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NAUJAUSI VINGIAI SU 
Jėgos pergrupuotos Rusijoje... 

JUOZAS LIN01S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje * 

Pasauliui į save betraukiant „ž^ievos dvasią", nuo kurios dai
nas jau ima užspringti, Sovietuose įvyko svarbių pergrupa irimų 
valdžios galybėje. 

Stalinistinė dualistinė Sovietų 
Sąjungos ginkluotų pajėgų sis
tema buvo panaikinta. Stalino sis 
tema buvo pagrista pusiausvyra 
tarp kariuomenės ir vadinamųjų 
vidaus saugumo dalinių. Tokios 
sis temos tikslas buvo užšachuoti 
viena antrą: saugumo daliniai 
turėjo patikrinti kariuomenės lo
jalumą viešpataujančiai politinei 
sistemai. Todėl saugumo daliniai, 
apie mihoną rinktinių vyrų, buvo 
subordinuoti ne krašto apsaugos, 
o vidaus reikalų ministeriui. 

Pasienio daliniai yra vėl kita 
pasaka. Jie buvo svarbi grandis 
sovietiniame gyvenime ir turėjo 
budėti, kad niekas nepragręžtų 
geležinės uždangos. Jie buvo su
bordinuoti saugumo ministerijai 
(MGB), kuri po Stalino mirties 
buvo panaikinta ir sujungta su 
vidaus reikalų ministerija (M.V. 
D.). likvidavus Beriją, MGB bu
vo* vėl atkurta, tik jau kaip vals
tybės saugumo komitetas (K. G. 
B.), subordinuota tiesiog minis-
terių tarybai. Pasienio dalinius 
rekrutavo ir juos paleisdavo pir
ma MGB, o paskui saugumo ko
miteto pirmininkas. 

Stalino tvarka buvo iš pagrin
dų pakeista. Š. ra. rugsėjo 5 d. 
maršalas Žukovas, sustiprinda 

ra jau taip sunku. Chruščevas nė-
i ra vyriausybės narys ir formaliai 
negali įsakinėti Žukovui, Bulga
ninas gi tuo tarpu gali. Tokiu 

i būdu galima prileisti, kad kariuo 
mas sovietų politini propagandą ^ ^ t a m eromis aplinkybėmis 
mažinant kariuomenę, išleido įsa g a l i ^ „ ^ 1 valdžią, nes dabarti-
kymą, pagal kurį iš kariuomenės ė s t r u k t u r a techniškai imant to-
buvo paleidžiama 640,000 kanų. Į k į eventualumą palengvina. 
Pirmą kartą sovietų istorijoje 

silpnino partijos fizine pajėgą 
valstybėje. 

Toji reforma turi ir savo poli
tinių aspektų vis tebesitęsiančio
je kovoje dėl Stalino „rubaškos" 
paveldėjimo. Maršalas Žukovas, 
turįs nedalomą valdžią ant visų 
Sovietų Sąjungos ginkluotų pajė
gų, kaip krašto apsaugos minis-
teris tiesioginiai priklauso mi
nisteriui pirmininkui Bulganinui. 
Žukovas neįeina į partijos prezi-
dijumą ir nepriklauso vadinama
jai vidaus vyriausybei, kuri daro 
svarbiuosius nutarimus. Jį ir ka
riuomenę ten atstovauja Bulga-
ninas. Darosi išvada, kad prakti
koje Bulganinas disponuoja viso
mis ginkluotomis sovietų pajėgo
mis. 

Išeina, kad Bulganinas pasiro
dė apsukresnis už Chruščevą pa
imti valdžios priemonę. Abu šie 
vyrai dabar sudaro savotišką vietos Japonijos Hokkaido saloje 
duumviratą, ir Chruščevas visur esančioje bazėje amerikiečiai ban^ 
kaip uodega seka paskui Bulga-, dė Honest John raketą, kuri gali 
niną, tačiau atspėti, kuris iš jų ! mėtyti ir atominius šovinius. Da-
bent šiandien yra galingesnis, nė- bar bandant buvo naudojamas 

cemento šovinys. Apie 1,000 ko
munistų agentų surinktų darbi
ninkų protestavo pratimus. 

Vaizdas iš Buffalo miesto 
priemones. 

New Yorko valstybėje. Ten iškrito 18 inčiu sniego ir sustabdė visas 
"v * • 
** 
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susisiekimo 
11NS) 

Japonijoje bando 
Amerikos raketas 

CHITOSE, gr. 1. — Netoli šios 

Už piktų kalbų jau slypinti 
žydų - arabų taikos sutartis 

Sovietine zona jau esanti 
suverenine R. Vokietijos dalis 

BERLYNAS, gr. 1. — Sovietai pareiškė vakariečiams (per 
Amerikos komendantą), kad sovietinis Berlynas yra R. Vokietijos 
dalis, todėl ten veikia jos įstatymai. 

JAV komendantas Berlyne pa- - - . . . . . 
tyrė apie tai nuvykęs pas sovietų UJKlO KTlZe ItUVette 

kariuomenės viršininkas įsaky
mu kreipėsi ir į MVD ir į pasie
nio dalinius. To, kaip sovietinių 
problemų žinovai čia Skandinavi
joje tvirtina, negalima kitaip aiš 

Tie pasikeitimai sovietų jėgų 
struktūroje gali turėti reikšmės 
ir tolimesnei raidai. Sovietų Są
junga gali pasidaryti karine dik
tatūra. Tačiau ligi šiol visa tai 

kinti, kaip tik tuo, kad visos trys \ vyksta partijos rėmuose, nes visi 
ginkluotų dalinių rūšys — ka- - svarbesnieji tos raidos asmenys 
riuomenė, vidaus saugumo ir pa-! priklauso partijai ir išdėstyti par 
sienio daliniai — perėjo kariuo- tijos rango skalėje. 
menės žinion ir subordinuoti vie
nam viršininkui, šiuo atžvilgiu 
maršalui Žukovui Kitais žo
džiais tariant, šiuo tarpu nėra ki
tų ginkluotų dalinių, kuriuos bū
tų galima pastatyti prieš kariuo
menę. Taigi kariuomenė pasidarė 
vieninteliu faktoriam tiek vals
tybės vidaus, tiek išorės saugu-

Posedis su kariais 
GETTYSBURGAS, gr. 1. 

Komunistai apgavo, 
atnaujino puolimą 

KUALA LUMPUR, gr. 1. — 
Britų ir malajiečių kariniai dali
niai dabar esą susirėmę su komu
nistais viename didžiausių mūšių 
7 metų senumo Malajų džiunglių 
kare Jelebu ir Kuala Pilah srity
se centrinėje krašto dalyje. 

Ten užtikti dideli komunistų 
partizanų susigrupavimad, ku
riuos bandoma kaip nors sunai
kinti atkertant nuo maisto šal
tinių ir sprogdinant iš oro bom
bomis. 

Kai buvo sudaryta pirmoji ma-

mui išlaikyti. 
Raida ta kryptimi prasidėjo i partamentų sekretoriai ir štabų 

tuoj Stalinui mirus. Pirmasis viršininkai. Manoma, kad bus ta-
žingsnis buvo kariuomenės poli- riama karinio biudžeto politika 
trukų organizacijos, kuri Stalino ir ginklų davimas ar nedavimas 
laikais buvo subordinuota MVD, 
perėjimas kariuomenės žinion. 

Prez. Eisenhoweris šiandien vėl lajiečių vyriausybė Malajams vi-
sukvietė saugumo tarybos posėdį daus savivaldą davus, komunis-
į Camp David, nors buvo numa- tai davė ženklą, kad nori derėtis 
tyta, kad posėdis vyks VVashing- dėl karo nutraukimo. Vyriausybė 
tone Nbconui pirmininkaujant, paskubėjo ranką paspausti, nors 

Be reguliarių tarybos narių šį anglai įspėjo, kad čia gali būti 
kartą dalyvaus visi karinių de-' apgaulė, kas ir pasitvirtino. Ko 

Tada pirmą tartą kariuomenės 
politinio skyriaus (politrukų or
ganizacijos) viršininku buvo pa
skirtas fronte pasižymėjęs ka
riuomenės generolas, o ne MVD 
generolas, kaip seniau. Dabarti
nis aukščiausias politrukų gene
rolas Seltovas buvo per karą vy
riausiu vadu Balkanų fronte. Ka
riuomenė, kaip atrodo, stengiasi 
kiek galėdama atsikratyti tos 
smalsios ir nemalonios saugumo 
aparato kontrolės. Tos jos pas
tangos vainikavosi bent tuo, kad 
pavyko saugumo dalinius perves
ti kariuomenės žinion. 

Toji reforma turėtų turėti di
delių politinių pasekmių vidaus 
politikoje. Politiniai policinės or
ganizacijos (MVD ir KGB) pra
rado daug savo galybės, nes jos 
nebeturi savo karinės organizaci
jos ir paskutinėje instancijoje 
yra priverstos jieškoti kariuome
nės paramos. Be to reikia dar 
pridurti, kad MVD ir KGB dali
niai buvo visada laikomi partijos 
pretorijonais ir de facto buvo 
partijos policija. Tų dalinių per
vedimas kariuomenės žinion su-

Izraeliui. Tuo reikalu nesutaria 
Foster Dulles ir štabų viršinin
kai, kuriuos palaikąs Wilsonas. 
Dulles manąs, kad ginklų Izrae
liui reikią kiek duoti, o štabų 
viršininkai maną, kad negalima 

munistai tol palaikė derybų vil
tį, kol apsirūpino maistu ir už
ėmė patogesnes vietas. Kai šitai 
paaiškėjo, ir malajiečių vyriau
sybė nutarė tik ginklu kalbėti. 

JERUZALĖ, gr. 1. — Izraelio premjeras Ben - Gurionas mano, 
kad Rusija ir Anglija yra tos valstybės, kurių politika galinti su
naikinti Izraelį. 

Taip jis pasakė vienam Londo
no žurnalistui, tą patį pakartojo 
vakar parlamente, kai ginčijosi 
su komunistų atstovu smuike 
Miklinki kuris hjrė premjerą už 

Iš Palestinos pabėgusių arabų 
įkurdinimas naujose vietose ir 
Jordano upės vandenų panaudo
jimas žemės drėkinimui bei elek
tros gamybai sudaro taikos pla

tai, kad Rusiją ir Angliją sumetė r d ^: 
į vieną katilą. 

Mikunis esąs tikras, kad Ru
sija, duodama ginklus Egiptui, 
taip nenusikalsta, kaip nusikals
ta Anglija, duodama ginklus ara
bų kraštams pagal įvairius kari
nius paktus (Bagdado paktas ir 
kiti Anglijos įsipareigojimai), 
nes Rusijos duodami ginklai 
Egiptui turį patikrinti Egipto 
neutralumą ir sutrukdyti Vakarų 
pastangas įtraukti **Tid. Rytų 
valstybes į antisovietinę sąjungą. 

Už tokią nuomonę Ben - Gurio
nas pavadino Mikunį svetimos 
valstybės tarnu ir Izraelio priešu, 
nes Izraelio priešu yra kiekvie
nas, kas pateisina ginklų davimą 
Egipto diktatoriui. Todėl ir Rusi
ja bei Anglija gali pražudyti Iz
raelį, nes abi gerai žino, kad 
Egiptui duodami ginklai bus pa
naudoti prieš Izraelį. 

Nežiūrint tokio aštraus Ben -
Guriono kalbėjimo, Egipto ir an
glų šaltiniai teigia, kad pasiekti 
Arabų — Izraelio susitarimo 
šiuo metu yra gana daug vilčių. 

Danijos prekybinė misija at- Jau trys savaitės britų diploma-
vyko kom. Kinijon prekybos at
naujinimo sąlygų pastudijuoti. 

• Dar 10,000 karių Prancūzi-
visai prarasti arabų draugišku- > ja siunčia į Alžyrą sukilimo ka
rną. I tilo dangčiui prilaikyti. 

tiniai atstovai tyliai veda nefor
malius pasitarimus su Izraeliu ir 
arabų valstybėmis, jieškodami 
bazės formalioms deryboms. 

Daugiausia esą pasiekta su ara 
bais besikalbant, ypač su Egiptu. 
Manoma, kad Egiptas, Irakas ir 
Libanas jau esą linkę sėsti prie 
derybų stalo be sąlygos, kad Iz
raelis pirma įvykdytų Jungt. Tau 
tų rezoliucijas dėl Palestinos pa
dalinimo ir leidimo sugrįžti ara
bams į savo namus Palestinoje, 

Syrija prikabinta 
prie Egipto vežimo 

KAIRAS, gr. 1. — Egiptas ir 
Syrija baigė sudaryti bendrą ka
rinę vadovybę karui prieš Izraelį 
vadovauti. Egipto sprausminiai 
lėktuvai suskrido į Syrijos aero
dromus bendrų pratimų daryti. 

Tą darbą baigęs Damaske E-
gipto krašto apsaugos ministeris 
gen. Amer išvyko į Jordano sos-
tinę raginti Jordano vyriausybę 
prie Syrijos — Egipto santarvės 
prisidėti. Jis taipgi pareiškė, kad 
Egiptas ir Syrija gali gauti kiek 
tik reikia ginklų. Nemanoma, 
kad Jordanas ton sąjungon for
maliai įsijungtų. 

Syrija, tarp kitko, sustiprino 
santykius su Rusija, ten siųsda
ma ambasadorių. 

Faune vyriausybe 
paleidžia parlamente 

PARYŽIUS, gr. 1. — Prancū
zijos vyriausybė dar nepasitrau
kė, nes4 Faure tebekovoja už par
lamento paleidimą, kadangi susi
darė sąlygos pritaikinti konsti
tucijos 51 straipsnį. 

Jis sako, kad vyriausybė nepa
sitikėjimą gavusi gali paleisti 
parlamentą, jei 18 mėn. bėgyje 
dvi vyriausybės buvo nuverstos 
daugiau negu pusei žemųjų par
lamento rūmų narių balsuojant. 
Taip atsitiko su Mendes - FYan-
ces ir dabar su Faure vyriausybe. 

Vakar kabinetas du kartu pas 

komendantą protestuoti ameri
kiečių kongresmanų sulaikymą 
sovietų zonoje už tai, kad jie sa
vo automobilyje turėjo radijo te
lefoną ir juo palaikė ryšį su va
karinėmis zonomis. Tokią pra
bangą draudžia sovietinės Vokie
tijos įstatymai. 

Sovietų komendantas ameri
kiečio protestą atmetė tuo pa
grindu, kad sovietinė Berlyno zo
na nebėra Rusijos okupuota mies 
to dalis, bet suvereninės R. Vo
kietijos sostinė, kurioje veikia ir 
jos įstatymai. 

Amerikietis, pirmą kartą tokią 
gen. Dibrovos kalbą išgirdęs, pa
reiškė, kad Berlynas tebėra visų 
keturių valstybių okupuotas 
miestas, kuriame R. Vokietijos 
vyriausybės įstatymai negali 
veikti be okupantų pritarimo. 
Kongresmanų ir jų palydovų su
laikymą jis laiko labai rimtu įvy
kiu, kuriuo rusas turėtų labai do
mėtis; nes nebus toleruojama, 
kad vokiečių policija užkabinėtų 
amerikiečius. Sovietinėje Berly
no zonoje valdžia priklauso tik 
gen. Drorovui. Tada šis pakarto
tinai pareiškė, kad valdžia 
priklauso Sovietų vyriausybės 
pripažintai R. Vokietijos vyriau
sybei, bet jis galįs apsiimti būti 
tarpininku šį atskirą klausimą 
sprendžiant. 

Klausimas dabar aptariamas 
VVashingtone, Londone ir Pary
žiuje. Iš to įvykio kils didelis su-1 
sirašinėjimas su Maskva, nes ne
bus leidžiama, kad tokiu keliu 
Vakarai būtų priversti pripažinti 
sovietinės Vokietijos vyriausybę, 
ko Maskva siekia tokiu savo Ber 
lyno komendanto pareiškimu ir 
elgesiu. 

Pasikeitė protestais 
LONDONAS, gr. 1. — Sovietų 

ambasados pareigūnas Bielo -
chvostikovas jau buvo Anglijos 
užsienio reikalų ministerijoje 
protestuoti, kad spaudą informa
vęs pareigūnas dalį Bulganino 
kalbos Indijos parlamente pava- i 
dino veidmainiška. i 

Jį išklausęs pareigūnas paža
dėjo pranešti jo žodžius ministe-1 
riui Maomillanui ir čia pat pa-i 
reiškė protestą, kad Chruščevas 
vienoje savo kalboje Indijoje kal
tino Angliją ir kitas valstybes 
pradėjus II Pasaulio karą ir pa
siuntus vokiečių kariuomenę į 
Sov. Rusiją. 

Turkijos vyriausybę 
ANKARA, gr. 1. — Kilus di

deliems ginčams Turkijos val
dančioje demokratų partijoje dėl 
žymiai pablogėjusios Turkijos 
ūkinės padėties, po labai karsto 
ir pikto partijos parlamento na
rių posėdžio atsistatydino visi 
ministeriai, išskyrus premjerą 
Menderes, kuriam pareikštas są
lyginis pasitikėjimas. Jo likimas 
priklausys nuo naujos progra
mos ir naujų ministerių parinki
mo. 

Giria reporterius, bet 
peikia redaktorius 

SAN FRANGISCO, gr. 1. — 
Buv. prez. Trumanas dabar važi
nėja po kraštą baigdamas rinkti 
pinigus pastatyti namams, kur 
bus sudėti jo prezidentavimo lai
ko dokumentai. 

Jis žinomas turįs astrų liežuvį, 
todėl spaudos žmones lakato pas
kui jį būriais, kad ką pikantiško 
išgautų. Jie niekad nėra apvilia-
mi. Trumanas naudoja tas pro-

žinoma. ir savo demokratų 
naudai. *, 

Visi norėtų žinota, ką jis no
rėtų matyti nominuojant prezi
dentiniu kandidatu, tačiau tos 
paslapties jis dar nenori atideng
ti, tik vis tvirtina, kad demokra
tas šį kartą laimės, nežiūrint kas 
jis būtų. 

Žurnalistai vis provokuoja, 
kad jis ką nors pasakytų apie 
prez. Eisenhowerį, bet valgyda
mas respublikonus virtus, keptus 
ir šutintus, Trumanas niekad ne
taria blogo žodžio apie preziden
tą. 

Čia būdamas jis vakar apgai
lestavo, kad spauda yra nepalan
ki demokratams, nes laikraščių 
savininkais gali būti tik turtingi 
žmonės, kurie, anot Trumano, vi
si yra respublikonai. Reporterius 
jis tokiais nelaiko, bet jų darbą 
sužaloja tie, kurie viską pertaiso 
mėlynu ar raudonu rašalu. 

• Chicagos universiteto geolo
gas Enriliani mano, kad žemė vėl 
šalsta ir po 10,000 metų gali atei
ti kita ledų gadynė. 

• Dar vienas amerikietis, buv. 
Korėjos karo belaisvis, grįžta iš 
Kinijos namo, nes nebepatinka 
ten gyventi. Jis buvo atsisakęs 
grįžti iš nelaisvės. 

jei jie to norėtų. Jei toji Mnia tei- j preZjdentą posėdžiavo ir vėlai va 
singa, tai padaryta didelė pažan 

Egipto ir kitų arabų valstybių 
nuomonės yra praneštos Izrae
liui, kuris įtikinėjamas padaryti 

kare pranešta, kad nutarta pal
eisti parlamentą. 

• Antiperonistmės revolmci-
jos vadas gen. Lonardi atvyksta 

Aklu komunistų Kusi jos politikos gynėjas, Indijos ambasadorius 
Krishna Menonas (dešinoje) foto kameros pagautas besikalbąs Jungt. 
Tautų būstinėje su sovietų delegacijos pirmininku Kuznecovu ir sovie
te ambasadoriumi Londone Malika. (INS) 

teritorinių nuolaidų Nagevo dy- Amerikon gydytis. Nuo preziden-
kumoje, nes taikos atnešti ūki- to pareigų jį greit pasalino kiti 
niai laimėjimai būsią nepalyginti generolai. # 
didesni už Nagevo dykumos plo- kalentomis 
tą. , J Gruodžio 1 d.: Iv. Natalija. 

Lietuviškas: Butgeidis. 
Oras Chlcagofe 

• W. Churchiūiui vakar suėjo 
81 metai. Ta proga užbaigtas su
daryti jo dispozicijai pavestas 
fondas, įsteigtas jam švenčiant 
80 metų sukaktį. 

Dalinai apsiniaukus, kiek Šil
čiau. 

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:21. 

V6LIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien yra saugaus važiavimo diena. Automobilis

tai prašomi būti atsargūs ir rūpestingi, nes automobilis nėra 
žudymo ar nusižudymo priemonė. 

— Gydytojai vėl tyrinėjo prez. Eisenkotcerį ir rado, kad gi ji-
mas vyksta normaliai, nors ligonis ir buvo labai judrus pastarąsias 
dvi savaites. 

— Prez. Eisenhoiceris du kartus prašęs Chiang Kai - sheką 
nevetuoti Saugumo Taryboje Mongolijos priėmimo j Jungtines 
Tautas, tačiau atsakymas buvęs neigiamas. Garbė ir principo ger
bimas neleidžiąs tautinei Kinijos vyriausybei kitaip pasielgti. 

— Anglijos premjeras atsakė darbo partijos vadui Attlee, kad 
nepriims Maskvos pasiūlymo sustabdyti atominių ginklų bandymą. 
Tas klausimas gali būti tvarkomas tik visą nusiginklavimo proble
mą svarstant. 

— V. Vokietijos laisvųjų demokratų partija nus'vtatė ir to
liau remti Paryiiaus sutartis, kuriomis leista Vokietijai atsigin-
Įduoti ir įsijungti į Atlanto bendruomenę. Partija po Ženevos kon
ferencijos nepasisekimo buvo susvyravusi ar beremti dr. Adenaue
rio sąjungos su Vakarais politiką. 

— Argentinoje uždrausta veikti peronistu partijai, ku
riai priklaus* keli mlHopai gyventoju. 



< - I T«SWdiM I 
R 3 T M 3 0 J 

DiENftAfiTISyl^RAl^AS^CHtCAOO^ ILLINOIS Ketvirtadienis, -gruodžio 1, 1955 

no "acabai" pradeda vis dau-! do kuopa susirinko Tėvų Jėzuitų prisidėjo ir dar vienas 'buvęa «*• •*•«> te b a t o OLTMPIC S-SISS 

giau palikti. Sakyčiau, ne tiek patalpose. P o i v . Mišių ir pus- svečias ir prašė neužmiršti, kad DR, P . K I S I E L I U S 
tie posėdžiai, bet tie "nemirs- ryčių pradėjome susirinkimo turime remtis darbu, ne t ik žo- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tantic ji" momentai po to ir... programą. Jos turinys buvo pa- džiais. 49S8 W. 15ta S t , Oioaro 
ReikCs vėl £reit turbūt važiuo- našus į visus ki tus: atidarymas, Po einamųjų reikalų, l inksmų Kasdien i—i v. ir «—t •. vakare 
ti... Kas prieš? Sakote kelioli- protokolo skaitymas, paskaita, dainų ir Povilo 2umbakio re-
ka. Niekis. A š už. (Turiu dar einamieji reikalai, dainos ir už- daguojamo juokų laikraštėlio 
vis 40 balsų) . Tad iki... darymas. Tačiau pradėjus susi- baigėme susirinkimą Ateitininkų 

Šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet 
Butae 1SS* 80. attta Are. 

rinkimą, pamatėme, jog jis iš- himnu, 
siskirs iš visų kitų dr. Adomavi 
čiaus paskaita. 

L. T. 
AR MĖGSTAT? 

Redaguoja F. Palubinskas, JONAS ŠOUCNAS ir VAC. KLEIZAj 
Telefonas PRospect 6-2796 Ar mėgstate kupletus? Tur 

Medžiaga tinsti: Jonas soliūnas, 5254 S. TrumbuU Ave., Chicago 32, UL būt, kad taip. Visiems įdomu "Mes visuomet manome", kai 
_ _ ^ — — ii-i *.: 1 : , .«~ MttAlmmn. V»£ir» mfism naa lra i t in in l rna "Irnr 

s u k e l t a i 7 p s l . ) 

Aktualiais klausimais 
j . ŠOUCNAS 

DR. ANNA BAUUNAS 
,' . A . . AKIŲ, Al'SV, KOSIKS IR (.1 RKLES 

jama" ne tik apie kitus, bet ir gyvenimo gražiausi žiedai tik LIGOS. 
apie patį save. | mums težydi. Bet fabrike, Ugo-

O Nauji Metai yra puiki pro- ninėje jų nėra, nors laukiame, 
g a Naujų Metų linkėjimams - kad jie išsiskleistų. O jie n e - ! ™ * ^ ^ ^ 
kupletams. Rašyt . Al. Baronas išsiskleis, jeigu savęs nepažinsi- ofiao telefonas P B . »-sj2* 

— Pritaiko a l i n i u s — 
6322 South Western Avenne 

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai 

Naudodamiesi Liet. Studentų Studijų dienos ir kursai „ 
Sąjungos JAV metiniu suvažia- Toliau buvo svarstyta studijų rašo linkėjimus P ^ e j u - m e • 
vimu, akademinių ateitininkų dienų ir ideologinių kursų klau- Biems veikėjams ir paprastiems p r i c d r A d o r a a v i č i a u s „ ^ ^ 
draugovių vadovai per "turkių" simas. Studijų dienos bus ruo. | piliečiams kurie bus perduoU 
dieną Clevelande turėjo organi- šiamos Chicagoje ir N e w Yorke. Jiems patiems ir publikai per 
™ . , _ . , . . . * , „• ••, 1 „ ; r„; i,t,»H=oi rmrinr Chicaeos studentų ateitininkų 
zacinio pobūdžio pasitarimą, ku- Gi ideologiniai kursai, norint ^ ^ s L »#.*,. ~**H 
riame dalyvavo beveik visų drau nuodugniau supažindinti kaiku- ruošiamą Naujųjų Metų sutiki-
govių pirmininkai ir sekretorės, riuos studentus su ateitininkijos m ą

A ^ ^ r ^ ^ U ; 
Buvo atstovaujamos ir kaiku- organizacine veikla, yra numa-
rios korporacijos. 

Atvykite patys ir praneškite 

0R. JUZE ll KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

JYDVIOJAI IR CHIRIRGAJ 
2300 West 51 Street 

• ,^„ ™0v„t;«5™i« žiu TYiPtu die- kitiems apie šį puikų subuvimą.' va*. — pirm. ir antr. 10 iki 18 ryto ty ta paskutinėmis sių metų aie » r t f ^ t m 4 lr « l k l 9 popiet; ketv. v 
nomis Kursų klausimas misi- Balius vyks Keymen s Club Ma.l n«r ,k t , ,k t , t r « i k i 9 D O p l e t . 

- 4 « rine didžiulėje balių salėje, 4721 " iki t popiet. 

ir 
eefr 

Pats pasitarimas praėjo y r a - d u r i & g u ^ s u n k u m ų t i e k i š 

finansinės, tiek iš dalyvių pusės w - 'AOAison žiai ir tik laiko stoka sutrumpi 
no kaikurių klausimų išsamesnį 
svarstymą. O svarstyt i buvo ką. 
Reikalų, reikaliukų šimtai, klau 
simai, pageidavimai riedėjo nuo 
vidurdienio iki vakaro. 

Pasitarimą pradėjo šeiminin
kų draugovės pirm. J. Puško-
rius, pakviesdamas Studentų S- i svarbiausia buvo viena: kursai 

Rengimo Komisija 

K U N . LLPNICNO V A R D O 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Kaip kiekvieną trečią mėne-

Betgi tikimasi, kad visi sunku
mai bus nugalėti ir kursai į-
vyks. Laukiama yra sendrau
gių paramos. 

Diskusijose dėl kursų buvo s e k m a d i e n i ^ j , š į l a p . VAL 
pareikšta daug nuomonių, betgi į . . . « - . . T . •- * aestadteniaia nuo i iki 4 vai p P 

kriCIO 2 0 d. , k u n . L i p n u m o v a r - iftakyrus ketvtrtad ir Kkmad 

popiet. 
Ofiso teL PRospeot o - U S i 
Res . tei. GKmehi l l l - M M 

TeL ofiso HE. *-«69«. re*. PR. S-7SS* 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

1957 YV. Garfleld Blvd 
VAL.: 1—4 Ir 6—t 

Rea. telcf. YV Albrook S-WT« 

DR. VL BLAŽYS 
;YDYTOJAS IR CHIRURGA> 

4 7 0 1 S o u t h D a m e n A v e n o e 
(KampM 47 -tos Ir Damen Avs.j 
Vai. kasdien nuo f — t vai. va* 

Šeštadieniais I—4 vai. vak 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutart) 
THH. ofiso LAfayctt* S-604* 

R e a : Walbrook »-sa4« 

Ofiso telef. LAfayett© S-t .no, jei 
neataUlepla; laukite KEdzls 1-2468 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGl 

4146 S. Archer Ave. 
VAJU Kasdien popiet nuo 12-1:10 • 
Vak. pirm., antr., ketTirt. • - • : ! § v 

Trečiadieniais tik susitarus 

0r. Nina KRIAUČELIONAITE 
(«ydyto |a Ir Chirurge) 

MOTERŲ U G V I R A K V i E R U O S 
61'KClALISTfi 

2750 West 71st Street 
(kampas 7 ls t ir CalifornUk) 

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4144 
Vai. 11-1 ir 6-1 v. • . į e i t 1-4 p. p. 

Kitu "taiku pagal susiturimą 

OR. IRENA KURAS 
(Gydytoja ir Chlrurg*) 

fcfJDIBJV TR VAIKC LIOV 
SPECIALISTĖ 

T1M South Weet»rn AVOSJU* 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad.. antrad.. ketr. ir penktad 

DR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.-
Maujas adresas: 4266 W. «8rd 84 

ofiso tsL wommm a-44ie 
Reaid. telsL GRovenll t - e t l l 

Valandos: 1—1 p. m. 7—8 p. m 
Penktadieni tik popie t 

Trecutd. Ir iefttad. pasai sutarti 
Ofiso teL OL4fftd> 4 - t M t 

W**šm*tm LAfayetts 1-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weat 47th Street 
47tt» ir H. • —Hasji 

Vai.: nuo 1 iki 4 ir I iki » v. 
ftestad. nuo 1 iki f n L išskyr. 

M. a . TALLAT.KELPSI 
GYDYTOJAS IR CHIBURGAF 

6008 W « t I6th 8treet 
Vai.: kasdien l - t , iestad. ! - • 

THH TOsrahall I 1111 
8 6 M W « t e8th Street 

Vai.: tik Ii anksto susitarus 
Telef. HEmlook 4-70SO, neatsaklu 

skambinti CEntral 1-1114 

DR. VYT. TAURAI 
TUPftlAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRDRGAi-
B K \ D R A PRAKTIKA EB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
)fissa sr reskL: 1410 W. a l s i 84 

TeL P R 1-181* arba V E 1-1*77 

gos dvasios vadovą tėvą Kidy
ką, SJ, sukalbėti maldą. 

Po to Sąjungos pirmininkas, 

yrareikalingi ir juos yra būtina 
suorganizuoti. 

Pasitarime taip pat trumpus 
pasveikinęs visus savo "pavaldi-1 pranešimus davė kaikurie centro 
nius", pakvietė Arv. Barzduką I valdžios žmonės. Administraci-
skaityti Vyt . Vyganto rašytą re > nis sąjungos darbas v y k s t a 
feratą apie intelektualinių ga- j tvarkingai 
lių ugdymą ir jų pasireiškimą 
lietuvio kataliko visuomeninėje 
veikloje. 

Referatas rašytas aktualia te
ma, juoba, kad ir dabartine val
dyba yra sviedusi Šūkį panašia '~"' 
tema, kuria bus bandoma vado 
vautis šiais mokslo metais . 

Pabaigai vyriausiasis "valdi
ninkas" V. Kleiza pranešė apie 
sekančių metų stovyklą, kuri 
yra numatoma suruošti rytuose. 

Pasitarimas, užtrukęs apie 7 
vai., buvo baigtas ateitininkų 

Atsikvėpti po visų diskusijų 
, visuomet yra malonu. Šį kartą 

K a d a n p referatas buvo dau- v i s i d a l i a i 8 V e č i a V 0 s i p a s k o L 

giau supaandmamojo pobudz.o D M u l i o i ^ k u r v a k a r a s r a . 
ir nebuvo turėta daug laiko, d.s b o ^ į n u o j a n t fr bešokant. 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHT0N SAVIHGS and L0AN! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAMGS AND 10AN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec's . 

OFISO V A L A N D O S : 
Plrmad., antrad.. ponktad. Ir 
ieėt. 9 v. ryto iki 4:80 p. p. 

TreCiad. 9 ryto tkl U T., O 
Ketvtrtad. 9 Tai. Iki 8 r a * 

kusijos netruko ilgrfi. Betgi vis 
tiek bent trumpai bandyta reikš 
ti aavo nuomonę dėl vienokios 
ar kitokios minties, iškeltos re
ferate. Gi referate prelegentas 
svarbiausiai norėjo studentams 
priminti, kad ugdant intelektua
lines galias yra ypatingai svar
bu jas pažinti, suprasti, įsisąmo 
ninti ir tada veikti. 

Kuo. Kidyko žodis 

Iš tikrųjų Clevelandas ir ma-

; - « a ; i , : n M „ « „ + ; U„A ' oieŽ6jlmą ligos vadinamos PSOKLA. 
ir reikia manyti , kad j S I g Taipgi pašaįjna peršėjimą ugo» 

ravusieii atsimins dar vadinamos A'THLETE'S F O O T . S U -

N U O DŽSI^ENEJUSrŲ 
S K A U D A N Č I Ų 2A1ZDŲ 
LB A T V I B Ų ODOS LIGŲ 

TU, kurta kenčia nuo SENV. AT 
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDU. ji* 
negali ramiai sėd i U Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pabalinti t* 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, u*.d6kite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o * 

P i r m ą k a r t ą j SUSirinkUSlUS ypatybe* palengvins Jūsų skaudejl-

kalbėjo ir naujasia sąjungos dva - • %,££*? gT&fZS? j £ . 
ŠIOS v a d a s . J o Žodis t i k r a i bUVO |džlų nudegimų. Jos taipgi pasalina 
nuoširdus 
v is idalyvavusieji atsimins dar 

ilgai iškeltąsias problemas. A-
not jo, studentuose dabar jau
čiamas yra ne tik organizacinis, 
bet ir religinis apsnūdimas. Pa
dėtis yra tašku, kuris kelia su
sirūpinimą. Tačiau tikimasi, jog 
visų draugovių ir dvasios va
do bei Centro Valdybos bendras 
darbas atneš našių vaisių. 

Po kun. Kidyko žodžio k i lo , 
. . . . . . . . „ ry, Ind.lr Detrolt, Ml-

gyvos diskusijos del studentų ^^^ arba rašyki-
relifinio gyvenimo. Tuo klausi- u ir atsiuskita Mo-
rau buvo pasisakyta visų drau-1 *** o r d 6 r *! 

govių pirmininkų. Pranešimų 
išvada nebuvo maloni, nes pasi
rodė, kad kaikurios draugovės 
ne tik neturi dvasios vadų, bet 
ir turi daug vargo dėl patalpų 
(pvz. Clevelandas). 

Išklausius pranešimų buvo 
gautas Įspūdis, kad religinis 
klausimas tikrai reikalingas dė
mesio. 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžininga* darbas. Visi apdraudimai U artimu 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai: 

8415 S. LITUAN1CA A V & , Cl&CAGO, WU 

ANTANAS VILIMAS 
Telefonas — FBoattor 6-1883 

m* 

stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarpirsclų. Yra t inkamas vartoU nuo 
džlūstancios, suskilusios odos dedlr-
Vlnių. odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus l&b6rimas nuo rysty 
klų. Jis yra gera gyduol i nuo II 
vlrSlnlų odos llgų.Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., %l.tB, Ir $1.60. 
Pirkite vaistinėse Cnt 
cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlsc. Ga 

SEGHETTI TRAVEl^BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Ttl. YArds 7-3278 

NES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

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

LEGULO, Department D . 
5618 W. Eddy S t Chicago 34,111 

VEL NAUJAUSIOS 

aoi socaoi s r 
Ti4el. RF^nhlir l^iOSt 

ADOMAS VAITKFVIC1TJS 
A N G I J Ų IR ALYVOS 

P A R D A V I M A S 

Visu rūnių mamų apšildymo 
ftifttemoft įvedimas, perdirbi

mą* b pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 

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

4919 So. Paulina St 
FRoapect G-796P 

9 5 9 0 

net 8S ženklais ras. matančle* su vi-
s;iH:» nanjaiiHiais patobulinimais 
dabai alumino rčmai, nauja dčže ir 
kt. — 
HOYAL yra didžiausia firma pasau
ly! GKRIAI'HIOS maš-les pupicinta 
kaina. Jūaų pasirinktu raidynu. r 
dydžiu ir stilium. 

4-toji Šimtine siuntinėjam* u .̂siti.'j-
kanileras. Pranefee jdr«s:j DYKAI 
cauB'.te smulkias informacijas tr pa 
\ «»ik»lu» p?r: 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI] 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l ^ i > . - : 
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 

kų ar keliasdešimt* mylių. Reikale saukite mus. \ 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo ptrkraustymo darbe. 

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

• i ofUo HE. 4-&S4*. r e . U E . 4.1324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

U S 4 Wsst 71st Street 
Vai Pirm , ketvlr., penkt. 1-4 lr 7 •», 
a n u 1-6, treC lr i e i t paaal sutarti 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1817 South Wealern Avenw 

Chicago 29, I1L 
**aaimatymai pasai antarttsa 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija; GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
fDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
u Ilso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 vai. 
<r»k Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Ye&adlenlals pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-O0S6 

leaklendios tt*. BEver l j S-SS44 

• 4. ofiso Vlrginia 7-0600, 
rez. RBpubUo 7-6S«7 

DR. DR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
(spec moterų ligus lr akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer lr California • • • 

V A U : 2—4 lr 6—8 • . p. p. 
Šeštadieniais 3—7 vai. p. p.. 

Išskyrus sekmadienius 

TeL ofiao ir re*. WAlbrOok t.SSa> 

DR. S. 6EŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
KsSBSJSS 71st ir Ta lmaa Ava. 

Vai.: Nuo 7 Iki 9 vak. Sekmadieniai* 
tik susitarus. 

Ofiso telef. IMerooean S-7SM 
Buto telef. IMerooean S-87SS 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Mlchigan Ave. 
Vai.: Kasdien t—12 vml. ryto. 1—• 
ir 6—8 v. vak.. Išskyrus trečiadieni 
deitad. 10 — i v. Kitu laiku susi 

Ofiso telef. YArds 7-1 ISO 
Rezidencijos — STevrart S-4S11 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeat S5th Street 
(kampas Balsted ir S6-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofice \VAlbrook 5-2070. 
ifcea. Hil l top 6 - 1 D S « 

Or. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M A K Q U £ T T £ MKDICAL CEJSTKB 

6132 South kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. lr nuo 7—t v. vak 

TrSčiad lr šeštad- paą-al sutarti 
rel. ofiso PR. 0-SSSS, rez. R E . V-S1SS 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

(LIETU V18 GYDYTOJ AB) 
2500 VY «*t 63rd Streel 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. ir fcešt. uždaryta 
— — — — — — — — — — — — — 

ruo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v — 8 vaL vakare Trečlad. nu< Ofiso vaL: Pirm. 8—10 v. v. Antį 
11 vai. ryto — 1 v p. p. Seštad l 1 Trečlad. ir Pentad. 6 - - t vai. vak. Ii 
»al ryto Iki S vai. popie t 

Ofise teL RE. 7-11SS 
t«i WAll»mofc ft-S7St 

TeL ofiso YA. 7-&507, ves. B E . 7-4SSS 

DR. FRANK 0. KW1NN 
(RVTEf-INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47tli Street 

LJGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

Tei. ofteo H E 4-SlSS, 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 

SPEC. C H I R U R G I N I S LIGOS 
8255 South Westeni Ai 

Tei ofiso G R 0-6SSS, PR. S-47SS 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
2 4 2 3 \ V e s t 63rd S t r e e t 

(Kampas 4Srd lr Artesian) 
V A U 2—4 p.p. Ir nuo 8—8 v. vak 

Seštad. 2—4 popiet. 
Trečlad. Ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC 

10748 South Michigan Avenut 
Vai.: kasdien nuo f v. v. Iki 9 v. T., 
Išsyrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popie t 

TeL: Ofiao — PUUman &-S7SS 
Buto — KNgievrood 4-497t 

Ofiso ir buto teL HEmlock 4.&S1S 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČSV IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: plrmad., trečlad., ketv lrt , 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Vai. 2—I p. p. ir n u o 7—t v v 
feeštad. 2—4 popieti*. Trečiad. tr 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: D A a s b e S-11SS 

OR, A VALIS-LABOKAS 
G Y D Y T O J A S EB CHLRURGAF 

MOTKRC LIGV GYDITOJA* 
8267 South HaUted Streel 

VaL 1 Iki 4 v. p. p. ir 8—8 v va» 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDITOJAJ I R CHIRURGAI 
8259 South Halsted S t 

Kasdien S—• vai. vak. Sestad. nuo 
1—8 vai. v a k 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-J484. ReafaL S2S7 W. 
2Srd PLACE. teL FRonl ier S-SS41 

Ofiso telefonas — BIshop 7-SSSS 

DR. AL RAKUS 
vYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4342 Archer Aveniu? 
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAU kasdien nuo 2 tkl t vaL 
Trečlad. lr sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Tek f. R£pubUc 7-22SO 
faPBCIALTBfi CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVeet 69tA Street 

vai kasdien 10—12 lr 8—8 vaL vak. 
Sskyrus pirmad. tik nuo 8 Iki 8 v.v 

Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

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

keičia stiklus ir retnus. 
4455 So. California Ave.. Chicago 

Saukite YArds 7-7SS1 
Priima: vakarais 8 tkl t 
10 vaL ryto iki 4; trečlad. ir 

tik susitarus. 

TeL ofteo PRospect «-S4O0 
Reaid. PRospect S-SSS» 

DR. ONA VAsKEVIelBS 
(VsJkevtfš***) 

G V D V TOJ A IR CRIRUmOS 
6148 South Kedsla I i i i . i 

Vai. kasdien 1—8 p. p lr nuo 8 Į 
r. vak. Seštad. 1—4 p. p. Trvčlad * 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGA5 

1407 S. 49th Coart. Ocere 
Kasdien 10.1S ryto lr 8-8 vaL n k , 

Šeštadieniais 18-8. 
Ofiso tr bato teL OLymnic I - l S S l 

TeL ofteo VIctory 2-1&81, 
r e v VIctory t-S74) 

DR. Va VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 YYest Slst Streat 
Kampas Halted ir 81-mos patrti 

Priėmimo valandos: 8—4 p.p. tff 
6—8 v.v. Seštad. 2—4 vai, popiet 

TeL ofiso PR S-S44S, rea. HE 4-81S* 
DR. F. C VYINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
2420 West Marą*eite RA 

VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: < tkl • vm. 
Trec. ir 

TeL ofteo CA §-0267, rea. P B 

D R. P. Z. Z ALAT0RIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted Street 
Resid, SSSO & Artevftan ATV 

VALu 11 v. r. Iki 8 p p.; S—t v. v. 

¥ 
P. ŠILEIKIS, 0. P 

Ortnopedas - Proteatetas 
Aparatal-Protesai. Mad Bas 

(Arcn Supports) tr L8. 
VAU. 8-4 lr 8-8. Ssstadlenkte 8 
ORTHOPEDIJOS TSOHNIKOS LA* 
į s u W. &Ptk St.. Cbioafo SS, O l a t e 

TeL: PRospect S-SSSS 

DR. G. SERNER 
f i lKTUVlS AKIŲ GTDTTOVSS 

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

C R A N E S A V I N G S AND LOAN 
ASS'N 

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083 
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewkx, askr. Ir sdvokstss 

Mokame augštus dividendus. Kesiuojame Čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybes bonus. Tsupytojams patarnauvimsl veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA SL^NDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt 9 iki 5; treč. uždaryta, o Sečt. nuo 9 iki vidurdienio. 

— - — — 

GRovehUl S-1SSS 

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valau d os: »—18 lr 7—9 v. v. pa ja i 
•uaitarlma, išskyrus tBecladienlns. 

2422 Wsst Marąuette Bd. 
• • ' • • -

Tcl. ofito Rcsid. 
GRovehiU 6-4322 VVAlbrook 5-2996 

DR. JOMS JUOZEVIčIUS 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

6400 S. Kedzie Ave. 
Manor Med. Art» Blog. ^^ 

Vai. kasdien nuo 3 iki 7 vai Sdiud. nuol 
4 iki 6 vaL Kitu laiku lusitarul 

Telelonas RJSUaaor 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(UETTJVIS GTDTTOJAfl) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 1:80—8:80 vak. 
1 GldAryta trečiad. ir ieitad. vakarai* 

Tet Ofiso d i . 4-OaSI. m. G R S-SS78 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4645 0. Aaklasd Ava (kasta. 211) 
Plrmad., antr., ketv. ir psnk 

8:80—8:80 vaL vakare 
Sėst. nuo 8 Iki 4 popie t 

S0SS S. Campbell Ave. 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4645 So, AsbJand Ave^ Ohicago 

VAL. nuo 8—8 lr 8—S; trefiiad.. i e s 
tad. ir sekmad. tik pasai sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlraminStl telefonai. 
TeL ofiso TA 7-47S7, rea. P R S-1SS0 

amnktte Mldmar t-0001 

dirbta v i 
756 W t s t SBtk Street 

Vai. nuo 10 iki 8, nuo 8 iki 8, tre 
ciad. nuo 10—18: penktadieni U 
Iestad. 10—2 p. p 

s k e l b t i s "DRAUGE" spstanoica, 

! DR. S. VAITUSH, 0PT. 
Pal tnavlnu aklų Įtempimą, kurte 

yra priežastis galvos skaudėjimo 
svaigimo lr skaudančių akių karetto 
Atitaisau trumparegyste ir toliregya 
te. Prirenku teisingai akinius. Vis: 
egzaminavimai daromi su elektriniai , 
instrumentais rodančiais mažiausioj 
trūkumas. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenue 

nes jis } T S plačiausiai skaitomas vaL 10:80—7 v. v 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 
e 

kaina yra prieinama visiems. 

l t : 
lr treč. uidara 

Rflnkjte fa. Prau|ą! 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO 1LLINOTS 
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D R A U G A S 
UTBTJ ANIAJf DAILT flLtCND 

t , DL VU. Tlrstete 1-4*401 1-4*41 J T-***S 

•ntarad M Sacond-Claat Mattor 
Und«r th* Aot *f 
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t , UTt. 

CTUoa«o, Illlnoto 

of tk« Catholic Prast AH'D 
dally, «xept Bundaya 

by tho 
Oatbollc P r w Society 

ChioasoJ Ir Cicero J 
Kitur JAV ir Kanadoj* 

19 M lt.** 
$11.•• 

!*>*• par y«ar outMd© of Chicajo 
f t . i t par y«ar ta CtticafO * Cicero 
f i ' t t per year in 
ForeUm 111.00 per 
\k metų t man. 

I . t t $1 76 
|4 . l t $2.6« 
f i . l t ll.Ot 

cia patiktų, ne* ji galėtų su 
garbe diktatorišką batą išnešti 
iš kclonijomis paverstų gizeli-
nių valstybių." 

M. KRUPAVIČIAUS PRANEŠIMAS 
VLIKO SESIJOJE NEW YORKE 

Vliko vairuotojais mainikauti. 
! Vienų metų darbas — joks dar
bas. Per metus galima tik įeiti į 

! darbą, su juo susipažinti ir susi-

| l . t f 
$1.00 
$1.15 

Redakcija straipsnius taiso s»vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne-
•augro, Juos gražina tik ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimu turini 
aeataako. Skelbimų kalnoe prisiunčiamos gavus praAymą. 

"GENEVOS DVASIA" MIRŠTA 
TUŠČIOS PASTANGOS 

Senukas abejoja 
New Yorke einąs savaitinis 

The New Leader deda savo 

Vakari? pasaulio centrai) 

Bostono "The ChnsJan Sci 
ence Monitor" korespondentas, 
J. C. Harsch, iš Vvashingtono j kimo klausimą 
rašo: • j labai svarbūs, o seimas jau ir ak-

"Genevoje konferuodamis jtuaius. 

trinkimuose daug buvo tartasi * i e k v i , n a s i m o g U f l t i n k a k i e k v i e . 
įvairiai* labai akluaLais klausi- n a m d a r b u i K i e k v i e n o j ^^M 
mais ir tarp kita ko apie V liko Ir v i s o k i u - m o r t i u p ^ a , ^ 

Uueril reika e- j " 0rgV?U **?? **ff*°. k l a u , tad daugiau žiūrėti į žmogų, o ne 
A r u c ! Vlikas pačioj Bendruomenių s.mą. la esmės tam užsimojimui kretorius Dulles rado laiko at-bendradarbio pasikalbėjimą su ,. 4.1 i * A -x w_ '_-„« —ifc,«j(, lankyti abu, vienas prieš kitą tik ką tada iš Maskvos grjzusm J . _ ,_ , . . 

Adenaueriu, kuris, kaip žino
ma, jau 81 metų sulaukė ir vi
somis pajėgomis siekė vokie
čius Įjungti į krikščionišką Eu
ropą. Jis sakė: 

"Atoslūgio nėra. Kur atoslū
gis Šiaurės Afrikoje, Egipte ar 
Jungtinių Tautų posėdžiuose? 
Didžiausias pavojus tai, kad 
Vakarai užsiliuliuos apsnūsti, 
nes juk daug žmonių nori tikė
ti, būk Maskvos meška avinėliu 

karuose tiesiogiai negalima iš
aiškinti, kas per žmonės komu
nizmo vadai, ištikrųjų, yra. Net 
mano tauta neįvertina viso pa
vojaus iš Sovietų pusės, ir žavi 

Kaip ir buvo spėta, "Genevos dvasios", Maskvos šypseno
mis sukurtos, amžius negalėjo būti ilgas. Neilgai ji skraidė po 
didžiuosius pasaulio politinius centrus. Nepraėjo nė pusė metų, 
ir ji jau mirties patale. Jeigu kas ir bandytų tą "dvasią" gai
vinti, tai viavien nepasisektų nepatenkinus šimtaprocentiniai 
Maskvos reikalavimų, kurie neturi pabaigos. Jei Vakarai pa
tenkintų jos .šiandieninius reikalavimus, tai rytoj ji statytų 
naujus. Taigi Maskvos reikalavimų patenkinimas tarptautinės 
padėties nepagerintų, nes Maskvos tikslas visą pasaulį prispausti 
po savo letena. 

Prieš paskutiniąją Genevos konferenciją kai kas džiūgavo, 
kad Maskva savo politiką pakeitė, kad ji pasuko bendradarbia
vimo keliu su laisvuoju pasauliu. Bet kada didžiųjų valstybių 
politikai tos dvasios įtakoje vėl susirinko Genevoje, kur toji 
d v a s i a " prieš tris mėnesius buvo įkurta, spręsti kaikurias 
problemas, tai jau pirmomis dienomis nuo jų veidų dingo šyp
sena. Jų veidai apsiniaukė. Net ir didžiausias optimistas turėtų 
suprasti, kad Maskvos politikoj niekas nepasikeitė ir kalbos su 
ja yra tuščios. Toji "Genevos dvasia" Maskvos buvo įpiršta 
Vakarams ne ta prasme, kaip jie ją suprato. 

KAS MĄ KALTINS? 

Be abejonės Maskva vers kaltę Vakarams už Genevos kon
ferencijos nepasisekimą. Juos kaltins, kad jie nesuprato jos šyp- to» pakviesdamas a tvykus 
senos reikšmės ir ją sudrumstė. Kitaip sakant, jie tvirtins, jog Amerikos ambasadorių Murphy 
Vakarai kišasi ne į savo reikalus. Maskvos galvojimu, jei ji medžioti vietoje tuo pačiu metu 
tiesioginiai dar neliečia Vakarų didžiųjų valstybių, tai jos turi pas jį viešėjusį Maskvos komi-
šypsotis ir nesirūpinti kitų valstybių reikalais. Tuos reikalus sąrą Mikojaną, tartum, norėjo 
Maskva pasinešusi sutvarkyti ir jai niekas neturi trukdyti. Ta
čiau abejotina, ar ši pamoka Vakarams bus pakankama, kad jie 
suprastų tikruosius Maskvos kėslus, nes tokių pamokų jau 
buvo labai daug. 

Vakarai žūtbūt nori taikos. Maskva tą gerai žino. Todėl 
ji ir išnaudoja tą didelį Vakarų norą savo siekiams. Dėl "Ge
nevos 
lomis pro Centrinės Europos okupuotų valstybių reikalus^ jei 
nebūtų užkliuvę Vokietijos reikalai. Tiesa, Vakarai nepripažįsta 
okupuotų valstybių Maskvai, bet tuo reikalu nerodo didesnės ini
ciatyvos. Atrodo, kad tie reikalai nesudaro didelės tarptautinės 
problemos ir neturi reikšmės taikos klausime. 

Tačiau rimtai pagalvojus, šiandien nėra didesnės tarptau
tinės problemos už Centrinės Europos pavergtų tautų problemą. 
Todėl tarptautiniai veiksniai turėtų į savo darbotvarkes įsirašyti 
tą problemą pirmuoju klausimu. Jų pareiga stovėti ant tiesaus 
ir teisingo kelio. Jiems negali susidaryti betkokių nepatogumų 

pačioj raiai-uoim'niit *.II.4. « «««-» i*«« «««-Mj.«t«. part i ja renkant Vliko vadovy-
organiza/imo pradžioj numatė, pritariu. Ilgesn* laiką vadovaują ^ j ̂  ^ b Q U s u t r a u k t a ]yAriįm 

ką tada iš Maskvos grįžusiu - ~ J |kam tas darbas pavesti. Kur bu- organai gali kartais nepastebėję , ' 9 m , . t o n ė l ė a u t o r i t e t o ir suge-
Vokietijos premjeru kataliku geografijoje ir politikoje s*o- | V 0 bendrinė organizacija, jos va- platesnio ir tikresnio laisvinimo į^ ų a t iviltfu, Lietuva verta 

vmčiu vakariečių fronto galu i dovy be i arba grupių sutartam kelio eiti siauresniu ir ne tiek tik-' io^Q p a a į r įnkimo ir tokio pasi-
—Jugoslaviją ir Ispaniją. Ame-'Lokui. Vyr. Lokas, pasibaigus ru ir sėkmingu keliu. Nauji imo- a u k o : i m i o 
rikonams džiugu būti ryšis tarp 

organizaciniam darbui kraštuo- nės ateis su nauja iniciatyva i r ' 
tokių griežtų kraštutinumų se, turėjo tą organizacinį darbą I nauju įžvalgumu, užsimojimais 
kaip Tito Ir Franko. Mes, va- užbaigti — sušaukti Pasaulio bei enei-gija. Tik, pribijau, kad 
kariečiai, galime drąsos semtis Lietuvių Seimą, išrinkti vyriau- n e p a imtų pagunda per dažnai 
iš fakto, kad, visgi, vakarietis- siąją tarybą ir kita. Kadangi pra | -
kūmas nugali komunistinius ir džioj nepavyko tas Lokas sudary </- ' ' ^~~ZZ . . ~ \ 
fašistinius polinkius. Gali būti,. ti, tas darbas laikinai buvo pa-
Tito ir Franko, vienu ir tuo pa- j vestas U T . 1954 m. vykstant Vli-
čiu metu nevyktų VVashingtoną ko i r VT pirmininkams į Ameri-
lankyti, bet mūsų atstovai galimą, Vlikas jiems pavedė „radus 
juos lankyti ir būti priimtais.' reali» galimybių, suorganizuoti pavirto. Eiliniui piliečiui Va- Franko, nežiūrint jo turėtų r y - ! J A V V v r - ^ ^ 
šių su Mussolini ir Hitleriu, vis- Bet JAV Lokas tuomet rado tą 
gi, linksta Vakarams, kaip Tito, j sumanymą perankstyvą ir prašė 
nežiūrint šio turėtų ryšių su i palaukti, kol bus išrinkti Ben-
Stalinu. Čia sekretorius Dulles j druomenės organai. Paskutinia-
pabuvo, tartum, tiltas. Deja, j jame savo posėdyje Vlikas dar 

save a n t i m i 1 itjaristinėmįs j a m tenka pabūti tiltu ir kitur kartą nutarė: „Pasaulio Lietuvių 
nuotaikomis, apsirydami pači- ( j u k reikia suvesti talkon už 
fizmu, fcocijilizmu, neitrmlitetu 
ar naujuoju nacionalizmu." 

Tito kortos? 

Anglų "The Manchester Gu
ardian" rašo: 

"Jugoslavijos diktatorius Ti-

Vakarus Egyplą ir Izraelį, 
Seimą šaukia Vyr. Lokas, suda
rytas iš grupių atstovų JAV-se". 

pasauliui pasakyti, kad linksta 
laikytis krypties į Vakarus. Jei, 
tarp Rytų ir Vakarų svirdu
liuojant, jugoslavams pavyks 
išlaikyti ekonominį nepriklau
somumą, gali būti, jie suvai-
dins žymų vaidmenį. Savo pa-

Lagamino istorija 
Sovietuose lagaminas turi 

padaryti daug kelio, kol jis bū
na galutinai pagamintas. Pasi
rodo, kad lagaminams (čemo
danams) rėmai daromi artelės, 
esančios prie Leningrado. Sta-
chanovietiška sparta pagamin
ti lagamino rėmai siunčiami ki
ton artelėn, kur jam uždeda
mas viršus. Toliau keliauja tre-dvasios" palaikymo kaain ar Vakarai nebūtų praėję ty- . . . . - .- ,. . . . .i - * « .*. * ,-____£ _u_ !_«..*.«, TJn..-i.lT ^ j v ^ d ž i u , jie skatina įsgyvendin-Į čion artelen, kur pritaiso ran-

ti iš Vengrijos ir Čekoslovaki-' kenas ir užraktus. Vadinasi, 
jos stalininio pdBudžio režimus. Į kol lagaminas būna baigtas, jis 
Tegul, sako, jie mūsų pavyzdį turi atlikti apie 4,500 mylių ke-
seks ir sukurs tautinio komu
nizmo vyriausybes. Be abejoji
mo, Jugoslavija čia taptų va
das — mokytojas. Yra jugosla
vų net manančių, būk Maskvai 

kaikurias problemas kelti viešumon ir jas spręsti. Aplenkimas panijoje nepultų užsienio politikos. Tai būtų kenksminga ir net 
pavojinga. Užsienio politika turinti būti nepartinė. 

Bet ką daryti tuo atveju, jei toji politika yra bloga? Ne-
kaikurių spręstinų problemų yra nukrypimas nuo savo pareigų 

"TAIKUS" SUGYVENIMAS 

Kaikas bando aiškinti, kad Vakarams su Maskva reikia 
geruoju ir taikiai sugyventi, nes jei iškiltų karas, tai pavartojus 

jaugi ir tada reikėtų tylėti? Mūsų manymu, partijos ir jų kan
didatai turi aiškiai išdėstyti ne vien vidaus, bet ir užsienio 
programą, dėl kurios ir spauda, ir organizacijos (ar jos būtų 

V L A D A S R A M O J U S 

atominius ginklus sali visi pralaimėti. Išeitų, kad Maskva ką politinės, ar kitokios),ir paskiri piliečiai turi teisę pasisakyti, ir 
tik nori gali daryti, nes jau nėra priemonių ją sudrausti. Va- neabejojame, kad pasisakys. Juk demokratinėj santvarkoj toks 
dinas, padėtis be išeities. Bet argi ne taip pat Vakarai elgėsi kelias yra vienintelis vyriausybės klaidoms nurodyti ir išreikšti 
su Maskva ir tada, kada ji dar neturėjo atominių ginklų, kuo- reikalavimus, kad fos klaidos būtų taisomos ateityje, nepaisant, 
met juos turėjo tik Vakarai. Ko tada buvo lankstomasi prieš kuri partija laimėtų rinkimus. 
ją ir bijoma ją griežtai įspėti, kad ji susilaikytų nuo agresinių . 
veiksmų ir pasitrauktų iš okupuotų kraštų, kurie visiškai ne
buvo karo kaltininkai. Jeigu buvo laikoma draugu, tai tas 
draugas turėjo elgtis draugiškai. O jei jis draugiškai nesielgia, 
tai nėra draugas. 

Kada tik Vakarai teturėjo atominius ginklus, Maskva slin
ko ir dabar tebeslenka pirmyn. Ar kaikuriose Azijos valstybėse 
jau po II Pasaulinio karo įvedimas komunistinio režimo ginklo 
pagalba nėra Maskvos pasistūmėjimas pirmyn? Išeina, kad tik 
Vakarai turi bijoti karo, 0 Maskva ne. Prieš ją negali būti 
pavartoti atominiai ginklai. Jai pavojus negresia, jei ji pirmoji 
nepavartos atominių ginklų, tai ir prieš ją negali vartoti. 

Prie šiandien vedamos politikos taiką sukurti sunku. Mask
va laikoma privilegijuota ir tik nuo jos priklauso taika ir tokia 
taika, kokios ji nori. 

Šiaurės Afrikos arabus ir Fran-1 įvykusioj Ciuriche šiais metais 
cūziją. Cia reikia geros, inži- j rugp. 5 - 7 d.d. Europos Bendruo 
nieriškos galvos. Iš savo paty-i^enių pirmininkų konferencijoj, 
rimų ar'Dulles įgys tokio inži- kur teko dalyvauti man ir VT pir 
nieriaus diplomą?" V. mininkui buvo svarstomas ir 

v __» Vyr. Loko klauismas. Suvažia
vimas pritarė, kad jis turi būti 
suorganizuotas iš grupių atsto
vų, bet kad jame dalyvautų Eu
ropos Bendruomenių atstovų ir 
kad jis būtų šaukiamas ne JAV, 
bet Europoje. VT pirmininkas ar 
LIT Valdytojas pasiliko prie sa
vo nuomonės, kurią jis išdėstė 
savo pranešime. Šiuo reikalu dar 
nieko nepadaryta. Praverstų šiuo 
svarbiu reikalu tarti žodį ir šiai 
VHko sesijai. 

Apleidęs ivsą eilę kitų Vliko 
darbų, pereinu prie paskutinio 
klausimo, būtent prie sąmatos 
svarstymo. Sąmata svarstoma 
kas pusfmetis. VT 1954. XIL 15 
—17 Vliko sesijai pasiūlė ją 
svarstyti kartą į metus, bet Vli
kas rado reikalinga į tą pasiūly
mą atsakyti šiuo nutarimu: „Są
mata rengiama vienam pusme
čiui, kaip ligi šiol buvo prakti
kuojama". Sąmata ne viena eina 
Ją lydi visa eilė neatskiriamų pa
lydovų — sąmatos vykdymo apy
skaita, TF stovio patikrinimas, 
etatų peržiūrėjimas, Vliko Kon
trolės Komisijos revizijos aktas 
ir VT narių sekančiam pusmečiui 
darbų plano ir pereito pusmečio 
atliktų darbų patikrinimo svars
tymas. Tai tirščiausias ir svar
biausias punktas darbų tvarkoje. 

Savo pranešimą baigiu. Šis pra 

— Vckietijoje "okupacinių 
vaikų" palikta 100,000. 

STANDARD FEDERAL investmentų dauguma yra US 
valstybės bonuose ir Federalinės įstaigos dalimi garantuo
tose veteranų paskolose, todėl STANDARD FEDERAL 
yra pati stipriausioji įstaiga visoje Amerikoje. 

Turtas 
Atsargos Fondas 

. . . #57,000,000.00 

. • . #4,500,000.00 
TAUPYKITE STIPRIAUSIOJI: TAUPYMO ĮSTAIGOJT 

Atvykusiems klientams teikiamas frreita* patarnavimas 
JUSTIN M ACKIEvvlCH, Prandent and lianager 

IŠTAIGOS Kasdien, iškaitant ieitad.. ano 9 •. ryto iki 4 n. p 
VALANDOS: Ketvirtadieniai* nuo 0 vai. rvto lld « vaV 

' rT*HiuiJenia_t *iaa» s^tbiarnro. 

GHARTERRD AND 8UPEEVIZED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

STANDARD FEDERAL SAVIM.S 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

O F C H I C A G O 
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 

1 
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1 

lio. Dėl šitų iš artelės artelėn 
kelionių lagaminų gamyba sto
vinti žemame lygy ir nepaten
kina paklausos, nors visur dir
bame, spartuoliškai. (m.) 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

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

Taupykite nors dalį. 

*0 — v \ 
INSURltO 

U P T O - J 
i r u n r h 1 I 

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

FEDERAL 
5RVING 

3 Planingas taupymas 
gerus dividendus. 

visados moka 

2202 WEST CERMAK ROAD 
TeJ. Virgiui* 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS. Pr«a. 

Chartered and Supervised by the U. S. Goverameat 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo i-toa ryto iki S raL po pietų. Kot". 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. SeitAd. nuo S vai. ryto Iki 1 vmL po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma. 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

Jau daugiau dešimt metų kalbama, bet nesusikalbama. Net 
didžiųjų konferencijos pasidarė visai bereikšmės. Niekas netiki, 
kad tose konferencijose būtų kas nors teigiamo pasauliui iš
spręsta. Retkarčiais abi pusės susirenka sužinoti, kiek viena pusė 
nusileido, o kita pusė ar nesušvelnino savo reikalavimų. Kitaip 
sakant, susirenka, kad parodytų pasauliui, jog dar galima su
sirinkti. Petras Bloznelis 

NEPARTINE UŽSIENIO POLITIKA 
Paskutiniuoju laiku demokratų partijos vadai, ypač pre

tendentas į prezidentus, aštriai kritikuoja respublikonų adminis
tracijos vedamą užsienio politiką. Kaikam tai keista, nes pa
ėmę valstybės vairą respublikonai veik jokių pakeitimų užsienių 
politikoj nepadarė. Ją vedė Trumano — Achesono nustatytu ke
liu. I r demokratų kontroliuojamas kongresas ją rėmė. Eisen-

Tesinys 62 

Keli seniai, kuriuos teko matyti naujųjų metų su
tikime be galo linksmus, sėdi susitraukę ir išsigandę 
šalia „vado" paveikslo. Vakar jie pilnai tikėjo j Vo
kietijos didybę ir galią. Bet šiandien turbūt supranta, 
kad jie palikti likimo valiai.. Jie dreba, nes įsivaizduoja 
kerštą, kurio greit susilauks iš bolševikų ir lenkų... 

Anapus muitinės, Lenkijos pusėje, girdėti dainuo
jant ir triukšmaujant. Ten kiti žmonės, kitos nuotai-
KOS... 

Vienu metu Montwitze pasirodo keli tankų divizi
jos karininkai. Jie pasigauna „hauptmaną" ir duoda 
savo nurodymus. Prie Montvvitzo artėja rusai. Fronto 
kareivių priekyje nebėra. Montvvitze yra puikūs apka
sai ir bunkeriai. Reikia tai išnaudoti. Reikia į apkasus 

Kitą rytą pasitrsLUkiam iš Montwitzo. Į vežimus gos ir kad nacionalistinės Vokietijos galybė ir dienos 
buvo sukrauti darbo įrankiai ir vokiečių kuprinės, pa- baigiasi... 
tys gi pėsti išėjom. I liūdną besitraukiančių lietuvių Passenheime, kurį pasiekiam stipriai žygio nuka-
koloną atsisuko šaltas viduržiemio vėjas, slidūs ir snie- | muoti, „hauptmanas" gauna įsakymą kuopą vesti tie-
guoti keliai, ir baisi nežinia Džiaugiuosi, kad paskutinį I šiai į rytus, kur esą skubiai reikalinga naujų apkasų, 
vakarą Lenkijoje pasirūpinau maisto. Prie diržo prisi-1 Vyriausybė akis dumia, kad frontas tose vietose stabi-
kabinęs nešuosi maišą tabokos, kuprinėje kiek lašinių ir i lizuojamas. Tuščias meksfalto kelias bėga | rytus. Jo-
duonos, kuriuos lenkas atidavė už karinę antklodę. Ma- kio judėjimo priešais. Tik retkarčiais vienas kitas sunk-
tau kad laiku buvo surizikuota Kai nuotaika į visišką | vežimis kareivių atvažiuoja iš rytų ir nulekia Passen-
neviltį nukris, tabakas bent kiek atgaivins, kai jėgos heiman. Matom, kad Ui bėga i ronto 1 
nuo žygio ir bado išseks, duona ir lašiniais pasistiprin
siu. Kolkas tų gėrybių, ypač tabako, užteks ir artimiau
siems draugams. 

mus, kur vesti kuopą. Pats žygis nespartus, nes ir ke 
liai užpustyti, ir raudonoji aviacija dažnai užpuola. Kai 
tik kelyje pamato ilgesnę koloną, taip ir lieja iš kulko
svaidžių ir patrankėlių. Lygiai taip, kaip Latvijoje 
buvo. 

Po kelių valandų žygio atsįkapstom į Orlsterburgą. 
Tai apskrities miestas ir šioks toks centras. Miestą 
dengia prieštankiniai grioviai, prieštankinės kliūtys ir 
apkasai. Pozicijose matom kautynėms pasirengusių ka-

! reivių Nors nedaug jų, bet yra. Kareiviai pikti ir ner-
susodinti lietuvius kareivius ir vokiečius prižiūrėtojus. | . . M u s • k u o g k u b įaus ia i iš akių, nes, matyt, 
Jie kuriam laikui sulaikytų priešą. Per tą laiką toliau i J J į į , i š užpakalio atseka ir jiems laikas atidaryti 
vakaruose spėtų įsitvirtinti kiti kovos daliniai. r . ^-„;...•..„.;.,; «„«i,;^o i~ ionrfmnnttna kareiviams 

iš kautynių. O mums sako, kad frontas stabilizuojamas. 
Baisiai nejauku žygiuoti į ten, kur niekas nebevažiuoja 
ir nekeliauja. Keikiam „hauptmaną", kad jis į peklą 

i mus veda. Tas šūkauja, kad yra įsakymas ir reikia jį 
Kaip iš „hauptmano' ' ir kitų vokiečių ™otaikų ma-1 pasikišusiam pakelės gyventojų a r 

tyti, jie turi ryšį su kažkokiu štabu ir gauna nurody- j ] ^ . . ^ Į ^ , rytu* v a ž i u o i a n č i ų ^ i v i ų ar 

ii. Pasiutusiai sunkios ir jaudinančios kareiviams pėtų įsitvirtinti kiti kovos daliniai. 
„Hauptmanas" susiraukia. Jei jo kuopa susės į XimirkoI."Kieno pusėje bus laimė, kieno mirtis? 

apkasus, jis turės kautynėms vadovauti ir ko gero žūti. 
howerio - Dulles iškelti prieš rinkimus pavergtųjų tautų išlais- I „Hauptmanas" įrodinėja tankistams, kad jo kuopa ne- Orlsterburgo miestą puošia gražūs darbininkų na-
vinimo Šukiai taip pat buvo pamiršti, nes norėta prisitaikyti prie įmoka ginklo vartoti ir, galų gale, kareiviai visai be-.mų kvartalai. Miestas jaukus, tvarkingas. Traukiamės 
demokratų vestos užsienio politikos linijos. Tad be reikalo ji 'ginkliai. šis faktas reikalą nulemia mūsų naudai, nes per miestą ir galvoju* galėjo vokiečiai neatsilaikyti už 
kritikuojama, nes tos politikos tėvais yra patys demokratai. I ginklų prie geriausių norų nebėra kada pristatyti. Tan- savo sienų ir pasitraukti iš užimtų svetimų kraštų; bet, 

, dingsta. Apkasai ir bunkeriai pa-' jei taip pigiai priešui atiduodami Rytprūsiai, didysis vi-Valstybės sekretorius John Foster Dulles prieš porą dienų kištai, nieko nepešę 
kreipėsi į abiejų partijų vadus, kad Jie 1956 m. rinkiminėje kam- silieka tušti ir sniegu užnešti. • sos Vokietijos ūkio aruodas, tai reiškia, kad nebėra jė-

tankų? # 
— Į rytus šiandien niekas nebekeliavo, — atsako 

moteriškė, — tik iš ten vis bėga kariuomenė. 
Staiga prie mūsų sustoja iš rytų atlėkęs sunkve

žimis su fronto kareiviais: 
— Kur einat? Ar galvos jums apsisuko? —- klau

sia šoferis. 
— Saukia apkasų kasti. Sako, frontas sustojęs. 
— Bepročiai! Rusų tankai visai nebetoli! Ar 

jiems pasiduoti žygiuojat! 
Džiaugiamės laiku perspėti, apsisukam ir skubam 

atgal į Passenheimą. Išvargę, kad vos bepavelkam 
kojas. Iš Passenheimo į „panzengrabes" prie miesto le
kia kareiviai. Jie jauni vaikinai ir kiekvienas turi ran
kose po panoerfaustą. Aišku, kad tankai atseka iš pas
kos ir kareiviai bėga tankų deginti. Koks būtų buvęs 
mūsų likimas, jei kareiviai nebūtų perspėję pusiaukely-
je? Po-iiekos pergyvenimų ir sunkių lenktynių būtume 
tyliausiai rusams į rankas nuėję... 

( B u * d a u g i a u ) . • 
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DRAUGO" KONCERTAS DETROITE BUS GRUODŽK) 10 D. 
7 V AL. VAK. HOLY REDEEMER SALftJE 
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Daina Detroitui 
Ne visam Detroitui, bet 

mums, šio didmiesčio lietu
viams, nuskambės daina. Švel
ni, kaip sesuo, galinga, kaip vie 
sulas ir stebuklinga, kaip balza
mas. Ta pamiltoji daina, su ku
ria lietuvis nuo lopšio iki karsto 
nesiskiria. Ta pati, kuri uždega 
vilt j kovojančio partizano širdy
je, ar stiprina dvasines jėgas 
pasilikusių gimtajame krašte. 

Ši daina netrukus skambės 
kiekvienam, kas turės progą jos 
pasiklausyti. Garsaus Alice Ste 
phens ansamblio dainininkės, ku 
rioms daina yra jų gyvenimo da
lis, atvyksta į Detroitą š. m. 
gruodžio 10 d. Be liaudies dai

nų, popularių dainų bus ir iš
traukų iš operų. Programa bus 
tikrai idomi ir žavinga. Kon
certas įvyks gruodžio 10 d. 7 
vai. vak. Holy Redeemer salė
je, 5671 W. Vernor (prie Junc-
tion gatvės). Biletai jau plati
nami ir gaunami pas prekybinin 
kus: laikrodininką VI. Kukučio-
nį, A. Patalausko ir.P. Vedeikos 
krautuvėje "Gaiva", V. Paužos 
"Neringos" knygyne, Šv. Anta
no pr.rapijoa kioske ir pas platin 
tojuij: Elzbietą Paurazienę, M. 
Šimonį, P. Medonį, A. Astašaitį, 
K. Gricių, V. Kutkų ir St. Gar-
liauską. 

selkos darbo. Buvo išdėliota 
gražių lietuviško rašto audinių 
— paduškaičių Kiauleno dar
bo; daug gintaro ir odos dirbi
nių puošė mūsų kioską. (Šie 
eksponatai buvo paskolinti iš 
"Neringos" sav. Vlado Paužos 
krautuvės); gintaro karoliai, 
takeliai, žiemines — vilnones, 
rankų darbo, megstos pirštinės, 
šalikėliai, rankšluosčiai, kilimė
liai, drobulės, antklodės ir t.t. 

Lietuviškos knygos — Lithu-
anian Art ir kt. Ant sienos ka
bėjo dail. Jurgio Juodžio (ak
varelė) paveikslas — Lietuvai
tė tremtyje. Lietuviški atviru
kai... 

Tūkstančiai žmonių 
Pro lietuviškos tautodailės 

pastogę praėjo tūkstančiai ki
tataučių, kurie žavėjosi mūsų 
tautos deimantais — tautodai
lės grožiu. Mes patraukėm lie
tuvių pusėn tūkstančius naujų 
kitataučiu, naujų širdžių, rado
me naujų draugų. 

Apspitusiems žmonėms nuo
latos aiškino kuri nors lietuviš
kais apdarais žavinti, pastogės 
šeimininkė apie lietuvių drabu
žių audimus, jų dėvėjimą, apie 

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO 
PASTOGĖ DETROITE 

Lapkričio 17—20 dienomis 
Tarptautinio Instituto rūnftie-
se buvo suruošta 25-toji "Se
nojo Pasaulio" paroda — festi
valis. 

Daugiausia iš naujųjų atei
vių, nebepasitenkinta piniginiu 
pelnu, bet daugiau stengtasi 
reklamuoti savo tėvų šalies 
liaudies ir kt. meną bei papro
čius. Naująją srovę šiemet at
stovavo latviai, ukrainiečiai, 
lietuviai ir kt. 

Lietuvių Kultūros klubas nu
tarė ir šiemet toje mugėje da
lyvauti. Prieš kelis mėnesius 
buvo išrinkta mugės rengimo 
komisija iš šių asmenų: Rožė 
Bylaitienė — pirmininkė, Lidi
ja Mingėlienė ir Marija Bu
kauskienė. Be to, daug pasidar
bavo: Mirga Michael, Stela 
Hotra, p. Augaitis, p. Veselka, 
Coth. Stokus ir kt. 

Šiemet dalyvavo šios tautos: 
ukrainiečiai, kinai, žydai (Izra-
el), armėnai, latviai, suomiai," 
švedai, šveicarai, JAV indėnai,; 
vengrai, japonai, olandai, per-Į 
sai. siamiečiai, italai, lietuviai, j 
lenkai, vokiečiai, austrai, grai-į 
kai, slovakai, cechai, prancūzai, 
albanai ir dar kelios tauto?. 

Didžiojoj salėj — scenoj vy
ko įvairių tautų pasirodymai. 
Cia matėme cechų vedybines, 
apeigas. Ukrainiečiai pašoko' 
savo tautinius šokius, jų tarpe 
ir "Kazačiok". Matėme japonų; 
ir žydų vedybines — sukaktuvi-; 
ncr. ceremonijas. Pasirodė dau
gybė tautų su savo tautiniais: 
drabužiais, su savo muzika, dai
nomis ir šokiais, tačiau mums 
laba' trūko lietuviškų tautinių 
šokių, lietuviškų liaudies dainų 
ir pan.; kadangi Detroito tauti-' 
nių tokių grupė, ponios Gobic-
nės vadovaujama, del mažos1 

scenos negalėjo jtilpti. 

Lietuvius atstovavo gražiais 
tautiniais drabužiais apsirė
džiusios lietuvės. Čia gimusi 
Rože Bylaitienė ir naujoji atei-1 
vė Lidija Mingėlienė. Jos ap- j 
leido rampą katučių audros pa
lydėtos. Tuoj prisistatė moks
leiviai ir skautai, kurie prašė 

• i. • .1 Ui 

Siuntiniai į Lietuvę 
Lietuvių bendrovė Overseas 

Cargo Co. siunčia į Lietuvą ir 
kitus Europos kraštus siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir kt. su p i l n a 100% 
garantija. Visi mokesčiai sumo
kami čia — gavėjas nieko ne
moka. Siuntiniai siunčiami iš 
Europos sandėlių — tad greitas j 
pristatymas. Prašykite mus siun I 
tmių sąrašų Overaeas Cargo; 
Co., 4426 S*. Rockwoll, Chicago' 
22, 3L. Tel TJLrds 14221. 

lietuvių tautos atstovių auto
grafų. Daugis jų klausinėjo 
apie Lietuvą: kas joje buvo ga
minama, domino juos gintaras, 
įvairūs, rankdarbiai tauto 
dailė. i 

Duoną ir įvairias skoninga* 
buUtot** kepa 

r / h i • 

_ 
MŪSŲ tautodailė 

Lietuvių meno pastogę puošė 
gražūs medžio raižiniai, kryŽ3-
liai, (Patalauskas paskolino 6 
kryželius) /'rūpintojėliai, iš me
džio drožji. vytis, lėkštės ir t. t. 
Pastoges foną sudarė gražiau-

įto, nuostabių spilvų 
(p. Puskepalaitienes paskolin
tas) Tamošaitienės gamybos, 
dar iš Lietuvos atvežtinis, kili
mas. Skoningas eksponatų iš
dėstymas oei audinių iškabinė
simas traukė visų kitataučių 
akis. Puikūs tautodailės loby
ną' čia teigiamai reprezentavo 
mūsų tautos talentingumą — 
liaudies meną. 

Nemaža drožinių matėme Ve 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ii garantuotas darbu 
M. RIMKU8, 4517 S. Sawyer St 
Te l VI 7-0087 — VI 7-S037 ! 

BRUNO'S KEPYKLA 
SS89 S. UTUANICA A VE. 

Tel. CLifeide 4-6376.. 
Pristatome J visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus. 

PIGIAI IR SArfilAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR I* TOMAU 

K. EIDUKONIS 
Turu nauja dldelf 

Ir SĮKII muitai 
«1S© & Talman, ChJea*o i t , UI 

Tel. GRoTefclll •-70— 
,m 

Yesttrviu nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Precin Photo Studio 
INC. 

EDVARDAS ULIS, »*». 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

O V I N G 
A. J3ENIULIS atlieka įvairius 
perkrau8tymus ir pervežimus 
Iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ. 7-7075 arba 
B E 7-9842 

S 0 P N I E BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš WGE8 stoties — Banga 1S90 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:S0 vai. ryte 
ftKSTAI). 8:80 iki 9:30 ryte 

P1RMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
S l k A D . 8:90-^9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kU. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2411 

UU Bo. KOCKVVELL 8T. 

MIDLAND 
Associdt ion 

I N i i i K t D 

PER 40 METU 
visu LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO u 

ftENOROVt 

4038 Archtr Avenue 
AUGUST SALDUKAS Prsridentos 

Tel. U3-071P 

• 
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Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės j Lietuvišką automobilių prekybą > 

A L T I C A 
5805 a WE8XEUN A VE. W Albtook 5-8200 

MOVIMC 
= 

MOVI N C 

t a 

SfoNisiK mmmrfi* 
i** i4 TOU m ARTI 9 i * 

NAUJI OlOiU TROKAI* NAUJAUSI KRAUSTYMO (**N*NU 
HAMį MSTU *ATmMA$-PI6U$ IRSĄŽININGAS PA7ARNAWfA% 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St ČHICA60 36, ILL Tel. VAI*™* $-3209 

3 = i — 

gintaro pramonę, apie Lietuvą 
ir jos okupantus bolševikus ir jų 
žiaurumą. Ypačiai tą propa
gandinį darbą puikiai atliko M. 
Bukauskiene, Amerikoj gimusi 
lietuvė. Ji visą laiką aiškino, 
kalbėjo puikia anglų kalba. 

Tur būt visos Detroito radijo 
stotys paminėjo tą mugę ir daž 
nai sustodavo prie Lithuania. 
Net kaikurios radijo bendroves 
prašydavo į mikrofoną butanai 
lietuviškai pakalbėti. Daugybe 
jaunimo — moksleivių, skautų 
oei reporterių prašydavo ant 

lietuviškų kalėdinių atvirukų 
autografų, būtinai lietuviškai 
bent kelis žodžius parašyti 

Minioje pasimaišius kuriai 
mūsų lietuvei, su tautiniais 
drabužiais, ją tuoj apspisdavo 
būrys žmonių: vis klausinėjo 
kqkiai tautai ji priklauso, kur 
toji valstybe dabar yra, ką lie-
tuviai gamindavę, ką parduo
davę ir t. t. Via girdavę lietuviu 
drabužių grožį, lietuviškos pa
stogės žavumą... 

Tą parodą aplankė daug tūks 
tančių žmonių. 

Mugės rengimo komisija dė
kinga visiems bet kuo prisidė
jusiems (ypač eksponatų sko
lintojams) prie šios lietuviškos 
tautodailės pastogės įrengimo. 
Visų vieningas darbas (kad ir 
negausaus lietuvių būrelio) tin
kamai reprezentavo mūsų tau
tą, be to, mes įsigijome gausy
bę naujų draugų Lietuvai 

— V, H. Zubrickas, 5696 W. 
Fort ir Campbell gatvių kampe 
atidarė laikrodžių taisymo ir 
brangakmenių krautuvę. 

(Nukelta I 5 pusi.) 

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

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

Telef. — HUmbold 6-1038 

PARKUOLME SERVICE 
STATION 

5060 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
Wifflam J. Grigetaitta, sav. 

* 

Lietuvių Prekybos Namai 
PREKES IE SUGADINIMŲ - KAINOS BE UžPRAšYMŲ. 

PIRKITE ŠIAIS METAIS — MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 
. 
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šiais metais nieko nereikia įmokėti, pradekite mokėti 
tiktai sekančiais metais. 

TELEVIZIJOS APARATAI: Zeaith, RCA, Admiml, Dūmon f. 
General Electrir, We*tinghouse, Motorola ir kiti — šiai!* 
mietais nieko nereikia |moketi. 

KILIMAI: 9x12 vilnoniai kulniai, geriaosnj Amerikos fabriku 
pagaminti — parduodami po $120.00, pas mus šiais 
uiecats • a tfv«0v 
Dedame taipgi kilimus aao sienos iki sienos. 

j' ^ '• -:'/ 
ŠALDYTUVAI: Admirai, Westughouse, Norge, General Klec 

tric li» kiti, 7 cnb. dydifo . . . . . . . . . . . « • • . . $159.00 

PORCELANO PEČIAI: CTOHTI, Universal, Maytag, Norge, 
parduodami po $200.00, pas mns įsigysite be imokėjlmu 
U B UKUU . , . . . , • • • « • « * « • • * * a v • • • • • • • • • • » 5PX*pv«vrV 

FORM1CA VIBTUVftM STALAJ: Douglas, Kaline ir kitu fir
ma Forsnica Stalai su 6 puikiom kėdėm, parduodami po 
$99.00, pas mus tiktai >69.uu 

» » 

APSILANKYKITE. MCSV KRAUTUVĖJE PRIE PIRMOS 
PROGOS IR PASINAUDOKITE 2EMOM KAINOM. 

FURNITURE CENTER 9 mąmmm 
3222 South Hafeted Sttect . . . . . . . . Telefonas — VIctory 24226 
Įmone atidaryta pirmad. ir ket- Į m o n ė s V e d § j • s Sekmadieniais įmone atidaryta 
virtad. 9*9:30; kitom dienom 9-6. . JUSTAS LIEPOMS nuo 0 iki 5 valandos vakare. 
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Ketvirtadienis, gruodžio 1, 1955 C T ^ O ^ m r o nPATTrjAS ^ T n r A O O TLLTNOTP 

DETROITO ŽINIOS 
KNYGA DOVANAI 

Afe8 Rūtos - Nakaitės knygą 

f-

rie taip pat svečiavosi pas M. 
Stankiėnę ir Vėluniškius. 

— "Baltic Melodies" radijo va 
teto Gamtos Matematikos fa- landėlė gražiai propaguoja A. L. 
kulteto miškininkystes skyrių. R. K. Federacijos jaunimo sto-

B T T a v ę š r b u s duodama 'dova"-! Remtyje trejus metus mokyto- vykios steigimą ir be atlygini-
nai tam kas Kalėdų švenčių J a v o WatensL3dte Maironio var- mo sutiko pagarsinti Draugo 
proga Sv. Antano parapijos d o gimnazijoje, kur dėstė ma- koncertą 
kioske nusipirks knygų ne ma- tematika ir Lietuvos gpeografi-, 
žiau kaip už 3 dolerius. ^ • 

Kurių vaikučiai lanko šešta- Jeigu su šiomis kvalifikacijo-
dieninę ir augštesniąją lituanis- mis mokytojas negali, anot A. J. 
tinę mokyklą bus duodama do- Pajiesio, dirbti augštesn. litu-
vanai "Eglutė", jeigu jie nusi- j anistinėje mokykloj, tai su ko-
pirks knygų ne mažiau kaip už kiu cenzu turės būti mokytojai 

f 2 dolerius. Kioske -yra gauta planuojamam lituanistiniam in-
naujų knygų. Čia pat galima stitutui? Stasys Garliauskas 
užsiprenumeruoti ar atnaujinti 

T R U M P A I 

Detroito scenos darbuoto
jai šį savaitgalį išvyksta gastro 
liuoti. Torontas matys Z. Mik
šienės - Arlauskaitės režisuotą 
komediją "Glušas", 0 Chicaga — 
Justino Pusdešrio režisuotą pa
saką "Džiaugsmas". 

— Vincas ir Domicėlė Akeliai 
švenčia 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. 

B. ir J. Andriuškevičiai mi 
ni vedybinio gyvenimo 40 me
tų sukaktį. 

— Paul J. Wolfe, tarnaująs 
U£A Air Corp., su žmona Pat
ricija išvyksta į Vokietiją, kur 
žada išbūti 2 metus. Tėvai W.i 
Kurz, palydėję juos į New Yor- ( 

ką, orlaiviu grįš, kad spėtų da-; 
lyvauti "Draugo" koncerte. 

— Stasys Klapatas sunkiai 
sužeistas automobilio katastro
foje ir paguldytas ligoninėn gy
dytis. Jo uošvis J. Vienažindis, 
kuris gyvena pas žentą, taip pat 
sunkiai serga. | 

— Ji . Ir Kotr. Rukšėnai, A-
leksas ir Filas Šeputai išvyko į 
Floridą dalyvauti "Bottling 
Work" seime. P 0 seimo žada 
ten kelias savaites atostogauti. 

— Alytaus baro Shuffle Bo-
ard komanda, kurios kapitonu 

džio 6 d. 8 vai. vak. Alytaus ba
re rungtyniaus su Eddies baro 
komanda. 

PAMINĖTA KARIUOMENES 
ŠVENTE 

!2* ' 

"Draugo" ir kitų katalikiškų 
laikraščių prenumeratą. 

— Detroite sudaromas jau 
NAUJAS DIEVO APVAIZDOS "'f0 s t o v y k l o s statybos komi-

PARAPIJOS KLEBONAS t e t a s Jr J a ™ «tovyklos r*-
Įmejų komitetas. Pirmasis ru-

Naujasis Dievo Apvaizdos pa- \ p i n s i s statybos vykdymu, o ant-
rapijos klebonas kun. Mykolas r a s i g _ l ė š ų telkimu. 
J. Kundratas su jaunatviška e-1 — § v P e t r o parapijos klebo-
nergija ir pasiryžimu pradėjo n o k u n v Misevičiaus sveikata 
pastoracinį darbą. Labai su- g e r ė ja . Gydosi Providence ligo-
prantama, kad jam kaip kuni- n įnėje, 2500 W. Grand Blvd., 
gui yra mielas kiekvienas ka- kambarys 140. 
talikas, tačiau, kad parapija iš-1 _ Dievo Apvaizdos parapijos 
liktų lietuviška priklauso ne draugijos parapijos salėje (prie 
vien tik nuo klebono, bet ir pa- ghaefer ir Grand River gatvių 
rapiečių lietuvių, kurie savo k a m p o ) s> m > gruodžio 18 d. 4 
gausiu dalyvavimu lietuviškose v a l p p r e n g i a n a u j o j o klebono 
pamaldose gali prie to prisidė- k u n . Mykolo J. Kundrato susi-
ti. Lietuviškos pamaldos tuo p a ^ n i m o vakarienę. Biletai kai-
tarpu sekmadieniais yra 8:30 n u o j a $ 1 5 0 i r j ų g a i i m a g a u t i 
vai. Naujasis klebonas dirbda- p a s bažnytinio komiteto narius 
ma3 amerikietiškose parapijose įr p a s draugijų valdybų narius, 
yra gerokai pamiršęs gimtąją _ Ateitininkai sendraugiai 
kalbą, bet dabar su didžiausiu • p r a š o atsilankyti i šv. M i š i a T u ž ' y r a V ' K u n č l u n a s * š- m« ^U0' 
uolumu jos mokosi. Tai kuni- Juozapo Sirgedo vėlę kurios 
go misijonieriaus tipas ir iš jo b u s atlaikytos š m. gruodžio 4 
mes galime tikėtis ne vien gero d u v a L g v Antano parapijos 
ganytojo, bet ir nuoširdaus lie-' bažnyčioje, 
tuvių katalikų rėmėjo. \ __ s t i r E l z b P a u r a z a i P a . 

| dėkos dieną susilaukė svečių iš 
ATSAKYMAS MOKI KLOS j Chicagos. Lankėsi sesuo Ona Ir šiais metais buvę kariai or 

GRIOVĖJAMS | s u sūnumi kun. P. Paurazu, ku- ganizuotai paminėjo kariuome 
Detroite yra keli asmenys, — 

kurie, asmeniškų ambicijų vedi- ^ n 
nif dirba griaunamąjį darbą. Iš
kraipydami faktus, tariasi tar
nauji lietuvybei. Vienas jų — 
A. J. Pajiesis š. m. "Dirvos" 
43 Nr. užpuolė augštesn. litua
nistinėje mokykloje dirbančius 
mokytojus, kad jie neturi mo
kytojams reikalingo cenzo. LB 
Detroito apylinkės valdyba re
agavo duodama faktus ir patal
pindama savo pareiškimą "Dir
vos" š. m. 45 nr. Kadangi mi
nėto "Dirvos" numerio kiosko 
nebuvo galima gauti, tai perduo
siu minėto pareiškimo tekstą, 
kiek liečia mokytojų išsimoksli
nimą, kad skaitytojas neabejo
tų parinktų mokytojų tinkamu
mu. 

"Valerija Kurmauskaitė - Kun 
drotienė yra mokyklos vedėja 
ir dėsto lietuvių kalbą. Ji yra 
baigusi 'Saulės' mokytojų ssmi-
narr»ą ir keturis metus studija-
vusi lietuvių kalbą, literatūrą ir 
pedagogiką Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teologijos Filoso
fijos fakultete. Aštuonerius iriaj 
tus mokytojavo pradžios mo-; 
kykloje prie Marijos Pečkaus-
kaitės gimnazijos Kaune. 

Cna Klimavičiūtė - Valienė 
dėsto lietuvių literatūrą. BaK 
gusi Vilniaus Universiteto Hu-į 
manitarinių Mokslų fakultetą 
su lietuvių kalbos ir literatūros 
specialybe. Ketverius metus mo 
kytojavo Darbo Rūmų suaugu
siųjų kursuose Kaune. 

Antanas Vaškelis u'čsto Lietu 
vos istoriją ir geografiją. Bai-I 
gc3 Vytauto Didžioojo Universi-! 
teto Teisių fakulteto ekonomi
jos skyrių ir Vilniaus Universi-1 

Garsusis ALICE STEPHENS Ansamblis 
Atvyksta į Detroit'ą 

Koncertuoti "Draugo" Statybos Fondui 

a 
2n 

fcONCELSTAS (VYKS H0LY REDEEMER SALĖJE 
5671 W. Verno? (prie Juncfion gatvOs) 

nės šventę. Š. m. lapkričio 27 
d. 11 vai. atėjo šv. Antano pa
rapijos bažnyčion, lydimi jauni
mo — ateitininkų ir skautų — 
bei gausios visuomenes pasi
melsti už žuvusius dėl laisves. 
Tyli malda, jautrus pamokslinin 
ko kun. dr. I. Boreišio žodis ir, 
baigus maldą, Tautos himnas 
stiprino pasiryžimą Ūkti ištiki
mu kovotoju už «svojo krašto 
laisvę. 

Po pamaldų buv. lietuvių sve
tainėn atsilankė daug publikos. 
Minėjimui vadovavo pik. Svilas. 
Tylos minute pagerbtivisi ko
votojai žuvę ar mirę už Lietu
vos laisvę. Minėjiman atsilan
kęs gen. Černius gražiai apibū
dino mūsų kariuomenę. 

Pulk. J. šepetys skaitė pa
skaitą "Lietuvos kario psicho
logija". 

Aukomis buvo prisiminti ka
riai invalidai. Į 

PAGERBS AMBRAZ. KIZI 
A. L. Baltic Melodies rėmėjų| 

organizacija rengia pagerbimo 
vakarą — banketą senam vi
suomenės veikėjui A. Kiziui, 
jau sulaukusiam 70 metų am
žiaus. 

OETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIONALAI 

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

ELSEA REALTY & INVEST-
MKNT COMPANY 

atstovą 
V L A D Ą B A R A U S K Ą 
Telefonai: Į?taigos VA 2-9790, 

Rezidencijos — TA 6-4366 
Ši įmone yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentaJĖs. 

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT 
393 West Graną* Boulevard 

cor. Shady Lane Dcrroit 16. Michigai 
Namu telerUVI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir peakt. 12-3 ir 6-8 vaJ 
Trcč. ir fcSt. .12-3 vai 

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel^Avenue 
Detroit 27j"lflchigan 

Tel. WK. 4-6165 
GENERAL OONTKACTOR 

Atlieka įvalrt'is statybos, pataisy 
mo ir pertaisv mo darbus — staliniu-
kytit&a cemento, mūrijimo, elektros 
plumbinjfo, dažymo ir dekoravimo 
A taki? y kambarių bet butg JrenKima.-

VInewood 3-2236 

V I T O , JEWELER 
LAIKROD2IV TAISYMO 

SPECIALISTAS 
Deimantai — laikrodžiai — Brang
akmeniai — Elektriniai reikmenys 

Lietuviania 10% viskas pigiau 
V. H. Z U B B I C E A S 

5693 West Fort Street 
DETROIT 9, MICHIGAN 

A. Kiziui pagerbti banketas 
bus gruodžio 3 d. 7:30 vai. Ri-
verside Temple, kampas Hub-
bard ir Bagley gatvių. 

Biletus galima gauti pas ren
gimo komisijos narius. Galima 
banketo biletus užsisakyti ir te
lefonu pas Mrs. Helen Rauby, 
telef. U N 1-1072 arba pas Mrs. 
M. Rabašauskiene, telef. TA 6-
1898. 

Visi kviečiami. Banketo bi-
letas kainuoja $2.50. 

Kom. narys 

GARANTIJŲ REIKALU 
Nemažai tautiečių, norinčių 

atvykti į Ameriką, dar reikalin
gi darbo ir buto garantijų. 

Detroitiečiait kurie sutiktų ga 
Tantijas sudaryti, prašomi kreip 
tis j Balfo 76 skyriaus pirm. E. 
Pauraziene (UN 2-3298) arba 
sekr. V. Staškevičių (TE 4-
0223), kurie pad«es užpildyti rei
kiamus blankus. Valdyba 

%^Ėt W *šV M • ¥ ^ V "«V ̂ f *«1f ̂ f ^ y ^ f ^ttm\lY^fc •**** Į * f « ^ Į « r ' j t ^f^<-m*s-. 
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K I a u s y k if i | 
UTHnAKIAN MELODIES 

Ann ATbor — WPAG — 1050 kn 
cycles 

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Mlchigan 

V JW 3STHC1F. IK IK IK V * 

DR. PETRO KARVELIO 
PRANEŠIMAS 

S. m. gruodžio 2 d. (penkta
dienį) 7 vai. vak. Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras kvie 
čia visus Detroito lietuvius į His 
panos Unidos salę (kampas Ver 
nor ir 25 gatvių), kur Vkko na
rys ir Vykdomosios Tarybos Už
sienių tarnybos valdytojas dr. 
Petras Kavvelis patieks prane
šimą Lietuvos laisvinimo ir tarp 
tautinės politikos klausimais. 

Kaip žinome, gerb. svečias at
važiuos tiesiog iš Vliko pirmo
sios sesijos Amerikoje ir bus 
pirmą kartą Detroite. Jo Švieži 
Įspūdžiai iš Europos ir iŠ šios 

S A I I G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
U ARTI IR TOLI 

Nauja* l»5ft specialiu dide 
Ii* sunkvežimiu su pilna ap 
drauda. Pigus ir sąžininga* 

patarnavimą*. 

sesijos mums bus gana Įdomūs. 
Be to po pranešimo kiekvienas 
galės iškelti jam rūpimus klau
simus, 1 kuriuos atsakys kom
petentingas Lietuvos laisvinimo 
pareigūnas — tas pats gerb. pre 
legentas dr. P. Karvelis. 

V. Katkus 
IOK301 3 0 D 0 C 

956 © 

R. S E R £ N A 8 
4546 S. Wood St . Chioago 1 

IU. VI. 7-S»72 

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit 
• Nemokamai S-ju raln. pilną garan

tiją — darbas ir dalys. 
• Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas. 
• Iki 1100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų seną televiziją. 
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

1 rimo aparatai, lempos, baterijos, da-
| lys ir kitų firmų televizijos. 

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS 

Frank's TV and Radio 
PARDAVIMAS £R TAISYMAS 
748 West 33rd Street 
Telefonas CAInmet 5-7232 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8 

raoi FOC301 

- v l Q i 2 ^ 

JLLL\ili: 
STTATVBAIM NAMŲ 
PATAISYMAM* 
PRISTATOME 
VISOKJv RCAIV 
M E D 2 I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

8TASYS LITVVINAS, Prea 
S08» So. HALSTED ST 

TeL Vlciorf t-1S?S 
4PKAINAVIMĄ IR PREKIV W 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAsTlNS ATIDARYTA kasdien nu. 
I vai. ryto Iki i vai vakaro h 
seitadlenials ik! t vai vakaro 

• • H 
P&J.JOKUBK^ 
TV, DEIMANTAI BR LAIKRODtlA-

Pardavimas Ir Taisymas 
4100 Archer Ave., a t Moz&n 

Chicago 82, I1L — TeL LA S-861' 

NARIAI HETHV1U TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIMNAS 
I I 

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. VVestera Ave. Chicago 36. HL 

CRANE SAVINGS &L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32. U I 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI 

UNIVERSAL SAVINGS k L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted Si Chicago 8. HL 

. m__ < P 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

lioderniškai įren-
ta vieta įvairiom -
anotraukoms. Sp« 
aialybo — veitav^t-
Jaunavedžiams dvo 
dama puiki ir brau 
( i dovana. Saliai* 
gai ir gražiai atli^ 
karnas darbą* 

414 West 63rd Street 
TcL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-6«^ 

<? 

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 

>> 
D E T R O I T , M I C H I G A N 

Gruodžio meti. 10 d.? 1955 tn., 7 vai. vak. 
Sis garsusis Alice Stephens Ansamblis yra užsitar

navęs pagarbos plačioje lietuviškoje visuomenėje. An
samblis išpildys liaudies dainų, populiarių dainų, ištrau
kų iš operų. Bus įdomi ir žavinga programa. 

Biletus įsigykite iš anksto. Biletų kainos: $2.00; f 1.50; $1.001 

įy ^Ji&iHnr^ 

Roosevelt Furnitūra Miegamo Rakancty Išpardavimas! 
U gabalų — tiktai už $169.00 

I šį setą įeina lova, dreaeris, ko
moda, springsai, ma trasas su vidu
jinėm spiruoklėm. 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalves ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE~CO 
5810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley S-4711 

Felbt Raudonis, aav. Ir menadžeri* 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10. 

, 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

6Ui kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas m ^ ^ J į n i ^ ^ ^ a | d r . a l l ? i 

iKi $10,000.00. 2 Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių jstaigų. 4. Pas mus taupytoja) 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Įncome Tax mokesčius ir visas kitas bilas mušu 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patar navimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisinga 
rtyią sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

N 

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

CHICAGO SAVINGS AND 
1 9 3 5 6234 South Weetern Avenue JOHN PAKEL, Preddentas 

1 

u o 

1 9 2 4 J 

Pi 

GRovehUl 6-7575 1 Q ^ 
Ketvirtadieniais nuo 9 lkl s vai. vakaro. Traeiaadlsnlais uldaryta visa dieną, šeštadieniais nuo S ryto Iki J vai. po Pi«tų. 

Z,yL\ C-ra&iiotliJi*»u6.^1.ikj z <aį.- y.'^ir- ,>njya4^^^ii* J«r PeaJeftWTl<Mg«Ts žuž> 9 tti « vtiasrdo* po p:«*txj. . . . » I -

Jūsų ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Univevąal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno~ 
Kad Jūs 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, fcr 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansine 
Įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jus* 

Esame Federal Savings snd 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 ŠOUTH HALSTED STREET 

/A 
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LINKSMIAU 
Auklėjimas 

— Mano sūmis, — aiškina 
tėvas mokytojai, — yra toks 
geras ir jautrus, kad jam nie
kad nereiks Įkirsti. Jeigu jau 
priiieitų kartais jį pagąsdinti, 
kas gali dažnai pasitaikyti, tai 
geriau jkirskite artimiausiam 
prie jo sėdinčiam. Manasis, bū
damas be galo jautrios prigim
ties, ims bematant taisytis. 

Kur tokie vaikai eina? 
Kunigas pastebi, kad vienas 

berniukas bažnyčioje per rink

liavas niekad neduoda nei cen- kymo išsigydžiau. fttai grįžtu 
to. Kartą jis tam berniukui ta-j su lietsargiu. 

— Taip, bet iš namų tu iaejai 
šiandien tik BU lazdele, — ataa-
že žmona. ' 

ko: 
— Tu žinai ,kur eina tokie 

vaikai, kurie niekam nieko ne-
auko ja ? 4 

— Taip, tėveli, žinau — j k;-
— atsakė berniukas. ną, 

Išsigydė 
Pagarsėjęs išsiblaškėlis 

ras grįžta namo ir sako 
nai: 

Skotiikai 
— Jonai, ar norėtum, kad 

sekmadienį kartu " papietautu
me, 

— C, mielai. Tai labai miela 
iš tavo pusės... 

— Na, tai pasakyk žmonai, 
kad sekmadienį padėtų vien.* 

— Matai, kai iš savo išsiblaš-' lėkštę daugiau... 

a. \ u ij 
ĮfcfrirtadšenU: fryo4zio 1, 1365 
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ELENA DAMBRAUSKAS 
(LABA* AlSKAITO) 

Gyveno 839 W. S4th PJact>. 
Mirė lfrpkr. 30 d.. 1155. 2:45 

vai. ryta. sulaukus seaatvfs. 
Gim6 Lietuvoje. Kilo 1* Šiau

lių apskr . I.uokiu parapijos. 
l>uobinitj kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 28 m. 
Pasilikto dideliame nuliūdime 

sūnus 1 Knatas. marti Sophlja. 
3 dukterys: Stella Kusturn, 
tentas Jonas, Stephanlt* Feles-
zak. žentas Stanislovas ir Ann 
Patrlck. žentas Stanislovas. 10 
anūku, 3 seserys: Brone Mika
lauskas su selina. Aurela Boris 
su Minia, broliene Labanaus
kienė su se*ma. kiti griiuin^s, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė i r . Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų. Draugijai. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica A ve. 

la idotuvės |vyks SeSt.. gruod. 
3 d., i* koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta j ftv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes siela. Po pamaldų bus nu
lydėta i ftv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
ualvvautl Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: "NŪ nu-. du' i terys 
marti, žentai ir mukai . 

1-il.lotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. YArds T-113S 

E L F 

I 

S K I l S SERVICE 
Liquor Store 

5515 SOUTH DAMEN AVENUE 
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

Ketvirt., pcnkt. Ir šeštad., gruodžio I, 2, 3 dd. 

BISQl IT THREE STAR COGNAC Flfth $ 4 . 9 8 

MAURICE ROGERS 
French Brandy Flfth $3.98 

GRAIN ALCOHOL 
190 PROOF USP Flfth $4.89 

' " 

NAUJAI MAŠINŲ 
F O N D A S 

ILE DE FRANCE, Napoleon Cognac, Fifth $ 3 # 7 9 

SOUTHERN COMFORT Fifth $3.99 w 

1 9 5 6 NAUJIENA 
ŠVIESOS SPINDULIŲ 

VALDOMAS TELEVIZIJOS 
APARATAS 

• Aparatas įjungiamas 
• Aparatas išjungiamas 
• Keičiamos stotys 
• Išjungiamas garsas 

per įkyrias reklamas 
VISKAS 

VIEN ŠVIESOS SPINDUUC 
PAGALBA 

Turite pamatyti, kad įaitikintu-
mėt tokiu 
ELEKTRONIŠKU STEBUKLU 

iL-Dflinfl. 
OlTCLCvision 
Csales-servlce) 
3130 S. Halsied, D A 6-6887 

A HKLP W ANTKI» A D V I s R T I S K M k N T S 
"DRAUGAS" AGENCY 

55 East VVashington Street 
TeL DEarbom 2-24S4 

BELE WANTED — VYRAI 

23S4 Sounth Oakley Avenue 
Tol. Ylrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED MOTERYS 

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry Fifth $1.39 

CURACAO Fifth $ 3 1 9 
KI.1 AF A WINE Fifth $1-49 
KAHLUA (COFFEE UQUEUR) 

IMPORTED Fifth $5-75 
VVLRZBURGER BEER 

CASE OF 24 BCTTLES Cise $7-50 
«P 

'• 

! ^fl 
" D r a u g o " Administracija j 

nuoširdžiai dėkoja už aukas. 
Naujų Mašinų Fondui. Aukoje ] 
šie asmenys: 

Kairis Jonas . $8.00 i 
Batūras Veronika . . . . 5.00 
Misevičius Jonas 5.00 
Kanušis Juozas 5.03 į 
Gaidelis Vitalis 2.00! 
Mažeika Vladas 2.00 
Navickas Silvestras . . . 2.00 
Narbutaitis Kazys 2.00 
Norvilas Vaclovas 2.00 
Ogilvis Bruno 2.00 
Pinkus Juozas 2.00 
šaltmira' Vladas 2.00 
Švedas Jonas 2.00 
Sobut R 2.00 
Slėnis Daniel 2.00 
Šalkauskas Julijonas . . 2.00 
Vaičiūnas Florijonas 2.00 
Vendašius G 2.00 
Žitkus Praną* 2.00 
Žukauskas Ant. 2.00 
Karnenas Kd. 1.50 
Balchunas Vaclovas . . . 1.00 
Bukaltas Emile 1.09 
Da'ttdS Vincas 1.00 
Doreikr. Antanas 1.00 
Grigas Julius 1.00 
JuseviČhis Jurgis 1.00 

CHARLES F CARPENTIE* 
Sccrctary of State 

The danger of driring & vehlcls 
too fast for condltlons can never be 
stressed enough. l.et us take, for 
lnstance, an auto traveling at 40 
miles an hour on dry pavement in 
the city or a residential section. 

If a child suddenly darts out 
onto the Street only 40 feet ahead 
of you—that's approiimately the 
length of two autos—you would hit 
the child before the normai reac-
tion tlme of % of a second had 
set in and you had applied your 
foot to the brake. Going at 40 
miles an hour, the average drlver 
travels 44 feet before reacting to 
an emergency. 

And after having hit the brake 
and before coming to a stop a com-
bined totai of 128 feet would have 
been coyered by the vehicle. This 
is on dry pavement On wet pave
ment, i t would take an additional 
99 feet to come to a complete stop. 

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu ! 
Mos Jus aprengsime nuo gaivos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas. 

AVERAGE STOPPING | 
Dl STANCES AT 

4 0 M . P . H . 

128' 

ORY 
PAVEMENT 

227* 

VVET 
PAVEMENT 

Gauta 

KAIP 
JAV 

nauja siunta knygelių 

P A S I R U O Š T I 
P I L I E T Y B E I 

Klausimai ir atsakymai anglu 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei-
<»eiaH AiioiiM** F. Well». Kainu 
6 0 rentų . 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
JO knygelę, kuri tikrai palengvins 
Įsigyti JAV pilietybę. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
'DRAUGAS". 2384 S Oakley ava 

Chicago 8, IU. 

•' •'•/// f" f.'///, 

DUODAME KREDITAN BE ATSKIRO PRTMOKEJIMO. 
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir jūa būsite tikri 

ked jūs gausite tai, ką norite. 

H. SKM. \ \ 
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272 
C H I C A G 0 9 . I L L I N O I S 

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS 
\tliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
rransmisiios ir t t MOBILOAS beminąs, Įvairių rūsių alyva. 

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

M. ČESAS, patyręs auto specialistą* 

D. JURJONAS & CO. INC 
3524 So. Halsted St. Blshop 7-3371 
Besiartinančioms Šv. Kalėdų šventėms beveik kas 
dieną gauna dovaninių prekių, žaislų ir namų ruošai 
reikmenų vietinių ir iš užsienio. Besiruošiantieji Ka
lėdų proga ką apdovanoti, nelaukite paskutiniųjų 
dienų, užeikite dabar ir išsirinkite sau patinkamų 
prekių iš sandelio kol yra didesnis pasirinkimas. 

Iki Kal&dn krautuve bus atdara kasdien nuo 9-tos valandos 
ryto iki 9-tos valandos vakaro. 

These flgures show, once again, 
what a potent weapon the automo-
bile is in the banda of a driver who 
does not heed the rules of the road 
and drive safely at all times. There 
is no set safe speed for any road or 
hlghway. There may be a maxl-
mum speed, hut this is not a safe 
speed if condltlons dietate other-
wise. 

A copy of the completely new 
"Rules of the Road" booklet will 
be sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES P. CARPBN-
TIER, Secretary of State, S p r i a p 
tield. IlUnola 

P I M E 8 I O ! 

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE! 

Plačiai pagarsėjusi Amerikos 
žemyne Patria Gift Parcel Co., 
susitarusi su lietuviškos valyk
los Public Cleaner savininke, 
atidarė naują siuntinių užsaky
mų skyrių j Lietuvą ir kitus 
SSSR užimtus kraštus. 

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynes, maisto ir vaistų užsaky
mus ir garantuojame 100%. 

Dirbame kasdien valyklos 
darbo valandomis. 
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

8741 W. 26ih Street, 
CHICAGO 23, ILL. 

TeL CRawford 7-2126 

Kiškučio Vardines 
Tai gražiausia dovana mūšy 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
eaiJ. VI. Stančikaites gražios iliu 
straci.įos šią knygą padar§ dau
giausia mSgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50. 
Užsakymus kartu su pfnlirais siųskite 

" D U U G A S " 

Research and Clinical 
posmoNs 

AT 
University of Chicago 

Career opportunities for sclence 
trained eollege people or hospital 
trained high school graduates. 

BACTERIOLOGY 
MEDICAL CHFMiSTRY 

HEMAT0L0GY 
Salary commensurate With experi-
enee. JThree weeks vacation. siek 
leave and tuition reduetion. 

956 East 58th Street 

CASHIER 
For eurrency exchange 

Part time 
2 days — 9-6:30 

2 days — 1:30-6:30 
BR 4-3444 

SUE-ALLYN 
NEEDS 

Housewives & Working Girls 
TO SHOW 

ATTRACTIVE 
RHINESTONE JEWELRY 

Liberal Commission 

GLastone 5-0S8S 
Sunda}*s or vreekdays after 6 p. m. 

CLERK-TYPISTS 
Southwest Side location. Part time 
and temporary year around. 

RESERVE 
175 W. Jackson Room 407 

WA 2-S656 

TYPISTS-CLERKS 
X-mas jobs In Loop or 

neighborhood 
EXTRA VVORKERS 
OFFICE SERVICE 

25 E. Washington CE 6-2436 

C A S H I E R 
General Office and Credit Inter-

viewing. Experience helpful but not 
neeessary, will train capable giri. 
Cashiering is main position. 5-Day 
Week — 40 Hours. Retail Fnrniture 
Oo. Call Misa Daly for interview. 

DElaware 7-0212 

MOTHERS 
who want to earn but ean only work 
part time. AVOK PRODUCTS of-
fers opportunity to earn $2 per 
hour. 

Call EUCLID 6-9052 

H0USEKEEPER 
Is needed to Join the residence staff 
of large club for business woman. 
Mušt be active, mature woman, who 
enjoys young: women and can auper-
vise domestic help. Will traln. Full 
malntenance. Plūs salary. 

CAIiL CENTRAL 6-&5SS. 

YOUNG WOMAN for general 
clerical work. Small office, 1 day a j 
week. Some typing experience necea-
sary. Start $1 per hour. 

JUN1PER MTO. CO. 

W A R E H O l S E M E N 
Steady-SUrt Today-All Shifte 

$ 2 PER HOUR 
M A C H I N E O P E R A T O R 

$1-75 to $2-50 AN HOUR 
Plūs Many Additional General 
Factory and Shipping and 

Receiving Positions 

N0BLE PERS0NNEL 
4008 W. Madison 

REAL EST ATE 

LAUNDRY ROUTEMAN 
Man wanted for established 

laundry route. Opportunity for 
man interested in selling. Prefer 
married man. AAGAARD LACNDRV AND CLEANER 
600 W. Root St., tel. YA 7*1S00 

THIS IS YOUR 
OPPORTUNITY 

To secure a desirable position 
with a growing M i d w e s t 
Brancn Office to be located in 
the KEMPER INSURANCE 

BUILDING 

We have permanent full time 
openings for: 

TYPISTS, KEY PUNCH OPRS. 
STENOGRAPHERS, CODINO 
CLĘRKS, FILE CLERKS, 

TRANS. MACHINE OPRS, 
GENERAL OFFICE CLERKS, 

POUCY WRITERS 

Experience desirable but not 
necessary. 

5 DAY WEEK 

Salary commensurate with 
training and ability 

All Employee Benefits 

K E M P E R 
I N S U R A N C E 
20 N. Wacker Drive —33rd fl. 

STate 2-1347 

Daugiausia sutaupysite, pinigu 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGV BARGENŲ 
viaoj Chicagoj. PaUkrinkite! 

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

18S9 W. 47 St. Tet LAf. S-SS84 
(Ir sekmadieniais) 

P. STANKOVIČIUS 
REAL E8T. ir TJTSTTR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted S t 

rk.DAaab* 6-87M 
Padeda plrkltt - parduoti aamo* 
akina, btsnlus. Parūpina paafcolaą 
draudimu* Ir daro vertlmua T m r k a 
lznlrraeljoa d o k u m m t u a Oflaaa atda-
*»M k«««dt»n n u o 1 ft—t 

Jtmįu ICMUU tuntu mmmų, auanų 
sklypu, ūkių, arba norit ką par 
duoti, atsiminkit, jog mielai ir aa 
siningai patarnauja 

P. L E 0 H A S 
REAL ESTATE 

S7M W. timL m. 1 

pirkdami ar pardoodami 
namus, bianuia, sklypus ar tikim 
atlankykite mus. v 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-IK8URA1I0B 

8405 We* 61 8t. 
WAlbrook 6-6030 

Pltospeot S-X67t (Tak. sr sssosaa*.) 

Kaa, perkant arba parduodant na 
mui , norit aai intnso Ir lleturiakal 
nuoiirdaua patarnavimo krelpkttta | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fsirfield, tel. LAf. 8-3881 
VaL Kaadlen nuo • — I I ir 4—T v a i 
vak. ftefttad. nuo t • . r. Iki t • . V. 

Trečiadineiai* uldarrta 

EXPERIENCED 

POWER MACH. OPR. 

on ladies dresses 

VILLAGE 8-5368 

C L E R M O N T , FLORIDA. New 
Shady Nook i A k e subdtvision home-
aites. Ever>' nite haa lake front on 
lake view. eight to twenty yeara old 
citrua treea. three blocks from new 
school. five minutes from buatneaa 
section. Terrn» as low a s $10.61 
down and a likę amont monthly. 
Write for map and bronchure. O. Y. 
MIDDLETON, Boa 108, Clermont, 
Florida. 

12 KAMB. DIDFXft R E Z I D K M 1 -
JA. Z-Jų aur*tų. Beverly apylinkėje. 
Ant 2-Jy sklypų. S židiniai. Dtdel* 
pastoirS ir rūsys. Garu apftlld. Arti 
visokios transportacljos. Paveldėto
jai parduoda nebrangiai — $1«.000. 
Išs imokij imo salygromia arba mainys. 

FRontier S-SS4S 

EXPERIENCED 
ARC WELDERS 

ST. JOHN CO. 
5800 South Damen 

BUILDCNO A REMODELINO 
NAMŲ STATYBA 

(Tatrus -ualsymai Ir 
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų g-erai išplanuotas, pato 
gus. gražus Ir pigus, pirkite 
krklU pas 

PROGOS 

BI 7-4222 

— OPPORTUNITIES 

TAVERNA IR PIZZERIA 
lietuvio apylinkėje. 
Gerai einąs biznis 
Apleidžia miestą, 

nori skubiai parduoti. 
VIrginia 7-8265. 

v. domus 
nuo I vai. p. p. kasdien b? 

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
4 6 4 8 So . K e a t i n * A v e , , 

CHICAGO l t . ILL. 
• P 

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus Kreipkitės: 

T«*. HEmlock 4-5881 

AFHIGYYENKITE FIORIIHlJK 
Saulėtame mieste prie Meksikos jlan-
oks. Patrauklus namai nuo $7,260 
iki $9.950. žemi mokesčiai. Pragyve
nimas yra pigesnis, lengvesnis ir 
žmones ilgiau gyvena Floridoje. Rą
žykite dfl nemokamo saraAo. 

MA/./. 11 AGEMCY 
4S4& Burlington Ave. 

ST. P E T E R S B I R G . FLORIDA 

CICERO. 2 butai — 6 
Karstu vandeniu apslld. 
SOth Ave. 
SVOBODA. 
2-21S2. 

Ir 
Arti 

Mokesčiai $108. 
6013 Cermsk Rd. 

S kamb. 
SOth ir 
$17.500. 
I H a f 

i 

\HrHAI IR MOTERYS 

I 

2334 So. Oakiey Ave. 
Chicago 8, Illinois 

AMBITIOUS MAN or lady 
with car. Earn $100 to $150 
weekly, evenings and Satur-
days. Dignified selling 

COLUMBUS 1-4970 

Pirkit Apsaugos Bonu* 

Remkite dien. Draugą! 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiumiiiiiiiii^ 
UETCVIf 8TATYBOS 

BENDROVĖ 

| M Ū R A S 
BUILDERS, INC 

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuvei pa
gal standartinius planus ar 

! individualinius pageidavimus. 
Įvairūs patarimai staty

bos bei finansavimo reika-
- lala, skiciniai planai ir na-
E mų įkainavimas nemokamai. 

Statybos reikalais kreiptis 
! 1 reikalų vedėją šiuo adresu: 

f JONAS STANKUS 
kasdien nuo 4 vai. popie t 
TeL FRospeet 8-201S arba ] 

LUdlow 5-S580. 
5 6600 SO. CAMPBELL A V E , 
s Chicago 29, IUinois 
,iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliuiimiuiiiiiii^ 

CICERO. 7 butai. Pajamų $5.477. 
Arti Western Klectric. S47.»00. SVO-
ROI>A, S72S W. 2«tl» St. La«Tkdale 
1-703S. 
• » • • • • • • > • • » • • • • > — • » — 4 y i 

AlTOMOBlLiES — TRCCK8 
AutomobUlai — Sunkvetl inlsi 

m m I»I • IMI m • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • 

V I K T O R O K O t I C O S 
lietu>lAWa gnsollan stotis ir auto 

taisjrmas 
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai tr keičiamos dalys. 

CALL-MEM0T0RS CO. 
575S S. VTESTERN AVK.. R E 7-S4S3 

HLSCELXANBOt8 
{vairas Dalykai 

. » — — — — • - 'i*. — — 

LOETTJVIiKA APDRAUDŲ 
AGENTŪEA 

Gyvybes, ligonines. automobilių, 
bai^ų, namų ir visos kitos apdrau-
dos - asmenims, profesionalams Ir 
bisnlo į t a i g o m s . Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AOENTAMM t R BROKERIAMS 
AlKft^IAl SI EOMISA1 

AUTOMOBILIŲ FINAK8AVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4 * — vartoti 6 * . 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkes-
niai Ir nemokamai informacijai C&u-
i skambinkite, rašykite, užeikite. 

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE IN8URANOE 

AGENCY 
ttOO S. Ashland Ave., Chicago *«. D1-

WAlbrook &-5S71 

ŠILDYMAS 

i 

A. Stančiaoskas tr A 
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dv-
dlių oro vėsintuvus Air eonai-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

150* SOUTH. 50th COTJRT 
ir 1605 SO. 51st OOURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLymplc t-6752 

Ir OLymplc Z-8492 

Perskaitę "Draugą", duokite 

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

#oks darbas n£ra didelis ar mažas, 
saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpabllc 7-0844 
WAlbrook 5-S451 

m 
' ;'J '" i. " '.'-•'> "*' •'''->' •'.*.. ., f*, 

. 
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Ketvirtadienis, gruodžio 1, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

J 
/ / DAINAVOS 

^ : 

MARIA HIGH SCHOOL SALĖJE - 6727 So. California Ave. 
Programoje: 

I "VESTUVĖS be PIRŠLYBŲ" A. Merkelio vieno veik
smo muzikinis vaizdelis iš lietuvių kaimo buities. 

II Juozo Žilevičiaus V Y T A U T O DIDŽIOJO KANTĄ-
TA, kurie išpildo solistas Algirdas Brazis, Metropolitan O-
peros baritonas, dvigubas kvartetas ir mišrus choras. 
Prie vartosią m\iz. MARIJA MONDEIKAITfc 
Prie piano ' mwu ALEKSANDRAS K U I N A S 

Sekmadienį, i m. gruodžio mėn. 4 d. 3:3(1 vai. po 
Dirigentą* STEMS SOuEIKA 
AeŽlSOFlUS ALI* A OlvliMlvft 
Tautinių lokių vadovas ALGIRDAS PAŠKEVIČIUS 
Dekoracijos dail. JONO TRIČIO 
Bilietai gaunami itoae vietose: „Daina" televissssi S ISO S. HsJstod st.; Cicero—Pareigia 
krautuvėje 1445 8. 4fttfc Ave. „Marginiai" 2511 W. 69th 8t. Hollywood Ina 2419 W. 
4Srd St. Koncerto dieną kasoje nuo t vai. po pietų. Bilietu kainos: $1.50, $2.00 ir $2.50 

Čikagos ir apylinkių lietuvišką visuomenę nuoširdžiai kviečiame atsi
lankyti į mūsų koncertą „DAINAVOS" ANSAMBLIS 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Detroito skyrius ruošia Naujų 
Metų sutikimo balių Tuller vieš
bučio puikioje "Arabian" salėje. 
Šokiams gros garsus Carlos Ri-
vera orkestras, vadovaujant pa
čiam maestro. Pelnas skiriamas 
Vasario 16 gimnazijai. 

Vietoms rezervuoti ir plates
nėms informacijoms gauti pra
šome kreiptis telefonais UN 1-
5975 ir VI 1-7127. 

Skyriaus Valdyba 

GABI MERGAITE 

Marytė Lekniūtė, 15 metų am 
žiaus, gyvenanti Detroite, yra 
išrinkta į National Honor So-
ciety. Tai yra augščiausias atsi-
žymėjimas JAV augštesn. mo
kyklose. Mokytojų tarybos ir 
mokyklos vadovybės slaptu bal
savimu yra išrenkami iš pačių 
geriausių mokinių labiausiai nu
sipelnę. Atrenkamų mokinių 
skaičius y*a ribotas, todėl pa
tekti i NHS nėra lengva. 

Marytė 1956 m. sausio 26 d. 
baigs Cooley High School su 
diplomu magna eum laude. Ji 
nusipelniusi ne tik moksle t bet 
ir gražia veikla mokyklos gyve
nime, priklausydama keliems mo 
kyklos klubams, ir yra matema 
tiku klubo pirmininkė. Marytė 
taip pat yra pasižymėjusi ir lie
tuvių skaučių veikloje. X. 

PATIKSLINIMAS 

"Draugo" 264 numeryje til-
pusioje padėkoje viešosios rink
liavos talkininkams nebuvo įvar 
dintas savaitraštis "Keleivis", 
taip pat padėjęs rinkliavą popu-
larinti. 

Be to aukotojų - sąraše 
J. Kuro pavardė turėjo būti 10 
dol. aukojusių tarpe. 

Už šiuos netikslumus atsipra
šome. Balfo 76 Sk. Valdyba 

Bronius Pernaravičius (kairėje) ir Raimundas Radauskas, tenorai, dai
nuoja dvigubam kvortete "Dainavos" ansamblio koncerto inctu š. m. 
gruodžio mėn. 4 d. 3:30 vai. p. p. Man jos Augšt. mokyklos salėje, iš-
pildaut J. Žilevičiaus "Vytauto Didžiojo kantata". 

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO 

STUDENTAI ATEITININKAI 
UŽGYRft FEDERACIJOS 

PLANUS 

Lapkričio 11 d. įvyko New 
Yorko studentų ateitininkų dr-
vės susirinkimas. Jis buvo gau
sus dalyviais. Pirmiausia drau
govė išklausė prof. Juozo Bra
zaičio pranešimo iš Chicagoje 
įvykusios ALRKF Tarybos kon 
ferencijos. Susirinkimas užgyrė 
Federacijos pastangas jaunimo 
stovykloms organizuoti. 

Toliau buvo iškeltas Naujųjų 
Metų sutikimo klausimas, čia 
buvo prieita vieningos nuomo
nės susilaikyti nuo privataus 
rengimo, bet visiems „ aktyviai 
prisidėti prie New Yorko Lietu
vių Bendruomenės rengiamo N. 
Metų sutikimo. Net buvo pa
brėžta, kad Lietuvių Bendruome 
nė dabar reprezentuoja lietuvių 
tautą ir todėl studentams yra 

gimdyto-
Sušinskas — Idėjos 

būtina rodyti lojalumą tai bend
ruomenei jos veikime. 

Susirinkimas baigtas kavute, 
dainomis ir šokiais. V. V. 

LAPKRIČIO MfiN. "ATEITIS" 

jau išsiuntinėta skaitytojams. 
Šiame numeryje rašo: J. Gailė-
nas — Atžygiuoja naujos jauni
mo gretos, kan. M. Vaitkus • 
Pirmosios "Ateities" 
jai, Alfa 
draugai, 14 autorių pasisakymai 
dėl vasaros stovyklų, Enata 
Skrupskelytė — Pro naujojo gy
venimo vartus, Egidijus Valai
tis — Aš klausau tėvų, A. Dru
gelis — Šalkauskis praeities nuo 
trupose. Dailiosios literatūros 
kūryboje: baigiamas Šeimos La-
gerloef "Padavimas apie pada
vimą", V. Karečkaitės, J. Gerd-
vilienės eilėraščiai. Platūs ir į-
domūs apžvalgų skyriai. 

Viršelio 1 psl, Strasburgo ka
tedros portalą puošias Prana

šas skaito pranašystes apie grei 
tai ateisiantį tautų Gelbėtoją, 
kurio skaidrią užgimimo šventę 
švęsime "Ateities" gruodžio nu
meryje. 

SENDRAUGIŲ POBCVIS 
Los Angeles ateitininkų sen

draugių pobūvis įvyko lapkričio 
13 d. gražioje p. p. Laurinaičių 
rezidencijoje. 

Atvykęs iš Romos kun. Anta
nas Bučmys, paskirtas Šv. Ka
zimiero parapijos vikaru Los 
Angeles mieste, plačiai ir įdo
miai papasakojo apie Italijos lie
tuvių gyvenimą ir nuotaikas. 
Kun. A. Bučmys buvo Vatikane 
lietuvių radijo valandėles vedė
jas. 

Tame pačiame pobūvyje bu
vo atsisveikinta su vietos atei
tininkų sendraugių dvasios va
du kun. V. šiliausku, kuris iš 
Los Angeles perkeltas į Camaril 
lot Calif. Nuoširdžiame žodyje 
į ateitininkus kun. V. Siliaus-
kas palinkėjo jiems laikytis aug 
štųjų ateitininkų idealų. 

Kun. V. Siliauskas išbuvo 
Los Angeles penkerius metus 
ir įsigijo čia plačias simpatijas. 

L. O. 

CLEVELANDO AtOKSLEIV. 
ATEITININKAI 

* t _ 
Clevelando moksleiviai ateiti

ninkai jau išsirinko naują val
dybą. Ją sudaro pirmininkas Ro 

Liūdesio valandoje, mylimam vyrui ir žentui 
. ^ A.fA. * 

KAZIMIERUI BARAUSKUI 
mirus, p. Barauskienei ir prof. M. Biržiškai nuoširdžią užuojautą 

reiškia • ** 
Los Angeles Amerikos Lietuvių Taryba 
Amerikos Liet. Bendruomenes Los Angeles Apygarda ir Apylinke 
BALF'o Los Angeles Skyrius 

manas Kasperavičius, sekrtorė 
Violeta 2iUonytė, vicepirm. Aud 
ronė Gelažytė, iždinink. Rimas 
Laniauskas ir socialinių reikalų 
tvarkytoja Aldona Balčiūnaitė. 

Naujoji valdyba sudarė išsa
mų veikimo planą ir yra pasi-

1 ryžusi jį įvykdyti. Pagrindinis 
valdybos tikslas yra suteikti na
riams progą pasireikšti visuo
menėje. R. K. ir R. L. 

«uiiiiiifiiiiiiii»MiNuiiiiiiinnimiiiiiiii» 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERIY HDLLS GBUOTCsA 

Otriausios g«aa d»i vestuvių, banks 
%*. laidotuvių IT" kitų papuošimu. 

S44S WE8T SSRD STREET 
reL PHospet* S-OSSS Ir FR S-OSS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ihi i i i i i i i i :ni i i i i i i i i i i i i i t ' 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
Po $1.00 vienas 

Tu. Lietuva, Tu Mano ir Dru-Lia Pupų Dėdėa ir Dėdienės dut-tas 
K»i A> I mvjau ir Kam šeri Žirgelį—duetas Vanagaitis ir Olftauska.s 
Našlaite* Kapa* ir Griuvėsių GČfc-lč Pupų DSdea ir Vfdienoti duetas 
i>/nkii I»/N tai ir Zanavykų PrašoMMOrbfa—polkos . . Lietuviškas Orkestrus 
Jonelio Polka ir Dariaus Lyselė*—solo . . •' Saukevičius ir Orkestras 
Marcinkonių Polka ir Virglnla Polka Lietuviškas Orkestras 
Kanarkų Fokstrotą* ir Nutilk, širdie—tango—-solo šabaniauskas 
Mano t.itara—tanu<> ir Saulėta^ lt>tas—lėtas valsas—solo . . Sabaniauskaa 
Paskutinio sckina/lu ni->—tango ir Vvrai tikini—-fokstrotas—^solo 

šabaniauskas I 
lykini, T>kiai ir VLsur Tyla — solo Babravičius 

Ihrblmaa Favorites, 16 i>opuliariau>iu Kalėdiniij giesmių 
M«namc lė|o grojimo rekorde $1.0© 

i 

Po £1.50 vienas 
bubėto* Vakarėli ir Žemaitiška Liaudies Daina švedo Choras 
Apie Palvą ArklĮ ir Kikilis Švedo Choras 
Aviža Prašė ir Nudavė Dukrelę — solo Marljošius 
Meilė Tėvjnės Nemari ir Sesele, Negerai — duetas 

Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė — duotas Motckaitienė. ir Cąl valty te 
Barkarolė Ir Sutemo — duetas Motekaitienė ir Kalvaitytė 
l igonės ir Nokt urna* — duetas r Motckaitienė ir Kalvaitytė 
AKitls ir šauksmas Budrirtno Vyrų Kvartetas 
Tėvyaei ir Subatos Vakarėli Budriūno Vyrų Kvartetas 
Klumpės ir Į K.ova Budriūno Vyrų Kvartetas 
Valsas ir žvakė ir Plaštakė Budriūno V> rų Kvartetas 

Gražios Kalėdinės LactuviŠKoa Atvirutės su vokeliais po 10c., 
12 už $1.00.' Kalėdinės Amerikoniškos Atviiutės 24 už $1.00. Mes 
siunčiame ir paštu. Pinigus atsiųskite kartu su užsakymu. 

Rekordai siunčiami ir paštu į kita*, %alstybcs ir i kitus AmeriHos 
miestus. Frisiuntimas ir supakavimas Amerikoje $1.00; j Kanadą 
$2.00, o kitur atatinkamai brangiau. Pinigus reikia prisiųsti kartu 
MU rekordų užsakymu. C.O.D. rekordų nesiunciame. 

JOS. F. BUDRU', Inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

A A. 

CHARLES CATILUS 
Gyveno 113'24 S. Homan Ave. 

Staigiai mirė lapkr. 28 d., 
1955, 6:15 vai. ryto, sulaukęs 
40 m. amžiaus. 

Gimė Chicafo. 111. 
Pasiliko M ė l i a m s nuliūdime 

žmona Marle (Bombard), sū
nus Charles. Jr., motina Mary 
Malo\vski,, 2 seserys; Bernice 
Iksas, avogeris Anthooy ir 
Prudence Medei, svogeris John. 
seeers duktė Anita Medei, dėde 
Joaeph Bružas, teta Pauline Bu
dria, jos vyra* Peter, pusbrolis 
Peter Budrls, jo žmona Fran
ce*, uošvis Cliutou Bombard su 
šeima. 2 *vo*>iriai: Clluton 
Bombard. jo žmona Glorva ir 
Charles Bombard, jo žmona 
Viola ir jų fceiino*. švoferka 
Charlotte Berjrin, jos vyras Ed
garo su šeima, krikšto motina 
Josephinc Budrik su šeima, 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė K. oi C, Queen of 
Martyrs' Couneil, fiv. Vardo 
Praus, ir American Legiou Mt. 
Green^ood Post, Painfsre Dis-
trlct Couneil No. 14 ir Painters 
ir Decorators Local 184. 

KOuas bus pašarvotas 3 vai. 
p. p. antrad. namuose 11318 S. 
Homan \\c 

Laidotuves jvyks prnkt , 
gruod J U. įf* namu l: i#jval . 
ryto bus atlydėtas [ St. Chrlsti-
uos parapijos bažny£l%. kurioje 
9:30 v. t. ivyks gedulingos pa
maldos už velionies eielą Po 
pamaldų bus nulydėtas i Sv, 
Kazimiero kapines 

Nuoširdžiai kvietiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti feiose laidotuvėse 

Nuliūdę: žmoua, sūnus, uo/-
tina. seserys. 

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. COmmodore 4-2228. 

' ™"™ 

A. A. 

jos 
GYVB1 

Mirė lapkričio 27 
žiaus. Gimė Lietuvoje 

Amerikoje ispyve 
1 Pasiliko dideliam 

sesers duktė .Tulia Vi 
I su šeiuią ir brolio duk 
f su .šeima, giminės Am 
I Vfodareayk su seimą 

eita, Felieisn, Theresi 
tel su šeiuia ir Autht 
su šeimų, gvv. New C 

Priklauso Am. 1 
Star Motlicrs. 

K»"inas pašarvota* 
Calii'ornia Ave. 

Laidotuvės įvyks 
vai. ryto bus atlydėta 
kurioje įvyks geduliuj 
bus nulydėta i b v. K 

Nuoširdžiai kvie« 
dalyvauti Šiose laidot 

NuUndę: VYRAS 

Laidotuvių direktor 

EPHINE WIR 
(STULGA) 

WO S323 WEST 65th SI 
d., 1935, 9:10 vai. vak., 
; kilo iš Tauragės apsk 

no 44 m. 
e nuliūdime vyras And 
Icek su šeima, brolio su 
tė Auna Novak su šeuiia 
a Stulga, 4 Švogerkos: 
(gyv. Los Angeles, Cali 
i Langham su šeima, 2 
my Wirtel su šeima, p 
astle, Pa., kiti giminės, < 
jegion Dariaus-Girėno 

John F. Endeikio kopi 

šeštadieni, gi-uodžio 3 
į Gimimo Panelės Švenė 

jos pamaldos už velionė 
azimiero kapines. 
daine visus gimiuec, dr 
m^se. 

IR SŪNUS 

ius John-F. Eudeikis. T 

^^^^^ * 

K .2* 1 

* 

l'EL 
•REET 

sulaukus pi 
r., Vainuto 

rew, aūnus 
nus Authon> 
. guninė Joh 
Frances Wir 
f.) ir Sistcr 
įvogeriai: Jc 
usbroli^ Fel 
iraugai ir pi 

Post 271 j 

yrioje, 433 
d., iŠ ko^plyč 
. parapijos b 
s sielą. Po 

augus ir pa 

ei. LAfayett 

įsės am-
paiaj>. 

Kirhard, 
' Stulga 
n Stulga 
tel, Rose 
M. Did- | 
•bu Wir-
\% Stogą 
įžįstanu. ] 

i.uxiliary įl 

0 South 
ios 8;30 
>ažnyėią, 
pamaldų j 

žįstamus 

e 3-0440 i 

" • -

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0H 

— SAVININKU — 
, 

Remkite dien. Draugą! 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

1114 We$t 11 Ith Strasl 
Vi«M blokas auo kapiniu. 

PMitaniH paminklaini planų 
pasirinkimsj mieste. 

Talei CEdaicrest 3-6335 

- * « 
• • 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SS WESTEM AVE. 1410 S0. SSth AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAID0TUVI17 DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4C05 07 South Hermilage Avenue 

TdL Tfl 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ii U 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

. i 

J'jJl-
LIODĖSIO VALANDOJ 

SsmklU 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI -

6S45 S. Wcs ten i — 3 atskirom air-cond. koplyčios 
BEpnblk 7-S600 — 1 - M t l A s ^ o n o M i t j » t ' f t o l » 

Tiems, kurie f>»«na kitos* mlssto dalyss, gausima 
koplyOą arčiau i**ų namu. \ 

SJEEANTIEJI lt B A NARIAI CHICAOOS TJVUI 
LAlDOTimi DIBEKTOHrTJ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patams- ^m ^ ^ Mes turime koplyčias^ 
vim&B dieną ir nak- m M visose Chicagos ir 
t}, Reikale saukite ^ ^ ^ • r Roselando dalyse ir 
mua. s ^ ^ ' W ^ & P ^ B ^ | ^ tuojau patarnaujame 

• • • — ANTANAS M. PHILLIPS 
;«t07 a. U T U A N I C A A V E . Tel. T Ards 7 ^ 4 0 ) 

PETRAS P. GURSKIS 
»» Wes< 18th STREET * T * 8Eeiey W7U 

ALFREDAS VANCE 
.IT7 WOODSQ>E Bet, Brveraiie, HL 1 I 

POVILAS J. RIDIKAS 
•854 8. HALSTED STREET Telephone 1 Ards 7-1911 

UEOHARDAS F. BUKAUSKAS 
i«MX & M1CH1GAN AVE. TeL COmmodera M a t 

WSŠB F. lUDMU 
SU9 S. UTUANICA AVE. Tei. YArds 7-ll»-113» 

PETRAS BIELIONAS 
4M8 & CALIFORNIA AVENUE TeL M672 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 South 60th AVEL, CICERO, ILL. Tel. 

1646 
ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 

STREET YAids. 14P%1 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
X424 W. 69th STREET 

'2814 PLACE 

T ^ 



A DfENKAŽtlS bfcAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS iletvirUdifciiis. 'Hraodlio 1 1&5Ž 

i mus 
X Dailininko K. žoromskio 

paroda atidaroma šiandien 
(gruodžio 1 d.) 8 v. v. "Ric-
cardo" meno galerijoje, 437 N. 
Rush St. Rush St. yra tarp 
Wabash ir Michigan gatvių 
(du bloku nuo State St.) . Prie
šais "Riccardo" yra lotas, kur 
galima pastatyti automobilius. 
I parodą, kuri tęsis visą gruo
džio mėnesį, įėjimas laisvas. 
Lankomos valandos nuo 11 v. 
ryto iki 11 v. vakaro. 

Parodos atidarymo proga 
antrame augšte bus specialus 
pctuvis (8 v. v.), kuriame sve
čia' pagal savo norą galės pa
vakarieniauti, ką nors išgerti 
ir pasikalbėti. 

X Ona Labanauskaite, P. 
Dundzilienf, D. Varnas, K. Po
vilaitis, K. Juknis, O. Memtlnln-
ktene, J. Senkus ir Samu šei
mos nariai užsakė kalėdinių pa
ketų Romos Lietuvių Kolegijai. 
Užsakymams pinigus reikia 
siųsti E. Samienei, 3442 South 
"Union Ave., Chicago 16, UI. 
Vienas paketas tik už dolerį. 

X Brone Pivariunienė užsa
kė visą šimtą kalėdinių pake
tėlių maisto iš CARE Co. Švė. 
Marijcs našlaitynui Indijoj. 
"Linksmesnės Kalėdos bus 
man, jei žinosiu, kad alkaną pa-

*IV DIEN\J AKTUALIJA — T. T. MA1KJONŲ STATYBOS BANKETAS! Champaign jautis — Dar viena komunizmo i gijimo sunaikino nekarinė-
čempionas 

auka 

Nors šalčiai nosį ir varvina, bet darbininkai, kontraktoriaus J. Augusto prižiūrimi, T. T. 
Marijonų vienuolyno ir "Draugo" spaustuvės statybą kelia augstyn. Statyba pareikalauja 
vis daugiau iAlaidų. Del to T. T. Marijonų Statybos Fondo komiteto nariai kreipiasi į plačią
ją visuomenę ir prašo aukų. Išlaidoms padengti T. T. Marijonų Statybos Fondo komiteto 
nariai rengia didžiulį balių, kuris bus 1956 me tų kovo 18 d. Sherman viešbutyje, Grand Ball-
room salėje, Chicago, Bl. Didžiulio banketo biletus (vienas kainuoja $25.00, o stalas de
šimčiai žmonių $250) galima is anksto gauti pas kun. V. Parulį, MIC, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, 111., ir komiteto narius. Is kairės į dešine Pranas Pumputis, Statybos fondo ko
miteto narys; Stanislovas Pieža, Chicago American religinio skyriaus redaktorius; Julius 
Kuzas, urmo mėsos prekybininkas; kun. Pe;ras Cinikas, MIC, T. T. Marijonų spaudos ve
dėjas; VVilliam Kareiva, Statybos fondo komiteto narys; Jonas Pilipauskas, Statybos fondo 
sekretorius; Ignas Sakalas, "Draugo" redakcijos narys, ir Statybos fondo vajaus vienas iš 
propagandistų. 

Gyvulių parodoje Chicagoje 
jaučio čempiono vardą gavo i Yra gauta iš Lietuvos žinia 
Nancy Tumer jautis, at^a^en-1 a P i o buvusį I-jo ^usarų pulko 
tas is Champaign, Iii. Praeitais leitenantą Antaną Santarą. 
metais toks titulai jaučio savi 
ninkui atnešė $20,000. Šio pre-

Ltn. Antanas Santaras 1941 
m. Pabradės poligone, su kitais 

mijuotd jaučio savininkė net karininkais, sovietu buvo suim-
apsiverkė išgirdusi apie laimė- i t a s i r į vež tas į Rusiją. Po ka-
jimą ir pareiškė, kad gautą s u - ! r o A - kantaras buvo grąžintas 
mą planuoja panaudoti s a v o ) Lietuvą su visai palūžusia 
itudijoms tęsti. 

2,000,000 invalidų 
reikalingi apmokymo 

mis priemonėmis kaip kenks
mingą komunizmo santvarkai 
ir kaip gerą Lietuvos patriotą. 

Dar reikia paminėti, kad iš jų 
šeimos yra kunigas Stasys kan
taras, kuria dabar gyvena Chi
cago je ir dirba pastoracinį dar
bą Dievo Apvaizdos parapijoje. 

J. J. 

KAS, U IR KUR 

IŠ ARTI IR TOLI 
PROF. V. K. BANAITIS 

PAKAšft OPER* 

Buvęs Lietuvos Valstybinės 
konservatorijes Kaune direkto-

— Žuvo lietuve. Lapkričio 10 
d. Bridgeton lietuvė Katarina 
Gužauskienė keliavo aplankyti 
neseniai mirusio savo vyro ka-

eitųjų pareigų Lietuvoje. Būda
mas ten zakristijonu, kruopš
čiai patarnauja per lietuvių pa
maldas ir savam kunigui. Ke
lerius metus Nottinghame jis 
gyveno tai vienuose, tai kituo
se namuose, tačiau neseniai iš 

sveikata. Grįžęs apsigyveno 
Kaune ir dirbo kaip yeiikas. Pa , Dobk*vififi«*». 
gyvenęs dvejus metu., neit - h ^ „ ^ " J 
gavės sveikatos, mirė. . , t " " 

. A. a. AnUnas Santara. > T a ^ ^ ^ Parodos katalogas jau 
Chicago je vykstančiame su- Į kilę* iš Ukmergės apskr \ ka* b a l S , a m a s a u s d i n t i . Kataloge 

važiavime draugijos, beairūpi- > o tarnybą įstojo kaip kariūnas >Ja 8 2 , j * ™ ^ V****™**-
nančios invalidais vaikais ir su- -aspirantas baigęs ats. kariniu* • ?ų 3 9 * * * . B. Murino ir 43 
augusiais, federalinės vadovy-'ki; specialius kursu8 prie karo,***11' J t p a u k ž t i e n e s . 
bės direktore Mary E. Switzer mokyklos. Baigęs kursus, tar- | Parodos atidarymas jvyks 
pareiškė, kad šiuo metu JAV-se nybai paskirtas į I-jį gusarų šeštadienyje, gruodžio mėn. 3 
yra daugiau kaip du milionai pulką. Būdamas būrio vadas dieną 6 vaL 30 min. Maria High 
vaikų ir suaugusių invalidų, ku- buvo visados nuosaikus, šalto School patalpose. Įėjimas prie 

ir ramaus budo. Neturėjo savy-' Calįfornia Ave. iš Marquette 
je tos tuščios didybes, kuri mū- R<J# gatves. 
sų karininkijoje jau buvo nere-

rie reikalingi specialaus apmo
kymo, kad jie galėtų pasidary
ti darbingais žmonėmis. Pasku
tiniais metais net 98,000 inva- tas reiškinys. Jį mėgo jo pa- — Budriko radijo programa. §į 
lidų buvo JAV-se paruošti dar- valdiniai, nes jis buvo nuosai- ** k a r a pasiklausykite Budriko ra 
K„: u»„ . ™ n , . i . . ^ « „ ~ :* u«^;„;„ i * * programos ii stoties WHFC, bui. 

po. Ties kapinėmis ji buvo p a r - j ^ ^ t a u p ų į s i & i j o nuosavus 
rius ir profesorius K. V. Ba- m U 8 t a sunkvežimio ir vietoje Į n a m u s J u o g g r a ž i a i s u t v a r k e S t 
_ : . : - _ ^ . - . „ . . . . — * mirc VeUonė^ buvo 69 metų g u d a r t w^ygu i r k i t i e m g v f e l l . 

gungiams patogiai prisiglausti. 

naitis, atsidūręs tremty, apsi
gyveno Brooklyn, N. Y. Neat
sižiūrint i visokius sunkumus 
tremtyje sutinkamus, viską nu
galėdamas prof. K. V Banaitis 

amžiaus ir buvo nuoširdi lietu
vė. 

— Serga. Nottinghamo l'go 
— Korporacijos "Vytis" sky- ninėje - kuris laikas guli Mik. 

rugpjūčio mėnesy pabaigė ra- rius. Angliioj neperseniai įs- Petrauskienė, kuriai padaryta 
maitinau bent švenčių proga", syti operą "Jūratė ir Kastytis" teigtas Skautų Akademikų operacija kojose, pašalinant ve-

™~>;sb?. Rm n 5 Pivnrifmip- triinnap aktuose Veikalas ka- Korporacijos "Vytis" skyrius, nas. Ji sirguliuoja jau keleri — pareiškė Bronė Pivariūnie-
nė. 

x O . ir V. šimkai žada pavai
dinti skania kavute visus Vil
niaus S-gos narius ir tautiečius 

trijuose aktuose. Veikalas ka- Korporacijos "Vytis" skyrius 
pitalinis. Kupinas impresijų ir 
kontrastų. Operos parašymas valdybą, kuria sudarc: f ii. kun. 
užėmė tris vasaras, nes tik nuo Pr. Dauknys, MIC — pirm., 
gegužės iki spalio mėn. tegalė- senj. Vilius Fidleris — vice-
jo kurti, neatsižiūrint karščių pirm. ir junj. Algirdas Šukys 

svečius kūne atvyks j Vilniaus \ be jokių atostogų i r - valdybos narys. Skyriaus 
Krašto Lietuvių Są ju i f os Chi-1 ^ k i t . ^ ^ a i ' p i r m i n i n k o adresas: 21, The 
cagos skynatis nanų visuotihj ^ ^ ^ ^ „ a c k n e y R d . , L o n d o n E. 
susirinkimą. Susirinkimas bus 
š. m. gruodžio mėn. 3 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vakare Šimkų 
bute, 4645 So. Keating Ave. 

X LB Chicagos apygardos 

Dabar skyriaus nariai išrinko metai ir tik paskutiniu metu 
buvo paguldyta ligoninėje. 

, komis, apsirūpinti pragyveni- į 2. 
mu. Kompozitorius mūsų tau
tai patiekė didelę dovaną trem
tyje vargeli vargdamas, dabar 
visuomenė ir opero3 

— Gražiai įsikūrė. Energin-

f. 

gas ir įsitikinęs blaivininkas lionės po Pietų ir Šiaurės Ame 

ITALIJOJ 
— Papasakojo keliones įspū

džius. Šv. Kazimiero Kolegijos 
salėje Romoje. įvyko Romos 
Lietuvių Kunigų Sąjungos su
sirinkimas, gusirinkimo pro
gramoje savo* įspūdžius iš ke-

Baigesi ilgai užsitęsęs 
streikas 

CIO United Auto Workers j mesnio laipsnio kariui ir su juo 
nutarė baigti savo keturius mė-' sidrovedavo paduoti ranką že-
nesius užsitęsusį streiką Per- : privačiai pasikalbėti, 
fect Circle Corp. liejyklose Šias eilutes rašančiam teko 
New Castle, Ind. Unijai nepasi- ltn. santarą paskutinį kartą 
sekė laimėti garantuoto meti- sutikti Marijampolėje 1930 m. 
nio atlyginimo, nei nuostato, rudeniop. Susitikau jį jau su 
kad tebus priimami tik jų uni- nuplėšytais antpejiais ir su so
jos darbininkai. To streiko me- vietiškais ženklais dar ant lie
tu buvo daug prievartos veiks- tuviškos karių uniformos. Pa
inų: sužeidimų ir kt. Darbinin- klausus, kodėl jūs mūsų šau-
kams pakeliamas atlyginimas nieji raiteliai taip lengvai ir ne

garbingai pasidavėte ir duoda-
tės taip pažeminami. Jis ap
link apsidairęs ir labai sujau

kus, nereikalaudavo iš kare iv ių 1
1 4 5 0 5 i L * n u o 6 i W 7 ^ ^ £ 

pertemptos drausmės ir nieką- • resite malcnummą gėrėdamiesi 
dos nevartodavo nepagrįstos į r lS"^ 0 1 1 1 ^ lietuviškomis dainomis, 
neapgalvotos drausmės. Jis ne-

10 centų valandai. 

$150,000 nuostolių 
iš gaisrų 

Du gaisrai Chicagoje atnešė 
$150,000 nuostolių. Pradėjo 
degti Leaf Food Store, 3229 N. 
Broadway, o paskiau užsidegė 
dar trys gretimos krautuvės. 
Kovojant su ugnimi buvo įsa
kyta skubiai išsikraustyti gy
ventojams iš gretimo 40 apar 

administruojamas Lietuvių Te- turėtų rimtai pagalvoti apie 

™ n ; n ; n W , A n t a n a s S a b u l i s i r Anglijoje jrikos lietuviu "kolonijas pasako- t turinčio rezidencinio 

atras artimiausiu laiku prade
da sezoną. Pirmajam pastaty
mui pasirinktas V. Alanto links 
mas vaidinimas "Buhalterijos 
klaida". Premjera įvyks gruo
džio io—11 dienomis Lietuvių 
aud'tori joje. Veikalą režisuoja 
Alg. Dikinis. 

X Chicagos frontininkai su-

operos pastatymą. Kompozito
rius tais dalykais nesirūpins -*-
sveikata ir piniginė neleidžia tą 
padaryti. 

Tiesa , veikalas dar tebėra 
neinstrumentuotas — instru-
mentacija irgi užims gerokai 
laiko: juk reikia pagaminti 
partitūrą — instrumentų cent-

gyvendamas nepamiršta savo jo prelatas Tulaba. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Lietuvaites didžiajame 

dienraštyje 
Vienas didžiausių pasaulio 

Respublikonų viršūnes 
posėdžiauja 

šiandien, ketvirtadienį, Chi-

kėlė vienam lietuviui studen- raię> vėliau perkelti instrumen 

dienraščių — "Chicago Tri- cagoje pradeda posėdžius res-
bune" — įsidėjo atvaizdą taUti- publikonų partijos vyriausias* 
niais drabužiais pasipuošusių nacionalinis komitetas drauge 

namo, 551—553 N. Broadway 
Dar didesnis gaisras buvo 

Apex Nattery Manufacturing 
Co., 4714 W. Kin2ie. Liepsnos 
siekė 55 pėdas. 

Kalėjimas už heroiną 
Preston Thomas, 18 m. jau

nuolis, gyvenąs 1361 S. Peoria, 
Chicagoje, sugautas pardavinė
jant heroiną: tų narkotikų jis 
pardavė persirengusiam detek 

dintas pareiškė: — Už visą tai 
mūsų buvusią vyriausybe ir ka
ro vadovybę reiktų be pasigai
lėjimo pasmerkti. 

Algirdas Brazis 
kurias sudainuos žinomas operos 
solistas Algirdas Brazis. Jam a-

Tai tokie paskutiniai žodžiai i kompamios radijo orkestras, šias 
buvo to Lietuvos kario, kurį P r a g r a m a s d u o d & J u o z o B u d r i k o 

žiaurus komunizmas be pasi-

G R A Ž I O S 
KALĖDINIS DOVANOS 

KITATAUČIAMS 
LrTHUANIA, (Paveiksluose, $6.50 

Fotografavo V. Augustinas 

namų rakandų, televizijų ir auk
sinių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 S. Halsted SL K.M. 

Hr jau perskaitei P. Kesiūno 
roman4 

POPULAR UTHUANTAN Tarp Žalsvu Palapinių? 
RECIPES 12 0 0 D r • * - Baltini* savo r«eenxljoJ« 

Heda^avo " j . ' DauivHrMH nC- *»»• * "Mnaną taip rate: P. Keaiū-
UTHUANIA THROUGH 
THE AGES , $3.50 

TaraSS Dr. A. Šapokas 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00 

l'ui asė l|j. AtapHIri 

LTTHUANIAN SELF-

no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia ta pasiaukojimo didu
ma, kur} be\-iltiftkoJe kovoje d« tau
tos laisves parode Lt et u vos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo defft musy 
Jaunimas, liedamas kraują dei savo 
iomea, tuos didžiuosius nuostolius, 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repltee. Todėl A j romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su-

I sidomejtmu. ^JP** romane minimi . J ; J 0 « . . » J I — - - » * . » — i t-""" " * *» - - .—»-• , *J^.M^M. - . s i a o m e j i m u . i p a c romane m i n i a u 
tui negrąžinamą stipendiją, tus j atskiras .partijas, kurios Marijos Auešt. mokyklos mok- su kaikuriais Eisenhowerio vy- tvvui kurs iam įdavė atiyme- TAUGHT $1.25 lyriai tavos jAmimą ir keis jo dva-
Lietuvių Fronto Centro Valdy- užims irgi desetkus puslapių, o 
ba ar jos skirta komisija nu- j a u partitūra turės šimtus pus-
spres, kuriam studentui pirmo- iapįų. Kaip ten bebūtų, tenka 
ji Lietuvių Fronto stipendija širdingai pasveikinti autorių ir 
bus paskirta. Stipendijos įteiki- palinkėti ištvermes įvykdyti in-
mas numatomas Chicagoje strumentaciją orkestrui išpildy

mui scenoje. gruodžio men. 
X Studento Sąjungos Chicar 

fljos skyriaus narių susirinkime 
lapkričio 18 d. piiroininkavo 
Vyt. Prialgauskas, o sekreto
riavo Jūra Gelažiūte. Trumpą 
referatą skaitė A. Laucius. Su
sirinkamas buvo Lietuvių audi
torijoje. 

X Jonas K. Karyj, mūsų 
dienraščio bendradarbis, persi
kėle į naują butą, 408 Park 
Ave., Bridgeport 4, Conn. 

J. Žilevičius 

DIDi. BRITANIJOJ 

sleivių, bepuošiančių lietuvis- riausybes nariais. Vyriausias 
kais ornamentais (šiaudelių) kalbėtojas — H. C. Lodge, JAV 
eglutę. Lietuvaitės ruošia eglu- atstovas Jungt. Tautose. Svar-
tę Comroonwealth Edison ben- blausias pasitarimų punktas — 
drovės rūmuose. Ten iš viso respublikonų konvencija, įvyk-
bus pastatyta 30 įvairių tautų'sianti sekančių metų rugpj. 20 

Išleido Mariboroueh 
tą dešimkę. Teismas }&m pa-
akvre kalėiimo nuo 5 iki 20 LTTHUANIAN-ENGLISH and 
sKyre Kaiejnno **" ENGLISH-UTHUANIAN 

eglučių. Prie jų 11-kos mokyk
lų chorai giedos kalėdines gies-

d. San Francisco mieste. Šiame 
pasitarime gali paaiškėti, ar 

mes. Penki chorai bus iš kata- Eisenhoweris vėl kandidatuos 
likų mokyklų. Prie eglučių bus j prezidentus. 

Kultūros Taryba dėkoja 
Chicag03 teatralams — Z. 

Kevelaitytei, M, Lemešytei, 
Alg. Dikiniui, J. Kelečiui, Ant. 
Rūku? ir S. Gasiūnui, — archit. 
J. Kovai — Kovalskiui už ma
loni: talkininkavimą ir gražų 
jų pasirodymą spaudos metų 
uždarymo programoje LB Chi
cagos Kultūros Taryba nuošir
džiai dėkoja. Dail. A. Valeškai 
dėkojama už dovanai pagamin
tą specialią spaudos metų už
darymo akademijos emblemą ir 
už tos dienos išlaidų kaikurių 
sąskaitų apmokėsima* 

— Ponia Bovary. Tokio var
do Gustave Flauberfo romano 
I d. išleido Nidos Knygų Klu
bas ir jau išsiuntinėjo savo na
riams. Knygą iš prancūzų kal
bos vertė Alė Rūta. Knyga iš
leista kukliai, bet patraukliai, 
yra 244 psl. dydžio, paprastais 
minkštais viršeliais. Jau baigia
ma spausdinti ir II dalis, kuri 
netrukus taipgi pasieks knygos 
rinką. Tenka su pasigerėjimu 
vertinti Nidos Knygų Klubo 
veiklą, kai šis už palyginti že
mą kainą duoda skaitytojams 
vis naujų knygų. 

— Remia Lietuvoj likusius. 
Kaikurie Anglijos lietuviai su
sirašinėja su savo giminėmis 
Lietuvoje ir Sibire ir laikas nuo 
laiko nusiunčia jiems paramos. 
Nors muitas yra didelis, tačiau 
giminių vargas dar didesnis, 
tad niekas nesigaili išlaidų ir 
džiaugiasi, kad kol kas jie tuos 
siuntiniui laimingai gauna. 

padedamos dovanos neturtin
giesiems. 

Mirė kontraktorius 
Katilius 

Penk.adieni iš Šv. Kristinos 
bažnyčios laidojam?s K Kati-

Indija kovojanti su 
komunizmu 

Tarptautinių Santykių tary
bos Chicagoje suorganizuotame 
pobūvyje kalbėjo John Carter 
Vincent, buvęs Rytų Azijos rei-

lius (Catilus), turėjęs 40 m. kalų tvarkytojas Valstybės de-
amžiaus ir dirbę3 kaip dažymo parlamente. Jis pažymėjo, kad 
kontraktorius. Laidojamas 6v. I Indija kovojanti su komunis-
Kazimiero kapinėse. Viena jo tais. Esą, ten komunistų esą 

metų. 

Kukurūzų karalius 
Gyvulių parodoje Chicagoje 

kukurūzų karaliumi išrinktas 
W. Kirk, 58 m., iš Jefferson-
ville, O. Jo išaugintieji kukurū
zą', pasirodė esą geriausi iš vi
sų, atgabentų į parodą. 

DICTIONARY $4.50 
l&leido Mariborough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske -— 

2334 South Oakley Avenne, 
Chicago 8, Illinois 

stą. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiftk&t tra*Wkus eplsodus, yrm 
•viešus spindulys tremUes Idealizmo 
uaMvme 

896 pusi. Kaina $3.00 
ntssiu nms kartu «u pinigais siusKits: 

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

Chicago, Ulinois 

daugiau kalėjimuose, kaip bet 
kuriame kitame krašte, išsky
rus Rusiją . . . Pats Nehru stip
riai priešinąlfts komunizmui. • 

sesuo yra Bronė Uksienė. 

$130,000 geram tikybų 
sugyvenimui 

Chicagoje įvyko JAV krikš-
čienių ir žydų organizacijos 
konferencija, kurios suorgani
zuotuose pietuose dalyvavo I jaunuolių perėjo daugelį Chica-

Jaunimas — geradariai 
Apie pusantro tūkstančio 

• 
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daugiau kaip 1,000 žmonių ir 
kurie suaukojo $130,000, kad 
ta suma būtų panaudota ugdy
mui geresnio sugyvenimo tarp 
žmonių, priklausančių įvairioms Į dedanti iš 25 mergaičių, pieti-
tikyboms. Minėtoje draugijoje nėjo Chicagos dalyje surinko 
dalyvauja katalikų, protestan- $130 atsilikusiems vaikams 
tų ir žydų atstovai. ' auklėti. 

gos namų, rinkdanr. aukas ser
gantiems distrofija. Jiems pa
sisekė surinkti apie $1,200. 

Kita mergaičių grupė, susi-

ATOICI the Lašt Minute 
Rush—Be Sure Your 
Christmas Cards and 
Gilta Arrive on Time. 

1AJ1KŠKOJIMAS 
PETRAUSKAS VYTAUTAS, sū

nus Liudo, iš Širvintų, pajieškomas 
brolio Cezario, prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Gediminas Godmintas, 
343 Elm St., Newark 5, Ncw Jersey. 

Skelbkitės "Drauge"! 

Jau laikas užsisakyti 
L I E T U V I Š K A S A T V I R U T E S 

K A L Ė D O M S 

m 

DRAUGAS turi paruošęs ypatingai gražių spalvotų lie
tuviškų atviručių Kalėdoms. Paveikslėliai patrauklūs, teks
tai skoningai redaguoti. Yra 16 atviručių dėžėje. Jų 
$1.00. 

Siuskite užsakymus: 

2334 South Oakley Avenue 
D R A U G A S 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
B a— B jSjgg 3S 

= >#*<• 

J O N A S G R A D I N S K A S 
Specialiai Kalėdoms Dumont, BCA, Zonitli, General Electric, 

Admiral, VM ir kiti 
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6.1998 
Atidaryta ir sekmadieniais 

— - m 


