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PASITRAUKĖ ARGENTINOS 
•' 

Sovietinis falsifikatas ? 
AL. GI M ANT A S 

Kaikurie pasaulio avantūristai, gerai žinodami vakariečių 
smalsumą ir norą pažinti galimai daugiau sovietinių paslapčių 
ir kartu gerokai pasipelnyti, geba sufabrikuoti "Lš tikrų šaltinių" 
gautus įvairius gandus, paversti juos brangiomis žiniomis ir 1.1. 

Be to, yra pastebėta, kad kai - 0 .. . 7] . , . . . . . T 4 i • -ii • A-TZ • i Britai, tiesa, prieš leidžiant tais ir visiškai netikėtai knygų . , . . r, „ ,-, . . . n . , u .. *• i , • įgaliojo E. H. Carr vykti Pary-nnkon bandoma išstumti kokius Jr • . . * . ' . . . . . . . ziun ir vietoje bandyti patirti atsiminimus, pasakojimus a r ki- . . , zr .. . v
r , . , . .. r . . . . . visą teisybe. Po išsamių zvalgy-tokias panašias istorijas, būti- , .. . . .. . . , . t i
 bJ 

.\7 • . n .«• m u bntų istorikui vis dėlto ne-
nai suristas su gyvenimu Rusi- . . 
joje, sovietų politika. Kremliaus Pavyko uzmegsti lysių su asme-
vingiais ir pan I m m , s ' k u n e k ą ž m o t ų a P i e u z " 

I rašų kilmę, kaip jie atsiradę Pa-
Kaikas iš žvalių spaudos re- ryžiuje ir kas buvęs tuo patiki-porterių norėtų teigti, kad Pa 

ryžiuje yra susimetusi grupė, 
daugumoje iš buvusių sovietų 
tarnyboje [vairių mažesnio ka
libro ir reikšmes pareigūnų, ku
rie, mažiau ar daugiau žinodami 
vieną kitą bolševikinę smulkme
ną, deramai ją apipavidalina, 

LONARDI 
Susipešė kariai ir politikai 

del valdymo krypties 

mu asmeniu, kuriam Kolontai,; 
piieš išvykdama iš Stokholmo' 
(teigiama, kad ji šiuo metu jau 
yra mirusi) patikėjusi retąją 
medžiagą. 

Šis istorikas, nors ir negalėjo 
patikrinti knygos autoriaus as
menybės ir faktų, teigia, kad jis 

prideda kiek sensacijos, pamar- • n o r ė t ų ^ m j o g v i g a t e n gu_ 
ginimų ir išleidžia knygų rinkom k a u p t a m e d ž : a g a » v i e n u „ k i t u 

būdu tikriausiai yra išėjusi iš 
Litvinovo aplinkos". Gi toks so-
vietikos žinovu laikomas ameri
kietis Bertram D. VVolfe, ap
žvelgdamas šį leidinį "The New 
Leader", nedviprasmiškai teigia, 
kad tie lakštai tikrai negalėjo 
būti Litvinovo ranka rašyti. Iš
ties, ši knyga atrodytų daugiau 
kaip [domiai literatūriniai apdai-

Tas knygas žmonės dabar gau
do, todėl uždarbis geras. 

Vakarų spaudos žmonės da
bar labai rimtai spėliuoja apie 
vienos knygos pasirodymo užku
lisius : tikri faktai ar suktas fal
sifikatas? Jei taip, ar tai tik 
smulki neatsakomingų asmenų 
iniciatyva ar gudriai paruoštas 
sovietinis triukas ? Tiek daug dė 
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Pask iaus ios v a k a r vaka ro žinios teigė, kad Argent inos 
laikinasis prez. Lonardi aps isprendė už pas i t raukimą svei
ka tos sumet imais . Laikinuoju prezidentu pask i r t a s a rmi jos 
š tabo vi rš ininkas gen. Aramburu . J i s , rodos, y r a aš t r i š luota. 

BUENOS AIRES, lapkr. 14. — Susvyravo Argentinos laikino
ji vyriausybė prezidentui ir viceprezidentui bei kitiems nebesuta-
riant dėl valstybės tvarkymo krypties. 

Būta baimėa, kad kasnors pa-. j t ^ ^ ^ K c d n o a r l d v > 
imsgrnkląprez. LonardipaSaUn- k a r d i n o l o F r j ^ ^ M i n ė . 

ix ' ^ C ^ u ^ " ^ " i t a s vokietis tą jam ir kitiem, diiv pranešu, kad kanntepa je- ^ ^ 
gos nutarė j ginčą nesikišti, bet 
prašyti gen. Lonardi ir adm. Ro-
jas geruoju susitarti dėl vyriau
sybės pertvarkymo. 

Grupė kariškių ir civilių, pa
kviestų į patariamąją tarybą, ne-

į savo „vatinką". Jam, pasisekė 
parsivežti ir tą iš konservų dė
žutės padarytą mažą kryželj, ku
rį gavo dovanų 1953 m, Didįji 
Penktadienį — savo krikšto die
ną. Parvežtoji lietuvio vyskupo 

patenkinti minkšta prez. Lonar- j ^ y r a p a š v e n t i n U Vorkutos 

Prez. Eisenho\verio namai farmoje (viršuje) 
prezidentas ten gy\ens iki Naujųjų Metu. 

ir. farmos 

• • • a n a 

laukai (apačioje). Bebaigdamas Kydytla, 
(DfS) 

mesio sukėlęs leidinys yra "No-1 linti seklių pasaulio nuotykiai, 
tes for a Journal", kurio mintys 
turėtų priklausyti, kaip teigia
ma, Maksimui Litvinovui, imant 
riai savo metu buvusiai bolševi
kinei figūrai, anais metais iš Va
karų pasaulio daug laimėjusiam 
sovietų užsienio reikalų komisa
rui. 

Pirmasis knygos leidinys bu
vo išleistas Anglijoje, o ameri
kinė laida paruošta VVilliam 
Morrow & Co. leidyklos. Britiš
kai laidai įvadą parašė E. H. 
Carr, pagarboje laikomas jų is
torikas ir rusų komunistinės re
voliucijos klausimų žinovas, gi 
šiame krašte išleistos knygos 
pradžioje prakalba tokia įžymi 
asmenybė, kaip gen. VValter Be-
deU Smith, buvęs JAV ambasa
doriumi Maskvoje. 

Aišku kad viskas, ką tik Lit-
vinovas norėtų tarti Vakarams, 
būtų ganėtinai įdomu. Senas 
bolševikas, artimas Stalino pati
kėtinis, jis vis dėlto, sakoma, gy
vas būdamas reiškęs nemažai 
simpatijų Vakarams. Todėl jo s

m o s s*™ nusiginklavimo, Kini 

nei rimtų ir slaptų faktų rin
kinys, bent dalinai atskleidžiąs 
kaikuriuos Kremliaus ir Stalino 
gyvenimo užkulisius. 

Rusy vadų kelione 
pietryčių Azijon 

NEVV YORKAS, lapkr. 14. — 
Šią savaitę Rusijos Bulganinas 
ir Chruščevas išvyksta ilgon ke
lionėn į pietryčių Aziją. Lankys 
Afganistaną, Indiją ir Burmą. 
Jungt. Tautose esą diplomatai 
tą kelionę ypatingai komentuo
ja, nes tai yra naujos Maskvos 
pastangos laimėti draugų vadi
namų neutraliųjų tarpe. 

Neabejojama, kad visi trys 
kraštai gaus naujų ekonominių 
pasiūlymų tiems kraštams mo
dernizuoti. VVashingtonas ypa
tingai nepatenkintas ta kelione, 
nes ji vyksta tokiu laiku, kada 
jis nori subalansuoti biudžetą ir 
užrišti savo dovanų piniginę. 

Indijoje rusai sieks jos para-

jos ir karinių blokų kritikavimo 
politikai. Maskvai rūpi, kad ji, 
bet ne Kinija būtų didysis Indi
jos draugas Azijoje. Rusai jau 
stato. Indijoje plieno fabriką, ru
sų ekspertai padeda indams jieš-
koti naftos ir deimantų. Vizito 
proga gali būti daugiau praneši
mų ta kryptimi. 

Bet ir šioje naujoje knygoje, R u s ų b a i š e v i k ų 
vizitas Burmo 

patarnavimas visada buvo nau
dingas sovietams, kai tik kada 
ko prireikdavo iš Washingtono 
ar Lnodono, ypač įfi partijos 
linija reikalaudavo kuriam lai
kui šiltesnių santykių ir jaukes
nės atmosferos su amerikiečiais 
ar britais. 

deja, nėra nieko naujo ir svar 
baus pasakyta, ką turėtų žinoti 
toks šulas, kaip Litvinovas. To
kios rūšies žinutės ir faktai bū
tų prieinamos ir žemesnio ran
go rusų pareigūnams. Kaip tik to 
dėl ir pradėjo -vaikščioti gandai 
dėl leidinio patikimumo. 

Knygoje sutelkti atsiminimai 
tariamai buvo diktuoti pačioUt 
vinovo iš atminties ir dalinai iš 
rankraščių, kurie vėliau buvo 
sunaikinti. Atsiminimai apima 
1926 — 1939 m. laikotarpį. Bet 
ir čia daug ko stinga, daug kas 
pašalinio įterpta, lyg ir papildy
ta kaikuriomis smulkmenomis 
iki 1950 m. Visi tie užrašai, kaip 
reikia tikėti, buvo palikti Alek-

je nėra jiems labai malonus, nes 
komunistai ten su ginklu ranko
je kovoja prieš U Nu vyriausybę, 
bet kiti tikslai verčia Maskvą tą 
faktą užmiršti ir kaip nors išlai
kyti Burmą vadinamųjų neutra
liųjų tarpe. Rusijos ūkinė pagal
ba labai įdomi ir Burmai, kuri ne 
turi dolerių ar svarų prekių už
sienyje pirktis, g Maskva su ma
lonumu priima jos ryžius. 

Įdomiausia vieta Maskvai da
bar yra Afganistanas. Reikia, 
mat, viską padaryti, kad jis ne
prisidėtų prie Bagdado pakto ir 
kad ilgiausiai būtų valdžioje da
bartinis ministeris pirmininkas, 
stipriai linkstąs į Maskvą. Ton 
pusėn jį stumia ir stiprus kivir-

sandrai Kolontai, sovietų amba- čas su Pakistanu. Maskvai įdo-
sadorei Švedijoje, kuri juos per- ! mu tą kivirčą pūsti, nes jis stu-
davusi nesakomam asmeniui' mia Afganistaną jos pusėn. Ru-
Taip jie atsiradę Paryžiuje vie
no agento rankose, kuris jau ir 
pasirūpinęs atapauidiniuiu, 

sija gi turi visas didžiosios vals
tybės galimybes primityvų Af
ganistaną prit savęs pririšti-

Brazilijoje tuo tarpu 
sukilimas baigtas 

RIO DE JANEIRO, lapkr. 14. 
— Brazilijosjfuktliinas, kad su
trukdytų kitą sukilimą, laikomas 
pasibaigusiu sukilėlių naudai. Su 
kilimą pravedė armijos ministe
ris, norėdamas nušalinti laikiną
jį prezidentą, kuris sutaręs su a-
viacijos ir laivyno vadovybe ne
prileisti prie pareigų naujai iš
rinkto prezidento ir vicepreziden 
to. 

Sukilimui prasidėjus, laikina
sis prez. Luz pabėgo ant karo 
laivo ir iš ten manė tęsti pasiprie 
šinimą, bet tarpininkaujant Sao 
Paulo arkivyskupui kardinolui 
Mota sutiko pasiduoti ir pripa
žinti parlamento parinktą kitą 
laikinąjį prezidentą. Taip išveng 
ta kovų tarp armijos ir laivyno 
bei aviacijos. 

Eisenhoweris išvyksta 
Gettysburgo ūkin 

VVASHINGTONAS, lapkr. 14. 
— Prez. Eisenhovveris šiandien 
išvyksta į savo ūkį prie Gettys
burgo, bet jo ofisas bus ne ūky
je,© miestelio pašto rūmuose. Jis 
ten važinės kasdien konferenci
joms su kabineto nariais ir ki
tais pareigūnais bei darbui su sa 
vo raštinės štabu. # 

Galimas dalykas, kad preziden 
tas pats pradės pirmininkauti ka 
bineto ir saugumo tarybos posė
džiams. Šeštadienį jis jau bandė 
kiek palinguoti golfo lazdas. 

Gamtos nelaime 
NIOOLET, lapkr. 14. — šį Ka 

nados miestelį tarp Montrealio ir 
Quebeko ištiko šiurpi gamtos ne
laimė — kažkokio vandens pap
lauta žemė nuslinko į Nicolet u-
pę ir nusinešė arkivyskupo rū
mus, mokyklą ir dar kelis namus. 
Trys asmens tikrai žuvo, bet ga
li atsirasti ir daugiau žuvusių. 

Nicolet upė čia įteka į Šv. Lau 
ryno upę, o to pat vardo mieste
lis yra tų upių santakoje. 2emės 
slinkimo priežastis tuo tarpu ne
žinoma. Dalis gyventojų iškelta 
bijant naujo slinkimo. Katedra 
nesugriuvo, tačiau stovi kaip ant 
plauko ir greičiausiai nebebus 
naudojama pamaldoms. 

• Rusijos žydai esą vėl pradė
ti areštuoti. Ar ne pataikavimas 
arabams? 

Ženevoje tonas susvelnejęs, 
jieško žodžių komunikatui 

• 

di ranka valant įstaigas, kariuo 
menę ir daftnninkų organizaci
jas nuo Perono šalininkų. Jam 
taipgi prikišama, kad vyriausy-
bėn pakvietė perdaug konserva
tyvius žmones, nelinkusius nė re 
formų daryti bei demokratinio 
režimo nemėgstančius. 

Kai pasitarimai dar tebevyks
ta adm. Rojas palaikant ryšį 
tarp prez. Lonardi ir prieš jį su
kilusių karių bei politikierių, ka
bineto sudėtis tebėra nepaaiškė
jusį. Nauji žmonės šį tą pasakys 
ir apie naują politinę liniją. Da
bar tebėra neaišku kas ir už ką 
kovoja. Vieniems atrodo, kad no 
rimą daugiau demokratiškų me* 

vergų stovyklų krikščionių ka
takombose. 

Soviety laivai su 
atominiais ginklais 

BATTLE CREEK, lapkr. 14 . -
Cia kalbėjęs laivyno štabo virši
ninkas adm. Burke pareiškė, kad 
JAV nėra vienintelė valstybė, 
kuri domisi povandeninių laivų 
pritaikymu robotiniams gink
lams naudoti. Vienas sovietų ad
mirolas neseniai yra prasitaręs, 
kad sovietų povandeniniai laivai 
jau yra a r bus aprūpinti roboti-
nials ginklais 1r atominėmis tor 
"pėdomis. Ta i sudarys didelį pa-

ŽENEVA, lapkr. 14. — Pereitą šeštadienį konferencijos daly- todų, o i i kitos pusės galima į-. w j ų Amerikos uostams ir pa 
viai vėl atgaivinę „Ženevos dvasią" i r bandę surasti visiems priim- tarti , kad norima daugiau dikta- j ^ ^ ^ ų miestams. 
tinų bendrų posakių konferencijos baigimo komunikatui. 

Pasikalbėjimai ėjo apie nusi
ginklavimą ir antrą kartą ... at
rasta Amerika: rasta bendra kai 
ba siekiamų tikslų atžvilgiu, tik 
nepajėgta susitarti kaip tų tiks
lų pasiekti. Nutarta Mausimą 
grąžinti atgal į Jungtines Tautas 
ir jieškoti būdų panaikinti karus. 

Visi sutaria šiais klausimais: 
reikia pasmerkti ne tik atominį, 
bet kiekvieną agresyvinį karą; 
atsisakytina ne tik atominių 
ginklų, bet sumažintinas ir kitų 
rūšių ginklų skaičius; visos ato
minius ginklus turinčios valsty
bės turi jieškoti moksliškų būdų 
tarptautinei atominių ginklų kon 
trolei įvesti; Rusija ir Vakarai 
norį plataus nusiginklavimo,, tik 
negali sutarti dėl pirmo žingsnio 
— Vakarai pirmenybę teikia 
kontrolės įvedimui, o Rusija no
ri pirma gauti nusiginklavimo 
paktą. 

Vakar Foster Dulles ir Molo
tovas privačiai konferavo Molo
tovui prašant, bet nežinomas pa
sitarimo turinys. 

Rusai skris Anglijon 
sprausminiu lėktuvu 

MASKVA, lapkr. 14. — Kom
partijos bosas Chruščevas pasi
gyrė, kad kitą pavasarį vykda
mi į Angliją jis ir Bulganinas 
greičiausiai naudos naują spraus 
minį keleivinį lėktuvą, kuris ga
lįs pasiekti ne tik Londoną, bet 
visas vietas šiaurinėje Europoje, 
Afriką ir Turkiją. 

Kelionei į Indiją tas lėktuvas 
dar nebūsiąs naudojamas, nes 
dar reikią jį tobulinti. Chrušče
vas išsiplepėjo Norvegijos atsto
vybėje stiprios norvegiškos deg 
tinės gerokai išgėręs. Banketas 
buvo Norvegijos ministerio pir
mininko lankymosi proga. 

Kalendorius 
Lapkričio 14 d.: šv, Juozapa

tas. Lietuviškas: Romantas ir 
Saulėnė. 

Lapkričio 15 d.: šv. Albertas 
Didysis. Lietuviškas: Vaidyla ir 
Šilinė; 

Saaro klausimui jieško 
kitokio sprendimo 

BONNA, lapkr. 14, — Vakar 
čia viešėjo Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeris Pinay. Jis ta
rėsi su kancleriu Adenaueriu abu 
kraštus ir Europos integraciją 
liečiančiais klausimais. Vienas 
tų klausimų buvo Saaras. 

Skelbiama, kad sutarta jieš
koti naujo kelio Saaro problemai 
išspręsti, kai Saaro gyventojai at 
metė Prancūzijos ir V. Vokieti
jos sutartą* Saaro sueuropinimo 
statutą. Saaras greit turės nau
jus parlamento, rinkimus. Sudė
tis žymiai pasikeis, nes dabar te*n 
pateks provokiškos partijos. 

Demonstracija paremti 
Bagdado sutartis 

LONDONAS, lapkr. 14. — Į 
Bagdadą ateinančią savaitę vyks 
ta Anglijos užsienio reikalų mi
nisteris Macmillanas dalyvauti 
Bagdado pakto valstybių pasita
rime apie Vid. Rytų apsaugą. 
Pakto nariai yra: Anglija, Tur
kija, Irakas, Iranas ir Pakista
nas. 

Macmillano dalyvavimas turi 
pasakyti, kad Vakarai pasirengę 
remti tą susigrupavimą nežiūrint 
didelio Maskvos niurnėjimo. 

Kad jo žodis virsty 
linksma naujiena 

BOSTONAS, lapkr. 14. — Čia 

tūros. 

Japonų dešinieji 
sutarė jungtuves 

TOKIO, lapkr. 14. — Japoni
jos liberalų ir demokratų parti
jos nutarė vėl susijungti ir pasi
vadinti konservatorių par t i ja 
Formalus susijungimas įvyksta 
rytoj. Parlamentui prisistatys ir 
nauja vyriausybė, kurią dabar 
rems 301 atstovas (iš 467). 

Naujoji partija pasisakys už 
stiprius ūkinius ir karinius ry
šius su Amerika ir kietą laikyse
ną derybose su Rusija taikos su 
tartį lipdant. , 

Lietuvio relikvija 
pas kard. Fringsą 

CfflCAGO, lapkr. 14. — Jau 
esame rašę, kad sovietų vergų 
stovyklose kataliku tapęs vokie
tis dabar paleistas namo parvežė 
tremtinio lietuvio vyskupo Vo
kietijos katalikams dovanotą stu 
lą, gražiais lietuviškais ornamen
tais vienoje Uralo stovykloje ka
linamų lietuvaičių išsiuvinėtą. 

• Britų eksportas spalio mėm 
pasiekė 820,680,000 dol. vertės. 
Tai rekordinis mėnuo. 

• P. Korėjai padidinama Ame
rikos karinė pagalba 10 proc. — 
skelbia Korėjos ministeris. 

• Bulgarijos armijoje susek
tas sąmokslas Jugoslaviją pasek 
ti. Areštuota apie 200 karininkų. 

• Sovietų karo pratimuose ne 
toli Norvegijos buvę sprogdinti 
ir atominiai ginklai. 

Oras ChJcagoJe 
Dalinai apsiniaukus, šalčiau. 

Saulė teka 6:39, leidžiasi 4:31. 

KmojM palto ženklą* sn W. Wil-
sono atvaizdu. Bus pradėtas paida-
vinėti gausio 10 d. VirĮjiniios Staun-

Papildomai pranešama, kad to- Į tone. (INrS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Prancūzijos vyriausybė vėl gavę pasitikėjimą ryšium su nau

jų rinkimų organizavimu ir dabar jau atrodo tikra, kad rinkimai 
vyks pagal proporcinę sistemą, kuri atvešianti į parlamentą dau
giau komunistų. Vyriausybė nevirto gal tik todėl, kad mirė prez. 
Coty imona ir jam nenorėta tokiu momentu užmesti naujos vy
riausybės sudarinėjimo vargą. 

—Sen. McCarthy ragina paskirti gen. McArthurą spec. prez. 
katedroje kalbėjęs vyskupas Eisenhotoerio patarėju Tolim, Rytų reikalams dviem sumetimais: 
Sbeen pasisakė turįs vilties, kad j McArthuras geriausiai apie tuos reikalus nusimano, todėl paleng-
vieną dieną nuvyksiąs į Maskvą vės prez. Eisenhotoerio rūpesčių našta. 
ir Kremliuje esančioje Dievo Mo
tinai skirtoje koplyčioje atlaiky
siąs šv. Mišias. Vyskupas 
Sheen Bostone laikė mišias rytų 
apeigonrs Jlusijos atsivertimo 
intencija. 

• Vienas Eulenspiegel redak
torių pabėgo iš sovietiškos Vo
kietijos į Vakarus. Laikraštis y-
ra vienintelis zonoje juokų laik
raštis; 

—Prieš grįždamas namo iš tremties, Maroko sultonas iŠ Pary
žiaus atleidinėja visus augštuosius parengūnus (vizirius), kurie 
pasiliko pareigose jį nuo sosto pašalinus. Jiems taipgi įsakyta ne
dalyvauti jo sutiktuvėse. 

—5f *"!/*<! Molotovas paprašė privataus pasikalbėjimo su Angli
jos uisienio reikalų ministeriu, bet ir šio pasikalbėjimo tema, kaip 
ir vakarykščio su Foster Dulles, taipgi nežinoma. Tik informuoja
ma, kad tie pasikalbėjimai esą ypatingai draugiški. 

—Vengrijoje vėl pavarytas iemės ūkio miniesteris ir padaryta 
pakeitimų kompartijos vadovybėje ryšium su nepasisekimais le-
mėMŪkyfa 

• 

jgt 
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griežtai nsutraliems ir nesuin
teresuotiems autoritetams. J 

IR VEL GROBUONIŠKUMAS 
PERŽENGIA RIBAS 

AL. GIMANTAS 

Gen. Kazimiero Pulaski, \ez- Toji žodžių ir f aktų, dvikova 
kų kilmes amerikiečio revolia-:— debatai tufe jo vykti tarp 
cinių karų diHvyrio mirties su-1 specialių komisijų iš abiejų su
kaktuvių proga, Detroito ir Į interesuotų pusių, vadovaujant 
apylinkių lenkai turėjo numatę 
labai, iškilmingą minėjimą: pa
radą gatvėse, kalbas ir didžiu
li mtingą. Kadangi iš apie 
300,000 lenkų j minėjimą teat-
silanke vos nepilnas tūkstantis, 
rengėjai turėjo atsisakyti iš
kilmių parado ir susikraustė j 
vienos lenkų mokyklos salę. Čia 
ir vyko drastiškai apkarpyta 
minėjimo programa. 

Tikriausiai dėl šventės nepa
sisekimo susinervavę vietos 
lenkų vadeivos pravedę visą 
minėjimą, pabaigoje visiškai 
nuvažiavo j pašalius. Pasiūlę 
ir patys priėmę eilę rezoliucijų, 
kurių vienoje reikalaujama 
''gražinimo Lenkijai Vilniaus ir 
Lvovo, dviejų miestų dabar in 

prie debatų stalo. Ne be to, tingų nuomonių. Pirma savo 
jog nuomonių išryškinimas ga- tarpe jas gerai išgvildenę, vie-
lėtų net ir labai prisidėti gal ir ni kitus pataisę ir papildę, gal 
būsimoms diplomatinėms ko-'galėtume prieiti bendrų nuo-
voms už Vilniaus ateitį. Neuž-1 sprendžiu, kurie neabejotinai 
mirškime, jog lenkų masė yra reikštų ir atst6vautų VIBOS be
gaus' ii gana įtakinga šiame j tuvių tautos nusistatymą. Te-
krašte, jie turi draugų gana j žino ir t&t patys lenkai vienin-
augštose storose, kurias ir mo- gą mūsų visų balsą (dar vis pa
ką ir geba nuteikti jiems pa- sitaiko jų tarpe tikinčių, jog 
lankiausia kryptimi. Kag gali Lietuva galinti gyvuoti ir be 

. . , .. -^ , ... . žinoti, dalinai ir vien dėl to, Vilniaus), teį3isąmonina, kad 
tokias komisijas turėtų įeiti iš- ,. . - . , ,, , , i ^ , T . 

., J , . . . * . heiUvių teises ir balsas gali bu-Į SI. kartą Lietuva neatsiejamai 
torikai, geografai, teisininką1, ir .. ,7 * i i '• -x »i • 

i-A-i - m i-. ' t), mažiau paisomas už lenkų, riša savo likimą su savosios 
politikai. Tegu abi puses iš- L- i I - u u #n JX 

-*1 |Tą turėjome progos ne karzą! sostines likimu. Tesidžiaugia ir 

Ukrainiečių centras Patarimas 
— New York (LAIC) — šk>-| — Kai tau reikės kada nors 

dėsto savo kortas atvirai ir ne- ] į g i t i k i n t i i r anksčiau (ambasa-
varžomai ir tada, tebu3 nu
spręsta, kurie turi svaresnių 
argumentų ir didesnių teisių, 
neginčijamų teisių į senąją Lie
tuvos sostinę. Be abejo, čia 
turės būti pagvildenta mūsų 
istorija bei neužmiršti ir netaip 
jau seni Suvalkų susitarimai ir 
pan. sutartys. 

Žinia, lenkiškieji sluogsniai 
gal ir atsisakys visuomenės 
teismui, bet tuo atveju jau iš
kart būtų aišku, kurion pusėn 
svertų tiesos svarstyklės. Gi 

korporuotų į Sovietų Sąjungos m e 8 , lietuviai, iš savo pusės tik-
sudėtį". rai neturėtume bijoti tokios rū-

Šiuo ir vėl lenkiškieji apeti- 8 į e 8 viešų diskusijų mūsų pusė-
tai išryškėjo visu nuogumu, je tiesa, mūsų pusėje faktai. 

te laisvi tegyveną lenkai savo-
dorių konferencija), kai lemia- joje Krokuvoje ir Varšuvoje ir 
mais momentais likdavome vie-1 lenegraso lygiai to pačio aie-
ni, be jokių savų sąjungininkų kiančiai lietuvių tautai. Tik 
ar užtarėjų. Tokiais atvejais *~ •-***-"1-* —«*»,_ 
kad ir drąsūs atskiri balsai, ga
li labai mažai ką lemti. 

nuoširdūs ir bičiuliški santy
kiai tarp atskirų tautų gali pa
tikinti ramų ir saugų gyveni-

To tu-JJ to išemant, atrodytų, g a J | m * t o * ^ ^ o p o s dalyje. 
•; retų siekti visi suinteresuotieji 

Reiktų bandyti 

tinį trynimasi ir užpakaly šyp
senų nuolat slepiamą kumštį. 

Kartais ir iš nuosaikesnių 
lenkų veikėjų galima išgirsti, 

Vienoje rezoliucijos dalyje rei
kalaujant teisėtos laisvės ir 
n e p riklausomybės lenkams, 
šaukiant laisvąjį pasaulį padėti 
kenčiančiai Lenkijai, o kitoje 
eilutėje nesigėdinti ir nei kiek 
nesivaržant reikalauti svetimų 
žemių, vien tik plėšrųjį impe
rializmą patenkinus. 

Kur logika? 

Ir kaip tad, lenkai gali tikė
tis pasaulio paramos savo vals
tybinėms teisėms atstatyti, jei 
kartu nesidrovima tokias pat 
teises paneigti lietuviams ir 
ukrainiečiams? Kur logika? Iš 
tokio lenkų dviveidiškumo ir 
savęs juokingon padėtin pa
statymo, tikrai galima būtų tik 
nusišypsoti. Dar blogiau, kai 
tokios niekuo neparemtos len
kų aspiracijos skaldo ir taip 
neperdaug tvirtą antibolševiki-
nį tautų frontą Ir tas, aito,u, „ A T n M 

gali skaudžiai atsiliepti ne tik PATAISYMAMS T 
už savo laisvę kovojančioms 
tautoms, bet ir patiems len
kams, kurie turėtų įsisąmonin
ti, jog tikrai laisva ir nepri
klausoma Lenkija tegalės būti 
atstatyta tik tada, kai tokiomis 
pat laisvėmis džiaugsis ir jos 
kaimyninės tautos Vidur, ir 
Ryt. Europos dalyje. Kuo ga
lima būtų pateisinti tokį trum
paregiškumą ir nenorą nei kiek 
pasimokyt, iš labai netolimos 
ateities ? 

ir būtų gera dar kartą bandyti 
reguliuoti lietuvių-lenkų santy
kius tarpusaviais pokalbiais. 
Laiko perspektyva, kad ir ne
perdaug didele, bet iau sudarytų 
pakankamą bazę įvykių įvertini 
mui ir nuosaikiam peržvelgi-
•mui. Jei ir nebūtų galima pa
siekti kokių susitarimų, bet 
dar kartą abi pusės tiesiogiai 
žinotų kurioje vietoje stovima. 
Tokia dvasia, regis, vyko ir te-

kraštai. 

bevyks visa eilė svarbių politi-
Parodykime savo politinį ir m ų konferencijų pasaulio viso-

visuomeninį subrendimą ir ban- k e r iopais klausimais. Tam tik-
dykime patys pirmieji kalbėtis r a p r a g m e į* jog g a u būti lai-
su lenkais. Reikia * tikėti, kad k o m o s teigiamomis, nes dar 
abipusis išsiaiškinimas prisidė- k a r t ą užakcentuoja atskiras 
tų prie aiškesnių santykių nu- p a ž į ū r a s ir tas gijas, kurioje 
statymo ir gal pašalintų nuola-, v į e t 0 je jos skiriasi ir kurioje 

Ar žinai kad, 
Marsas yra vidutiniai už 

141,650 mylių nuo saules. Jame 
labai mažai tėra deguonies ir 
vandens. 

Kometų priskaiči jojama dau
giau 1,000, iš kurių tik vienas 
penktadalis tegali būti mato
mas be teleskopo. 

mis dienomis Amerikos Ukrai
niečių Institutas įsigijo puikius 
rūmus Fifth Avenue, Nsw 
Yorke. Tuose rūmuose jau pra
dėjo įsikurti Amerikos Ukrai
niečių Institutas. 

Rūmai, kuriuos įsigijo ukrai
niečiai, priklausė vienai pirmų
jų New Yorko šeimų. 

Olt. ANKA BALIUNAS 
AR1V. AUSV, NOSIES IR GERKLftS 

LIGOS. 
f * — P l ' l f Hui alUBllM — 

6322 South Wei tern Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia-

tentais uždaryta. Kitu laiku susitarus 
<*tso telefonas: PR. 6-8836 
Rea, teįet. WAlbcoofc 6-6076 

Te*, ofiso E T 4-7876; rea. GR 2-9203 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t S M W. Cbiongo Ave., Cfcicago 22, OI. 
Vai. 1 8 : 8 0 - 8 : 8 0 , • - • p.p plrmad. 
antrad.. ketvirtad. ir penktad ; 11 v. 

j ryto Iki 2 vai. p.p. iettad. Tik susi 
tarus trečiadieniais 

pinigų, ateik pas mane... 
— Nuoširdžiai tau esu dėkin

gas. 
— Eisime drauge jieškoti to

kio, kuris mums paskolintų. 

re*. 

yra viltieg suartėti. 

Pasvarstykime 

žinia, ir šios mintys nėra 
kad ir jiems toji padėtis yra j 0 k s tikslus receptas viso rei-
jkyrėjusi ir jie matą tą žalą, 
daromą abiems kaimyniniams 
kraštams. Pagaliau, jei ir iš 
tokio nuomonėmis ir faktais 
pasikeitimo padėtis ir liktųsi 
tokia pati, niekas jau negalėtų 
kaltinti lietuvius, kad mes buvę 
nesukalbami ir nenorėję sėsti 

kalo išsprendimui. Reikėtų ti
kėti, kad čia būtų ir yra visa 
eilė panašių ar ir visiškai skir- ~ tiS*wm'ūSviėTh VkmaA 

OR. JUZE lt KĘSTUTIS 
A G L I N S K U 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest SI 8treet 

Vai. — pirm. ir aatr. 10 lkl 11 ryto; 
S iki 4 ir • iki » popiet; ketv. u 
penkt. t Iki 4 Ir 4 lkl f popiet; šast 
10 Iki 8 popiet. 

Ofiso teL PRospeot 6-1766 
Rea. tai. GKovehiU 6-5608 

TeL ofiso HE. 4-6666. rea. P B . 6-7S88 

M . ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

1957 W. Garfield Btvd. 
VAK: 1—« Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

0R. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daraen A vena* 
(Kampas 47-toe ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 4—1 vai. vak. 

Šeštadieniais t—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Tatai, ofiso LAfayette 8 -6048 

Rea.: WAlbrook 6-8048 

6* ou«o u L j m p i c a -e iae 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15te BU Oiocro 
Kasdien 1—t v. ir C—8 • . vakare 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1526 So. «46th A ve. 

Ofiso telef LAfayette 6-8816, Jei 
-teatsiliepia, saukite KEdzle S-S86S j 

DR. EMILY V. KRUKAS I 
GYDYTOJA IR CHIRURGI 

4146 & Archer Ava. 
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:44 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt, 4-8:16 v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAU6ELI0NAITE 
(Gydytoja ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTĖ 

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

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-4 v. v. Sešt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturimą 

DR. j . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4256 W. 63rd S i 

Ofiso teL REliaams 6-4414 
RaatdL teisi . GRovehil 4-0411 

Valandos: 1—4 p. m. 7—8 p. m. 
Penktadieni tik popiet. 

Trečlad ir SeStad. pasai sutarti 
" i 

Ofiso teL CLifflde 4-8866 
Rezidencijos: LAfayette t - l i t i 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

1 7 2 4 VVeat 4 7 t h S t r e e t 
Kampas 47tti tr Uermnagv 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir t iki t v. vak 
ftestad. nuo 2 iki t vai., isskyr. sek 

OR. FL TALUT-KELFSI 
G Y D Y T O J A S IB CtHRTJRQA> 

MOS Watt 16ta Street 
-"ai.: kasdien 4-4, sestad. i -a 

TW«*f. T O t n a i i a U S-OS6S 
16S4 West 68ta Street 

Vai.: tik 14 anksto susitarus 
Telef. HEmlock 4-7080, n^atsaklu. 

skambinti CEntral 4-2244 

DR. VYT. TAURAS-
TUMIAUSIUS 

GYDYTOJAS TŠ. CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA £B 

&PEC. MOTERŲ LIGOS 
Oftaas tr reatd.: S410 W. Slat St 

TeL P R 8-122S arba W E S-&577 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr. 

• Trečlad. ir Pents.4. 6—9 vai. vak. Ir 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

Kur pagrindas •> 

PRISTATOME 
VISOKIŲ ROSIV 
MEDŽIAGĄ 

C/aJRRMOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTVVTNAS, Prss. 
8039 So, HALSTED ST. 

TeL Vlctorr S-H7S # • 
APKATNAVIMĄ IR PREKIV P R ' 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI f 

RASTI N S ATIDARYTA kasdien nu. 
I vai. ryto iki t vai. vakaro h 
šeštadieniais tkt I vai. vakaro 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tel. Ylrds 7-3278 

MKS PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IB LAIVAIS. 

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

TeL ofiso HE. 4-S849, rea H E . 4-SS24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MM West 71st Street 
Vai Pirm., ketvir., p e n k t 1-4 ir 1 9 , 
antr 1-6. treč. ir sėst, pagal autartĮ. 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South VVestern Avenue ' 

OkicAgo 89, I1L 
Pasimatymai pagal rotartief 
Telefonas REpublic 7-4900 

Eeaidencija: GRovehiD 6-8161 

OR. IRENA KURAS 
(Ovdytoja ir CbirurgS) 

KCDIKIŲ I R V A J E T ; LIGŲ 
SPECIALlSTft 

7156 South Western Avesms 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — l • . p. p. 4r nuo 
4 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto — 1 v. p. p. AeetaT 
vai. ryto iki 4 vai. popie t 

Ofise 4eL RE. 7-1148 
tel. UAlbrook ft-S7*» 

U 

P.&J.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Kuo pagaliau lenkai grindžia 
savo teises į Vilnių? Gal, saky
kime, 19 metų trukusia neteisė
ta okupacija, kuri nebuvo pri
pažinta įvairių tarptautinių j chlcago S2, OL — TeL LA S-8611 
sambūrių ir įstaigų (Haagos •. 
tribunolas). Bet ir šis argu-i 
mentas, kad ir kaip netvirtas,; 
atkris galutinai, nes nuo 1939 Į 
m. rudens, Vilnius jau vel buvo 1 
bd>uvtpkoje jurisdikcijoje, kad 
ir raudonojoje dabar. Tad, šio 
je vietoje gal ir reikėtų kartą _ 
visiems laikams bandyti ^ . ^ i ^ S ą ^ r S T S S J S S ^ 

NUO U2SI*«ENEjrSlTJ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tta, kuris kenCla nuo BENŲ, AT- I 
V1RU ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ, jie . 
negali ramiai sedlti Ir naktimU \ 

UR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 Tai. 
rak Šeštadieniais nuo S iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiao teL Vlrginia 7-OOM 

Oasklencljoa teL B E r a r l j 8-8*44 

TeL ofiao Vlrginla 7-0600, 
rea. REpublic 7-08«7 

DR. M . GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(apeo. moterų l igos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California A r * 

VAL.: 1—4 Ir 6—S T. p. p. 
la i tadienlais 2—7 vai. p. p„ 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso Y A. 7-5657, rea. R E . 7-4t*6 

DR. FRANK C. KWINN 
(RV1F/-INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 T. iki 8:10 

TeL Ofiso GR. 6-530*. PR. 0-47SS 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOft 
2423 West 63rd Street 

(Kampas 41rd ir Artealan) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 4—g v. vak. 

ŠeMad. 2—4 popiet. 
Trečlad. ir sekmad. uždaryta 

Tel. ofiso H E 4-2125, rea. P R 0-8454 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenue 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—» v. v, 
šestad. 2—4 popieti). Trečiad. Ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiao: DAnotoe 8-11*5 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIBURGAS 

5fOTERC LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 South Halated Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. ir 4—I T. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL ofiso PRospeot 4-0400 
Reslri. PRospeot 5-

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaikev idatB) 

GYDYTOJA IR C H I R U R G I 
•248 SotKH Kedate A v e s n s 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo f—I 
v. vak. Aefitad. 1—4 p. p. Trtčiad. Ir 
kitu laiku tik susitarus. 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

1407 S. 49th Coort Cicero 

TeL ofiao Ir rea. \VAlbrook ,5-5558 

DR. S. 6EŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 7l8t S t 

C RA N E S A V I N G S ^ ^ 1 
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083 

B. R. Pietkieuicz. prez.; E. R. Pietkieuirz, aekr. ir advokatas 
Mokame »augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybes bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE S£SKAIT& ŠIANDIEN—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o sešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

— 

rai, nesikarščiuojant ir "•**«-«* l^!Simą T ^ i l l T u n j ' i T i T Uvi 
nesivaržant pasikeisti tarpusa-lni *r "kaudžtu žaizdų, utdikiu 

- . - , - , . . • ! • t LEOULO Otntment Jų g y d o m o s 
vemis pažiūromis del Vilniaus. • jrpatybss palengvins jasų skaudeji-

. ma ir galėsite ramiai miegoti nak-

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

I* WGES stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 ik i 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
hhJLAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 ktl. 
, 3 ! parduodamas po 75 

' e t . $1.25, ir $8.50. 

ma ir galėsite 
tL Vartokite jas taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Jos taipgi pasalina I 
niežėjimą, Ilgos vadinamos PSORIA- I 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligot 1 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyBimą 
tarplrsčlų. Yra t inkamas vartoti nuo į 
džiustančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos išnirimų ir t. t , taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa* 1 
strodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera gyduol i nuo a) 
virtinių odos llgų.Lo* 
gulo Otntmsnt yra 

Cklcago 29, 111. HEmlock 4 24 
7121 So. ROCKWELL ST. 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparaty Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

Plrktte vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse— 
MUwaukee, Wiso. Oa 
ry, Ind.ir Detroit, Mi-
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo-
aey ordor ): 

LEGLHLO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 84, m. 
m m ap^sy^ay^syay mt <m m 

DIENRAŠTIS MĖNESIO NEMOKAMAI! 
LHdeh* Hu Senų įtempimas, karo b Ūlos faHmyMt verBa vbas sttidejut 

sekti kasdieniai įvykius. Tam reikalui disnraltfc darosi būtiayM. 
Šiais mr.tsis sueina 50 metų kaip iškovots spaudos lais^S. T S J ju-

billjus tebūnie minžm«f jlūkiu: kirkvienuose KetuviikooM namuose "Iiemvil-
kas" hikraitks o šiuo metu — lietuviškas dienraštu. Dienraštis "Draugas", 
pati įvesdamas 49 m. sukakti • « • įsikūrimo Chi^goje, daro 0 tavo puses 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, t& 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentų kr in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslą, meno, litrraturos priedą, turi spe
cialius įkyrias: motoro, jsasdmo (ateitininkų, skautų, studentų), sparto, tfts> 
kstos patarėją; kasmet duoda $1,000 premijos lesiausiam romaau kr naskiaa 
stkarpoje spiusdms rinktinius kūrimas. 

wOraugssM tari savo bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje, Venecueloje, 
Braailijoje, Argentinoje, CiKje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, ^rekari jo je, 
Italijoje, Prancusijoje, aet ir Austrahjtja. 

turfisite progos susiparinti su geriausiu lietuvišku dienraietu. Jei 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresas avo pažįstamų, karte 

pjo dar neskaito b mes per menesj buko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, H X I N O I f l 

71sS tr Talman Ave, 
VaL: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telef. INterooean 8-7S04 . . 
Btsso telef. LNterooean 8-87M 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 10760 So. mdiifiun Av«. 

Vai.: Kasdien S—18 vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus treč'adienj. 
fiesta*. 10 — I v. Kitu laiku eusl 
tarua. 

Ofiso telef. YArds 7-11*6 
Beaidencijos — STevrart S-4A11 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

786 VVest S5tb Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvf ) 

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

Šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofioe«\VAlbrook 5-2U70. 
Rea. U l l l top i - i a a t t l 

Dr. Akxander J, Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI 
MAItQLETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 8—4 p. p. ir nuo 7—8 v. vak 

Trečlad. ir sestad. pagal sutarti 
TeL Ofiso P R 6-8838, rea. R E . 7 - t l t t 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(L1ETUVI8 GYDYTOJAS) 
2500 West 68rd Street 

VALv kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:80 
iki 8 vai. Trečlad. ir feest uždaryta 

%OROTehuJ 6-1586 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų 6 P E C I A L I 8 T 1 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 8—18 tr 7—8 v. v. 
susitarimą, i is l .yrui taSčiadlenlua. 

2422 VVest Marąuette Bd. 

DR. lULUA MONSTAYIčIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 
išsyrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — PTJllsnasi 6-6766 
Buto — t \ g l e w o o d 4-4876 

Ofiso tr buto tel. HEmlock 4.5818 

DR. A. NARBUTAS 
P L A l ' t t V IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Westem Avenue 
Valandos: plrmad., trečlad., ke tv ir t , 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Sestad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien S—e vai. vak. Sestad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Ke*kL 22S7 W. 
SSrd PLACE, tel. FRoatsar 6-6641 

Kasdien 10-12 ryto ir (-8 vaL 
Šeštadieniais 10-8. 

Ofiso Ir buto teL OLympic 1-1881 

TeL ofiso VIctory 1-1681, 
rea, VIctory 8-6748 

DR. V. YILEIŠIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

8 0 2 W e s t S l s t S t r e e t 
Kampas Halted tr 81-ąsos amtvta. 

Priėmimo valandos: 8—4 p.p. ir 
6—8 v. v. Sestad. 8—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, rea 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p ; 6 lkl 8 

Treč. Ir sestad. parai sutarti 

Tel. ofiso CA 6-6867, apa. P R 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR COTRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
ftesld. 6600 & Artealan Ave. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—6 v. v. 

Telefonas REUence 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8926 VY est 69th Street 

VALv 1—4 popiet, 6:80—8:80 
UJdaryta trečlad. ir Sestad. i 

Ofiso tetefotsas — Bl&liop 7-8686 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VALv kasdien nuo 8 Iki 8 vaL 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-8280 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
24S5 VVeat 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vaL vak, 
Išskyrus plrmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
Sestad. 10-18 v. Kitu laiku susitarus 

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

keičia stiklus Ir resnus. 
4 4 5 6 S o . Cal i fornia A \ e . , C h k m g c 

Saukite YArds 7-7881 
Priima: vakarais 6 lkl 6; sestad. 
10 vai. ryto iki 4: trečlad. Ir sekmad. 

tik susitarus. 

TeL Ofiso Cli. 4-0858, rea. GR. 6-8876 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGI 

4645 8. Ashland Ave. (samb. 211) 
Plrmad., antr.. ketv. Ir penk. 

6:80—8:80 vaL vakare 
nuo 8 lkl 4 popiet. 

Rea. 8058 8. Campbell Ave. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

464S So. Ashland Ave., Cbioaco 
VAL. auo 8—4 tr 6—8: trečlad.. Ses
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps viriminSti telefonai, 
TeL ofiso TA 7-4*87. rea. P R 8-1888 

Saukite Mldvrai 8-0001 

¥ 
P. ŠILEIKIS, 0. P 

Aparatai-Protesai. M«d.Baa 
dažai. S p e c pacalke BLofosas 

(Arob 6uppor«s) tr US. 
V A U : S-4 tr 6-8. Sefttadienu BĮ 9-> 
O R T H O P E D U O S TECHNIKOS LAB 
1811 W. 56th St., Chloago 86, Oluaosi 

Tel.: PRoepect 6-6886 

OR. G. StRHER 
1AATVV1S AKIŲ GYDYTOJAS 

86 m e t a patyrimas 
TeL YArds 7-1888 

Pritaiko akinius 
t 

tr akiniu dirbtuvS 
756 W s s t S6th Street 

Vai. nuo 10 lkl 8, nuo 6 iki 8. tre
člad. nuo 10—18: penktadieni II 
sestad. 10—S p. p. 

OR. S. VAITUSH, OPT. 
Palengvinu akiu Jtemptm*. kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo, 
svaigimo ir skaudančių ak ly karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir toliretTB-
te. Prirenku teisingai akiniua Visi 
egiaminavįmai daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trukumas. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland \v« 
YArds 7-1878 

VaL 10.80—7 v. v„ • e l t a A 16:1 
sekm. Ir treč. 

. . 

Pirkit Apsaugos Bonus! 
• 

•• -: 
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PREKYBOS VAR2TŲ ŠVELNINIMAS 
K. S. TAUTKUS 

•nt«r«d M S*ooad-Cl*aa Matter Mare* BĮ, I t l f , at CHlca«o, Illlnoto 
Und»r th« Act of Marota I, 1I7». 

tfambar o/ the Cathollo Preaa A«'a 
Pubustaad datl?, axept Sundays, 

by the 
uiuiuaalan Cathollc P 
PRENUMERATA: 
Tilca^oj Ir Cicero J 
Cttar JAV Ir Kanadoj* 
IMenyj* 

Sodety 
Metama 

19.00 
11.00 

$11.00 

•UBSCRIPTION RATE8 
$1.00 p«r year outatda of Chicaco 
10.00 per jear in Chicago A Cicero 
1100 per year ln Canada 
Forel*n $11.00 per year. 
H metų I mCu. 1 mln 

0.00 $1.7$ $1.25 
$4.10 $1.60 $1.00 
16 KO $1.00 $1.15 

Redakcija straipsniu* taiso savo nuožiūra. Neeunaudotu straipsnių ne-
eauKo, juos trraztua tik 10 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turiu, 
-teatsako Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

LIETUVIŠKO TAUTIŠKUMO LIKIMAS 
VYLINGA ŽALTVYKSLE 

Tautininkų pasitraukimas iš bendio Lietuvos laisvinimo dar
bo sužadino kalbų tiek pačių tautininkų tarpe, tiek plačiau, šis 
Įvykis toli gražu nėra taip vienprasmiškai vertinamas ir palankiai 
sutinkamas, kaip tikėjosi jo ruoiėjai. Apski itai, susipratusios vi
suomenės tarpe reukiamas apgailestavimas dėl šio tautininkų 
žygio. 

Žmonės, kurie mėgsta suvokti įvykių priežastis, kelia klau
simą, kodėl taip įvyko. Juk šis žygis neteikia jokių pagerinimų 
tautininkų veiklai. Nejau jis yra padarinys to motyvo, kuris 
dažnai vadovauja susijaudinusių ir supykusių žmonių veiksmams. 
Jie kartais sako: nors man iš to nieko gero nebus, t e t mano opo
nentui tikrai bus blogiau. 

Jeigu neiti dar toliau ir neprileisti kokių šalutinių įtakų, nie
ko bendra neturinčių su Lietuvos laisvinimu, kurios galėjo nu
lemti šį žygį, tai berods ir nelieka kito motyvo, kaip tas augš-
čiau minėtasis, būtent: noras nubausti savo ligšiolinius bendra
darbius. Tasai "Schadenlust" arba džiaugsmas dėl draugo ne
laimės yra gana pavojinga žaltvykslė. Ji yra ir labai vylinga: 
trumpai sužibus, užgęsta, palikdama keleivį klaidžioti tamsoje. 

TEISES PRITAIKYMAS DARBAMS 
Žmonės, kurie nemėgsta tautininkų, šio reiškinio akyvaiz-

doje taria nieko naujo neįvykus. Juk tautininkų politikai Vlike 
seniai nesutaria su demokratinėmis grupėmis. Jie nesutaria ne 
tik dėl vieno kito reikalo, bet dėl pačios sąrangos ir savo veikla 
kenkia Vlikui. Todėl jų išėjimas iš Vliko yra tam tikras atvi
rumas. Tai yra išdrįsimas padaryti teisines išvadas iš faktų, 
kurie jau seniai buvo daromi. Dėl to netrūksta asmenų, kurie yra 
linkę sveikinti buvusią tautininkų vadovybę už savo teisinės pa
dėties priderinimą savo darbams. Šios minties šalininkai mano, 
kad tautininkai niekada iš vidaus nebuvo susitaikę su demokra
tinio bendradarbiavimo mintimi ir dėl to savo išėjimu jie ne tik 
nenukrypo nuo savo linijos, bet pasielgi pagal ją. Jie nebendra
darbiavo su kitomis gurpėmis, kai buvo paėmę valdžią Lietuvoje. 
Šis įvykis esąs tik proga lietuviškai visuomenei dar kartą pama
tyti, kas kuo yra. 

Mes nemanytume, kad toks procesas, kada darbai nugali tei
sę, yra žmogiškai vertingas procesas ir jokiu atveju negalime jo 
sveikinti. Tai yra būdinga žmogaus puolimo apraiška. Kai iš 
atskirų neteisingų faktų sukuriama teisė, tai ji negali preten
duoti suteikti tiems darbams kokio teisingumo. 

TAUTINE MINTIS 
Tačiau tautinė mintis nėra vien tautininkų nuosavybė. Tau

tinė mintis praėjusio šimtmečio pabaigoje ir šio šimtmečio pra
džioje yra suvaidinusi labai didelį vaidmenį žmonių gyvenime. Ši 
mintis turi savyje tam tikro gajumo, tam tikros visuomeninės jė
gos. Tačiau šios jėgos turinys yra labai neaptartas. Ji yra ne tik 
neišaiškinta, bet slepia savyje ir savo žūties s'ėklas. Ir reikia rū
pestingos dvasinės atrankos, kad ši jėga būtų išvalyta nuo griau-
jančių elementų ir tuo būdu būtų išgelbėta. Dėl to ir lietuviška 
tautinė mintis jieško šiandien savo gelbėtojų. Ji yra reikalinga 
gilesnio pažinimo ir garbingesnio atstovavimo. Tie, kurie iki 
šiol jai vadovavo ar jai atstovavo, nesugeba susigaudyti, kas to
liau reikia daryti ir kas yra tikroji tautinė veikla. 

KINTA UŽDAVINIAI 
Prieš I Pasaulinį karą prasidėję tautiniai sąjūdžiai daug pri

sidėjo prie visos eilės nepriklausomų valstybių atsiradimo. Tau
tinė mintis, norėdama save suvokti, manė, kad ji yra ne kas kita, 
kaip tautinių skirtybių pabrėžimas. Tautinis skirtingumas ilgai
niui užpildė visą tautiškumo turinį. Ir šiandien Iš inercijos mes 
juo dar tebegyvename. Tačiau kyla klausimas, ar tik tautinis 
skirtingumas sudaro tautiškumo turinį? 

Jeigu šiandien plačiu žvilgsniu mes apževlgtume tas proble
mas, prieš kurias stovi tautybės pasaulyje, tai mes pastebėtume, 
kad tautiškumas šiandien reikalauja visai ko kito. Jis šiandien 
reikalauja ne tiek skirtingumo akcentavimo, kiek sugebėjimo 
tautinius skirtumus derinti ir pačioje tautoje, ir šalia jos. Ateina 
laikas, kada, norint grožėtis gėlėmis, reikia ne tik jas rankioti 
po pievą, bet ir jas sodinti; ir sodinti tvarkingai, kad jos viena 
kitos grožio nenustelbtų. Ateina laikas, kada laukinis gėlininkavi-
vimas nustoja savo prasmės. Dabar reikia g*elee sodinti ir so
dinti tvarkingai. Tik tautų sugebėjimas savo tautinius skirtin
gumus suderinti apsaugos tautą nuo išsikaldymo. v 

"NEBĖRA PRASMES" 
Mūsų tautininkai, kurie yra parodę nemažo polėkio susikon

centruoti į kaikuriuos tautinius skirtingumus, šiandien jau ne
sugeba sutikti naujų tautiškumo uždavinių. Visa savo veikla jie 
sugebėjo ne ugdyti tautiškumą, bet jį nudrenuoti nuo visos tau
tos į vieną jos grupę. Šitas siaurumas, padėtas sąjūdžio pradžio
je, darosi kaskart ankštesniu ir kaskart mažėjančiu lanku, smau
giančiu jų pačių veiklą. Atsiskyrimas nuo visos tautos jos lais
vinimo kovoje tautininkams yra pavojingesnis, negu betkuriai 
kitai grupei. 

Savo rašte, deklaruojančiame pasitraukimą, buvusi tautinin
kų vadovybė rašo, "kad dalyvauti šiame komitete nebėra pras
mės". Kodėl nebėra prasmės? Net jeigu Vlikas ir kažinkaip ne
tobulas, ar gali tikras tautininkas sakyti, kad jau nebėra pras
mės? Ar jie neturėtų stengtis dalyvauti visur, kur tik kas liečia 
Lietuvos laisvinimą, ar tai būtų tarptautines, ar mūsų pačių or
ganizacijos. Ar savo buvimu jie negalėtų jo bent kiek pagerinti? 
Bet jie sako, kad nemato prasmės. Tik kažin ar tas "nebėra 
prasmės" nereiškia, kad tautininkų vadovybė savo ligšioliniame 
kelyje nebemato prasmės. Jie priėjo akligatvį. Jų pasitraukimas 
iš Vliko sutampa su gilesne jų krize, negu jie sugeba pastebėti. 
Mes linkėtume, kad jie atrastų prasmę tiek savo tautiškume, tiek 
lietuvių tautos pastangose išsikovoti laisvę. V. Bgd. 

Ketvirto punkto vaisiai 

Spalio 23 d. keturi didieji Ge
ne voje pasirašė komunikatą, ku 
riuo nustatė užsienio reikalų mi-
nister iams dienotvarkę spalio 27 
d. konferencijos tąsai. Paskuti
nis punktas ap:m'2 "5ąlyči0 tarp 
Rytų ir Vakarų plėtimą", kitaip 
tariant, "be visų kitų palengvini
mo kelionių, apsilankymų, įėjo 
ir prekybos plėtimo reikalai. So
vietai tam nesipriešina. Jie su
tinka užmegzti piekybą. Jiems 
svarbu gauti ir "nesvarbių stra
teginių" prekių, kurios atpalai
duotų menkas jų vidau, rinkos Pnezodis. Mintis ir spaudimas 
prekėms tenkančias žaliavas Prekybos su komunistiniais fcraft 
mesti į ginklų pramonę. Pareis- l a i * ^ f atėję U pačių turim-
kimas, kad po Naujų Metų bus «Htt sluogsnių Visais laikais 
panaikinami "nestrateginių pre- buvo per priešakines (o dar dau 
kių" varžtai prekybai su komu- š i a u I * r užpakalines) duris 
nistiniais kraštais, prekybininkų spaudžiama JAV vyriausybė, 
sluo-sniuose sutinkamas su k a J a t J e i s t u v a , ž t u s prekybai su 

sienio paslaugomis sovietai ga
lės parūpinti gyventojams dau
giau būtino nau lojimo gėrybių. 
Šios pastangos pagerins sovietų 
vergų padėtį, kartu sustiprins 
komunizmo galirtgumą. Rezulta
tas — demokratinės laisvės ptie 
šas n r. 1 jos pačio3 darbo jėgo
mis bifs sustiprintas ir, norint, 
ar nenorint, vieną kart.". įeil.ės 
su juo suvesti sąskaitas. 

Gobšumas pavojingas lai :vei 

"Kas daugiau turi, tas dau
giau 

PALIEKA LIGONINE 
majc 

nori ir siekia", fcaKo senas 

džiaugsmu. Nestrateginėmis pre 
kėmis minimi automobiliai, ta
bakas, javai, statybinės medžia
gos ir kt. 

1H geros valios — 
pasekmės 

blogos 

Tarpvalstybinė ar tarptauti
nė bei kontinentine prekyba yra 
normalus reikalas. Valstybės 
negali užsidaryti savo teritori
nėmis prekybomis. Prekės turi 
pasiekti ir vaikščioti po visus 
kraštus. Kiekviena šalis sten
giasi daugiau savo krašto gami
nių parduoti. Tuo būdu ekspor
tas didėja ir kraštas turtėja, 
svetimos šalies valiuotos santau 
pos didėja. Bet kada yra kal
bama apie prekybą su tais kraš
tais, kurie siekia pasaulyje įgy-

komunistiniaig kr actais. Kompa
nijų prezidentai ir kiti nesidrovė 
davo viešai pasisakyti (Chrys
ler) ir įtikinėti prekybos n3U-
dingumu. Manote, kad "piršliai" 
yra toki naivūs, kad nežinotų ko 
munizmo tikslų. Žino gerai, bet 
pinigas juose sunaikina gėri0 ir 
sąžinės pradus. 

Nekaltinama, priešingai — 
pagiriama, kad kompanijos sie
kia savo prekybą plėsti. Jos už
dirba, duoda darbo ir moka ge
resnį atlyginimą darbininkams, 
prisideda ir prie savo krašto su
stiprėjimo ir pažangumo. Tai 
viena.' Tačiau kai norima už
dirbti pinigus prekyboje su tais 
kraštais, kuri? siekia tų kom
panijų kraštus* sunaikinti, vertė
tų pagalvoti, ar verta už "pelną" 
parduoti savo kraštų žydinčią 

Prezidentas F!isen1iowrris palieka Fitzsimons armiįns ligoninę, Denver. 
šinf'jp yra Mrs. Kisenlunvcr motina Mis. Jolm «S. Doiul. 

Šalia .'" vra M rs. F «M n!io\vei. De-

Drožles 
Gera buvo Maironiui rašyti 

'mainos rūba? margo svieto »» 

Močiute tapo sesele 
Močiutė A. Seymour, keturių 

vaikų motina, likusi našle jsto-
Bet kas daryti dabar, kada ne jo j šarlčių vienuolyną Green 
tik rūbai, bet pats svietas mai- ! Bay, Wisc, ir jau ten padarS 

vo įstojusi į tą vienuolyną, da
bar buvo naujokių magistrą 
tos grupes, su kuria buvo ir 
jos tikra motina. 

vendinti vergiją, kurie neatsisa- j gerovę, pažangą ir augštą gyve-
ko nusistatymo kapitalistinius nimo standartą 
kraštus sunaikinti ir komunizmo 
santvarkai pajungti visą pasau
lį, prekyba, nors ir "nestrategi
nėmis" prekėmis, Jtta pavojin
ga, verta rimtų ir nuodugnių 
studijų. Jau žinoma, kad komu
nizmas visus išteklius meta į 
sunkiąją pramonę. Būtinam gy
ventojų naudojimui gaminių ma
žai patiekia ir jaučiamas jų di
delis trūkumas. Tik komunisti
nės santvarkos brutalumas ir te
roro priemonės palaiko ramybę 
ir atgraso nuo reikalavimo. Jei 
jau Malenkovas buvo priverstas 
prisipažinti, kad noras pagerinti 
gyventoių būtino naudojimo pre. 
kių kiekybę buvo "nesugebėji
mas" ir klaida, tai apie komunis 
tų santvarkos "liuadį" netenka 
kalbėti. Naganas, teroras ir sa
distinis kankinimas atgraso ir 
drąsiausius vergų reikalavimų 

nosi? 
Rytų vokietys atsikelia ryle 

ir žiūri į Vakarus, o Vakarų 
vokietis gula vakare ir sapnuo
ja apie Rytus — kaip kada ir 
Klaipėdą imdamas. 

Amerikoje įsikūrę Lietuvos 
tautininkai taip smarkiai spyrė 
(nepataikydami) VLIKUI, kad 
išsisuko koją ir, sakoma, nie
kur toliau nebegali eiti. 

Amerikoje gerai gyveną mū-
sų* tfomtmiilai panašūs žmogui, 
kuris peiliu kisielių pjauna. 

Genevoje būtų daugiau pliu
sų, jei būtų mažiau minusų. 

P. Eiliukas 

amžinus įžadus. Iškilmių metu 
dalyvavo ir jos vaikaičiai. Vie
l a jos duktė, kuri anksčiau bu-

Asfaltas yra senovės graikų 
žodis, kuris reiškia kietas, pa
stovus arba saugus. 

Turime komunistų vadų pasa
kytus žodžius, krie liepia kapi
talistams nesigailėti pinigų, • nes 
pinigus' atė ju t ""progai komuns-
tai ras ir pasiims. Pvz/ Molo
tovas mūsų ministeriui pirm. V. 
Mickevičiui (Krėvei) nedvipras
miškai pasakė, kad "kapitalisti
nis pasaulis bus sunaikintas jų 
pačių rankomis ir pinigais". 

Ir dabar, kur reikia ir kur 
ne, komunizmas savo prekes par kai ir paslapčių pirkliai yra ap-
duoda pusvelčiui vien dėl to, kad mokami auksu ir nešykščiai. Ne 
griautų laisvųjų kraštų ūkį, kad mūsų pareiga mokyti didžiųjų 
darytų įtaką sunkumams, artin- valstybių vadovus. Bet primin
tų depresijų laikus. Yra žino- ti ir pasižiūrėti į realias pasek-
mas anekdotas, kuriame Lėni- me s nėra nusikaltimas. Many-
nas sakė, kad auksu reikia iš- čiau, kad kiekvieno laisvę my-
kloti tik išviečių sienas, nes ko-' linčio asmens, ypatingai tų, ku-
munizmui, kaip svieto lygintojui, j riems teko laisvės žydėjimo me-
jis nereikalingas. Vėliau metė; tu susilaukti iš komunistų bru-
šūkį, kad auksas turi padėti ko- taliausių sankcijų jai sunaikin-

MIDLAND 
Savings ar.d1_.oan — -4 

Associat ion" .^ 
§Įl»S0«E8' 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4039 Archer Ateiut Tei. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prazldcnroi 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti antom<>hiI) visuomet 
kreipkitės 1 Lietuvišką automobiliu prekybą 

• 

5805 S. 
B A L T I C A 

WESTERN AVE. * WAJbrook 5-8200 

M0VINC MOV INC 

munizmo įsigalėjimui pasaulyje. I ti, pareiga ir sąžinė neleidžia ty-
patiekimus. Dabar lengvomis už Šiandien visi šnipai, sabotažinin- lėti, bet verčia įspėti. 

SR»wisws vmuusjyJ* 
V** 1$ TOU IR ARTI * % 1 

NAUJI DlOBU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (M*K/Al 
IlSU METU PATYRIMAS-Pt6US t*SAZIMN6AS PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAJJ3KAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. WAlbmoW 5-920$ 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

šias. Dar Rygoje mudu su Antanu jieško jom lietuvių' bar yra pulkuose. Man pataria aplankyti motiną ir po 

Tęsinys 48 

Kretingoje netikėtai susitinku buvusį klasės drau
gą iš Panevėžio. Jis neblogai įsikūręs. Su juo smagiai 
praleidžiam dieną. Prietelius aprūpina mane diržu, aš 
apsiskutu ir šiek tiek išsipūstau. Kad ne tie įvykiai 
prie šakis, būtų galima visai smagiai Kretingoje pa
atostogauti. Prieteliaus dėka sueinu su Žemaičių „va
nagais". Vyrai visai karingai nusiteikę ir net tyčiojasi 
iš Žemaičių pulkų. Aš padėties nežinau: man mieli ir 
„vanagai", ir Žemaičių pulkai. Vyrai iš „vanagų" siūlo 
įsijungti į jų eiles. Aš kol kas atsisakau, nes pirmiausia 
noriu susitikti su savo namiškiais. 

Tą pačią naktį traukiniu išvažiuoju į Telšius. Taip 
miela vėl važiuoti Lietuvos geležinkeliu. Beje, sužinau, 
kad traukinys iš viso teina tik iki Telšių. Šiaulių nebe
siekia. Šiauliuose bolševikai, gi šiapus Šiaulių, Žemai
tijos link, fronto zona. Traukinyje dauguma keleivių 
kariškiai. Dalis jų išlipa įvairiose stotelėse, kiti naujai | pulkuose prie Sedos. Tarp jų yra ir keli artimi mano 
įsėda traukinin. Matau, kad Žemaitijoje daugiau mai- prieteliai. 
šosi vokiečių ir tai suteikia kiek vilties, kad vokiečiai Atvirai pasikalbam su kapitonu. Kapitonas ateitį 
pasirįžę Žemaitiją žūtbūt išlaikyti. Augštaitijoje ano- tamsią pramatąs. Esą po savaitės kitos bolševikai puls 
mis lemtingomis vasaros dienomis jie beveik nesirodė. Į Žemaitiją ir ją užims. Žemaičių pulkai jokiu būdu ne-

Telšiuose išlipu ankstų spalio mėn. 5 d. rytą. Mies
tas tuščias, dar tebemiega. Išklausau ankstyvąsias mi
šias bažnyčioje. Taip gera klūpėti prieš altorių rytme
čio ramybėje ir dėkoti Dievui už gausias malones. Po 
dviejų mėnesių klajonių pirmą kartą vėl išklausau mi-

katalikų bažnyčios. Bet nepasisekė surasti. Vėliau pa
frontės zonos bažnytėlės buvo tuščios ir uždarytos. 

Po mišių apsuku Žemaitijos sostinę. Palyginus su 
Ryga, kuri teikė tikrą didmiesčio vaizdą, Telšiai žemas 
ir provinciškas miestas. Sustojęs prie Masčio ežero, 
giliai susimąstau: man prisimena anie Rainių miškelyje 
bolševikų nužudyti kaliniai, kurie, prieš mirtį žvelgdami 
per Telšių kalėjimo apkaustytus langus, matė tą patį 
Mastį ir ilgėjosi laisvės, kaip briedžiai šaltinio van
dens... Šiurpas visą nukrečia prisiminus netolimus įvy
kius naujųjų įvykių akivaizdoje. Vėl tie patys žmog
žudžiai ateina, vėl jieškos kraujo aukų, vėl kapais nu
sėta liks Žemaičių žemė... 

Telšių lietuviškoje komendantūroje sužinau, kad į 
Sedą pastotės išvažiuos po pietų. Kiekvieną dieną Tel
šiuose susirenka būrelis savanorių vykstančių į Žemai
čių pulkus ir jucs veža komendantūros suorganizuotos 
pastotės. y 

Komendantūroje netikėtai susitinku kapitoną Z., 
koris vadovavo Pušalotą puolant. Tai buvo drąsiausias 
karininkas tuokartiniuose žygiuose. Prie Pušaloto, bol
ševikų apsuptas, dingo ir apie jo likimą nieko nežino
jom. Dabar štai jį matau Telšiuose. Prasimušęs iš 
Augštaitijos dar liepos pabaigoje. Maždaug tada, kada 
mes kovėmės prie Mūšos. Atvedęs ir dalį vyrų iš buvu
sio smogiamojo dalinio. Dabar jie visi esą Žemaičių 

atsilaikysią. Bet dalis karių apsiginklavę įsijungs į re
zistentų eiles ir rezistencija Lietuvoje stipriai pasireikš. 
Kapitonas man pataria nesijungti j pulkus. Prasitaria, 
kas esąs pareigose ir kad greitai grįšiąs į Augštaičius. 
Su savim pasiimsiąs ir dalį atsivestųjų vyrų, kurie da-

trijų dienų prisistatyti vienoje vietoje. 
Aš tuo tarpu sugalvoju pirma pasiekti Sedą, pa

matyti Žemaičių pulkus, kur, kaip iš kapitono Z. suži
nojau, yra mano prietelių iš Augštaitijos, tada važiuoti 
į T. valsčių motinos aplankyti. „Vanagai" Kretingoje 
ne kaip kalbėjo apie Žemaičių pulkus. Net tyčiojosi. 
Taip ir pagalvojau, kad kapitonas „vanagų" žmogus ir 
todėl pesimistiškai nukalbėjo apie pulkus ir tamsią 
ateitį. 

Taip ir padarau. Su transportu savanorių leidžiuos 
į Sedą. Tie savanoriai daugumoje jauni žemaitukai. 
Vežėjas senas, tipiškas žemaitis. Kalba tokia sukta 
žemaičių tarme, kad aš kartais net sakinio sąvokos ne
galiu suvokti. Tai pirmas atsitikimas gyvenime, kad 
su lietuviu lietuviškai negalėčiau susikalbėti. 

Pravažiuojam Žemaitijos kaimus ir vienkiemius. 
Laukai visur apdirbti, derlius nuimtas ir žiemkenčiai 
pasėti. Žmonės tebėra namuose ir darbas tuo tarpu dar 
neslysta iš rankų. Kitaip buvo Augštaitijoje. Ten per 
patį darbymetį stūmėsi frontas ir laukų darbai žmo
nėms labai susitrukdė. 

Prieš Sedą susitinkam būrelį kareivių bevažiuojan
čių dviračiais. Kareivėliai atrodo žvalūs ir tvarkingi. 
Vežėjas sako, kad tai lietuviai kareivėliai iš Žemaičių 
pulkų. Man labai linksma ir aš žiūriu į tuos kareivius. 
Būrelyje pamatau porą pažįstamų iš Pasvalio. Vieni ir 
kiti sustojam, pasisveikinam ir kalbamės. Su tais pas
valiečiais buvom susitikę Pasvalyje, kai degė geležin
kelio stotyje vagonai, kai liejosi šampanas. Paskui 
drauge visi traukėmės į Vaškus, Linkuvą. Tik pasva
liečiai vėliau nebegrįžo mūsų keliais į rytos, bet laiku 
pasitraukė tiesiai į Žemaitiją. Taip jie visi laimingai 
atsirado Žemaičių pulkų eilėse. Jiems jau tekę būti 
fronto linijose prie Ventos ir kautis. Dabar pirmas Že
maičių pulkas yra atitrauktas iš fronto ir stovi Sedos 
apylinkėse. Sedoje tveriasi antrasis Žemaičių pulkas. 

( B « l d a u g i a u ) 
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MINIA SVEIKINA EISENHOWERĮ 

Gausi minia sutiko prezidentą Eisenhowcrį \Vashing1one, Knžnaį iŠ Denvcr. 

ŠV. TĖVAS IR VISUOMENE 
Beatifikacijos bylose daug Šv. Tėvui; nes perkelti beatifi-

yra atsižvelgiama į Bažnyčios ir j k z ei J 03 bylą j Šv. Apeigų Kong-
visuomenės atstovų bei įžymių \ rejaciją reikia Šv. Tėvo leidimo. 
asmenų moralinę paramą. Toji 
parama viešai pasireiškia, kai, 
baigus pirmoje instancijoje be
atifikacijos bylą, ją reikia per
kelti j Augštesnįjį Bažnyčios 
Teismą, j Šv. Apeigų Kongre
gaciją. 

Dievo Tarno arkiv. Jurgio Ma
tulaičio - Matulevičiaus įžangi
nė ordinarinė byla yra bai-

AT. Teisiškai asmuo yra 65 
me'tų amžiaus, kai jo gimtadie
nis sueina. Taip, pvz., jei asmens 
65 metų gimtadienis sueina sau
sio 1 d., tai jis skaitomas 65 me
tų amžiaus gruodžio 31 dieną. 

KL. Aš esu 65 metų amžiaus. 
Kompanija, kurioj aš dirbu jau 

Tam leidimui gauti reikia ir 
Gen. Postulatoriaus, ir daugelio 
kitų prašymų. 

Prašymai šv. Tėvui, kad ma- keletą metų, laikosi griežtų tai-
lonetų duoti tolesnę eigą Dievo syklių: jei darbininkas pasickia 
Tarno arkiv. Jurgio beatif ika-, 65 metų amžiaus, tai jis atlei 
cijos bylai, adresuojami Šv. Ap
eigų Kongregacijai: S. Congre-
gatio Sacrorum Rituum, Palazzo 
delle Congr-o^azioni, Citta del 

giama. Bažnytinių teismų pro- Vaticano, bet jie siunčiami Gene 
tokolai yra pasiekę Romą iš Lu- raliniam Postulatoriui: Rev. C. 
gano — Šveicarijos, iš Mali- Rėklaitis, MIC, Via Corsica 1, 
nes — Belgijos, iš Brooklyn, N. Roma, Italy, kad jis, juos su-
Y., iš Scranton, Pa., ir yra lau- j tvarkęs, išvertęs j lotynų kalbą, 
kiama iš Buffalo. N. Y. prijungtų prie savo prašymo. 

. , , , , . c Jūsų prašymas bus reali mo-Atrodo, kad uz poros mfnesių %. . , , • « - , .A . ,. , . r., raline parama bylai. Rašykite bus galima stengtis beatif ika- . . *\ . ,.x J. t .V1 \ 
cijos bylą perkelti augičiau, jei t U 0J i r- * ' S a l l t e ' I ° t y l " s k a l -
tik visuomenė, draugijų, organi-. 
zacijų valdybos, paskiri veikė
jai ir dvasios vadovai bei vys
kupai parems ją savo prašymais 

Jums dėkingas 
Kun. K. A. Matulaitis, MIC, 

Marian Hills Seminary, 
Clarendon Hills, UI. 

SOCIALINIO DRAUDIMO REIKALAIS 
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

džimas iš darbo. Jeigu aš atleis
tas iš darbo kreipčiausi į Ne
darbo įstaigą (Unemployment 
office) nedarbo pašalpai gauti, 
ar aš tuo pat metu galiu turėti 
teisę į senatvės pensiją? 

AT. Kiekvienas steitas turi 
atskiras nedarbo pašalpai mokė
ti taisykles. Reikia kreiptis pir
miausia į savo steito Nedarbo 
įstaigą gauti tas taisykles. Ben
drai kalbant, jeigu jūs užsire
gistravote Nedarbo įstaigoj dar 
bui gauti ir darbo negaunate, 
tai jūs turite teisę gauti nedar
bo pašalpą. Tuo pačiu metu jūs 
galite kreiptis į gyvenamosios 
vietos Socialinio draudimo įs
taigą senatvės pensijai gauti. 

Pr. šulas 

Nėra cenzūros 
Maskvoje besisvečiuojąs ame 

KL. Amerikoje gyvenu be po- šaltinio ir giminių, kurie jais rū- rikietis laikraštininkas, siųsda-
ros mėnesių 5 metus. Visą tą pintųsi. m a s New Yorkan rankraštį, 
laiką dirbu vienam fabrike. Ta-1 K L A š ^ 6 8 m e t n a š l 5 # | lydraštyje pastebėjo, jog jis 

šis straipsnis | me laikotarpyje įsigijau nepa „i„ «*.«wv«xFJrj^ ,OI6IJ«U u^a- D . r f c u vaikus kur vra 3 abejojąs, kad 
gydomą ligą "Asthma bronchia . , . . . , . , ' taiw mHairHia na-.i^k^ kadan-
7. „ , . i * i - i vaikai, vis d rba. Nesu n ekur I l a i k u redakciją pa.ieKS, Kaaan 
hs , kuri mane paskutiniu laiku I u ž r e c r i ; t r u o t a N o r § č i a u ž i n o t i i gi Sovietų Rusijoje visdeito 
pradėjo kankinti, kad paskuti-, užregistruota. Norėčiau žinoti.» 
niais metais jau du k a r t o buvau | a r . d š t u n u t e i s e I. Pasiją, kad 
ligoninėje ir pradedu jausti, kad 
toliau negaliu dirbti. Esu gimęs 
1891 m. liepos 27 d., tai 65 metus 

dirbu pas vaikus. Girdėjau, kad 
jeigu dirbi pas giminaičius, tai 
reikia gauti atskirą leidimą? 

turėsiu 1956 m. ir įgysiu teisę į! Būsiu jums labai dėkinga už 
senatvės pensiją. Be to neturiu į patarimą S. V. 
dar gavęs Amerikos pilietybės. . 
»- • x- -L w~i „~; AT. Pensijai gauti reikia buti 
As noriu zmoti ar vra koksai . •; b 

, • . „ _ .. „«,r;«,rt ^ ; išdirbusiam bent l'A metų ap-
skirtumas pensijos gavimo rei- * r 
kalu tarp gavusio ir negavusio 
pilietybės? Gal įsipilietinę gauna 
daugiau? Kur kreiptis pensijos 

draustame darbe. Iš jūsų pa
tiektų davinių nematyti kad 
turėtumėte teisę į senatvės pen-

gavimo reikalu? Ar yra teisė j siją, nes rašote kad niekur ne
gauti pensiją dar neturint 65 m. | buvote užregistruota. Darbas 
amžiaus ir tapus nedarbingu, tėvų pas savo vaikus nelaikomas 

korespondencijos cenzūra gana 
griežta. Po poros dienų kores
pondentui buvo grąžintas laiš
kas su Maskvos centrinio pašto 
cenzūros prierašu: "Kadangi 
savo laiške rašote netiesą, jog 
mūsų krašte esanti korespon
dencijos cenzūra, laiško išsiųs
ti negalime." 

Siu laika menas 
— Kokius jausmus tamstai 

sukelia modernusis menas? 
— Religinius. 
— Religinius? 

Taip. Nes, kai matau pa-

toki asmenys neapdraudžiami. 
nius, man visad?, ateina gal
von religine mintis: — Dieve, 

KL. Kada teisiškai žmogus I atleisk jiems, nes jie nežino, ką 
skaitomas 65 metų amžiaus? įdaro!". 

m. sulaukus), didesnę 
gautum. 

pensiją 

KL. Ar gali senas žmogus gau- j 
ti Socialinio Draudimo pašalpą, I 
niekad nebuvęs šioj įstaigoj ap- . 
draustas ? 

AT. Negali. Bet pašalpą gali į 
gauti iš gyvenamo steito įstai- j 
gos, kuri moka pašalpas būtinai j 
r e i kalingiems, atsidūrusiems 
bėdoje. Pašalpa mokama pagali 
Senatvės Globos programą (OH-
Age Aasistance). Ta įstaiga pa
šalpas moka akliesiems, luošie
siems vaikams ir pan. asme-
itf^y. kurie rietu:*: prag^-vemste 

nes fabriko admin. protekci-! pagal Socialinio draudimo įsta- rociose ntodernaus meno kuri
ją darė iir fabrikas nedurnia dar I tymą apdraustinu darbu, t. y. j 
bo, kad jiems tik nuostolį darąs. 

"Draugo" skaitytojas S. U. 

AT. Pensija pradedama mo
kėti dirbančiajam sukakus 65 
metus amžiaus. Pensijos didu-l 
durnas priklauso nuo gauto di-1 

dėsnio uždarbio, nežiūrint to ari 
esi šio krašto pilietis ar svetim- \ 
šalis. Pensijos gavimo reikalu 
reikia kreiptis į gyvenamosios 1 
vietos Socialinio Draudimo įsta- j 
gą (Sočiai Sccurity Agency). Į 
Jeigu dėl ligos esi nedarbingas, j 
tai patartina jau dabar į tą įs- [ 
taigą kreiptis, kad "užšaldytų" I 
uždarbius, kad atėjus laikui (65 | 

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

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
> 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36. 111. 

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47»h St. Chicago 32. m. 

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

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

Lietuviu amai 
PREKES BE SUGADINIMŲ — KAINOS BE UžPRAšYMU. 

PIRKITE ŠIAIS METAIS — MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS ! 

PIRKĖJAS GAUNA PUIKU PENKIOLIKOS ( IS ) SVA
RŲ KALAKUTĄ DOVANAI, PERKANT VIRS SIG0.00. 

britą litera I Terms! 
.p.-JJsS.v* 
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šiais metais nieke nereikia įmokėti, pradekite mokėti 
tiktai šokančiais metais. 

TELEVIZIJOS APARATAI: Zeoith, RCA, Af.miral, Dumonl. 
General Electric, Westi«gliouse, Motorola ir kiti — šiais 
metai* nieko nereikia įmokėti. 

KILIMAI: 9x12 vilnoniai kili.mai, geriausiu Amerikos fabrikų 
pagaminti — parduodami JK» $190.00, pas mus šiais 
metais $ 69.00 
Dedame taipgi kilimus nuo sienos iki sienos. 

ŠALDYTUVAI: Admiral, Wcstfei£hous©, Norge, General Elec
tric ir kiti, 7 cub. dydžio $15900 

PORCELANO PEČIAI: Crown, CniversaL, Majtag, NorSe. 
parduodami no $200.00, pas mus įsigysite be įmokėjimu 
už tiktai $159.00 

FORMICA VIKTl V*M STALAI: Do«ghs«s Kumvi ir Uitų fir
ma Formica Stalai su 6 puikiom k?d?m, parduodami po 
$99.00, nas^nus tiktai $69.00 

APSILANKYKITE MC8IJ KRAUTUVĖJE PRIE PIRMOS 
PROGOS IR PASINAUDOKITE *EMOM KAINOM. 

CENTER 
3222 South Hakted Street . Telefonas — VIctoty 24226 
įmonė atidaryta piraad. ir ket- | m o n e s V e d ė j a s Sekmadieniais įmonė atidaryta 

9*9:30; kitom dienom 9-6. JUSTAS LIEPOMIS nuo 10 iki 5 valandos vakare. 
• 
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Pirmadienis, lapkričio 14, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 

BALFO PIRM. KAK. KONČIUS 

KVIEČIA AUKOTI BALFUI 

= 

PREZIDENTAS EISErTHOVTERIS KALBA IR SVEIKINA 

Vyskupo V. Blizgio atviras 
laiškas JAV lietuviams 
Atlikime savo pareigą ir 
pakelkime lietuvių vardą 

ropos sugrįžęs Balfo centro iž- Be to, Trečiokas mano, kad tai 
dininkas Albinas S. Trečiokas gal ne tiek Balfo kaltė, kad to- i 
Jūsų korespondentei pareiškė, kie drabužiai siunčiami, bet tie-
kad šiuo metu, kai Balfo pirmi- sioginiai kalti patys aukotojai. 
ninkas kan. J. B. Končius Eu- Jo manymu, aukotojas, prieš 
ropoję rūpinasi tremtinių per- siųsdamas savo drabužius ar ' nedidelis skaičius lietuvių. "Apie 
keldinimo reikalais, tai Ameri- avalynę Balfui, pirma pats tu-1 jų vargą ir savijautą nėra reika-
koje esančių lietuvių didžiau- retų pagalvoti, ar jis pats tuos lo jums kalbėti. Jau beliko tik 
šias rūpestis turėtų tūti rudens daiktus dėvėtų, jei tokius gau- keli mėnesiai, kad jūsų pagalba 

Brangūs Lietuviai, 

Europoje dar yra likęs, kad ir 

tų. 

Kaip Trečiokas pasakoja, 
daugelis sutiktųjų tremtinių 
stovyklose stebisi, kad tie pa-

jie galėtų atvykti į JAV. O su 
tarties būdu jiems padėti gau 
kiekvienas, k a s i a u turi JAV pi
lietybę. Jeigu *dėl lietuvių ne
jautrumo ten pasiliktų nors vie
nas lietuvis i.% tokių, kuriems 

vajai. 
! 

Balio iždininkas papasako- Ski^td^ia^i tremtkilais JAV 
jo, kad kan. Končius Euro- j 
poje yra išvystęs labai pla
čią veiklą, rūpindamasis, kad 
kiek galima daugiau tremtinių - t r e m t i n i a i k u r i e i e - k* iek J A V įaUtymai leidžia čia atvyk-
galetu atvykt, j JAV J.s nuo- ^ ^ ^ ^ u m u m s b Q t „ n e d r ą 8 U v adintUL 
ktos reziduoja Mmnchene bet ; i k i a j pažįsta atovykli-! patriotais. Gi, jeigu norinčius' 
Balfo rastines veik.a Hambur- į g y v c n i m ą i p a i y g i n t i j pe r į čia atvykti visus atsikyieshne, 

greit apdiržėjo gerose JAV są 
lygose. 

ge, Stuttgarte ir Frankfurte. ,. tas faktas neliks nepastebėtas. 
" Jie tik patenkinti," kad I J A V valdžios ir didžiųjų labda 

Genevoje, kur savo centrus tu
ri JT Augštasis Komisariatas 
Pabėgėlių Reikalams *r Tarp 
tautinis Migracijos komitetas. 

Trečiokas sakė, kad kari. 
Končius jį asmeniškai prašęs 
paraginti Amerikos lietuvius 
gausiai aukoti lietuviams Euro
poje. Sužinojęs, kad newyorkie-
čiai, kaip kasmet, taip ir šie-

jiems pavyko ištrūkti iš to var ros organizacijų, tai labai daug 
3 go, ir visiškai nesirūpina, kaip Patarnaus lietuvių vardui. 
- *_i T r. __-i:~ - A B r a n g ū s Taut ieč ia i ! Ir s 

1956 METŲ 
• T E L E V I Z I J O S • 

eu ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
aucftto* kekyfo** tooo«-rafa« 

— |»l 1 K I A s l l KBL1AI — 
Elektriniai laikrodžiai 

V i D A U i I R LAUKO ANTENU3 
— TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALT8 
Vlay radijų, fonografu, TV Ir 

r*Kordavimq aparatu 
TAISYKLAS 

atitekama* patyrusių Inžinierių 
- VISKAS GARANTUOJAMA — 

Prezidentas Eis%nhoweris (kairėje), atvykęs iš Dc:i ver j Washingtoną, kalba ausiai miniai, kuri jį ova-
cijomis sutiko. Dešinėje prez. Eisenhoweris sveikina minią vykdamas iš aerodromo į Baltuosiu* Romus. 

šį kar-
siuntusiam 8 dol. (auk. Pivo
riūnas, Rocevičius, Kliorys, kt su kitais. Vienas senelis, anot brangus 

Trečioko, apie tremtinius JAV * *** ***** * * " ? * .?f pav. neišsk.); Adelei Pociui su 
atsiliepė šitaip: \ 

— Jie pamiršo mus taip 
greit, kai tik patys pradėjo ge
rai gyventi. 

Ypač ligoniai, džiovininkai, 
met yra paskelbę vajų, Balfo anot Trečioko, buvo labai susi-
pirmininkas per Trečioką siun- rūpine savo likimu. Jie žino, 
čia New Yorko lietuviams ra- kad jiems nieko kito nelieka, 
ginimą ir šiemet neatsilikti nuo kaip tik būti sanatorijose, kita-
ankstyvesnių metų. New Yorko taučių tarpe. Trečiokas pasa-
lietuviai paprastai per vajus kojo, kad Balfas planuojąs 
kasmet surinkdavo apie dešimt ateityje rūpintis, kad visus li-
tūkstančių dol. gonius kokiu nors būdu galima 

Šiemet New Yorko lietuviai, būtų suburti į didesnius lietu-
Balfo vajų pradėjo spalio 15 d. viškus centrus, bet šiuo metu 
ir jj tes ligi lapkričio 15 d. Visi j dar nežinia, kaip toks planas 
kviečiami Balfui paaukoti vie- • galėtų būti įgyvendintas. Šitai, 
nos dienos uždarbį. Kaip žinia, be abejo, galėtų būti viena iš tų 
Europoje dar yra nagalbos rei-1 jieškomų galimybių Europoje 
kalingų dešimt tūkstanč ų lie- Į liekantiems kiek galint padėti 
tuvių. | palengvinti jų sunkias dienas, j 

lietuvio artimo meilės pareigą, 7 d o l ( S o r o m s k i , stramska, A 
gerai išlaikykime solidarumo eg- P o c i u s > A p0cius, Jr.); po 5 
z a m i n ^ - . dol aukojusiems J. Butvilai, P. 

Jūsų Vysk. V. Brizsys G a l i c k u i > k u n F t Gureckui, T. 
Pastaba. Chicagoje darbo ir Mickevičienei, kun. J. Petrėnui, 

buto garantijos sudaromos: A1-! A. Prunskytei, S. Riekutei, D. 
binas Dzirvonas, 2421 W. 45th Sabaliui ir J. Vaičiulaitienei; 
Str., telef. YArds 7-2322; "Mar-'po 3 dol. aukojusiems M. Po-
gutis", 6755 So. VVestern Ave. ciui, dr. K. Štuopienei, Tūbe

liams (auk. Žiūkas, Vilimas, 
Tūbeliai); po 2 dol. aukoju
siems Kasakaičiams ir kun. J. 
Riaubai; po 1 dol. aukojusiems 
kun. A. Dapkui, Juodkienei, 
Lipčienei, kun. B. Marčiulio-
niui, V. Valentui. 

Esam tikri, kad mūsų pra
šymas dar daugelio yra išgirs-

Philadelphia, Pa* Industrines mašinos, auto-

ciborskas, Remeikaitė, Viliu-
šiai); A. Gylienei, surinkusiai 
16 dol. (aukojo Gylienė, Rim
kienė, Jancauskas, Andrės, 
Balskus, Edelienė, Juodkienė-, 
Krasauskas, Liepuonis); dr. J. 
Tautvilai, surinkusiam 16 dol. 
(auk. Mikeliūnas, Adomaitienė, ^ i r i a ukiam daugiau aukų, k a i b o m i s atspausdintą informa-
Baranauskas, Paleskis ir eile [gurias prašome siųsti kun. F 

Lankėsi kun. S t Raila m°bihai, P^dai ir vata sndaro 
Lapkričio 5 d. Philadelphijoje j a P t e * ° % JAV eksporto. 

lankėsi kun. St. Raila, dabarti-1 
niu laiku vikaraująs Tamaąua, 
Pa. Pasinaudodamas ta proga, 
jis užsuko j šeštadieninę litua
nistinę mokyklą, kurios vienu 
steigėjų prieš šešerius metus jis 
yra buvęs. Aplankęs klases ir 
praktiškai susipažinęs su moky
mosi eiga, jis pareiškė džiaugs
mą, kad mažieji lietuviai stro
piai mokomi litaunistinių daly
kų. 

Pasigendama biuletenio 
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioje nuo kun. dr. Šimkaus at
vykimo į šią parapiją kas sek
madienį kiekvienas atėjęs į pa
maldas gaudavo lietuvių ir anglų 

Dfllim 
TCLCVISIOn 

sales • service) 
Slttt So. Halstod — DA 6-6887 

MOVI NG 
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų h* artimų atstumų. 

Tel. BI. 7-7075 arba 
B E 7-9842 

Matu sunkia:, sąlygas 

Balfo iždininkas Trečiokas 
toliau, papasakojo, kad jis, kar
tu su kitais keliavusiais, Euro
poje savo akimis matė sunkias 

amerikiečių neišskaitomom pa-
S. Narkeilūnaite j vardėm); E. Ribokienei . su 

$15.50 (auk. Ribokai, Mikėnas, 
Kraučeliūnas, Cijauskiene, Sa
kalauskai, kitų pavardės neiš
skaitomos) ; dr. G. Balukui, 
atsiuntusiam^ 15 dol. (aukojo 

Freiburgiečiij Lietuvių 
Vienybes padėka 

Freiburgiečių Lietuvių Vie 
tremtinių gyven:.mo sąlygas, nyfce reiškia padėką visiems, Balukai, Milius, Valaitis); Ag
nės turėjo progos apsilankyti! prisiminusiems prisiųsti savo nes Scott su 15 dol. (auk. A 
jų stovyklose ir su jais pasikal 
beti. 

Vokietijoje šiuo metu yra per 
aštuonis tūkstančius tremtinių. 
Trečiokas mano, kad didžiuma 
jų jau niekados negalės pasi
naudoti kokia rors emigracine 

aukas muz. A. Germanavičiui J Scott, C. Scott, G. Scott, Vilu-
TB ligoniui Vokietijoje, ir jo tis, Narnajuška, Zagunas, Se-
šeimai sušelpti. Ypač dėkojame reika, Chapman, Cox, Gust, 

Gureckui, St. Joseph Church, 
Manistee, Mich. arba O. Šilėnie-
nei, 1216 S. Elmwood Ave., 
Berwyn, 111. 4 
Liet. Freib. Vienybes sek-riai 

tiems, kurie ne tik patys auko
jo, bet ir iš kitų aukų paprašė: 
A. Raciborskui, parvežusiam 
35 dol. iš Montrealio pobūvio, 

schema, kadangi tai yra d i - - į v y k u s i o Kardelių šeimoje (au 
džiumoje seneliai, ligoniai ir k o j 0 A k s t i n a i , Kardeliai, Ker-
vaikai. Todėl jų šelpimo pro- b e l i S | Keturakytė, Nagys, Ra-
tlema niekad nesibaigs, nes —--———————-———^======= 

juos reikės nuolatos šelpti. Apie 
tūkstantis lietuvių dar galės 
atvykti į JAV, jei bus intensy
viai dirbama, ligi dabartinis 
imigracijos įstatymas pasi
baigs. 

Neskaitant, kad tremtiniams 
visko trūksta, nes juk reikia 
atsiminti, kad jau daugiau kaip 
dešimt metų jie gyvena tokį 
gyvenimą, vi3dėlto jiem- la
biausiai trūksta avalynės. Kal
bantis su pavieniais asmeni
mis, kaip sako Trečiokas, teko 
patirti, kad jie nusiskundžia 
bloga iš JAV gaunamų drabu
žių ir avalynės kokybe. Ir, kaip 
vietoje vėliau jam teko patik
rinti, paaiškėjo, kad tikrai dalis 
drabužių nevisai tinkami nau
doti, šituo atveju, Balfo iždi
ninkas sakė, reikėsią ir Balfo 
centre, iš kur tie siuntiniai pa
rengiami, ypatingai žiūrėti, kad 
tik geri drabužiai būtų dedami. 

Saunoris, Morris); J. Blekai 
čiui, surinkusiam 13 dol. (aukų I 
lapo neatsiuntė); S. Jesaitieneii 
su 10 dol. (aukojo J. JesaitytS, 
Jesaitienė, Jesaitis); po 10 dol. 
aukojusiems prof. V. Biržiškai 
ir S. Tiškui; J. Pivoriūnui, pri-

MES PRISTATOME ANGLIS BEI] 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l į 1 

Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus saugiai - keletą blo-' 
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. \ 

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 

PAJIEŠKOJIMAS 
Leonidą Zabulionis, duktė Petro

nis Lopšaitytes, jieško savo dėdžių, 
ANTANO ir JERONIMO LOPŠAl-
ClŲ, arba jų vaikų, kilusių iš Jur
barko valsč., K n u t išktų kaimo. 

AtMįįppti: L. Zabulionis, 61 Fine 
Crest Rd., Toronto, Ont., Canada. 

S A II O U S 
B A L D Ų 

PERKRAUSTYMAS 
ig ARTI m roLi 

Naujas 1955 specialus dide
li* .sunkvėžinti* su pilna ap-
drauda. I l g u s ir sąžininga* 

patarnavimas. 
Raukite: 

R. A K R * N' A fl 
4546 a Wood St., Chicago a 

111. Tel. VI. 7-nV2 

cinį leidinėlį. Dabar jau kurį 
laiką šio biuletenio nebegauna-
ma. Ateinantieji į pamaldas la
bai apgailestauja, kad šis biule
tenis nebespausdinamas. Patir
ta, kad visi yra pasiryžę šiam 
reikalui atiduoti specialią pini
ginę auką ir daugelio yra keti
nama kreiptis į parapijos klebo
ną, kad biuletenio leidimas būtų 
atgaivintas. B. K. 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrenc-
a vieta įvairioms 
motraukoms. Spe
cialybe — vestuve* 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran-
iri dovana. Saiinin-
rai ir gražiai atlie
kama* darbas 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENg. 4^84< 

f 

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

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

2 5 1 2 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6 -1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

Roosevelt Fumitvrt Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalų — tiktai o i $169.00 

I Sį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, mat rasas su vidu-
jinem spiruoklera, 3 vanity stittaas 
lempos, 2 miegamos pagalves ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas h* 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 VVEST BOOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711 

Fethc Raudonis, aav. Ir menadieris 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10. 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 
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I AUGŠTAS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti 1 CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi g e l i a i yra apdrausti 
iKi $10,000.00. 2. has mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINOS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mm taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Ihcome Tax mokesčius ir vfeaa kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiama valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonu* Savinga. 
Kviečiams visus taupyti Šioje pačioje progresyviskiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

: ^ 

N u o 

6234 South VVeateni Avenue JOHN P A K E U Protidentas 
• 

GRovekiU 6-7575 
< . 

Katrlrtadlenlais nuo 9 iki * vsl. rakaro. Trečtaedieniais uždaryta vl&a dieaa. fiest&dlealals nuo 9 ryto lkl S vai. po pietTj. 
t fT.AM-ry>B. «r*iadi5aiais- ano 1? Iki S t a t vakaxo. Aitradlsalais ir Penfei»diaaia4s nuo t Iki * TtJasdoe so s'-*tų. 
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Jūsy ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Univeraal Savings sąskaita, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums dangian pelno.-
Kad Jus turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite— 
Kad turėsite pinigų, kada jie bos reikalingi, 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Uuiversal Savinga yra draugiška finansinė 
ištaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 
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Ar žinai kad, 
Vakarų pasaulis Havajų sa

las atrado 1778 metais, kurios 
okeane išsidėsčiusios per 1,540 
mylių. Jose gyvena apie 50C.000 
žmonių. Krikščionių misionie
riai pirmą kartą » Havajų sa
las nuvyko 13?0 metais. 

Virš 10,000 vyrų- dirba 33 
Ontario aukso kasyklose Kana
doje. 

(i> 

Kiekvienu momentu apie 25 
lėktuvai skrenda per Atlanto 
vandenynų. 

PAJIEšKOJIMAS 
Antanina STRAVINSKAITfi-

DOMEIKIENE paieško savo 
pusseserę ONĄ BALTRUSYTĘ-
ŠTIŠKŪNIENĘ, kilusią iš Ba
naičių km., Kidulių valsč.. Ame-

Ganykloje, kurios žoiė yra 5 rikon yra atvykuai po pirmojo 
inėų augštumo, karvė suėda 125 Pasaulinio karo. Prašo atsiliepti 
.svarus per dieną, o 3 inčų arba žinantieji yra prašomi pra-
augštumo ganykloje tesuėda nešt šiuo adresu: 1341 So. 48th 
45 svarus pei tą patį laiką. Courr, Cicero 50, Illinois. 

^ 

Apie 80 (7 Kinijos gyven'ojų 
yra ūkininkai. 

Modernus gyvenimas pagal budžetę 

DABAR JAU GALITE GAUTI 
TOWN OF LAKE UTILIT IES 

KRAUTUVĖJE 
1800 West 47+h Street 

(kampas Wood Street) 

f | lBWyt«*l -

STTĮĮOJT eosTTf. onti COUKDM 
mt AHA M M 

C I A S S I F I E D & BELP WANTED A D Y E R T I S E M K N T S 
HELP YVAJNTED MOTERYS 

YOU MAY HAVE A NEW 
EXCITING CAREER vVTTH THE 

A I R L I N E S 
Ask for BETTY DEVEN 

ANDOVER PERSONNEL, Rm. 1357 
122 8. Michigan WE 9-6290 

WORK CLOSE 
TO HOME 

GIRL TO WORK IN SMALL 
FINANCIAĮ, INSTITUTION. 

General Typing and Office Work. 
Some Experienee In Real Estate 

Office Preferred 
Good Salary 

Pennanrnt Position 

CAnal 6-4046 

T I K A P I E 3 c. Į D I E N Ą . .Tie tiek nm/.ai tekainuoja, kad 
l ' ex tens ion" telefonai yra vis iems prieinami. J Ū S Ų Service 
R«*pres<'Htative mielai jums pagelbės suplanuoti modemiškai 
sr .Uaikyti telefonus JŪSŲ name ar bute. Tiktai jai paskambin
kite i Telephone Business Office. Illinois Bell Telephone Co. 

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

išsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių. 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE AND APPLIANCES 

1800 West 47+h Street 
(kampas V/ood Street), Chicago 9( Illinois 

Telefonas LAfayette 3-7 7 7 1 

CAR HOPS WANTED 
SALARY PLCS TITU 

r>ay or n g h t or part time 
Hours ean be arranged to mect 

your achedule 
Apply tn person or phone 

HICHARDfl DRIVE-IN 
60417 Lincoln Ave. 

SI perior S-2UOO 

4-

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge". 

Perskaitė dienr. "Draugą", duokite jį kitiems 
ucc=c: aocaci 

1956 

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit 
• Nemokamai 3-jij mfn pilną garan

tija — darbas ir dalys. 
• Nemokamai vidaus anteną ir insta

liavimas. 
6 Iki $1UII.IMI ir daugiau nuolaidos už 

jūsų s«ną televiziją. 
Ht- to. visokiausi radijai, rekorda-

viruo aparatai, lempos, baterijos, da-
1>* ir kitų firmų televizijos. 

NrOSlRDL'S LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS 

Frank's TV and Radio 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

748 West 33rd Street 
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KKRŠIS IR 
PAULIUS F. KNDZEL1S 

K U P O N A S 
r 
I D Y K A I K A L E N D O R I U S 1 9 5 6 , 
Vardas ir Pavarde , 
Adresas 1 
Iškirpkite, prisiųskite paštu, arba atneškite asmeniškai į Eudriko krautuvę 

lllTELTs^AllRTniŪMTsliAMAMŠ 
PUIKIŲ BALDŲ. 

Prekybos namai ant šešių (6) lotų. 

CAT7JOLIC PERSONNEL — 
TOWNE 

NO FEK 
SECRETARIES $300-360 
STĖNOS. LITE & EXl\ $280-300 
BILL TYPJSTS $240-280 
TYPISTS -$216-260 

File clerks and page <jjirls — Open 
in The New \Yorld Building. 

109 N. Dearboni — Suite 702 
STate 2-7480 

AYX>N CALLING! 
...a ncat-appearing woman 
...to ėarn $2 to $3 per hour 
...to servicr friends and neigh-
bors. We train you. Call — 
Avon Products, EUclid 6-9052 

THROUGH THIS OFFICE 
PASS THE MOST V70NDERFUL 

JOB OPPORTUNTTIES 
Establlshed, confldentlal. professional 
counsellors to help you flnd the job 
of your dreams. See me. I .MM-. } 
Ureen, 757 \V. 79th, H l t l s o n 3-8667. 

BIJ1LDINO & R E M O D E I J N G 
NAMŲ STATYBA 

) vairūs ntalsymai ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar uisa-
Kykiu pas 

Susitarti lauki t REUance 5-8208 
V. ŠIMKUS 

nuo š vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

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

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

HELP VTANTED — VYRAI 

MACHINE OPERATORS 

Immediate 

OpeiUngs — Nitrs 

TITRRET LATHE 

WiU train qualified applicants 

BORING MII J . 

SYVIPER MACHINES 

and others 

NEW 
HIGHER 

PAY 
RATES 

Other 
Liberal B«ief;*9 

Apply 
Employment Office 

8 to 4 P. M. 

CRANE CO. 
4200 S. Kodzie 

rtttiiinitiiif imt miiif iiifiiiiiiiitiititiiiiin 
"DRAUGAS" AGENCY 

H C M I Wa»hlnjrtoo Strael 
TeL DEarborn Z-24S4 

SSM South Oakley AVMOC 

TeL Vlrginia 7-6940; 7-4»41 
•••••'•i i i i i i i i i i i iuiii ifi i i i i imtniiiifi i iMii 

REAL ESTATE 

C.rauža medinis f, ir 4 kamb. 5»-o* 
Ir kee ler apylinkėje. Centrinis šildy
mas Garažas. Tuojau galima užimti. 

Judrioj vietoj geras restoranas. 

l t - o s ir West»rn apylinkėje — 4 
butų namas. Įmokėti Uk $S50 

Brlfhton Parke. Medinis 
kamb. Geros- pirkimo salygo* 

Ir 4 

Turi įvairaus dydžio pelningų na
mų Informuoki te tuojau 

SIMAIČIAI 
Realty- Buiid»-rs- insuranc* 

27S7 W . 4Srd. St. 
CUrrs lde 4 - 2 3 M 

&w 

I O C 

MALDAKNYGE 
"JAUNUOUU MALDOS' 

Kurią paruošė' 

Kon. P . Kirvelait is 

Kaina: $1.50 ir $-.50 

Užsakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

~ - * ^ 

£j 111111 < 111111111111111111 ii 1111111 • u 11111111111 ri 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVĖ 

1 M Ū R A S f 
BUILDERS, INC. 

S Stato gyvenamuosius na- į 
S mus, ofisus ir krautuves pa- S 
s gal standartinius planus ar j 
s individualinius pageidavimus, j 

Įvairus patarimai statjy- | 
s bos bei finansavimo reika- \ 
s lais, skiciniai planai ir na- I 

L A R GE 
UTILITY 

NEEDS 

Apprentice 
Supply Handlers 

AND 

Stockmen 
Non-High School graduaies aecep-
ted. Under 30 yrs of age. 

CALL 

LAfayettė 3-1797 
Between 8 A.M. and 5 P. M. 

MEN OR BOYS 
SHTPPINO ROOM HELP 
Steady, 5 days — 40 hours 

Some overtime. Apply 
McNEILL BIKDERY 

712 Federal Str. 
WE 9-7358 

l hutų namas. 3 ir 4 kambariai. 
Arti 25th ir Kedzie. $7,900. LAwa-
dalj 1-7038. 

BRIGHTON P A U K B 

parduodamas gframo stovy 2-Jų bu
tų po 4 kamb. ir ekstra kamb. pa
stogėje. Madinis n a m a s . Kaina 
$13.500. 

Apžiūrėjimui skambinti — 
LAfayettė S-SStt 

BERVVYNE gražus A kamb. 
mūrinis bungalow. Apylinkėje 16th 
ir Oak Park. Garažas. Alyva ap-
žiid. $17,900. TOwnha» 3^2400. 

MCrinis 3 butų — 5 ir 6 kamb., 
Z kamb. rūsy. Karstu vandeniu 
apšild. $16,000; įmokėti $5,000. 
L \undak- 1-7038. 

$2,000 ĮMOKĖTI 2-jų butų 
murink, < ii 4 kamb. 50 pėdų 
skl>7»aii. 4 autom, garažai. Paja
mų $100 j mėnesį. LAwndale 
1-703S. 

P. STANKOVICIUS 
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St. 

Pa. DAnabt 6-2793 
Padeda plrklti - parduoti * * T " ^ 
flktus. bUnius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus Ofisas atda
ra* kaedUn nuo 1S—1. 

MAN — Young. Presently era-
ployed who desires part time 
work. Evenings and Sat. Car 
necessary. Management trainee. 
Call MUseum 4-1070 for ap-
pointment. 

M E N 
General Factory Help 

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

528» N. AVONDAIiE 

FACTORY VVORKER 
In N. YV. Side plant and lacąuer 
plant. Steady work, good pay, 
5-day, 40 hr. wk. 

V. J. DOLAN & CO. 
1830 N. Laratnie Ave. 

VYRATIR "MOTĖBYS m 

MEN & VV0MEN 
FULL OR P A R T TIME 

Jeigu įetaote pirkti nam«, tuzmų, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

i7S& W . TlsC 8C WAIbrook S-SOIS 

Prisš pirkdami ar parduodami 
namus, biinuig, sklypos ar ūkias 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
REAL ESTATE-IN8TJRAH0B 

8405 Wsst 51 8 t 
W Albrook 5-5030 

PRospeot 8-a57t (vak. Ir sakasad.) 

**m 

tSaiSįį. , 

S m ų į k a i n a v i m a s n e m o k a m a i , s Hours arranged to your convenlence 
Statybos 

| į reikalų ve 
r e i k a l a i s k r e i p t i s i No experience necessary 
deją šiuo adresu: i i you.. For intervtew w« 

: : ^ 
*»Hį&t-

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus Sventovas, 
istoriją bei padavimus, 

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

— Maironio, P. Vaičiūno, A 
Mickevičiaus. B. Brazdžionio, M 
Gustaičio. J. Vaičiūno ir kitų pr» 
eziją apie juos 

i '*«Kvmun nu pinigais siu*klt« 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, IB. 

3 kambarių visi rakandai $ 1 9 8 - ^ 
3 kambarių visi geresni rakandai $ 3 4 8 - 0 0 
3 kambarių visi augštos kokybes rakandai $ 5 8 8 - 0 0 

Lengviausi išsimokejimai 
« 

S" 

Jos. F. Budrik Furnifure, Inc. 

6800 SO. CAMPBELL AVE., j 
Chicago 39, Illinois 

?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIS 

3241 South Halsted Street Telefonas CAlumet 5 - 7237 

Budriko radio 
7 vai. vakaro. 

valanda iŠ YVHFC stoties — 1540 kllocycles — ketvirtadieniais nuo 6 iki 

fmond atdara pirmadieniais h* ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro. Ritom dienom nuo 
9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. 

' 

PENSUOS IR PAŠALPOS 
Šioj knygelėj telpa: L Senatvės 

pensijos Ir palikuonių pašalpos, 
11. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. šulai tie 

Šioj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo įstatymas su vi
sais naujausiais papildymais ir pa
aiškinimais'. Be to.* čia )d«ta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose ateituose paaiškinimai 
•u lentelėmis. 
Kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oaklejr Ave., 
Chicago 8, n i . 

VVe train 
eek-days — 

10:30 a. m. - - 4:30 p. m. 
506 SO. \YABASH AVK, SllITF. 414 
or phone HA 7-24 36 for appointment. 

Al'TOMOBIIiFS — TRVCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai 

V I K T O R O K O Ž I C O S 
l ietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas 
Atliekami motoro remontai, lyginimo. 
dažymo darbai ir keičiamos dalys. 

CALL-ME-M0T0RS C0. 
575» S. WESTERN AVE., R E 7-9533 

0 \ J « W£jto 

Skelbkites " D r w $ r ! 
*^«4VIH©* 

- » » — I I — • * . - . » , • * . # . - • • . 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpklt is | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. S-S881 
Vai. Kasdien nuo t — I I Ir 4—T vai. 
vak. šeštad. nuo t v. r. Iki t • . v. 

Trečiadinelals u idarrta 

MISCELLANEOU8 
įvairūs Dalykai 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
ba l ių , namų ir visos kitos apdrau
dos - - asmenims, profesionalams ir. 
biznio įstaigoms. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAM^ IR B R O K E R I A M S 
AUKAeiAl'SI KOMISAI 

AUTOMOBIUŲ FINANSAVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti €%. 

VEIKIA NOTAR1ATAS. Smulkea-
nlal ir nemokamai Informacijai gau-
1 skambinkite, rašykite, užeikite. 

JONAS KIRVAITIB 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
&9O0 a Ashland Ave.. Chicago 36, 111. 

WAlbrook &-54VH 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskaa Ir A. Lapkus 

mitoliuoja vigų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnacea), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir 'atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOURT 
ir 1506 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

1SNUOMUOJAMA 

I8NUOMUOJAMAS S KMB. APS
TATYTAS BUTAS. Garu apšild. Gali 
priimti nuomininką 

236t W. Oermak Rd. 

^J*U 

file:///Yorld
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S T U D E N T A I K R E I P I A S I 
A. JURĖNAS 

auruošti krutamųjų paveikslų 
(movies) vakarą. Bua ir dova
nų, kurias pažadėjo aukoti O. 

IVaznienš, K. Plckaitė, S. Mic-
Dažnai mes girdime gražias i studentus, kad jie nesidomijLie- j fcūnienė ir V. Bučnienė. Vakaro 

frazes, kad studentija yra tau-j tuviškais reikalais. Jie nebeturi komisiją sudaro J. Čepulienė, P. 
tos žiedas, tautos ateitis, mūsų noro ir drąsos jais domėtis, kar- Turskienė, S. Bartkaitė, S. Mie

tą pajutę, kad niekas jų nesu- kūnienė, K. Jotkienė, S. Stautie-
pranta, jais nesidomi. Aišku, n£ t K . Plekaitė, M. Juškienė, P. 
šitas užburtas ratas gali suktis Gudinskienė, K. Cejunelienfc, E 

džiaugsmas, viltis ir pan. Tai 
išsireiškimai, pilni emocinio ele
mento. Gerai, kad mes dar taip 
galvojame ir kalbame. Reiškia, 
nesame nusivylę savo akademi
niu jaunimu, kurio šiuo metu 
JAV yra priskaitoma iki 1,000. 

ir suktis, bet kyla klausimas, 
kur jis nuneš lietuviškąją studen 
tiją? 

Šiais metais Lietuvių Studentų 

Rhody, Šimkienė, B. Cicėniene 
ir V. Bučnienė. 

Visos sąjungietės savo mielai 
ir ilgametei pirmininkei J. Čepu 

Skaičius nemažas, jis mums tei- Šalpos Fondas ir vėl kreipiasi į ^ * p a r e į į k ė gilią užuojautą 
kia pasitenkinimą. lietuviškąją visuomenę su prašy- ^ J Q g y y r o J o n o C o p u j j 0 mir

ties. Taip pat visos sąjungietės 
lietuviškąją visuomenę su prašy-

Bet žodžiai lieka žodžiais, skai m u ' , J i s n ° r i ' * * . * • • t u l*J*. _„ . . . r w 
čiai didėja ir mažėja. Tačiau ge- ""elasa ska.tytojau, pradėta-1 i m e l d ė „ j a . a . j o n o sielą, 
rišusiai kalba darbai. Pirmiau- m e P ™ 8 1 0 , d a r * ° - N e v , e n * » * " nes jis buvo parodęs nuošMu-

, . - _ , . , A \ tuvis akademikas yra reikahn 
pažiūrėkime, ką yra padarę. :f _ 

gas skubios matnalines para
mos. Tik mes jam galime ją su
teikti, mes, kilę iš to paties ka
mieno ir besidaliną ta pačia liki
mo dalia. Čia problema palieka
ma mūsų sprendimui. Jei nori
me, kad tas tautos žiedas nuvys
tų, nepadekime jam. Jis gal iš
augs ir be mūsų paramos, tačiau 
tai bus ne rūtos ar bijūno žie
das, bet šio krašto laukų žie
das. O padėti tikrai galime. Nie 
kas iš mūsų neprašo daug. Pa
aukokime tik po vieną dolerį ir 
tuo jau būsime atlikę didelį dar
bą lietuvybės išlaikymo srityje. 
Siųskime savo aukas 

Lithuanian Student Welfare 
Fund, Acc. No. 11737 

C h i c a g o S a v i n g s & L o a n A s s n . , 
6234 So. Western Ave., 

sia 
ir dar tebedaro patys studentai ? 
Jie studijuoja, dirba įvairiose lie 
tuviškose organizacijose, bend
radarbiauja lietuviškoje spaudo
je, aktyviai įsijungia į lietuviš
kos reprezentacijos darbą, leis
dami "Lituanus" bei asmeniškai 
garsindami savo tėvų žemės var
dą. Studentas dabartiniu metu 
yra tikrasis lietuviškosios ko
vos karys. Tiesa, yra ir tokių, 
kurie vietoj kovos pasirenka 
lengvą gyvenimą, pasitraukia iš 
mūšio lauko. Bet tai tik maža 
dalelytė. Tokių visais laikais 
buvo, jų yra ir dabar. Tas ne
reiškia, kad visi studentai toki. 
Kaikurie asmenys bando tą įro
dyti, deja, nesėkmingai. 

Turime pripažinti, kad šiame 
krašte studentas turi daug ma
žiau laiko darbams, nesurištiems 

mo sąjungietėms, ypač rengiant 
vakarus. Pirm. J. Čepuliene dė
kojo sąjungietėms už šv. Mišių 
auką ir užuojautą. Sąjungletė 

Didėja kolonija 

Chicagoje Brigthon Parko lie
tuvių kolonija nuolat didėja, nes 
čia atsikelia gyventojai iš kitų 
kolonijų. Čia didėja ir lietuvių 
verslininkų skaičius kelerių me
tų laikotarpy Brighton Parke 
atidarytos trys nekilnojamo tur
to pardavimo kontoros (Šimai
čių, Kutros ir Ventos). Broliai 
Jakubkos atidarė televizijos' re
monto dirbtuvę; mechanikas 
Dabkus pastatė ir įrengė auto 
taisymo dirbtuvę; dailininkas 
Vijeikis pasistatė namus ir į-
rengia spaustuvę. Be to lietu
viai verslininkai atidarė apie 10 
maisto pardavimo krautuvių. Chicago 36, III 

su studijomis. O vis tik lietu-j Ar nebūtų gražu ir gera, jei Krautuves atidarė Gidas, Bren-
vis studentas pajėgia dirbti ir', šiais metais į studentijos šauks- ' cįus, Vadopalas, Pimpė — Vepš-
organizacijose, jis pajėgia būti mą atsilieptų ne 5^c, bet 95%? tas, Sitiūnas, Šalčius, Sakalaus-
vienu pirmaujančių universitete, 
jis sugeba ir kituose įdiegti to 
darbo meilę. 

O kaip į tai žiūri lietuviškoji 

Tuomet ir mes turėtume teisę 
kaltinti akademinį jaunimą, jei 
jis neatliks savo kaip lietuvio 
pareigų, tuomet ir mes jausime, 

visuomenė ? Ji ne kartą savo jau I jog jie yra mūsų gyvenimo da-
nime mato tik blogąsias puses, lis, gi studentai, pajutę, jog jie 
visai pamiršdama gerąsias, ku- j nėra palikti vieni, sukrus ir tik-
rios yra gausesnės. Visuomenė • rai neapvils tų, kurie jais rūpi-
daug kalba ir rašo, tačiau ma-'nasi. Tad atsibuskime, kol ne 
žai daro. Čia nėra kaltinimas, 
tik fakto konstatavimas. " Jei 
pernai per įvykusį studentų šal
pos vajų iš 10,000 lietuvių tepa
jėgė atsakyti tik 500, kas kal
tas? Sakysite, patys studentai. 
Jie gal yra kalti, bet ne tiek, 
kad tik 5 re lietuvių juos tegali 

Vėlu ir dar galime padėti ir tu
rime kam padėti. Kai bus šauks 
tai po pietų, nereikės verkšlenti. 
Patys būsime, ;jei ne visai, tai 
bent dalinai kalti dėl klaidos. 
Geriau neleisti ligai išsiplėsti ne
gu pavėluotai ją gydyti. Dekime 
po dolerį vokan ir siųskime Liet. 

atsiminti. Gi paskiau kaitiname, Studentų šalpos Fondui. 

C H I C A G O J E 

kas, Babickas, Penčyla, Savri-
mavičius ir kiti. Lietuvių Bend
ruomenės Brighton Parko apy
linkės valdyba visus apylinkės 
verslininkus paprašė dalyvauti 
Lietuvių Bendruomenės ekono
minėje taryboje. P. Ž. 

IŠ KĘSTUČIO KLUBO 
PASTOGES 

Klubo susirinkimą* 

Lapkričio 6 d. Hollywood sa
lėje įvyko Kęstučio Pašalpos 
Klubo mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi tą pačią* dieną įvyko ir 
metinis klubo parengimas, susi
rinkimas atliktas skubotai: tru
ko tik apie valandą laiko. Visa 
valdyba buvo savo pareigose. Su 
sirinkimą pradėjo ir jam vado
vavo klubo pirm. A. Valonis. Fi
nansų sekretorius B. Shotas pra 
nešė, kad por spalio men. mirė 
t rys klubo nariai. 

Iš Chicagos Alto konferenci
jos, įvykusios spalio 9 d., pra
nešimą patiekė klubo iždininkas 
F. Mickas. A. Valonis papildė 
pranešimą. 

F. Jakavičiaus ir Simanavi
čiaus pasiūlymu nutarta rikti 
aukas klubo susirinkimuose Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams 
taip, kaip buvo daroma eilę me
tų; surinkti pinigai įteikti Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
muose ir Chicagos Alto konfe
rencijose. Tair> bus daroma ir 
ateityje. 

Klubo metinis parengimas 

Tą pačią lapkričio 6 d. 4 vai. 
p. p. Lietuvių auditorijoje įvyko 
klubo metinis parengimas. Prog
ramą atliko "Ateities" šokėjų 
grupė, vadovaujama ponios Ire
nos šilingienės, ir LietuviųMoks 
leivių Tautino Ansamblio kank
lininkai, vadovaujami p-lės Ane
lės Kirvaitytės. 

"Ateities" šokėjų grupė paso-

šoko Suktinį, Dzūkų polką, Ke
purinę, Mikita. 

Kanklininkai paskambino kan 
lėmis "Paklausykit, jūs lietu
viai", "Siuntė mane motulė", 
"Sėjau rūtą" ir "Vaidilos mal
dą". 

"Ateities" šokėjai dar pašoko 
Blezdingėlę, Klumpakojį, Kalve
lį, Lenciūgėli, Jonkelį, Rugučius, 
Kubilą, Šustą, Lengvas kojas, 
Malūną ir Aušrelę. 

Antanas Valonis padėkojo pro 
gramą atlikusiems ir atsilankiu
siems. 

Vakaras baigtas vaišėmis ir 
šokiais, grojant Balio Paktšo or
kestrui. 

J. Kondroška, klubo koresp. 

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
(Towu of Lake) veikla 

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
gausus susirinkimas įvyko lap
kričio 6 d. Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje. 

Sunkiai sirgusi J. Aitutienė 
pasveiko ir dalyvavo kuopos su
sirinkime. Dėkojo sąjungietėms 
už lankymą jos ligos metu. 

21 kuopos sąjungietės nutarė 

Brighton Parko kolonijos 
gyventojams 

Šiuo metu Vokietijoje dar yra 
apie 300 lietuvių šeimų, kurios 
norf atvažiuoti į JAV, bet ne
turi buto !r darbo garantijų, o 
be tokių 'garantijų įvažiavimas 
nėra galimas. Įvažiavimo termi
nas baigiasi ateinančių metų lie
pos mėn. Dėl to dabar reikia 
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G U 2 A U S K U 
BEVERLY BJLLS GELIN YCIA 

Geriausios gfiles dil veBturių, banke 
tų. laidotuvių Ir kitų papuošimu 

J44S WE8T 6SRD STREET 
TdL PRospect 8-083S ir PR 8-08*4 
uiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiii;aiiiiiiiiiiiMiii 

Duoną Ir {vairias skoningas 

d t t t 

BRUNO'* KEPYKLA 
8S39 8. U T U ANIC A A V E . 

Tel. CLifside 4 -6876 . . 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia \ visus artimuosius 

miestus. 

rroiu m SAUGIAI 

PKRKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK l * TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Torto naują didel| sunkėsimi 

tr apdraūdaa 
•MO 8. Talman, Chicago SS, HL 

Tel. OBovohill t-TOtt 

: -

KAZIK FURNITURE Co. 
f 506 W. 63rd Si., tel. PR 8-1331 

Naujose erdviose pajtalpoae, lengva pasiekti gat-
vftkariais ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
Jokių apribojimų. 

Turime didžiausj pasirinkimą Jvairių rūšių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų Balionui, miegamajam ir kt. kambariams. Erjes pirkdami baldus* 
patikrinkite kalnas pirmiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAM K BALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris Jums patinka. Taip pat atnaujiname sa

us baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA **>»***'*•>» 

mūsų ten esančius tautiečius ap
rūpinti buto ir darbo garantijo-

|mis, kurias Chicagoje nemoka
mai surašo Balfo reikalų vedė
jas Albinas Dzirvonas, 2421 W. 
45th Str., antras augštas, tel. 
YArds 7-2322. Sutartis jis su-

! rašo kiekvieną dieną, tik reikia 
dėl laiko susitarti. Surašant su
tartį, kelionės išlaidas parūpina 
Balfas. Garantijų davėjas turi 

j tik pasižadėti atvykusius priim
ti ir padėti jiems susirasti butą 
ir darbą. Garantijų daVejas turi 
būti JAV pilietis, bet, jei tokiu 
nėra, gali susitarti su piliečiu ir 
sudaryti sutartį. Dabar Vokie
tijoje mūsų tautiečių padėtis pa
sidarė labai netikra, nes galės 
lankyti rusų agentai. Dėl to Lie 
tuvių Bendruomenės Brighton 
Parko apylinkės nariai maloniai 
yra prašomi, kas gali, sudaryti 
mūsų tautiečiams darbo ir buto 
garantijas, kad jie galėtų atvyk
ti į JAV. 
LB Brighton Parko ApyL V-ba 

$491,295 vėžio tyrimui 
Amerikos Kovai Su Vėžiu 

draugija Illinois mokslininkams 
per paskutinius metus suteikė 
$491,295 pašalpos, kad jie tęs
tų vėžio ligos tyrimus, jieško-
dami būdų ją nugalėti. 

Kiek verta Chicaga? 
Mokesčių reikalams praveda

mas naujas Chicagos nuosavy
bių įvertinimas. Dabar jau 
baigtas ir pagal naujus įverti
nimus Chicagos ir viso Cookj 
apskrities nejudomų nuosavy- į 
bių verte dabar siekia $7,430,-: 

000,000, arba — $939,782,712 
daugiau, negu ankstybesniama 
įvertinime. 

Yestuviy nuotraukos 
Augitos rūiies fotografijo* 

MŪSŲ specialybė 

h t m Photo Stodio 
INO. 

EDVARDAS ULIS. sftv. 
4068 Archer Rvemie 

Telefonas Vlrginia 7-2481 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

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

automobilių aptarnavimas 
H i l l i a m J . Gr ige la i t i s , s a v . 

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

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą Ir dalis. 

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

IflIlIlIlIlIlIlIlUlllllllllllllllllllllllHIllHt 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes j is yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
HiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiHiimimmmnMiii* 

O N A I M I N T A U T I E N E I mirus, 
jos vyrui Fabijonui ir sūneliams Linukui ir 
Gintarėliui gilią užuojautą reiškia 

Gtimbaragiu šeima 
m 

si* l l l M * 

Didžioje liūdesio valandoje 

KAZIMIERĄ ERINGĮ IR ŠEIMĄ, 
mylimai žmonai-motirai mirus, giliai 

užjaučia ir kartu liūdi 
i 

Petrušaičių šeima 

FABIJONĄ M I N T A U T Ą 
jo žmonai mirus, labai nuoširdžiai užjau

čia 

KRIVULEMI 

rrr-r 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sątiningas darbas. Visi apdraudimai SI artimu fc 

tolimu distancijų, ftauiuts Bftkarrtui: 
8415 & UTUANICA A m , CHICAGO, 1U 

ANTANAS V IL IMAS 
Tetolonaa — FBontter 6-1881 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T C O . 

3914 Wesi M Ith Street 
Vienai Uokas ano kapiniu. 

Didžiausias p*!"!*1^""* plano, 
pasirinkimas mieste. 

CEdarcrest 3-6335 
-

Perskaitę dienr. "Draugą", duokite jį kitiems. 
• ' • • i . . . . •» • , • •» •' " ' i' '» .'•« m n1.i«5 3EB 

' 

" i 
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.t. 
JUOZAS MERKELIS 

Gyveno 1842 We»t 46th Str., 
Chicago, Illinois. 

Mirė lapkr. 11 d.. 1*55 m.. 
6:30 vai. va k. .sulaukęs 58 in. 

Qlm€ Lietuvoje, Kilo i* Tau-
niK's apakr., Kugiiuiu paiap., 
l'rtsmantų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 41 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdini** 
dvi seserys Mary PocienS ir 
jos seimą ir Julija Jonikas ir 
jos vyras Antanas ir jų šeima; 
pusbrolis Stanley Lukošius ir jo 
žmona Josephinc ir jų setma 
ir daug kitų giminių, draugu 
bei pasjstamu. Lietuvoje pas:-
llko kazimieras Merkelis ir Jo 
Žmona Julija ir jų seimą. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eu-
deikio koplyčioje. 4605 South 
Hermitagc Ave. laidotuves į-
vyks antradieni, lapkr. 15 d. l s 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 iv. Kazisni-ro kapines. 

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

Nuliūdę: seserys, pusbrolis, 
brolts ir gimines. 

laidotuvių direkt. J. F. Eu-
deikis, telefonas YArds 7-1741. 

DOMICELfi WENCKUS 
(SYCJAITYTft) 

Pacai pirmą vyrą Btalaoskas 

Gyveno 6*34 So. Tslmsn Avc. 

Mirė lapkr. U d., 1955, 7:30 
vai. ryto, sulaukus 63 m. a tu i 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau-
rafrėa afsskr., \ ainuto j»aiap. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras J uosis pas, 2 posūniai: 
Stanley, jo žmona Dorothea ir 
jų šeims, Joscph, 3r., jo žmo
na Aldona ir jų šeima ir dsu-; 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. 

Kūnas pašarvotas S. Laeks-
wier.iaus koplj-fioje, 2424 W. 
69 St. Laidotuves įvyks antra
dienį, lapkr. 15 d., iž koply
čios 8:3© vai. ryto bus atlydė
ta į Gimimo P-lės Svė. para pi-
joe bažoyėią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus unlydė-
ta į Sv. Kazimiero kapinet>. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugas ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direktoriaus tel. 
GRovehill 6-2345. 

ANTHONYB. PETKUS 
UUD0TŪVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO YVESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109 

LIODĖSIO VALANDOJ 
šš*kit< 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

8345 S. Westem — S atskiros air-eond. koplyčios 
BEpabUc *7-»600 — 7-8601 Aatomobolams \1eU 

Tiems, kurie ry^ena kitose miesto dalys*; gausime 
koplyčią arčiau JOsu namu. 

JOHNF. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-98S2 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ 

8EKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^ g * K Mea turime koplyčia* | 
vimaa dieną ir nak- B ^ ^ visoae Chicago* ir 
tį, Reikale šaukite ^SSBBBBBBÎ  Roselando dalyse ir 
mua. ^^0'^,w^:^0Ę^ tuojau patarnaugaine 

ANTANAS M. PHILLIPS 
, tMT U. U T U A N I C A AVE. Tel i 7 - » « 

PETRAS P. eURSKIS 
,859 W w t 18th S T R E E T TeL S E a l e j M 1 U 

ALFREDAS VANCE 
įm woooan>E BA. «m»iii«, m. I*L ntj^n HUB 

• I -

POVILAS J. RIDIKAS 
kSS54 S. HALSTED ST RE E T 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICHIGAN AVE. TeL OOmmoden 4-VHS 

• • 

JURulS F. RUDMIN 
8. U3 CAN1C A AVE. TeL " 7-U 

PETRAS BIELIŪNAS 
,4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfiyette 5-35T2 

VASAITIS — BUTKUS ; 
1446 B—tfc mm AVE^ CICERO, UJU T*L OLyampie S-lOit 

ZI6M0ND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46tb STREET Y ArtW 7-0761 

STEPONAS C. LACKAVVICŽ 
' 2424 W. 69th STREET REpubtk 7-12L8 
'2814 W. 2Srd PLACE Mrgtaia 7-6072 

v 
•• i " . 

• 

• 
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lJm i mus 

X Stasys Vaičeliunas, kurio, 
šeima gyvena Chicagoje, š. m. 
lapkr/ .o men. pradžioje sėk
mingai išlaikė gydytojui priva
lomus egzaminus ir gerai ap
gynė medicinos disertaciją 
Hamburgo universitete Vokie
tijoje, gaudamas medicinos 
daktaro laipsnį. Stasys ValčV-
liūnas, gimęs 1920 m. balandžio 
1 d. Panevėžyje, studijavo K^u 
ne Vytauto Didžiojo universi-

r^innadienis, lapkričio 14, 1955 

SUTIKO EISENHOWERĮ 

X Chicagos moksleivių apy
gardos ateitininkai ruošia už
daras rekolekcijas berniukams 
ir mergaitėms. Berniukams r e - ' t e t c . tremtyje gyveno Hamcu-
kolekcijoms vadovauja kun. v J s e " Oldenburge. Po II Pasaul. 
Rimšelis, MIC, Marijonu, sėnii|kar<> su žmona Kaze ir sūnum 
narijos namuose, Clarendon Edvardu atvyko į JAV Chici-
ILlls, 11L, o mergaitėms kun. Son. U č.a po penkerių met i 
A. Mpurgis, MIC, seselių kati- L'^žo į Hamburgą, Vokietijon, 
mieriečių Marijos augšt. mo-| baigti medicinos s.udijų n 
kyklos paUlp.se. Rekolekcijos šiandien gali džiaugtis savo 
įvyks gruodžio 2, 3 ir 4 dieno- darbo vaisiais. Naujas medici
nas. Tai yra antrojo advemo j nos daktaras greitai grjš Chi-
.sekmadieniu savaitgalis. Omo- j cagon pas savo šeimą. 
džio 2 d. (penktadienį) vakare 
berniukai turi būti jau semina
rijoje, kur turės vakarienę ir 
paskui pradės rekolekcijas, ku-. . 

pi jos bažnyčioje. Jaunavedžių 
intencija šv. Mišias (sumą) at
našavo kun. Vito Mikolaitis, 

X P-le llarrie., Kaufiman ir 
Edvardas Niemiec lapkričio 0 
d. susituokė £v. Kryžiaus para-

rios tęsis iki sekmadienio po] 
pietų. Kaina kiekvienam 8 do
leriai. Tiek pat kaštuos ir mer
gaitėms. Mergaitės negalės 
nakvoti "Marijos augšt. mokyk
los patalpose, bet ' turės grįžti 
nakvynės j namus. Nuo ryto 
iki vakaro bus duoti naudoji
muisi kambariai ir valgis. Pri
imami taip pat ir neateitinin 

Mirė nužudytųjų berniukų 
tėvas 

Antanas J. Schussler, 42 m. 
amžiaus, dviejų nužudytųjų 
Chicagoje berniukų tėvas, mirė 
gavęg širdies ataką, gydant jį 
nuo nervų sukrėtimo elektras 
srovės smūgiais (shocki. Bai
sūs pergyvenimai ir kančia at
ėmė jam gyvastį be laiko. Suži
nojęs apie baisų sūnų nužudy-

Advokatas spaudė geležiu kelio J m ą , jįg tada pratarė: "Motin, 
bondrov;, įrodinėdamas, kad kokiame krašte mes gyvena-
ji yra kalta, nes berniukui n e - ' r a e . . . " Visą laiką jis talkino 
Laivo duota kelio pirmenybe, policijai jieškant žmogžudžių, 
ka'p to reikalauja Indianoa įsta- Prieš dvi savaiti norėjo grįžti 
tymai. Berniukas buvo geležin- j d a r D ą drabužių valykloje, bet 

$147,000 sužeistam 
berniukui 

Chicagos teisme iškeltoji by
la dėl Roy Van Ausdal, 9 m. 
berniuko sužeidimo — pasibai
gė susi.arimu: berniukui NPW 
York Central geležinkelio Uni
ja sutiko sumokėti $147,000 
kompensacijos už tai, kad trau
kinys jį taip sunkiai sužeidė, 
jog jis neteko abiejų rankų. 

Jaunos nspublikonų kmbietfa pasitiko prezidentą DwiSht Eiscnhow*rį Washmctone grįztisĮ is ligo
ninė*. Iš kair i* i dešinę yra Barbara B.a ly, M a n C.esler, Virginia J o m s , Margaret Taylor, bophia Pa
nos ir Mary Klizabeth Davis. ( , N t ) 

CHICAGOS ŽINIOS 
jaunosios giminaitis. 'Šv. Komu-

Lietuvių programa prie 
eglutes 

niją priėmė jaunieji, jų palydo- M o k s k ) į r P r a m o n ė s 
muzėjus ! 

Socialines Tarnybos 
seserys 

Mūsų dienraštis gavo laišką 

Ispaniškai kalbantieji 
Chicagoje 

Apskaičiuojama, kad Chica-

kelio aikštėje. Stumiami vago-
I r.ai išjudino iš vietos dar vieną 
'stovėjusį vagonk, kuris ir per
važiavo berniuką. 

Chicagietis Soviete 
I kalėjime 

Iš Rusijos nelaisvės gilzes 
vokiečių rašytojas Alfred Es-

ibach, 60 m. amžiaus, praneša, 
kad tenai, Potmos stovykloje, 
netoli Maskvos, jisai sutiko či-
kagietį Ernestą Dimesko, tu
rintį apie 40 m. amžiaus. Jis 

vai, tėvai ir daug giminių. Ves-, . ^ 2 6 d p r a d e d a specia-< ** netaip seniai pradėjusio veik- goję yra apie 50,000 žmonių, 
tuvių puota buvo Gniadys sve- ^ R laikotarpio progra-jti vienuolyno - Socialinės Tar- kalbančių ispaniškai. Jie dau-
tainėje. Puotoje dalyvavo apie ^ p a v a d i n t a s . K a l § d o s p a - įnybos seserų. Jų adresas: _Sis-. giausiai yra atvykę iš Meksi-
600 svečių, jų tarpe kun. V. Mi-
kolaitis, kun. Pr. Lukošius, 

jo nervai buvo stipriai pakirsti 
ir jis nelegalejo. Jis buvo gy
domas Forest Sanitarium, Des 
Plainea. Policija pasižadėjo dar 
sustiprinti pastangas jieškant 
žudikų. 

Carpenter mirs elektros 
kedej 

Kriminalinis teismas Chica
goje paskyrė mirties bausmę 
žudikui Richard Carpenter, ku
ria nužudė policininką Murphy 
Ir peršovė kitą policijos valdi-

svečių, jų tarpe kun. V. Mi- j ^ ^ j e P r o g r a m 0 8 bus išpildo 
mos 2 vai. p.,p., 7 vai. ir 8 vai. 

k T p r a l o m i u^irašyTpaTkiin. j ^ n . J. Grinis. Kauffmanų š e i - į ~ ^ ~ £ £ ^ ^ j V . , 
V. Rimselį. MIC, Marian Hills ™ * " * dirba Sv. Kryžiaus pa-
Scmi.:ary, Clarendon Hills, 111. 

X Pirmasis Kultūros Fondą 

rapijos parengimuose ir organi
zacijose. 

sekmadieniais dar t u s papildo
mi seansai 3 vai. 30 min. ir 5 
vai. p. p. Popietinės programos 
pirmoj eilėj skiriamos mokyklų X Chicagoje leidžiamas dai 

narių susirinkimas. JAV L i e - l j ^ literatūros ir kultūros žur- vaikams. Visas tas programų 
tuvių Bendruomenės valdybos ! ^ ^ "Užuolanka" pasirodė ciklas bus pradėtas lietuvių pa-
pavedimu Chicagos apygardosj š e š t u N r . J a m e rašo: Henrikas sirodymu lapkričio 26 d Tai 
valdyba praneša, jog pirmasis; N a g y 9 "Jaunoji lietuvių daili-:bus šeštadienis, oiau _ _ j m a g a u t i a u g šč iau minėtuoju arkivyskupo raštinė paskutiniu 
JAV Lietuvių Bendruomenės} n i n k ų k a r u tremtyje", Albinas kios programos, ap . inA^a„ ^ o 5 ^ Q , l c r p h,.a ™<m\-!—*,. u..-: " - 1 - - 4 ! - 1 2 -
Kultūros Fondo narių susirin- Va4entinas "Paskutinis atviras; ukrainiečių, lapkr. 28 - čekų, 

terš of Sočiai Service, 884 Tifft kos, dalis iš Portorikos ir kitų 
str., Buffalo 20, N. Y. Jos p . Amerikos valstybių. Chica-
stengiasi būti arti varguome- g0je y r a t rys katalikų parapi
nės, nešti jiems pagalbą. Tvar-1 j 0 s meksikiečiams. Portorikie-
kosi jos pagal benediktinių re- čiai katalikai čia turi tris, va-
gulą. Jos mums praneša, kad dinamus Šv. Jono riterių, klu-
benediktinės vienuolės, pasi-jbus. Iš radijo stoties WOPA 
traukusios nuo komunistų tero-j (banga 149) kasdien ispaniš-
ro ir dabar gyvenančios Aus 
trijoje, yra paruošusios gražių 
kalėdinių kortelių, kurias gali-

kai duodama religinė progra
ma nuo 6 vai. 15 min. iki 6 

vali 30 min. vakaro. Chicagos 

buvęs areštuotas tarp 1940— |ninką. Nusikaltėlis teisme bu-
1950 metų, kada jis iš Italijos, | Vo surakintomis rankomis ir 

kojomis. Prisiekusiųjų teisėjų 
sprendimas buvo vienbalsis. 
Žudikas laikėsi g a n a ramiai. 
Teismo salėje tik pravirko j:> 
16 m. amžiaus sesuo. 

Koncertas neturtingų 
studentu naudai 

kur studijavo baisa, buvo par
ėjęs j Rusiją. Buvo pakaltintas 
špionažu. Tas čikagietis pasku
tiniu metu buvęs matytas ligo
ninėje, pasilpusios sveikatos, 
pergyvenąs depresiją. Tame la
geryje paprastai laikcmi žmo
nės prieš paleidimą. Taigi — 
galbūt ir jis būsiąs neužilgo pa
leistas. 

kimas šaukiamas 1955 m. lap- j žodis", Jonas Rinkevičius "Sun-
kričio 19 d. (šeštadienj) 10 vai. 
ryto Lietuvių auditorijos pa
talpose, 3133 S. Halsted St. Su
sirinkime dalyvaus ir kalbės 

kiųjų laikų žodis" (tąsa), V. 
Petrauskas "Lietuviai vaisti
ninkai kultūriniuose baruose", 
P. Treigys "Scenos x rampos 

JAV Lietuvių Bendruomenės į §vįesoje", K. šulaitis "Kada 
pirmininkas p. St. Barzdukas. | Hollywoodas atvažiuoja" ir kt. 

Chicagos apygardos valdyba T a i p p a t y r a gausiai iliustruo
tas. 

X Dantų ir medicinos dak
taras Algirdas K. Pautienis, 
kuris šiuo metu dirba kaip in-
dustrial physician and surgeon, 
4206 W. 26th St., tel. LA 1-

X Bronius Macianskas, 3305,4316 ir ten pat priiminėja pri-

lapkr. 29 — meksikiečių, lapkr. | 
30 popiet — japonų, vakare — 
kroatų, gruodžio 1 — olandų, 
gruoGiio 2 — norvegų, gruo
džio 3 — vokiečių, gruodžio 4 

Katalikų Tarprasinė taryba 
Chicagoje, Shuberto teatre, 

r, v i . . . . . • • gruodžio 4 d. 3 vai. po pietų 
Dešreles virs atominiais ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

koncertą. Pelnas skiriamas spinduliais 
Chicagos universitete, Amen-adresu. Tai drauge bus pagal- j toetu .kunigams g r u n t i n ė jo ^ . ^ l a b o r a t o r i 

ba ir komunizmo persekio a-, laišką, prašant surinkti tiks- uakterioioeaa Eileen Fel-
moms seserims. 20 kortelių! Uas žinias apie ispaniškai kai- ] o s e . b a , k t e , n o l ° , ? ^ . ****? r e i 

kainuoja $1. 
Minėtos Socialinės Tarnybos 

seserys dėvi paprastą pilką 

kviečia dalyvauti susirinkime 
apylinkių valdybas, visų tarybų 
narius, kultūrinių organizacijų 
atstovus ir visus kitus bendruo
menės narius, kurie domisi lie
tuviškosios kultūros reikalais. 

S. Lituanica, turi duonos ke
pyklą, kuri pavadinta "Bruno 
Bakery". Jisai yra geras pre
kybininkas ir susipratęs lietu
vis. Jo lietuviška duona garsi 
po visą miestą, bet jo darbas 
lietuvybės išlaikymo kovoje, 
kaip susipratusio lietuvio ir pa
sirengusio padėti savo broliui 
šalpos ir kultūrinėje srityje, 
žinomas ir už miesto ribų. Pa
skutiniu laiku jisai parėmė ir 
naujai organizuojamą Ekono
minę Tarybą, paskirdamas jai 
30 dolerių, tuo pačiu įstodamas 
į Ekonominę Tarybą. 

X Febronia Klikūnas, žino
mos Moterų Sąjungos veikėjos 
J. Klikūnienės duktė, iš Mar-
ąuette Parko yra išvykusi ato
stogų į šiltus kraštus. Lanky
sis Martiniąue, FWI, Trinidade, 
Venezueloj, Curracoa, Haiti ir 
Bahamas. F. Klikūnaitė mėgs
ta keliones. Yra keliavusi po 
V. Europą, atostogavus Meksi
koje, Pacifiko salose ir k. Kas
met savo atostogom pasirenka 
naują kraštą. 

X "Vyčio" 40 metų sukak
ties minėjimas ruošiamas lap
kričio 27 d. Vyčių salėj. Mine-
jiman kviečiami visi buvę ir 
dabartiniai "Vyčio" redakto
riai ir žymesnieji bendradar
biai. Minėjimą rengia vyčių 
sendraugių kuopa. 

X Lietuvių Sąjungos "Ramo
ve" Centro valdyba Chicagoje 
pasiuntė $887.80 per Balfo Chi
cagos apskrities valdybą Vasa-j 
rio 16 gimnazijos namams iš
pirkti. Pinigai buvo sutelkti 
per vajų skyriuos, 

popiet - italų, vakare - airių, uniformą. Jos lanko vargšo-
g r L ž i o 5 popiet - kinų, va-'lių šeimas, padeda orgamzae-
kare — armėnų, gruodžio 6 — joms. 
lenkų, gruodžio 7 — prancūzų, 
gruodžio 8 — švedų, gruodžio 
9 — vengrų, gruodžio 10 popiet | Skokie policijos teisme viena 
danų, vakare — britų, gruodžio , iš prisiekusiųjų teisėjų (jury) 

Pabėgo teisėja 

• JAV. Iš viso su savo ka-1 — Germaine Van išlindusi 
ledinėmis programomis pasiro- j pro langą nulipo atsarginiais 
dys 20 tautų. Tame pat muzė-
juje bus galima pamatyti ir 
įvairių tautų papuoštas kalėdi
nes eglutes, kurių kiekviena 20 
pėdų augščio. 

X S v a r b u sportininkėms. 
Šiandien 7 valandą vak. Davis 
Sąuare sporto salėje (44-ta ir 
Paulina g-vės) įvyksta pirmoji 
moterų tinklinio treniruotė. Vi-

vačius pacientus, persikėlė gy
venti į naują butą, 4712 South 
Honore Str., tel. LA 3-1985. 

X Alfredą Janušaitytę, Va
sario 16 gimnazijos mokinę, iš
laiko buvusieji Haunstetteno 
lietuvių stovyklos gyventojai, 
dabar gyveną Chicagoje. Jie 
sudarė šalpos būreli (133 Nr.) , 
į kurį įstojo Vytautas Janulai
tis, Royal Liąuors dalininkas. 
Buvę rlaunstetteno stovyklos 
gyventojai sudėjo 33 dolerius 
pasiuntė per Balfą Vasario 16 
gimnazijos namų išpirkimui. 

X Pranas Cižauskas, žino-
m a s Chieagos liet. k a t o r g v j v p i r . 

TaSbos pirmininku. Savo vie- j sportininkai ruošia vakarą.. Bus 

laiptais ir pabėgo iš posėdžių 
salės. Ji buvo atrasta pirmame 
augšte prie policijos stalo, čia 
atėjusi ji pasisakė esanti ser
ganti. Ją suradus teisėjas 
Baumhardt paklausė prisieku
siųjų — ar jie, po penkių svars
tymo valandų jau yra arti 
sprendimo, šie atsakė, kad nei 
per valandą dar neužbaigtų. 
Tada teisėjas paskelbė, kad šis 

bančiųjų dalyvavimą bažnyti
niame gyvenime. 

Dave 6,300 gydytojų 
Loyolos universitetas, esąs 

Chicagoje ir vadovaujamas tė
vų jėzuitų, jau yra davęs 6,300 
gydytojų. Kas ketvirtas Chica
goje dirbąs gydytojas yra bai
gęs šią medicinos mokyklą. 
Kasmet mokyklą baigia daugy
bė gydytojų. Loyolos universi
teto klinikose gauna pagalbą 
daugelis neturtingų žmonių. 
Mokykla suorganizuota 1915 
metais. Švęsdama 40 metų su
kaktį mokykla ketvirtadienį 
ruošia pietus, kuriuose, numa
toma, dalyvaus daugiau kaip 
1,000 žmonių, sumokėdami po 
$250. Ši medicinos mokykla da
bar pavadinta kard. Stritch 
vardu. Du trečdaliai joje besi-1 džiaugsmas. 

ton ir fizikas VVilliam Powers 
tiria atominių spindulių veiki
mą į dešreles (sosiskas, "hot 
dogs"). Numatoma, kad atomi
niais spinduliais bus galima 
taip dešreles išsterilizuoti, kad 
jos taip paruoštos galės stovėti 
ilgą laiką ir jas galima bus ka
riams ir civiliams siųsti į bet 
kurią pasaulio vietą. 

Paukšteliai sergantiems 
vaikams 

neturtingiems mažumų studen
tams paremti. 

MAŽŲJŲ MALDOS 

Milton Bronstein, dirfcąs 
American — United taksių ben
drovėje, pradėjo nuo savo ben
dradarbių rinkti smulkias au-

W€VO 
Tekstas paruostas žinomo peda

gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
kas ir už tuos mnhms nirkti , U i u 8 t r a c y a s P r i t a i k« dailininkas Kas ir uz tuos pinigus pirKU , p A u g i u a G r a i u a H c t a s paauk-
sergantiemą vaikams paukšte- j guotas Įrišimas. Kiekvienas vai-
lius, kad mažiems ligoniukams 
būtų atneštas nors šioks toks 

sos Chicagos sportininkės yra! pasekmių ir paskelbė naują 
prašomos būtinai atvykti. | teismo posėdį lapkričio 22 d. 

» M - Svarstoma byla Juliaus Kozio-
X Jonas šoliūnas š iandien ,nars iom* uy « . . iin •% m ir io brolio Juozo, oo kalbės 7 vai. vak. per Sophie 10» <*y m - ' *f JU - j . 

* m., kurie buvo užpuolę polici
jos valdininkus, kai šie užėjo į j 
jų vedamą VVhite House taver 

Barčus radijo programą Stu
dentų Šalpos Fondo vajaus rei
kalais. 

teismo posėdis paliekamas be j m o k inančių studentų yra iš 
vidutinių šeimų su kukliomis 
pajamomis. Mokykla praveda 
širdies ligų ir gyslų sukietėji-
mo tyrimus. 

Vaistai nuo rūkymo 

tose paliko sekretorium J. Juo
zaitis, iždininku Ign. Sakalas. 
Knygvedžio pareigas perėmė 
naujas direktorius V. Lubertas. 

X Kun. Cijūnaitis, Kaišiado
rių vyskupijos kanauninkas, ži
nomas kovotojas už lietuvybę 
Vilniaus krašte, ilgametis Žas
lių parapijos klebonas, sulaukęs 
65 m., mirė š. m. rugsėjo 6 d. 
Lietuvoje. Lapkričio 12 d. ši 
žinia gauta iChicagoje. 

X J. Kirvaitis, 5900 So. Ash
land Ave., Interstate Insurance 
Agency brokeris ir lietuviškos 
agentūros savininkas, nusipir
ko nuosavus namus, 6108 So. 
Ashland Ave. Atlikus remontą, | — gaus kalakutą, kumpį ir ki 
ten perkels apdraudos kontorą. 

įdomi, bet trumpa programa. 

X Kišeainis radijas, be lem
pų, klek didesnis už cigarečių 
dėžutę, demonstruojamas Jono 
Gradinsko televizijos firmoje. 
Pati firma šiomis dienomis dar 

'praplėsta: prie Dumont, Gemj-
jral Electric, Zenith, Admiral, 
VM ir kitų dar pridėta ir RCA 
Victor 1956 metų aparatai. 

X Petras Kilmitz vadovauja 
Šv. Kryžiaus parapijos Šv. Var
do Draugijos pobūviui (vaka
rui), kuris bus lapkričio 16 d. 
7 vai. vak. Šv. Kryžiaus para
pijos salėje. Kas bus laimingas 

Loyolos universiteto profe-
ną patikrinti ar tikrai ten vyks- s o r į a i C h i c a g o j e _ d r G w 

Rapp ir dr. A. A. Olsen išrado 
vaistus, pavadintus bantron, 
kurie padeda žmogui nusikraty 

1 tokių daiktų. 

X Muzikas Bronius Jonušas 
persikėle gyventi į naują butą, 
7344 S. Talman Ave., telef. PR 
6-6584. 

X V. Krasauskas iš Long 
Lac, Ont, Kanados, užsisakė 
už 29 dolerius knygų "Draugo" 
administraeijojti 

ta gembliavimas, kaip jie buvo 
gavęs pranešimą. 

Istorines draugijos • 
Šimtmetis 

Chicagos Istorinė draugija 
balandžio 24 d. švęs savo 100 
metų sukaktį. Ta proga bus iš
kilmingi pietūs kviestinei publi
kai, o visi čikagiečiai bus pa
kviesti apžiūrėti tos draugijos 
laikomą muzejų Lincoln Parke. 
Muzėjus kambariai bus papuoš
ti ir jie atrodys taip, kaip atro
dė čikagiečių kambariai prieš 
šimtą metų, kada minėtoji 
draugija įsisteigė. Istorinei 
draugijai vadovauja pirminin
kas Hermon Dunlap Smith. 

Areštavo jaunuolius 
smuklėje 

Chicagos policija areštavo 15 
jaunuolių 16—19 metų, kurie 
vienoje miesto šiaurvakarių ta
vernoje gėrė alų. Dauguma iš 
jų buvo augšt. mokyklos moki
niai 

T Ė V A S P I J U S 
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
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 

ti rūlįrmo. Tyrimo metu šie ,$2.00. 
vaistai fcuvo duoti 100 žmonių 
ir neturėjo blogos įtakos į • jų 
širdį, kraujo spaudimą, kvėpa
vimo dažnumą ar vidurių vei
kimą. To išradimo tikrintojai 
praneša laikrašty "American 
Journal of Medical Sciences", 
kad 80 c( tuo vaistu pasinaudo
jusių žmonių metė rūkyti. 

Galima gauti darbo 
Artėjant švenčių laikotar

piui Chicagos paštas yra nusi
statęs pasamdyti 25,000 naujų 
tarnautojų, kad paštas įsteng
tų atlikti žymiai padidėjantį 
darbą. 

Prašymams blankas galima 
gauti pašto įstaigose. Jau da
bar prašymai priimami. Paštas 
ragina kiek . galima anksčiau 
siųsti kalėdinius laiškus ir siun-
tiniuSi 

Galima gauti "DRAUGO** 
Administracijoje 

2SS4 So. Omklef Avenne 
CHICAGO 8. ILLINOIS 

» 

kas norfe šios maldaknygės. Kai
na tik $1.25. • 

Siųskite užsakymui 
D R A U G A S 

2SS4 So. OhJdey Avenue 
CHICAGO a ILI* 

DARBO TEISĖJ ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr . Bulaitis 

AM.l.lfiKV tODftIŲ BEI I&SIREIA-
•1MŲ PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl« 
angly kalba žodžiai bei išsireiškimai, 
kurie yra Urs ve spedal ine reikšmę; 
kai kurte paimti i i veiklan#lų įsta
tymų. Spausdinami žodžiai sn^lu 
kalba ir patiekU plstūs paaisklntmal 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 paiL Kaina f 1.00. 
Plnlrus su užsakymais siųsti: 

-DRAUGAS" 
BSS4 a Oakley Ava, 

ohk*fo a, m. 

m 

fe 

Jau laikas užsisakyti 
LIETUVIŠKAS ATVIRUTES 

K A L Ė D O M S 
DRAUGAS turi paruošęs ypatingai gražių spalvotų lie

tuviškų atviručių Kalėdoms. Paveikslėliai patrauklūs, teks
tai skoningai redaguoti. Yra 16 atviručių dežčje. Jų 
$1.00. 

Siųskite užsakymus: 

2334 South Oakley Avemie 
D R A U G A S 

CHICAGO 8. ILLINOIS 
! • 

/ 

http://paUlp.se

