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ANTRAS RUSIJOS PLANAS 
Matulį globoja šiapus uždangos 

SALOMĖJA NAKĖLI0NA1TĖ 
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Sovietų Sąjungos atstovas Juozas 
Matulis pralaimėjo savo pirmąjį randą. Rezoliucija, kurią jis įne
šė ir paskui kolektyviai su satelitų bloku gynė, kaip ir tikėtasi, 
buvo ir Generalinės Asamblėjos atmesta. 

Vietoje „savanoriškos repa
triacijos", kurią sovietai siūlė, (irgi buvo parupę patirti teisybe. 
Asamblėio* nilimti* 4S balsais ' * v a i r i a i s e t i n i a i s patikrinus, pa 

' aiškėjo, kad prof. Matulis visdėl-patvirtino trečiojo (socialinių, 
humanitarinių ir kultūrinių rei
kalų) komiteto priimtą siūlymą, 
kad JT Augštasis Pabėgėlių Ko
misaras ir toliau rūpintųsi pabė
gėlių repatriacija, perkeldinimu 
ir įkurdinimu. Taipgi atsikreipta 
į vyriausybes, raginant siųsti lė
šų tai veiklai remti. 

Dabar Juozas Matulis ir toliau 
dalyvauja trečiojo komiteto po
sėdžiuose, o tenai svarstomas 
žmogaus teisių konvencijų pro
jektas. Bet jis jau nėra taip už
imtas, kaip „Laisvė" ar „Vilnis" 
tvirtina, nes jis tenai nieko ne
kalba, o tiktai sėdi už Morozovo 
nugaros. Anas at komandiruotas 
iš šeštojo (teisinio) komiteto, ka 
dangi diskusijos dabar daugiau
sia remiasi tarptautine teise. J. 
Matulis nėra joks tarptautinės 
teisės specialistas. 

Advokatauja už Matulį 

to nebuvo grąžintas. Bet, norint 
dar šimtu procentų pasitikrinti, 
buvo kreiptasi į Sovietų Sąjun
gos delegatą Saksiną. Tai tas 
pats atstovas, kuris buvo paso
dintas į kėdę,, kurioje anksčiau 
prof. Matulis sėdėdavo. Tada 
Saksin atsakė, bet atsakė labai 
piktu tonu, o atsakymas maž
daug taip skambėjo: 

— Niekur jis neišvyko! Jis dir 
ba čia! 

O pats prof. Matulis vėliau Jū-
»sų korespondentei pasisakė, kad 
) jis nedalyvavęs posėdžiuose, nes 

Iš kitur vėl teko sužinoti^ kad 
„gripu" buvęs susirgęs ir Ukrai
nos užsienių reikalų ministeris 
Palamarčuk. Šitą žinią Jūsų ko
respondentei teko patirti, teirau-
jantis apie prof. Matulio nesiro-
dymą posėdžiuose. 

Kad prof. Matulis taip jau „už
imtas" darbu Jungtinėse Tauto
se, „Laisvė" stengiasi ypatingai 
iškelti todėl, kad pasiteisintų 
prieš savo skaitytojus dėl Matu
lio neatvykimo į Rojaus Mizaros 
sukaktuvių šventę. J ie buvo 
kviestas, bet Brooklyne teko pa
tirti, kad buvęs gautas tik jo svei 

' .UbaT^užin7to""l7iko"\rako^ k i n j m o l a i š k a s su paaiškinimu, 
kad jis negalįs dalyvauti asme
niškai, nes „esąs labai užimtas 
darbu". 

„Laisvė", pavyzdžiui, neseniai 
viename savo rašte, kurį pasky
rė pabarti Jūsų korespondentę, 
kam ji parašė, kad galbūt Matu
lis nedalyvauja JT pobūviuose, 
kad neturi tinkamų drabužių, pri 
8ispyrusi tvirtina, kad Matulis 
yra labai užimtas. Dėl panašaus 

Jis palieka padalintą Vokietiją; 
sujungtoje paliks abu režimai 

ŽENEVA, lapkr. 3. — Sovietų Molotovas vakar labai nenoriai 
atskleidė savo Vokietijos vienijimo planą, kurio tačiau vakarie
čiai negalės priimti, nes tai yra tas pats kelias, kuriuo Lenkija pa
teko į Maskvos globą. 

Molotovas nebuvo preciziškas "77". TTTT 7 !"""• 
savo mint is dėstydamas, bet P*d. fe t"*- Vėliau sužinota kad 

andomas Atlante. Jis skirtas uostų saugumui patik
rinti ir bandymu tikslams. Sveria jis tik 25 tonas, jo ilgis 50 pėdų, o diametras 7 pėdos. Įgulai reikia tik 
7 vyro. (INS) 

Gavo labai jieškotą 
sovietų pritarime 

NEW YORKAS, lapkr. 3. — 
JT politinis komitetas baigia su
sitarti dėl specialaus komiteto 
įsteigimo atominio radioaktyvu
mo pasekmėms žmogaus orga
nizmui studijuoti. 

Sov. Rusija sutiko bendradar
biauti, tik jos atstovas siūlo pa
vesti komitetui nurodyti ir prie- reigų prisidėjo dar ir krašto ap-
mones nuo radioaktyvumo apsi- g a u g o s ministeriją. Jo vyriausy-

Ben Gurionas grįžo valdžion, 
pasiūlė arabams derybas 

m • * - - i, — i, • — . ,i • - • -

JERUZALE, lapkr. ^ . — Izraelio kūrėjas Ben Gurionas vėl 
paėmė premjero pareigas ir ta proga pasiūlė arabams derybas tai
kai įgyvendinti. • 

Austrijoje liko vienas 
komunistų lizdas 

daug plačiau tą reikalą nušvietė 
vieną dieną anksčiau Ženevoje 
esanti sovietinės zonos komunis
tų vyriausybės delegacija. Ji ir 
Molotovas siūlė tą patį dalyką, 
tik Molotovas tenkinosi bendro
mis frazėmis, siūlydamas suda
ryti abiejų Vokietijų atstovų ta
rybą „Vokietijai laisvais rinki
mais suvienyti". 

Konferencijos sekretariatui R. 
Vokietijos vyriausybės įteiktas 
memorandumas siūlo konferen-

Iljičevas pranešęs, jog Vokieti
jos suvienijimas šioje konferen
cijoje nebus sutartas. 

Mano, kad Maskva bus 
atsargi Vid. Rytuose 
ŽENEVA, lapkr. 3. — Izrae

lio atstovai čia tvirtina, kad Iz
raelio premjero Sharetto atvyki
mas į Paryžių ir Ženevą su aliar
muojančiu pareiškimu, kad Sov. 
Rusija bus kalta, jei karas pra-

cijai nutarti, kad abi Vokietijos ;sidės Vid. Rytuose, privertęs 
tuojau pradėtų pasitarimus dėl Kremlių iš naujo pasvarstyti, ar 
rinkimų ir sujungimo aptarimo, siųsti daugiau ginklų į Vid. Ry-

Ikšiolinis premjeras Sharettas 
lieka užsienio reikalų ministeriu, 
o Ben Gurionas prie premjero pa 

tas pat laikraštis jau ir anksčiau 
yra priekaištavęs, kad Jūsų ko
respondentė, neatsižvelgiant į pa 
dėtį, prof. Matuliui net 32 klausi
mus įteikė ir atsakymų laukian
ti. 

Atrodytų, kad paties prof. Ma 
tūlio reikalas būtų pasakyti, kaip 
jis užimtas ar neužimtas. Keis
ta yra, kad jis pats nesiskundžia 
ir net plačiau kalbasi apie gyve
nimą Lietuvoje, kai tuo tarpu 
„Laisvė" imasi už jį kalbėti. J. 

Regentai pasitraukė, 
derybos su Sultonu 

PARYŽIUS, lapkr. 3. — Ma
roko regentų taryba įteikė atsi
statydinimo raštą ne Prancūzi
jos atstovui, bet tiesiog prancū
zų prieš du metus atstatytam sul 
tonui Youssefui, kuris iš Mada-

saugoti. Tikimasi rasti patenki 
namą sprendimą. 

Kolumbijos teroristai 
atnaujino veikią 

BOGOTA, lapkr. 3. —- Kolum
bijos prezidentas vienam USA 
laikraštininkui pareiškė, kad tri
jose provincijose šiemet vėl stip
riai veikė maskuoti ir gerai gin-

bė yra penkių partijų koalicija., 
Vyriausybę pristatydamas par 

lamentui Ben Gurionas paskelbė, 
kad tuojau nori susitikti su Egi p 
to premjeru Nasser JT kitais ara
bų vadais be jokių sąlygų. 

Izraelis esąs pasirengęs tuojau 
padaryti susitarimą visais klau
simais ir ilgiausiems laikams, 
bet jei antroji pusė to dar neno
rėtų, tai Izraelis pasirengęs ten-

Ta kryptimi turėtų būti daromi 
šie žygiai: 

1. Sudaryti Vokietijos Tarybą, 
susidedančią iš Rytų ir V. Vo
kietijos visų demokratinių parti
jų ir organizacijų atstovų. Atsto
vus į tarybą parenka abiejų par
lamentų žemieji rūmai. V. Vokie
tija gali turėti ir daugiau atsto-

Tautose yra įprasta tvarka, kad gaskaro prieš dvi dienas atvež 
joks delegatas nėra verčiamas su j ^aa 1 Prancūziją 
korespondentais kalbėtia. Jei jis 
ko nors klausiamas atsakinėja, o 
nepabėga nuo klausėjo, tai yra 

Buv. sultonas Youssefas ilgai 
konferavo su Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeriu Pinay. Po 

tik paprastas mandagumo reika- to paskelbtas pranešimas kalba 
las. 

Taipgi atrodo, kad ir tas fak
tas, jog prof. Matulis, nors jau 
septynetas savaičių praslinko, 
vis dar neatsako į jam patiektuo
sius klausimus, taip pat nėra su
rištas su jo laiku. Tai, geriau 
pasakius, yra „diplomatijos" rei
kalas. Bet gi yra aišku, kad prof. 
Matulis galėtų atsakyti į klausi
mus, įdomius tremtiniams, jei jis 
tikisi juos prikalbėti grįžti į sve
timųjų valdomą tėvynę. 

Jei jau taip apie laiko trukdy
mą širdingai kalbėtum, tai „Lais
vės" redaktoriai žymiai daugiau 
prof. Matulio laiko sugaišina ne 
tik su juo kalbėdamiesi Jungti
nėse Tautose, bet ir parūpinda
mi jam visą Amerikos lietuvių 
spaudą, vadinasi ir „Draugą", ku 
rį jis, be abejo, skaito. 

Pyksta kaip sovietai 
Iš to jau minėto „Laisvės" ra

šinio ir kitų galima susidaryti 
įspūdį, kad ir tiedu laikraščiai 
yra vienodai pikti, kaip ir patys 
sovietai. 

Prieš keletą savaičių, prof. Ma
tuliui nesirodant trečiajame ko
mitete, kaikurie amerikiečių laik 
raštininkai buvo pradėję kalbėti, 
jog galbūt Matulis esąs sugrąžin
tas į namus u i tai, kad „nekaip 
pakalbėjo" už pabėgėlių rezoliu
ciją* Tada Jūsų korespondentei 

ajpie geras perspektyvas sutvar
kyti visas prancūzų — marokie
čių problemas. 

Sultonas kalbėjosi su spauda, 
pabrėždamas susitaikymo gali
mybes. Su juo derybas baigti pa
skirtas vienas Pinay pavaduoto
jų, nes pats Pinay turi dalyvau
ti Ženevos konferencijoje. 

• Argentinos prezidentas Lo-
nardi staiga susirgo ir esąs rei
kalingas operacijos. 

kluoti teroristai. 2uvo apie 2,000 | « T J 2 
- j kintia ir mažesnės apimties susi-

. įtarimu, siekiančiu paliaubų su-
Jis karštai neigė gandus, kad t a r č i ų U n o į v v k d v m o > abipusių 

auga opozicija prieš jo vyriausy-1 p a s t a n g u v e n g t l nedraugiškų in-
bę, ir teigė nekeisiąs režimo kryp 
ties iki savo kadencijos galo, ku
ris bus 1958 m. Su juo kalbėjęs 
žurnalistas neginčija prezidentui 
geros valios, bet nenori neigti ir 
nuomonių, kad režimas slenka į 
pilną diktatūrą. 
Franco prasytas 

paveikti arabus 
MADRIDAS, lapkr. ?. — Ispa

nijos šaltiniai patvirtino spėlio
jimus, kad valstybės sekretorius 
Foster Dulles prašė Franco pa
naudoti savo gerus santykius su 
arabais taikai Vid. Rytuose ir 
Maroke išlaikyti. 

Taipgi pridėta, kad trumpai 

cidentų, blokados, boikoto ir jū
rų laisvės varžymo. Susitarimo 
lauką galima esą išplėsti ir ki
toms sritims abipusiu susitari
mu. „Egipto vyriausybė ir kiti 
arabų vadai dabar turi progą 
parodyti pasauliui ko jie nori — 
karo ar taikos" — kalbėjo prem
jeras 

BONNA, lapkr. 2. — Vokiečių 
spauda plačiai rašo apie veiklą 
Pasaulio Darbininkų Unijų Cen
tro, kuris yra išimtinoje komu
nistų kontrolėje, nors jo būstinė 
įkurdinta Vienoje. 

Išsikrausčius iš Austrijos So
vietams, minimasis centras buvo 
įtrauktas į draugijų registrą 
kaip koks nors vandens sporto 
klubas. Jam išlaikyti dabar So
vietai turės išmesti keliais mi-
lionais rublių daugiau, negu ligi 
šiol, jeigu norės, kad šios vad. 
„profesinės sąjungos" ir toliau 
palaikytų ryšius bei skleistų bol 
ševikinę propagandą po visus 5 
žemynus. , 

Tiek žinoma, kad Sovietų ir 
kinų valstybinės prof. sąjungos 
kasmet įmokėdavo į Vienoj esan
čių profesinių sąjungų konto Nr. 
8397 apie 3 mil. DM/Tačiau tų 
sumų toli gražu nepakakdavo ap 
mokėti visoms išlaidoms. Šių 

tų erdvę. 
Jie netvirtina, kad Sharettas 

būtų įtikinęs Molotovą, jog Sov. 
Rusija turėtų atsisakyti savo 
naujosios politinės linijos Vid. 
Rytų erdvėje, bet su pakanka
mu tikrumu esą galima prileisti, 
kad tolimesni Rusijos žygiai bū
sią atsargesni todėl, kad Krem-

vų, bet nutarimai daromi vien-1 l iu» d * b a r aeno*^ „Ženevos dva-
balsiai (tai reiškia, kad kiekvie-1 s i o s" **u«<*oJo vaidmens netek-

l a i 
na pusė turi veto teisę). 

2. Pirmasis tarybos uždavinys 
ti. 

yra privesti prie abiejų Vokieti- presidentas Dienias bus ir visų 
jų bendradarbiavimo tokiais Į karinių pajėgų vyriausias vadas. 

pastebėta, kad esama pilno nuo 
monių sutapimo, 

buvo apžvelgtos visos pasaulio Ben Gurioną už rankos ištiesimą 
problemos Hr su pasitenkinimu Egipto link ir už gaarntijų pra

šymą Amerikoje ir Anglijoje — 
geriau esą reikia pasitikėti savo 
kietu kumščiu ir leisti jam savo 
darbą atlikti. 

Argentinos peronistai 
streiko nesukėlė 

A K I , I 1 B U . . . . , prof. sąjungų biure dirba apie 
Oftcuilia, Egipto ir kitu arabu g a Z j ^ k u r t e m a apmokami 

butai ir vidutiniškai kas mėnuo 
sumokama algos po 1,500 šilin-

Sis centras remia Lotynų Ame 
rikos komunistines profesines 
sąjungas, visokius streikus ir k t 
Pvz. š. m. gegužės mėnesį buvo 
10,000 šv. frankų pervesta italų 
senatoriui Ilio Bosi, profesinių 
sąjungų internacionalo žemės 
ūkio bei miško darbų sekcijos 
gen. sekretoriui Romoje. 3,400 
DM doleriais gavo Jose Morera, 
Pietų Amerikos CTAL gen. sek
retorius; vėl nemažą sumą gavo 
„pažangus" filmų gamintojas 
olandas už pagaminimą proko-
munistiškos propagandinės fil-
mos etc. 

valstybių vadai tyli, o neoficia
liai yra žinoma, kad Beri Guriono 
pasiūlymas bus atmestas. 

Ben Gurionas pakaltino ir An
gliją su Amerika, kad sovietų 
ginklai ėmė plaukti į Egiptą. Gir 
di, JAV pirmiau pradėjo duoti 
ginklų Irakui, o Anglija — Egip
tui. Ne visi kalbėtojai pagyrė 

Darbo konfederacijos peronisti-
iriai vadai atšaukė visuotinį strei 
ką, nes surinkta žinių, kad ne
daug darbininkų norės streikuo
ti 

BUENOS AIRES, lapkr. 3. — Nemažą sumą suryja taip pat 
žurnalas „Die Welt Gewerk-
schaftsbewegung", leidžiamas 11 
kalbų, tame skaičiuje rusų ir ara 
bų kalbomis. Sių profesinėmis 
sąjungomis pasivadinusių komu 

klausimais, kaip prekyba, susi
siekimas, pastas ir kitos sritys. 

3. Paskiau taryba galės rūpin
tis „Vokietijos sujungimu lais
vais rinkimais". 

4. Sujungta Vokietija negalės 
dėtis nė prie Rytų nė prie Vaka
rų karinių blokų, bet pasiliks ne
utrali. 

5. Iš Vokietijos teritorijos iš
vedamos visų keturių didžiųjų 
valstybių karinės pajėgos. 

6. Sujungtoje Vokietijoje lie
ka nepaliesti „socialiniai laimė
jimai" dabartinėje sovietų zono
je ; taipgi neliečiamas V. Vokieti
jos kapitalistinė sistema. 

Nereikia aiškinti, ko siekiama 
ir ko tikimasi pasiekti tokį Vo
kietijos „sujungimo" planą siū
l an t šį kartą tikriausiai dar nie-1 
kas nedrįs jį priimti. Bet gali 
ateiti laikas, kad Bonna su Ber
lynu pradės vienu ar kitu klausi
mu kalbėtis. 

Vakarų žurnalistai sužinojo, 
kad Sovietų delegacijos spaudos 
šefas Iljičevas lapkr. 1. buvo su
sikvietęs savo bloko žurnalistus 
ir jiems pasakė apie konferenci
jos pirmos savaitės rezultatus 
bei sovietų pažiūrą dėl Vid. Rytų 

Valstybinė organizacija baigia
ma konsoliduoti. 

Kalendorius 
Lapkričio 3 d.: k Hubertas. 

Lietuviškas: Auktumas ir Judrė. 
Lapkričio 4 d.: šv. Karolis Bo-

romėjus. Lietuviškas: Orimas. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, šalčiau. 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:43. 

David Ben Ourion, vakar včl per-
perėmea Izraelio valstybes vairą 
premjero pareigose. (1KS) 

Guatemalos prez. Arma* su žmona ir keliais ministeriais lankosi Ame
rikoje. Lapkričio 9 d. įif matysU iu prea. Biaenhowerin ligoninėje. (1951 I i i 

Streiku norėta paremti išmeti- ,'nistinių veikėjų išlaidos siekia 
mą iš unijų antiperonistų, kurie per metus maždaug 6 mil. DM. 
paėmė kaikurias unijų vadovy-' Sovietinė vyriausybė tuo būdu 
bes Lonardi sukilimui pasisekus, gauna apmokėti likusius 3 mil. 

Vyriausybė atėmė iš konfede- j DM. Tačiau daugiausia iš R. Eu-
racijos ir du laikraščius, kuriuos ropos valstybių ir Kinijos darbo 
Peronas buvo iŠ savo politinių žmonių, suvarytų į profesines 
priešų nusavinęs ir unijoms ati- sąjungas, lėšomis finansuojami I 
davęs. Laikinai laikraščius ir jų komunistų inspiruoti streikai Va ^ 
turtą tvarkys vyriausybės pa- karų pasaulyje, kai tuo tarpu 
skirtas asmuo. Vienas tų laikraš-' streikai tų žmonių tėvynėse, kū
čių yra La Prensa, nusavintas' rie tam tikslui sudeda daugiau-

t 
[ sia įnašų, iš viso yra neįmanomi. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— Nobelio fizikos ir chemijos premijos vakar paskirtos 

trims amerikiečiams. Fizikos premiją gavo už atominius 
tyrimus Stanford uuiv. prof. Larab ir Columbia univ. prof. 
Kusch, o chemijos premija už hormonų tyrimą teko Corneil 
univ. profesoriui dr. Du Yigneaud. 

— Buv. Argentinos diktatorius Peronas staiga ir dramatiškai 
išvykęs iš Paragvajaus i Nicaraguą, kur gen. Somoza valdo kraštą 
kaip diktatorius. 

— Prancūzijos premjeras vėl paprašė balsuoti pasitikėjimą jo 
vyriausybei ryšium su pasiūlymu baigti šio parlamento kadenciją 
sausio 2 d. ir dar prieš Kalėdas išrinkti naują parlamentą. 

— Maskvoje Azijos ir Afrikos diplomatų surengtame bankete 
kalbėjęs Burmos premjeras pareiškė nuomonę, kad ir Sov. Rusija 
turėtų dalyvauti Afrikos ir Azijos kraštų konferencijose. Pirmoji 
tos rūšies konferencija įvyko Bandunge Indonezijoje, kita numaty
ta Egipte. Bankete dalyvavo ir pasiūlymą girdėjo Bulganinas ir 
Chruščevas. 

— Turkijos prezidentas pranešė parlamentui, kad sovietų va
dovaujamas komunistų pasaulis ne tik kad nėra atsisakęs agresy-
vinių tikslų, bet yra sustiprinęs savo apsiginklavimo tempą. 

— Jei gydytojai pritars, prez. Bisenhoweris pasirengęs išeiti 
iš Ugoninės lapkričio 11 d. ir apsigyventi savo ūkyje prie Pensilva
nijos Gettysburgo. Pakeliui jis sustos Washingtone porai dienų. 

P. Vietnamo premjeras Ir 

• 
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Oi KJM KASTIS l>KM'<4AH. <!HH'A<*0. I L U N O l b 

Vėliavų palydovai su vėliavo- surengtas^ Kum. dr. NfrjįĮ 
mis (mokaT at-kų 3 vėliavos, džiai apibūdino savo patirtus J 
"Giedros" Korp! vėliava ir k t spūdi ius: garsios Kristaus sta-
korporacijų, kurios turi vena- tujos, esančios netoli Rio do Ja
vas) susirenka 2:30 vai. P- P- Ž neiro miesto, vaizdą, šv. mons

trancijos pervežimą laivu, lydi
mu daugybes iliuminuotų laive
lių, miesto valdžios palankumą 

ry, 080 Bushwick Ave. , Brook- *— 
lyn 21 , N . Y., tetaf. O L 5-7068. 

(Nukelta \ 6 psl.) 

Šv. Jurgio parapijos salę. 

S T U D E N T Ų SUSIRINKIMAS 

Redaguoja F. P A B E D I N S K A S , J O N A S ŠOLICNAS 
ir VACL. KLEIZA. 

Medžiagą siusti: Jonas SoHraias, 5254 S. Trumbull Ave, , 
Chicago 32, Et. Telefonas PRospect 6-2796 

Naująjį pirmininkę sutinkant 

. . kongresui ir daug kitų. 
Antrasis Šių mokslo metų •» 

S A S Chicagos draugovės susirin Einamųjų reikalų metu buvo 
kimas įvyko spalio 30 d. Kaip daugybė pranešimų ir iškelta ke 
paprastai, bendrai išklausėme lėtas sumanymų. Draugovės pir 
Šv. Mišias Tėvų Jėzuitų koply- mininkas pranešė šį valdybos 
čioje. Pamokslą, kuriame iškėlė pareigomis pasiskirstymą:-pirm. 
mintį, kad Kristus yra tikras ir VL Soliūnas, vicepirm. N. I i p -
pilnateisis karalius ir asmeninis čiūti , ižd. S. Mažionytė, soc. rei-
bendravimas su Juo Eucharisti-j kalų ved. M. Motekaitis ir sekr 

Viena ryškesnių organiiacijos lo metais j is buvo l i e t u v i ų S t u - 1 J o s foTmoi* ^ neapsakomai "N. Kapteinytė. Taip pat prane 
1 vertingas, sakė kun. Br. Markai- *e, kad nuo dabar korporacijos 

bus kviečiamos atlikti dalį drau
govės susirinkimų programos. 
Šiame susirinkime A. Katelytė 

gajumo žymių yra faktas, kad dentų J A V Centro Valdybos na 
sąjūdžio veikloje ryškus prieaug rys. Jam buvo pavesta rūpintis \ t l s» ^iJ-
lio vaidmuo, iš kiurio kyla nauji šalpos reikalais-, artimai bend- p 0 skanių pusryčių pradėjome 
veidai, sugebą vadovauti orga-;raujant su Lietuvių Studentų susirinkimą. Pirmininku b u v o ' į į į į ^ v m i f t ą "Šviesios 
nizacijai. Ateitimnkijoje šis gy- ša lpos Fondo vadovybe. Kad jis pakviestas R. Kriaučiūnas, o sek š v e n t i š k o s dieno.V'ir t r y s šat-
vumo ženklas dažnai, pastebi-j šį uždavinį pasigėrėtinai atliko, r e t o r e V. Tarasevičiūtė. Sekė r i i i e t e a s u s i r i n k u s i u s palinksmi 
mas. Vienas ryškesnių pavyz-, žinome visi. Jo pastangų dėka pagrindine susirinkimo dalis —[

 nį k o l ^ 0 Sta: ^ ^ 
di ių šioje srityje yra naujo Stu-1 lietuviškoje bendruomenėje bu- kun. dr. A. Juškos paskaita apie r a š v t a į 7 kupletais A . 
dentų Ateitininkų Sąjungos pir- j vo išpopularintas minėtos insti- Eucharistinį kongresą Brazilijo 

DR. JUZE It KĘSTUTIb 
A G L I N S K A I 

JYl»Y!OJAI I B CHIRURGAI 
2800 West f 1 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2 iki 4 ir 4 iki 9 popiet; ketv. ir 
oeįikt. 2 iki 4 ir 4 Iki 9 popiet; i e i t 

IKI 2 poyie t 
Ofiso teJL PRospect 6-17tt 
Res. teL GRovehiU S-oSOS 

reL Ofiso H E . 4-SSM. re*. PR. 6-7X41 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAh 

1957 W. Garfield B!vd. 

Ir bato OLympsC I - 4 1 M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAt-

493* W. 15th St., Oioaro 
Kasdien 1—I v. ir 4—8 T. vakare. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas IMS So* 4»tn Are. 

Ketvirtadienis, lapkričio 3, 1955 

DR. 1. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Nauju adresas: 4265 W. *3rd 84 

Ofiso teL RKliasne S-4410 
Re—1. teteL G i U » e _ l S - 0 « n 

Valandos: 1—S p. m. 7—S p m 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. ir Seitad. paarsi mataru 

m i n ink o išrinkimas. 
Šiais metais šios svarbios pa

reigos visuotinio Studentų Atei
tininkų Sąjungos suvažiavimo 
sprendimu buvo pavestos Vac-
vui Kleizai. Bent trumpai tad 
šį kartą norime šio skyriaus 
skaitytojus supažindinti su Vac
lovu ir jo nuveiktais darbais 

tucijos vardas ir pravestas sėk- j e . Prelegentas paaiškino, kad' N A U J A S A I M 
raingas piniginis vajus. Nesu- Kristus įs ikūnydamas Šv. E u - « A l W A » A U » I W * A » 

klysiu tvirtindamas, kad jo raš- charistijoje pasirinko patj pri- j š į rudenį pranciškonų vadovy-
tų knygos skaityt inos tvarkin- , einamiausią kelią į žmonių sie- bė tėvą Viktorą Gidžiūną, OFM, 
giausiomis iš visų ligšiol bend
roje sąjungoje vestų knygų. 

Plačiausią veiklos vagą Vaclo
vas yra išvaręs spaudos darbe. 
Nuo pat pradžios jis dienraščio 

Gimęg Kaune, gyvenęs ir Vii- Į "Draugo" studentų skyriaus re
niu je, jis te"vyne turėjo apleisti I daktorius. Yra parašęs daugelį 
1944 metais. Po metų apsigyve- \ straipsnių, paliesdamas įvairius 
nęs Hanau stovykloje, pradėjo Į gyvenamojo momento reikalavi-
lankyti gimnaziją, kurią tačiau! mus. Jis yra uolus "Draugo" 
baigė jau į šį kraštą atvykęs . ; bendradarbis. 
Savo studijų didesnę dalį atliko j š ia is metais Vaclovui atiteko 
Loyolos universitete Chicago je, Į sunkios ir labai atsakingos pa-
gi dabartiniu metu yra Illinois reigo3. Tačiau turėję progos ar-
universiteto Urbanoje studen- i timai stebėti jo veiklą žino, kad 
tas. Pasirinko psichologiją kaip jis neapvils tų, kurie jam pareis

iąs. Eucharistinio kongreso t iks vyriausią At-kų Federacijos dva 
las yra viešai pagerbti Kristų, š ios vadą, i š Toronto, Canada, 
dangaus ir žemės Karalių. Kon- perkėlė į J A V ir paskyrė Brook-
gresas , kuriame dalyvavo dau- lyno pranciškonų vienuolyno vir 
giau miliono tikinčiųjų, Rio de šininku. Dabartinis jo adresas 
Janeiro gyventojų buvo puikiai yra toks : Franciscan Monaste-

V A _ : 1—# Ir t — t 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvirtad. Ir sckmad 

DR. AUNA BALIUKAS 
AK1V, AUSVt NOSIES I B GERKLES 

LIGOS, 
— Pritaiko akinius — 

6332 South We*tern Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
Vft,lt d^Šlfi.d lcni&ifl 10-1 vflsl Trečiu-

n o k o l e g O S O. S t a n k a i t y t ė s pa - 'd i en ia i s uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
tJflso telefonas. P H. .a~S2S» 
ąsa. tek*. WAlbrook ft-5074 

DR. VL BLAŽYS 
TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4701 South Damea Avenue 
i fampas 47-toe Ir Damen Ave.) 

Vai. kasdien nuo C—t vai. vak 
Šeštadieniais 1 - 4 n L vak 

lYečiad. ir kitu laiku pasa i sutarti 
relef. ofiso LAfsyette 3-6048 

WAlhrook 

Uflso telet. Uafayette 1-4210, jai 
neatsiliepia, saukite KEdzie S-214b 

DR. EMILY V. KRUKAS 
iYDYTOJA IR CHIRUROI 

4148 S. Archer Ava. 
V A I . Kasdien popiet nuo 12-3:Si* % 
Vak. pirm., antr . , ' ketvirt. 4-9:99 • 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUČELIONAITĖ 
(Gydytoja ir Cnirurg?) 

MOTERŲ U G V I R AKUŠERIJOS 
SPECIALlSTfi 

2750 VVest 71st Street 
(kampas 7lst ir California) 

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
VaL 11-2 ir 6-8 v. v. 8*st 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturima 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgą) 

S.CDIKTV IR VA1KC U Q V 
SPECIALISTĄ 

1156 South YVestern Avoao-
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktao 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 

Ofiso teL CLefflde 4-SSM 
ResAdesKiJos: LAfayeue M l l l 

•R. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

1724 VVeat 47th Street 
Rampas 4"tb Ir HermAtage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v vak 
Sestad nuo 2 iki 4 vai - ttakyr sek 

0R. a . TALUT-RUPSl 
GYDYTOJAS IR CHIRTTRGa> 

6008 W«st 16th Street 
VaL: kasdien 6-8, seitad. i-» 

Tesef. TOvroaaU S-OtM 
8654 W a n 68th Street 

VaL: tik i i anksto susitarus 
T»4ef. REmloofc 4-7060, n-atsaklu. 

skambinti CEntral 6-2284 

DR. VYT. TAURAS-
TUKIAUSKAS 

GYDYTOJAS LB CHLBUEOAfc 
B E N D R A PRAKTIKA IR 

SPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: S410 W. ftlst 84 

TeL P R 8-1223 arba W E 6-5577 
I . g y^į. vakare. Trečlad. nuo I Ofiso vai.: Pirm 8—10 v. v. Antr 
I I vai. ryto — 1 v. p. p. aestad. H ;Trečlad. ir Pentad. 6—8 vai. vak. Ir 
vai ryto iki S vai. pogeeL 

Ofise teL R E . 1-1188 
tel WAIbmoh 5-S7Sr 

savo studijų šaką ir koncent
ruojasi pramonės srity. Atei ty
je numato studijas tęsti pokole-
ginėje mokykloje. 

Vaclovas pirmą kartą su at
eitininkais susitiko Hanau što

ke tokio masto pasitikėjimą. Pa 
sižymįs nepaprastu uolumu ir 
ryžtu, administraciniais gabu
mais ir ypatingu darbštumu, jis 
savo pareigas atliks be priekaiš
tų. Belieka tik kol. Kleizai pa

vyktoje. Įsijungęs \ t o s stovyk- linkėti, kad j is ir toliau tokiu 
los moksleivių ateitininkų kuo- pat uolumu reikštųsi at-kų or-
pos veiklą, j is j save atkreipei ganizacijoje ir tuo pačiu vis dau 
vadovybės dėmesį, kuri jam pa-] giau įgytų organizacinio patyri 
vedė berniukų būrelio pirminin
kavimą. Vėliau jis ėjo ir kuopos 
valdybos sekretoriaus pareigas. 
Atvykęs į Chicagą, jis ilgą laiką 
buvo moksleivių ateitininkų kuo 
pos valdyboje. Pradėjęs studi
jas jis Vyt. Zvirždžio buvo pa
kviestas į Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybą ir tos 
kadencijos metu sumaniai tvar
k i iždo reikalus. N e kartą jis 
yra skaitęs referatus susirinki
mų metu, uoliai dalyvavęs dis
kusijose ir parodęs savo suge
bėjimą reikštis organizacinėje 
srityje. 

Nesiribojo jo veikla vien atei
tininkais. Štai praėjusiais moka

mo. P . Gan vytas 

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu ! 
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Cabar jau turime 

skyrių Ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti draage ir jie bus 
patenkinti puikiais rfibais už nebrangias kainas. 

41 

KRISTAUS K A R A L I A U S 
AKADEMIJOJE 

dalyvaujame visi ateitininkai — 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai. Nereikia jokių kitų ragi
nimų, nes tai savaime supranta
ma pareiga. Laikas — š. m. lap
kričio 6 d. 3 vai. p. p. Vieta — 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia ir 
salė. Programa — palaiminimas 
Švč. Sakramentu, ministerio E . 
Turausko paskaita, solistai VI. 
Baltrušaitis ir Al. Kutkus, Alice 
Stepbens trio — Mačytė, Peškie-
nė ir Bobinienė ir J. Kreivėno 
choras. 

v 
?mm 

y, i-

DUODAME KREDITAN BE ATSKIRO PRIMOKfiJIMO. 
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir jus busite tikri, 

k?d jūs gausite tai, ką norite. 

H. s I:M. \ \ 
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS 

4622 Souh Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272 
C H I C A G O 9 , I L L I N O I S 

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 2:30 valandos po pietų. 

neL ofiso HE. 4-5849, res' HE. 4-SS24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 1-t, 
<P1» 1-6. treC Ir isst . pagal sutartĮ. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HS17 South Western Avenoe 

Chicago 29, HL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpablic 7-4900 

Oaddencija: GRovehill 6-8161 

bR, T. DUNDULIS 
DYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
'Wo vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vs i 

ak fteitadienlals nuo 2 lkl 4 pople-
>Yec;adlenlals pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrglnia 7-OOM 

(ezklendjos teL B E r e r l j 8-8*44 

TeL ofiso T A T-UI7 , res. R E . 7-4t«s 

DR. FRANK C. KWINN 
(EVIE^INS&AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weo* 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki !:!< 

TeL oftoo GR. C-&39*. PR. 6-47S7 

DR. A. MACIŪNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 West 6Srd Street 

aKampas 6Srd Ir Arteatan) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

i 1 L ofiso Vlrginia 7-0600, 
res. REpubllo 7-«M7 

{ DR. BR. GAIŽIŪNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
speo. luoterų Ugos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
<ampas Archer Ir California Ava 

VAL.: 2—4 Ir •—8 v. p. p. 
testadienials 2—7 vai. p. p* 

Išskyrus sekmadienius 

4 TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV & RADIO 
S A L E S & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F . E N D Z E L I S 
748 West 33 Street CAlumet 5-7252 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd Si., tel. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vgkariais ir automobil iams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiausi pasirinkimą įvairių rūšių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui, miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus Ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME SALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinką. Taip pat atnaujiname 

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIK AKIAI 
^ ^ 

M0VINC M0VIN 

BfUttlSBS tm»mTr,S 
I** 15 TOLI IR ARTI # / * I 

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KPAUSTT/nO (BANįCĮAI 
UBU METŲ PATYRIMAS*PI6US IR5AtlNIN6AS PATARNAVIMAS 

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

C R A N E S A V I N G S 
2555 W£ST 47th STREET LAfayette 3-1083 

B. R. Pietkiewicz, p rez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnauvimaj veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Dartx> valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o sefit. nuo 9 iki vidurdienio. 

l 

O i ofiso Ir res. WAlbrook t-S388 

DR. S. GEŠTAUTAS 
H)YTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Rsmpas 71st Ir Talman AT«L 

VaL: Nuo 7 lkl 9 vak. Sekmadieniais 
cik susitarus. 

Ofiso M*ef. ĮMerooean 8-76M . 
^uto telef. INteroeean 8-87M 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Michisan Ave. 
VaL: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—I 
lt1 6—S v. vak., išskyrus trečiadieni 
fieštad. 10 — S v. Kitu laiku susi 
tarus 

Ofiso telet. YArds 7-11M 
Rezidencijos — STewart S-4S11 

DR. J. GUDAUSKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
i kampas Halsted ir 8 B-ta gatvS) 

VAI* 1—4 Ir 6: JO—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

- šeštadieniais 1—4 vai. 

MIDLAND 
S.ivinys dr.d ^-0<ir-»»,,4 

INSURLD 

PER 40 MCJU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• I N D R O V I 

Ofios \VAlbrook 5-2S70. 
Hea. ItlUtop 6-1&S0 

Dr. Alexander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDIGAL C E N T t R 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 1—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 

Trečiad. ir sestad. pasai sutarti 

4036 AreMff IftmM Tel. U3-671* 
AUGUST SALOUKAS Prszlcbnfoi 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobilį visuomet 'I 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 a W E S T E R N A V E . 

" 

• _ _ _ _ _ 
WAJbrook 5-8200 ! 

- • 

. 
. 

TeL ottBo PR. I - U U , res. R _ 7- i i t t 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CfflRUROAS 
( I4BTUVI8 GYDYTOJAU) 
S500 West CSrd Street 

VAJU kasdien nuo S—4 p. p. Ir T:tO 
lkl 9 vai. Trečiad. ir sėst uidaryts 

GRovehiU 6-1596 

DR. ALDONA 4. JUŠKA 
A K I Ų L I G V 8 P E O I A L I 8 T I 

PRITAIKO AKINTUS 
Valandos: 9 — l t ir 7—9 v. v. paga> 
susitarimą, išskyrus tsečiadienlus 

2422 West Marquette Rd. 

Telefoną- REllanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS TJR CHIRURGAS 

(LIBTUVI8 GYDYTOJAS) 
8925 West 58th Street 

VAJU 1—4 popiet, 4:90—8:90 vak. 
UJdarvta trečiad. ir sestad. vakarais 

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

10748 South Miehigan Avenut 
VaL: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — P C l i m s s 6-S766 
Buto — ENslewood 4-4879 

Ofiso ir bato teL HF.mlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAVČCŲ IR VIDAUS LIGOS 

• 6757 South rVesteru Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt 
penkt. 6:30—8:30 v. vak. Antrad 
10—18 vai. ryto StrStad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted S t 

Kasdien 9—6 vai. vak. Sestad. nu-
1—9 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Kesid. 2267 f l 
Sftrd PLACK, teL FRoot ler S-6941 

Ofiso telefonas — BLshop 7-2&JC 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
C Kampas Kedzie ir Archer, 

VAL. kasdien nuc 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubl ic 7-2290 
SPECIALYBE C H I R U R Q I N £ 8 I B 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 9—8 vai. vak 
išskyrus pirmąA: tik nuo 6 iki S v.v 
Seitad. 10-12 v. Kitu laiku susltaru* 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus. 
4 4 5 5 So . Cal i fornia Ave . , C h i c a g o 

Saukite YArds 7-78S1 
Pri ima: vakarais 9 lkl 9; se i tad 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus. 

TeL ofiso H E 4-2123, res. P R 9-S4S4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGLNES LIGOS 
6255 South Western A ve nu* 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. v. 
Seitad. 2—4 popietų. Trečiad. Ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnube 9-1126 

DR. A.VAUS-UB0KAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

BfOTERV LIGŲ GYDYTOJAI* 
3267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. ir 9—9 v. 
Šeštadieniais 1 — i v. p. p. 

TeL oftoo PRospect S-94O0 
Re—L PRospect 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vafikeviciate) 

GYDYTOJA I R C H I R U R G * 
S248 Soutli Kedzie Aveaoe 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo 
v. vak. se i tad. 1—i p. p. Trsciad. b 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court. Cicero 
Kasdien 10-12 ryto tr 9-2 vaL vak 

I Šeštadieniais 10-2. 
Oftae tr buto teL OLymplc 2-1SS1 

reL ofiso VIctory 2-1SS1, 
rea. VIctory S-C74J 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 

862 VVest SLst Stretl 
Kampas Halted Ir 91-mos s s tv ln 

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. Ii 
6—8 v. v. Seitad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R S-S44S, rea. H E «-Sl«v 

DR. F. C WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAh 

2420 W«st Martjuette Rd 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 9 iki 9 

Trec. ir sestad. pata i sutarti 

TeL ofiso CA 6-0257, res. P R 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IB CH1BUBGAS 

* 
1821 So. Halsted Street 

ReskL seOO & Artesiaji Ava 
VAL 11 v. r. iki i p. p.; I—9 v. v 

* 

TeL Ofiso OI*. 4-0252, GR. S-8879 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfl 

4645 S. Ashland Ava (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

9:90—8:20 vaL vakare 
Seat. nuo 2 iki 4 popiet 

Rea, 8052 S. Campbell Ave. 

P. ŠILEIKIS, 0. P 
Orthopcdas - ProteatoUsS 

Aparatai-Protesai. Med.Baa 
dažai. S p e c pagalba Ko|opsf 

(Arch Bupports) ir t* . 
VAL.: 9-4 ir 4-8. Sestadlenkis 9-
ORTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB 
1911 W. 59Ui St,, Ctiicaco 26. RitM* 

TeL: PRoapeV^ S-50S4 

DR. G. SERNER 
L t E T l VIS AKIV GYDYTOJAI 

25 
TeL YArd- T-ll 

Pritaiko akinius 

Ir akiniu dirbto T« 
766 M S6th StrMt 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 4 iki 2, tre
čiad. nuo 10—12; penktadieni 14— 
• — - - jo—2 p. p. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ava., Chicago 
VAL. nuo 2—4 ir 6—9; trečiad., se i 
tad. Ir sekmad. tik pasui sutarti. 
Jeigu neatsilieps virsminit i te le fonai 
TeL ofiso YA 7.4247, rec. P R 6 - 1 U 0 

laukite MIdvvaj 2-0001 

IIIIIlHIIIIIIIIUIIIIIUIllllllllllllllllllllllli 
Jei turite parduoti ar iinuomo-

ti, pasiskelbkiU smulkių skelb_iij 

skyriuje. Skelbimą galite parduoti 

telefonu: Vlrginia 7-6640. 
HIIHIIIMIIllHllllllllimilllIHiMIIIUinmi' 

Skelbkites "Drauge"! 

DR. S. VAITUSK, OPT. 
Palengvinu akių Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo 
sva is lmo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
te. Prirenku teisingai akiniua Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumas. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenue 
YArds 7-1279 

VaL 10; 20—7 v. v., sestad. 19:29—9 
seJcm. Ir treč. u idars 

n 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
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kų kongresas būtų Maskvoje, 
bet nuspręsta jį po penkių mo
tų laikyti švedjios S tokho lm\ 

Nustebo 
a 

Redakcija straipsnius taiso a*vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo. Juos g-railna tik ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turin. 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

PAVOJAI IR GALIMYBĖS 
Kad komunizmas yra baisi žmonijos nelaimė, suprato tik 

tie, kurie j j savo kailiu patyrė. Vakarų pasaulis jo praktikoje 
niekad nepažino ir įsivaizduoti negalėjo. Tokią padėtį išlaikė 
iki pokario pati Rusija, laikydamosi gTiežtos izoliacijos ir pa
slaptingo užsidarymo. Kaip neįtikimos pasakos sklido iš anapus 
ištrūkusių pranešimai. Tačiau jais mažai kas domėjosi, nes So
vietų Rusija neatrodė betkam grasinanti savo uždarume. Kai 
praėjusio karo ir pokario metu Maskva dideliu šuoliu išplėtė savo 
imperiją rytuose ir vakaruose, taikos iliuzijos apsvaiginti vaka
riečiai vis dar nematė reikalo susirūpinti kylančia komunizmo 
galybės grėsme. Ir tik kai šen bei ten Maskvos ranka siekė vis 
naujų grobių, Vakaruose atsibudo savisaugos jausmas, kurio 
pasekmėje laikinai buvo pamiršta visa eilė savitarpio nesantai
kos klausimų, bent popieriuje sukur ta Europoje ir iš dalies Azi
joje defenzyvines sąjungos ir pradėta pilnu tempu ginkluotis ir 
ruoštis lemiamam susidūrimui. Pikti ir įžūlūs sovietų diplomatų 
šūkavimai JT posėdžiuose šias nuotaikas skatino ir stiprino. 

Tai buvo tariamo šaltojo karo laikai. Tačiau t ikrasis šal
tasis karas pradėtas tik po Stalino ir Malenkovo eros. Tai karas , 
kur abi pusės, kiekviena, žinoma, savais motyvais ir savaip su
prasdama, paskelbia karą esant negalimu. O kad tai karas , kur 
siekiama priešo sunaikinimo, jau pilnai išryškėjo iš drąsių- ir ne
dviprasmiškų Maskvos pasisakymų ir pagaliau veiksmų. Karas — 
be patrankų gaudimo ir piktų žodžių. Chruščevas autoritetingai 
patvirtino, kad komunizmo programoje nepasikeitė nė viena raidė 
ir jo laimėjimas, o Vakarų žlugimas, yra neišvengiamas. Netru
kus po to "Ekonominiai klausimai" žurnale vienas žymiausių Ru
sijos ekonomistų dėsto teoriją, kad kapitalizmo tvirtovėje -r— 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — už kelių mėnesių prasidės 
ekonominė depresija, kuri apims visą Vakarų pasaulį. Ją sukels 
perprodukcija, susiaurėjusios rinkos ir karinės gamybos apriboji
mas. "Komunisto" vedamasis skelbia Lenino teigimą, jog karas 
t a rp Vakarų ir Rytų yra neišvengiamas ir t ik jis a tneš Vakarų, 
žlugimą, daugiau negaliojančiu. Ten sakoma, kad kapitalistiniai 
kraštai ir be karo vienas po kito pereis į komunizmo stovyklą. 
Šie t rys autentiški pasisakymai įrodo faktą, kad komunizmo 
ofenzyvoje prasidėjo nauja fazė. 

Kitataučių spaudoje 
ftv. Tėvas pasaulio istorikams 

Anglijos katalikų žurnalas 
"The Tablet" (17 d. rugsėjo) 
skelbia savo korespondento, R. 
Arnold Jonės, pranešimą apie 
dešimtą pasaulinį istorinių 
mokslų kongresą Romoje, ku
riam šv. Tėvas 7 d. rugsėjo pa
sakė svarbią kalbą. Kalbos il
gis tfuvo 35 minutes ir ji buvu
si "ki tas reikšmingas pareiški
mas, prie kurių dabartinis Pon
tifikatas mus pripratino". 

Štai, josios svarbesnieji pa
reiškimai. Bažnyčiai, kuri pati 
yra istorijos faktas, ir turi is
torijoje pradžią, istorijos 
mokslai negali būti bijomi, nes 
nėra reikalo bijoti tiesos. Lyg 
šį pagrindinį pareiškimą pa
brėždamas, Šv. Tėvas pranešė 
delegatams, kad būsią svarsto 
ma praplėtimas progų studi
juoti Vatikano archyvus — is
torikams at idarytus prieš 75 
metus. Bažnyčios pažiūra 
valstybei yra ta, kad valstybei 
autor i te tas paeina iš Dievo. 
Pakantos reikalu, Šv. Tėvas 
pareiškė, Bažnyčia iš principo' 
nepritarianti tikybos primeti
mui prievarta. "Tegul mokslas, 
bejieškodamas tiesos", — sakė 
Šv. Tėvas, "nesusivedžioja as
meniniais sumetimais." 

Kongresą lankė psr pusantro 
tūkstančio delegatų ir jų dar
bai bei pranešimais buvo iš 
anksto atspausdinti septyniup 
se tomuose. Lietuviai (ir kitų pa 
vergtų tautų atstovai) tegalėjo 
dalyvauti kaip nariai laisvų 
tautų delegacijų. Tokiu būdu, 
prof. Z. Ivinskis ir dr. J. D > 
veikė-Navakienė buvo nariai 
Francūzijos istorikų delegaci
jos (viso 450), tėvas jėzuitas 
kun. P. Rabikauskas ir kun. R. 
Krasauskas — italų. Sovietų 
delegaciją sudarė 24 nariai, jų 

Piof. Z. Ivinskio referatas 
"Jėzuitų nuopelnai Lietuvos 
katalikybės restauracijoje" bu
vo suglaustai išspausdintas 7-
tame kongreso darbų tome. 

Puse kongrese išstatytų 
veikalų, "The Tablet" s a k j , 
priklausė Sovietų Sąjungai ir ( u a U s i a , užvirsta kojulės. 
jos pavergtiems kraš tams. Jų 
tarpe buvo ir t rys leidiniai apie 
Lietuvą: monografija apie 
Stuoka-Gucevičių (architek
tą ) , Vilniaus albumas ir lietu
viški vertimai istorijos šaltinių 
nuo 13-to amžiaus iki 19-to am
žiaus vidurio. Nepraėjo nepa
stebėta, pavyzdžiui, kad lrnkų 
istorija suskilusi viena paverg
ta, kita laisva. Todėl ir jų isto
rijos veikalai buvo išstatyt i 
dviejose, atskirose lentynDSe 
Žymūs jų istorikai, prof. H A -
lecki ir kiti, buvo nariai Ame
rikos delegacijos. V. 

Suomiją lankydamas vienas lietuviai gyvenime, o niekšai — 
Amerikos kongresmonas rusų knygose." 
labui pareiškė: "Pasauliui rei-l 
kie ne sugyvenimo, kaip t ig ro ; Diplomatijos tėtušiai išvažia 
ir kobros Indijoje, b A brolis- vo Genevon į mugę, tik neži. ia a u s^vc žmona. Vieną kartą, 
ko*: kooperacijos". J^s negavo ką pai-veš: ragaišį a r . Laronką n edideleje draugijoje, jis pa-

Milton 
autorius, 

'Prarastojo Rojaus* 
storžieviškai elgėsi 

viy.o.s j. Maskvą. 

Noiv. karčios kaip kada gy
venimo piliulės, bet ir galin
giausiems diktatoriams, g i -

Mano kaimynas P. P. Pipi- i 
nas kaikurias mūsų apysakas ' 
pasiskaitęs past?fci: "Gerieji! 

su sliyl .v 

Kasžin, ar Gene vos dvasia 
pasi-ks mūsų komunistus pa
veikti atsiminti, kad motinėlei 
juo$ auklėjo katal kais lietu
viais? 

P. lė l iukas 
* • — • -

Remkite <licn. Draugą! * 

klausė žmoną: 
— Ar t raukia ten, kur tu sė

di? 
Žmona buvo nustebinta Mil-

cno rūpest ingumu: 
—Ne, nė kiek! — atsakė 

ji džiaugsmingai. 
— Na, tai pasikeiskime vie

tomis, nes čia t raukia nežmo-
iškai. 

DROŽLĖS 
Dėl rusų dabar "atver tų du

rų" Vakarai gali t a r t i prancū
zo poeto Paul Claudel žodžiais: 
"Ar gi svarbu, kad durys at
daros, jei aš joms rak to netu
r i u?" 

KOMUNISTŲ OFENZYVA 

Baze naujai ofenzyvai Maskva laiko s ta tus quo išlaikymą 
Europoje, kaip nediskutuotiną dalyką. Rytų Vokietija, kaip ko
munistinės valstybės modelis Vakaruose, turi būti išlaikyta. Ne
abejotina, kad Genevos konferencija šioje srityje nieko pozity
vaus nepasieks, nes nuomonių priešingumas yra perdaug didelis. 

Komunistų partijoms šiapus geležinės uždangos ateina nau- ( 

jos instrukcijos iš Maskvos, š ta i JAV komunistų parti jai įsakyta tarpe ir latvis Zutis. Sovieti-
išeiti iš pogrindžio ir pradėti veikti viešai, dalyvaujant politinia- ninkai norėjo, kad ki tas istor; 
me gyvenime, nežiūrint, kad vad. Smitho įs ta tymas jos veiklą 
labai riboja. Kultūrinis bendravimas ir masinis turis tų ir kito
kių lankytojų pasikeitimas turi sunaikinti vyraujančias nuotai
kas, kad už uždangos prasideda baisus ir grasus pasaulis. Ne
žiūrint šabloniško kartojimo, kad "pas mus visko yra" , naujoji 
ofenzyva neabejotinai taikstosi į ko plačiausią užsienių preky
bos išvystymą, kuris įgalintų tuojau pat pakelti gyventojų ger
būvį, plėsti pramones gamybą ir kar tu nesiaurinti ginklavimosi 
programos. 

Priežodžio — kai du, pešasi, trečias laimi — reikšmę Mask
va daug geriau supranta, negu betkas kitas. Vaidinti silpnųjų 
ir skriaudžiamųjų užtarėją y ra jos specialybė. Jos ranka be abe
jo veikia Š. Afrikoje, Afganistane, Indonezijoj, Turkijos — Grai
kijos vaiduose ir kitur. Maskvos šaltojo k a r 0 geriausias šedev
ras y ra ginklų pasiūlymas ir tiekimas arabų valstybėms ir gal 
Izraeliui. Dėl to karo galimybė Artimuosiuose Rytuose šiandien 
yra visai reali. Tokio karo atveju pasaulio dėmesys nukryptų 
nuo tų taškų, ku r Maskvos ėjimai taikos metu atrodytų per 
drąsūs. Antra vertus, per dešimt metų perpildytų ginklų sandė
lių a tsargos tuo būdu labai produktingai išnaudojamos ir atsi
kratoma senstelėjusių modelių. 

Komunisto Mizaros kūnas, 
matyt i , anarkis tas , nes nesusi
klauso: liežuvis ragina grįžti į 
" tarbų" Lietuvą, o kinkos dre
ba, kad nereikėtų grįžti. 

Mano kaimynas P . P . Pipinas 
sako mūsų komunistai, kurie 
kitus lietuvius ragina komunis
tais tapti , panašūs bepročiui 
pamišėlių name, kuris ragina : 
^Pasiųski te ir jūs — pamatysi
te; kaip jums čia patiks V 

Her "washing's 
all done, but the 
real work has 
iust started! 

Daugelis lietuvių pamiršta, 
kad jie pa tys tur i dideliais pa
sidaryti , o nežiūrėti vis kokie 
dideli jų kunigaikščiai buvo. 

Yra vedusių vyrų, kurie 
pyksta ne dėl to , kad jų žmo
nos jiems akis muilina, bet kad 
vartoja pigų muilą 

Let an ELECTRIC Dryer do the tuork 
. on vuashdays— 

Tačiau taip galvoti galima tik prileidus, kad istorija nėra dina
miškas vyksmas, kurį lemia daugybė veiksnių. Praeityje y ra 
buvę daug despotų ir pavergėjų, bet visi jie priėjo liepto galą. 
Tas pats likimas laukia ir Maskvos valdovų. Tik Vakarų klai
dos, neryžtingumas ir«jnoralinės jėgos neįvertinimas jų dienas 
prailgina. Kai Genevoje sprendžiamas Europos likimas, Vaka
rams laikas kreipti žvilgsnį į moralinius savo arsenalus. Juo la
biau, kad su baime šiandien klausiama, kaip bus at i taisytos t a rp 
tautinės neteisybės, jei Vakarai humanistinių nusiteikimų dėlei 
viešai deklaravo atominį karą esant negalimu. St. DzHcas 

(Mažiau kainuoja — bet duo
da švariausią, greičiausią, 
sausiausią kaitrą, kokią iš 

viso galima gauti.) 
Betkuri moteris pasakys 
jums: baltinių kabinimas ir 
nuėmimas yra tikras nugaros 
laužimas. 

Kam tai daryti? Naujas 
automatiškas elektrinis džio
vintuvas — pilnai įrengtas 
(installed) — kainuoja vos 
$2.43 į savaitę. I r jūs galite 
išdžiovinti daugybę baltinių 
už centus. 

Automatiškas elektrinis 
džunintuvas yra saugus net 

COMMONWEALTH 

PUBLIC 

naujom "miracle" medžia
goms, nes kaitros ir laiko 
kontrolės yra ne įp ras ta i 
tikslios. Baltiniai išdžiųsta 
kvapūs ir švarūs. Elektros 
kaitra yra Svariausia, grei
čiausia, sausiausią iš visų. 
Ir jūs visados gaunate auto
matišką džiovintuvą, kai per
kate elektrinį. 

Ateikite šią savaitę ir pa
tys įsitikinkite, kaip lengva 
yra įsigyti automatinį elekt
rinį džiovintuvą. Leiskite 
elektriniam džiovintuvui skal
bimo dieną atlikti tą sunkų 
darbą jūsų žmonos vietoj! 

EDISON 

SERVICE 

COMPANY 

COMPANY 

N0W L0W AS >2.43 A VEEK 
WITH NEW SHARE-THE-COST 

INSTALLATION PLAN 
W h t n you imtoll a n«w * i«c-
trte cioth«» dryer, w« shor« lh« 
COtt of n»c«Mory wiring. Yon 
con tav« itrportont mon«y 
wt1t» ovr N « w Plo* . ror • » • 
ompU. in a 1 -fom.ly Som« O N 
•Uctr ic drymr tnstoHotion i » w 
coft» ocily abotft hatf a i HMOM 
o t b«for* . Th« Ptan is a vaila b U 
ot otl • * *c* rk oppUonc* dea l -
• n ' . Yowrs wiH t*M yov How 
Moch yoM w « i . A a « y » « s a v a 
• H M t t i a n m e n t y . Your TV 
pietur* improvai , RaKta bright-
• n — • ^ • r y t K i n g • I t c t r i c a l 
workt b«t l *r . And you con tn-
»totl on •fvetrie r a n g * . w a t * f 
h«at«r or oir eondiNonor (ihot 
r t q W * i a 240-vol t areni*) 
ojvickly ond chaapiy. 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTVKIAI 

KAIP VAKARŲ PASAULIS? 

Stalininės grėsmės laikais sukur tas vakariečių vieningumas 
rodo pairimo ženklų. Artimieji Rytai, Kipro vaidų pasekmės, 
Saro planų sugriuvimas — tai ryškiausi plyšiai laisvojo pasaulio 
valstybės rūme, neminint gilesnės prasmės nuomonių skir tumų 
ta rp JAV politikų ir jų sąjungininkų, švelnūs Maskvos žodžiai 
sukūrė apgaulingo saugumo iliuziją, kurios pasekmėje NATO 
karinė s t ruk tūra tampa tik popierine, Vokietijos ginklavimui da r 
neprasidėjus, o D. Britanijai ir kitiems NATO nariams mažinant 
karinius biudžetus ir t rumpinant karinės tarnybos laiką. Euro
pos gynybai skirtos Prancūzijos divizijos atsidūrė Š. Afrikoje. 
Maskvoje gausėja prekybos delegacijų iš įvairių kraštų, o drau
džiamų strateginių prekių sąrašas pakartot inai išbraukomas. 
Tuo metu, kai 38 valstybės Jungt . Tautose balsuoja, kad būtų 
ištirta Alžiro padėtis, nįekas nedrįsta iškelti ten klausimo apie 
padėtį sovietinėse kolonijose Rytų Europoje ir Azijoje. 

Nenuostabu, kad komunizmo santykiavimas su Vakarais y ra 
remiamas hipokrizija, išplaukiančia iš pačios jo esmės. Tačiau 
broliai AJsopai neranda kito žodžio pavadinti ir Vakarų laiky
senai, kai jie vidaus viešumai kalba viena, o užkulis ;uose dėsto 
kitas teorijas ir tik tam, kad nesudrumstų apgaulingos Genevos 
dvasios, š ie reiškiniai nieko gero nežada pasauliui, o ypač pa
vergtiesiems. Praeis nemaža laiko, iki Vakarai įstengs įžvelgti 
naujos Maskvos ofenzyvos pavojingumą ir savo gre tas vėl su
derins bent jau sėkmingai defenzyvai. 

Taip prieiname prie išvadų, kurias skelbia pesimistai, maną, 
kad komunizmas y ra neįveikiamas ir jo ateitis y r a užtikrinta. 

Tęsinys 39 

Su besitraukiančia kariuomene Rygos link 

Rugsėjo 16 d. rytą fronte prieš Ibiri, kaip i r visam 
pietų Latvijos ruože, prasideda veiksmai, kurie be tūks
tančių kitų turės išspręsti ir mano likimą. Bolševikų 
pėstininkai pradeda atakuoti vokiečių pozicijas, po ke
lių valandų kautynių vokiečių gynyba lūžta ir prasideda 
pakrikusios kariuomenės bėgimas į šiaurės vakarus , 
kur vienintelė gamtos kliūtis frontui sulaikyti lieka 
Dauguva. 

Apie 10 valandą š tabas įsitikina, kad gynyba galu
tinai palaužta i r padėties vietoje nebebus įmanoma at
s ta tyt i . Ta rp kitų ir man įsakoma pakinkyti arklius, 
įsidėti kiek pašaro ir kiekvienu momentu būti pasiruo
šusiam išvažiuoti. 

— Nebūk kvailas, niekur nevažiuok! Laikykis su 
manim, nepražūsi! — neats todamas terorizuoja Petka. 

— Tu nešdinkis iš akių! Aš žinau pats ką da ry t i ! 
— veju jį šalin. 

— Be manęs t u prapulsi. Kur tu, vargšas , pasidė
si. Aš tave raudonarmiečiams pristatysiu kaip draugą 
ir t au bus gerai. 

Toje rimtoje ir lemiamoje padėtyje man pasidaro 

rininkams, kas ta i per t ipas ir kad jį reikia tuoj su- Uįjų Biržų gaisrų atspindžiai šviečia danguje? I r žmo-
tvarkyt i . nes ten grąžo rankas , matydami savo sodybas į pelenus 

— Bet vėl, — galvoju, — jei tą žmogų sušaudys ar j tfevirstančias. Kada neprisikels ir beatsistos jos vėl 
ką kitą su juo padarys tai t ik juoda dėmė sąžinę perse-1 prie Mūšos, Apaščios ir Lėvens ? 
kios ir ramybės neturėsiu. Jei ta ip likimo skir ta , kad | Kitą dieną virš pietų Latvijos kelių ima sukiotis 
padėtis neleidžia likti, ger iau t rauksi uos su visais, pa- j raudonoji aviacija i r daužyti besitraukiančios kariuo-
si t ikėdamas Dievo valia. menės kolonas. Traukimasis pasidaro sunkus i r lėtas. 

Padūmavusiuose laukuose, ku r siaučia nervinantis Tuo pa t laiku afteina įsakymas, turbūt , iš Rygos, s įab-
ūžimas, ausis rėžia vis st ipresnės kulkosvaidžių serijos dyti bėgančią kariuomenę ir s tengt is stabilizuoti fron-
ir šautuvų šūviai. J i e artėja.. . Žiūriu į dūmuose sken- tą. 215 divizijos likučiai vėl stoja į s tabdomąsias kau-
dinčius laukus ir galvoju, ką dabar daro mano draugai , 
esą tame plote. Aišku, sunku jiems, i r graudu pasidaro 
kiek iš toliau apie ta i galvojant. 

Popietyje bolševikų pėstininkai pasiekia Ibiri. Kul
kos pradeda zvimbti po kiemą. Pe tka ma tau sukiojasi 
apie dobilus, j ieškodamas vietos, kur draugus raudon
armiečius pasitikti. . . 

— A r nenušaus ko gero išvaduotojai savo draugo, 
palaikę jį kokiu besislapstančiu par t izanu? 

Netrukus į mano vežimą įvirsta štabo pulkininkas 
su majoru i r liepia skubiai važiuoti. Prasideda kelionė 
vėl atgal į šiaurę. Man visu smarkumu vėl a tgyja skau
džioji žaizda, kad antrą kar tą esu pr ivers tas bėgti tolyn 
nuo namų ir Lietuvos, ir pasidaro pikta, kad tokion pa-
dėtin pas ta tė kažkoks t ipas. Jei ne jis, t ikr iausia bū
čiau pasilikęs ir vienas Lietuvon kelią skynesis. Bet gal 
kar ta is Pe tka paties Dievo siųstas buvo, kad mano liki
mą pakreiptų laimingesne linkme ? Ką gali žinoti žmo-

gus 
, 

Važiuojam tiesiai į š iaurę. Kelias nugultas netvar
kingai besitraukiančios kariuomenės. Kiekvienas sku
ba viską pametęs ir užmiršęs: rytų erdvę, „uebermen-
scho" mitą, aruodus gėrybių... Pavakarys . Raudonos 
žaros Šviečia kairėje - vakaruose. Pietų kraš tas , ku r 
Lietuva, skendi dūmuose klaikių šūvių garsų drasko-

ta ip p ikta a n t lenko, kad net užeina noras pasakyti ka-1 mas« Temstan t t en dangus paraus ta . Turbūt , t a i mie-

tynes. Tik visai be tankų ir artilerijos, nes daugumos 
sunkiųjų ginklų nebesuspėta a t i t raukt i nuo Nemunėlio. 

Mes t raukiamės tolyn, nes, matyt , mano ponai tu r i 
kitokius parėdymus. Jie, žemėlapių pagalba veda kelią 
per miškus, kurie tęsiasi iki Dauguvos ir tokia kelionė 
užtikrina saugumą nuo priešo aviacijos. Kažkur miš
kuose netikėtai pasiveju bežingsniuojantį Gediminą, ku
ris dirbo virtuvėje prie Vecsaulės. J i s vienas a tsprukęs 
iš Vecsaulės ir dabar sau keliaująs jūros link. Kit i pa
liko ir apie juos daugiau nieko nežino. Tik Pe t ra s (ne 
tas buvęs „šarvuotis", kur is dirbo virtuvėje, bet ki tas) 
šį rytą žuvęs fronte į pietus nuo Vecsaulės. Jo lavonas 
likęs mūšio lauke. Su a. a. Pe t ru teko nemaža sunkių 
valandų ka r tu pakerti ir, todėl, sužinojus apie jo t ra
gišką mirtį, mane suspaudžia liūdesys. Dar vieno va-
balninkėno part izano kaulai liko amžiams Latvijos že
mėje.-

Gediminas drąsus, paprašo karininkų, kad jį pavė
žėtų. Tie, sužinoję, kad tai mano draugas, sut inka ir iki 
Kegumo apylinkių važiuojame kar tu . Pr ieš Kegumą, 
kur 'baigiasi miškai ir sueina didesni keliai, Gediminas 
nusiima. J i s y r a dezer tyras ir per visokias sargybas 
tur i suktis taip, kad t ik galvą sveiką išneštų. Savo 
planus j is važiuojant man išpasakojo: žūtbūt vandens 
a r sausumos keliais j is stengsis bent kur iš Šio kat i lo 
iš t rūkt i . 

( B u s d a u g i a u ) 

• 

' 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
— 

Ketvirtadienis, lapkričio Z, 1955 

Daugiau dėmesio lietuviškai mokyklai 
Vasara baigėsi. Lietuviškasis Didžiausias vedėjos troškimas 

jaunimas, palikęs paežeres, pa- j buvo, kad visi lietuviukai lanky-
upius, kaimus, parkus ir kitas [ tų mokyklą, į kurią įsirašyti dar 
pasilinksminimo vietas, susirin- ir dabar nevėlu. Neseniai skai-
ko į mokyklas. Čia jis vėl lavi- tėme, kad Philadelphijos moki
na savo protą, siekdamas to nių tėvų susirinkime buvo iškel-
brangiausio žemiško turto — tas pasiūlymas paskelbti spau-
mokslo, kurio nei rūdys, nei kan doje visų tų tėvų pavardes, ku-
dys nesuėda, ir kurio niekas iš rie turėdami mokyklinio amžiaus 
mūsų negali nei atimti, nei pa- vaikų neleidžia jų lietuviškon mc 
vogti, kol mes egzistuojame šios kyklon, t. y. juos norima mora-
žemės paviršiuje. | liniai nubausti. Ar tai ne gyvė

sį kartą norisi pakalbėti apie nimo paradoksas ? Juk caro prie 
Detroito šeštadieninę ir augštes- spaudos laikais, kada "Anei raš-
niąją lituanistinę mokyklas, nes to, anei druko mums skaityt ne-
jos yra vienintelė vieta Detroite, duoda, tegul sako bus Lietuva 
kur mūsų priaugančioji karta ir tamsi, ir juoda", kada baudė, 
mokoma lietuviškai skaityti ir mušė ir į Sibirą trėmė visus 
rašyti, lietuviškai dainuoti ir tuos, kurie mokė ar skaitė lietu-
melstis. Kur tas pats jaunimas viškai, lietuvis nepabūgo ir il
su pažindin amas su mūsų tevy- gus šimtmečius kovojo už lietu: 
nės gražia gamta, jos upėmis, viską iodį ir jį išlaikė gyvą. O 
kalnais kalneliais, miestais mies-! dabar... gyvendami šalyje, kur 
teliais ir kaimais. Kur mūsų i niekas mums netrukdo nei lietu-
tautos atžalynui papasakojama j viškai mokytis, nei mokyti, pri-
apie garsią ir garbingą Lietuvos einame prie to, kad reikia bausti 
praeitį, apie sunkią jos naštą, j tucs, kurie savo šventą pareigą 
neštą ilgus amžius svetimųjų j užmiršta. Tikėkimės, kad Det-
priespaudoje, apie jos prisikėli- j roite mes prie to neprieisime, 
mą ir dabartines kančias. Ta Augštesn .lituanistikos mokykla 
pati lietuviškoji mokykla skie-j De t r o į t 0 augštesniojoj litua-
pija mūsų vaikučiuose tėvynės j n i 8 tįnėje mokykloje mokslo me-
meilę ir net palaiko tampresnius ^ p r a dė t i š. m. spalio 1 d. šie 
ryšius mūsų šeimose, padėdama : m o k s l o m e t a i j a i b u s p į r m į e j į 
jiems mus ir mūsų siekius dau- j p i l n i m o k s i 0 m e t a i , kadangi per-
giau suprasti ir neatsirasti giliai j n a i m o kykla veikė tik keletą 
pažiūrų prarajai tarp vaikų ir 
šeimos. 

Šių laikų šeštadieninės ir li
tuanistinės mokyklos — mūsų 
vargo mokyklos — turi atlikti 
tas pačias pareigas, kurias mū
sų senelės ir proseneles atliko 
verpdamos prie ratelių. Jos pa-

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ 
ALRK Federacijos 4 skyriaus Kristui Karaliui, 

pastangomis š. m. spalio 30 d.1 Pamaldoms pasibaigus buv. 
buvo suruoštas Kristaus Karą- lietuvių svetainėje įvyko viešas 
liaus minėjimas. Ši graži tradi- Kristaus Karaliaus pagerbimas, 
ei ja, palaikoma per eilę metų, dalyvaujant apie 200 žmonių. Iš-
patraukia žmones susimąstymui kilmingą akademiją pradėjo 
ir dvasiniam susikaupimui. Į- ALRKF 4 skyriaus pirm. Anelė 
žanga į šią šventę buvo šešta- Ambrosienė. Paskaitą skaitė t§-
dienio vakarinės pamaldos Šv. vas Borevičius, SJ. Tarp krin-
Antano parapijos bažnyčioje.j tančių į klausytojo širdį prele-
Svečias iš Chicagos tėvas J. Bo-, gento minčių buvo ir šios: a) 
revičius, SJ, trumpame pamoks šio meto didieji vyrai pasisako 
lėlyje davė eilę gražių pavyzdžių. \ už didesnį krikščionybės pasireiš 
Įsidėmėtinas vienas iš Pietų A- kimą viešajame gyvenime; b) 
merikos lietuvių gyvenimo —' lietuvis, kuris norėtų religiją pa-
ten, kur buvo įsteigtos lietuvis- neigti viešajame gyvenime, stu-
kos parapijos, lietuvis liko isti- mia nuo savęs vienintelę išsigel-
kimas Kristui Karaliui ir tėvy- bėjimo viltį. Klausant šių min-
nei ir nenuėjo tarnauti savo tė- ] čių neužtenka vien susimąstyti, 
vynės pavergėjams. j bet reikia ir dirbti, kad Kristus 

"Baltic Melodies" programos Karalius grįžtų ne minutei ir ne 
metu buvo skirta laiko Kristui valandai, bet visam laikui į mū-
Karaliui pagerbti, čia gražų žo-į 8 * š i r d i s ' m u s l * v i e š ^ J k P r i v a " 

tinį gyvenimą. 
Akademija baigta giesme "Ma 

rija, Marija". 

dį tarė kun. K. Simanavičius. 
Sekmadienį Šv. Antano parapi 

jos bažnyčioje žmonės gausiai 
ėjo prie šv. sakramentų. Iškil
mingų pamaldų metu organizuo
tai dalyvavo ateitininkai — mok 
sleiviai, studentai ir sendrau
giai — su savo vėliava. Sumą 
atlaike kun. kleb. dr. Boreišis. 
Pamokslo metu jis priminė, kad 
bažnyčioje matome tik# vieną lyg 

į DLOC vakarą, kuris jvyks š. 
m. lapkričio 12 d. 6:30 vai. vak. 
(šeštadienį) Hispanos Unidos 
salėje. V. Kutkus 

jėge įskiepyti jaunimui meilę j lietuvių kalbą. Pirmoje grupėje 
gimtam žodžiui, meilę savo kraš- Į yra 16 mokinių, 
tui, pačios būdamos priespaudo-1 Antrą grupę globoja Ona Va
je.' Šeštadieninių bei lituanisti-Į lienė. Ji dėsto lietuvių literatū-
nių mokyklų uždaviniai tie pa-, rą. Jos grupėje yra 13 mokinių, 
tys, tik jos visa tai turi padary-\ Trečią grupę globoja Antanas 
ti gyvendamos laisvėje ir moky- \ Vaškelis, kuris dėsto istoriją ir 
damos vaikus laisvų tėvų laisvo- j geografiją. Trečioje grupėje 
je šalyje. Jų darbo rezultatai yra 16 mokinių. 

mėnesių 
M o k y k l o s m o k i n i a i s u s k i r s t y t i [ rašomos m a S 1 n 6 1 « a pasauly yra 

; o —~ „ i ~ J u - * . , i • • ROYAL. Tai didžiausia pasauly r. m. 
į 3 grupes, kad butų lengviau f i r m a RU v l 8 a d a naUjausiais patobuii-
mokyti, nors visose trijose gru- nimats. 
^Ar.^ ^;„«»v,„ ~~~nz: „-~~-.~ Maža mašinčle su 88 ženklais ra-
pese einama panaši programa. Uy8lie v l8a genima visomis kaibo-

Mokyklos vedėia vra Valeriia Im i s 8U Jf ,8u pasirinktu raidžių dy-
v i •*• J J *• - i d ž i u b c l rtillumL 
Kurmauskaite - Kundrotiene, ku 
ri globoja pirmą grupę ir dėsto 

NUO UfcSI^ENEJUSIŲ 
SKAIDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

TU. kurt* kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JU 
negali ramiai sSdltl ir n a k t i m i 
miegoti, nes jų užsiaenfijuslos Žaizdos 

į niežti ir skauda. Kad pašalinti te 
našlaitę vėliavą. Norėtųsi pn-1 niežėjimą ir skaudsjima senų atvt 
dėti — vienintelę, nusilenkiančią į " Į * "ka^d

f
4ių laisdų, fį*** 

LEGULO Ointment Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsų skaudij t 
m% ir galėsite ramiai miegoti nak 
tL. Vartokite Jas taipgi nuo ekau 
džių nudegimų. Jos taipgi pašalint 
nieMjima Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina persSjima ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlms 
tarptriCių. Yra t inkamas vartoti nu< 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odoa ISbSrimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduol l nuo i i 
virtinių odos ligų.I-e-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
«t.. $1.28. ir $8.50. 
Pirkite vaistinėse Cbi 
cagoj Ir apylinkfise— 
Mllwaukee, Wlsc. Ua 
ry. Ind.lr I>etrolt, Ml-
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite JAx>-
ney order i: 

LEGULO, Department O. 
5018 W. Eddy S t Chicago 34, W 

GERIAUSIOS 

Prieš pirkdami kitur jsitikinkite 
ar perkate gera ar goriausia prekę. 

Pranešę savo adresą dykai gnusite 
smulkiau.siaa informacijas su daugy
be paveikslų per: 

daugiausia priklausys nuo mūsų, 
t. y. tėvų. 

šeštadieninė mokykla 

Taigi viso aukštesniojoje li
tuanistikos mokykloje yra 45 
mokiniai, o abiejose mokyklose 

Detroito šeštadieninė mokyk- kartu mokosi 141 mokinys, 
la savo penktuosius mokslo me- Albertui Misiūnui atsisakius 
tus pradėjo š. m. rugsėjo 10 d.į iš Lietuvių Bendruomenės Detroi 
Mokyklai ir šiais metais vado-; to apylinkės švietimo vadovo 

pareigų, jas dabar su dideliu at
sidėjimu ir nuoširdumu laikinai 
eina pats LB apylinkės pirm. 
Česlovas Staniulis. -V. Kutku-

"GLU&AS" IŠTEKA 
Taip, jis ne vedė, bet ištekėjo. 

va uja Ona Balzerytė. 
Pirmą skyrių moko seselė 

pranciškietė Lijoną. Ji turi 11 
mokinių. 

Antrą skyrių moko Antanas 
Januškevičius. Skyriuje yra 17 
mokinių. 

Trečią skyrių moko Ona Bal-| Jei tuo netikite, ateikite į Det-
zeryte. Jos skyriuje yra 25 mo- j roito Lietuvių Organizacijų Cent 
kiniai. j ro ruošiamą vakarą, kuris į-

Ketviitą skyrių moko Kazys vyks š. m. lapkričio 12 d. 6:30 
Gricius. Skyrius turi net 43 mo- vai. vak. (šeštadienį) Hispanos 
kinius. j Unidos salėje (kampas Vernor 

Taip pat šeštadieninėje mo-j ir 25 gatvių), čia patys pama-
kykloje tikybos pamokas dėsto tysite, kad ta pati milionierė a-
kun. Kazimieras Simonavičius, o merikietė, kuri nesutinka tekėti 
trečiame ir ketvirtame skyriuje nei už raketos išradėjo inž. Ger-
dainavimą moko seselė pranciš- hardo. nei u i biznieriaus advo-
kietė Jozefina. jkato Kurto, pasirinko sau "Glu-

Viao šeštadieninėje mokykloje šą" — Justą, dėl kurio per dide-
yra 96 mokiniai. , lio gerumo ir aklo pasitikėjimo 

Kalbantis su šeštadieninės! visais žmonėmis mes patys ska-
mokyklos vedėja Ona Balzerytė, j niai pasijuoksime, 
ji reiškė pageidavimą, kad tėve- • Vienu žodžiu ši komedija yra 
liai nesiveluodami pristatytų sa-; linksma ir gyva. Ją režisuoja; 
vo vaikus į mokyklą ir vaikai j Z. Arlauskaitė - Mikšienė. Vai-
stengtųsi pamokų nepraleidinėti. j dina pati režisorė, Danutė Ra-

Sekantis jos pageidavimas bu- cevičiūtė, Algirdas Pesys, Vin- i 
vo, kad 3 ir 4 skyriaus mokiniai cas Žebertavičius, Aleksandras! 

J . L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn.. 
kuris ''Draugui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. 

DU004 ir įvairias skoningas 
fcnlkateitfcepa 

8TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS ) 
PHISTATpME 
V1SOKJV RCfilŲ 
MEDŽIAGĄ 

uUiiAti i : 

CARRMCX)DY 
YUMBER CCX 
STASYS UTWINAS, 
SOS9 S* HAJLSTHD OT. 
* T * L Vlcionr 1-1171 

A P K A r N A V I l i * IR P R E K I Ų PRI 
rTATYUA TEIKIAME 

NEMOKAMAI 
RAATINS ATIDARYTA kssdlsn nu 

S vai. ryto iki 8 vai. vakaro I 
fteStadlenlais tkl S vai vakar* 

P f J tl 

BRUNO'S RtPYKLA 
8339 S. LITUAN1CA AVK. 

Tel . CLifside 4 -6376 . . 
Pristatome \ visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 11* 
siunčia ) viBus artimuosius 

miestus. 

P I G I VI I R S A F C T A I 

PERKJRAUSIAU 
B A L D U S 
VIETOJE UI 15 TOLIVV 
K. EIDUKONIS 

Turiu naują dldel | 

etSO a 1 a iman, Ohicaco M 
Tol. ORoveklU S-70SS 

lygiai su kitomis pamokomis lan 
kytų ir dainavimą, kurį taip nuo
širdžiai moko seselS Jozefina. 
Juk, anot vedėjos, lietuvis taip 

Gubilas, Stasys Geldauskas, Bi
rutė Rackaite, Irena Laurinavi
čienė, Leopoldas Heiningas, Ste
ponas Iljasevičius, Petras Devei-

suaugęs su daina, ir visų mūsų| kis ir Irena Šulcaitė, 
mėgstama pabrėžti, kad Lietuva' Linksma pati programa, lihks 
tai dainų kraštas. Tad kodėl kai j mi bus ir šokiai, kuriems gros 
kurie tėveliai neleidžia savo. vai- mūsų mėgstamas 5 asmenų uk-
kams išsivystyti pilnais lietuviu
kais. Lietuvis ir Lietuva be dai
nos mums nesuprantami. Vedė
ja aiškiai pabrėžė, kad, nežiūrint 
kaip gerai vaikas mokės kitus 
dalykus, bet jei nelankys daina
vimo, negaus skyriaus baigimo 
pažymėjimo. 

rainiečių orkestras. O ir pelnas 
skiriamas kilniam tikslui — Va
sario 16 minėjimo išlaidoms pa
dengti, kad kiekvienas aukotojo 
centas tektų tiesioginiam tiks
lui — Lietuvos išlaisvinimui. 

Tad visi viai, nepalikdami ną 
viejio ii-i!ne£3 n^aiuese, ehu£3& 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namu {gijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO < SAVIN6S & LOAN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, 111. 

CHANE SAVIKGS A LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

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

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

-

t 
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letuvių Prekybos Namai 
Rakandų yra visur, bet moderniškus, naujausio stiliaus baldus be su

gadinimų, brokų rasite mūsų Prekybos įmonėje. 

Kainos be užprašymo, išmokėjimai be finansų kompanijų. Pirkimai 
sekmadieniais be pardavimų taxų. 

n 
/ 

fir** m*?--
* 

w±. 

V -

•« v 

3 daliy sveoiy kambario baldai, nakčiai padaromos lovos del trijų vsmeau, tik $119.00 
Studio sofos, nakčiai lovos dėl 2-jų asraeno $ 6*9.00 
Z dalių 100% N} loti ar vilnos svečių kambario baldai, naujausių spalvų ir stiliaus . .$149.00 
% dalių svečių kambario baldai, 10 metų garantuoti, 1956 metų stiliaus, Nylo» ar 

vima $249.00 

10 

.JĮįįį 

v?1 

^ 
« 

3-jų dalių miegamojo kambario baldai, ąžuolo ar riešuto .medžio sn puikiu veidrodžiu $149.00 
4-ių dalių miegamieji, mahogoni, ąžuolo, riešuto ar vyšnių medžio $249.00 
5 gabalų miegamieji naujausio stiliaus Brazilijos raudonojo medžio, su šefuotu vcfci-

rodžiu $829.00 

« 

m i 

5 dal ių v a l g o m o j o k a m b a r i o baldai ą ž u o l o m e d ž i o s u F o r m i c o s v iršsuni , t i k t a i $ 1 2 9 . 0 0 

7 dalių valgomieji, raudonojo medžio, ąžuolo, riešuto medžio, del 12 asmenų, tiktai $249.00 
9 dalių valgomieji d« 16 asmenų, naujausio stiliaus, su šlifuotais stiklais, tiktai ....$$99.00 
KILIMAI: 9x12 gryna vilna, įvairių spalvų, tik * 5 9 0 0 

9x12 199% vilna, 10 metų garantija $129.00 
Televizijos Dumout, RCA, Admiral, Zenith, Traveler, Sylvania Ir kiti, 1953 metų mo-

. . . . $ 93.00 
deliai. nuo 

Virtuvėms stalai, 3 daUų Formica-top po \ ^ 59*90 

,..- $ «9.00 
$ «>.5# 

7 dalių Formica-top stalai . 
9x12 linoieum įvairių spalvų 

. 

.• 

8222-24-t 

CENTER, 
įmones vedėjas JUSTAS LIEP0NIS 

Halsted St. Tel - Vktory 2-4226 
Atidaryta pirra.-ketv. 9 T. r. iki 9:30. v. T. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. T. 

Sekmad. 10 v. r. iki S T. *.. 

KIEKVIENAS PIRKUAS $1 MINĖSI GAUNA DOVANĄ 
IMPORTUOTĄ KAVOS SERVIZĄ. 

DALIŲ 

_ . i . . 
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO 

(Atkelta i i 2 psl.) 

STUDENTŲ AT-KŲ DVASIOS 
VADAMS 

Padėkos dieną, lapkričio 24, 
Cleveland, Ohio, Studentų At-kų 
Sąjungos Centro Valdyba šau
kia savo sąjungos dvasios vadų, 
pirmininkų ir sekretorių suva
žiavimą. Suvažiavimas svarbus. 
Del to Centro Valdybos prašy-

IJETUVA, j Sis linksmavakaris buvo sukčiau apsidėjo vienos dienos už- gu po fvyresniųjų kalbų. Išdis-
V. Augustino Lietuvos Vaizdų ruoštas atsisveikinimo proga su darbio auka Tautos Fondui. Pa- kutuotos mintys giliau į širdį į-
Albumas, jau baigtas spausdinti abiturientais Roma Staniškyte, sižadėjimą visi išlaikė ir toktu stringa ir ilgiau palieka atmin-j 
ir atiduotas rišyklai įrišti. Ant- Asta Orintaite, Romu Bridžiu ir būdu buvo surinkta 74 svarai ir tyje. Vėliau mokytojas Girdaus-
roji albumo laida naujai pertvar, Vidmantu Prikockiu, kurie ap-
kyta ir papildyta apie 50 naujų leido mūsų kuopą ir šiuo laiku 
vaizdų. Albumo sutvarkymas ir j lanko universitetus 
spaudos darbas šį kartą daug 
geriau pavykęs. Spaudė TT 
Pranciškonų spaustuvė Brookly-
ne. Išleido "Ateitis", 916 Wil-
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y, Po savaitės albumą bus gali
ma gauti pas leidėją ir platinto
jus. 

Programai vadovavo mokslei
vių kuopos pirm. Romas Kaspe-

tas prašau visus Studentų Atei 
tininkų Sąjungos dvasios vadus] U Ž S I E N | 0 LIETUVIAI PRAŠO 
jame dalyvauti. ALBUMO 

Tėvas Vikt. Gidžiūnas, OFM, "Ateities" administracija yra 
At-kų Fed. Dvasios Vadas gavusi keletą laiškų iš Vokieti-

KOKP1 KĘSTUTIS SVENTft 
GIMTADIENĮ 

Spalio 13 d. Korp! Kęstutis 
šventė savo dvidešimt devintąjį 
gimtadienį. Ta proga spalio 22 
d. įvyko pobūvis tai gražiai su
kakčiai paminėti. 

Pobūvis vyko Coronado Lod-
ge, Indianoje. Susirinko gražus 
būrys brolių kęstutiečių, jų šei
mos ir svečiai. Svečių tarpe bu
vo Korp! Kęstutis garbės narys d o v a n a . 
(vyr. "Draugo" redaktorius) L. 
Šimutis, kun. dr. Celiešius, kun. 
dr. Urbonas, kim. Borevlcius, SJ, 
solistas St. Baranauskas, kitų 
ateitininkiškų korporacijų atsto

vo kūrybos rašinėlį ir eilėraštį. 
Kad daugiau nereikėtų liūdėti 

jos, Italijos bei Australijos, ku
riuose prašo sudaryti jiems są
lygas įsigyti V. Augustino Lietu
vos Vaizdų Albumą — Lietuva. 
Dėl valiutos skirtumo jų pini
gais albumą įsigyti jiems neleng-j dėl atsiskiriančių draugų, pirm. 
va. Jie kukliai užsimena, kad jie Romas Kasperavičius po keleto 
būtų labai dėkingi, jei jų pažįs-' atsisveikinančių žodžių kvietė vi 
tami ar bičiuliai, gyveną JAV,'sus toliau tęsti šokius ir pasi-
V. Augustino Lietuvos Vaizdų' vaišinti. Kuopos valdyba dėkoja 
Albumą — Lietuva — jiems nu- atsilankiusiems svečiams ir ma-
pirktų ir pasiųstų kaip kalėdinę mytėms už skanius sumuštinius 

ir visokiausių rūšių pyragus. 
R. L 

10 šilingų Tautos Fondui. 

BRAZILIJA, SAO PAULO 
Spaudos stalas 

Moksleiviai at-kai yra suorga-
ravičius. Kuopos globėjas mokt. į nizavę spaudos stalą ir kas sek-
P. Balčiūnas tarė trumpą atsi
sveikinimo žodį ir kuopoje pra
leistų dienų atminčiai "kįekvie-
nam abiturientui įteikė po kny
gą. Po to Arvydas Barzdukas, 
atstovaudamas MAS Centr0 Vai 
dybą, tarė žodį. Studentų drau
govės pirm. J. Puškorius priim
damas naujus narius pasakė po
rą gražių žodžių. 

Meninėje programoje Irma 

kas pamokė lietuviškų dainų. Be 
to buvo paskelbti trys konkur
sai: pažangumo moksle, knygos 
įvertinimo ir iškalbos. 

M O V I N G 

Stasaitė padeklamavo eilėraštį,! Rugsėjo 11 d. įvykusiame 
o Audronė Alkaityte paskaitė sa j moksleivių at-kų susirinkime kai 

madienį platina lietuviškas kny
gas prie parapijos bažnyčios. 

Rugsėjo 11 d. moksleiviai at-
kai ir lietuvių kalbos mokytojų' k- BENULIS, atlieka įvairius 
taryba, vadovaujant kun. J. Seš-' perkraustymus ir pervežimus 
kevicha, suruošė Seselių Pranciš .^ tolimų ir artimų atstumų, 
kiečių motinai M. Aloyzai išleis
tuves. Ji Brazilijon iš JAV bu
vo atvykusi Eucharistinio kong
reso proga. 

Skambėjo lietuviškos dainos 

ATEITININKŲ FEDERACIJA 
INKORPORUOTA 

Rytinių JAV ateitininkų su-
AUSTRALUA 

Melbourno ateitininkai (sen-
važiavimo proga Hartforde, J. draugiai ir moksleiv.) kiek anks 

bėjo Algis Žibąs. Po kalbos įvy
ko daug gyvesnės diskusijos ne-

Vestuvlu nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijoj 

Mūsų specialybe 
Precin Photo Sludio 

INC. 
EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vhginia 7-2481 

Telef. SE. 3-2146 
arba BĮ. 7-7075 

1885 CANALPORT 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2491 So. Oakley Avenue Tel. YArds 74278 

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite. 

ūpestingai ii pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą Ir dalia, 

I. M I G L I N A S 
Telef. — Hūmbold 6-1038 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI| 

PENAUS 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS I J Y ' f / ? 
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą bio-' 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale saukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 

PAKRHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Rd. , Cicero, HL 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
\Villiara J. Grtgesutts, sav. 

vai, Studentų At-kų Sąjungos! Giedraičio, A. Šerkšno, A. Skrup 
pirmininkas ir daugelis kitų. 

Korp! Kęstutis auga, nes ir j 
šio pobūvio proga trys kandida-

skelien'ea ir A. Giedraičio rūpes
čiu, spalio 7 d. Connecticut vals
tybėje, o kartu ir visose kitose 

'tai buvo pakelti j tikruosius bro- i 4 7 valstybėse, Ateitininkų Fede-
lius ir davė iškilmingą pasižadė- r a c i J a 8 U Ateitininkų Šelpimo 
jimą "Fortiter et constanter" F o n d u taP<> inkorporuota ir ga-
vykdyti ateitininkų idealus. Tai« l ė s naudotis visomis inkorporuo-
buvo J. Manelis, J. Končius ir * organizacijų teisėmis bei pri-
M. Rimkus. vilegijomis. 

Vyresnysis brolis J. Dėdinas 
supažindino visus su korporacija j C L E V E L A N 1 > 0 A T K ^ ŽINIOS 
ir jos istorija nuo pat įsisteigi-j Spalio 22 d. Clevelando moks-
mo iki šios šventės. Taip pat j iejvių at-kų kuopa suruošė .pasi
kalbėjo garbės narys L. Šimu-, linksminimą, į kurį atsilankė 
tis. Sveikino kitos korporacijos, | s e ndraugiai, studentai, didelė da 
SAS. Chicagos draugovė* SASj Us skautų ir kuopos nariai. Sve-' 
Centro Valdyba ir kęstutiečiai čių tarpe buvo matomi JAV LB 
iš Kanados. 

Prie vaišių stalo vadovavo 
vyr. brolis Ig. Kazlauskas ir vyr. 

pirm. St. Barzdukas, MAS Cent
ro Valdybos pirm. V. Palubins
kas, Clevelando at-kų sendr. pir-

brolis J. Dėdinas. Jų sąmojus, mininkas P. Brizgys studentų at 
sukūrė gražią nuotaiką ir vyrės 
nieji net pradėjo minėti Lietuvo
je švęstųjų švenčių priartėjimą. 

Vėliau sudainavome daugelį 
dainų, pašokome prie gražios 
muzikos ir išsivežėme puikią 
nuotaiką. 

— o — 
Gruodžio 4 d. Korp! Kęstutis 

dalyvaus bendrose pamaldose už 
sav 0 mirusius brolius. 

NAUJI METAI! 

Jau neperanksti priminti ir 
tradicinį Chicagos ateitininkų 

eitininkų draugovės pirm. J. 
Puškorius. 

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESUONfiLfil 

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės f 

ELSEA REALTY & INVEST-
MENT COMPANY 

atstovą 

VLADĄ BARAUSKĄ 
Telefonai: į ta igos VA 2-9790, 

Renidencijos — TA 6-4366 
Naujų Metų sutikimą. Neper- | š i j ^ n g y r a pati stambiausia Mi-
anksti, nes rengimo komisija | chigano valstijoje. Detroite turi 4 
jau dabar dirba ir planuoja k a d ' s k y r i u s i r f ̂ t ingiausiai patar-

I nauja savo klijentams. 

K U P O N A S 
I D Y K A I K A L E N D O R I U S 1956 ', 
I Vardas ir Pavardė ' 

A d r e s a s 

Iškirpkite , pris iųskite paštu , arba atn ešk i te asmeniška i j Budriko krautuve 
I I 

DIDELIS PASIRINKIMAS NAMAMS 
._* PUIKIŲ BALDŲ. 

Prekybos namai ant šašiu (6) lot* • • ™ r ^ 
^Į^ĮĮĮĮHIUĮU MJI....J, ..ĮI.IMI m» . ^ ^ 

a j v 7 r • 111 ' Į f g M į M 

•V 

•Hp^r&Mia* 

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

fstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOMI 
KfekvieBo taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHT0N SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Are., į vakarus nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad.. penktad. Lr Trečtad. t 
• e i t » v. ryto lkl 4:10 p. p. Ketvirta*. 

Iki I I T. 
L lkl S i 

o 

^ 

grašį kartą svečiai būtų dar 
žiau priimti. 

Naujų Metų sutikimas vyks 
erdvioje ir naujai išdekoruotoje 
Keymen's Club salėje. Staliukai 
ir pakvietimai bus užsakomi iš 
anksto. Šokiams gros B. Jonu
šo orkestras. 

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t S o l t 

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

Aan Arbor — WPAG — 1050 Jriit* 
cyclcs -

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

15756 Lestire — Detroit 27, 
Michigao 

M. MIŠKMI& M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRUfcGE 

X-RAT 
393 West Grand Boukvard 

cor. Shady Lanc Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pina. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir ft-8 vai 
Tref. ir Mt. 12-3 vai. 

Telef. TA 6-0686 
_. J . r 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-8165 
GKSKRAL. CONTRACTOR 

Atlioka jvalrhis ntatyboa, pataisy
mo lr pertainymo dariniu — atalinln-
kystfta cemento, mūrijimo, elektroa 
plumbipgo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
pastogėse ir aklepuose. 

3 kambarių visi rakandai $"108Ū O 

3 kambarių visi geresni rakandai $ 3 4 - 8 " ° 
3 kambarių visi augštos kokybes rakandai $ 5 8 8 - 0 " 

Lengviausi išsimokėjimai 

Jos. F. Bud r ik furnitūra, Inc. 
3241 South Halsted Street Telefonas CAlumet 5 - 7237 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 
f 

A U T O M O B I L I S 

j * 

Biidrtko nuKo valanda Iš WHFįC stotie* — 1540 Hlocyclet* — ketvirtadieniais nuo 6 iki 
7 vai. vakaro. * 
Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 

r 
N u o 

1 9 2 4 

i k i 

AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS * PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

fltai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVTNGS AND LOAN ASS'N: 1. Pa* mus visi indeliaijra apdrausti 
tei $10.000.00. 2. t-as mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indelius ir visada mokėjo augitesnį 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 Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome ui šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra Šie taupymo skyriai: optional. tnvestmentų, vakacijų, Christmaa Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
JOHN PAKEL, Prezidentas GBovehill 6-7575 

rla» dta=Ą. 8<£ta4le&2*!» a^p 9 ryto UC 2 va^. !>o 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 6034 South YVestern Avesme 

^£v*rUdiBsUls auo ? ii%t i V*L. \%1U£Z. r\AJLA3TD0fi FinnS/disaJAi* ?MG 1? !k! S~ f š l vakaro. A*t?aatr»2a!Š u* fe«ttadiceiais «»6 
sietii, 
clat^. 

1 9 5 5 

Jūsų ir Jūsų šeimos saugumui 
4, 

Jei turite Univeraal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno,-
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju-. 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi^ 
Tarnavome bendruouieuei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Juaų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Tnauranee Corporation na
rys. Sautaupos 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 

= ss 
J i Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge". 

' 
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30 METŲ JlIBILftJITS 

Detroito lietuvių organizacijų 
tarpe mes turime ir Lietuvių 
Moterų Klubą, kuris buvo įsteig 
tas 1925 m. Narių skaičius ne
didelis — apie 25, ues jp narė-

kiekviename mūsų kultūrinio gy 
venimo įvykyje, todėl ir mums 
nereikėtų pamiršti kaimyno. Pro 
gramoje bus krepšinio rungty-
\ r> 4 * t̂  - m paskelbimo aktas, priuntas Lie-
nes tarp Detroito Kovo ir Toron f _. . > ta A 

AR ŽINAI, KAD.... 
— Lietuvos nepriklausomybes 

Skelbkitės'Drauge"! C L A S S I F I E D & HELP WANTED A D V E R T I S E M E N T S 
I6NUOMUOJAMA 

mis yra moterys iš turtingųjų, i r i š k i l r a i n a k t a a 6 v a , v a k 
tarpo. Klubo tikslas garsinti lie- J k r o a t ų g a l ė j e 
tuvių vardą kitataučių tarpe ir, 

to Vyties bei Aušros 1:30 vai. 
D l,owe Vocational School Šveicarijoje užsienio atstovy-W. 

tu vos Tarybos vasario 16 d., 
Išnuam. 4 kamb. butas 2-ma 

bėms buvo išdalintas jau vasa- augale. 927 VV. 18tli PI. CAnal 
rio 12 d. 

iš parengimą gautą pelną skirti 
šalpai. Šio klubo organizatorės 
buvo Mrs. Uvick, O. Bračiulis, 
O. Bylaitis ir S. Bukšnis. Klubo 
susirinkimai būna kas mėnesį. 
Ruošia banketus, kviečia kitatau 
čius ir gautą pelną paskirsto 
labdaringiems tikslams, kaip 
Pvaudonajam Kryžiui, Balfui. Lie 
tuvių Kareivių Draugijai paau
kojo 100 dol. Depresijos metu 
dalindavo maistą bedaibiams. 
Dabartinę valdybą sudaro pirm. 
Agnės Biace, vicepirm. Ona 
Kremblis, nutar. rast. Marcele 
Grinius ir fin. rast. Nelė Burke. 

Š. m. lapkričio 5 d., šeštadienį, 
Whittier Hotel patalpose jvyks 
šio klubo jubilėjinis banketas. Jo 
rengimo komisiją sudaro Mary 
Miškinis, Mile Nutaitis ir Nelė 
Bui ke. 

WINDSORAS ŠVENČIA 
Kaimyninio Windsoro LB apy 

linkė š. m. lapkričio 5 d. švenčia 
5 metų gyvavimo sukaktį ir tiki
si sulaukti svečių iš Detroito. Jos 
atstovai visuomet dalyvaudavo 

i 

NUŠOVfi VYRĄ 

GRJ20 Iš LKJONINES 

6-4791. 

Ilgametis "Draugo" skaityto- m u i priimti įstatymą, kuris* už-
jas Antanas Kakanauskas grįžo draustų kunigams bažnyčiose 
iš ligoninės ir gydosi namuose, per pamokslus aiškinti bedievy-

• Stasys (iarliauskas bes žalą visuomenei. 

Socialdemokratai 1923 m. MARQURTTE P ARK K ilnoom. 
birželio 16 d. siūlė L ie tuvos sei- kambarys vyrai. Gaminamas valgis. 

W Albrook 5-7396 

r^= 
DABAR JAU GALITE GAUTI 
TOWN OF LAKE UTIL IT IES 

KRAUTUVĖJE, 
1800 West 47th Street 

(kampas Wood Street) 

0*?£mtBM 0M m 
WHWOyl C0STIY. Wff C O U K H M 

Mrs. Williara Woodward nušovė 
savo 35 metu vyrą W. Woodwarcl, 
milionierii}, lenktynių arklių savi
ninką netoli New Yorko. J i aiški
nasi, kad vyrą nušovusi per apsiri
kimą, manydama, kad vacis briau-
nasi \ jų namą. Vos tik suurzgė vir
tuvėje gulįs Šuo, Mrs. Woodward 
tuoj griebė savo šautuvą ir paleido 
tamsoj du šūvius. Vyras krito vie
toj negyvas. (INS) 

BUIIJHNG & R EMODELINfl 
NAMU STATYBA 

Ivalrto ' ̂ tais> mal tr jmrdavImM 
Jei norite" pirkti ar užsakyti narna, 
nuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar uisa-
kykitt pas 

Susitarti Saukit REUanoe 5-8202 
V. ŠIMKUS 

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

\dreaas: 4645 So. Reating A ve,, 
CHICAOO 82. ILL. 

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BLTLDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. KKiulock 4-5881 

HELP WANTED VYRAI 

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

ižsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių. 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE AND APPLIANCES 

s* 

1800 West 47th Street 
(kampas VVood Street), Chicago 9, Illinois 

Telefonas LAfayette 3-7 7 7 1 
^ # 

giiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimiiiiiiiiiiiĮfr 
'i LIETUVI? STATYBOS § 
l BENDROVĖ --

1 M Ū R A S I 
BUILDERS, INO. = 

Stato gyvenamuosius na- j 
:į mus, ofisus ir krautuves pa- j§ 
i gal standartinius planus ar £ 
z individualinius pageidavimus. £ 

Įvairūs patarimai statjy- E 
s bos bei finansavimo reika- i 
z lais, skiciniai planai ir na- t 
| mų įkainavimas nemokamai, i 
| Statybos reikalais kreiptis 5 
s l reikalų vedėją šiuo adresu: s 

Į JONAS STANKUS Į 
S kasdien nuo 4 vai. popiet s 
| Tel. FRospoet 8-2018 arba p 

LTJdlow 5-3380. 
s 6800 SO. CAMPBELL A VE., = 

Chicago 29, Illinois 
fiiiniiiiiiiiiMirniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiir 

DRILL OPERATORS 
Permanent. Young men n^t-ded in 

machine shop, experience not neces-
sary. Mušt be young;, alert. hls;h 
school grraduate. Patd vacatlon, com-
pany benefits. 

See Mr. Glover 
00LEMAN INSTRUMENTS, INC. 
SIS Miuilson ST., M A Y V O O D , ILL. 

RELAY 
ADJUSTERS 
ASSEMBLERS 

Excellpnt oportunity for 

experienced men 

GOOD STARTING PAY 

Overtime possibilities 

Many employee benefits 

APPLY IN PERSON 
PERSONNEL DEPARTMENT 

C O O K 
ELECTRIC CO. 

2700 N. Southport 

WIND0W 
INSTALLERS 

KING PRODUCTS CO. 
7131 \V. Beimont A ve. 

NAtional 2-6132 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIH 
"DRAUGAS" AGENCT 

55 East Washinjrtoo 
TeL DEarborn 2-24S4 

2SS4 Sonth Gakley AVBOOS 
TeL Vlrjrinia 7-8640; 7-6641 

IIIIIIIIIUUIlIlIlUIIIIIIUIHIimHHItlIflIlIi 

REAL ESTATE 

HELP WANTED — VVRAI 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

A L G. B t D R E C K A S 
REALTY 

1889 W. 47 St. Tel. LAf. 8-3384 
(Ir sekmadieniais) 

VYRAI 
Jei Jūs galite Umokti naudoti rankinius 
įrankius, bei mašinas operuoti. — Mes 
siūlome sekantį: 

Aštuoniasdešimt aštuonius doleriui iki 
vieno šimto dolerių į savaite — jūsų 
mokymosi metu! 

Darbo rūbai duodami nemokamai. 

48 valandų darbo savaitė. 1-rna. 2-ra iri 
5-čia pamainos. Pastovus darbas. 

Nepraleiskite tos progos išmokti gerų 
amatų su gera ateitimi. 

Darbo registr. ofisas atidarąs kasdien 
šeštadieniais iki 1 vai. p. p. 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Pcoria St. 
CAnal 6-3710 
MR. VVALTERS 

/elgu ieškote pirkt* BSJBO, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

fc L E 0 I A S 
REAL ESTATE 

27SS W. Tlss. St. 

Prisš pirkdami ar parduodami 
oamos, biznais, sklypas ar ūkias 
atlankykite mus. 

KUTRA NORKUS REALTT 
REAL BSTATE-IKSŪSAKOB 

2405 Wett 61 S t 
WAlbrook 5-6030 

PRospecs S-S&7S ( T S L tr srtniaiii J 

P. STANKOV1ČIUS 
EEAL EST. |r TJf 8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1S3 So. Hatetrd S t 

Fk DAnnbe 6-8793 
Padeda' pirkitl - parduoti namus, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus Tvarko 
imigracijos dokumentus, 
ras kasdien nuo 10—T. 

Š HELP WANTED MOTERYS 

D £ M E S I O 

PLU M B I NG 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451 

WANTED 

Toy and varirty party de-
monstrators. Car necessary. 

Phone Ann Lantz 
WAlbrook 5-0138 

rc**»» 

1 

2. 

Kaip saugiai pirkti 
nekilnojamą turtą. 

Pasitarkite su savo advokatu; jis apsau
gos jūsy interesus. 
Reikalaukite iš pardavėjo Chicago 
Title Garantijos Poliso. 

Kas yra Title Garantijos 
Tai yra draudimo rūšis, 
jūsų nuosavybės teises tuo 
yra keliamas klausimas dėl 
nuosavybes (title) 
tijos tikrumo. 

Polisas? 
Ji užtikrina 

atveju, kai 
jūsų namo 

dokumentų garan-

Ar tas salėtų ,man atsitikti? 
Jūsų advokatas jums pasakys, kad tas 
gali atsitikti kiekvienam. Nei vienas 
negali bū̂ i tikras, kad jis yra saugus 
nuo tokių reikalavimų (claim). 

Daleiskime aš gaunu nuosavybes raš
tus (deed). Ar tai dar nėra {rodymą*, 
kad namas man priklauso? 

Ne. Jūsų gautas nuosavybės raštas 
(deed) tik parodo, kad pardavėjas 

jums perveda namo nuosavybę. Tačiau, 
tas aktas neparodo, kad dar kas kitas 
gali turėti teises į tą namą ir i sklypą 
ant kurio namas pastatytas: morgičio 
pavidale... teismo sprendimu... arba 
dėl nesumokėtų taksų. Tas raštas (deed) 
nepakeičia tų teisių ne taškelio. 

Bet ar nėra tos nuosavybes rekordų? 
Ar tie rekordai neparodys, kad kas nors 
netvarkoj su nuosavybes dokumentais 
title)? 
Taip. Rekordų yra. Bet kaikurie daly
kai juose neprašyti. Pavyzdžiui, anksty-

/ 

vesnis jūsų sklypo savininkas gal turė
jo viešai nežinomą paveldėtoją, kuris 
dabar reikalauja tos nuosavybės jam 
priklausančią dalį. Arba galėjo būti 
klaida seniai užmirštame nuosavybės 
rašte, kuri sumaišo visas teises į nuo* 
savybę — galėjo kur nors būti net ir do
kumentų falsifikacija. 
Ar Chicago Title Garantijos Polisas 
mane apsaugoja nuo panašių atsitiki
mų? 
Pilnai apsaugoja. Jei kiltų klausimas 
dėl jums garantuotų teisių j nuosavy
bę, tereikia tik pranešti Chicago Title 

j and Trust Kompanijai. Si bendrovė ap
gina jūsų teises... sumoka teismo išlai
das... tuo jaus apmoka nuostolius. 
Kas užmoka ui ši polisą? Ar aš? Ar 
tas, kuris man namą parduoda? 
Pardavėjas užmoka už polisą mokėda
mas nustatytą pardavimo kainą, kuri 
rodo to meto nuosavybės dokumentų 
stovį. Pirkėjas apmoka už (title) raštų 
pratęsimą iki užrekordavimo — visai 
mažą sumą. Gavus polisą, daugiau nie
ko nereikia mokėti — polisas pasilieka 
galioje. 

. . . pirkdami namą ne
užmirškite paprašyti 

Chicago Title Garantijos Poliso. 

V I K T O K J K 0 2 1 C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lletuvlfika gasolino Shell stotis lt 
Auto taisymas. 5759 S. West*rn Ave 
Tel. R E 7-V533. Atliekami motore 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

ChicagoTltle and TniSt Company 
/// West Vfashington Street, Chicago 2, Illinois...DEarbom 2-7700 

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
•ug&tos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 
Visų radijų, fonografų, TV Ir 

rtRordavimų aparatu 
TAISYMAS 

at l iekamai patyrusių Inžinierių 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Kalno* iemiau>tos 

.L-DAina 
UJiTCLCvision 
Csales - servicej 
3130 So. Habted — DA 6-6887 

TELEVIZ IJOS 
r Radfo Aparate Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotai darbai 

M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
1 fl ARTI I R rOLI 

Naujas 1955 specialus dide-
Ils sunkvežimis su pilna ap-
drauda. P igus Ir sąžiningas 

patarnavimas. 
AH ūkite: 

R. I E R 1 N A I 
4646 a Wood St., Chicago % 

m. TeL VL 7-2972 

\ 

C0MPT0METER 
0PERAT0R 

P E R M A N E N T POSITION 
In our Calculating Department. 

Natlonally kno\vn firm 
Good salary plūs company 

benfflts. 

AMERICAN RADIATOR & 
STANDARD SANITARY 

CORP. 
522p W. Rocsevelt Road 

KStebrook 8-7300 
M r. Van Natta 

Why spend time travelingr 
Enjoy working near home 

Jmmediate opening for 

N O T I C E 
If you can boss yourself, I 

vvill double your income. $25 
per day guarantee to start if 
you ąualify. Call WA 8-7365 
from 8 to 9 A. M. or after 
6 P. M. 

TEMPORY — FOR TRADE SHOWS 
Paid daily. Apply 6 a. m. Ready 

to work. 

READY MEN, INC. 
1610 No. Clvbourn 

15S7 W. 51st Street 

REIKALINGAS 
CABINET MAKER 

4 <DAlLYDft) 
s viduje. Turi būti patyręs bal

dų gamyboje. Nuolatinis darbas. 
Kreiptis asmeniškai 

SPAK & NATOVICH 
»0 S. WELLS ST. 

\ T Y P I S T 
Beglnner considered 

Excellent salary to start. \Vill train 
on Dictaphone. 5 day week 

See M r. S I E B E R T 
SEYMOUR & PECK CO. 

935 W. 20th Plaoe HA 1-4235 
-

CLERK-TYPIST 
(Temporary) 

Worlc until X-mas 
Full or part time 

RESERVE; 
30 N. La Salio 

ASSEMBLERS 
Experienced only 

•For light assembly work 

R A M T O O L 
CORPORATION 

411 N. CLAREMONT 
6> 

TAylor 9-7237 
i 

P A C K E R S 
Best conditiona. Company benefits, 
.steady year-round work. Convenieut 
NT. W. location. 

E. H. SARGENT & CO. 
4647 W. Fotter Ara. 

SPring 7-2700 

MACHINE REPAIRMAN 
Hours 7 to 3:30; 40 hour week. 

Paid hospital & life insurance 
and many "other benefita. 
Company cafeteria & 'coffee breaks 

Call Mr. Wilke« CL 4-7500 
CLINE ELECTRIC MFG. CO. 

3405 West 47th Street 

Kas, perkant arba parduodant 
mus. norit sąžiningo Ir UeturUkat 
nuoilrdaus patarnavimo krelpkltfa t 

VENTA REAL ESTATE 
4 4 0 9 S. Fairf ie ld . tel . LAf . S-S881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 T*L 
vak. fteitad. nuo t • . r. Iki t • . v. 

TrečUdinels ls uldarrtm 

F O B S A L E , 
1519 W. aSrd St. Lot size 8 2 x l = S . 

2-stor>" brlck. Occupied by U. S. Post 
Office. Selective Service, and Lodc;« 
tenantry. Oro&s Income $20.«So. 

lnąulre 
NATIONAL REALTY TRUST 

53 E . \Vashington St. 
FRanlUin 2-1 ASO 

R O S K L A N D Ė PARDUODAMAS 
nauja* tnur. 1 buto namas. 2 mieu. 
31 p$d. sklvpas. 

Savininkas — S4t W. 108 PI. 
INUvotean h-hT.tH 

BRIDOEPORTE — Geras mūrinis 
namas su akmeniniu frontu, šviesus 
is abiejų pusių. S po S kamb. Ir 2 
po 4 kamb. Rūsys, garažas. Parduo
damas dčl ligos Ir senatvės u i ge
riausi pasiūlymą. VENTA, LA f ayette 
3-3831. 

C1CEROJE GERIAUSIAS PIRKI
NYS. Z butų mūrinis. S Ir 5 kamb. 
Autom, alyva apslld. 2 autom, gara-
tas. Apylinkėj*' 50th ir 22nd St. Tik 
$21.900; įmokčtl $6.000. SVOBODA. 
t>«13 CKRMAK RO. b l s h o p 2-2162. 

I I I -

VIRAI IR MOTERYS 

MLSCE1.LANBOIJS 
[vairūs Dalykai 

Excellent Job Opportunities 
OOOD WAGES 

STENX)T,RAPHERS 
ASSEMBLERS 
PRESS OPERATORS 
SPOT ^VELDERS 
DRAFTSMEN 
TOOL MEN & MACHTNISTS 

Permanent job. Come in and start 
today. 

TRINER S0ALE * MTO. 00. 
2714 N. 21st St. BI 7-7166 

PTRKiTE APSAUGOS B O N U a 

jiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiuih 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yrs prieinama visiems, 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiin 

LIETUVIŠKA APDRATTDŲ 
A G E N T Ū R A 

Qyvyb€s, ligonines, automobilių. 
baldų, namų Ir visos kitos apdrau-
dos — asmenims, profesionalams Ir 
biznio įstaigoms. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS IR BROKERIAMS 
At'KftflAt/Sl KOMISAI 

AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMAS. 
1 Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti «%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkes-
nial ir nemokafmal Informacijai gau-
1 skambinkite, rašykite, užeikite: 

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave., Chicago SS, 111. 

yVAlbrook 5-5671 

ŠILDYMAS 
A Stančianskas' Ir A. Lapkui 

instoiiuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir slyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų d: 
džių oro vėsintuvus Air con 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-0752 

ir OLympic 2-8492 

C ^ 

ft 

PERMANENT POSITIONS FOR 

EXPERIENCED 
NEWSPAPER PRINTERS 

%%0PEN SHOP C0NDITI0NS" 
YOUNG MEN BETWEEN AOES 21 TO 50 

^ 

Įkaitykite i tBriiftM! 

Who have ha d at least 4 years experience in the printing trade 
are eligible. Mušt be competent as either ad compositor, eraft 
machine operator, ad mark-up. or news make-up. 
Excellent working conditions. 37 Lį hours. 5 day week. L>ay 
$103.75 per week. Night, per week $108.75. $9.000 life insurance, 
complete hospitalisation, liberal pension plan, 2 weeks paid va-
cation after 1 year, 3 weeks paid vacation after 5 years, pre-
mium pay on 6 holidays per year. Company caieteria and ma
ny* other eoccellent benefiU. "These are permanent jobs" 
"Oklahoma City is a wonderful place to raiše your family." If 
you meet the above requirements you are interested in these 
positions. 
Drinkers and drifters do not apply, save your time and ours. 
ITU Local 283 now on strike. 
Write giving personai and employment history to: DC. 

500 North Broadway, 

AND T IMES 
Oklahoma City. Okla. 

/P 
T 
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Ketvirtadienis, lapkričio 3, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

ssaesaes 

ČIKAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO TEATRAS 
SĮ SEKMADIENĮ (1955—XI—6 d.), 4 vai. p. p., stato T. Guthkė* 3 v. 
vaidinimą Kepėjo sūnus. Vaidinimas bus Kelly High School salėje, 
California Ave. ir 42 St. 

Kvietimai vaidinimo dieną bus teatro kasoje uuo 3 vai. p. p. 
J. T. ADMINISTRACIJA 

I Netekome kmv Juozo Čižausko 

SE EE 

J, 

C l / I D'Ct SELF 
w l \ l l ^ O SERVICE 

L i q u o r Store 
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202 
Ketv'irtcd.. penklad. ir šeštad., Lapkr. 3,4 ir 5 d.d. 

3fB 

RISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98 
GRAIN ALCOHOL 

190 PROOF USP Fifth $4.89 
ASBACH URALT 

Germaa Brandy Fifth $5-39 
COINTREAU BRANDIES 

Blackberry, Apiicot, Cherry, Peach Fifth 
* 

$359 
VVHITE KOKSE 

or VAT 69 Scotch Fifth $4.39 
CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry Fifth $1.39 
JENSEN IMPORTED WINES 

Blackcurrant, Raspberry, Cherry Fifth $1.49 

A. a. kun. Juozas Cižauskas 
gimė 1889 m. kovo 11 d. Kėdai
niuose, Lietuvoje. Augštesnįjį 
mokslą įgijo Kaune ir Maskvoje, 
o muzikos mokėsi pas J. Naujelį 
ir C. Sasnauską. Vėliau, įstojęs 
į kunigų seminariją Kaune, buvo 
perSikėlęs tolimesnio mokslo 
tęsti į Petrapilį. Vengdamas tar 
nauti rusų kariuomenėje atvyko 
į JAV. Pradžioje vargonininka
vo Freeland, Pa., ir Mahanoy Ci
ty, Pa., lietuvių parapijose. Per
sikėles į .Detroitą įstojo į Or-
eh*r<TLake (šv, Cirilijaus ir Me
todijau*) seminariją. Čia besi
mokydamas lankė ir Detroito 
konservatoriją. 1921 m., baigęs 
seminariją ir konservatoriją, bu 
vo įšventintas kunigu. Paskirtas 
į pirmutinę Detroito lietuvių &v. 
Jurgio parapiją vikaru, kur tuo 
metu klebonavo kun. Kemėšis. 
Praslinkus metams po kun. Ke 
mėšio išvykimo buvo paskirtas 

A. a. kun. Juozas cižauskas 

spalio 25 d. Jomis rūpinosi lie
tuvis kun. Stanevičius. Gedulin
gose pamaldose dalyvavo vysk. 
Zaleski, apie 50 prelatų ir kuni-

"DRAUGO" KONCERTO 
BELAUKIANT 

6. m. gruodžio 10 d. Holy Re-
deemer salėje įvyksta antras iš 
airės šio sezono koncertas Det
roite. Atvyksta Alice Stephens 
ansamblis. Jo laukiama su susi
domėjimu. Apie j | plačiai rašo 
ir mūsiškė spauda. Jis yra gar
sus ne tik mūsų, bet ir kitatau
čių tarpe. Tai vienas iš stipriau
sių ansamblių, šiais metais at
šventęs 15 metų sukaktį. Atvy
kę jo pasiklausyti išgirsime lie
tuviškų dainų, operų ištraukų ir 
matysime vieną kitą sceną iš lie
tuviškų operečių su trumpu bale 
to nuręeriu. Jo pasiklausyti at
vyks ir Detroito didžiosios spau
dos atstovai — muzikos kritikai. 
Tikimės sulaukti gausiai ir savo 
tautiečių, nes, kaip rodo pirma
sis mūsų šio sezono koncertas, 
lietuvis muziką ir dainą myli. 

Šio koncerto biletai jau plati-

CHARTREUSE (Yellovv) Fifth $609 
NOYENS ASSORTED CORDIALS Fifth $2.89 
SAMOVAR 80 Proof 

Vodka Fifth $2-99 

& 

HEINEKEN'S IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles $7.00 

gų, seselės vienuolės ir keli šim- narni ir galima gauti pas Matą 
klebonu. Jam ir teko baigti sta-' tai parapiečių. Prie karsto sar- Šimonį, Vytautą Kutkų, Kazi-

gyboje buvo ir paskutinę pagar- mierą Gricių, A. Astašaitį, Petrą 
bą atidavė Katalikų Veteranų Medonį ir St. Garliauską. 
1722 posto vyrai ir Kolumbo Vy
čiai. Palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse. Laidotuvėms patarna
vo lietuvis laidotuvių direktorius 
Kazys Stepanauckas. 
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UTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a 
Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį. 

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

FEDERAL 
snviNGS 

Planingas taupymas 
gerus dividendus. 

visados moka 

£ LOAN ASSN 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VI rginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea. 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki S vai. po pietų. Ketv. 
nuo 8-toa vai. ryto lkl 8 vai. vak. Seitad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma, *• 

tyti Šv. Jurgio parapinę mokyk
lą. Šv. Jurgio bažnyčią perlei-
dus kitataučiams, 1949 m. pa
šventinus Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčią, velionis buvo pa
skirtas tos bažnyčios klebonu, 
kur išbuvo iki mirties. Anksty
vesniais metais daug dirbo su 
parapijos choru. Jam teko išgy
venti ir naujosios Dievo Apvaiz
dos parapijos kūrimosi rūpes
čius. Parašė daug giesmių ir dai 
nų, kurių dalis išspausdinta "Mu 
zikos Žiniose" ar jų prieduose. 
Paskutiniais metais negalavo. 
Ilgoką laiką pasirgęs buvo grį
žęs prie savo pareigų, bet neil
gam. Atgulęs į Mount Carmel 
ligoninę mirė š. m. spalio 21 d., 
sulaukęs 65 metų amžiaus. Iškil
mingos laidotuvės įvyko š. m. 

aoi 30CJ0C *C 
Teiel. REpublic 7-oou3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PAP.DAVTMAS 
Visų rūsiu oamę apšDdymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

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

4919 So, Paulina S t 
PRospect 6-7960 

illllllllllMlllllttllllHIHIIIIIIIIUIllllllltl» 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GELINYCIA 

Geriausios gelte d«i vestuvių, bank* 
tų, laidotuvių ir kitų papuollmų. 

2443 WE6T «SRD STRKET 
TeL PRospect 8-083S ir P B S-OSS* 
lllllllllllllllllllllllllllllllllUtiiiiiiiuiiiiiii 

Prie velionies karsto buvo su
dėta apie 100 šv. Mišių aukų. 
Parapijos katalikiškos organiza
cijos savo buvusiam dvasios va
dui sudėjo ir šv. rožančiaus mal
das. 

i 

I laidotuves buvo atvykęs ir 
velionies brolis Jonas, taip pat 
muzikas, kuris vargonininkauja 
vokiečių parapijoje, Elizabeth, 
N. J. 

Primena teatių savininkams 

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

tolimų distancijų. feaukiU sekančiai: 
8415 S. LITUANICA AVE* CHICAGO, HX 

ANTANAS VILIMAS 
Telelonas — FSontier 6-1882 

P & J JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIBJRODZIAJ 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave. , at Mozart 

Chicago 82, III. — T e l L A 8-861"* 

J O N A S G R A D I N S K A S 
KRAUTUVE IR DIRBTUVĖJ 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6-1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

Reesevett Furaiture Miegamo Rakandy Išpardavimas! 
II gabalų — tiktai už $169.00 l k k f ž e t I l * " ^ 

J š] setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai. matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tęl. SEeley 3 - 4711 

Felis Raudonis, sav. ir meuadžerls 
Krautuv6 atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:30. 

It. 

A. A. 
MAGDALENA BARAUSKAS 

(Grigalionaite) 
Gyveno 3143c S. Tlfirmal Ave. 

CAlumet o-09 7 i) 
Mirė lapkr. 1 d., 1955, 8:15, 

vai. vak. 
Glm6 Lietuvoje. Kilo i« Bir

žų apskr., Vabalninku parapi
jos, Sidabrišklų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko did»lliUMv' nuliuduno 

sūnus Jurgis, marti Anna, 4 
dukterys: Adella Žlrgaitis. žen
tas Juozas, Bernice Kolerich, 
žentas Frank, Kmily Cytlek. 
Klconor Milių, žentas Julius. 
11 anūkų, 2 svogerkos: Koso 
Kod(«, jos vyras Jonas ir jų 
šeima ir Mary Gabris, jos vy
ras Antanas ir jų selma: srsers 
sūnus Jonas Rundenas, jo žmo
na Linda, kiti gimines, draugai 
ir pažįstami. 

Priklauso šv. Onos Draugijai 
ir Teisybės Mylėtojų Draugijai. 

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. U -
tuanlca. 

Laidotuvės jvyks šest., lapkr. 
6 d.. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta i Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
[vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėta i Sv. Kazimiero ka
pines. 

NuoSirdžiai kviečiame visus: 
gimillrs, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose \aldotuvėae. 

Nuliūdę: Sūnus, marti, duk
terys, i* ntai ir kiti gimines. 

laidotuvių direktorius A. M-
Phillips. Tel. YArds 7-8401. 

Perskaitę "Draugą", duokit* 
kitiem*. 

Mihvaukeje susiorganizavo 
Pedorumo legionas su 137 na
riais, kurie lanko kino teatrų! 
savininkus ir juos prašo nero-į 
dyti nepadorių filmų. v 

Per anksti iškeliavai 
Mūsų visų likimo LfiMGJAS retin

damas tremtinių eiles 1955 m. rugsė
jo 28 d. pasisaukė 

t 
A. A. 

S T A S Į R A I L A 
Jis buvo gimęs Rygoj. 1904 m. ge

gužės mėn. 20 d. augštaičių šeimoje. 
1918 m. nepriklausomai Lietuvai be-
sikuriant, jis su savo tėveliais grįžo 
į tėvynę. 

Mokslus ėjo Rusijoj. Vilniuje ir 
Kaune. 1920 m. stojo tarnauti į Ge
ležinkelių . Vadybą., kur M tarnavo 
visą. laiką iki išbėgėmo iš Lietuvos. 

Dalyvavo Šaulių Sąjungos ir Dai
nos choruose. Turėdamas dainavimo 
srityje gabumų įstojo į Valst. Kau
no Konservatoriją ir 1931 mt. ją 
baigia prof. Martinį klasėje. 

Žiauriems despotams užgrobus Lie
tuvą a. a. Stasys kaipo šaulys per
gyveno nemažą .rūpestį bijodamas 
būti ištremtas 8imran. 

Antrą kartą sovietams besiveržiant 
į Lietuvą, bėga kaip ir kiti į Vokio-
tlją. ir ten iki naciu galybės žlugi
mo dirba prie geležinkelio. Po to, 
velionis apsigyveno Hanau stovyk
loje, kur slelodamasis Lietuvos rei
kalais dalyvavo organizaciniame gy
venime. Kūrė planus ir galvojo grei
tai grįžti į Tėvynę. Tačiau likimas 
įbruko jam į rankas tremtinio laa-
dą Ir savo egzistenciją turėjo tęsti 
lankstydamasi* prie svetimų durų La 
Sueur, Minnesota. 

Ten gyvendamas išsiilgsta savo 
tautiečių. Visą metęs atvyksta čika-

,gon. kur velionis sunkiai dirbdamas 
palaužia savo sveikatą ir be laiko 
miršta. 

švento Kazimiero kapinių ž^rnė 
priglaudė amžinam poilsin Stasio pa-
ialkus. 

Viešpatie, suteik iam tą malonę, 
kad Jis Jaustų amžinoje TfiVYNfiJK 
Tavo prieglobstyje tikrąją ramybę 
ir džiaugsimi. 
. .žmona Irena liūdi netekusi savo 
gyvenimo paramos ir ištikimo drau
go. 

i 

S OP H I E BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

Iš WGES stoties — Bangą 1390 
NITO PIRMAP. IKI F^ENKTAD. 

8:41 iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryto 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SKKAD. R:30—9:30 r. r. iš stotie* 

WOPA — 1490 kll. 
Chicago 29, III. HEmlock 4 2413 

7121 So. ROCKWELL ST. 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
. (UBTUVIl) 

Moderniškai Jrtng-
ta vieta įvairioms 
įuotraukoms. Spe
cialybė — vestuves. 
Jaunavedžiams duo
dama paiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamai darbia, 

414 Wm 63rd Street 
TA BNg. 4-6MS irta BNg. 4-6840 

• 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBELGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

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

M. CESAS, patyręs acto specialistas 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CAS IMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West l l l th Street 
Vienai Uokai ano kapinio. 

Didiiansias paminklams planų 
pasiriakimas mieste. 

Teiel. CEdarcreit 3-6335 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

Z4»99^S 

ONA SHAPUTIENE-
Aleksandraviaūte 

PAGAL PIRMĄ VYRĄ GEUfcIUS 
GYVENO 4222 SO. ROCKVYLLL ST., CHICAGO 

Mtri lapkr. 1 d., 1955, H:30 vai. ryto, sulaukus puses amžiaus. 
Gimč Lietuvoje; kilo ii Tauragės ai>s#r. ir parapijos, Noikaičių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 49 m, 

Pasiliko <li(ieliauu5 nuliūdimo vyras Antanas, 5 dukterys: Julia 
Benzel. žentas Herbcrt, Anne Dusek, žentas James, Marv Slom-
czynski, žeuta>s IJBO, Joan Pouzar, žentas Larry ir Margai et RaeU, 
2 podukros: Antoinettc Balan, žentas Adam ir Barbara Zoberis, 
žentas Bruno, 12 anūkų, 8 proanukai, brolis John Aleiander, bro-
lienė llelen ir jų Seimą, sesuo UrSulė Masionis, svoceris Antanas 
ir jų šeima, švoyeris John Shaputis, teta EUbieta Umantienė su 
šeima, pusseserės vyras Stanley Samis su Šeima, gyv. La Porte, 
Ind., triuiiiu'h Mačiulių šeima, g>*v. Canton, 111., kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Marcijona ir brolis Antanas. 

Priklausė Tretininkų ir Apaštalystės Maldos Drauerijoms, SLA 
kp. N r. 129 ir buvo amžina narė Šv. Kazimiero Akademijos Rė-
mėjų Draugijos ir T. T. Jėzuitų Rėmėjų Draugijos. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio kaplyžioje, 4330 South 
Calitorina Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 5 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švetiė. parapijos 
bažnyčią, kurioje i vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, dukterys, podukros, žentai, anūkai ir proanukai. 
Laidotuvių direktorius John F. Eudęikis. Tel. LAfayette 3-0440 

ANTHONYB. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 UVESTERN AVL 1410 S0. SOfli AVE. 
CHICAGO. ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall3-2I09 

LIŪDESIO VALANDOJ 
StaJtfit 

MAŽEIKA* EVANS 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6845 S. Western — S atskiros air-cond. koplyčios 
REpublic 7-8000 — 7-8801 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau juag namu. 

JOHN F. EUDEIKIS 
UUDOTŪVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenuo 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South California Avenuo 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SlTf.ios y IJ» i YRA NARIAI CHICAGOS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^ 0 ^ ^ M e s t u r i m e koplyčias | 
vimaa dieną ir nak- m[ ^^k visose Chicagos ir j 
tj, Reikale saukite ^ s ^ ^ ^ r Roselando dalyse irj 

mus. s s M M A tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
l8S07 & UTOANICA AVE. UL ¥Anto 1-Sm 

West 181h STREET Tai. SKalej 1-5111 

ALFREDAS VAICE 
,ĮTI WOODSIDJ 8 4 . Biverakky M. Tai OLysylc Į4BH8 

POVILAS J. RIDIKAS 
tS54 S. HALSTED STREET Telephone \ Arda 7-l»U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
ĮOSSI & MICHIOAN AVE. T«t 

JURGIS F. RUDMIN 
8S19 8. UTDAN1CA AVE. M . VArds T-UatOlM 

PETRAS BIELIŪNAS 
,48*8 8. CAL1FORNU AVENTJK TeL LAfejvtto * « T 2 

VASAITIS — BUTKŪS 
1446 South Mtfc AVE. , a C E R O , n j » T e t OLympie M M 

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYGKI 
1646 W. 46th S TREET YArds 7-0781 

STEPONAS C. LACKAVVIM 
ZiU W. 6sHh STREET REpublic 1-1218! 

'2314 W. 23rd PLACE Vlrginsm 7-6072| 
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X A pi piršimas Birdgeportt?. 

Dainos televizijos krautuvėje, 
esančioje 3130 S. Halsted str., 
vagys nakčia trečiadienį, trečią 
valandą ryto, išdaužė vitriną 
ir pagrobė keletą radijo a p a r a - j v e g 

tų, išstatytų lange. Aliarmas ir Į x ^ . ^ ^ snauskas , 6444 
saugantis budėtojas vagims su-. S o T r o y A v e ų p a V asar j bai-
kliudė įvykdyti didesni apiplė- g c g k a r i n ę t a r n v b ą i j s t o j o j l i e . 
šimą. 

X Chicagos Lietuviu Futbo
lo Klubas šį šeštadienį, lapkri
čio mėn. 5 d., važiuoja rungty
nėms į Detroitą, kui* bus vieti
nio klube "Kovo" svečiu. Fut
bolininkai turi rinktis 4 vai. 
ryto prie Lietuvių Auditorijos 
ir iš ten bus vykstama mašino
mis. Žaidimas prasidės 3 vai. 
p. p. Po rungtynių čikagiškiai 
kartu su vietiniais futbolinin
kais žada užsukti į Windsorą, 
Kanadon, į tsn įvykstančių 
krepšinio žaidynių užbaigtu-

IŠ ARTI IR TOLI 

X Magdalena Jakonte iš Chi-
eage, 111., Tėvų Marijonų vie
nuolyno naujai koplyčiai paau 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Mickevičiau* minėjimą? 

ryšium su jo 100 metų mirties 
sukaktimi rengiamas Columbia 
universitete New Yorke. Pro 
gramoj3 bus vengrų kilmės 
amerikiečio rašytojo ir litera
tūros kritiko Fulop-Miilar pa
skaita, dainos, parašytos pagal 
Mickevičiaus žodžius ir Micke
vičiaus kūrinių deklamavimas. 
Minėjimui vadovaus prof. Man-
fred Kridl, vienas didžiausių 
lenkų mickeyičiologų ir šiuo 
m?tu Mickevičiaus studijų pro-

tuvišką Don Varnas veteranų ffesoriua Columbia universitete. 
postą. Jis šiuo metu padeda sa
vo tėvui prie namų statybos 
darbų, o netrukus žada pradėti 

kojo $100 ir įrašė savo a. a.'studijas. Kiti jauni veteranai 'įatvių kampas. Važiuot Broad 
vyro Juozo vardą į T. T. Mari- taip pat kviečiami įsijungti į w a y 7 t n Ave. IRT linija iki 
jonų statybos fondo geradarių Don Varnas postą, kuriame da- l^g^h Street stoties (arba CD-

Minėjimas įvyks lapkričio 9 d. 
8:30 vai. vakare Casa Italiana 
patalpose, 117th ir Amsterdam 

sąrašą. T. T. Marijonai gerada
rei taria ačiū. 

X Elzbieta Šimkienė, 711 W. 
59 St., Ghicago, jstojo amži-

bar yra apie 80 naujųjų at:;i- w m b i a University). Piof. Kridl 
vių, daugiausia studentų. kviečia lietuvius minėjime atsi-

I .eonas M azotu s 

L. Šimutis Imigracijos 
muzėjaus komitete 

N e w Y o r k e y r a s t e i g i a m a s 
Imigracijos muzejus, kuriame 
bu j pavaizduota, ką imigrantai 
yra davę šiam kraštui. I to 
muzėjaus organizavimo Nacio
nalini komitetą yra pakviestas 
ir Leonardas Simutis. Apie 
tai pranešė U. Grant, kurs yra 
vaikaitis šešiolikto JAV prezi
dento. L.( Simutis yra aštuo
nioliktas iš įvairių tautybių 
vadų, kurie pakviečiami daly
vauti to muzėjaus steigėjų tar
pe. Prez Eisenhoweris pritarė 
to muzėjaus organizavimui, 
pareikšdamas, kad JAV yra iš 
tautų sudarytoji tauta. Atei
nančių metų pradžioje prasidė3 
to muzėjaus statybai .aukų va
jus. 

Adv. Leoną Mazotą, jaunosios 
kartos lietuvį kandidatą į Hart
fordo miesto tarybą, laimėjusį' I MutuaKCurrency Exchange, 

Moteris nugązdino banditą 

X Chicagos LFK futbolo ko- lankyti. Minėjimas vyks anglis- lapkričio 8 d. Visi lietuviai pri-
manda daro žygių patekti į žie-

nuoju nariu fMarijonų Bendra- m o « "Indoor Soccer" pirmeny-
darbių Draugiją, įmokėdama kes» vykdamas didžiulėje halė-
$100. Ją rekomendavo Juoz2fa !3«- Lietuviai ten yra dalyvavę 
Ragauskienė, kuri ta proga Te-1™** ***** i r ^ " a ž i a i Pasirodė, 
vų Marijonų veiklai paremti Šiuo reikalu rūpinasi futbolo 

entuziastas ir aktyvus žaidė-paaukojo $10. 

X Lietuviu Fronto susirinki
mas. Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 6 d. 5 vai. 30 min., tuo
jau po Kristaus Karaliaus pa
gerbimo iškilmių, Lietuvių au
ditorijos mažojoj salėj šaukia
mas Lietuvių Fronto Chicagos 
apygardos susirinkimas. Prof. 
J. Brazaitis bus pagrindinis 
kalbėtojas, padarydamas pra 

jas Edvardas Sadauskas, ku-
!ris kelis metus yra lenkų "Fal-
cons" augštosios divizijos r e 
zervinės komandos kapitonas. 

X Dalyte Bakailyte, gyd. 
Onos ir Zigmo Bakaičių dukre
lė, du metus iš eilės su jaunat
višku entuziazmu rinkusi au
kas Balfui viešose rinkliavose 
Chicagos mieste, praeitąjį sek-

nešima Lietuvių Fronto reika- madienį priėmė Sutvirtinimo 
Sakramentą ir ta proga jos tė
veliai surengė gražias vaišes. 

X .Chicagos futbolininkai, su-
suorganizavę į Lietuvių Futbo
lo Klubą, kuris šią vasarą V 

lais ir išreikšdamas Lietuvių 
Fronto Centro valdybos nusi
statymą lietuviškųjų veiksnių 
tendradarbiavimo reikalu. Su
sirinkime kalbės svečias iš 
Prancūzijos Eduardas Turaus- g Amerikos lietuvių žaidynėse 
kas, taipgi prof. A. Darnusis iš laimėjo H vietą, šį šeštadienį 

kai. Įėjimas laisvas. 

Teko patirti, kad kiek vėliau, 
apie lapkričio pabaigą, Micke
vičiaus šimto metų mirties me
tines paminės ir Jungtinės Tau
tos. Tą minėjimą rengia UN
ESCO, komunistinės Lenkijos 
delegacijai talkinant. Didžioje 
JT Generalinės Asamblėjos sa
lėje bus koncertas, kuriame pa
sirodys žymi dabartinės Lenki
jos pianistė Stefanska. 

nominaciją, reikia tiktai išrink- esančią ^3951 Broadway, įėjo 
t i įvykstančiuose balsavimuose koks tai apie 40 m. amžiaus 

vyras ir savininkei Patricijai 
valome balsuoti už mūsų taurųjį 
tautietį adv. Leo Mazotą. 

Keletas bruožų iš pulk. adv. 
Leono Mazoto veiklos. Sis mūsų 

DINGO 

Steplien Damman, 3 metų. iš Mit-
chel Manor, Long Islaml. N'. Y. Din
gusį vaiką jielko daugiau 1.000 as
menų, (IN*S) 

463 nauji policininkai 
Nuo lapkričio 12 d. Chicagos 

policijos daliniuose pradės dirb
ti 463 nauji policijos tarnauto
jai. Jie yra pirmieji iš tų 2,000, 

Badam?, 35 m. moteriai pakišo; kuriais naujasis meras Daley 
raštelį. Moteris nekreipė dėme 

KAS. U IR KUR 
— Budnko radijo programa, š į 

vakarą vėl gerfttites puikia radijo 
'progiama i* stotie* WHPC, 14oU 
j kil., nuo 6 iki 7 va i Bus gražių dai

nų bei orkestro muzikos, ftias pro-
I in-amas k-idiia .Juozo Budriko namų 
j rakandų, televizijų ir auksinių daik-
Hų krautuvė Chieapoje, 3241 South 

Halsted St., kurioje dabar eina di
delis rudęninis išpardavimas. Duo
damos dovanos su kiekvienu pirki-
mu- ~ M. N. 

« 

— i r . Teresėlė. Draugija (Brųjh-
ton Park) lapkričio ti d. 7 vai. vak. 
reikia \akarn Svc. K Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos aaiėje. 
Programoje, kurioje dalyvaus 40 as
inei u. bus visiems iinoraa "Kuknie-
nč- Bene''. Tai rinkinys lietuviškų 
ir angliškų dainelių ir visokiausiu 
įvairumų. Narės ypač didiiuojasi 
paskutiniu veiksmu, nes juo bns pa
rodyta lietuviškom vestuvės su ie~ 

Į tnaitisku orkestru. Po meninės pro
gramos bus "polkučių (vakaras". 
Gros geras orkestras. Gausite ir oi-
kandiių. Visi kviečiami. 

Agota Gurrister 

— Mėnesinis Don Varnas posto 
narių susirinkimas įvyks M penkta
dienį, lapkričio mėn. 4 d. 8 vai. pos
to name, 6816 So. \Vestern Ave. 
Kviečiami ir dar postui nepriklausą 

sio | tą raštelį, reikalaujantį pi
nigų, ir tuoj skubėjo telefonu 

jaunosios kartos lietuvis, augšto' g a u k t į policiją. Banditas jai pa-1 
lygio intelektualas, vertas visų gras ina -Nešauk telefonu. Tu_-
lietuvių moralinės paramos rin- riu g ^ ^ Išsprogdinsiu šią 
kimų proga. Jis gabus, sąžinin- ^ ^ „ M o t 2 r i s 

nori padid int i m i e s t o pol ic i ją , nariai, kurie Čia yra mielai laukia-
Šiuos išleidusi policijos mokyk-,*" 
la ims lavinti naują laidą. 

gas žmogus. Jo karjera iš jau
nystės dienų, kaip visuomeninin
ko, ryški ir graži. Baigė Sv. Tre
jybės lietuvių parapijos prad. mo 
kyklą, miesto augšt. mokyklą, 

nenusigando, 
šaukė toliau telefonu ir bandi
tas nieko nepešęs pabėgo. 

Žuvo trys čikagiečiai 
Kolorado valstybėje sudužo 

! United Air Lines lėktuvas, už-
Svč. Trejybės kolegiją ir Georgia 

— Vakaras-vaidinimas Brook- Technologijos kolegiją. JAV ka-
lyno, N. Y., lituanistinės gru- Į riuomenėje tarnavo aviacijos ka- mušdamas 44 asmenis, jų tar

pe tris čikagieėius: J. W. Jung-
les iš Auroros ir S. Morgan su 
žmona — iš paties Chicagos 

pės naudai įvyksta lapkričio 
6 d. Apreiškimo par. salėje. 
Bus vaidinama "Buhalterijos 
klaida". Pradžia 5 vai. 

Hartford, Corni. 
I š r ink ime adv. Leo Mazotą 

\ mies to ' tarybą 
Klubieėių koncertas, kurio sėk 

Clevelando. Laukiamas LF at- i a nkysis Detroite revanšinėms' mingumu rūpinasi klubo pirm. 

rininko laipsniu. Po 6 metų tar
nybos kariuomenėje, grįžo ltn. 
pulkininko laipsniu, baigė teisių 

Kačių paroda 
— Zanavykų-Sakių apskrities klu

bas lapkričio nu'n. 5 d. 7 vai. J. 
Budriko svetaines salėje, Cieeroje, 

Chicagos miesto knygyno, ren^ i f t nlaeninį zanavykų paaUinka-
minimą. Bus muzika ir kiti pamar-
jnnimai. Nariams ir svečiams įeji-

,mas nemokamas. — Rengėjai 

mokslą Conn. universitete. Dabar miesto. Aplankiusieji nelaimės 
yra prisiekęs, juristas, visuome- J ̂ ^ p r a n e š a ( k a d v i ^ g p l a . 
nės veikėjas. { , č i a i i S D a r s t y t a — ir lėktuvo, ir 

Adv. L. Mazotą lietuvių ir ame j lavonų dalys. Lėktuvas skrido 
rikiečių organizacijose atlieka iš Kew Yorko į Seattle, Wash., 

stovas iš D?troito. 
Liet. Fronto Chicagos apy

gardos vadovybė primena fron
tininkams, kad jie privalo su
sirinkime būtinai dalyvauti. 
Frontininkai į susirinkimą gali 
kviesti ir artimus draugus. 

X Konferencija kovai su ko
munizmu. Visos Amerikos Kon
ferencija Kovai su Komunizmu 
(The Ali America* Conference 
to Combat Comnrjnism) posė
džiaus lapkričio 4—5 dienomis 
Edgewater Beach viešbutyje, 
Chicagoje, UI. 

• 
Konferencijoje bus paruoš

tas planas taip vadinamai sa
vaite — "Pažink Savo Ameri
ką" (Know Your America). 
ši savaitė prasidės lapkričio 20 
ir tęsis iki 26 d. Pereitais me
tais toji savaitė paminėta 46 
JAV-bių miestuose. Šiais me
tais minėjimas bus praplėstas. 
Si organizacija leidžia įdomų 
biuletenį "Freedom Facts 
Against Communism". 

X Stasys Lūšys, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracijos New Yorko apskri
ties pirmininkas, ir V. Palu
binskas, Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos pirmininkas, atvyks
ta į Chicagą, kur lapkričio mėn. 
5 dieną dalyvaus Federacijos 
Tarybos suvažiavime ir lapkri
čio mėn. 6 dieną 3 vai. po pie
tų Kristaus Karaliaus šventės 
minėjime Švento Jurgio parapi
jos bažnyčioje ir salėje. 

X Futbolo rungtynės tarp 
Chicagos Lietuvių Futbolo Klu
bo ir Detroito Lietuvių Sporto 
Klubo "Kovo", įvykusios perei
tą šeštadienį baigėsi lygiomis 
1:1. Chicagai įvartj iš baudi
mo pelnė Vytautas Sipavičius, 
Dstroitui — Algirdas Tačilaus-
kas. Teisėju buvo Kazys Balt-
ramonaitis. 2iūrovų atsilankė 

rungtynėms prieš vietos "Ko
vą". Kartu su futbolininkais 
važiuoja ir jų vadovai: Kazys 
Baltramonaitis ir Edvardas Šu-
laitis. 

X Algirdas Rūbas (ne Vy
tautas, kaip anksčiau buvo pa
žymėta) buvo sugrįžęs iš ka
riuomenės atostogų pas savo 
tėvus į Cicero miestą. Jo bro
lis Vytautas prieš kiek laiko 
apleido Ameriką ir pasuko į To
limuosius Rytus. 

X Kun. Klemensas PusdeŠ-
ris, buvęs Kalvarijos, Slavikų 
ir Sintautų vikaras, o paskuti
niu metu Ž. Panemunės klebo
nas, mirė 1952 m. ir palaido
tas rugp. 15 d. 2. Panemunėje 
— pranešama laišku iš Lietu
vos. 

X Don Varnas posto "Hallo-

adv. Leo. Mazotas, rengiamas 

svarbią rolę. Jis yra Lietuvos 
Vyčių organizacijos, Knights of 
Columbus, YCO., Liet. Amer. 
Pil. klubo ir kitų organizacijų na
riu. Jo tėvai yra Švč. Trejybės 

lapkr. 6 d. Pelnas skiriamas nuo liet. parap. kūrėjai, Žodžiu, jis 
potvynio nukentėjusiems lietu- yra taurus lietuvis, visų mėgsta 

pakeliui buvo nusileidęs Chica
goje. Sudužo vieno ūkio lauke. 

Turtuolio dovana mokyklai 
Viešbučių magnatas Con-

Randolph ir Michigan gatvių 
sankryžoje, per visą lapkričio 
mėnesį vyks kačių paroda. Ka
tės ne gyvos, o jų statulėlės iš 
porcelano, medžio, sidabro ir 
stiklo. Seniausia statulėlė yra 
iš 1750 metų. 

Keliautojų draugijos 
Chicagoje vyksta Kelionių 

biurų suvažiavimas. Į posėdžius 
Sheiman viešbutyje susirinko 
apie 400 atstovų. Siekiama pa
naikinimo 10% mokesčių nuo 
transportacijos kainos. 

300,000 žmonių laidotuvių 
dieną 

Austrijos kardinolo Innitze-
rio laidotuvės s u s i l a u k ė 

rad N. Hiltqn padovanojo Ba- i 300,000 dalyvių. Paskui karstą 

viams Conn. valstybėje. Koncer
tas, įdomus talentais, bus klube 
3 vai. p. p. Koncerto proga bus 
paminėta ir klubo 45 metų su
kaktis. Bus akademinė progra
mos dalis. Yra vilčių, kad guber
natorius ir kiti žymus amerikie-

mas ir gerbiamas ir tapo Conn. 
valstybės sostinės miesto tary
bos kandidatu. Visi lietuviai bal
suokime už adv. Leo Mazotą, bi
čiulį mūsų senelio prel. Jono Am-
boto. Visi girdėsime jo kalbas 
rinkimų vajuje ir per televiziją, 

čiai dalyvausią ir tars žodį ryšiu- jo pareiškimus ir pažadus. Svar
ini nuo potvynio nukentėjusių'bu mums turėti lietuvį miesto 
šalpa. I taryboje. VMČ. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Įtariamieji atgabenti 

Chicagon 
Du vyrai, areštuotieji Lady-

smith, Wisc, apie 400 mylių 
nuo Chicagos, iš tenai "atgaben-

Gavo $231,176 užsilikusi 
čekį 

Illinois valstybes prokuroras 
išreikalavo iš savininkų 17 
augštų namo 6230 Kenmor3 
ave. čekį $231,176. Tai užsili-ti į mūsų miestą tardymui. Jų 

ween party" buvo pereitą šeš- vardai Ed Kline, 30 m., ir Char- j kuaieji mokesčiai už 5 metus, 
tadienį posto patalpose. Susi- les Driscoll, 19 m., ir jie įtaria-, draugo m palūkantjinis ir baus-

mi nužudę tris berniukus. Poli- me. Prokuroras pagrasino, kad 
cija juos stropiai klausinėja, namas bus parduotas ir mokes-
kur jie buvo nuo spalio 16 d., čiai išreikalauti, jeigu patys 

rinko nemaža dalyvių, kurie 
vaišinosi, šoko, linksminosi. Už 
geriausius kostiumais buvo pa
skirtos dovanos. 

X Rimvydis J. Rapšys, 7034 
S. Rockwell, ir Eduardas C. 
Romzis, 7925 So. St. Louis St., 
JAV jūrininkai, da'yvavo ka
riniuose pratimuose, įvykusiuo
se Japonijoje ant Fujiyma ug-
ugniak ainio. 

X Vorkutos stovykloje Pet
ras Jurskis mirė 1947 m., ku
ris Lietuvoje buvo stambus 
ūkininkas nuo Panevėžio. Jo 
brolis Juozas gyvera Chicago
je. 

X Žum. VI. Butėnas su šei
ma persikėlė į Brighton Parko 
apylinkę. Dabartinis telefonas 
LA 3-2089. 

rat vardo katalikų kolegijai 
Lake Forest tiek lėšų, kad mo
kykla galėjo pastatyti naujus 
rūmus, kurie bus pavadinti au
kotojo vardu ir kuriuose bus 
gimnastikos salė, studenčių 
poilsio kambarys, teatras su 
350 vietų ir studenčių spintalės. 
Barat kolegijai vadovauja Šv. 
Širdies seserys. Conrad Hilton 
yra katalikas, uolus narys Ge
rojo Ganytojo parapijos Bever-
ly Hills, Calif. Kolegija savo 
geradarį Conrad Hilton pa
gerbs suteikdama jam garbės 
daktaro laipsnį. 

ėjo kaip katalikai, taip ir so 
cialistai ministeriai. Nors Vie
nos miesto vadovybė yra socia
listų kontrolėje, tačiau rotušė
je buvo iškelta juoda gedulo vė
liava. 

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarp Žalsvu Palapinių? 
Dr. A. BalUnla saro r*cen*tjoje 

•pi* M romaną taip rafto: P. Kesifl-
DO tommnas "Tarp žalsvy palapinių" 
gražiai iAkella tą pasiaukojimo didu
ma, kuri beviltiškoje kovoje del tau
to* laisve* parod* Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo ūegi mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują del savo 
temea, tuos didžiuosius nuostolius, 
kurtuos mums reiki jo pakelti dviejų 
okupacijų reples*. Todtt i) romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su-
sidom«jlmu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiskai tragiškus eplsodua, yra 
šviesus aplndulvs tremties idealizmo 
ugdyme. 

296 pusi. Kaina $3.00 

seminarija 
Jolieto vyskupas M. McNa-

mara sekmadienį West Chica 
goję pašventino Kristaus Kara-

Įtemptos valandos sukilimo prieS 
bolševikus Kaune, Šilta meili kas
dieniniame 1-ietuvos šeimos gyveni
me, nutraukta šiurpių raudonųjų tri-
mlmų i Sibirą, siaubinga diena bė
gant J vakarus Ir paliekant sau arti
mą žmogų partizanauti. partizanai 
Lietuvos miškuose, Vytauto dvaslo« 
tėvynes meiles tt-stamentas, rašyto
jos atkurtas pasikalbėjimas su Ge
diminu Vilniuje, kraujo balsas trem
tyje, laiškas miško broliui partiza
nui — tai vis temos, kurias vaizdžiai 
aprašo tremties rašytoja Karpli Pa-

NŽiraiti savo knygoje 

DIDVYRIŲ ŽEME 
Vertingi pasiskaitymai jaunuome

nei. Knyga turi 133 pusi., kaina*f.M). 
Veikalas Išleistas Brazilijoje. bet 

liaus vardo naują pranciškonų K a u n a m a s -Drauge". 
seminariją. 

kada dingo tie trys berniukai, 
iki spalio 18 d-., kada buvo ras
ti jų lavonai. Areštuotieji savo 
aiškinimuose maišėsi. Vienas iš 
vyrų iš pradž ų pasakojo, kad 
buvo matęs berniukus gatvėje. 

geruoju nesumokės. 

Chicagoje dar yra užsiliku
sių mokesčių nuo 500 nuosavy
bių, nešančių pelno; jų atsiliku
sių mokesčių bendra suma sie
kia apie $10 milicm*. Valstybes 

Net pažymėjo, kad vieno jų ža 
kete trūko raidėa "u" H C b P^kuroras daro priUSJH juos 
emblemos. Tačiau vėliau tą sa-1 

vo parodymą atšaukė. Jų auto 
mobilyje policija rado kruviną 
nosinę, virvę, kuri irgi atrodo 
lyg kraujo dėmėmis; jų bagaž-
ninkar. taipgi turi lyg kraujo 
dėmių. Daroma tų dėmių ana
lizė. Sugautieji pradėti klausi-

90,000 skiepys nuo polijo 
Chicagos miestas gavo 165,-

000 skiepų nuo polijo ligos. Iš 
jų 90,000 bus panaudota ant
ram įskiepijimui pirmo ir ant
ro skyriaus vaikų, o 75,000 bus 
perduoti gydytojams naudoti. nėti panaudojant m.lų detekto 

rių, tačiau jie. susijaudinę ir*Pavasarį, pradėjus skiepijimą 
dar nieko tikra nenustatyta. nuo polijo, Chicaąpje pirmu 

Dviejų nužudytųjų berniukų kartu buvo įskiepyta 130,000 
tėvas Schuessler prisiminė, kadi miesto ir parapinių mokyklų 

Seniausias tebesidarbuojąs praslinkus parai nuo berniukų' auklėtiniu, o antrus skiepu** 
jėzuitas JAV-se yra tėvas nužudymo, tokB rusvas auto- gavo apie 40,000. Dabar antrie-
Laurence Kenny, istorijos pro- mobilia, su kokiuo rasti tie- ji skiepai bus pradėti duoti at

tik apie 50, kadangi lijo ir pū-'fesoriug St. Louis universite- du. vyrai, važinėjo apie jų m - cir.Lnčią savaitę ir bus šis skie 
U svarbu* v#Jaa» tti Jam jau 91 meta i mus. pijimaa baigtas per dvi iavaiti: i | t < t U i a į > t , . . l į t t , , 4 . , « » 
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Milžinai Lietuvos Pajūryje 
Jaunimui, o ir suaugusiems, vienas 

maloniausių pasiskaitymų bus Euro
poje Išleistoji dr. J. REMEIKOS 
knyga 

LIETUVOS PAJŪRIO 
r PADAVIMAI 

IB tilžiškio tautosakininko Glsevl- I 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžią- I 
gą., dr. J. Remelkls pasakoja apie , 
Šatrijos milžinus, kurių plritlnS sm$- į 
llo supylė piliakalnius, apie milžiną j 
Džiugą, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Teisių ežerą, 
apie Nemuno žiočių milžiną, kurs 
baigęs darbą numesdavo savo kirvi 
Nidos milžinam. 

fii laki, valsdl tautosaka apie mil
žinus JkvSpe nevieną Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrlnj. 

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus, pajūrio laumes, užburtus ak
menis, senovės milžinkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių, gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — llteratlnis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdąs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui. 

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2. 

Užsakymus su pinigais siųskite 
D R A U G A S 

2834 So. riakley Avenue 
Chicago 8, UI. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8, IU. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois 

Visiems \erta perskaityti istorini 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
I tomas S24 pusi., kaina 13.00. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
autoriaus surinkta medžiaga. Gražus 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų. 

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių 8kerdyne* Lietuvoje 
buvo premijuotas Ir plačiai akaito-

Užsakymus adresuokite: 

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

Chicago 8, IU. 

1 DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
LHdeik B* dienų įtempfansa, karo k kitos galimybes verčfe eissn 

tekti kszdienint įvykiu*. Tam rdkafad dienraltM darosi bfttiaybi. 
Siau metais sueina 50 meta kaip iškovota spaados iaitve. Tas k* 

oiKja* tebūnie minimai iukiu: kiekvienuose lietuviškuose aamuote -tietavaV 
kas" Uiktsltk, o iiuo metu — uetuviikss dienraštis. Dienraštis "Draugas*', 
pau, ivesoamss 40 m. sukaktį uue kufclrkno Chicagoje, daro B ssvo pus* 
auka: naujiem* skaitytojams siutime dienrašti per menesj laiko ——*k-~*»i tik 
malonėkite atsiųsti adresą tavo ar kito kurt tuo interesuojasi 

-Draugas" yra sutelkė, arti 1,000 bendradarbių, korės] 
fottnatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, metas, literatūros priedą, turi 
danus skyrių*; moterų, jauaumo (ateitininką, taaotu, studentu), 
kasat pajareją, kasmet daooa $1,4*10 ĮMMJsj Į m i l i n i roanaass t 
attnrpop 

s 
MDraagas' tari tava tiiuliailtiaaai Itnsalojt, f tluiskijsji 

Brazui jo je. Argentinoje, Ofle je, Švedijoje, Belgijoje, Vokieti joje, » ll ••ajljl^ 
Italijoje Prancūzijoje, net ir 

.orėsite progos susipažuid tu gersMttiu Beta*Bau dienraščiu. Jei 
dar neskaitote, atsiųzkitr savo adresą, o taip pat adresus ave 
to dar neskaito b mes per menesj laike „Draugą" siutime to 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO a, muNoia 
m 
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