
PLAKTOS PUTOS NIEKAIS 
Kodėl pikete nebuvo tūkstančio? 

Iš New Yorko septyni sovieti- spaudos nuotraukose pakirs jos 
nio „rojaus" propagandistai pa- populiarumą publikoje. O mūsų 
suko į Clevelandą, kur juos pa 
vaisino lietuvis laikraštininkas 
nemaloniu klausimu. Chicagon 
vykti pabūgo, nes ten perdaug 
žmonių, ragavusių sovietinio re-
iimo pyragų. Užsuko pas mor
monus į Salt Lake City, iš ten pa
traukė į Reno „gemblinimo" na
mus. Prakišę ten lygiai penkis 
centus, rusai karčiai pasakė 
,„niet". Amerikiečiai žurnalistai 
tuoj paklausė, ar turima tokių 
mašinų sovietijoje, bet prakišęs 
nikelj rusas atrėžė, kad sovietijo
je nėra įpročio „gemblinti*'. 

Po Reno septyni gražiai apsi
rengę rusai atsistojo ant Kali-
fornijis žemės. 

— Kaip rašytojai, mes atvyko
me čia pasimatyti su aktoriais, 
ypač aktorėmis, pareiškė įsisma
ginęs Kampov - Polevoy. — Mes 
nematėm amerikietiškų filmų ir 
jas matyti mums įdomu. 

Ekskursantų redaguojami lai k 
raščiai pasirodą 12,000,000 tira
žu. Vienok kiekvienas leidinys 
tėra tik 4 ar 6 puslapių, ir visai 
neturi skelbimų. Tas jų pareiški
mas terodo, kad jų spauda yra 
išlaikoma valstybės biudžeto, to
dėl nėra laisvoji spauda, bet vals 
tybinės propagandos įrankis. 
Du automobiliu ir du namu. .. 

J. Kaributas, turėdamas su ja ei
linį interview, paklaus jos apie 
nuotaikas kalbantis su svečiais, 
kurių ginklai Korėjos komunistų 
rankose nužudė filmoje jos vyrą, 
didvyrišką USA lakūną. 

Ar filme ir gyvenime yra skir
tingos moralės ? Ar f Urnoje Gra
ce gali raudoti komunistams nu
žudžius jos vyrą, o gyvenime po
zuoti su tais komunistais prieš 
foto kamerą? 

Vakare sovietiniai žurnalistai 
grįžo į Ambassador viešbutį kok
teiliui, kurį jiems parengė vieti
nis spaudos klubos. 

Nesmagumų pradžia 
Dar rusams negrįžus į viešbu

tį, ten pasirodė piketai. Nešioja
mi plakatai rėkte rėkė: Rusijoje 
nėra laisvos spaudos; amerikie
čiai, netikėkite kruvino komuniz
mo šypsenoms ir t.t. 

Gražiai išsidėstę, plačiame ša
ligatvyje žingsniavo daugiausiai 
jaunimas, merginos tautiniais rū 
bais ir net vaikučiai su Davy 
Crokett kepuraite. 

Dalinami atsišaukimai skelbė, 
kad čia apsigyveno tie, kurie So
vietijoje kurstė „Neapkęsk Ame 
rikos" kampaniją. , 

Tuo tarpu dalis lietuvių pačia 
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me viešbutyje paskleidė tuos so-
— Kaip galite jūs palyginti j vietų kaukes nuplėšiančius atsi-

jūsų uždarbius su mūsų žurna-j šaukimus. Spaudos konferencijos 
listų uždarbiais? — paklausė jų narius aprūpino spaudiniu „Free-
apspitę Los Angeles žurnalistai. 

Sofronov (jis ir rašytojas) at
sakė: Aš turiu du automobilius 
ir du namus. 

Amerikietis pakėlė antakius ir 
nustebo. 

Sofronov patenkintai pasigy
rė. Gyvenime gali būti mažų kol
ūkių ir didelių scenos veikalų. 
Sofronov gerai pelno iš sovieti
nių propagandinių pjesių. Bet jis 
savo atsakymu brutaliai patvir
tino faktą, kad labai toli ligi ly
gybės už geležinės uždangos, kur 
vienas gali važinėti dviem auto
mobiliais, o milionai gali tik pa
matyti tą automobilįį, kuriuo va
žinėja kolūkio direktorius. 

— Kaip dalykai su maistu? — 
klausia amerikiečiai. Visų sto
riausias Sofronov nuramina ame 
rikiečius: kaip gero sovietinio gy 
venimo įrodymą rusas atkiša sa
vo pilvą. 

— Aš jo nesumažinau ir čia, — 
atsako rusas komplimentu Ame
rikai. 

— Ar jūsų žmonos susirūpinu
sios jūsų kelione po Ameriką ? — 
seka klausimas. 

— Niet, — atsako Kampov, iš
spaudęs veide tradicinę ,,2enevos 
dvasios" Šypseną. — Mūsų žmo
nos sakė, kad gražiausi pasauly
je vyrai gyveną Amerikoje, to
dėl jos nesirūpinančios mumis ir 
amerikietėmis. 

Taip pirmą pažintį su rusais 
pavaizdavo Los Angeles spauda. 

Pasišvaistymas po miestą 
Atvykėliai numatė aplankyti 

daug miesto įdomybių ir lankėsi 
kultūros ir pramonės įstaigose. 
Nuvažiavo į atokiau esantį Dis-
neyland, buvo Los Angeles uni
versitete ir L. S. Times bei Mir-
ror - News redakcijose. 

MGM kino studijoje svečius 
užimti buvo paskirta garsi Oscar 
premijos laimėtoja kino žvaigždė 
Grace Kelly. 

Grace Kelly vaidino garsioje 
„Bridge at Toka-Ri" filmoje 
amerikiečio lakūno žmoną. Tas 
lakūnas Korėjoje turėjo avariją 
ir buvo Korėjos komunistų nu
šautas. Nežinia, ar artistė prisi
minė svečiams apie tą filmą, bet 
•Hiate* pasirodymas su rusais 

dom for Lithuania", kuriame su-
lėtos kongreso narių kalbos va
sario 16 d. proga. Informacijos 
buvo mielai priimtos. Lietuvis 
žurnalistas, Mction Picture Ass. 
narys, J. Kaributas paprašė 
Press klubo vadovybės leisti da
lyvauti spaudos konferencijoje, 
bet sutikimo negavo. Nesutiko 
pateikti sovietų žurnalistams ir 
tų klausimų, kuriuos jis sufor
mulavo. 

Piketai 

Piketui vadovavo lietuviai, ir 
jie čia sudarė daugumą. Antano 
Skiriaus energinga vadovybė jau 
tesi visur. 

Pikete be lietuvių dalyvavo ir 
estai, latviai, lenkai ir ukrainie
čiai. Tai buvo pavergtųjų tautų 
demonstracija, pamokanti, kad 
ginti bendrą reikalą talka yra 
įspūdingiausia ir geriausia. 

Piketus fotografavo ir filmavo 
vietos spauda ir TV stotys. 

„Garbingi svečiai" pabūgo pi
ketų ir atvyko į kokteilį ne per 
puošnų Ambassador įėjimą, bet 
per užpakalines duris. Nuo čia 
šoninių koridorių labirintu kaip 
žiurkės atsekė Press Room, kur 
buvo vaišių vieta. Kas matė 
tuos menkai apšviestus užkam
pio koridorius, kuriais slinko so
vietiniai svečiai, ir palygino juos 
su puošniu paradiniu kilimais iš
klotu įėjimu, tas gali suprasti, 
kaip tie „svečiai" keikė tas ne
nuoramas, kovojančias dėl savo 
tautų laisvės. 

Pikete buvo ir įdomesnių nuo
tykių. Prisistatęs tipelis pareiš
kė, kad piketas turi būti nuimtas, 
nes jis nedraugiškas Sovietų Są
jungai. Vėliau atsirado dar vie
nas, jieškodamas bendros kalbos. 
Galop pakvietė bendrakalbį lie
tuvį į restoraną „porai gurkš
nių". Paklaustas identifikacijos 
dokumentų, dingo kaip dūmas. 

Piketas nebuvo saugomas uni
formuotos policijos, kaip kartais 
būna kituose miestuose. 

Pabaigai 
Piketas demaskavo sovietinę 

propagandą. Jau žinome iš kitų 
aprašymų, kad spauda, radijas ir 
teloviiija p.a*iai paskleidė pike-
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Molotovas neatvežė Vokietijos 
reikalu priimtino pasiūlymo 

ŽENEVA, iapkr. 9. — Molotovas tik juokavo, kad grįždamas 
1 Ženevą Maskvoje pasakė, jog dabar vežasi dar geresnį krovinį, nei 
buvo pasiėmęs pirmą kartą. 

S*P 

Arabai gniaužia Izraelį iš trijų pusių. — Tik jūros kelias \ vakarus yra ltfcsvas, bet 'kelias j rytus per 
Suezo kanalą yra užblokuotas. Žydai planuoja pasidaryti uostą Akabos įlankos viršūnėje, bet Egiptas, jei 
norėtų, galitu. užblokuoti ir tą jūros kelią. .(I^fc>) 

Žydy ginklų sąrašas 
# esąs labai didelis 
WASfflNGTONAS, lapkr. 9. 

— Izraelis jau įteikė valst. dep. 
savo ginklų sąrašą, kuris toli len
kia visus ikšiolinius Izraelio rei
kalavimus. Užsienio reikalų mi-
nisteris Šnarėtas atvyksta dery
bų vesti ir spaudimo daryti. 

Žydai prašo kovos lėktuvų, 
priešlėktuvinės artilerijos, prieš
tankinio ginklo ir ginklo kovai 
su Egipto povandeniniais laivais. 
Didelis spaudimas bus greit iš
vystytas, prašant JAV garantijų 
Izraelio sienoms. 

Ike sveikino Maskvą 
revoL šventes proga 

WASHINGTONAS, lapkr. 9. 
— „Ženevos dvasios" įtaką stip
rindamas, prez. Eisenhoweris pa
siuntė Vorošilovui sveikinimo te
legramą bolševikų revoliucijos 

^ventės proga. Tai buvo pirmas 
i kartas, kad prezidentas ta .proga 
i telegramą Maskvai siųstų. 

Sovietų ambasada \Vashingto-
ne sukakčiai minėti pasikvietė 
apie 1,000 svečių, bet visi Eisen-
howerio kabineto nariai atsipra
šė ir vaišėse nedalyvavo. 

to organizatorių patiektą medžią 
gą. Tie patys laikraščiai, kurie 
referavo apie savo svečių šypse
nas, pridėjo ir žodį, kad jie yra 
dalis tos sovietinės mašinos, ku
ri nužudė per 20 mil. žmonių ir 

f 

Molotovas bando ką laimėti per 
silpniausiąją prancūzų vietą 

Visi tuojau pradėjo optimistiš
kai skelbti, kad Molotovas atve
ža nuolaidas dėl Vokietijos su
jungimo. Tokios krypties opti
mizmą padėjo palaikyti ir iš so
vietų delegacijos būstinės leidžia 
mi gandai. 

Vakar rytą susirinkę posėdin 
vakariečiai kaip ir tikri buvo, 
kad Molotovas padarys geres
nius pasiūlymus, nors gal Vaka
rams šį kartą jie ir nebus priim
tini. * 

Nusivylimas buvo didelis, kai 
Molotovas savo atsakymą pa
tiekė ne tik ilgiausioje iki 
šiol konferencijoje pasakytoje 
kalboje, bet ir pikčiausioje to
no atžvilgiu. Išbaręs vakarie
čius už „Vokietijos realybės ne
supratimą", Molotovas pranešė, 
kad atmeta pereitą savaitę Va
karų įteiktą pasiūlymą padaryti 
visoje Vokietijoje laisvus rinki
mus 1956 m. rugsėjo mėn. ir da
bar sudaryti komisiją rinkimams 
paruošti. Tai buvo pasakymas, 
kad Vokietija turės likti padalih-

• • • « • • Lenkai prisiviliojo 
kelis pabėgėlius 

NEW YORKAS, lapkr. 9. — 
Lenkijos komunistams pasisekė 
prikalbėti grįžti namo tris savo 
jurininkus, kurie pernai nutarė 
negrįžti namo iš Formozos, kai 
jų laivus su kroviniu Kinijos ko
munistams pagavo Chiang laivy
nas. Jie pirkUusė grupei 22 len
kų, kuriems leista iš Formozos 
atvykti Amerikon specialiu lei
dimu. Nuolatinio apsigyvenimo 
teisės jie dar neturėjo, bet jau 
yra kongrese įstatymo projek
tas jiems tą teisę suteikti. Bet 
trys spaudimo neatlaikė ir išvy
ko Lenkijon. Jie dirbo viename 
New Britain (Conn.) fabrike. Iš
vyko tyliai. 

Prie Indijos ir Tibeto 
- sienos stovi kariai 
NEW DELHI.napkr. 9. — In

dijos ir kom. Kinijos kariuome-

bijodama to atsitraukimo blogu, fSS^SS^^TTtSf^SA 
rezultatų kitose 
svetimose žemėse. 
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I laiko savo siena su Tibetu. Ne-

PARYŽIUS, lapkr. 9. — Bejieškodama būdų vakariečių vie
nybei silpninti, Maskva pašnibždėjusi prancūzams, kad S. Afrika 
turi likti Paryžiaus įtakoje. 

Tuo sirenos balsu kalbėjęs 
Molotovas Ženevoje su Pinay, 
kada prašė jo pagalbos padaryti 
kitą vasarą rinkimus Vietname 
komunistų sąlygomis ir išlaisvin
ti sovietų tanklaivį iš Chiang Kai 
- sheko nelaisvės. 

Kad besigerindama prancū
zams Maskva galėtų retkarčiais 
pasėdėti ir ant arabiško žirgo, 
Molotovas pokalbyje su prancū
zu užminęs, kad prancūzams iš 
S. Afrikos visai pasitraukus ten 
arabų nacionalistai gali patekti į 
didesnę bėdą — jie gali patekti 
didesnio imperializmo įtakon. 
Prancūzai žino, kad sovietų dip
lomatai tais mažiau pageidauja
mais imperialistais laiko ameri
kiečius. Žinoma, Molotovas būtų 
blogas diplomatas, jei nebūtų pa
sakęs Pinay, kad Š. Afrikos na
cionalistams reikia padaryti nuo
laidų. 

Maroko reikalų tvarkymui 
prancūzų globoje atidarytas ke-

kar Paryžiuje pareiškė sultonui 
ištikimybę pabučiuodamas jo 
koją. 

Tik kalinius išleidę 
kinai gali ko tikėtis 

ŽENEVA, lapkr. 9. — Rytoj 
įvykstančiame JAV ir kom. Kini
jos ambasadorių posėdyje ame
rikietis praneš, kad svarstomų 
klausimų tvarkyme nebus eina
ma nė vieno žingsnio pirmyn su
sitarimo link tol, kol iš Kinijos 
nebus išleisti visi civiliai ameri
kiečiai, kuriuos pažadėta paleisti 
iš kalėjimų ir leisti iš Kinijos iš
vykti. \ 

Šiaip jau žinoma, kad sutartas 

Vakariečiai atsakė, kad jie ne
sutiks turėti sujungtą, bet neu
tralią Vokietiją. 

Po šitokios kalbos belieka klau 
simą laikyti neišspręstiną ir eiti 
prie kito neišsprendžiamo klausi
mo — prie nusiginklavimo. 

V. Vokietijos neoficialiosios 
delegacijos pirmininkas vakar 
pareiškė, kad Rusija neskubės 
Vokieti jos problemos spręsti, nes 
norės laukti geresnių sąlygų. Tos 
geresnės sąlygos gali jų many
mu atsirasti tada, kada nuo po
litinės scenos pasišalins kancle
ris Adenaueris, prez. Eisenhowe-
ris, kada Nato kraštai apsipras, 
jog gal ir galima patikėti bolše
vikams, kad jie nieko blogo ne
darys.* 

Bando susitaikinti 
Japonijos dešinieji 

kalbama apie ginklo pavartoji
mą, bet Indijos vyriausybė tuo
jau įteikė Peipingui pasiūlymą 
sudaryti mišrią komisiją pasie
nio ginčui išspręsti. 

Jieškos būdų nuo 
išdavikų apsiginti 

LONDONAS, lapkr. 9. — Bai
giant diskusijas dėl dviejų dip
lomatų pas sovietus pabėgimo 
aplinkybių, premjeras Edenas pa 
siūlė sudaryti komisiją peržiū
rėti visą ikšiol sektą praktiką 
nuo išdavikų apsisaugoti. 

Vyriausybė nepritarė pasiūly
mui sudaryti komisiją, kuri iš
tirtų pabėgusių sovietų šnipų pa
bėgimo aplinkybes, nes jos žino
mos tiems, kuriems reikia žinoti. 
Užsienio reikalų ministeris įvykj 
pavadino labai skaudžiu, bet jo 
aprašinėjimas žalos nesumažins. 
Vyriausybė yra tikra, kad dėl jų 

TOKIO, lapkr. 9. Susijun-1 pabėgimo nėra pagrindo nieko 
gus Japonijos socialistams, rim- kaltinti. Darbiečiams kapitalo 
tai apie susijungimą kalba ir Ja
ponijos konservatoriai, suskilę į 
demokratų ir liberalų partijas. 

Jei derybos vyks sklandžiai, 
dabartinė demokratų vyriausybė 
pasitrauks parlamentui į posėdį 
susirinkus (lapkr. 21 d.) ir se-

pareiškimas, kurį turėtų padą-
ryti kom Kinija dėl jėgos nevar-1 "J"*? nauja vyriausybė, jau 
tojirao ginčus su kaimynais | *bieJu P*rtlJu k a iP ™*** renua 

sprendžiant. Už tą pareiškimą 
Washingtonas sutiko organizuo-

ma. 

nereiktų krautis, nes šnipai pa
bėgo jiems užsienio reikalų mi
nisteriją valdant 

Kalendorius 
• • - v * 

Lapkričio 9 d.: iv. Teodoras, 
Lietuviškas: Ausutas ir Miglė. 

_ 

io 10 d.: h). Andriejus 
ii AveUino. Lietuviškas: Vaišil-
gas. 

ti Dulles — Chou En - lai pasita 
lias nauju susitarimu su sultonu n m *-
Youssefu, kuriam grąžintas Ma-!|f t-% I ^ E ^ J ^ S 
roko sostas. Jis sugrįš į Maroką N o a e t DOiMSViKdą 
gal lapkr. 18 d., nes tai yra jo 
valdymo pradžios diena. Sulto
nas Youssefas sutiko nesišaukti 
Jungt. Tautų pagalbos naujus 
santykius su Prancūzija nusta 

Pora šimtų asmenų su plaka
tais padarė įvykį, naudingą mū
sų tėvynės laisvės bylai, atkilda
mi tą bylą kelių milionų dėme
siui ir susimąstymui. Kodėl pi
kete nedalyvavo keli tūkstančiai, 
teatsako tie, kas nedalyvavo. Da
lyvavusieji pelnytai didžiuojasi 
tuo, ką pavyko nuveikti. (DSK) 

pasmaugė visas žmogaus teises tant, sutiko laikyti Maroką stip-
laisves. rioje sąjungoje su Prancūzija ir 

absoliutinę monarchiją pakeisti 
konstitucine. Naujoji tvarka bus 
abiejų pusių derybų ir susitari
mų vaisius. 

Derybos dėl tos tvarkos nusta
tymo prasidės sultonui sudarius 
pirmąją marokiečių vyriausybę. 
Prancūzams sultoną Youssef ą pa 
dėjos nuverstiMarakošo paša va-

glusina Voke? 
WASHINGTONAS, lapkr. 9. 

— Kodėl Sov. Rusija glušina 

naiistų grupės vedėjas Kampov 
Polevoy. Jis atsakė, kad nėra jo
kios kitos priežasties, kaip tik 

= 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— V. Vokietijos kancleris dr. Adenaueris jau pradėjo išeidi

nėti iš namų po 5 savaičių stiproko plaučių uždegimo. Jis jau galės 
vadovauti vyriausybei iš savo oficialios raštinės — ikšiol visi rink
davosi svarbių posėdiių prie jo lovos. 

— Palestinos karo paliaubų priežiūros komisijos pirm, gen. 
Burns sugrįio Izraelin su naujais planais taikai Izraelio — Egipto 

Vodce of America transliacijas?' pasienyje atstatyti. Jis tuojau pradės formalias derybas su abiem 
— buvo paklaustas sovietų žur-1 ptisėm, 

— Jungtinėse Tautose vakar trečią kartą bandyta išrinkti 
paskutinį šiemet renkamą Saugumo Tarybos narį, tačiau ir dabar 

, nė Jugoslavija nė Filipinai reikalingos balsų daugumos nesurinko. 
nenoras įsileisti į kraštą supūvu 
sią prekę. 

— Vofcar Filipinai rinko 9 senatorius ir daug vietiniu pareigū
nų bei kolektyvų. Pirmi daviniai saką, kad pirmauja prez. Mag-
saysay parinkti kandidatai senatorių vietoms užimti. 

— Jei Jungt. Tautų asamblėjos politinis komitetas šiandien ar 
Dalinai apsiniaukus, tempera-' ryt nutars, kad AVtyro klausimas šioje sesijoje nesvarstytinas, tai 

tūra žemiau 40 laipsniui. Prancūzija sugrįš dar į šią sesiją. Jos delegacija pasitraukė Alžyro 
Saulė teka • ;83» leidžiasi 4:36., klausimą nutarutifrašyti į šios sesijos darbotvarkę. 

Oras ChicaRoJe 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, lapkričio 9, 1&55 A 
" • • " " • 

MTW £<š2f 

Medžiagą sięsti fino adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany S t 

Chlcago 82, DL Telefonas IAfayette 8-0547 

DU DRAUGAI • • 

M i e l o s seses, broliai, vadai ir skautų bičiuliai! 
Mes gerai žinome, kad Vokie- Dalyvavo Lituanica ir Balti-

tijoje turime mūsų skautų viene- jos jūros tuntų posėdžiuose ir 
tus, turime "Aušros" tuntą, kad aptarė visą eilę svarbių reikalų, 
tie vienetai veiklūs, skautybei at Be to dalyvavo ir Seserijos Va-
sidavę bei garbingai atstovauja dijos posėdyje. Atlikęs daug 
lietuviškąją skautybę. Mums svarbių darbų išvyko prie savo 
taip pat žinoma, kad Vokietijos nuolatinio darbo į Torontą, 
rajono ir jo skautų.-čių materia-

SESERIJOS PASTOGĖJE 
Vadovių pasikeitimai 

Faskautininkė Danutė Zubric-

linė padėtis labai bloga, bloges
nė, negu kada tik ji buvo. Dau
gumos sesių ir brolių tėvai yra 
nedarbingi, taigi patys T§šų savo' , ~~ ZT.7. ." . z _ . . . 

\ ,w- ,. • kaitė - Fidlenene nuo s. m. spa 
vaikams sutelkti negali, o jų pa- .. ft , . . . A .... ^ ^ „ ^ 

& _J . [ ho 9 d. paskirta Anginos rajono 
rama mes nustojame rūpintis 
Gal jau mes perdaug atitolome 
nuo jų vargingo gyvenimo ir, ką 
patys esame išgyvenę, pamiršo
me, o tuo pačiu užmiršome savo 
pareigas! Skautas.-tė skautui,-
ei yra brolis; nelaukę iš kitų 
nieko, o patys duokime kiek ga
lime. 

Aišku, paramos darbas rei
kalauja daug pastangų ir aukos. 
Šis darbas nėra žibantis ir ne
duoda tuščios garbės jieškan-
tiems džiaugsmo ir pasitenkini
mo. Labdara, kokia ji bebūtų, 
yra viena didžiausių mūsų parei
gų. Mes negalime nuo jos pa
bėgti ir užmiršti mūs sesių ir 
brolių Vokietijoje. 

Sese, broli, Tu tikriausiai šią 
vasarą stovyklavai, jei tik to la
bai norėjai. Bet ar Tu paklausei 
savęs: ar Tavo sesė ir brolis sto
vyklavo Vokietijoje? Jie tikrai 
to norėjo ir stengėsi turėti bent 
kuklias stovyklas, bet deja, n e 
galėjo to įvykdyti, nes mes juos 
pamiršome! O kas už tai atsa
kingas, kad jie nestovyklavo T 
Tu žinai — mes! 

Juk kiekvienas mūsų atsisaky 
tų nors ir mažiausio malonumo 
jų labui, tai jie galėtų geriau 
veikti, geriau mus atstovauji. 
Tai ne vien jų, bet ir mūsų rei
kalas. 

Todėl pradėkime vatfų sesėms 
ir broliams, likusiems Vokietijo
je paremti. Padėkime jiems — 
jie padės Sąjungai, tai — mums! 
Nepamirškime jų! Turime daug 
vienetų vadų, turime daug sesių 
ir brolių, kurie dar neseniai pa
tys priklausė Vokietijoje skautų 
vienetams: jiems ypatingai rūpi 
ši pareiga. Sutelkime didžią tal
ką, parodykime, kad mes esame 
pajėgūs tai padaryti, parodyki
me, kad mums lengviau yra duo
ti, negu likusiems Vokietijoje 
prašyti. 

Todėl siūlome visiems įsijung
ti į vajų šia tvarka: 

1. Pinigine** aukos (gerasis 
Kalėdų darbelis). Kiek kas iš
gali. Surenkame skiltyse, drau
govėse ir pas rėmėjus, pažįsta
mus ir siunčiame tiesiog vadei
vos adresu: Adolfas Venclaus-

vadeive ir pakviesta Seserijos 
Vadijon. 

Vyr. sktn. Emilija Putvytė, 
Skaučių Seserijos Vadi jos narė, 
sutiko eiti Vadi jos įgaliotines pa 
reigas JAV rytinio Atlanto pa
kraščio rajone. Minėto rajono 
vienetų vadovės gali kreiptis vi
sais reikalais į įgaliotinę šiuo ad
resu: 230 Eufield Str., Hartford, 
Conn. 

VVaterburio skaučių vietininke 
paskirta vyr. skltn. Leonora Mi-
chaelytė. Buv. VVaterburio vieti
ninkei sktn. O. Saulaitienei ir lai 
kinai ėjusiai Anglijos rajono va-
deivės pareigas vyr. skltn. R. 
Bružinskienei pareikšta skautiš
ka padėka. 

Pagarba vyresniajam, liet. 
žodžiui ir dainai 

• Vyriausioji Skautininke savo 
ir Vadi jos vardu pasveikino Vli-
ko pirm. prel. M. Krupavičių jo 
70 m. amžiaus proga, sktn. prof. 
Kolupailą jo 40 m. mokslinio dar 
bo sukaktyje, "Dirvą" 40 m.' ir 
Alice Stephens ansamblį 15 m. 
sukaktis minint. Be to pasvei
kinti Miami, Fla., lietuviai su 
ponia A. Skudžinskiene prieša
kyje "Lietuvos Aidų" radijo va
landėlės įsteigimo proga. 

Pasikeitimai pareigose 

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

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
230. W « 81 * » « 

# 
Va». — pirm. ir antr. 10 iki 1S ryto. 
i - iki 4 ir « iki • popiet; ketv. u 
peiiKt. f lkl 4 ir 6 iki v popiet; salt 
i.1' Aki 2 poviet-

Ofieo tel. PRospeot 0-1700 
Rea. tel. Glloveuill 6 

TeL ofiso B E . <-•«•» re*. PR. 6-7360 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 VV. Garfield BĮ v d. 
VAL.: 1—I Ir i — • 

šeštadieniai* nuo 1 Iki 4 vai. p. o 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

tr bato OLrmpic 8-4160 QR. J. J, S I M O N A I T I S 
DR. P. KISIELIUS GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Nauju adresas: 4256 W. 63rd St 
Ofiso teL — S — 6-4416 

RezfcL tėtei. Gsftovebil 6-6611 
Valandos: 1—S p. m. T—t p m 

Penktadieni tik popiet 
Treciad. Ir sestad. pacai sutarti 

G Y D Y T O J A S £R C H I R U R G A S 
4SM W. 15ta S U Oic«ro 

Kasdien 1—I v. Ir 6—S • . vakare. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 

Butas 1626 So. 461b Are . 

Senime* S. Walsh, 2 metų, stovi prie šuns, Doberman veis les Balt i -
moroje, M<i. Šis šuo išgelbėjo paklydusį vaiką miške. ( I N S ) 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKI V, AUSŲ, NOSIES i*t GERKLES 

LIGOS. 
— Pritaiko •a in ius — 

6322 Soutb Western A v e n i u 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir T-» vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia-

ieniais atdaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas; PK. a-*a*» 
Re*, telef. WAlbrook 6-6076 

DR. VL BLAŽYS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A v e n u e 
(Kampas 47-tos ir Damen A v a ) 
Vai. kasdien nuo t — • vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutart] 
Telef. ofiso IAfayet te 6-6048 

WAlbrook 6-S048 

Ofiso telef. LAiayette 8-8810, jei 
neatsiliepia, laukite KJCdsle 2-286» 

DR. EMILY V, KRUKAS 
GYDYTOJA IR CH1RURG1 

4141 S, Archer A ve. 
VAI* Kasdien popiet nuo 11-1:20 v 
Vak. p ina . , antr., k et virt. 6-1:66 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUCELIŪNAITE 
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ U I AKUŠERIJOS 
SPLCIALlSTfi 

2750 VVest 71st Street 
(kampas 71 et Ir Californla) 

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir <-f v. v. OeftL 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturimą 

DU IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir CkirurgO) 

KODfKTU I R VAIKC U G V 
kPLCLALlSTt 

TLM South YYesteni A venos 
(MEDICAL BUILDtNO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — l v. p. p. ir nuo 
6 v. — S vaL vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. testą d, 11 
vai. ryto lkl 2 vai. posaet 

Ofise tel. R E . 7-1166 
tai. WAlbmok 6-ST«s 

Ofiso teL GLafflde 4-6006 
Reatdeadjos: LAiayetts 2-1111 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weot 47th Street 
Kampas 47tta tr HermHage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 4 iki 2 v. vak. 
Sestad nuo 2 lkl 4 vai., isskyr. sen. 

0*. FU TALUT-&aPSA 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAI-

6008 Weat lfith Street 
VaL: kasdien 1-2. sestad. 1-6 

TOwnhall 8-O066 
Wmt 68tfc Street 

Vai.: t ik Ii anksto susitarus 
Telef. HEmlook 4-7060, nt-atsakiu* 

skambinu CEntral €-2221 

SU-Sekmadienį dr. A. šerkšnas vesti laužavedžių kursus, 
skaitė paskaitą apie intelektuali- šaukti sk. vyčių sąskrydį New 
nio pajėgumo matavimą. Vėliau Yorke, lavinti sk. vadus ir k t 
svarstytas ir diskutuotas atei
nančių skautiškųjų metų veiklos 
planas. Pramatyta: 1956 m. 
rengti bendrą visam rajonui va
saros stovyklą, kreipti ypatingą 
dėmesį į skilčių ir būrelių to
bulesnį darbą, organizuotai pra
vesti skautiškos spaudos vajų, 
remti Vokietijoje esančius skau
tus, vesti skiltininkų kursus, pra 

Suvažiavimas užbaigtas Tautos 
himnu. 

Hartfordo skautams ir skau
tėms, kurie puikiai priėmė suva
žiavusius vadovus, reiškiama 
nuoširdi padėka. 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME l MAUMĄ- Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (sv. Brigi
tos. Marijss Agreda, ses. Katarinos • 
Emmerich ir kt . ) . 26j> pusi. Knyga i 
talpina 31 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklus kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią. puikią knygą 
paraše p n l . dr. F. Bartkus. 

MARMA MUMS KALBA. frr*. Ma
rija laiko bėgyje apsireiški įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickls, šalia m d 

RADI0 PROGRAMA 
LleL Radlo Programa 1* stotie* 

»VBMS, lvvo kil. sekmadieniais 12— 
i l : l t vai. per pletu*: liet. muzika, 
lainos, ir Magdutes Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis i Steponą Minki . 
dtaltic Plorists, Q6lių ir Dovanų Krau-
uve, 602 E. Broadway, So. Boston 

ii. Mass. Tel. 8o. 8-0489. Ten pat 
;u unama laik.. ..Draugas". 

JX. 

MAŽŲJŲ MAUDOS 

N e W Y o r k o B r o o k l y n o Vie t i - »U lietuviškų šventovių aprašo ir ki-
. . . . . _ . I tur žinomus, Dievo Motinos apsireli-

ninkijos vietininkei psktn. Tek
lei 2ukienei persikėlus pasto
viam apsigyvenimui j Chicagą, 
jos vieon toms pareigoms eiti 
paskirta Janina Janulevičienė. 

I š I-jo RAJONO SKAUTŲ 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMO 

(sks) Spalio 22 — 23 d. Hart
forde buvo LSB I-jo JAV rajono 

kimus, kaip: 1 A Salette. Lurde, Fa 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalike-
1| ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 16* psl., paveiks 
luotą. įrišta į kietus viršelius Ir kai
nuoja $2.00. 

AUAROS «VAK2ZDfi. 16 tautų tr 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mOsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 6jį0 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iŠ* jval-
rlų kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-

. . „. _. ,ruoli». Tai knyga apie Mariją, kuri 
s k a u t U V a d o v ų s u v a ž i a v i m a s . J i turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
pradėjo vadeiva sktn. A. Mato- | 1 1 0 *>*• K a i n a • 2 0 0 ' 
n i s , p e r s k a i t y d a m a s L S B k a p e l . j Lžsakymus* kartu su pinigais siųskite: 

sktn. kun. J. Vaisnio, SJ, at
siųstą invokaciją. Su Tautos 
himnu buvo pakelta lieuviškoji 
trispalvė. Suvažiavimą raštu 
sveikino LSB Pirmijos pirm. v. 
s. V. Čepas, LSB Vyriausiasis 
Skautininkas v. s. Stp. Kairys ir 
kapel. sktn. kun. J. Vaišnys, SJ. 

* n D R A U G A S M 

2334 So. Oaklet Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

— — • • • ! • mmmtafmmmm 

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotai 
Iliustracijas pritaikė dailininkai 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknygės. Kai
na tik |1.25. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2834 So. Oakley Avenue 
CHICAGO * U-L. 

TeL ofiso H E . 4-&S41, ros H E . 4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MM West 71st Street 
VaJ Pirm., ketrlr., penkt. 1-4 Ir 1-f, 
antr 1-8. tre<L Ir sėst, pagal sutartį. 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•S17 South Westerm Avenoe 

Onicago 29, UI. 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonai REpublic 7-4900 

Eeaidencija: ORovehiU 6-8101 

ŪR. T. DUNDULIS 
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer A venų© 
Oflso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 Tai 
vak Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

frsdladieniais pasnl sutarti 
Ofiso teL Vlrginis 7-OOM 

i iezklendjos teL BEverty 8-8344 

TeL Ofiso V lr^n ia 7-OftOO, 
re*. REpublic T-S8«7 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer A venue 
STampas Archer Ir Californla Are. 

VAI*: 2—4 ir 6—4 T. p. p. 
l e i tadlenia ls 2—7 vai. p. gw 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso ir re*. WAlbrook h-ZZSS 

DR. S. OEŠTAUTAS % 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2624 W. 71st S t 

Kampas 71st Ir Talman A»e. 
Vai.: Nuo 7 iki t vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso Mief. IMerocean S-7S64 . . 
Bato telef. urterocena 8-87SJ 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10750 So. MlrJiigaa Ave. 
Vai.: Kasdien t—12 vai. ryto. 1—4 
Ir 6—8 T. vak.. išskyrus trečiadieni, 
sestad. l t — I F. Kitu laiku suai-
tarua. 

Ofiso telef. YArds 7 - l l t f 
B e ^ d e n d i o s — STewart S-4411 

DR, J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West Mtk Street 
(kampas Balsted ir 3 6-ta fe-atrt) 

V A U 1—4 ir 6:80^-8:20 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

kas, (16) Lampertheim/Hesscn,! Žodžiu sveikino LSS Pirmijos 
Huettsnfcld — Schloss Renn- j pirm. pavaduotojas v. s. E. Put-1 
hof. W. Germany. vytė, Hartfordo sk. vietininkas 

Z. Rūbų rinkliava. Visi per-j psktn. J. Benešiūnas ir rajono 
žiūrime savo spintas ir prašome Į vadas sktn. V. Nenortas, 
pažįstamų tą pat padaryti; su- Suvažiavimui pakaitomis pir-
renkame, sutvarkome, supakuo-1 mininkav0 psktn. A. Banevičius 
jame ir perduodame vietos Bal- j ir psktn. R. Kczys. Kun. dr. V. 
fui su prašymu persiųsti Vokie
tijos rajono skautams,-ėms augs 
čiau nurodytu adresu. 

3. Kiekviena skilti**, būrelis, 

Cukuras skaitė pašnekesį "Dva
sinis auklėjimas vienete". Iš vie
netų veiklos pranešimų išryškė
jo, jog gerokai pažengta skau-

m MIDLAND 
Savinas cir.d l cur. , Ą 

Association HŽJįgjJfllfc 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

•ENOROVE 

I 

4038 Archer I V M I I Tel. U3-6719 
AUGUST SALOUKAS Prsxlesnto» 

valtis, draugovė skiria asmenį l tiškoje veikloje ir paaugta na-
tais reikalais rūpintis. rių skaičiumi. Šiame rajone yra 

Tikėkime, kad šis šauksmas i 362 nariai, iš kurių vietovėms 
.susilauks didelio, broliško at- tenka: Bostonui - 111, New 
garsio 

Viei 
rajono išvykusių: 

v. s. V, Skrin&kas, 
ps. O. Gešventas 

VVBIAUH. SKAUTININKAS 
CHCACKME 

Praėjusio mėnesio paskutinį 
navaitgalį į Chicagą buvo atvy
kęs vyr. sktn. St. Kairys. 

Yorkui — 84, VVaterbury - 48, 
Vieni vėliausiai iš Vokietijos į Hartfordui — 43, WorcesteriuL| 

— 34, Elizabeth — 24, New Ha-
venui — 10 ir Philądelphijai — 
8. Psktn. V. Piiekia, šio rajono 
sk. vyčių skyr. vedėjas, trum
pai supažindino su sk. vyčių veik 
la. Psktn. R. Šilbajoris skaitė 
pašnekesį "Tautinis auklėjimas 
vienete". Pirmoji diena uibaigU 
uždaru laužu, kurį pravedė pekt. 
R. Kezys. 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

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

MOVIHC MOVINC 

NAUJI OIDEU T.90KAI- NAUJAUSI MMUSTrm (A*NįTMU 
OGU METU MTrRiMAl-Pt6US I*SĄLINtNGAS PA7ARNAMfMA% 

JJ0ZAS NAJJ3K4ITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIfo«lc 5-3209 

Ofioe WAlbrook 5-2070. 
Re*. i lIUtop 6-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M A l l Ų l LTTE MEDICAL CENTER 

6132 Soutb Kedzle Aveouo 
VA Ir—4 p. p. ir nuo T—t • . . 

Trečlad tr sest&d. ps^sJ sutarti 

TeL o d s o PR. 0-3838, re*. REL 7 4 1 0 0 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAB 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
£500 Weot eSrd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T: 10 
lkl 9 wA TreCiad. Ir iest. u i d n i y U 

ORorehiU 0-1600 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E C I A L I O T t 

PRITAIKO AKINIUS 
Val&ndos: t — l t Ir 7—t • . • . paja i 
susitarimo, Isskyrua toeCiadienlua 

2422 Weot Marąuotte Ed. 

Telefonas REUamoe 6>101i 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVia GYDYTOJAS) 
8925 Wost 59th Street 

T«L ofiso YA. 7-6667, re*. R E . 7-4064 

DR. FRANK C KWINN 
(KVIEAIN6KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. pop ie t Nuo 7 v. iki 8:30 

TeL ofiso G B . 0-6300, P R . 0-4701 

DR. A. MACIŪNAS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRUROINE8 LIGOS 
2 4 2 3 W e s t 6 3 r d S t r e e t 

(Kampas CSrd Ir Arteslan) 
VAL. 2^-4 p.p. ir nuo 4—8 • . rak. 

Sestad. 2—i popiet. 
Trečlad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA MONSTAVICIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South Michig&n Avenue 
Vai.: kasdien nuo 4 v. v. iki 9 v. • . , 
išsyrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — P r i l m a a 6-0700 

Buto — EKgleirood 4-4070 

Ofiso tr buto teL HEmlock 4.6816 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western A venue 
Valandos: plrmad., trečlad., ketv lr t , 
penkt. 6:80—8-. 10 v. vuk. Antrad. 
10—12 vai. ryto Oestad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimo. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
S 2 5 6 S o u t h H a l s t e d S t 

Kasdien • — 6 vai. vak. Sestad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku parai susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
SSrd PLACE, teL FRonttar 6-5041 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2606 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer A venue 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 lkl t vai. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus 

V. RASLAVIČIUS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1100 DIVERSEY AVE. 
Tel. \VE 5-8400 

Vai.: Ovf ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
BeUiany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarimą tel. AR 1-1403 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINftS I R 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 Weot 69th Street 

Vai. kasdien 10—18 ir 6—8 vaL vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo S lkl S v.v. 
Sestad. 10-18 v. Kitu laiku susitarus 

DR. VYT. TAURAS-
TUKIAUSRAS 

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

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir resld.: 0410 W. 61st St 

TeL P R 0-1228 arba W E 0-6677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v . v . Antr 
Trečlad. ir Pentad. 6—» vaL vak. ir 

Šeštadieniais 8-4 vai. popiet. 

TeL ofiso H E 4-8106, rea. P R 0-0404 

DR. V. P. TUMAS0HIS 
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS 

SPEC. CHIKLRGINaa LIGOS 
6255 South Westera Av« 

v. 
ir 

Vai. 2—4 p. p. tr nuo 7—1 1 
Sestad. 2—4 popietų. Treeiad. 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAaobe 0-1106 

DR. A. VAUS-UI0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTLBV LJGU G V D \ T O J A 6 
S267 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. Ir 4—S v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL ofiso PRospeot 0-0400 
RezkL PRospeot 0 0600 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaskevMiitfc) 

GYDYTOJA I R CHIRURGO 
0040 South Kedzle A V S M M 

VsJ. kasdien 1—8 p. p. Ir nuo 0—I 
v. vak. Sestad. 1 — i p. p. TrefiladL b 
kitu laiku tik susitarus. 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS m CfflRURGAS 

1407 S. 49th Court Cicero 
EAsdien 10-12 ryto tr i - l vaL 

Šeštadieniai* 10-8. 
Of»«o tr buto teL OLympso 0-lOSl 

TeL ofiso Vlotory 0*1601, 
rea. Vlotory 0-0740 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halted Ir 81-mos gatvių 

PriOmimo valandos: 8—4 p.p. tr 
6—8 v. v. Sestad. 8—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 0-0440, 

DR. F. C VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHLRURflAfl 

2420 West Maruuette Bd. 
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p : 4 lai 8 

Treč. Ir Oeitad. pagal •atarti 

TeL ofiso CA 0-0067, rea. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
ResOdL 0000 S, ArtesAaa Ava. 

VAL. 11 v. r. iki I p. ».; 0—0 v. v. 

¥ 
P. ŠILEIKIS, 0 . P. 

Aparatai-Protesai. Msd. 

(Arob Supporu) 8r %JL 
VAL.: 8-4 ir «-8. ftestadienitis 8-1 
O R T H O P E D U O S TECHNIKOS LAK 

. 60tli 8L, Chloago M . IltteoOj 
TeL: 

1011 

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

keičia stiklus tr rėmus. 
4 4 6 6 So . Cal i fornia A ve. . C h i c a g * 

Aauklte YArds 7-7001 
Priima: vakarais 4 iki t ; sestad. 
10 vaL ryto iki 4; trečlad. ir sekmad. 

tik susitarus. 

DR. G. SERNER 
LLCTTVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

06 
TeL YArds 7-1000 

= = "" 1 1 • • 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—-8:8O 
TTidarvtA tr*4a«1. Ir se»t*rt -rakami* 

Perskaitę "Draugą", duokit* 
j] kitiem*. 

TeL Ofiso CK 4-0260, rea. GR. 0-0074 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHLRURG* 

4645 S. Asfcliad Aro. (komo. 211) 
Plrmad., antr., ketv. ir penk. 

4:80—8:80 vaL vakare 
Sės t nuo 8 lkl 4 popiet. 

Rea. 0060 S. Campbell Ava. 

DR. STR I KOL 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chlcago 

VAL. nuo 8—4 Ir 4—8; trečlad., s e i 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 
Jeigu neatsilieps vlrsminetl te lefonai 
TeL ofiso YA 7-4707, res. P R 0 - 1 0 * 

saukite MIdway 0-0001 

Skelbkites "Drauge"! 

756 Woot S0tk Street 
Vai. nuo 10 iki 8. nuo 4 lkl 8. tre
eiad. nuo 10—18; penktadieni 14—1 j 
sestad. 10—8 p. p. 

S 0 ^ R IN0Q 
»A 

^S4VTNG* 
tr 

. . * 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
*«MHqpma«aM*«MMMMH|S 

Renikile dien. Draugą! 
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tf«nb«r of th« Catholic Press A«*o 
*ubllahsd daily, exept Sundays. 

by th« 
Jtauanian Cathollc Presą Soclety 
f R E N T M ! : R A T A : Metams 
CbteaajoJ Ir Clotroj f ».o« 
Kitur JAV Ir Kanadoj* 18 • ) 
JŠatenyja $11.M 

•UBSCRIPTION RATEfl 
IS •• per ysar outslde of Cnlcagt 
$».©• per year tn Chicago & Cicero 
| i . 0* per year i u Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
% metų t mia. 1 man. 

1.01 $1.76 lt.SU 
M I I l l . M $1.00 
f f . l t fl.Ot $l.lb 

KedaacUa straipsnius taiso a*vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne 
muro. Juos gražina tik U anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turttu 
ueatsako. 8kelblmų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

GENEVOS KONFERENCIJA IR 
PAVERGTOS TAUTOS 

PATAIKAVIMO PLANAS 
EuTopos taikos planas, kuris buvo patiektas dabar vyks

tančioje užsienių reikalų ministerių konferencijoje Genevoje, 
nėra naujas. Jis 1954 m. Edeno buvo patiektas Berlyno konferen
cijoje, žinome, kad plano pagrindas yra Vokietijos suvieniji
mas, sovietams sienų garantavimas, žodžiu — stabilizavimas tai
kos Europos erdvėje. Sakytume, kad planas geras, jei jis ne
siremtų 1945 metų Potsdamo susitarimu. Suvienytos Vokietijos 
sienos tuo planu yra imamos Potsdamo susitarimu (Oderio — 
Neissės linija). 

Ir kada sakoma, kad demiltarizuota zona arba buferinė erd
vė eis į Rytus nuo Vokietijos sienų, tai ji tegalės apimti tik karo 
metu nukirptas Vokietijos teritorijos sritis. Jokiu būdu toji 
"periferija į Rytus", kaip sakoma plane, negalės pasiekti pa
grobtų Pabaltijo kraštų. Jie laisvai ir autoritetingai paliekami 
sovietų sauvalei. Bet ir šis pataikavimo ir vakariečių gražaus 
"reveranso" planas sovietų nepatenkina. Jis daug kartų buvo 
atmestas, to paties susilaukė ir šiuo metu Genevoje vykstančioje 
ministerių konferencijoje. Patikinėjimas, kad šioje konferen
cijoje nesprendžiamas pavergtųjų kraštų reikalas, atrodo yra 
lygus mirštančiojo žmogaus raminimas, kad jis pasveiks. Per
daug mažas objektas būtų šaukti specialią konferenciją. 

SOVIETŲ BAIMfc *• x 

Sovietų baimė yra Vokietijos suvienijimas. Toji baimė ir 
teliko pavergtiems kraštams išsigelbėjimo viltimi. Vokietija 
negalės būti padalinta. Tai aišku visiems. Jei nepavyks su
vienyti geruoju, laisvais ir demokratiniais rinkimais, laikas at
neš kitas susivienijimo priemones. 

Sovietų noras yra palikti dabartinę padėtį — suskaldytą 
ir padalintą į dvi valstybes Vokietiją. Visi jų planai, visi jų 
ėjimai vis apie tai sukasi. Jau daugiau dešimtmetis, kaip apie 
tą reikalą daug kalbama, bet vis ta pačia kalba, tik sukaitalio-
jami žodžiai. Prasmė lieka ta pati. Šiandien galima sakyti, kad 
išryškėjo Vakarų ir Rytų siekimai dėl Vokietijos. Pivmųjų no
ras suvienyti, antrųjų — suvienyti jų sąlygomis, o tų sąlygų 
nepriimant — palikti padalintą; būtų gerai ir — neutralią bei 
nuginkluotą. Tai geriausios sovietams saugumo garantijos. Ir 
27 d. didžiųjų konferencijos tęsinys rodo tą patį, kas buvo pir
mesnėse konferencijose. Molotovas šokinėja nuo vieno punkto 
prie kito, siūlo savo ir vokiečių planus, bet naujo — nieko, kas 
leistų pasiekti teisingą taiką visiems. Manevruojama apie tą 
patį krūmą, tik maskavimas skirtingas. 

"Genevos dvasia" buvo išperėta ne kam kitam, kaip tik 
"suminkštinimui" vakariečių laikysenos Vokietijos reikalu. Šian
dien ir toji dvasia, į kurią buvo sudėtos (turime ir dabar tokių, 
kurie nenustoja savęs įtikinėti) pasisekimo viltys, virto muilo 
burbulu, kuris pūtėsi ir sprogo. Praslinko dvasios laikai, bet 
jie nepaliko žymių ar įtakos, tik davė įrodymus, ko ja buvo 
siekiama. Laimė, kad kas nori apžioti perdidelį kąsnį, tas juo 
dažnai ir užspringsta. Amžinai taip .nebus. Atsiras politikų, 
kurie turės drąsos paliesti ir tikrai teisingą kelią, kuris bus ma
lonus visiems, nepataikaująs, bet teisingumo prisilaikydamas neš 
visai Europai priimtiną, garbingą ir pastovią taiką. 

MOMENTAS RIMTAS, BET NEKRITIŠKAS 
Konferencija svarbi. Jos nutarimai (nebus pasiekti) būtų 

pražūtingi, ypatingai pavergtiems kraštams, pirmoje eilėje Pa
baltijui. Vokietijos suvienijimu Vakarai siekia pradėti naują 
žygį, kuris ims komunizmą stumti atgal. Jo pajudėjimas atgal 
reikštų nei mažiau, nei daugiau, kaip prestižo smukimą ir by
rėjimo pradžią. Tik linkėtina, kad Vakarų vieningumas dar 
daugiau sustiprėtų. 

Demokratija išbando visas taikingas priemones, kartu savo 
laisvės dvasią perduoda ten, kur ji labiausiai nepageidaujama, 
kur jos visais būdais kratomasi ir prieš ją kovojama. Jau aiš
kiai matomas komunizmo desperatiškas lankstumas, keitimasis 
ir jieškojimas naujų priemonių stabdyti laisvės dvasios ver
žimąsi ir jų santvarkos ardymą. 

Komunizmas nepripažįsta jokių kompromisų ar koegzisten
cijos kitoms ideologijoms. Ir, jei jo vadai šiandien daro gestus, 
kurie žinantiems komunizmą yra neįprasti, reikia įžiūrėti kylantį 
laisvės pavojų komunizmo viduje. Niekas be kovos nepasiduoda, 
tuo labiau nepasiduoda ir nepasiduos komuna. Ši kova jau se
niai vyksta. Ji neįsiliepsnoja dėka demokratinių jėgų santūru
mo. Jeigu tik demokratinės jėgos santūrumo varžtus palaisvintų, 
kova tarp gėrio ir blogio suaktyvėtų ir būtų matoma kurkas at
viriau ir aiškiau. Ir neramumų, net karštėjančfų karo veiksmų, 
komunizmas griebiasi tam, kad sutrukdytų veržimąsi į laisvę ir 
nukreiptų demokratinių jėgų dėmesį į kitus taškus. Šiiandien 
Vidurinių Rytų karštėjantis oras, kuris kvepia parako dūmais, 
atsirado ne staiga, bet po tam tikrų pasiruošimų. Vakarams 
toje erdvėje stengiantis išlaikyti ginklavimosi lygsvarą, staiga 
įsimaišė Maskva ir pakūrė nesantaikos ugnį. Pavergtiems kraš
tams šis žygis nėra sunkinantis, bet lengvinantis jų kovą už sa
vo kraštų laisvę. K. S. Tautkus 

LAUKIAMA PREZIDENTO ŽODŽIO 

jamas. A. Tyruolis paskutinia
me "Aidų" numeryje apie ji ra
šo: 
— Autorei reikiapripažintistip 

rią vaizduotę, sugebėjimą kurti 
ryškiar gyvaf. scenas, atgamin
ta prabrfguiių, toli pasilikusiiĮ 
dienų vaizdus. Nuosaikiu, bet 
vietom te h stiproku realizmu, 
kaip tau pafe nepadailintas, 
kasdieniškas, nešventadieniš-
kas kaimas, rašytoja mums 
bando atskleisti gan plačią lie
tuviško kaimo būtovės užuolai-

,dą. lai rėmai, kuriuose pa-
miela, kad turime tokį žurnalą, < [ f g U p s i c h o l o g i n g v e i k a l o p u . 

Spaudoj ir gyvenime 
DU J. DAUGAILIS 

I.ituauist.kt 

Lietuviams , 

; aktualijos 

kultūrininkams 

kaip Aidai, kur randame gau 
šiai aktualijų, svarstomų su 
akademikų rimtumu, su specia
listų gilumu. Naujausiame nu
meryje kalbininkas L. Dam-
briūnas ištisą straipsnį parašęs, 
įrodinėdamas, kad reikale gal>-
ma vartoti tokius posakius, 
kaip "gydytojas daro lavono" 
skrodimą", "ministeris darė 
seime pranešimą" ir t. p. 

Marija Gimbutiene, atsiliep
dama į A- Valeškos bei A. Ma
želio straipsnius mūsų dienraš
tyje, aiškina, kurie mūsų 
liaudies meno s i m boliai, 
randami kryžių ornamentiko
je, galėjo atsirasti senovės 
lietuvių religijos įtakoje, nors 
ir įgaudami vėliau naują pras
mę — krikščioniškąją. V. Bra
ziulis duoda platesnę apžvalgą 
mūsų meno istoriko prei. K. Ja-
sSno veiklos. Stasys Yla tęsia 
savo studiją apie nacionalizmo 
ir liberalizmo apraiškas lietu
viuose. Ant Musteikis pagrindi-
niau panagrinėja Upton Sinc
lair "Džiunglių" lietuviškuosius 
herojus, nurodydamas auto
riaus jo parodomą kaikur siau
rumą ir vienašališkumą, dary
damas išvadą jog "meniškas in
dustrinės Amerikos atvaizda
vimas Upton Sinclairo roma
nuose pareikalavo didelės kai
nos iš žmogiškosios prigim
ties". 

Apie mūsų laureatę 
Lapkričio 15 d. baigiasi ter

minas atsiųsti romanus "Drau
go" konkursui. Turėsime greit 
naują laureatą ar laureatę. 
Pernykščių metų laureatės 
Alės Rūtos romanas "Trumpa 
Diena" dar vis tebekomentuo-

sė, kai nagrinėjami 
darbai bei pasielgimai. 

veikėjų 

Pažymėjęs, kad veikalo kom
pozicija sudėstyta sumaniai, 
metęs kritišką žvilgsnį į veika
lo charakterius, autorius ben
drą išvadą taip reziumuoja: 

— Savo sodriu pasakojimu, 
savo gyvais vaizdais, savo išju
dinta tema, savo žmonių ir že
mės meile, savo pastangom 
tamsoj nepamesti š v i e sos, 
"Trumpa Diena" liks atminti
nas mūsų grožinės raštijos pa
minklas. — 

Lietuvių gimnazija JAV-se 
Lietuvių kultūriniame gyve

nime nemažai reiškiasi mūsų 
vienuolynai. Iš vyrų vienuo
lynų,' šalia marijonų ir jėzuitų, 
stipriai auga ir šv. Kazimiero 
pranciškonų provincija, dabar 
turinti daugiau kaip 50 narių, 
įsikūrusių 6 vienuolynuose, val
dančių 2 parapijas,' leidžiančių 
Aidus, Darbininką, šv. Pran
ciškaus Varpelį ir savo spaus
tuvėje dar spausdinančių 8 ki
tų leidžiamus laikraščius. Pran
ciškonai neseniai sudarę trejų 
metų veikimo planą, į kurį 
įtraukta ir lietuviškos gimnazi
jos — High school — steigi
mai!. 
NSra ko dangstyti begėdystę 
Šitokia antrašte "Aiduose" 

J. Alaušius prabyla straipsniu 
i naujuosius ateivius, sakyda
mas: 

— Kai dalis kiek įmanydami 
stengiasi atlikti, ką laiko savą
ja pareiga lietuvybei, tai kita 
dalis, ir būtent gana žymi, be
gėdiškai atsisako savo lietuviš
kųjų pareigų. Visa jų energija 

Eisenhoweris nebekandidatuotų: Thomas Dewey — kandidatas 
į prezidentus, o dabartinio Prezidento brolis Milton Eisenho-
wer — viceprezidentu. Manoma, kad šita kombinacija pajėgtų 
sulaikyti Richardo Nixono kandidatūrą, kuri šiuo metu yra stip
riausia. 

Vis daugiau ir dažniau kalbama, kad demokratų partija ga
linti nominuoti Adlai Stevensoną kandidatu į prezidentus, o sen. 
Estes Kefauverį — viceprezidentu. Tačiau šią kombinaciją gali 
gerokai apardyti Ohio gubernatorius Frank Lausche, kuris demo
kratų partijos nacionalinėje konvencijoje gali surinkti daug 
balsų. Jo popularumas kasdien auga. 

NEPRAšfi SPECIALAUS LĖKTUVO 

Senatorius Donnis Chnvoz (D) , NYw Mo'Kioo, srri/cs i$ Europos, pareiš
kė laikraštininkams NYushinjrtone, kn»l jis niekada nepraa\* specialaus 
lėktino sau ir savo žmonai grįžti namo. (IN'S) 

nukreipta tik j asmeninį įsigy- Vmonių adresų negalima rasti 

organizuota katalikų veikla, bu
vo visai sunaikinta. Labai tiks
liai suminima aplinkybės ir fak
tai. 

Kova pri«-š religija 
Baigdamaą pirmųjų okupaci

jos metų apžvalgą, autorius pa
žymi, kad šis jo trumpas skau
džių įvykių aprašymas neužbai
gia trijų Baltijos valstybių tra
gedijos, nei katalikų Bažnyčios 
kankinystės, bet po trimetės vo
kiečių okupacijos vėl grįžta tas 
pat, tiek visiems baimės ir tero
ro suktlęs bedieviškasis okupan-

Tas pats Cavalli 2520 nr. raao 
"Aspetti della lotta contro la 
Chiesa nei Paesi Baltici" — Ko
vos prieš Bažnyčią būdai Pabal
tijo kraštuose ir 2523 nr. **Svi-
luppi d?lla lotta contro la Chiesa 
nei paesi Baltici" — Kovos prieš 
Bažnyčią Pabaltijo kraštuose ei
ga. Šiuose straipsniuose auto-

venimą... 
Ne tiek dėl to daromės ab3-

jingi lietuviškiems reikalams, 
kad būtume spėję nutautėti, 
bet paprasčiausiai dėl to, kad 
esame pagaunami naujakūri-
nės šykštumo aistros. — 

Pažymėjęs, kad turėtume 
daugiau dėmesio ir lėšų skirti 
kultūros fondui, autorius taria 
ir dėl L. Enciklopedijos: 

, !• » , , , Irius sutrauktai, iliustruodamas 
prenumeratorių kartotekoje. Į Pakaktų dar vieno tūkstančio 
prenumeratorių, kad būtų gali
ma skirti normalų laiką tomo 
rengimui ir tuo pačiu tobules
niam parengimui. Negalėjo 

[būti nepikta, kada skaičiau vie
no recenzento patarimą "ne
skubėti", kada patyriau, kad 
jis savo "malamajai" recenzi
jai egzempliorių buvo pasisko-

(Nrkelta i 4 pusi.) 

— Yra žinoma, kad beveik llinęs iš vieno senųjų lietuvių.-
pusės enciklopedijon dedamųjų' 

LIETUVA ITALIJOS SPAUDOJE 
DR. J. BIČIŪNAS, Roma 

Į Lietuvą, kaip katalikišką nalas "La Ci.ilta Cattolica" 
kraštą, šiuo metu Italijoje ypa
tingai atkreiptas dėmesys, nes ji 
vienintelis katalikiškas kraštas 
yra pilnoje sovietinės Rusijos 
valdžioje, kurioje galima pama-

F. Cavalli eiiėje straipsnių nag-

Ž E M A I Č I Ų T A R M E 
A P Y S A K O S 

Neseniai išėjo i i spaudo* 

B u t k ų J u z ė s r a š t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Andronč, o kas svarbia ošia 
—}domios šėmaičių tarme trys apy
takos: 1) Knygnešys Butrias, 2) 
Ont mons Barbelės kapa, 3) Kaip 
žemaitis ii Kalią į Klaipėda važia
vo ir Žemaičiu stiprybė. 154 pusL 
Knyga iliustruot*. Kaina tik $1.60. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS** 
S. Oskley Ava* 

CMcaffo t. QL 
Jau paslroda knygų r-fckoj nauja 

Į knygeli 
rinėja apie katalikų Bažnyčios 
padėtį Pabaltijo kraštuose. Juo
se trumpai suminėjęs apie Baž
nyčios padėt} Estijoje ir Latvi-

tyti visas komunistinės sistemos j o j e v i s ą d e m e s į skiria Lietuvai, 
pritaikymas katalikiškam kraš- k a i p g ^ a i katalikiškam kraš
tui. Šį dėmesį atkreipė taipgi de- j t u i N o r s autorius čia tiesiog 
šimtmetis Lietuvos okupacijos ir, k a l b a ap<e k o v ą p r i e š Bažnyčią 
sovietų koegzistencijos politika. 

Kaip visur, taip ir Italijoje 
nauja sovietinė politinė linija su 
kėlė įvairių spžliojimų ir prielai
dų, o nuolatinė propaganda apie 
religijos ir katalikų Bažnyčios 
laisvę, ne tik konstitucijoj ga
rantuojamą, bet ir praktiškai 
egzistuojančią, tiek pačioje Ru
sijoje, taipgi ir Lietuvoje, tiek 
ypač satelitiniuose kraštuose, ku 
rios Italijoj gana apstu, paska
tino iš arčiau ir galimai tiksles
niais duomenimis patirti apie tik 
rą katalikų Bažnyčios ir religi
jos laisvės padėtį. Tam reika
lui kaip tik susidomėta Lietu
va. 

Šips iniciatyvos ėmėsi daugiau 
kaip šimtą metų einąs plačiai 
skaitomas ir garsus savo rimtu
mu Katalikų dvisavaitinis žur-

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Milžinai Lietuvos Pajūryje 

Jaunimui, o ir stsaugustcm*, viena* 
maloniausių pasiskaitymų bus Euro
poje Išleistoji ur. J. KKMEIKOS 
knyga 

• LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI 

Iš tilžiškio tautosakininko Gisevl-
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
ga, dr. J. Remeikta pasakoja apte 
ftatrijos miltinus, kurių pirštine! sme-

flio supyl? piliakalnius, apie milžinų 
Džiugą, kurs delnu pasėmęs .Palan
goje vandens supylė Telflių ežerą. 
apie Nemuno žioeių milžiną, kurs 
baigės darbą, numesdavo savo kirvi 
Nidos milžinam. 

Si laki. vaizdi tautosaka apie mil
žinus įkvepč nevieną Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrinį. 

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 — llteratlais 
svarbus įnašas Aelmos knygynuose, 
ugdąs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui. 

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

ir tikinčiųjų visokeriopą skriau
dimą, tačiau netiesioginiai, gana 
išsamiai ir iš esmės pavaizduoja 
tautinį, kultūrinį ir ekonominį 
jos gyvenimą sovietinėje santvar 
koje. 

Minimas autorius 2517 nume
ry, straipsnyje "La Chiesa Cat
tolica nei Paesi Baltici nei 1940 
-41" — Katalikų Bažnyčia Pa
baltijo kraštuose 1940-41 m., 
gana smulkiai ir tiksliai apžvel
gia Pabaltijos valstybių juridi
nius santykius su sovietine są
junga, pastarosios vienašališką 
tarptautinių susitarimų sulau
žymą,okupaciją, deportacijas, žu 
dynes, buvusią Bažnyčios padėtį] Užsakymus su pinigais aiųskitt 
ir visas priemones, kuriomis bu
vo imtasi prieš katalikų Bažny
čią, ko pasėkoje metų laikotar
pyje gražiai klestėjusi ir gerai 

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

Chicago 8, UI. * 
oooooooooooooooooooooooooo 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

žinios ir esu priverstas mintyse gerai pastudijuoti. Man — Būti parengties stovyje! Jei šauksis pagalbos, 
atrodo, kad iš Rygos į Liepojų be Mintaujos geležinke- \ turėsim eiti!, — perspėja karininkai. 

Tęsinys 44 

Po kurio laiko vėl sugirgžda durelės. Tuo metu, at
rodo, nustoju gyventi, tik krūtinėje, kaip narve uždary
tas paukštis, stipriai daužosi širdis: 

— Kelk galvą augštyn, laimingas žmogau, — gir
džiu vokišką balsą. Aš savęs beveik nejaučiu ir rankų 
bei kojų nevaldau. 

— Kelk, kelk greičiau, nebijok, pavojus praėjęs! 
. Praskleidžiu šieną ir pamatau tą patį kareivį, kuris 

prieš keliolika minučių perspėjo slėptis. Aš drebu, o jis 
juokiasi patenkintas. Ar niano džiaugsmą išgyvena, ar 
šiaip jam toks kurijozas patiko. 

— Kas buvo? — paklausiu. 
— įprastas dezertyrų jieškojimas, kuris visada 

Uryksta tokiose vietose, "kur yra vartai iš apsupimo išeiti. 
— Ką jūs apie mane pagalvojot ? 
— Ar ne lietuvis esi ? 
— Taip. 
— Tai grįžk dabar laimingas tėvynėn. Mačiau ta 

liu nenuvažiuosi. Ta geležinkelio linija, kuri eina iš Ry
gos pro Tukumą tolyn į vakarus, vakaruose pasiekia 

Aš maišausi tarp kareivių ir gyvenu jų nuotaiko
mis. Tarp žmonių daug jaukiau, negu vienumoje. Bai-

Ventspilio uostą ir ten baigiasi. Ventspilis su Liepojum | mes tapti iššifruotam nebėra, nes esant tokioje padėty-
geležinkeliu nėra sujungti. Prieš akis atsistoja nųslė, Į je, kur kiekvieno žmogaus egzistencija pastatyta dide-
kokiu būdu mes dabar galėsim pasiekti Liepojų? Juk lian pavojun, visus jungia bendras noras ir troškimas 
Mįntauja bolševikų rankose ir be Mintaujos niekaip ki
taip negali geležinkeliu Liepojun nuvažiuoti. 

Žiūriu pro langelį į tolstantį fukumą. Saulėleidžio 
fone jis atrodo degantis ir nykus. Nuogi kaminai į 
augštį iššokę, tokie baisūs ir grūmoja. Traukinys, ke
lius kilometrus kapitaliniu keliu pavažiavęs į vakarus, 
vienu metu pasisuka į pietus ir įvažiuoja naujon linijon, 
kur geležinkelio pylimas žemas ir laikinas, neseniai su
piltas ir net nespėjęs žole apželti. Pakelės grioviuose 
daug kur matyti skiedrų ir kitokių darbo žymių. Priva
žiuojam pirmąją stotelę. Jokio mandresnio pastato, tik 
stovi mažytė iš lentų sukalta būdelė. 

Traukinys važiuoja lėtai ir atsargiai. Pradeda 
temti. Horizonte vėl keliasi vakarykštės pašvaistės. 
Pro langelį žiūriu į tamsėjančius plotus. Vienur kitur, 
matyti, sužaibuoja ugnis ir pasigirsta maurojimas. Tai 
artilerija, nuo kurios, ir išlindę pro palaimintus vartus 
prie Tukumo, negalim atsipalaiduoti. Visai sutemus 
įvažiuojam į miškus. Virš tamsaus miško kupolo dar 
ryškesnis paraudonavęs dangus. Kažkaip baisu ir labai 
nejauku. 

Vidurnaktyje traukinys sustoja miškuose. Pasi
girsta pavojaus signalai. Užmiršęs savo padėtį, šoku 

ve Kemeriuose šieną" benesantį ir paįalvojau... Nebi-, lauk ir bėgu ten, kur buriasi visi traukiniu važiuoją ka-
jok mūsų, mes visi šiandien grįžtam tėvynėn. Džiaugia- reiviai. Nekokia savijauta, kai aplink panikos ženklai, 

Sostinėje kalbama, kad respublikonų partijos ž'novai pata
ria prez. Eisenhoweriui kiek galint toliau nutęsti savo ateities _ _ - - * . . - . « , . ,.._*. x i • r v &*»,̂  
planų paskelbimą. Tačiau tikimasi, kad jis pasakys savo žodį mės gyvi likę ir nenorim niekam keršyti. Tavo tėvynė • kai vagonuose draskosi palikti šunys, kaip aplink šaudo 
api* kandidatūrą antram terminui 1956 m. sausio 20 d., minint nebetoli. Grįžk gyvas ir būk laimingas! i ir šiurpūs šūvių aidai baugiai draskosi miško tankmėje 
trijų metų prezidentavimo sukaktį. Vakarop garvežys duoda ilgą signalą ir po kelių - Priekyje mūsų priešas p^dfto jiIsil.Adl 

Sostinėje kalbama ir apie tokią kombinaciją, žinoma, Jei j minulių pajuda, Mano *a*voje susimaišo goofrafijos Vyksta kautynės! — girdim žinią tarp kareivių. 

— likti gyviems ir išsivaduoti. 
Kareiviai kalba apie tėvynę ir nusiminę, kad pas

kutinius žingsnius kliūtys pastoja. Ir nežinia, kuom 
viskas baigsis ? Dar esą apie dvidešimt kilometrų pavo
jingo kelio, kur visą laiką fronto linijos eina pagal gele
žinkelį, kur priešas kietai spaudžia, kad perkirstoj gele
žinkelį. Vokiečiai visu atsparumu giną gyvybinės reikš
mės liniją ir erdvę prieš Baltijos jūrą su dviem reikalin
giausiais uostais: liepojum ir Ventspiliu. 

Man lieka aišku, kad į geležinkelį yra atsirėmusi 
Latvijos apsupimo vakarinė briauna ir kad esame labai 
pavojingoje zonoje, kur gali atsirasti visokių netikėtu
mų. (Vėliau, kada kariuomenės pranešimuose buvo pra
dėtas nuolat linksniuoti garsusis Kuržemės prietiltis, 
kurį laiką vokiečių pozicijos laikėsi tose pat vietose, 
kur ėjo naujasis geležinkelis. Rygą, Sluoką, Kemerius 
bolševikai užėmė spalio mėn.). 

Bet po keliolikos minučių ateina žinia, kad priešas 
atmuštas, kelias laisvas ir vėl važiuojam pirmyn. Ka
reiviai džiūgauja, kad visoje pralaimėjimų serijoje štai 
bent kartą nusišypsojo laimė: draugai apkasuose iško
vojo bent mums gyvybinės reikšmės pergalę: 

— Matyti, kad iš Vokietijos Kuržemėn tikrai šau
nių vyrų privažiavo. Ne be reikalo ir Rygoje, ir prie Ne
munėlio būnant visų akys krypo i Kuržemėn ateinan
čias divizijas. Jautė kažką, tikrai. 

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

• 

• 
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KATALIKIŲ MOTERŲ KOVA PRIEŠ 
BLOGAS KNYGAS 
P R A N Y S ALAfcNAS, Toronto 

PRINCESĖ PO PAMALDŲ 

Kanados, Ontari* provincijos, 
11,000 katalikių moterų, pri
klausančių Catholic Women's 
League, nutarė paskelbti t iesiog 
kryžiaus karą blogai literatūrai 
ir nieko nevertiems, dažnai tik 
žalojantiems jaunuolių sielas, 
"comicams". 

Šioji katalikių moterų intenci
ja yra gerai suprantama kiekvie
nam padoriam žmogui, nes blo
g o s knygos, taip pat ir blogi laik 
raščiai ir kitoks menkos nau
dos spausdintas žodis š imtus ir 
tūkstančius jaunuolių nuveda į 
pataisos namus, kalėjimus, o 
užaugusius — netgi j kartuves. 
Kanadoje už žmogžudystes dar 
tebebaudžiama mirties baus
me — pakar iant 

Ką bekalbėti apie blogos lite
ratūros įtaką jaunimui, kad net
gi suaugusius ji paveikia. Pri
siminkime tik mūsų žaliojo kai
mo žmonelius, prieš daugelį me
tų atklydusius į J A V ar Kanadą 
laimės jieškoti. Jie atvažiavo mo 
tinų palaiminti, kryžiaus ženk 
lais paženklinti, spausdami moti 

rodytų, bene bus pirmutinis vi
soj Kanadoj, o gal net visoj Š. 
Amerikoje, kur, deja, bienio su
metimais taip gerai klesti pik
toji sėkla, įsivilkusi į knygos ar 
blogo laikraščio rūbus. Tai tik
rai geras pavyzdys visoms ir vi
so pasauUo moterims, siekian
čioms padoraus jaunimo auklė
jimo. 

Kiekvienoj katalikų bažnyčių 
parapijoj būsiančios sugrupuo
tos katalikės moterys, mažiau
siais vienetais po dvi, 0 j ^ g u 
kur reikės — ir daugiau. Kiekvie 
na tokių grupių bus aprūpinta 
knygų sąrašu, kuriame yra dau
giau 300 knygų pavadinimų, ku
rios dėl nepadoraus turinio yra 
uždraustos JAV, taip pat nepa
geidaujamos ir čia, Kanadoje. 
Pagal turimus duomenis bus pa
rūpinta ir daugiau žinių apie blo
gąsias knygas , brošiūras, laik
raščius ir "komikų" leidinius, ne 
žiūrint, kuriame krašte išleis
tus — Kanadoj ar už šios šalies 
ribų. 

Ontario provincijos katalikių 

priemonės, kuriomis turi būti iš- spausdintų atskiru leidiniu ir Pigna, 13A, Roma. Vysk. Ciep- koje, apsirgęs plaučių uždegimu, 
rauta krikščioniškas požiūrys į plačiau paskleistų itališkoje vi- liakas, būdamas Mohilevo vys - Palaidotas Vilniaus bazilikoje, 
žmogų, užgesinta dvasinė jėga, suominėje . Jo reikšmė yra tuo kupijos sufraganas ir gyvenda-
o jo vietoje sukurta bedieviškoji didesnė, nes jo autorium yra mas Petrapilyje, pasipriešino 
marksistinė žmogaus samprata, pats italas, o ne patys suinte- j bolševikų prievartai Bažnyčios 
Ateistinė komunistų valdžia, to- suoti lietuviai ar kiti pabaltie- srityje ir bolševikų buvo nuteis-1 P » oC %J. J O K U B I \ A 
liau sakoma, nesiriboja bendro čiai, o ir patys šaltiniai imti dau tas mirti. Dėka popiežiaus ir ki- TV, D E I M A N T A I IR LAIKRODŽIAI 
pobūdžio propaganda. Ji speci- giausia ne iš suinteresuotų kraš- tų užsienio valstybių pastangų. * Tateyma* 
fiškomis priemonėmis ir meto- tų ar bent netiesioginiai. Italija; buvo išleistas iškalėjęs 10 metų. 
dais skverbiasi j kiekvieną visuo kaip katalikiškas kraštas ypač 
menės kategoriją ir klasę pri-1 domisi Lietuva, todėl ir mes pa
taikydama plačią skalę priemo- t y s turime parodyti pastangų ir 
nių, pradedant nuo barbariškų šioje didžiulėje valstybėje, kuri 
žiaurumų deportacijoms iki ab- visada turėjo ir turės Europos 
surdiškai nuobodžiausios pro- reikaluose atit inkamo svorio bal 
pagandos. Kas nesutinka su ma- są, turėti Bau nuoširdų draugą, 
terialistine ideologija ir su Krem kuris mums reikale galės tarti 
l iaus nustatytais planais, susi- labai svarų žodį. Dabartinė gi 
duria su kieta ir beatodairine jė proga yra ypatingai gera, nes 

Princese 
išeina i.š iv 
nė. . 

Manjareta po pamaldi} 
Povilo katedros Ix>ndo-

Italijos spaudoj 
(Atkelta iš 3 psi.) 

ga nepripažįstančia jokios tole
rancijos. 

Užbaigdamas straipsnių seri
ją autorius pabrėžia, kad t r y s 
taikios Pabaltijo valstybės buvo 
pirmosios pokario aukos kovo
jančio ateizmo; kad tai kas ra
šyta privalo atkreipti dėmesį ka
talikų pasaulio, kuris krikščionis 

'ko solidarumo skatinamas, pa-

Po vysk. Matulevičiaus 1926 me 
tais buvo paskirtas pirmuoju 
Vilniaus arkivyskupu. Tuo metu 
jis lankėsi JAV-se, stengėsi su
eiti į ryšį su lietuviais marijo
nais. Nespėjęs užimti Vilniaus 

Archer Ave^ at Mozart 
Chicago 82, I1L — TeL LA 3-8«tt 

V180KIV Rf * l V 
arkivyskupo sosto, mirė Ameri- • M E D Ž I A G Ą 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 

pavyzdžiais, parodo komunisti- k e l ( . ų ^ ^ p r i e š &tldAnę ^d&n, 
nės vyriausybės, diriguojamos g ą a k i r i a n č i ą t ų k r a š t ų k a t a l i . 

nų padovanotus rožančius prie m o t e r ų p r i e m o n ė s p r i e š blogąją 
savųjų krūtinių, o,̂  žiūrėtame, l i t e r a t ū r ą y , ^ yįgįškai švelnios, sritis ir visus sluogsnius siekian 

iš Maskvos kovos prieš Bazny 
čią būdus, priemones ir pačią 
vystymosi eigą, kuri yra nu
kreipta visomis priemonėmis į 
įvairias visuomeninio gyvenimo 

visdėlto, tarp nemažo skaičiaus, h u m a n i j S k o 8 J o s s tengsis tokių 
jaunų ateivių į šiuos kraštus vel . pardavėją paveikti g e n i o 
nio pasėtoji sėkla davė gerą der
lių. Turiu galvoj tuos, kuriuos 
paveikė raudonoji literatūra, ir 
jie pasidarė raudonais... 

Katalikių moterų pastangos 

Cia norima nors trumpais 
bruožais paminėti, kaip Ontario 
provincijos katalikės moterys 
nutarė kovoti su blogąja litera
tūra, kokius metodus jos žada 
vartoti ir tt. 

Toji kova bus vykdoma visoj 
Ontario provincijoj, pradedant 
Sv. Jurgio įlanka, baigiant Erie 
ežero krantais. Kiekvienas mies
tas ir netgi kaimas, priklausąs 
Toronto arkidiecezijai, būsiąs pa 
liestas tos padorumo siekiančios 
katalikių moterų kovos. Toji ko 
va bus pradėta š. m. lapkričio 14 
d. ir tęsiama 12 dienų. Per tą 
laiką bus patikrinta kiekviena 
knygų parduotuvė ir kiekviienas 
gatvėje esąs spaudos koskas. 

Šitoks Ontaičo provincijos ka
talikių moterų užsibrėžimas, at-

ju, apeliuodamos į juos prašymu 
tokias "juodas" knygas grąžinti 
jų platintojams, leidykloms ir 
pan. 

Sudarytieji blogų knygų sąra
šai bus patikrinti ir suderinti su 
Kanadoje esančios specialios in
stitucijos — National Organiz-
ation of Decent Literature są
rašais. 

600 katalikių moterų jau šiuo 
metu esą ruošiamos būti tos ko
vos organizatorėmis ir vadovė
mis. Ant jų pečių guls visos 
šios akcijos pravedimo reikalas. 
Moterims duodami nurodymai vi 
suomet ir visur tos akcijos me
tu būti draugiškomis, mandagio
mis ir pajėgiančiomis knygų par 
duotuvėse išaiškinti jų geras in
tencijas. 

Šitokios akcijos katalikės mo
terys griebėsi todėl, kad šiuo me 
tu juntama ne tik Ontario pro
vincijoj, bet ir visoj Kanadoj, o 
ja i net ir visame pasaulyje, vie-

i = 

čius iš pagrindų išrauti katali
kiškąjį tikėjimą. 

Komunistiniai metodai 
Pašalinus krikščionybę iš vie

šojo gyvenimo, rašo autorius, 
šiaip taip toleruojant provizo
rišką tikinčiųjų prieglaudą dar 

kus nuo laisvojo pasaulio; kad 
tai, ką jis tik dalinai tegalėjęs 
aprašyti , būtų sujungta su per
sekiojamų katalikų silpnai išgirs 
tarnu šauksmu; ir kad būtų vie
šas kaltinimas dėl j iems daro
mos* neteisybės ir skaudžios prie 
spaudos, o drauge įvertinimas 
jų herojiškumo bei paguoda ken
čiantiems broliams bent tuomi, 
kad nėra užmirštami. 

Autorius savo s istemingoje ir 
vispusiškai • objektyviai nušvies-

atidarytose bažnyčiose, bedievy-' toje katalikų Bažnyčios padėties 

kaip tik šiuo metu labai domi
masi komunizmo realia laikyse
na katalikų atžvilgiu, o tuomi 
pačiu prisidėsime ir bendroje ko 
voje su X X amžiaus pabaisa. 

Tarp kitko pažymėtina, kad 
"Civilta Cattolica" savo laiku 
yra daug ir palankiai rašiusi 
apie besikuriančią Lietuvos res- "į 

N U O U Ž S I L E N K U S I Ų 
S K A U D A N Č I Ų ŽAIZDŲ 
I B ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurt* kenčia nuo 8EN%T. AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. J»«! 
aegrall ramiai sAdlti Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užaisenejualoa iaizdoa 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą j 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi 

uždekite 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

e. 
STASYS LTTWINAS, Pres. 
S6S9 S * HALSTED OT. 

T e t ir idory 1-1H1 &* 
A P K A T N A V I M Ą IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

R A A T I N B ATIDARYTA kasdien 
ryto Iki 

LEOULO Ointment Jų f y l o m o i j 
ypatybes palengvins Jflaų skaudSJl 
mą ir irai ėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
oieifijimą Ilgos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos A T H L E T E S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyiimą 

t vai 
ft«*tad tentais 

nu«. 
t vai. vakare lt 

Iki t vai. vakaro 
publiką, ką gal ima rasti pavar
čius Lietuvos besikūrimo metų 
komplektus, kaip lygiai objekty
viai informuodavo itališkąją vi
suomenę visais Lietuvos nepri
klausomybės metais, tarp kita, : tarplrtCių. Yra tinkamas vartoti nuo 

1 afctustančioai suskiltosios odos d- dir 
rinių, odos i ib$rimų ir t. t., taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa-
•Įrodo skaudus ISberimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduolA nuo Ii; 
virtinių odos ligų.T-e-
gulo Ointment yra 
parduodamas po T B 
et., $1.*B. Ir $*.50. 
Pirkite valstineae Cbi 
cagoj ir apylinkėse— 
MUwaukee, Wlsc. Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml-
chtgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order 1: 

iškeldama daromą žemės refor
mą, kuri anuo metu Vakarų Eu
ropoje dar nebuvo populari. 

bė sistematiškai su l iguistu įkars 
čiu brukama į galvas. Radijas, 
laikraščiai, mokyklos mitingai 
komunistiniam režime yra tos 

apžvalgoje panaudojo labai skait 
l ingus informacijos šalt inius 
apie Pabaltijo kraštus , kurie šio 
dešimtmečio metu pasirodė, ne
sitenkindamas tik pačių pabai

s a s abejingumas padorumo įsta- tiečių informacijoms, bet nepra-
tymams, taip pat ir nenoras kon leisdamas nei v i en 0 to, kuriame 
tfoliuoti save ir savo vaikus, ar 
einama moralės bei padorumo ke 
liu. 

Ontario provincijos katali
kėms* moterims linkėtina gra
žaus pasisekimo užsibrėžtame' toijamas brutalias ir klast ingas 
darbe. Jei nors maža dalelė blo- priemones, sukčiausius metodus 
gos literatūros pardavėjų bus į-' ir totalini veržimąsi į pačias 
tikinta apie tokių knygų ir 
spausdintų leidinių žalą ypač 
jaunimui, katalikių moterų ak
ciją bus galima laikyti pasise
kusia. 

kontinente jos būtų pasirodžiu
sios. Taip kad šie straipsniai 
parodo iš esmes tikrąjį bedieviš
kojo komunizmo veidą kovoje 
su tikėjimu ir Bažnyčia, jo var-

Bolševiku kankintas 
Vilniaus vyskupą-: 

Vatikane pradėtas procesas 
tiriant g y v e n i m į buvusio Vil
niaus arkivyskupo Jono B. Ciep-
liako, bolševikų kankinio, kuris 
gali būti paskelbtas šventuoju. 
Visi, kurie turėtų jo laiškus, raš 
tus ar turėtų kokių žinių apie 
jį yra prašomi painformuoti kad. 
Vincentą Frazzano, Via della 

Duona Ir įvairias skoningas 

S.0PHIE BARČUS 
RADI0 PROGRAMA 

I i WGES stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:tO vai. ryte 
SĖSTA D. S: S0 iki 9:10 ryte 

PIRMADIKNNIO vak. nuo T—t • . 
SEKAD. *:SO—f:30 v. r. Ii stoties 

WOPA — 1410 kil. 
Chicago ! » . IU. HEmlock 4 241J 

7121 So. ROCKWELL ST. 

LEGFlJO, Department D, 
5618 W. Eddy S t Chlc&go 84, IR 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
I T EIMKDS, 4617 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037 

• 

.i f* r t, 
\ 

ir 

Ievų Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskrities 
t 

t r a d i c i n e 

VAKARIENE 
Sekmadienį, 1955 m. lapkričio 13d., 6 vai. vakare 

tv. Antino parapijos salėja, 1518 S. 50 Ava., Cicero, III. 

P r o g r a m o j e : 

1. EJenoa Blandytes deklamacija. 
2. Aldonos Laukutytes ir Rūtos Lukoševičiūtės, 

solisčių, duetas. 
3. Akom pania tori: Marija Mondeikaite. 

Vakarienę globoja Prelatas Ignas Albavičiu* 

V a k a r i e n e s t i k s l a s — p a r e m t i T ė v ų M a r i j o n u s t u d e n t u s - kl ier i 

k u s , s t u d i j u o j a n č i u s R o m o j e , A r g e n t i n o j e , K a n a d o j e i r A m e r i k o j e , 

i r n o r i n č i u s būt i k u n i g a i s . 

T i k i m e , J ū s s a v o a t s i l a n k y m u i r a u k a p a r e m s i te I i g r a ž ų t i k s l ą . 

K v i e č i a m e v i s u s l 

į ė j i m a s $ 1 . 5 0 

l =t=B55 

žmogaus gelmes, s iekdamas iš 
pagrindų išrauti tikėjimą ir pa
versti j | akiu materialistinių 
tikslų siekiančios p a r t i j o s įran
kiu, paneigiant jame dvasinį ir 
antgamtinį pradą. 

Verta dėmesio 

Nors š is žurnalas ir plačiai 
skaitomas, tačiau toli nuo to , 
kad šis objektyvus katalikų Baž 
nyčios padėties įvertinimas pa
siektų plačiąsias visuomenės ma 
ses Italijoj. Būtų gera, kad mū
sų laisvinimo veiksniai surastų 
lėšų ir tą straipsnių ciklą at-

•tf = 

BRUNO'S KEPYKLA 
3839 S. LITU ANIC A A VE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome ) trinaa krautum* 
Ir restoranus, taip pat Ii-
triuftMa | visus artimuosius 

mlftStua 

PJG1M m SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IB 1* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
24SI Sc.-0akley Avenue Tel. YArds 7-3278 

M E S P A R Ū P I N A M E K E L I O N E S L Ė K T U V A I S , G E L Ž K E L I A I S , 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

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

Tarta naują dldelj 
IT apdraudas 

S. Talman. Chicago l t , 
TeL GRovHUU C-70M 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
tolimų matai 

Pigus, sąžiningas darbai . Visi apdraudimai. B art imą Ir 
tolimų distancijų, sauki t* sekanAiai: ' 

8415 & LITUANICA A V E ^ CHICAGO, H X 

ANTANAS VILIMAS 
Telelonas — FRontier 6-1R8* 

C R A N E S A V I N G S AND IJO.AN 
ASS'N 

25.V> WEST 47th STREET LAfayette $-1063 
B. R. Pietkieiviez, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštua dividendus. Rešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybes bonus. Taunytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 6IANDIEN— Apdrausta Iki $10,000. 
Dartx> valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Šešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

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

Televixijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J . G. TELEVISION C O . 

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

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalu — tiktai už $160.00 

Į ši setą įeina lova, d reseris. ko
moda, springsai, m a t rasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempoa, 2 miegamos pagalvėB ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baidų. Galima uiėiti vaka
rais. Parduodame iSmokgjimais. 
U* 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite i šią lietuvišką 
krautuve, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2310 WEST ROOSEVELT ROAO Tel. SEeley 3 • 4711 

FeUx Raudonis, BM.V ir menadžefla 
. > ' KrautuvS at idtrvta sėkmadienial i n«6 11 lkl 4:10, . 

r - T ' ^ ' T - 3 * - u r M i r m i i r r r - • > - , - • * • • — •-- - - • ' - - • • •••* •• - ' '-' * • * 

• 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
1 • • • • • 

• 

B-VTU LYGOS, K U R I O S E 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sflygomis 

CHICAGO! SAVINGS A L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36, III. 

CRANE SAVINGS A L0AN ASSN. 
155S W. 47th St. Chicago 32. DL 

DISTRIOT SAVINGS A L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8.111 

UNIVERSAL SAVINGS A L0AN ASŠN! 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU. 

v 
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ČIURLIONIEČIŲ VIEŠNAGE BOSTONE 
Čiurlionio ansamblis, baigda- chorai su dainininkėmis Juze 

mas savo garbingų žygdarbių Krištolaityte ir Aldona Stempu-
penkioliktus sukaktuvinius me-1 žiene. Naujo sezono mūsų rū

dos, turi Tavem, kitas baldų 
dirbtuvę, kiti turi nuosavus 
gražius namus ir ūkius ir nuo 

tus, šiais metais atlieka dar vie-, peštis — pasiruošimas didžia- įr n a u j ų įmonių, tad darbo at-
ną reikšmingą meno žygį. Šį jam JAV lietuvių kultūriniam į- ' s į r a s daugiau. Lietuviai čia mš-

lat apie juos darbuojasi. 2ada, i kas buvo ant kalnelio, o pakal-
girdejau, statyti naują fabriką nej matėsi Phoenix miestas. 

kugeliu ir dešromis. Visų nuo- Negrų l a i škas popiežiui —, 
taika buvo labai puiki, jokių 
nesusipratimų neįvyko. Pikni- N e ^ n * 8 W u n ^°s JAV-se pir

mininkas dr. Channing H. To-
bias paraše popiežiui Pijui XII 
laišką, kuriame išreiškia pade-

kartą čiurlioniečiai lanko seną 
jį Bostoną, toliausią savo kon
certinių viešnagių po Dėdes Sa-

Vakare kai užsidegė miesto ži
buriai buvo nepaprastai gražus 
vaizdas. Žiūrėjau ir prisiminiau 
Kauną, nuo Nemuno kranto, 
kada gi te teks vėl j} pamatyti. S y m į J A y ^ 
Nors gera ir gražu čia, bet ten ' 

vykiui — Dainų šventei, kuri į- g i n a organizuotis. Jau veikia 
vyks kitų metų vasarą Chica- Įjetuvių klubas (Lithuanian 
goję. Būsimoji Dainų šventė A m e r i c a n c l u b ) . J a m v adovau-

mo kraštą vietovę. Bostono tau- j bus mūaų visų, kaip dainuojan- . e n e r g i n g a s lietuvis iš Chica-
tiečiams Čiurlionio ansamblis dai j čios lietuvių tautos atstovų, kul- g Q S ^ K e z e g Valdybos nariai buvo gražiau. Dar ilgai būčiau 
nuos ir liaudies šokius šoks lap-| tūrinio brandumo bei pajėgumo y r a . M r g S e n d e r s Kriaučiū- klausęs lietuviškų kalbų ir 
kričio 12 d. vakare. | pasirodymas ne tik sav0 tautie n & g I z i d o r i u g Raudonis ir Ro-'dainų, bet pareigos mane šau-

Paskutiniam sukaktuviniam irįčiams, bet ir svečiams amenkie- m u a l d a s s t a s i u n a s . Y r a i r d a u . k e kifur, todėl turėjau visus 
pirmam naujo 1035 — 56 m. se- čiams. Dainų šventei aš skinu 

ką, kad fiv. Tėvas taip užiarD 
negrus, kai baltieji nenorėjo 
leisti juodukų kunigui laikyti 

zono koncertui čiurlioniečių dai-' labai didelę reikšmę, dėl to ir 
nininkų šeima, kiek teko patirti, pasiruošimas tai šventei parei-
ruošiasi su dideliu rūpestingu-4kalaus iš manęs bei mano mie-
mu. Nuo rudens pradžios čiurlio i lųjų čiurlioniečių tolygiai didelių 
niečiai dažnuose bandymuose | pastangų. Sezono metu Čiurlio-
perdainuoja savo senąjį dainų" nio ansamblis turės keletą kon-
lobyną, jį praturtindami naujais certinių iškylų į JAV ir Kana-
kūriniais, kurių ne vienas Bos- dos didesnių miestų lietuvių ben-
tono koncerte nuaidės pirmą kar druomenes. 

Ateities darbai 
Čiurlionio . ansamblį sudaro 

tą. Dainų lobyną čiurlioniečiai 
ruošia Tiger Caffe svetainėje, 
kuria jos savininkas Edvardas 
Steponavičius jau antrus metus j apie 70 asmenų, vyrų ir mote-
leidžia nemokamai naudotis. Tai I rų, daugiausia studijuojančio 
gražus ir skatintinas pavyzdys; jaunimo. Ansamblio administra-
kitų miestų lietuviškų salių šei- ciniais reikalais rūpinasi valdy-
mininkams, kaip reikia remti ba, kurią sudaro J. P. Nasvy-
mūsų meno bei kultūros darbuo- tis — pirm., J. Citavičius — vi-
tojų sambūrius ar paskirus me-
ninkus.. 

Muz. Mikulskis apie koncertą 
Bostone 

giau veiklių lietuvių, bet sunku palikti, 
jų visų vardus čia suminėti. 
Vienas dalykas Čia labai svar
bus, Phoenbt'e yra keletas šei
mų, kur savo mažuosius vaikus 
jau trečios ar net ketvirtos 
kartos lietuviukus mokina šiek 
tiek šnekėti lietuviškai. Dabar 
čia apsigyveno lietuvis katalikų 
kunigas, jis yra Arizonos para
pijoj ir gali truputį lietuviams 
patarnauti. Jei visi čia gyve
nantieji nopėtų, gal galėtų ir 
lietuviška parapija čia susior
ganizuoti. 

Lietuviškas piknikas 

A B. 

Studentų dėmesiui 
Pranešame lietuvių visuome

nei bei organizacijoms, kad 
Liet. Stud. S-gos JAV metinis 
suvažiavimas įvyks š. m. lap
kričio 25—6 d. Clevelande, 
Ohio. Organizacijos ar paskiri 
asmenys, norf pareikšti savo 
šiltus jausmus studentijai, pra
šomi siųsti sveikinimus. Pinigi
nė auka, nors ir nedidelė, būtų 
labai laukiama, nes be pinigų 
neįmanoma plėsti organizaci
nės veiklos, leisti anglų kalba 

cepirm, E. Skrabulytė — sekr., 
A. Liutkus — ižd. ir V. Briz-

į gys — reikalų vedėjas. Valdyba, 
! šalia administracinių reikalų 
, tvarkymo, rūpinasi čiurlioniečių 

Čiurlionio ansamblio meno va- meno žygdarbių įamžinimu — sa I apsirengusių liet', tautiniais 
dovas Alfonsas Mikulskis apie vo dainų įdainavimu į plokšteles j drabužia'is, padainavo gražių 
čiurlioniečių šio meto darbus bei bei magnetines juostas, taip pat lietuviškų dainų. Daugelis šoko 

Sekmadienį, spalio mėn. 23 "Lituanua". Sąjungos adresas: 
dieną įvyko gražus lietuviškas | Liet. Stud. S-gos Centro Valdy-
piknikas. Susirinko gal kokie ba, 1481 East 65 St., Cleveiand 

3, Ohio. , • 
Liet. Stud. S-gos JAV 

Centro VaMyba 

du šimtai žmonių. Pirmą kartą 
istorijoj čia buvo iškelta lietu
viška vėliava. Keletas ponių, 

Lietuva <*«»,,. aar^Mos •fcmmy* 
bes *v**rysfe Jwirio •—•-••««o. 

MntalevV4iiT* 

U 2 R A S A I 
*rt|oav MHr«* 

I. < žraeal: Minty* » ** - « e* 
rytimal. Cta kaip t»H *••«•• MeVMs 
Arkivyskupo Jurgio jrtlus tipuos Wr» ii 
girna* bei vM*ka« rtacia ikojim« 
tarnauti DievtU, Bažnyčiai ir Sis!/ 
l&e-anymul 

II. lalikat. Ta' |vatt«ema i«m«-
nlms rašytu laiškų ištrauko*, *yv<s 
nimlftko* Išminties ceriai. Išreikšti 
patarimų, parajrinlmų. tr paaiškini
mų formoje. 

III. Vfln«uje. Ivllgsnia J Arkivys
kupo kanCUa p*tnaštas senoje Lie
tuvos sos+ine.p. kur Jis stengdamasis 
bfltl visiems vlsakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėję*. 

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
Ir Jrlita | kietus viršelius. Kaina 
12.50. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

• ' D R A U G A S ' * 

2334 So. Oakley A ve., 
CHICAGO 8, 1LL. 

Alfonsas Mažeika, del nesveikatos negalėdamas išvykti i' Vokieti
jos, išmoko odos apdirbimo amato. Jis gamina gražins lietuviškais mo
tyvais odinius dalykus: albumus, knygoms aplankas, foto rėmus, pini
gines. Albumuose auksu įspaudžia Lietuvos žemėlapi sa visų apskričių 
miestų vardais, upėmis, ežerais ir keliais. Be to, gamina spalvuotus 
albumus su Karo muzėjaus, Kūno Kultūros rūmų ir kit vaizdais. Kai
nos iškaičius persiuntimo ir įpakavimo išlaidas: 

Albumas 32x24 centim... $12.00 Foto rėmas 2 dalių *>.00 
Knygoms aplankas 6.00 " M 3 " 7.00 
Foto rėmas 1 dalies 3.00 Piniginė 4.00 

Norintieji Kalėdų šventėms dovanoms įsigyti odos išdirbinių pra
šomi greitai kreiptis šiuo adresu: « 

ALFONSAS MAŽEIKA 
Frankfurt am Main, Mainzer-Landstr. 50, Germany, Europe 

rūpėsčius pareiškė ir Čiurlionio ansamblio mono-
— Mūsų bendradarbių visas ?rafijos išleidimu. Monografi-

dčmesys nukreiptas į Bostono jos ruošos reikalais rūpinasi iš 
koncertą. Kiekvienas koncertas E. Karrieno, J. Stempužio ir O. 
pareikalauja daug triūso bei pa- Mikulskienės sudaryta komisija, 
stangų, o Bostono iškyla mus| č i u r l i o n i o ansamblio vadovy-
skatina ypač Įtempti visas jėgas, b ė s u k S k t u v i n i u s m e t u s numato 
nes ruošiame visą eilę naujų kū- u , b a i g t i k u k l i u s u b u v i r n U ( k u r į 
rimų. Sio koncerto programa su k e t i n a mniolū p o B o g t o n o k o n . 
s:dės 13 dviejų dalių: pirmąją c e r t o S u b j l v i r n o m e t u , kiek te-
dalį sudarys mūsų kompozitorių . p a t i r t i C i u r l į o n i o a n s a mblio 
Gudavičiaus, Naujalio, Šimkaus i r m u z i k o A l f o n s o Mikulskio su-
ir Žilevičiaus sukurtos dainos, o k a k t i m s m i n ė t i k 0mitetas numa-
antrąją dalį sudarys harmoni-: t o t i c k t i g a v o v o i W o B a p y s k a i . 
zuotos liaudies danos. Proera- , . . . . . . ,. . 

... , .. , , t? bei perduoti Čiurlionio ansam 
mos tam tikrą dalj sudarys dar * r 

liaudies šokiai. Programą atliks b I i o va l<*vbai visą su sukakčių 
pilnos sudėties vyrų, moterų' minėjimu susijusią medžiagą bei 
(kanklėms palydint) ir mišrūs lėšas. V. A. B. 

LIETUVIŠKA DAINA SKAMBĖJO 
ARIZONOS KALNUOSE 

Toli Amerikos Vakaruose, j vietinių žmonių čia nedaug. Ką 
apie 1,800 mylių nuo Chicagos;tik sutinki, gali drąsiai klausti: Į 
yra Arizonos valstyte, su visoj "O iš kur gi Tamsta atvykai" ir 
Amerikoj garsiu miestu Phoo- visada išgirsi atsakymą: "Iš 
nix, Arteonos sostine. Jau gau- Chicagos, New Yorko, Detroi-
gelis metų čia įsikūrė nemažas I to, Bostono" ir t. t. 
būrys lietuvių. Phoenbc miestas Lietuviai čia daugiausia at
guli gražiame Saulės slėny! vyko poilsiui ir nedaugelis jų 
(Valley of the Sun). Aplinkui tedirba. Bet yra ir jaunų dir-^ 
matosi kalnai. Čia nuolat am- j bančių fabrikuose. Vienas, ro-
žina vasara, čia augja vynuogės, = = = = = = = = = z = = = = s ^ = = 
amžinai žaliuojančios palmšs, 
datulės, apelsinai, citrinai, va
tos medžiai, cactus ir kiti tro
pikų augalai. Daugeliui lietuvių 
prinokę apelsinai ir citrinai 
krito tiesiog ant stalo p<̂ r lan
gą į kambarį — nereikia nei 
pirkti nei skinti. 

Pilna svečiu 

r ^ 

lietuvišką suktini klumpakojį i K O K I A DAINĄ ARBA MUZIKĄ JOS 
ir polką. Mrs. Bell, Mrs. Rau- c C * 
donis, Mrs Stasiūnas ir Mrs G E R I A U S I A I M Ė G S T A T E ? 
Kezes vaišino visus lietuvišku 

Phoenbc miestas per paskuti
nius dešimt metų išaugo ir da
bar nuolat didėja. Tūkstančiai 
žmonių kas mėnesį čia atva
žiuoja nuolatiniam apsigyveni
mui, žinoma, dauguma sveika
tos reikalais. O žiemos metu 
Phoenix pilnas svečių. Tiesa, 

ūpestingai ir pigiai taisau 

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

Garantuoja darbą Ir dalia. 

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

PAKKHOLME SERVICE 
STATION * 

5000 W. Cermak Ro., Cicero, UL 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
YVilliam 4. Grigelaitls, sav. 

OONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
įuotraukoms. Spe
cialybė — vestuves. 
fainavedžiama dno-
lama pniki ii bran
gi dovana. Saliam 
-ai ir gražiai atlie-
'amfts darbas 

414 West 63rd Street 
fsL ENg. 4-5888 arba ENg. 4-5840 

1956 METŲ 
• rELEVIZUOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augfttos kokybei fonografai 
— DULKIASIURBLIAI — 

Elektriniai laikrodžiai 
VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
- T V IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 
Vlatj radijų, fonografų. TV Ir 

rekordavlmų aparatu 
TAISYMAS 

atliekamas patyrusių Inžinierių 
— V18KA8 GARANTUOJAMA «•-

Kainoa iemlausloa 

Csailes-servlceJ 
31S0 So. Halsted — DA 6-6887 

1 Parašykite ar atneškite į BUDRIKO KRAUTUVĘ, J 
1 8241 So. Halstod Str., Chlcago 8, BL Ta daina ar mttzi- ' 
I ka bus Jums Išpildyta per Budriko Radio programą I 
I ketvirtadieniais vakare nuo 6—7 vai. iš WHFC 1450 K. I 
j radio stoties ir paskelbtas Jūsų vardas. Taip pat dykai | 
, bus paskelbta Jūsų gimtadieniai, vestuves, sukak'uves, Į 
. laidotuves, parengimai. j 

I Vardas ir pavarde • • • • • 

* Adresas . 
I 

• . . . . 

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

ištaigoje BRIGHTOH SAVINGS and L0AN! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki J10.000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND IMN ASSN 
4071 Archer flve.f į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

• 

S A K O U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
ifi ARTĮ m r o u 

Naujaa 1955 specialus dld«K 
Us sunkvežimis su pilna ap-
drauda. l*igua Ir Raiiningas 

patarnaTlmaa. 
iauldte: 

R. 6 F, R C; N A 8 
4546 8. Wood SU Obioago % 

III. Tei. VI. ?-itfs 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., antrad.. penktad. Ir Trečlad. t ryto Iki II •.. ė 
iešt • •. ryto iki 4:80 p. p. Ketrlrtad. • Tai. iki t rak 

1 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILĮ 
Complete Auto Service 

4642-44 8. Western A m TeL OLtf. 4-0071 
Sair. Stasys Dapkuav 

•Si kufeS> tar** moderniausius 
rai tr nebrangiai patais 
nudažo, taip pat sureguliuoja 
kad taupiau naudotą iuaiilns, ir alyra. 
Jis šioje srttyje dirba nuo l tM sieli , 
taip kad Jo darbu busite ps i f l smi . Ka
rnų telef. WAlbrook ft-7MO. 

- » 

Televizijom - geriausia isdirbysaų: 
21 coUo paveikslas nuo $120.00 iki $399.00; dykai 30 

dienų išbandymui, lengvais išmokėjimais. Jūs galite laimėti 
$200.00 cash, jeigu įrodysite, kad kur kitur parduoda ge
resnes televizijas, negu Budrikaa. 

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

TeL CAlumet 5-7237 
iė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 

9 iki 9:30 vakare. Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. Sek
madieniais nuo 10 iki 5 vai. 

^ 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS U i TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

štai kodėl apsimoka taupomu* pinigus padėti i CHICAGO SAVTNCS AND LOAN ASS'N; Į Pas įpusvisi Odeliai^yij ajKiraustl 
iki $10,000.00. 2. ž-as mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. P«r 31 metui CmCAGO SAVINGS vibada 
100% išmokėjo taupytojams indelius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Bpecial Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome ui šiuOs patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šia taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savingi. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOOATION 
1 9 5 5 6234 South YVestern Avenue JOHN PAKEL, Preadentas GRovehiU 6-7575 

N u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 
. . . ^ . 

Ketvirtadieniai* nuo 9 tki S vai. vaXxto. Trečiaklasiais uždaryta „visa diena, festadienlais nuo S^otoJki I v%l. po pietų, 
IĮH 4 Tniaaiat pz plate*. 

Jūsų ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Ūmversal Ssvings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno~. 
Kad Jus turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jos galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite •a* 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansini 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti J urna. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rvą. Santaupos apdraustos iki $10,000.0Ck 

UN1YERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

^ 



e MENRA8TTS DRAUGAS, CH1CAG0, R U N O I S / trečiadienis, lapkričio 9, 1955 
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žiais. O kiek Šventadieniškos 
nuotaikos įneštumem, kiek I*-
kUmingumo tuo suteiktumem 
mūsų organizuojamam koncer
tui. E. G. 

Ž O D I S D 6 L A T E I T I N I N K U K O N C E R T O ) G a i l- S e s e ^ Draugijai besi-I pralinksminti būtų 
* 'kuriant Kaune pirmąja pirmi- čių koncertas. Kas 

JOSEPH HERMAN, Chicago. 111. , n i n k e b u v o g^o B Aleksan-
Negaliu iškęsti, netaręs keleto Bendra tvarka buvo gera. Ma- j dravičiute-Gustaitiene. Draugi-

žodžių dėl ateitininkų koncerto,' lonų įspūdį sudarė mer^nos 8tu jai augant, jos idealai stiprėjo 
buvusio š. m. lapkričio 5 d. Chi- dengiu ateitininkių uniformoje.l vien dėka ryžtingų ir tauraus 
cagoje, VVestem Ballroom sa- Jos priminė man Kauną iš anų i charakterio vadovaujančių ran-
lėje'. | laimingųjų dienų. Negaliu su- | kų. 

Eidamas į šį koncertą, gal- prasti tiktai vieno dalyko, kodėl! Per penkerius metus Chica-
vojau, kad tai bus paprastas pa- prieš koncertą nesugiedota Atei- goję Seserų Draugijai suma-
rengimas su gal dai paprastesne tininkų himno. Į niai vadovavo Gudauskiene, 
programa, kokių Chicagoje Be galo malonu buvo ir. tai, Karklienė, Vaičienė ir beveik 
mums neretai tenka pamatyti, kad programos išpildytojai (Ja- pilnus trejus metus iš eiles ne-
Su tokia mintimi ėjau dar ir dėl kubėnas, Verikaitis ir Stempu- nuilstamomis jėgomis pirmi-
to, kad programą turėjo atlikti žienė) pasiliko su visais drauge nįnkavo A. Mačiuikiene. 
solistai, kurių aš niekada nesu ir po koncerto. Pagarba jiems! I Dabartinę draugijos valdybą 
girdėjęs, fijau į šį koncertą tik Baigdamas savo pastabas, pra 8Udaro B. Gustaitienė, Vaič.e-
dėl to, kad jau seniai buvau lie- sau visus paliestuosius asmenis ng Endrijonienė, J. Mulokiene 
tuviškame paVengime ir neturė- atleisti man už mano vertinimų įr Q Maliorlenė. 

čiurlionie-
tik galėtų C L A S S I F I C D & H E L P W A N T E D A D Y K 1 T 1 S E H K N T S 

apsivilkime tautiniais drabu- nuuiillIlilllinillillHiilliililiiilinililiiiiK 

REAL ESTATE 

Lapkričio 12 d. Seserų drau
gija ruošia savo tradicinį meti
nį balių ir tikisi, kad plačioji 

jau tą vakarą kur dėtis. Televi- kokybę. Aš nesu muzikos bei 
zija nusibodo, kino teatrai jau dainos meno specialistas, o tik-
įgriso, o į Civic Opera House ar tai didelis jo mylėtojas. 
į kitokį amerikiečių parengimai Labai džiugu, kad negimtojoje' lietuviškoji visuomenė supras 
nueiti yra sunkiau, nes ir toliau žemėje pražydo toki žiedai, kaip ^ ^į^^^^^ įr 3&vo gausiu 
tenka važiuoti, ir brangiau ten- Verikaitis ir Stempužienė. Lietu a t ljjan] tymu prisidės prie šio 
ka mokėti, ir nevisada galima vių pareiga — neleisti šalnoms ^ o s darbo, 
pageidaujamus biletus gauti. | tuos žiedus pakąsti. Jeigu jie 

Bet kai p. Verikaitis, muzikui dar yi-a reikalingi medžiaginės 
Jakubėnui akompanuojant, už- paramos savo studijoms baigti, 
traukė dainą, mano nuomonė tesusikuria klubai jiems remti, 
pradėjo keistis. Poniai Stempu- ( Aš mielai į tokį klubą stočiau, 
žienei gražiu ir švariu mezzo-, 

Gailestingos seserys 

C L E 11 M O X T, FLORIDA. N«w 
Shady Nook U k f Hiibdivinlon home-
sltes. Every slte has lake front on 
lake vievv. eight to twenty years old 
eltrus trees. three blocks from m%\ 
school, flve minutes from buslness 
Hoctiou. Terma as low as $10.61 
down and a likę amont monthly. 
Wrlte for map and bronchure. G. Y. 
M1DDLETON*. Boa 108, Clermont, 
Florida. 

\ ~ sopranu padainavus keletą dai
nų, nutariau, kad verta buvo į 
šį kocertą atvykti. Bet vis tik 
dar buvau nuomones, kad šis 
koncertas tai "taip sau" koncer
tas. 

Bet kai abu solistai pradėjo 
pakaitomis dainuoti visokiau
sias ištraukas iš įvairių operų, 

Pasipuoškime 
tautiniais drabužiais 

ir šalp; 
Chicagos Liet. Gailestingųjų 

Seserų Sąjunga per eile metų 
ruošdavo laisvoje tėvynėje 
(Kaune) didelius koncertus, 
kurių pelnas būdavo skiriamas 

tai <oh boy!" įsitikinau, kad čia š a l P o s reikalams bei paliegusių 
neeilinio koncerto esama ir bile- ^serų išlaikymui. 
tai į šį koncertą buvo perpigūs. 
Būčiau mielai ir brangiau mokė
jęs. 

Šis koncertas paliko man neiš
dildomų įspūdžių. 

Muziką Jakubeną mačiau pir-

Žiauraus likimo išblaškytos 
mūsų seserys susibūrė ir atkū
rė* savo draugiją Chicago je. 

Jau nuo 1951 metų, švęsda
mos savo 30-tąją sukaktį, jos 
ryžtasi tęsti ir reikšti savo ne-

mą kartą gyvenime iš arti. Iš jo | nuilstamą pasišventimą artimo 
akompanavimo galėjai pastebėti, nelaimės reikaluose. 
kaip tasai, amžiumi jau nebejau
nas žmogus, savo dvasia yra dar 
Jaunas ir muzikai su daina visa 
siela atsidavęs. Kaikurių daly
kų akompanavimas (kaip, pvz. 
"Žemė kryžių ir smūtkelių") ma 

Kaip teko patirti, gailestin
gosios seserys kasmet ištver
mingai suruošia puikų balių, 
tuo įtraukdamos mūsų jautrią 
lietuviškąją visuomenę į bendrą 

ne"tieVioglau~dinor"Galėjai pa". | l a b d a r o s veiW*> & & a u t a s Pa
stebėti, kaip jisai pats tų kryžių n a s k a s m e t pradžiugina mūsų 
ir smūtkelių liūdesį išgyvena... i b r o U u s i r ^e™* kenčiančius 

Solistas Verikaitis - puikus, *S"į Patale Vokietijoje bei mu- k o į £ £ ^ 
baritonas. Ir sav0 imponuojan- j ^ Jaunąjį atžalyną vargo mo-' 
čia fizine struktūra, ir balsine | tylose tremtyje. Tokiu savo 
medžiaga, ir puikia vaidyba ma- gražiu užsimojimu seserys pri

sideda didele duokle prie Balfo 
šalpos idėjų. 

Išblokšti iš savo Tėvynės ir 
po visą pasaulį išsimėtę, vis la
biau ir labiau nutolstame nuo 
lietuviškų tradicijų. Daugelį jų 
negalėtumėm nei pritaikyti 
Amerikos didmiesčio sąlygose 
— taip artimai jos yra suaugu
sios su Lietuvos ūkininko gy
venimu ir jojo darbais. 

Senesnieji dar atsimena 
svarbesnius liaudies papročius 
— jaunimas bežino apie juos iš 
pasakojimų ar iš knygos ir tuo 
pačiu negali jais susidomėti. 
Gaila. Tradicijos ir tautiniai 
papročiai ugdo tautos charak
terį, praturtina jos sielą, pa
deda išlaikyti tautinį veidą Dė
dės Šamo katile. 

Juo labiau turėtumėm palai
kyti pritaikomas šiame žemyne 
tradicijas. Jų tarpe yra tauti
nių drabužių dėvėjimas įvairių 
švenčių, koncertų, vaidinimu 
metu. Net įjokime jų viešai pa
rodyti — kitataučiai domisi 
mūsų tautodaile, šokiais, dai
nomis ir didelėje pagarboje lai 

CICERO. 2-jų butų po 6 kamb. 
KarStu vand. apMld. Arti SOth ir 
GOth A ve. Mokesčiai S108. Kaina 
$17,500. 8VOBODA, 0013 CERMAK 
RD. BIshop 2-2102. 

Jeigu įe&Kote piram ŪMUI*, omuų 
sklypų, ūkių, arba norit ką pai 
uuoti, atsiminkit, }og mielai ir są 
numigai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

I7S6 W. 71st. St. UAlbrook 6-OOU 
Plis* pirkdami ET parduodam 

namus, biinuia, sklypui ar akim 
atlankykite mus. 

KUTRA-NOKKUS REALTY 
REAL ESTATE-INSURANOB 

2405 West 51 St. 
1 W Albrook 5-5030 

PRospect 8 -SMt Ivak- te metaaamA.) 

P. STANKOVIČIUS 
REAL E S T . ir I N S U R . B R O K E R I 8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

P a . D Anube 6-2793 
Padeda plrkltl - parduoti Damų* 
ūkius, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimu*. Tvartu 
imigracijos dokumentu*. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—•.'*»> 
. i 

Kas, perkant arpą parduodant na 
mus. norit sat in info ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkita* i 

V E N T A R E A L E S T A T E 
4 4 0 9 S. Fairf ie ld , te l . L A f . 8 -888 ) 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vaL 
vak. Beštad. nuo 9 v. r. iki t v. *" 

Trečladinelaia uždaryta 

"DRAUGAS" AGENO* 
60 Rast Wasbtngton Street 

TeL DEarborn 2-2434 

2834 South Oaktoy Ai 
TeL Vlrgtnia 7-6640; 7-6641 

l l l l l l I f l I l I l t lH I I I I I I I I I lU I I I I IHHl l l l I f l I l fM ' 

HELP WANTED MOTERYS 

HELP WANTED MOTERYS 

ne stebino taip, kad tiesiog no
rėjosi šaukti: 'That's the boy!" 
Jeigu jis ir toliau puoselės dai
ną, jis sukurs sau didelę ateiti ir 
garbę UETUV.C RAD10 KLUBAS 

Nuostabu buvo klausytis ir ao CleveloTld, Ohio 
listės Stempužienės dainavimo, aavo savaitinę programą traną* 
Negalėtumei, rodos, patikėti, Kuoja kiekvieną penktarLenj 7:30 
kad ši smulkute ir liekna būty- "* ^ ^ ^ ^ ^ 1 2 6 0 
bė, primenanti veikiau kukliąją m u b o p i r m . i r bendrųjų reikt* 
rugiagėlę, negu vešlųjį jurginą, i lų vedėjas — Juozas Stempužis. 

gražaus parodyti 
Puiki proga Bostono, Mass., 

lietuvei pasipuošti ir kitų akį 

General Office Work 
Stenof-raphy expertence helpful. 

but not cssential. Wonderful oppor-
tuntty for advancement. For Someqne 
who wants to be indlspensable to us. 

See M r. 1 .augliaus. 
Polaris Engineering Corp. 

2215 S. ST. LOUIS 
RO 2-G321 

prRKiTE APSAUGOS BONUS. 

Attractive 
J O B S 

for 
Assembleis 
Adjusters 

Bench Hands 
Inspectors 

Coil Winders 
We have openings for women. 
Experience desirable, but not 
necessary. Wage progression 
and merit inereases. 10^, night 
bonus. 

WESTERN 
ELECTRIC 

CICERO AND 23id PLACE 
Employment office onen Satorday 

RESEARCH A.VD CLTV1CAL 
rosrnoNs 

at 
UNIVERSITY OF CHICAGO 
Career opportunlties for sclence 

tralned college people or hospltal 
trained high school giaduatos. 

B A C T E R I O I J O O Y 
CUNICAL CHEMISTRY 

HEMATOLOGY 
Three weeks' vacation, siek leave, 

and tuition reductlon. 

956 E. 58th S t 

BUILDINO A REMODELING 
TiAMV STATYBA 

Iralrfts į t a i s y m a i tr fkardaTlmas 
Jei norite" pirkti ar užsakyti namą 
kuria būtu g*rai išplanuotas, pato
gus, vražo* Ir pigu*, pirkit* ar 
t y k i u pa* 

Jr \ 

galėtų iš savęrf tokį balsą išduo
ti. Drįstu manyti, kad kontras
tas tarp jos fizinės struktūros 
ir jos balso yra jos didybė... 

Broniaus Jonušo orkestras, 
grojęs šokiams, buvo tvarkoj. 
Pasigedau tik polkų. Mano nuo
mone, pagrindiniai dalykai lietu
vių šokių muzikoj yra valsas, 
tango ir polka. Tad kiekvienoj 
šokių serijoj turėtų būti po vie
ną iš šių elementų. O jei serija 
susideda iš keturių ar penkių vie 
netų, tuo atveju galėtų būti pri
dėta dar ir rumbo ar kas nors 
kita. Juk nevisi mes sugebame 
pašokti gerai tango ar rumbo, o 
polką ir valsą — visi. Gi kai 
grojama vien tik tangai, rumbai 
ir tik retkarčiais valsai, tai taip 
ir negali žmogus padoriai pasi
šokti. * 

Virtuve (bufetas) taip pat 
tvarkoj. Pasigedau tik druskos 
košelienoj. 

1152 Dallar Rd., tel. SW. 5-1900 
Programos vedaj*ts — Baly* 

Autcinas. 1350 E 04 St, telef 
CE t-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikūnas 
7205 Linwood Avenue, telefoną* 
EN. 1-1082 

TFVAS PIJUS 
istorijoje :̂ ra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t t IŠ Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiks.ai. Kaina 
$2.00. 

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijoje 

ZS34 So. Oaklei Avenue 
CHICAGO 8. ILLINOIS 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S 
Stadija Apie Vakari) Ci vilizacijoa Krize 

Vietoj 

1,000,000 
D O L E R I Ų 

2 DOLERIAI 

1 • D R k 
2334 So. Oakley Ave. 

Sios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo tavo Televiri-
]os programą per "Du Ifonf" 
stotį Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" ftiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi-
ILjoną doleriu 
Uetuvižkoa knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam patelkti 6io Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

• 

i 

U G A S I I 

8, III. 

VVANTED 
Toy and varkty party de-

monstrators. Car necessary. 
Phone Ann Lantz 
WAlbrook 5-0188 

V. S U K U S 
nuo i T * L p. p. kasdien Ir 

sekmadieniais nuo 10—4 ral. 
adresas: 4645 So. Reatlng Ave* 

CHICAGO t l . ILJ. 

ANTANAS LUKAS ir S0NUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

Bl ILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

TeL HEmlock 4-5881 

.iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiir 
UETUVIC STATYBOS 

BENDBOVft 

M Ū R A S 
BUILDERS, IXC. 

Stato gyvenamuosius na-
=j mus, ofisus ir krautuves pa-
z\ gal standartinius planus ar 
Ei individualinius pageidavimus, 
~ įvairus patarimai staty-
ž bes bei finansavimo reika-
s lais, skiciniai planai k na- j 
s mų įkainavimas nemokamai. į. 

Statybos reikalais kreiptis j 
s { reikalų vedėją šiuo adresu: j= 
1 J O N A S S T A N K U S 1 
2 kasdien nuo 4 vai. popiet. E 
- TeL FRospect 8-2013 arba i 

LUdlow 5-S580. ž 
T 6800 SO. CAMPBELL AVE., S 

Chicaco 29, Illinois 
TllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllllUlllJllllIUT 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

PARDAVIMUI B A T Ų T.\IS\-MO 
MAfcINOS Ir kiti reikmenys. Užpa
kaly yra 4 k. butas. Kreiptis 1-me 
augate — 

1928 S. tana lport Are. 

HELP WANTED — VYRAI 

MEN OR BOYJ5 
SHIPPTNO ROOlt HELP 
Steady, 5 days — 40 hours 

Somc o vertime. Applv 
McNEILL BINDERY 

712 rederal Str. 
WB 9-7S58 

Why spend time travellng* 
Enjoy working- near home 

Imniediate openlns for 

T Y P I S T 
Beglnner consldered 

Ebccellent salary to start. Wlll train 
on Dlctaphone. 5 day week 

See Mr. S I E B E R T 
SEYMOUR & PECK OO. 

MIMJmJLANfiOUS 
įvairus Dalykai 

LIETUVIŠKA APDRATJDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes. Ug-oninfis, automobiliu. 
baidų, namų Ir visos kitos apdrau-
dos - • asmenims, profesionalams Ir 
biznio Jnuiig-omB. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS IR BROKERIAMS 
AIK6ČIACSI KOMISAI 

AUTOMOBILIŲ FINANSAVTMA8. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti 6%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkes-
niai ir nemokamai informacijai e s u -
1 skambinkite, rašykite, užeikite. 

JONAS KIRVAITIS 
I?JTER8TATE INSURANCE 

aoBarov 
5900 S. Ashland Ave., Chtoage S6, IU. 

WAlbrook 5-5S71 

ŠILDYMAS 
A. Stančiaaskas Ir A. Lapknt 

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

wrtll double your income. $25 
per day guarantee to start if 
you ąualify. Call VVA 8-7368 
from 8 to 9 A. M. or after 
6 P. M. 

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

to work. 
READY MEH, INC. 

1610 No. Clvbourn 
1537 W. 5lst Street 

REIKALINGAS 
C ABINET NAKEB 

(DAlLYDft) 
Darbas \-iduje. Turi bflti patyręs bal

dų gamyboje. Nuolatinis darbas. 
Kreiptis asmeniškai 

SPAK & NATOVICH 
SO S. WELLS ST. 

ASSEMBLERS 
rDxperienc€d only 

For light aaaembly work 

R A M T O O L 
CORPORATION 

411 N. CLAREMONT 

TAylor 9-7237 

PAINT SPRAYERS 
E^CPERIENCED IN 

TI^STIC AND METAL 
FINISHINO 

DAT AND NIOHT OPENINGS 
APPLY FN P E R 8 0 N 

ELEX ,TRO VAC OORF. 
SSSa N. Mannbeim Road 

ANIMAL CARETAKER 
RESEARCH HOSPITAL N E E D S 

STEADY MAN TO F E E D A N D 
CARE VALUABLE ANIMALS. 

O T H E R - L A B O R A T O R Y DUTIES. 
A P P L Y 

UNIVERSITY OF CHICAGO 
956 E. 58th S t 

instoliuoia visų geriausių Ameri 
935 \V. 20th Placo HA 1-4235 kos firmų gazu ir alyva7 kūrena 

mus pečius (furnaees), /visų <iy-
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visuą skardos 
darbus. 

CLERK-TYPIST 
(Tempx)rary) 

Work until X-mas 
Full or part time 

RESERVE 
30 N. La Salle 

- ^ 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l\į 
Mes taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 

kų ar keliasdeeimts mylių. Reikale saukite mus. j 
| Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės 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 

DIENRAŠTIS MĖNESIO NEMOKAMAI! 
DMeBi tių diena Įtsuųifauss, karo Ir U t n gsEmybCi Teras rifai ttsidč\m 

sekti sssdienJiM įvykiu*. Tsm reikalui dkars i tk dsrod burinyM. 
Šiais metasi sueina 90 metu kaip iškovota spaudos laisvi. T s i ju-

bOejus tebūnie minimai lūkiu: kiekvienuose lietuviškuose šamuose "heruvi*-
kas" laikraJtis, o iiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas" 
pats įvesdamas 40 m. su kak tj nuo įsikūrimo Chicajroje, daro ii savo puses 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį buko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar bito kurt tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu Ir in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe-
eiaiiias skyrius: rnoteru, jaunimo (»teiri»i%akg. skautu, studenti*). sporto, frsl> 
katos patariHą; kasmet duoda $1,000 premijos tyriausiam romanai ir 
atkarpoje 

^ 

^DnmgmT turi savo bei*rtradarbfn» Ksusdoje, slolumbijoje, Venecoelofs, 
BrariHioje A remtinoje. C«*je/Svediioje, Belgiioie. Vokifti'oje, Šveicarijoje, 
ItaUjoje, Prancssijoje, oet Ir Australijoje . * 

mtisjcsssi Jss Rfokssj me^pawifoj*te, s 
rnrerite progos susipažinti ra geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei Trrauiro 
dar neskaitote, atsiuskitf savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurie 
jo dar neskaito ir me? per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmoke**u> 

DRAUGAS . 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, DuLINOIB 

OATHOLIC PERSONNEL — T0WNE ' 
r 

NO FEE 
SECRETARIES $300-360 
STĖNOS. LITE & EXP. $280-300 
B1LL TYPISTS $240-280 
TYPISTS $216-260 

File clerks and page ^rls — Open 
in The New World Building. 

109 N. Dearborn — Saite 702 
STate 2-7480 

LADIES — START A 
business of your own. Be an AVON 
representative in your own neigh-
borhood. Eiccellent income oppor-
tunity. 

PHONE EUCLID 69052 

1500 SOUTH. SOth COI 
ir 1505 SO. 51st COUBT 

Ocero, Illinota 
Telefonai: OLyrapic 2-6752 

tr OLytnpic 2-8492 

VFBAI IR MOTERYS 

Excellent Job Opportunities 
GOOD WAGES 

STENOGRAPHERS 
ASSEMBLERS PRESS OPERATORS SPOT WELDERS DRAFTSMEN 
TOOL MEN & MACHINISTS 

Permsnent job. Come in snd start 
today. v 

TRINTR SCALE & MFG. 00. 
2714 N. 21st St. BI 7-7166 

TV benchman with experience. 
F & M Radio & TV repair 

3159 a Walbu» 
MR. MILLER 

CA 5-9888 

CEMENT FINISHER 
Experienced on steps to run 

small sidevvalk gang. 
G. KEHL AND SONS 

BR 8-1580 

e#' 

H O U S E V 7 I V E S ! 

Work V2 daj-8 for Christmas money! 
Excellent earninp oppottunity araong 
yoyir own people. Doos not intefere 
with horae dutieą. For further in-
formation, cal l Avon Products , 

EUcl id 6-9052 
— 

WORK CLOSE 
TO HOME 

GIRL TO V70RK IN SMALL 
FINANCIAL INSTITUTION. 

General Typing and Office v7ork. 
Some Experiencc In Real Estate 

Office Preferred 
Good Salary 

Permanent Position 

CAnaI 64046 # 

DAY OR NIGHT 
SHIPT 

C. O. OWEN & CO. 
2200 Maywood Dr. 
MAYWOOD, ILL. 

1SNLOMUOJAMA 

% luunb. asnum. Arti 50th ir Kee-
ler. Pečiais apftild. $7.900. 

I.AvMHbUe 1-70SS 

ifiNUOMUOJAMAS 5 KMB. APS
TATYTAS BUTAS. Qaru apil ld. Gali 
priimti nuomininką. 

2259 W. Oormak Rd. 

MAN — Young. 4»resently em-
ployed who desires pąrt time 
work. Evenings and Sat Car 
necessary. Management trainW. 
Call MUseum 4-1070 for ap-
pointment. 

L AR GE 
U T I L I T Y 

NEEDS 

Apprenticc 
Supply Handlers 

AND 

Stockmen 
Notv-High School gradoates aocep-
ted. l'nder 80 yrs of age. 

CALL 

LAfayette 3-1797 
Betneen 8 AM. aad 5 P, M. 

M E N 
General Factory Help 

Full tSme. Inexperienced — 
Experienced. Overtime — Paid 
Holidays. 
Chicago Cork Works Company 

&««• N. AVONDALE 

lftVl OMI OJAJMA K kamb. 
lytas butas. Prieinama nuoma 
Kreiptis l - m e augate — 

1928 S. Canaipori Ave. 

2 HANDY MEN 
STEADY—YEAR ROUND 
SCOVILLE P ARK HOTKL 

889 Lake S t , Oak Park 
\TUage 8-0600 

PROGA KARJfcRAl 
REIKALINGAS "SALESMAN" 

parduoti aceident ir Ilso* bei l iconi-
nsss draudimus. Mėnesinis atlygini-

.,,. . . . . raas bus mokamas i i kart, Jsl su*«-
Isnnom. 3 k. nsapsUtytss batas, i M ^ ^ m w U l a p m o k y m o . 1 M me-

Kreipt i s po 6 v . V. 1535 bo. 5 lSt tų bendrovėje. Reikia kalbėti nors 
Ave., Cicero. i klek ansjrllSkaL Skambinkite — 

OLnapk 8-WS8 I Cssssrsi W l » 

file:///-iduje
file:///TUage
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MŪSŲ KOLONIJOSE Serga Rai/Jn 
t 

Omaha, Nebr. 
Vestuvės 

Stasys Bradžiūnas susituokė 
su Marija Gartigaite. Jungtuvių 
iškilmes stebėjo daug žmonių. 
Šauni vestuvinė puota buvo lie
tuvių parapijos salėje. Stasys 
Bradžiūnas yra įvairių draugijų 
narys ir dalyvauja chore. 

Omahos miestas auga 

Dabartiniu metu Omahos mies 
tas labai auga. Nauji namai 
miesto pakraščiuose kaip grybai 
dygsta. Prekybininkai stato 
naujus krautuvių centrus, kad 
arčiau prie žmonių prieitų. Prie 
42 ir Center gatvių tokia krau-

jegos, būtent: A. Gaigalaite, R. 
Žukauskaite ir O. šeštokaitė. 
Bažnyčioje prie vėliavų ir pro
gramos išpildymo at-kams tal
kininkavo p. Roznickienės va
dovaujami skautai. M. V. 

Newark, N . J. 
Vieša Balfo rinkliava Newarke 

"Draugo" skaitytojas Juozas 
Raižis susirgo ir jam buvo pa
daryta operacija. Bičiuliai linki 
jam greitai pasveikti. Vytis 

Vancouvcr, B. C. 

Kanados Lietuviu Bendruo
mene, Britų Kolumbijos apy
linkėm valdyba i. m. lapkričio 
20 d. 3 vai. po pietų Jugoslavų 
namuose, 717 Keefer Street, 
Vancouver. B. C . saukia Britų 

vadovaujančias vietas užiman
tys asmenys. Mecenatas apsigy
veno Kanadoje, kai Čekoslova
kija buvo okupuota Hitlerio 
armijų. Jis įkūrė Alaska Pine 
milko medžiagos aipdirbimo 
kompaniją, kurioje nemažas 
skaičius mūsų tautiečių dirba. 
TRUME AI 

Vietinis Balfo skyrius išsirūpi
no iš miesto policijos leidimą da-

i r AJ* * A ~ ; * i — Kolumbijos lietuvių visuotinį 
ryti rinkliavą su dėžutėmis NeWi . . f _ , . 

susirinkimą. Dienotvarkėje, 
arko mieste. Rinkliava tęsis vi
są savaitę. Ji bus pradėta lap
kričio 14 d. ir baigta lapkričio 
19 d. imtinai. 

Visus Nevvarko ir apylinkių 
lietuvius kviečiame šioje Balfo 

ropoję. 
Rinkėjai registruojasi šiose 

vietose: 
Švč. Trejybės parapijos klebo

nijoje, 207 Adams Str. ir A. Tre 
čioko įstaigoje, 315 VValnut Str. 
Ten pat rinkėjai gaus ir rinklia 

tuvė pastatyta. Ji yra penkių | rinkliavoje dalyvauti, kad būtų 
augštų. Prie pirmųjų trijų augs g a i į m a daugiau, aukų surinkti 
tų galima su mašina privažiuoti 
ir pastatyti ją pastogėje. Visas 
pastatas kainavo keturis ir pusę 
miliono dolerių. Ten yra 45 skir 
tingos parduotuvės. Be papras
tų maisto, drabužių krautuvių, 
yra gydytojų, dentistų u* advo
katų kabinetai. 

Lietuviai nesikelia \ naujus ra 
jonus. Jie spiečiasi prie savo 
centro — bažnyčios, mokyklos 
ir lietuvių krautuvių. Prieš ke
lias savaites Viktoras Gustas nu 
pirko namą ir jau jame gyvena. 
Jo du vaikai lanko mūsų para
pijos mokyklą. Taip pat nupirko 
namą ir krautuvę Perkumienė. 
Name tuo gyvens, o krautuvę 
turbūt vėliau atidarys. Ji augi
na keturis vaikus ir du jau eina 
j mūsų mokyklą. 

Kristaus Karaliaus švente 

Kristaus Karaliaus šventę iš
kilmingai minėjome spalio 30 d. 
lietuvių parapijos salėje. Juozas 
Novakas, pradėdamas minėjimą, 
nuodugniai išaiškino Kristaus 
Karaliaus reikšmę mūsų gyveni
mui. Kun. Juozas Jusevičius at
kalbėjo imokaciją. SissiriKkiu 

tarp kitų reikalų, numatyta: 
Valdybos pranešimai, televizi
jos komisijos pranešimas, Litu
anistinio švietimo klausimas, 
naujų apylinkės valdybos or
ganų rinkimai. 

Visi Vancouverio ir kitų Bri-
esantiems varge' lietuviams Eu-Į*U Kolumbijos vietovių lietuviai 

maloniai kviečiami atsilankyti. 

— Naujų namų statybos už-
baigtuvių proga Vancouverio 
lietuviai Burengė dr. Juozui Sa
kalauskui ir žmonai įkurtuvių 

Vyskupas apsigyvens pas 
raupsuotuosius 

Pranešama iš Saigono, kad 
tenai esantis vysk. Jonas Cas-
saigne, sulaukęs 60 m. amžiaus 
ir kenčiąs nuo malerijos, pasi
traukė nuo savo pareigų ir, ga-

DARBO TEISCV ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Bulaitis 

ANGLIŠKŲ SOD21Ų BEI IŠSIREIŠ
KIMŲ PAAIŠKINIMAI 

Mirė Malinauskas 

Negailestinga mirtis išpiešė 
iš mūsų tarpo ankstyvesnes 
imigracijos ateivį Antaną Ma
linauską. Velionis buvo kilęs iš 

vai dėžutes. Rinkliava kiekvieną Šilų kaimo, Panevėžio apskri-
dieną pradedama 9 vai. ryto ir, ties. Atvyko Kanadon 1926 m. 
baigiama 9 vai. vakaro. 

Juo daugiau bus darbininkų, 
juo našesnė bus rinkliava, juo 
daugiau galėsime sušelpti esan
čių varge, ligoje ar kitose nelai
mėse mūsų brolių ir sesių lietu
vių. Tad visi Nevvarko ir jo a-
pylinkių lietuviai įsijunkime į 
kilnų artimo meilės darbą. Eiki
me visi aukų rinkti! 

Kun. Petras Totoraitis, pirm. 
Jieva M. Trečiokienė, sekr. 

Gardner, Mass. 
Nauja L. Bendrovės valdyba 

Lietuvių Bendrovės metinis 
narių susirinkimas įvyko spalio 
25 d. piliečių klube. Naująją vai 
dybą sudaro šie asmenys: Jo-

sieji atidžiai išklausė dr. Juozo ! n a s Sargotas — pirm,, Gedimi-
Petrikonio reikšmingo referato,! n a s Panevėžys — vicepirm., Van 
o parapijos mokiniai sugiedojo d a S h e r s k i e n ė _ - prot. rast., Ve 

ronika Rimkutė -
Adomaitis — ižd. 

sekr., Albis 
Direktoriais 

keletą giesmių. Po minėjimo sa
lėje beveik visi dalyviai nuėjo į 
bažnyčią, kur būvą sukalbėtas >T a J u o z a s Bekeris, Vincas Viš-
rožančius ir suteiktas palaimini-1 n * a u s kas , Ant. Daukantas, A-
mas Svč. Sakramentu. Vietinis j l e k N a k u t i * . Jurgis Prunikis ir 

1 Bronius Dopkantas. 
Narių skaičius gana gausus, 

Philadelnhia Pa 'bct Prašome dar daugi&u jaunes-

Ilgesnį laiką gyveno Saskat-
chewano provincijoj. Vancou-
veryje apsigyveno prieš trejus 
metus. Religines laidotuvių 
apeigas atliko kanadiečių kata
likų kunigas. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną ir du sūnus ir 
sesers sūnų Steponą Kuliečių iš 
Vancouverio, B. C. 

Čeko milioninė auka 

Leon Koerner paaukojo Bri
tų Kolumbijos gyventojų kul
tūriniams reikalams, švietimui 
ir menui vieną milioną dolerių. 
Sudarytas specialus fondas, 
kuriam vadovauja Britų Ko
lumbijos universiteto preziden
tas, teisių fakulteto dekanas, 
Augščiausiojo teismo vyriau
sias teisėias ir kiti visuomenėje 

nutarė apsigyventi Djiringo 
raupsuotųjų kolonijoje, kurią 
jis pats įsteigė prieš 26 metus. 
Ten jis bus kapelionu 120 raup-

, suotųjų ir juo s aptarnaujančių staigmeną. Ponas Sakalauskas, 7 , • * J 
6 7 _. . 1 Sv. Vincento a Paulo seselių. 

sėkmingai verčiasi veterinari
jos gydytojo praktika Surrey 
Centre mieste, Britų Kolumbi
jos provincijoje. 

Šeimos prieauglio — pirma-

fttame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
angly kalba žodžiai bet išsireiškimai 
kurte yra Isavę apecialine reikime, 
kai kurie paimti i i veikiančių }ata 

VCS s p e c i a l ų ŠV. S o s t o l e i d i m ą , ! tymų. Spausdinami todi la i angį v 
kalba ir patiekti platūa paaiškinimą 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pntl. Kaina $1.00. 

Jaunimo centras 
Katalikų jaunimo rūmai bus 

pastatyti New Bedforde, Mass. 
gimęs dukters susilaukė ponia i Jiems lėšos 
ir ponas V. Lopiniai iš Port 
Alicc, B. C. 

— Įsigijo namus Jonas Venc
kus, dirbąs Alaska Pine ben
drovėje Port Alice, praleido 
atostogas Vancouveryje. Ta 
proga per nekilnojamo turto 
lietuvį agentą nusipirko namus 
geresnėje miesto rezidencinėje 
dalyje. 

— Sužeistas automobilio ne
laimėje. Neseniai susisiekimo 
nelaimėje nukentėjo Jurgis Va
lančius, 21 m. amžiaus iš Van
couverio. 

Jonas J. Justis 

Remkite dien. Draugą! 1 

— ketvirtadalis 
miliono dolerių — atėjo iš Įeit. 
Juozo Kennedy fondo, kurs ge
riems darbams paskirstė $7,-
000,000. 

Gryžusiems iš SSSR 
belaisviams 

Vokietijos katalikai gausiai 
parėmė iš Rusijos grįžusius 
belaisvius. Vien Aacheno vys
kupija skyrė tam reikalui $11,-
000 maistui ir drabužiams pirk
ti. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

••nfeatiGAS" 
SSS4 S. Oaklet A T S ^ 

Chtcafto S, HL 
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G U 2 A U S K Ų 
BEVERL* HILLS GftUNYCIA 

v*eriauaio» **'*• uei vvsturtų. banfce-
tų, laidotuvių tr ktty papuošimų. 

£44* K Ę S T nSIU) STREET 
r e t PKoffpeet S-«83S Ir P R 8-OSA-
i i i i i i i i i i i iHiii i i i i ihiii i i iui;;iHiii iuiiitni< 

doriausi* knyga 
ALOYZO BARONO 

SODAS Ut HORIZONTO 
Romanas 

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka ir na u] y išraiš
kos priemonių t iems santykiams iš
reikšti. Gyva knygos tema, Jdomus 
personalai ir spalvinga kalba padės 
Jums praleisti atostogas 

Knygos aplankas dail, Algirdo Ku-
rausko. JI Išleista Uetuvlskos Kny
gos Klubo 1S65 m.. 254 pal.. kaina 
1.50 dol. 

Knyga gaunama: 

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

Chieago 8, 111. 

OVI N G 
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimui 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BI. 7-7075 arba 
RE 7-9842 

Iškilmingąjį paminėta Kristaus 
Karaliaus švente 

Ateitininkai studentai, inž 
Grudžio vadovaujami, Šv. An
driejaus parapijos klebono, 
kun. Cepukaičio globojami, su
ruošė įspūdingą Kristaus Kara
liaus šventę. 

Spalio 30 d. 11 vai. šv. Mišias 

nių įsirašyti Lietuvių Bendrovėn. 
Pagerbė Antaną Daukantą 
Lietuvių Bendrovės valdyba 

lapkričio 5 d. šauniu pokyliu pa
gerbė nusipelniusį klubo narį An 
taną Daukantą ir jo žmoną nau
jo namo įsigijimo proga. 

Naujas Bendrovės pirm. Jo
nas Sargotas įteikė jam gražių 
dovanų. Pobūvio rengėjai buvo 
Bronius Dopkantas ir Vincas 

atnašavo kun. Degutis; pntai- \r-.* : 1 *> u-
I Visniauskas. Pobūvio seiminin
kės buvo Agnieška Dopkantienė 
ir Emilija Akola. 

Vyksta į koncertą 
Gana didelis skaičius iš mūsų 

miestelio vyksta į Čiirlionio an
samblio koncertą lapkričio 12 d. 
Bostonan, Mass. 

kinta pamokslą pasakė kun. mi 
sijonierius tėvas Geraldas. 

Malonų įspūdį darė bažny
čioje visos kartu matomos trys 
vėliavos: Popiežiaus, Lietuvos 
ir Amerikos. Klebono cepu
kaičio rūpesniu įgytos naujos 
didelės vėliavos sustojo prie 
grotelių, kurioms sargybas su
darė gražiais tautiniais rūbais 
pasipuošusios studentės. 

Sumos metu giedojo choras 
ir solo (Becthoveno "Himnas 
Kristui") J. Augaitytės mokine 
A. Gaigalaitė. Tuojau po sumos 
žmonės susirinko į gražiai at
remontuotą ir seselių vienuolių 
rūpestingai gėlėmis išpuoštą 
salę. Prasmingą įžanginį žodį 
pasakė kun. klcb. Cepukaitis. 
Gana turiningą paskaitą skaitė 
A. Vasys. Ypač gražiai šventa-1 
dieniškai nuteikė psalmių mon
tažas, kurį išpildė mergaitės, A. 
Gaigalaitės v a d o v a ujamos*. 
Montažą išpildė A. Gaigalaitė, 
O Šeštokaitė, R. Žukauskaite, 
A. Mačiulaitytė, Z. čikotaitč, 
D. Cepulyte, L. Petrauskaitė. 
V. Ramanauskaite, D. Aleknai
tė. Klausantis deklamacijų ir 
giesmių lydimo montažo, buvo 
malonu klausytis ir džiugu 
konstatuoti, kad p. Augaitytės 
globoje bręsta naujos meninės 

Vestuvių nuotraukos 
tugštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybi 

Precin Photo Studio 
I N C 

EDVARDAS ULLS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

JONO VI&NIAUSKIO 
Jau sukako vitmcrL metai, 

kaip ivpailestickKH.! mintis at
skyrė i& mūsų tarpo mano my
limą vyrą. 

Atmindama jo liūdną pasiša
linimą užprašiau gedulingas 
pamaldas 12 d. lapkr., 8 vai. 
ryto Gimimo l'anelea švenčiau
sios parapijos bažnyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti, šiose pamaldose už 
a. a. Jono siolą. O po pamaldų 
prašau visus užkandžiui į na
mus, 6931 S. Arleslan ave. 

Liūdinti žmona 

O. Vlšniauhluis 

Dvidešimt penkerių metų 
MIRTIES SUKAKTIS 

Jau .sučjo dvidešimt penkeri 
metai, kąl negailestinga mirtis 
atskyrė i& mūsą tarpo mylimą 
vyrą ir tCvą 

t 
JUOZAPAS LE6KIS 

Netekome savo mylinio 
m. lapkričio men. 7 d. 

K«r,(» 

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. I«ii gailestingas Dievas su
telkia jam amžiną ramybę. 

Už jo s idą mes u/.praMme 
gedulingas Sv. Mišias su egzek
vijomis lapkričio m£n. 10 d. 
7:30 vai. ryto Gimimo PanelSs 
Švenč. parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti Ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juozapo siela. 

Nuliūdę: 

žmona ir dukterys 

Skelbkites "Drauge"! 

JzS5J5x£ižxS5Sš3 
V I K I O K O K O Ž I C O S 

CALL ME HOTORS OO. 
Lietuviška gasolino Shell stotis U 

Auto taisymas. 5760 S. \Vestern A v e 
Tel. R E 7-95*3. Atliekami m o t o m 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

Brangiai motinai mirus, 

E D V A R D U I ERINGIUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia 

Valdtkdičių šeima 
. 

= 

D A B A R — GEROS KOKYBE 

AlUMINIJAUS LANGAI IR DURYS 
Fibre Glass ir Aluminijum Awnings (aitros) 

Žemiausiomis kainomis. 
Sąžiningas ir garantuotos darbą*. 

Lengvi išmokėjimai. 
Apkainavimai nemokamai 24 vai. 

SKAMB. JUOZAS BACEVIČIUS, HE 4-7085 
A L L - B R I O H T 

454 W. 79th S*., HU 3-6131 

Susisiekimo nelaimėje tragiškai žuvus 
A. f A. 

J O N U I JUNEVIČIUI, 
jo mylimą žmoną Zuzaną ir brangiąsias dukreles 
Nijolę ir Vydą nuoširdžiai užjaučia 

V. K. Kleivai ir 
L. V. Stakiai 

i 

l 

KAZIK FURNITURE Co. 

l5Q6W.63rd$t.,tel.PR8.l33l 
Jaujose erdvios* patalpose, lengva pasiekti gat-

-•6karlai8 t r automobil iams pastatyti yra vietos, be 
ok\ų apubojtmų. 

Turime didžiausi pasirinkimą Jvalrly rOlilų baldy ir kitų oamų 
reikmenų. Kviečiame mua aplankyti Ir pasirinkti kas yra reikalinga 
Jūsų sallonut. miegamajam ir kt. kambariams. Prie* pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negru kitur. 

GAMINAM £ SALJON,0 BALDUS PAGAL. Ų2BĄKTMU8. 
Pasirinkite stilių, kuris Jupii patink*. Taip pat atnaujiname • • • 

nus baldus. JVOIAB m KAZlEAlCtAI 

. 

/ . 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0R 

— SAVININKO — 
[ • • SAINT CASIMIR 

B H MONUMENTCO-
^ ^ H 8914 West IIIth Street 
^ ^ B ^ ^ B Vienas blokai n o kapiniij. 

L ^ Didžiausias paminklams plann 
A pasirinkimai mieate. 

SfisalSSĖl T*lei. CEdaicrast 3-6335 
- 1 

' • • ' - • • 

Jau išėjo iš spaudos 
Liudo Zeikaus romanas 

I TOLUMAS 
Raina $3.60 

LAIPTAI 
242 pusi. 

Uisakymuft su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2384 So. Oakley Av©. 

CHICAGO 8. ILL. 

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus šventoves, 
•istoriją bei padavimus, 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kny
gutėje "Aušros Vartai". 

— Maironio, P. Vaičiūno, • . 
Mickevičiaus. B. Brazdžionio, M 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

rtaakymua sn plnigate siuskit*: 

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

Chicag o 8, UL 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN ftVE. 1410 S0. SOHi AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109 

, - _ ' ' J i ) 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šsmkiU 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6 8 4 5 S. H ' e s t e m — S a t s k i r o s a i r - eood . k o p l y č i o s 
REpubl ic 7 -8600 — 7-8601 A u t o m o b i l i a m s v i e ta 

Tiems, kuris «y»ena kitoss miesto dalyse; 
koplyčią arčiau jūsų namų. 

gausime 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DffiECTORItrS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2 i i Lfl 3-9851 

438034 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir UT 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^m ^fe^ Mes turime koplyčias | 
vimaa diena ir nak- Kį ^ ^ visose Cbicago* \rt 

tj, Reikale saukite ^ ^ ^ ^ r Koselando dalyse ir 
mus. ^ W l % A tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
>8S07 S. UTCANICA AVE. Tel. Y Ards 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
CM West I8th STREET TsL SEsisy S 4 7 U 

ALFREDAS VANCE 
177 WOODSIDE Rd. Rlvereide, UL TeL OLTSBPSC M M 1 

POVILAS J. RIDIKAS 
S. HALSTED STREET Telephos* l A H b 7 - l t U 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
IMSI 8. SOCUIGAN AVE. TeL 

JURulS F. RUDMIN 
8119 S. LITCANICA AVE. TeL YAMs 7 - l l » - l l J i 

, , , , - , > SSlSJSS#fSSiM> " — 
PETRAS BIELIŪNAS 

1S48 S. CALIFORNIA AVTNUE TeL LAfayette 8-S572 

VASAITIS — BUTKUS 
1448 South 0Otk AVE^ CICERO. ILL. TsL OLyssple S-lOtt 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET 1 Arda 7-0161 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
3424 W. 69th STREET KEpubik 7-121J8! 
2814 W. 28rd PLACE VLrjrini» 7-6672, 

-

file:///Vestern


* < > l * ' 

8 OlJENRA^lTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, lapkričio 9, 1955 

i mus 
X Antanina Majauskaite iš 

Bostono, Mass., "D r a u g o" 
spaustuves ir T. T. Marijonų 
vienuolyno statybai paaukojo 
100 dolerių. T. T. Marijonai ir 
vyr. statybos fondo komitetas 
nuoširdžiai dėkoja geradarei 
už auką. 

X Pranas Odinas iš Omaha, 
Nebr., "Draugo" spaudos rei
kalams paaukojo 2 doleriu. 

» 

X Kajetonas Žarneriunas 
ruošiasi susituokti su Joana 
Atkočaityte šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. 

X Jonas Gradinskas, televi
zijos specialistas ir prekybinin* 

CHICAGOS ŽINIOS 
Aprašo Baltrušaitytės 

mirtį 
Kataliko, protestanto, 

žydo posėdžiai 
Tryr. jtakingi čikagieeiai pra-

SAUOAUS VAŽIAVIMO DIREKTORIUS 

Dienraštis "Chjcago Tribū
ne" plačiai aprašo automobilio j d*J° energingą v e i k ^ į * _ v a r ' 
nelaimę, kurios metų žuvo Elb.' "fi 

Baltrušaityiė, 17 m. amžiaus, 
Sargent 

gyvenusi 10509 Elbrooke A ve, 

Shriver — 
Merchandise Mart vedėjo pade 
jėjas, W. A. Johnson — Illinois 

Chicagoje. Nelaime įvyko b!o- Į Central geležinkelio linijos pre-
game ore, esant blogam mato- c e n t a s ir M. R. Schrayer 
mumui. Baltrušaitytė, drauge Associated Agencies preziden-
su dviemis kitomis mergaitėmis tas. Jie atstovauja tris tikybas: 
buvo automobilyje, kurį vaira
vo VVilliam Addison, 19 m. am
žiaus. Baltrušaitytė sėdėjo už
pakaly, dešinėj pusėj. Pakeliui 
jie sustojo išgerti kavos ir Ad-
disson su tomis mergaitėmis 
grįio, pasiryžęs jas nuvežti na
mo. Vairuotojas užvedė maši 
ną, pašildė motorą ir tada pra 

katalikų, protestantų ir žydų 
ir pasiryžę daryti pastangų, 
kad religinis gyvenimas Chica
goje stiprėtų. Jų pastangomis 
autobusuose, restoranuose ir 
kitose viešose vietose atsiras 
plakatai, raginantieji šventa
dieniais atlikti religines prak 
tikas. Traukiniuose netgi jie 

ForcĮp f a b r i k e d a u a d a r b o gl° bažnyčioje pamaldose ir 12 
Lietuvių auditori-
Skyriaus Valdyba 

Fordo motorų fabrikai Chi-' »W»mes* Lietuvių auditori-

cagoje sudarė sutartį su vy
riausybe, paimdami sprausmi-
nių motorų užsakymus, kurie 

vai. 
joje. 

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildo* ChicagOH apskrities valdy
bos ii skyrių atstovų susirinkimas 

iabrlką aprūpins darbu beveik i v >'kfa ketvirtadieni, lapkričio 10 
d., Aušros Vartų parapijos saif-

Ohi<*a£o«< mfras .1. Daloy (knireje) paskyrė Hary I. Kirk (desimjr) 
sniiįxnus važiavimo dienos direktoriumi CMiicuįjos mieste. Saugaus va-
/.iu\imo dietia Chu'a^ojo bus gruod/io 1 d. (1KS) 

Banditų pora Šiandien — antrieji skiepai 
Hebrone, Ind., vyras bandi-' P"e* ?o\i)ą 

trejiems metams. Fabrikas net 
turės priimti apie G—8,000 
nauji) darbininkų. 

Atskrenda pirmą kartą 
pamatyt sūnų 

Karinės aviacijos leitenantas 
G. Horn lėktuvu iš Škotijos at
skrenda j Chicagą, norėdamas 
pamatyti savo 3Vj> mėnesių sū-

je 7:30 vai. vak. Valdyba 
Lietuvių Gailestingųjų Seserų D-ja 

rengia koneertą-balių 19f»5 m. laj*-
Iviiėio 12 d. 7:30 vaL Tale \Vcst«-m 
Ballroom salėje, 3A04 So. W<-atera 
A\e. Programoje solistai: Rripkaua-
kiem'*, A. Brazis, akoiupaouos A. 
Km'iunas. šokiams pros B. Plk;to 
orkestras. Pelnas skiriama* liku
siems Vokietijoje ligoniams ir Var
po Mokyklai sušelpti. Visas kviečia 
at silaukyti 

nų, kuris susirgo ir kurio jis Liet. GaU. Seserų Exile Dr-ja 
dar iš viso nebuvo matęs. 

RAS, U IR KM 
tas su talkininke blondine mo- šiandien, trečiadienį, prade-
terimi iš vadinamo Citizen ban- d a m a d u o t i antruosius skiepus - A r siųsti laiške ^ M n 

dėjo stumtis l kelią atbula ma- padės maldeles, kūnas kiekvie- j k o ^ ^ - $ 3 ^ t a č i a u ^ prieš poUją tiems Chicagos vai- Jną b ^ \ J L k o m a AminLs Ue-
šina, žiūrėdamas pro langą, nas gale* pasiimti. Pasauliečių i k o d a U g s a y o p i r § t ų a n t s p a u d ų kams, kurie anksčiau buvo ga- luViu Romos Katalikų Pederacijoa 
Baltrušaitytė pastebėjo, kad komitetas, veikiąs ištisus me

tus, organizacijoms priminti 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiit 

P 0 P U LA R 
LITHUAMAi REMPES 

Surinko JUZfi D AU2VARDIENS 

jos apsiaustas buvo privertas 

komitetas, veikiąs ištisus me-. p . . .. . matvti trau- v ? pirmuosius dr. Salk išrastus Chicagos apskrities susirinkime, 
-n- ..-1-.I..*! ^asKiau jie DUVO matyti trau rw«i«mip k u r l s *v>'ks ** ketvirtadienį, lap-

kiniu važiuoją į Chicagą, ir čia 8 k i e P u s - T o k u ) vaikų t nicago^ k r i č i 1 0 ^ 7 { ^ ^ 
kas, praplėtė savo dirbtuvę ir durų. Pasilenkusi ji bandė iš-
įsigijo brangių, moderniškų traukti. Tuo metu atsidarė du 
prietaisų bei aparatų. 

X Žurn. Vyt. kasniūnas, iš
laikęs reikiamus egzaminus, 
gavo teisę mokytojauti specia
liose augšt. mokyklose "ir dės
tyti spaudos kompoziciją. 

X Kostas Butkus, persikėlęs 
gyventi j Marąuette Park ko
loniją, susilaukė antro įpėdinio 
Vytuko. Kostas sėkmingai ver
čiasi verslu, pardavinėdamas 
aliuminijaus duris ir langus. 

X Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis ir jo žmona Juzė 
dalyvavo JAV 5-tos armijos 
naujo vado lt. generolo VVilliam 
H. Arnold ir jo žmonos priėmi
me lapkričio 8 d. Chicagoje. 

X Aldona Palekienė-Sarapi-
naitė, ilgametė dainavietė, po 
komplikuotos gerklės operaci
jos gydosi namie ir sveiksta, 
bet dainuoti ilgesni laiką dar 
negalės. 

rys. Mašina pamažu užpakaliu 
riedėjo į gatvę. Mergaitė krito 
į atvirų durų pusę. Tuo metu 
ant mašinos, užpakaliu įsikišu
sios į kelią, užvažiavo sunkve
žimis, staigiai trenkdamas } at
viras duris, šios uzsidarydamos 
trenkė parkritusiai mergaitei j 
galvą. Sunkvežimio šoferis ati
traukė mašiną atgal ir rado gu
linčią nebegyvą mergaitę, iš
kritusią iš automobilio. Sunkve
žimis buvo važiavęs apie 10 
mylių greičiu, o automobilis 
stūmęsis atbulas dviejų mylių 
greičiu. 

Perspėja šoferius 
Šiemet turime pirmą žiemą 

su gana dideliu skaičiumi pato-

reikalą turėti savo susirinki
muose religines praktikas. Ypač 
jie nori sukelti šeimų bendrų 
maldų sąjūdį, nes Ui svarbus 
veiksnys bendruomenės sureli-
ginimui. Jų Šūkis: — Duokime 
žmonėms tikėjimai 'kuriuo jie 
gyventų. 

Automobilis, peršautas 
300 kulkų 

Policija ties 2337 VV. Melrose 
gatve, Chicagoje, atrado auto
mobilį, kuriame yra 300 skylių, 
padarytų į mašiną šautų kulkų. 
Automobilio savininko tėvas 
policijai aiškino, kad jo sūnus 
išvažiuojąs medžioti ir kai jam 
nepavyksta nieko nušauti, sa
vo pyktį išliejąs šūviais į ma
šiną. .. Policija to jaunuolio ne
galėjo rasti, tačiau tėvas jį pri-

X Romute KUorytė, veikli i o s P a s t a n & o s S a l i P r a r y t i 
•'Dainavos" ansamblio narė, su- t*™***™ , P o s u k l u s « P a 
silaužė koją ir dabar gydosi. s t i P n a i prispausti stabdžius, 
namie. Po Kalėdų švenčių i š - l k a s S a U b ū t l n e l a i m 1 1* P n e ž a s * 
vyksta studijuoti pedagogikos 
į Urbanos universitetą.* 

bulintų vairavimo aparatų ir žadėjo pristatyti tardymui. Po-
stabdžių (power brakes and licija įtaria, gal jisai &alė3° t u " 
steering). Tie patobulinimai rėti ryšio^su trijų berniukų nu-
palengvina vairuotojui — pa- žudymu, f 
reikalaudami daug mažiau jė-, N e p ^ s e k § p i e šė ju i 

John B. Devereaux pateko į 

ter, kurs nužudė policininką ir 
kita byla — suspenduoto poli
cininko W. Davės, kurs užmu
šė mokytoją Veseckį, kilus 
tarp jų ginčui gatvėje dėl va
žiavimo. 

Tardė 6 paauguolius 

gos, bet iš kitos pusės — ma-

jie, manoma, pasislėpė. Jų tuo- Y™ 9" '°^" 
jau pradėjo jieškoti FBI, pade-' Te i s i a u ž m u š ė j u s 
dama Chicagos if Indianos po- | Vakar prasidėjo teismas dvie-
licijos. jų užmušėjų: Ričardo Carpen 

Banditai įsiveržė į banko pa
reigūno Robert McGinley na
mus, pagrobė kaikuriuos jų 
drabužius, paskiau, laukdami 
dienos, lošė kortomis. Kai su
skambėjo telefonas, jie pasiė
mė McGinley šeimą ir važinėjo 
po miestą automobiliu. Auštant 
sugrįžo vėl \ jų namus, pririšo 
ponią McGinley prie supamo
sios kėdės. Bandite pasiliko ją 
saugoti, o banditas nuvažiavo į 
banką. Čia tarnautojams pasa
kė, kad jeigu jie paleis darban 
aliarmą, tai bus nužudyta Mrs. 
McGinley. Pagrobęs $3,000, 
banditas grįžo paimti savo ben
drininkę ir tada jie automobi
liu ėmė bėgti. Pakeliui jie susi
šaudė su vienu prekybininku, 
kurs buvo patyręs apie plėši
mą, bet niekas niekam nepatai
kė. 

vakare Lietuvos Vvčių salėje 
(2451 W. 47th St.). Visi kviecia-
m. dalyvauti. 

Kat. Fed. Chicagos Apskr. 
Valdyba 

—Lietuvių Prekybos Romų mė
nesinis susirinkimas. Trečiadienį, 
lapkričio mėn. 6 d., 8 vai. 3C min. 
vakare Dariaus ir Girėno svetai
nėje, 4416 So. VVestern Ave. įvyks 
mėnesinis Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois narių susi
rinkimas. Programoje numatyta 
Mi. Peter Yander Ploeg paskaita 
apie naują maisto produktą "nu-

Ryš ium su nužudymu trijų trilite" ir bus parodyta spalvota 
L • .i ™_- ~- ~~i:^io filmą apie naujus kelius gerinant 
berniukų Chicagoje. policija i r p^Jį^ m a

J
i s t o produktus. Da 

tardė šešius paauguolius, norė
dama patirti apie įtariamąjį 16 
metų berniuką, kuris anksčiau 
buvo tardytas. 

Sugavo vagi 
Pora Chicagos detektyvų, 

automobiliu važiuodami gatve, 
sugavo Ted Bianchį, kurs bėgo 

m 
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Tai nepaprasta knyga. Virs zvu m 
lyviai bus supažindinti kas moks- ceptų grynai lietuviškų Taičiu gaml-
le atsiekta maisto gamvboe ir pa-' nimui anglų kalboje. Ponia Dauivar-

'diene. kuri dažnai pasakodavo apla 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirma kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuvėms. 

ruošimo srityje 
Visi Lietuvių Prekybos Rūmų 

nariai ir jų svečiai kviečiami at-
slankyt. 

Po programų ir filmo, kaip pa
prastai, bus kava ir užkandžiai. 

A.B. 
— Kūrėjai — Savanoriai, gyve 

ną Chicagoje, prašomi gausiai da 

timi. Susisiekimo specialistai 
skatina laikytis didelio atsar
gumo. Slystant nereikia visa 
jėga stoti ant stabdžių. 

Socialinių mokslų 
konferencija 

Chicagos universiteto Socia
linių Tyrimų rūmams švenčiant 
25 m. sukaktį, šaukiama tame 

X Mokyt. Antanas Gulblns-' universitete socialinių mokslų 
kas, Lietuvių Mokytojų Sąjun- konferencija, kuri užtruks tris 
gos Amerikoje pirmininkas, dienas ir pavaizduos mokslo pa-
lapkričio 11 d. vakare kalbės žangą toje srityje. Konferenci-

X Aktorių* Alfa Brinką re
žisuoja "Dainavos" ansambly
je J. Merkelio muzikinį monta
žą "Vestuves be piršlybų", ku
rio premjera bus š. m. gruodžio 
men. 4 d. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje. 

per "Margučio" radiją jaunimo 
auklėjimo reikalais. 

X Balio Pakšto orkestras 
gros priešadventinių šokių me
tu Sokolų salėje lapkričio 26 d. 
vakare, kur Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras ruošia linksmava-
karį. 

X Lietuvių gimnazijai Itali-
. joje jau yra suaukota 80 dole

rių, už ką bus galima nupirkti 
80 paketų. Jų norima sudaryti 
bent šimtą. Aukos siunčiamos 
adresu: Rev. P. Urbaitis, 2421 
W. 45 St., Chicago 32, IU. Tel. 
YArds 7-2322. 

X Juozui Rudzevičiui (gimu-
V šiam Geisteriškių kaime, Barti

ninkų valsč.), dabar gyvenan-
• čiam JAV, gautas laiškas iš 

Lietuvos. Žinantieji jo adresą 
prašomi pranešti Izabelei Mo-
tekaitienei, 714 W. 30 st., Chi
cago 16, m. 

X Jurgis Rudminas, laidotu
vių direktorius Bridgeporte, su 
savo žmona Dolores Balfo rink
liavoje įteikė rinkėjai Bronei 
Alusienei $5; tai buvo jų duk
relės, 3 metų, santaupos dėžu
tėje. Be to — Rudminai šelpia 
tremtinius rūbais ir avalyne. 
Per Br. Alusienę Balfui po $2 
aukojo E. Ramonis ir Jonikų 
šeima. Kiti aukojo mažesnėmis 

ja vyks ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį. Svarbiau* 

piešėjas" net mero pavardės 
taisyklingai nemokėjo parašyti, 
išleisdamas vieną raidę. Dabar 
bus nubaustas. 

MUionas pakrantes 
išpirkimui 

teismą už tai, kad nesumokėjęs 
Chicagos miesto mokesčio už 
automobilio naudojimą, pats 
nupiešė prie automobilio lango 
lipinamą ženklelį (sticker), 
naudodamas juodą rašalą ir 
raudoną pieštuką. Jo mašina 
buvo neteisėtai pastatyta ir po
licininkas pastebėjo, kad t a s M t r a u k m ! o stotelės kasininkė. 

Toliau bevažiuojant banditų 
kelią užtvenkė sunkvežimis ir 
jie, pametę automobilį, iš Mat-
teson sėdo į Illinois Central 
traukinėlį, Važiuodami Chica
gos link. Policijai apie juos pra
nešė žmonės, kurių jie klausi
nėjo, kaip greičiau patekti į 
Chicagą. Tą patį patvirtino 

pagrobęs $19 iš Old Hichory lygauti Lietuvos Kariuomenės 
0 . . . šventės paminėjime š.m. Lapkn-
fit restorano. č i o 1 3 d 1 0 : 4 5 v a l r y t o Sv J u r . 

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems. 

Kaina — $2.00 
l'teakymua kartu au pint«aia aiuaklta: 

%SM So. Oakley Aveaoe, 
CHICAGO a ILL. 
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Policija atrado gausiai pirštų 
nuospaudų banditų paliktame 
automobily. 

Švaresne Chicagą 
Chicagos miesto mokyklos 

talkina mero Daley pastan-

sias įvykis bus garbės laipsnių k o k i a p r a m o n ė s įmonė. Dėl to 
suteikimas šešiems socialinių v r a flUaiH«Hii«i organizacija, 
mokslų specialistams. Iškilmės 
bus penktadienį 3 vai. 30 min. 
universiteto koplyčioje. Ta pro-

Nuo Gary iki Michigan mies- S o m s susilaukti švaresnio mies
to per 24 mylias tęsiasi gražus to. Be kitų dalykų moksleiviai 

paskleis lapelius, raginančius 
švariau užlaikyti miestą, daly
vaus atitinkamose paskaitose, 
dalins plakatus, pasižadėjimų 
korteles. Švaros reikalai bus 

ežero pakrantės smėlis. Yra 
pavojaus, kad jį gali užimti 

yra susidariusi 
kuri yra pasivadinusi. Kopų 
Gelbėjimo taryba ir kuri nori diskutuojami higienos ir socia-
sukelti $1 milioną, kad galėtų linių pamokų metu. 

Plečiasi ligonine ga kalbės laikraštininkas Wal- j išpirkti stambesnius smėlynų 
ter Lippmann. plotus ir paversti juos parku, 

skirtu visų naudojimui. Ta ta- Sekmadienį Michael Reese 
X šv. Kryžiaus parapijos sa

lėje bazaras prasidės lapkričio 
11 d. vakare ir baigsis lapkri
čio 14 d. vakare. Sekmadienio 
(lapkričio 13 d.) 6:30 vakare 
OUE parduodami namie gamin
ti tortai (cakes). Bazarą ruo
šia Holy Cross Ladies Society. 
Pelnas skiriamas Sv. Kryžiaus 
parapijos reikalams. 

X Dailininkas J. Pautienius, 
vienas iš pagrindinių Kultūros 
Fondo rėmėjų, su savo būreliu 
javęs apie 3,000 dolerių pasiža
dėjimų Kultūros Fondui, vėl 
sutiko paremti šią taip reikš
mingą besisteigiančią lietuvių 
instituciją. Iš ruošiamos jo kū
rinių parodos, kuri bus gruo
džio mėn., dail. J. Pautienius 
sutiko, kad 50% pajamų eitų 
Kultūros Fondo reikalams. Mi
nėtos parodos komitetą sudarė 
Chicagos visuomenininkai ir 
kultūrininkai. Parodą maloniai 

ryba jau yra išpirkusi 56 ak
rus. 

Peršovė pensininką 
Trys nepilnamečiai plėšikai 

ties 62 pi. ir Justine st. peršo
vė pensininką Antaną Kama-
lick, 86 m. amžiaus, kai jis gy
nėsi nuo jų. Banditai jį par
trenkė ant žemės ir peršovė, 
atimdami apie $60 pinigų. Po-
iicija jį nugabeno į South-
t*own ligoninę. Yra gerų vil
čių nelaimingam pasveikti. Gy
dytojai stebisi senuko gajumu. 

Dingo su $21,697 
Sam Manuškin, kurs įteikė 

patikimų asmenų rekomendaci
jas, buvo gavęs atsakingas pa
reigas pinigų keitimo kontoro
je 106 W. Chicago ave., Chica
goje. Tačiau jis iš nakties pra* 
dingo su $21,697. Pasirodė, kad 

ligoninėje pašventintas nauoas 
pastatas, kainavęs $3M» milio-
nų. Tas pastatas galėjo išaug
ti, kai Kaplanų šeima padova
nojo pusę miliono dolerių. Mi
chael Reese praveda dideles 
statybas, siekiančias 626 niilio-
nų. 

Baigiasi laivų susisiekimo 
sezonas 

Artėja žiema ir numatoma, 
kad jau šį mėnesį pasibaigs 
prekinių laiv\j susisiekimas iš 
Chicagos į užsienio uostus. 
Šiais metais buvo didžiausias tų 
laivų judėjimas: iš viso pervež
ta apie 525,000 tonų iš uostų, 
esančių Didžiuosiuose ežeruose. 

Mirė naras 
Mirė seniausias narą S Chica

gos apylinkėje — Charles Gun-
derson, sulaukęs 87 metų am
žiaus. Įstengdamas panerti gi 

B E V E I K $ 4 , 0 0 0 . 0 0 L I G O J E 
J E I G U J I S BOTŲ P A S A K Ę S " N E " . ! . ! 

Stasys Terminas, 4077 Archer Ave., yra vieno Chicago's fabriko darbininkas. 1953 m. kovo 
7 dieną apie 7 vai. vak., grįždamas iš darbo namo, paslydo ir lūžo koją. Kadangi tik prieš 7 mė
nesius iš draudimo bendrovės atstovo Leonardo Jankausko buvo įsigijęs draudimo polisą, todėl 
šalia ligoninės išlaidų padengimo, jam buvo dar mokama po $200 j mėn. už sugaištą laiką, ser
gant ligoninėje ir namie — viso $2,548.05. 

Šiais metais jam vėl prisiėjo atsigulti ligoninėn. Ir šj kartą, šalia ligonines išlaidų paden
gimo, jam buvo mokama po $200 \ mėnesį už sugaištą laiką, besergant ligoninėje ir namuose— 
viso $1,292.61. Tik pastarųjų dviejų metų bėgyje, nuo pirmos nelaimės iki šios dienos, gtasiui 
Terminui iš viso buvo išmokėta $3,840.66. 

•Tikrai, man labai apsimokėjo pasakyti 4«taip", kai L, Jankauskas patarė man apsidrausti. 
$3,840.66 tai ketverių metų santaupos, kurių šia ndien aš bučiau neturėjęs..." sako Stasys Terminas. 

"Tad visiems savo draugams nuoširdžiai pa toriu įsigyti tik tokj ligos draudimą, kuriuo mo
kama pašalpa ne tom tikrą ribotą savaičių skaičių, bet iki gyvos gaivos. Keliolika savaičfeu ga 
Ihna Iš santaupų išgyventi, bet visam gyvenimui nesutaupysi... Be to, neatsižvelgiant nei i pa
blogėjusią sveikatą, nei \ išmokėtų pašalpų dydį, aš gailu tęsti savo draudimą be Jokios baimės, 
nes žinau, kad jis negali būti man nutrauktos ar nebeatnaujintos. Štai kodėl aš pasirinkau Mu
tual of Omaha draudimą ir tok| atstovą, su kuriuo viską galiu savo gimtąja kalba išsiaiškinti. 

STASYS TERMINAS APSIDRAUDĖ LAIKU. . . O KAIP SU TAVIMI? 
Kiekvieną minutę šimtai įvairių profesijų žmo nių pakertami ligos ar nelaimių be jokio įspėjimo. 

Kiekvieną dieną apie 2,500 vis kitų narių gauna ligos pašalpą iš Mutual of Omaha. Kiekvieną 
savaitę šita didžiausia pasaulyje ligos draudimo bedrovė išmoka virš $1,400,000 pašalpų. Iš vi
so iki šiol ji yra išmokėjusi virš $650,000,000 savo nariams. Tai viena tik iš keletos draudi
mo bendrovių, kuriai valdžios leista veikti visose 48 valstijose, Aliaskoj, Havajuos. Puerto Rico 
ir Panamos Kanalo zonoj. 

GRUPINIO DARBOVIETĖS DRAUDIMO N EVISUOMET PAKANKA. 
Beveik visi šiandien turime grupinį darbovietės draudimą. Bet ar jo pakanka augštiema li

goninės kaštams padengti? Kaip ilgai pagal jį bus mokama? O kas apmokės nuomą už butą, 
skolą už namą, kas padengs išlaidas ui maistą, kas duos pinigų pragyvenimui toda, kai jau dau
giau uždirbti negalite? Mutual of Omaha turi planų pritaikintų kiekvieno kišenei. Tad nelauk, 
nes rytoj jau gali būti pervelu, — draudimas perkamas ne pinigais, o sveikata. 

Norėdamas gauti pilną informaciją, JEI 
GYVENI CHICAGOM ar apylinkėse, atsiųsk 

Dar šiandien išsiųsk šį kuponą 1 
užpildęs čia paruoštą kuponą šiuo adresu: 

L. JANKAUSKAS 
3848 WEST 7TTH PUČE, 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
Telei. IAJ 5-2094 

L. JANKAUSKAS 
3848 Hest 77 plaoe I 

i Chicago 20, Illinois 
1 Be jokių Įsipareigojimu laukiu pilnos infor 
i maeijos. 

Pavardė 
I Auresas N 
I Telefonas Amžius Į 

r 
j 

jo paduotas vardas ir parupin-
sutiko globoti Alto pirmininkas | tos rekomendacijos buvo vi3- llai po vandeniu jis yra iškėlęs 

kas netikra; I daug skenduoliu LąooMttai ttaratfa i 

Kunigaikštienes Birutes D-jos Chicagos Skyriaus V-ba s. m. lapkriao 
19 d. 7 v. v. Western Ballroom salėj, 3504 š . Western Ave. rengia 

30m. Sukak. Jubiliejinį Koncertą-Balių 
dalyvaujant Liet. Operos solistei JUZEI A U G A I T Y T E I , prof. 
VL. JAKUBENUI ir dramos aktorei Z I T A I KEVALAITYTEI. 

Maloniai prašome visus atsilankyti į šią lietuviško meno ir tautinių rūbų 
šventę. Už tris taisyklingiausius ir grasiausius tautinius rūbus bus skiriamos 
vertingos premijos. Baliui gros padidintas B. JONUŠO orkestras RENGĖJOS 
••f, '•> • • • ••-' ; f- A ' » i « * - , > w . » , V » ' 


