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Egipto prezidento Nasserio žygis supurtė A. Rytus
Nusiginklavimo klausimai

- Jungtinių Tautų posėdyje
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Arti septyniasdešimt delegatų JT 
generalinėje asamblėjoje pražygiavo pro kalbėtojo tribūną bend
rųjų diskusijų metu. Dabar darbas prasidėjo paskiruose komi
tetuose.

Nors šios sesijos darbotvarkė 
lygiai tokia pat gausi, kaip ir 
prieš tai buvusių, ir nors tie klau 
simai labai įvairuoja, tai visd&to 
bendras įspūdis toks, kad dau
giausia buvo prikalbėta apie nu
siginklavimą.

Nusiginklavimo sesija“

Teisingai Kanados ministeris 
pirmininkas Diefenbaker paste
bėjo, kai jis kalbėjo bendrųjų 
diskusijų metu, kad praėjusios 
sesijos, pagal savo svarstytų da
lykų didžiumą, gavusios „Pales
tinos“ ar „Korėjos“ sesijų vardą. 
Ir ta proga jis pareiškė, kad 
„žmonija lengviau atsidustų, jei 
ši sesija istorijoje įgytų nusigin
klavimo sesijos vardą“.

Kalbėjusieji, vieni plačiau, kiti 
siauriau, lietė nusiginklavimo 
klausimą, kuris šiuo metu kaip 
tik jau pradėtas Asamblėjos pir
majame komitete. Pirmosios die
nos komiteto posėdžiuose pasi
sakė dvi pagrindinės pusės — 
JAV ir Sovietų Sąjunga. Abiejų 
atstovai tvirtino, kad jų šalys 
trokšta nusiginklavimo, bet abi

apverstų jėgų pusiausvyrą lais
vojo pasaulio nenaudai“.

Jau yra 7 rezoliucijos

Nusiginklavimo klausimu po- j 
litiniame komitete, atrodo, bus Į 
nemažiau prikalbėta nei tose ben 
drose diskusijose. Pats klausi
mas turi keturis poskyrius. Pra
džioje yra Nusiginklavimo pako- 
misi jos (kuri posėdžiavo Londo- i 
ne) pranešimas, toliau Indijos . 
siūlymas išplėsti tą komisiją, j 
priimant daugiau narių.

pusės kaltino viena kitą dėl to, tarptautinėje kontrolėje.

Neil McElroy, nauja JAV ap-
T i ei šiolei °he JAV \ov Sa-1 sau^os sekretorius, įstaigoje. Jis Lii gi šiolei, oe JAV, bov. aą pa8kirtas vieton Charles Wilsomo, 

jungos, britų ir prancūzų, dar kuria iš apsaugos sekretoriaus pa- ką 
dalyvavo ir Kanada, o dabar In- —ux /txtox
dija nori, kad ir ji būtų įtraukta
ir dar pora kitų, vad. „neutralių“ 
ar kaip kitaip. Belgija įnešė su
manymą, kad Jungt. Tautos pa
sirūpintų pasaulio žmones supa
žindinti su ginklavimosi pavo
jais, o ypatingai su moderniųjų 
ginklų naikinamąja galia. Paga
liau Sovietų Sąjunga yra oficia
liai pasiūliusi punktą, kuris kal
ba apie atominių ir vandenilio 
ginklų bandymų sustabdymą

sitraukė.

kad jau daugiau kaip dešimt me
tų trunkančios nusiginklavimo 
kalbos neatneša pageidaujamų 
rezultatų.

Ir kaip ten bebūtų, yra aišku, 
kad nė ateities burnos aušini
mas, ar jis bus tęsiamas Asam
blėjos komitete ar kurioje nors 
kitoje šios tarptautinės organi
zacijos instancijoje, nieko gera 
neatneš, jei sovietai kalbės apie

Ligi šiolei jau buvo komitetui 
pateiktos septynios rezoliucijos, 
iš kurių dvi sovietų ir trys In
dijos, viena Belgijos ir viena Ja
ponijos.

Mirė lietuvis,
turįs 107 metus

CHICAGO, III. 14. — Kazimie
ras Lukošius, turėjęs 107 me
tus, neseniai mirė. Buvo kilęs išnusiginklavimą, o nesutiks su , _

tarptautine kontrole. Vakarie- Trysk^ miestelio. Daug metų gy 

čiai, jau tiek kartų sovietų pa veno Chįcago Heights, III.

mokyti, nepasitiki žodžiais ir pa
žadais, bet nori būti tikri, kad 
tai, apie ką kalbama, bus tikrai 
įvykdyta praktikoje.

Olando įspėjimas

Čia prisimena taikli Olandijos 
užsienių r e i k a 1 ,ų ministerio 
Luns pastaba bendrosiose dis
kusijose. Pabrėžęs, jog Olandija 
remia vakariečių nusiginklavimo 
planą, jis įspėjo tuos, kuriems 
patinka sovietinis pasiūlymas, 
kad „kiekvienas nusiginklavih- 
mo planas, koks jis bebūtų, turi 
didinti, o ne mažinti pasaulio 
saugumą gyvybinėse vietose“. Ir J 
todėl, kaip olandas sakė, jei iš 
viso plano bus paimta tik viena
kuri nors dalis, tai kad ir kaip ji WASHINGTON, D. C. — Aviacijos savaitraščio paskutinia- 
būtų žavinga, be „tikros garan- me numeryje pranešama, kad Jungtinės Amerikos Valstybės nori 
tijos saugumo tęstinumui , ji pastatyti žvalgybinio tipo satelitą, kuris bus vadinamas Pied 
yra žalinga bendram nusiginkla- pįpej. Pravardžiuojamas jis bus „Didžiojo Brolio“ vardu, 
vimo reikalui. . . Jį statys Lockheed Aircraft

Ir olandas toliau šitaip kai-'korporacįja> padedama Eastman

Vis daugiau bėga
iš rytinės Vokietijos

BERLYNAS, spal. 14. — Va
karų Vokietijos spaudos agentū
ra DPA praneša, kad paskutiniu 
laiku pabėgėlių iš rytinės Vokie
tijos skaičius padidėjo virš 30 
procentų. Liepos mėnesį į lais
vuosius vakarus atbėgo 23,280 
komunistų valdomos rytinės Vo
kietijos gyventojų.

Komunistams nesiseka
laimėti jaunimą
Čekoslovakijoje

PRAHA, spal. 14. — Čekoslo
vakijos komunistinė spauda pri
sipažįsta, kad komunistų pastan
gos laimėti komunizmui jaunimą 
nedavė vaisių. Partijos organas 

j „Rude Pravo“ nusiskundžia, kad 
didžioji jaunimo dauguma atvi
rai vengia politinių klausimų ir 
yra abejinga komunistinei ideo
logijai. Atrodo, pastebi laikraš
tis, kad Čekoslovakijos jaunimas 
ne tik nemėgsta politikos, bet 
yra net priešingas komunizmui. 
Čekoslovakijos komunistinio jau 
nimo unija, kuriai priklauso vie
nas milionas 250 tūkstančių na
rių, toliau rašo „Rude Pravo“, 
yra netekusi savo komunistinio 
pobūdžio. Daugelis jaunuolių ją 
laiko tik paprastu formalumu. 
Komunistinis jaunimo sąjūdis 
yra reikalingas tam, pabrėžia 
baigdamas partijos organas, kad 
būtų galima atsverti šeimos įta-

, • V • Z .... ; '

JAV atominis povandeninis lai
vas Sargo U paleistas į vandenį 
San Francisco uoste, Calif. Tai 
penktas Amerikos atominis povan
deninis laivas. (NIS)

Egipto karinės pajėgos
pasiųstos į Siriją

CAIRO, Egiptas, spal. 14. — Artimuose Rytuose šiandien po
litinis įsitempimas vėl padidėjo, kai Cairo ir Damaskas pranešė, 
kad Egipto kariuomenė, palaikoma oro ir laivyno dalinių, išlipo 
Sirijoje padėti ją „apginti" nuo agresorių.

Egipto karinės jėgos — jų 
skaičius laikomas paslaptyje — 
bus sutelktos prie Sirijos — Tur 
kijos pasienio. Manoma, kad 
Egiptas pasiuntė batalioną vyrų 
į Siriją.

Egipto kariuomenė atgabenta 
į Sirijos Latakia uostą, kuris yra 
apie 25 mylios nuo įtempto Tur
kijos — Sirijos pasienio.

Apsigynimo sutartis

Jūrininkų manevrai
TOKIO, Japonija, spal. 14. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
7-to laivyno jūrininkai vakar pra 
dėjo karinius pratimus, kurie tę
sis iki spalio 21 d. Pratimai baig
sis Okinawos „užkariavimu“.

(INS)

Padidins skurdą
Rytų Vokietijoj
BERLYNAS, spal. 14. — Fi

nansiniai manevrai padidins 17 
milionų rytinės Vokietijos gyven 
tojų skurdą. Rytinės Vokietijcs 
komunistinis premjeras Otto 
Grotewohl vakar 8 vai. ryto pa
skelbė per radiją, kad seni pini
gai išimami iš apyvartos ir įve
dami nauji. Rytų Vokietija akli
nai uždarė sieną su vakarine Vo
kietija, sustabdė betkokį susisie
kimą ir dideliu įkarščiu ėmė keis 
ti senąsias markes į naujai iš
leistąsias.

Rytinės Vokietijos gyventojai 
turi atiduoti visas sumas pini
gų virš 300 markių komunistų 
kontroliuojamiems bankams. Pi
nigai virš 300 markių bus išleis
ti naujomis markėmis tik po to, 
kai „paaiškės“, kad tie pinigai 
nėra spekuliacijos vaisius.

Komunistai skelbia, kad šios 
priemonės vyriausybė buvo pri
versta imtis dėl to, kad didelės

Italijos komunistų
partija mažėja

ROMA, spal. 14. — Italijos 
komunistų partijos krizę netie
sioginiai patvirtino centro komi-• 
teto narys Amendola šiomis die-, 
nomis įvykusiame komiteto po-į 
sėdyje. Jo pateiktais duomeni
mis, Italijos komunistų partija 
pastarųjų metų laikotarpyje yra 
praradusi daugiau 10 proc. na
rių: šiaurinėje Italijoje apie 10 
proc., vidurinėje Italijoje 9 proc. 
ir pietinėje Italijoje apie 15 proc. 
Iš komunistų partijos traukiasi 
darbininkai, jaunimas, intelektu
alai ir moterys.

Juozo Kavecko 
veikla

VVASHINGTON, D. C. — Juo
zas Rajeckas, Lietuvos Charge 
d’Affaires nuo jo pareigų perė
mimo, atstovavo Lietuvą visoj 
eilėj didesnių parengimų,,būtent: 
Tarptautinėje karo laivyno ap
žiūroje Norfolk’e, Va., JAV oro

Egipto laivai pasiliks didelia
me Sirijos Viduržemio jūros uos
te „oficialiam vizitui“.

Egiptiečių — siriečių jungti
niame pareiškime pasakyta, kad 
kaikurios Egipto karinės pajė
gos pradėta siųsti į Siriją rug
sėjo viduryje.

Sirija ir Egiptas turi jungti
nio apsigynimo sutartį, sudary
tą 1955 m. spalio 20 d. Pagal tą 
sutartį Sirijos ir Egipto ginkluo
tų pajėgų vadu yra Egipto ap
saugos ministeris Abdel Hakim 
Amer.

Jungtinė egiptiečių — siriečių 
karinė vadovybė Caire pareiškė,

Pas Pijų XII
VATIKANAS, spal. 14. — Po

piežius Pijus XII oficialioje au
diencijoje šiomis dienomis priė
mė Airijos ministerį pirmininką 
De Valera.

Tūkstančiai žmonių
Fatimos mišiose

FATIMA, Portugalija, spal. 
14. — Daugiau kaip 200,000 pi
ligrimų iš viso pasaulio vakar 
susirinko į Fatimą dalyvauti iš
kilmingose mišiose, minint 40 me 
tų Švč. P. Marijos apsireiškimo 
Fatimoje sukaktį.

Tarp piligrimų matėsi ir buvęs 
kad kariuomenė pasiųstai Siri- [Italijos karalius Umberto. 
ją „sustiprinti Sirijos pajėgu ir “kilmėm. vadovavo kardino- 

las Geatano Cicognani, apeigų 
kongregacijos prefektas, su po
piežiaus nuncijumi Fernando 
Cento Portugalijai ir Lisabonos 
patriarchu Manuel Concalves Ce-

apsigynimo reikalui“.

Maskvos kaltinimai

Bulgarijos jaunuoliai 
šią vasarų dirbo 
Sovietų Rusijoje

SOFIJA, Bulgarija, spal. 14.
— Šių metų vasarą apie 10 tūks 
tančių Bulgarijos jaunų vyrų ir 
mergaičių buvo išvežti dirbti į 
Sovietų Rusijos fabrikus ir kol
chozus. Nepaisant to, bulgarų 
tarybos pirmininkas Yugov As-

markių krūvos suplaukė į spėkų- .sociated Press korespondentui

liantų ir šnipų rankas Vakarų 
Vokietijoje. Bet tiksliau būtų, 
jei aiškiai pasakytų, kad komu
nistai panoro apiplėšti žmones.

Amerikiečiai nori pastatyti 
"Didįjį Brolį"

bėjo: „Mano šalis puikiai jaučia 
kolektyvinio saugumo ir garan
tijos prieš agresiją reikalą. Mū
sų geografinė padėtis ir mūsų 
politinės perspektyvos mums ro
do, kad mes turime būti atsar
gūs, nes kitaip mes neteksime 
gyvybinės apsaugos, neturėdami 
pakankamų saugumo priemonių. 
Nepamirškime netolimos istori
jos pamokų. Pabaltijo valstybės 
buvo pirmosios sovietinio impe
rializmo aukos. Po to sekė kitos 
periferinės valstybės Europoje ir 
Azijoje. Tragiškas Vengrijos li
kimas visiškai pagrįstai sukėlė 
Asamblėjos pasibaisėjimą. Visi 
tie juodi darbai privalo mus iš
mokyti atsargumo ir todėl turi
me su įtarimu žiūrėti į betkokį

Kodak kompanijos. Jo uždavinys 
bus stebėti žemę. Šio žvalgo yra 
ruošiami du varijantai. Vienas 
su žmonėmis, kitas be žmonių. 
Be žmonių modelis bus paruoš
tas 1960 metais. Modelis su žmo 
nėmis yra projektuojamas apie 
1965 metus. Modelis su žmonė
mis išbūtų savo orbitoje apie 
vieną mėnesį. Didžiausia jo pro
blema yra jo susigrąžinimas į že
mę. Pramatoma, kad šis žvalgąs 
skris tarp 300 ir 1,000 mylių 
augštyje.

Daugiau domisi raketa negu 
satelitu

Kaip žinoma, šiandien aplink 
žemę skrenda trys dirbtiniai kū-

dalis, kuri jam suteikė paskutinį 
pa8tūmėjimą ir satelito stogelis, I

pareiškė, kad Bulgarijoje vi
siems yra pakankamai darbo. To 
kio pareiškimo klaidingumą la
bai išryškino Lenkijos komunis
tų savaitraštis „Polityka“ pla
tesniame straipsnyje apie šių die 
nų Bulgariją, tarp kitko rašo:

„Didžiausias bulgarų rūpestis, 
kaip gauti darbo. Kaip kituose 
miestuose, taip ir Sofijoje yra 
daug tūkstančių bedarbių. Jau
nesnieji yra priversti važiuoti 
darbams į Sovietų Sąjungą ir ry
tinę Vokietiją. Nedarbas jaučia
mas ir kaimuose. Bulgarų inteli
gentai negauna darbo savose 
profesijose“.

ĮSOO kuilio J JIlMf II OttLVIlLV — p. f • •
kuriuo jis buvo pridengtas, skren Kataliką Studiją

nusiginklavimo projektą, kuris! nai: pats satelitas, ta raketos

dant per oro erdves. Visi šie trys 
kūnai dabar turi savo orbitas 
aplink žemę. Laivyno satelitų 
tyrinėjimų vedėjas sako, kad 
jiems šiandien skrendanti rake
tos dalis yra įdomesnė už patį 
satelitą. Kaikurie stebėtojai sa
ko, kad ji yra šimtą kartų dides
nė už satelitą.

Esama įsitikinimo, kad skren
dančios raketos orbita mažėja t. 
y. ji artėja prie žemės. Tačiau 
niekas negali pasakyti, kada ji 
nukris. Manoma, kad krisdama 
ji sudegs, kaip meteoras. Praė
jusį sekmadienį stebėtojai galėjo 
jau iŠ Amerikos pamatyti skren
dančius kūnus.

Maskvos radijas vakar išėj-o 
su kaltinimais, kad Jungtinės

p^jėCT demonstravime Andrewš i Ameriko. Valstybės. Turkija lr | rejelrm. 
Pield, Md., ir Ramon Nagsaysay Izraelis ..intensyvina karių pa- i 
- Filipinų laisvės čempionui pa- “ruošimą prieš Siriją' 
gerbti specialios pašto ženklą Naują kaltinimą metė sovietų 
laidos jo garbei dedikavimo apei armiJ?a. la,krastls „Raudonoji 

gose, kurias suruošė generalinis 6
pašto viršininkas. Irako ir, Jordano karaliai, at-

Jis dalyvavo sekančių asmenų rodo susirūpinę paskiausiais Ar- 
laidotuvių pamaldose: Norvegų timų jų Rytų ginčais, susitiko 
karaliaus, Guatemalos preziden- slaptoje konferencijoje prie sa- 
to ir bulgarų patrioto Pietkovo, į vo kraštų pasienio aptarti vals-
jo 10-ties metų mirties minėjimo tybių karinį pasiruošimą, 
proga.

Turkijos — Sirijos pasienyje 
Dalyvauta taip pat Protokolo neramu jau kuris laikas. Žino- 

šefo Buchman priėmime ir sekan, ma, prie tų neramumų pirštą yra 
čių ambasadų bei atstoyybių pri-j pridėjusi ir Maskva, 
ėmimuose: Bolivijos, Egipto, EI
Salvadoro, Kinijos, Ispanijos,
Latvijos ir Urugvajaus.

Jis dar pakviestas dalyvauti 
Britų tautų bendruomenės ruo
šiamam priėmime Britanijos am
basadoje karalienės Elzietos II j 
Amerikoje atsilankymo proga. 
Taip pat pakviestas į Vietnam 
ambasadoriaus priėmimą ir į iš
kilmes bei priėmimą Massachu
setts Technologijos instituto, 
Nacionalinėje Mokslo akademi
joje, prof. Bohr pagerbti.

Didžiuma ambasadų priėmimų 
buvo jų tautinių švenčių progo
mis.

Sirija, stipriai remiama Mas
kvos, apkaltino Turkiją, kad ji 
telkia savo kariuomenę prie pa
sienio pulti Siriją. Turkija pa
neigė Sirijos kaltinimą.

I

savaitė Sicilijoje
PALERMO, spal. 14. — Pa- 

lerbmo' mieste Sicilijoje šiomis 
dienomis buvo Italijos katalikų 
studijų savaitė krikščioniškųjų 
rytų problemoms studijuoti. Stu 
dijų savaitės dalyviai iškilmin
gomis pamaldomis paminėjo ko
munistų pavergtų tautų tikin
čiuosius. Pamaldų metu itališ
kai pamokslą pasakė iš Romos 
nuvykęs Vilkaviškio vyskupas 
koadjutorius Vincentas Padols- 
kis. Vyskupas Padolskis gausius 
klausytojus supažindino su Baž
nyčios padėtimi anapus geležinės 
uždangos, iškeldamas ypač Lie
tuvos katalikų kančias.

Specialus metraštis
ADELAIDE, Australija. — 

Šių metų lapkričio mėn. sukanka 
10 metų nuo pirmųjų lietuvių po
kario emigrantų atplaukimo iš 
Vokietijos į Australiją. Per de
šimtį metų metų plačiai išsivys
čiusiai lietuvių kultūrinei bei vi
suomeninei veiklai paminėti Aus 
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba nutarė išleisti specialų 
metraštį.

Mokslinis institutas
WROCLAW, Lenkija, spal. 14. 

— Wroclawo vyskupas Boleslo
vas Kominek įsteigė Katalikų 
mokslinį institutą, kurio tikslas 
bus ruošti tiek vienuolius, tiek 
pasauliečius religijos mokymo 
pareigom.

Japonai pagerbė 
amerikietį

TOKIO, Japonija, spal. 14. — 
Japonijos ministeris pirmininkas 
Kishi vakar įteikė medalį „New 
York' Times“ leidėjui Arthur 
Sulzberger’ui, kuris dabar lan
kosi Japonijoje. Medalis jam su
teiktas už parodytą gerą valią ir 
susipratimą tarp Japonijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

KALENDORIUS
Spalio 15 d.: šv. Teresė.
Saulė teka T:01, leidžiasi 6:13. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir švelni oro tem 
peratūra.

VBUAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Federalinis teisėjas F. Dickinson Lelts vakar uždraudė 
James R. Hoffai užimti šiandien išvežioto jų (teamsters) unijos 
prezidento postą. Įsakymas ne tik draudžia Hoffai užimti ofisą,, 
bet taip pat neleidžia kitiems unijos pareigūnams, kartu su juo 
išrinktiems, pradėti pareigas. Uždraudimas galioja dešimčiai die
nų ir gali būti atnaujintas dar dešimčiai dienų. Teisėjas reikalau
ja, kad visi išrinktieji pareigūnai įrodytų, kodėl nereikėtų ką tik 
buvusius rinkimus panaikinti dėl neteisėtumo ir Hoffai ir kitiems 
pareigūnams visam laikui uždrausti užimti betkokias vietas uni
joje.

— Les ter B. Pearson, buvusiam Kanados užsienio reikalų mi
nisteriui, paskirta 1957 metų Nobelio taikos premija. Pearson 
gaus $lf0,275.

— Indijos ministeris pirmininkas Nehru ir Japonijos ministe
ris pirmininkas Kishi jungtiniam pareiškime pasakė, kad sustab
dymas atominių bandymų turėtų būti pirmas žingsnis į atominių 
ginklų uždraudimą ir nusiginklavimą. Indijos premjeras Nehru 
10 dienų viešėjo Japonijoje. Nehru tarėsi su Japonijos pareigū
nais ekonominių ir kultūrinių santykių klauismais.

— Devyni negrai mokiniai vakar irgi atvyko į Little Rock, 
Ark., Central augštesnę mokyklą pamokoms.

— Prezidentas Eisenhovocris vakar atšventė 67-tą gimta
dienį.

— Britanija vakar prisijungė prie Jungtinių Amerikos Vals
tybių reikalavimo, jog tuojau būtų užtikrinta Jungtinėse Tautose, 
kad tolimesnės erdvės atradimas būtų panaudotas tik taikos tiks
lams.

— Britanijos karalienė FAzbicta 11 vakar atidarė Kanados par
lamento 23 sesiją Ott.awojc.

i
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
S 4342 Archer Ave.. Chieago. 32 ‘į 

Pavojai vaistų spintelėje

ANGLIJOS PADANGĖJE
Nebuvo šiais metais Anglijo- Svečias iš Italijos

je tikros vasaros: birželio mene 
sį saulė pakepino kelias dienas, 
ir tuoj įvairūs oro “specialis
tai” pradėjo kalbėti, kad šiais 
metais trūksią vandens... Deja,
Anglijoje šiais metais vandens

gingai, vietos lietuviai noriai re- apgailestauja, kad sunkus dar- 
mia mokslo įstaiga. Svarbu, kad b„ nelcl.,žla jam ir toliau stu-
jie sužino esamą padėtį, kad dau 

Rugsėjo pradžioje iš Europos giau išgirsta iš tiesioginio šal- dijuoti muziką. O vertėtų, 
į Angliją Tėvų Saleziečių gim- tinio ir reikale pasiinformuoja
nazijos reikalais atvažiavo misio ..... . .... .
nierius kun. Urbaitis. Kurį lai- 08
ką pabuvęs Londone, aplankė

J. Kuzmoms

Turbūt nerasi tokio namo A- Nuodingi antiseptikai privalo netrūksta; jo net perdaug. Tam- 
merikoje, kuriame nebūtų spin- būti laikomi užrakinti, jei šei- sūs debesys visą laiką dengia 
telės vaistams laikyti (medicine moję yra vaikučių. Mažieji pa- mėlynę ir kasdien lietus skalau- 
cabinet). Labai dažnai tose spin- daužos, bežaisdami slauges ar na pajuodusius namus ir fabri-
telėse yra reikalingų ir nereika- daktarus bevaidindami, kartais 
lingu, naudingų ir žalingų, kar- susigalvoja ir vaistų savo žai 
tais net ir nuodingų antisepti- dimo draugams “pacientams’

duoti, arba patys vaistų išger
ti. štai tada ir pasitaiko nelai-

kų bei pavojingų vaistų rinki
nys.

Šeimininkės daro baisią klai
dą, kad tose spintelėse drauge 
su kosmetika laiko geriamuo
sius vaistus, kad ten pat laiko 
mercurchromo skiedinį, karbolio 
ar jodo (iodine) skiedinį ar ki
tokius nuodus. Dėl to kartais ir 
klaidų bei baisių nelaimių įvyks
ta.

Ne taip jau seniai viena lietu
vė motina įpratino savo mažą 
vaikutį gerti “castoria”. Jei duo 
davo “castorios”, tai vaikučiui 
vidurėliai tuštindavosi, o jei ne- Į 
duodavo — neišsituštino. Ji lai- i 
kė tą bonkutę su “castoria” pa-, TonsUaCkaf pažiūrfu j'gerkYytę,' 
prastoje vietoje, medicine ca- į matOmi kaip geri lietuviški rie- 
binet spintelėje. Ten pat jinai i guįaį Kažkaip man mintyse 
laikė ir bonkutę nu pasenusiu į gtoyi R?d kai tįk ateig žiema<

jodu. Iš papratimo, vieną va* i tai ir vėl sirgs. Ar aš neklystu? 
karą beduodama vaikui vaistus. Ar ios tonsilai niekad nesuma.

kų kaminus.

Gripo epidemija 

Rugsėjo pradžioj Anglija pra-

chesterį, Bradtordą, o paskui nu 
skubėjo į Škotiją.

Kun. Urbaičio kelionės tiks
las — išpopuliarinti T. Salezie
čių gimnaziją, susirasti kandi
datų mokyklai, vasarvietei, na ir 
žinoma, parinkti kiek aukų.

T. Saleziečių gimnazija Ang-dėjo plakti “antroji rykštė” — 
mingu apsinuodijimų tarp vai-' grįpo epidemija. Šiais metais jis111 J°8 lietuvių gerai ž'noma. Tur 
kų. Tai dažniausini pasitaiko tė pramintas “azijatišku”; gal dėl tūt nėra didesnės kolonijos, iš 
varna nematant. Vaikų apsinuo- to kad ne tik paguldė dešimtis kur anksčiau ar vėliau joje ne- 
dijimų dažniau pasitaiko, negu tūkstančių žmonių, bet nemaža būtU mokęsis vienas kitas ber

niukas. Tiesa, daugiau kandida
tų buvo pačioje darbo pradžio
je. Vėliau kaikurie iš jų persi
kėlė i Vasario 16 gimnaziją. Po 
metų kitų vėl kaikurie grįžo į 
Castelnuovo don Bosco, o taip
gi atsirado ir naujų kondidatų. 

Kartu su kun. Urbaičiu teko

žmonės mano ar statistika rodo.

Vai reikia saugoti, kad vaistų 
spintelėje netūnotų giltinė.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia A. V. — Mano ketu
rių ir pusės metų mergaitė per
nai sirgo daugiau pusantro mė
nesio tonsilų uždegimu. Šiaip 
yra gana sveika ir gerai atrodo.

ir numarino.

Gripas — kaip gripas: prade
da skaudėti galvą, kaulus, ątsi- 
randa slogos ir žmogus privers
tas gulti į lovą Tačiau blogiau, 
jei gripo pasėkoje atsiranda 
plaučių uždegimas: nemaža vai
kų neišlaikė ir numirė.

Neatsispyrę gripui nė 
viai.

Nueinu aną dieną į vieną šei
mą: abu vaikai, paraudę nuo 
karščio, lovose guli. Užeinu į ki
tus namus, — nė vienas nedir-

vietoje “castorios” įpylė šaukš
tuką jodo, mat abieju skiedinių 
spalva yra beveik vienoda. Su
klykė vaikutis jodą išgėręs, nes 
burnelė išpliko. Atsikvošėjo mo 
tina baisią klaidą padariusi. Ir 
teko apnuodytam mažvčiui su

žės9 Jeigu nesumažės, ar bus 
reikalinga kada nors vėliau da
ryti jai operaciją?

Atasakymas A. V. — Tams
tos
gerklelėje esantieji tonsilai yra

Bradforde jau ilgas laikas sti- j 
prokai veikia "Atžalyno” daini-1 
nininkų būrelis. Gražiai susidai
navusiam chorui su tikru pasi
aukojimu diriguoja muz. T. Bu
rokas. Choro vadovybė nežiūri 
kiekybės, —y jai svarbiau ko
kybė.

Šią vasarą “Atžalyno” choras 
jau aplankė nemaža kaimyninių 
kolonijų, kur pasirodė su įdo
mia programa. “Atžalynas” kon 
certavo Manchesteryje, paskui 
Boltone, vėliau Stoka-on-Trent. 
Visur žmonių buvo apsčiai susi
rinkę pasiklausyti lietuviškų dai 
nų ir savųjų tarpe pasižmonėti.

"Atžalyno” chore dalyvauja 
ir balsingas baritonas Jonas 
Kasparavičius. Būdamas mūzi- 
kalus ir mėgdamas dainą, jis

aplankyti ne vienus namus. Lie- kiekvienos išvykos metu solo pa 
ė lietu-1 tuv’ai ypačiai jdomavosi svečio dainuoja žinomų mūsų kompo- 

pergyvenimais raudonoje Kini- zitorių dainų. Jis ir bažnyčiose 
joje, kur jis apie 20 metų dir- pagieda giesmių. Tie, kurie iš- 
bo misionieriaus darbą. Vėliau girsta jo dainavimą, gėrisi ir 
kalbos nukrypo į gimnaziją. Bū
dinga kad Anglijos lietuviai tė
vai labai nori leisti savo vaikus

Tel. RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
^■-'YTOIAS IP CHIRURGĄ' t r^Ti’vis nvnvToj as

8925 59tb Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečlad tr šeštad1: 1—4 v. 
P P

Tel. oflao tr huto OLympic 3-415*

DR. P. KISIELIUS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cloero
Kaadien 1-1 vai lr fl S vai vak. 

lenk yrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

. l

Ofiso telef. LAfayette t-S 210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB

4146 S. Archer Ave.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm antr., ketvlrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susltarua.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Cbirurg€) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGI
SPECIALISTE

7 156 South Western Atėnus 
‘MEDICAL BUILDING)

Plrmad.. antrad., ketv. lr penktad 
nuo 1 I vai ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v—8 vai. vakare Trečlad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Dffiee tel. re 7-t 168 
llen tel. W Al brook 5-3765

ba, visi “atostogauja”. Nuo jau į vidurinę mokyklą ir, kai Ang- 
niausio — 2 metų bern uko —jlijoje dažnu atveju vaikams to- 
iki vyriausio — 80 metų seno-1 Ūmesnis mokslas užkirstas, jie 
lio. < susidomėję dairosi į Italiją ir

Kituose namuose sunkiai ser, Vokietiją. Jų pagrindiniai klau
simai : ar vaikai ko nors išmoks,, X1 ' x ga moteris. Spustelėjo gripas, Simai: a

lelėte nepasisaugojo .ir atsirado plau- pasieks, ar gali išmokti kokio
neieje, esantieji tonsuai yra „zHpfriman Reikėio vidur- naudingo amato... mirtimi kovoti. Tai ne pirmuti. | b»vek normalaus didumo. Je. ^“^įfytojo šauktis Tačiau Nors gyvendami uelaMi iStai

nis ir ne paskutinis toks įvykis retkarčiais, tonsilus paskauda, 
buvo. Daug žmonių apsinuodijo taį jie tuo metu gamina natūra- 
ir apsinuodys per klaižą. kol iš- sk’envs ir ugdo kūne imu- 
moks nelaikyti toje pačioje spin- nitetą prieš apkrečiamas ligas, 
telėje šviežių vaistų su pasenu- j Daugelis daktarų mano, kad ton 
siais vaistais, geriamųjų vaistų šilų skaudėjimas yra geras reiš-
nelaikyti sykiu 
skiediniais.

su nuodingai.1?! kinvs. apseugoia vaikus nuo po
lio liros ir bendrai vra naudin
ga vaikais. Todėl deb%r jau ne 
bemada išpjauti tonsilus.

Atsakymas F. J — Skiepai 
prieš Azijos influenzą iššaukia 
dažniausiai šias reakciias: a) 
skauda, b) pakyla augšta tem
peratūra, c) atsiranda eilė sind
romų, pvz. dusulys (asthma), 
odos išbėrimai, kartais net kū
no sutinimas pas tuos, kurie y- 
ra alergiški albumeno injekci
jai. Aziatiškos influenzos skie-

Lietuvis — tai ne skotas. Jis 
nėra šykštus, bet taupus. Gerai 
yra taupyti pinigus, bet dar ge
riau yra taupyti savo sveikatą.
Tačiau toks neišmintingas tau
pumas, kad jau sveikatai gali 
pakenkti, tai tikras nesusiprati
mas. Gerai informuotas lietu
vis sau ir savo šeimai kenkti re 
racionaliu taupumu nepanorės.

Vienas neišmintin riaušių tau
pumo papročių — tai taupyti at
liekamus vaistus. Atliko • kiek pais įskiepyti maži vąikučiai ne
bonkutėje brangių ir gerų vais
tų, rodos gaila išmesti. Juk 
vaistai pinigą kainuoja. Na, tai 
ir padeda tų vaistų likučius į na 
mų vaistinėlės spintelę kitam sy 
kiui, jei kada vėl reikės. O tas 
"gal kada vėl reikės” gali nie
kad neatsitikti.

Reikia žinoti, kad tik šviežiai 
padaryti vaistai yra geri. Pase
nę vaistai, ar jie būtų skystimo, 
ar kapsulių, ar tablečių formo
je, netenka savo gydančios ga
lios. Daugelis pasenusių vaistų, 
ypač vitaminai, ilgainiui tampa 
beverčiais, nenaudingais, o kar
tais net ir kenksmingais.

Žmonės sako, kad senas šam
panas ir sena degtinė yra geri. 
Esą juo senesnė degtinė, juo ji 
yra geresnė. Bet su vaistais — 
tai tik priešingai.

Patartina šeimos sveikatos an 
gelams, geroms šeimininkėms, 
patvarkyti savo namų vaistinė
lę. Seni vaistai yra negeri, tad 
kam juos ten laikyti? Senos 
bonkos su pasenusiais, nugara
vusiais ar sugedusiais vaistais, 
tik vietą spintelėje užima. To
kias bonkutes reikia mesti lauk.

tik labai karščiuoja, bet kar
tais juos ir konvulsijos trauko, 
ir jie labiau serga negu nuo pa
čios influenzos. Ar ilgai tie 
skiepai apsaugoja įskiepintus 
žmones nuo Azijos influenzos? 
Gal kokiems šešiems ar septy
niems mėnesiams, o gal nė tiek, 
tad apie tuos skiepus nieko tik
ro nežinia.

stiprūs, pritaikinti vaistai ir šil
ta lova padėjo krizę nugalėti.

Ačiū Dievui, negirdėti, kad 
lietuviai būtų nuo gripo epide
mijos nukentėję. Kas sirgo, — 
laimingai persirgo. Kas nesirgo, 
tikisi visai nesirgt. Gal daugiau 
šia nukentėjo vaikai: Bradforde 
ligos siautėjimo metu sirgo net 
18,000 mokinių!

<KXXXXXKXXXKXXXXX><X>0<>0-<><>0-0

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
NeSlojami TV nuo $79.05 

III FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95 

Didelis pasirinkimas elektriškų na
rna apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

iiti-DflinA

PlTCLEVISIOn
(sales - Service)

««. Ini. A. HEMftNAK 
I 3321 S. Halsted — CLlffside 1-5665 
į Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai 

Ir ketvirtadieniais 9—9

Atsakymas S. P. — Į tamstos l ^22222222222222222222^221 
laiške surašytus klausimus apie

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klubų ii 
įmokėdami 5 de’ metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
••asirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačio 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
trenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na 
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. Šiuo adresu:

liet. knygos klubas
(Lith. 3ook Club)

4545 W. 63 St., Chieago 29. DI

OR. i. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

. ‘61 valandos skambinti telefonu 
HEndoek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečlad ir 
šeštad

Res. tei. GRoveblU 6-5AU8 

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. -— Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.______________________________

, 0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IP 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenue 
■ ai. kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-x vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku sus,tarų* 

Ofiso 'elefonas: PR 8-322*
Ree telef. W Ai brook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos lr Daman Ave 
Vai kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayetle 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

naujai išrastus prieš Azijos gri
pą skiepus (shots) sunkoka 
trumpais žodžiais viską išaiškin
ti. Aš labai vertinu žydų gud
rumą ir atsargumą, ir su New 
Yorko City Health Department 
komisijos, kuri yra žydų kont
rolėje, pareiškimu pilnai sutin
ku, kai jie paskelbė viešai, kad 
"New York City Health Depart
ment advisory Committee on A- 
siatic Influenzą did not know en 
ough about the vaccine at this 
time to urge its ūse by the gen
eral public”.

|Acs

Tel. ofiso — HF. 4-1202 arba REp. 
7-H7OO. Namų — I’R 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ S

2454 TV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki t vai. p.p., antrad. ir 

penktad nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

OR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spiečiaiybė — vidaus Ilgos 
2454 West 7 lst Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTKURG® 

Office: 10718 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 y. v Iki 9 v. v!.,
Val,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo l 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUtlmnn 5-#76* 
Buto--BEveriy 8-8946

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthoprda* • Prot. zlotas

Aparatai-Protezai, Med ban 
držal Spec. pagali** kojon 

(Arch Supports) lr L t. 
Vai.: 9-4 lr t-ft. šeštadieniais 9-i 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IiAB
2850 W. 68rd St.. Chieago 29, lll

Tel. PRospeet 6-5084

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tei. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRoveblU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayetle 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Va,.; nuo 2 iki 4 lr 6 ik, 9 V. vak 
Šeštad. nuo 8 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
i Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
TeL CEntral 6-22*4

5002 West ISth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0*5*
Ritu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisą* ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tėl. PRospeet 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

TeL oflao HE 4-2128, rez. GIK 8-619S
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS'
2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6-—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6: Scštąd. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VAUS-LAROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI NERIJA ir MOTERŲ 
, LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(09-os ir Maplevvood Ave kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—& vaa.

Šeštadieniais nuo i—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatė) ’• 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 va. 
vak. šeštad. 1-4 p p Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susltarua.

Duonų Ir Įvairias skcnlngaa 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3889-41 S. Lituanica Ava 

TeL CUffslde 4-637#
• rista tome j visas krautuves 
>r restoranus, taip pat iš- 
dunčlame j visus artimuo 
•ius miestus

md. ofiso HE.4-6849. rez. HE.l 2324
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 7 lst Street

-ai Pirm ketvir., pcnKt 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutartie* 
vekm. uždaryta.______________________

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South W este m Avenue 
Chieago 2*. III 

telefonas REpublic 7-4*00 
B -zldcncla: GRoveblU 5-81*1

pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

4033 Archer Avmm
AUGUST SALDUKAS

fttt 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA M 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

Tai. LA3-67I*

Atliekame didelius lr m-ižus automobilių remonto*. Lyginimao, da
žymas, Elektrinis Duliedinimas. Parduodame automobilių dalių 

Sinclair gazolino stotis “PAGAUBA”
Sinclair gazolino atotis “PAGALBA” — A. Stanevlėlaa, Sa*.

2641 Wesl 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVJUbrook 5-5934

Teisingas žmogus dėl kaulo 
šuns nedaro iš savęs. —Danai

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo* įaikfinmo 
1924 metais, joa pavvr.dinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi 
dendų načnmo atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningeenės įataigos pasidėti tau 
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nė kuriuos kitose įstaigoje turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui CbicAgos Savings Bendrovės Įstaiga yra viena ii gra- 
tiansiai tr modemiėkiauniai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nė Chicagos ribų, neėiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.

Raivkite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chieago. Illinois

Atdara* pirmadienį nuo 12 (ld 8, antradienį Ir penktai 
Trečiadienį aidaryta viaą dieną, • ieAtadlenį

enktadlen) nno • Iki 4, ketvirtadienį ano 9 ild 3 
nno 9 lld 2 valandos po pietų.

■ n agag!

DR. T. DDNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 Archer Avenne 
'iflao vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak Beštadlenlals nuo 2 tkl 4 popiet 

Trečiadieniais pasai sutarti 
Ofl*o tel. Virginia 7-0036 ' 

ReatdenC Jos tel. BEveriy 8-8344

Ofiso HE 4-1414, arb* RE 7-*7OO 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS >
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų' ligų 

2464 Weet 71st Street 
(71-oe ir Campbell Ave. kampan) 
Vai.: kaadien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Sešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166 
Reatdencljoa — RTcvart 6-4*41

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7M Wert 85th Street 
(kampas Halsted lr S6-ta gatv6)« 

VAL. 1—I tr 6:80—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIS OYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Stręet

VAL kasdien nuo 8—4 p p ir 1:8* 
iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uidaryta 

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPRCIALLST1 
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos. • ii ir 1 •» » » pagal
<u«,turim. lAskvrua trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Ofiso tr buto tel. OLympic 1-11181

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. <9th Conrt. Cicero 
Kasdien 10—18 tr 4—T vai. Trečlad

tr šeštad. tik 10—18 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. (Vbipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 tkl 12: 1—0; 7-9.

fteštad 10—12 Trečlad uždaryta 
LAfayette 8-4*4*.

Namu — CEdarercet 8-7-786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.,AS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2487 

' W. 62nri St., tel. Reoubllc 7-8818.

I'el. ofiso Victor. 9-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
,r nuo v v šeštad 1-4 vai popiet 

Tei. ofiso PR. J-S446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vt.

Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel ofiso OA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid.
VAL. 11 v

6600 S. Arteslan Ave.
r. lki 8 p p.i 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Hlshop 7-8695

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ 4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad ir sekmad tik susitarus

DR. G.‘SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metų patyrimo
TeL VArds 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 Ik, 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nnn 'n Iki ■» vs, o p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonln* 
Telef. REpublio 7-9980 

▼AL.T Pirm., antr.. Kert., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 8:00—N:00. 
ftešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrins skis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rtmim '
4455 8. OaUfornia Ava .YA 7-7881

| Vai.: 10 ryto Ik, 8 vak. (trečiad. ut- 
iarvts). šeštad. 10 ryto iki I*, p.p.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

SJ ca-SarQJH&H4SS^-jęSarc3-R
Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: >2.00, 150 puri. 

Užsakymus ir pinigus siųskite;

DRAUGA S,
4545 West 68rd Street. 

Chieago 29, III.
•

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 68rd St., Chieago 29, Dlinois Tel. LUdlojf 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at Chieago, 
Under the Act of March 3, 1879

UI,nois

Member of the.Cathollc Press Ass’n 
Published daily. exept Sundays, 

by the
Lithuanian Cathollc Press Society
PRENUMERATA: Mstams
Chieago) lr Ciceroj 912.00
Kitur JAV lr Kanadai $10.00
Užsienyje 119.00

SUBSCRIPTION RATES 
910.00 per year outside of. Chieago 
212.00 per year in Chieago & Cicero 
210.00 per year ln Canada 
Foreign 212.00 per year

metū
26.50
25.60
26.60

S mfn. 
28.5h 
88.no 
23.R0

1 mėn.
21.6h
21.25
21.51*

Redakcija straipsnius talsa savo nuožiūra. Nesunaudotų straipaptų ne- 
sau>a, Juos gvakss Mk Iš aalaaša madaras. EadaksMa už skelbimų turini 
naataako. Skrlbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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JIE AUKOJO IR STATĖ...
Veik nėra dienos, kurią mūsų dienraščio mirties pranešimų 

skyriuje nebūtų paskelbta žinios, kad iš mūsų tarpo išsiskyrė 
sulaukęs “pusės amžiaus” tautietis. Jų tarpe pamatysime dau* 
giausia tuos vardus, kurie buvo žinomi mums, kaip gausūs auko
tojai ir tuo pačiu mūsų bažnyčių, mokyklų, vienuolynų ir kitų 
religinių bei tautinių ir kultūrinių jstaigų statytojai. Dauguma 
jų ne šimtus, bet tūkstančius yra skyrę visuomenei ir Lietuvai 
išlaisvinti I Pasaulinio karo metu, o taip pat ir dabar. Kiekvie
no tokio netekimas yra didelis nuostolis visam mūsų tautiniam 
gyvenimui. Jų nereikėtų užmiršti. Brangų jų atminimą reikėtų 
pagerbti kiekviena proga.

Prieš porą savaičių mūsų skaitytojai pastebėjo pranešimą, 
kad yra miręs Rapolas Baliauskas. Jį čia paminime, kaip puikų 
senesniosios kartos lietuvį amerikietį. Jis nebuvo pasižymėjęs 
savo išsimokslinimu ar savo iškalba, ar rašytojo bei žurnalisto 
talentu. Bet jis, ir paprastu darbo žmogumi būdamas, sunkiau
sius fiziškus darbus dirbdamas, labai gerai suprato savo lietuvio 
kataliko pareigas. Nerastume nė vieno svarbesnio religinio ar 
tautinio sąjūdžio, kurio jis būtų neparėmęs savo dosnia auka. 
Velionis, giliai pamilęs giesmę ir lietuvišką dainą, iš pat jaunų 
dienų iki pat savo mirties priklausė lietuvių chorams. Ir tik 
tokiais pastoviais vyrais galėdavo išsilaikyti mūsų chorai, ku
rie taip didelį vaidmenį yra suvaidinę ir tebevaidina Amerikos 
lietuvių religiniame, tautiniame ir kultūriniame gyvenime.

Pastebėjome, kad šią savaitę (ketvirtadienį) bus laidojamas 
Stasys Cibulskis. Tai kitas šaunus lietuvio amerikiečio pavyz
dys. Tai atstovas tos kartos, kuri atvyko į Ameriką prieš pat 
I Pasaulinį karą. Toji karta ar tik nebus gausiausia. Tarp 1909 
ir 1914 metų daugiausia bus iš Lietuvos atvykusių ir įsikūrusių 
Amerikoje. Toji karta-daugiausia davė mūsų tautiniam ir reli
giniam gyvenimui Amerikoje ir taip pat Lietuvai.

Velionis Stasys Cibulskis atstovavo veikliąją ir idealiąją tos 
kartos dalį. Nespėjęs įkelti savo kojos į Dėdės Šamo žemę, jis 
tuoj įsijungė į lietuvių parapijų ir lietuvių katalikų organizaci
jų gyvenimą. Jis dirbo parapijų komitetuose, dirbo Lietuvos Vy
čiuose, Sv. Vardo draugijose, vienuolijų rėmėjų organizacijose ir 
lietuvių labdaros sąjūdžiuose.

A. a. Stasys Cibulskis daug metų pirmininkavo A. L. R. K. 
Labdarių Sąjungai, kuri Chicagos lietuvių gyvenime yra suvai
dinusi labai garbingą vaidmenį. Būdamas tose svarbiose parei
gose, velionis skyrė labdaros reikalui kiekvieną nuo sunkaus 
darbo fabrike atlikusią valandą. Jo, kaip ir daugelio jo amžinin
kų, pasiaukojimo dėka, šiandien turime senelių prieglaudą, jau 
statome šalia prieglaudos specialią ligoninę (infirmary).

Mes dažnai nusiskundžiame, kad sunkūs darbai fabrikuose 
mus sulaiko nuo dalyvavimo mūsų organizacijų veikloje, nuo su
sirinkimų lankymo. St. Cibulskis, kaip ir daugelis kitų jo bend
radarbių ir amžininkų, niekuomet tuo nesiskundė. Jie niekuomet 
nebuvo perdaug pavargę, kad negalėtų aukotis visuomenei ir 
dirbti tai, kas buvo reikalinga dirbti, kaip geram ir sąmoningam 
lietuviui. Tai nekliudė jiems ir šeimas išauginti. Pvz. velionis Ci
bulskis išaugino keturias dukteris ir jau buv0 sulaukęs 10 vaikai
čių. Gero lietuvio patrioto jokios kliūtys negali sulaikyti ir ne
sulaiko nuo pasiaukojimo ttfm, kas išlaiko mūsų tautą ir kelia 
jos vardą bei garbę.

WORLD WEEK

Svarbesnieji pasaulio įvykiai praėjusių savaitę.

BENDRUOMENE IR JAUNIMAS
A. ERDVILAS

Pirmame šio dueto straipsny
je akcentavome realybės būti
numą, gyvenamosios kasdieny
bės pajutimo reikalingumą ben
druomenės organizavime gau
sos prasme. Šiame rašinyje šią 
mintį pratęsiame, svarstydami 
angliškai kalbančio jaunimo ir 
subrendusiųjų bei lituanistinio 
švietimo ir auklėjimo proble
mas.

lietuvišku krauju, lietuviška ug
nele širdyje ar net simpatijos 
jausmu, tačiau jis glūdi tūkstan 
čių jaunųjų Amerikos lietuvių 
širdyse. Tik šiam elementui 
dingus lietuvis dingsta savo tau
tai, nors if lietuviškai kalbėtų, 
ir visus laikraščius skaitytų. 
(Lietuviškai kalbėti ir skaityti 
gali išmokti ir mongolas, ir buš- 
menas). •

TĖVUKUI REIKES ĮPĖDINIŲ
Londone einąs savaitinis žur

nalas “The Economist” tarp 
kitko rašo:

Ir vėl, net stipriau begu kada 
nors, vakarų vokiečiai parodė 
savo pasitikėjimą Adenaueriu. 
Balsavimai parodė tokį jo vy
ravimą, kad 81 metų senukas, 
matyti, laikys vadžias, kol svei
kata leis. Tai svarbus dalykas, 
nes vokiečiams vadovaus vy
ras, kuriam Washingtone pil
nai pasitikima. Socialdemokra
tai gal būtų siekę ką naujo iš
bandyti, kas būtų sukėlę nerimo 
Atlanto sąjungoje. Valstybės 
sveikatai, ypač pas vokiečius, 
gal pavojinga vieną partiją per 
ilgai valdžioje laikyti. Vakarų 
Vokietija nuo pat pradžios kito 
vado neturėjo, tik Adenauerį. 
Džiugu, kad spauda tą priminė 
ir komentavo. Politinė nuotaika 
todėl skirtinga nuo Hitlerio lai
kų, kada vieną dieną žmogžu
dystės ir kitkas įrodė, kad tau
ta prarado laisvę ir sąžinę.

Vokiečių piliečių dauguma, 
pasirodo, nenori jokių naujoviš 
kų išbandymų. Reiškia, jie poli
tikoje nori pastovumo. Čia vėl 
skirtumas nuo Weimaro respub 
likos laikų, kada piliečių nuo
taikos labai svyravo. Kas ket- 
veri metai Adenauerio partija 
žygiavo pirmyn: 1949 m. gavo 
31 nuoš. balsų, 1953 m. — 45 
nuoš., dabar — per 51 nuoš. 
Tai pirmąsyk laisvais balsavi
mais vokiška partija gauna ab
soliučią balsų daugumą. Nenu
kentėjo perdaug nė sd: jų bal
sai paaugo nuo 28 nuoš. iki 32 
nuoš. dabar. Jienąs priklauso 
trečia dalis Bundestago atsto
vų.

įdomu, kad laimėtojai, galima 
sakyti, nežinoma partija. Sd — 
viena seniausių partijų Europo
je. Sd kalba dabar tai, ką kal
bėjo 1900 metais.

Tiesa, 1945 metais susikūru
si krikščionių demokratų unija 
(sąjunga), kaip Adenauerio 
partija vadinasi, ne be protė
vių. Tačiau iš tikrųjų ji yra 
naujas lipdinys, kuris ne Aden
auerį valdė, bet Adenaueris jį. 
Kaip ir kuo lipdinys išaugs, dar 
spėliotinis dalykas. Visus spren
dimus iki šiol darė Adenaueris 
pats vienas, gerai apgalvoda
mas. Be abejojimo, jo pagalbi
ninkai dabar pradės jieškoti į- 
pėdinių ir siekti jo vietos.

Tada visko gali atsitikti, nes 
Vokietijos apjungimas, sienos 

' su Lenkija ir Čekoslovakija, 
santykiai su Rytų Europa ir 
Maskva pasilieka neišspręsti. 
Gali būti, jog jie kurį laiką bus 
ramybėje palikti, o bus apsidir
bama su muitų sąjunga, bendra 

1 rinka ir kitais Europos apjun
gimo dalykais. Tačiau kada 
norą visgi reikės imtis ir svar
biųjų tautos klausimų. Tada Va
karams bus svarbu, kieno ran
kose bus Adenauerio palikimas.

V.

Anksčiau dažniau, dabar gi 
rečiau, bet vis dar tebedisku
tuojamas jau Amerikoje gimu
sių lietuvių nutautimo reikalas.
Jis iš tikrųjų yra aktualus, nes 
tokių lietuvių Amerikoje yra 
daug. Šį klausimą svarstė ir 

i kaikurie bendruomenės vado- 
I vai. Gaila, kad tuo klausimu 
1 diskusijose ligšiol mes daugiau 
vadovavomės jausmais ir iš 
anksto nusikaltais veiklos ir 

Į bendradarbiavimo metodais, ku
rie mus nuvedė tik į akligatvį.
To išvadoje gausus ir gražus 
senųjų Amerikos lietuvių prie
auglis yra išskirtas ne tik iš 
organizuotos lietuvių bendruo
menės, bet ir apskritai iš lietu
vių visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo. Didžiausia to prie
žastis — pastarųjų nemokėji
mas lietuvių kalbos, neskąity- 
mas lietuviškų laikraščių ir kny 
gų, socialinio, visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo formų skir 

j tingumas. Tiesa, kalba yra vie
nas pačių pagrindiniausių tauti
nės gyvybės ir kultūros išlaiky
mo ir ugdymo elementų. Tiesa, 
spausdintas žodis yra vienas
svarbiųjų laidų tame ugdymo ta, 
procese. Tačiau, šalia kalbos, 
šalia tautinės spaudos ir kitų 
elementų, yra dar vienas fakto
rius, kuris, mūsų manymu, yra 
pats svarbiausias. Vadinkime jį

Kad šio lietuviškumo elemen
to netrūksta jaunojoj angliškai 
kalbančioj lietuvių kartoj, mums 
rodo gyvenimo faktai. Visų pir
miausia — aktyvi ir graži vyčių 
organizacija. Antra — tos kar
tos lietuvių dalyvavimas lietu
viškose parapijose ir jų organi
zacijose. Trečia — gausūs sa
vybiniai klubai, susidarę tauti
nio kilimo pagrindu, nors juose 
tautinės kultūros ugdymo apraiš 
kų jau ir nebėra. Pagaliau gau<

vidų (lietuviškai jau nekalban
čių ir neskaitančių), bet lietuvių 
interesams dirbančių.

Labai teisingų pastabų šiuo 
klausimu yra pateikęs L. Valiu
kas ‘'Lietuvių Dienų” 1957 m. 
rugsėjo mėnesio numeryje. Jis 
rašo: “Nėra ir nebūtų tikslu 
vietinį lietuviškąjį jaunimą nu
rašyti į ‘lietuvybės nuostolius’. 
Jie yra tikrai potencialūs lietu
viškajam darbui, tik reikia mo
kėti prie jų prieiti. Organizuo
toji lietuvių studentija turėtų 
parodyti čia ypatingų pastan
gų”.

II

Iš to, kas augščiau pasaky-
atsirėmę realybės pagrin

dan, drįstame daryti kaikuriuos 
pasiūlymus.

Mėlynosios armijos 
piligrimai

šį rudenį 160 JAV katalikų, 
daugiausiai vadinamos Mėlyno
sios armijos narių (Mariją gar 
binančio sąjūdžio), išvyksta pi
ligriminei kelionei į Europą. Iš
plaukimo data — spalio 5 d. ; 
bus keliaujama laivu “S. S. Con 
sUtution”. Mėlynosios armijos 
nariai yra ypatingi Fatimos Ma 
rijos garbintojai. Jų pasaulyje 
yra apie 15,000,000, kurių treč
dalis yra JAV-se. šie JAV mal
dininkai dalyvaus Fatimos apsi
reiškimų 40 m. sukakties iškil
mėse. Jie sustos naujuose 114 
kambarių Mėlynosios armijos rū 
muose Fatimoje.

2. Vyčių kuopos įjungiamos į 
Lietuvių Bendruomenę, kaip at
skiros, angliškai kalbančios se
niūnijos.

3. Kiekvienoje kolonijoje or- 
ganizuotinos angliškai kalban
čios seniūnijos.

4. Parapinėse mokyklose se
selių ir vyčių vadovybėje orga- 
nizuotini angliškai kalbantieji 
jaunieji vyčiai.

5. Visiems šiems angliškai kai 
bantiems lietuviams tarpusavy
je susijungti ir į JAV Lietuvių 
Bendruomenės gyvenimą' įjung
ti leistinas anglų kalba informa
cinis savaitraštis.

6. Šalia lietuviškų knygų kas 
metai išleistina bent viena kny
ga anglų kalba. (Visų pirmiau
sia — konspektyvinė vieno to
mo lituanistinė enciklopedija).

Šios mintys lietuviams gal 
yra naujos ir drąsios, tačiau kai
kurios kitos tautinės grupės jau 
seniai panašiu keliu eina ir yra 
pasiekusios neblogų rezultatų. 
Užsidarymas kietuose rėmuose

Keliame klausimą ne iš 
dagoginio taško, bet publicisti
nio, ir todėl nemanome remtis 
pedagoginėmis teorijomis, bet 
kasdiepinio gyvenimo patyrimu 
ir logika. Keliame jį šiamę ra

gyveniminėje plotmėje su mo
kiniais.

Šalia 700 psl. istorijos vado
vėlio, duokime jiems kultūringų 
“komiksų” apie Žalgirio mūšį, 
Pilėnų gynimą, knygnešių žy
gius.

Šalia geografijos vadovėlio, 
duokime jiems filme užfiksuotų 
Lietuvos vaizdų.

Šalia "Ateities”, “Skautų Ai
do” ir Šalkauskio filosofijos, 
duokime jiems gražia, paprasta 
lietuvių kalba parašytų nuoty
kių knygų ir t.t., ir t.t.

Šioje vietoje norime padary
ti pastabą. Nekeliame klausi
mo apie vieno ar kito metodo 
pranašumą ar gerumą, nes ma
nome, jog išskirtinėje padėty
je galima ir reikia panaudoti iš
skirtines priemones. Mūsų pa
dėtis yra tikrai išskirtinė ir 
sunki. Mes teturime du kelius: 
arba savo užsispyrimu ir kon
servatyvumu savo jaunimą pra
rasime, arba išauginsime jį lie
tuvišku, nors ir kitokių plunks
nų, negu mes patys. Kanados 

== prancūzai daug kuo skiriasi nuo 
pe-, Paryžiaus prancūzų, bet jie pran

cuzai. Pasaulio žydai dažnai ne
susikalba tarn savęs, tačiau kas 
gali sakyti, kad jie ne žydai?

Darbščia‘;ai ir rūpestingajai 
LB vadovybei šis klausimas už-

Smyje, ne. LB yra vynauaia li- deda dide] atsakomybę TaSiau 
tuanlstmio Metimo tvarkytoja nu0 t08 atsakomvbės nesame 
ir tik jos galių riboto yra ho ,a:svi ir mes eil,.iai kur)e ijs. 
klausimo išsprendimas. rinkę sau vadovus, paprastai

Nekieno sieloje šiandien nėra iuos paliekame vienus darbui ir 
didesnės kultūrinės dvikovos, prakaitui.
kaip pradžios mokyklos ir gim- . __________
^azijinio amžiaus mūsų jaunime. < _
iš vienos pusės tėvai, mokyto- Beždžiones dailininkes 
jai, vyresnieji, lietuviški žurna- Londone moderniojo meno in- 
lai ir laikraščiai jam kalte kala, gtįtute išstatyti nuo rugsėjo vi-
jog jis yra lietuvis ir kitokiu bū 
ti negali. Iš kitos pusės jis pen
kias dienas savaitėje gyvena a- 
merikiečio mokinio gyvenimą.
Būdamas perjaunąs suvokti pro1 
blemos esmę ir išskirti turinį „ ,
nuo formos, jis neišvengiąmsi Cons° 3epeclu-

ekskliuzyvizmą, kuris mū
sų atveju iš lietuvių tautos iš
brauks tūkstančius pajėgių jos 
darbininkų. Gi lankstumas prin
cipų ribose yra progreso kelias 
ir jo atsisakyti mums nereikė
tų.

III <

Kitas svarbus klausimas yra 
mūsų jaunųjų lietuviukų litua
nistinio švietimo ir auklėjimo 
metodika. Šį klausimą keliais 
taikliais sakiniais neseniai iškė
lė jaunasis mūsų kultūrininkas 
ir mokytojas P. Natas “Darbi
ninke”. Jis rašo: “Džiugu, kad 
šiemet LB valdyba išleido nau
jas programaą, dar smagiau bū
tų, jei kas nors pasirūpintų nau 
jų vadovėlių ir naujų mokymo 
būdų kūrimu . .. Metodo klau-

1. Bendromis jėgomis stiprin-' simas yra labai svarbus, kaip 
tina Lietuvos Vyčių organizaei- svarbus ir naūjųjų mokytojų 
ja ir jos žurnalas “Vytis”. * rengimo klausimas”.

pasimeta ir kiekviena smulk
mena jam tampa neišsprendžia
mu kląusimu. Jis mato du ke
lius ir renkasi lengvesnį bei jo 
manymu logiškesnį, deja, be
veik visada amerikįetišHąjį. Ko
dėl ? Todėl, )tad jis, jau gebėda
mas problemą analizuoti, dar ne 
geba gautų išvadų sintetizuoti. 
Mums, suaugusiems, yra daug 
lengviau praktiškai suderinti 
dviejų kultūrų įtakas, atskirti 
turinį nuo formos, principą nuo 
metodo. Jam toks dvišakis auk
lėjimas ir švietimas lieka nesu
prantamu ir šalintinu dvilypiš- 
kumu. Todėl mūsų auklėtojų ir 
švietėjų pirmutinė pareiga yra 
pašalinti šį dvilypumą. Tai ga
lima pasiekti tik vienu būdu: 
neškime savo lietuviukams lietu 
višką dvasią amerikietišku, me
todu.

Vieton mokytojų, kurie neį
stengia persiorientuoti, duoki
me jienąs jaunus mokytojus, ku
rie pažįsta amerikinio gyvenimo 
niuansus ir stovi toje pačioje

dūrio dviejų šimpanzių “abstrak 
tinio meno" paveikslai. Viena 
beždžionė Congo yra iš Londo
no zoologijos sodo, antra Betsy 
iš Baltimorės. Betsy dažo savo 

Congo
dažo, kada nori, pagal “įkvėpi
mą”. Labiausiai mėgsta mėly
nus dažus. “The Times” meno 
kritikas sužavėtas, kad paveiks
luose nėra vaizdo, o tik “abstak- 
tinis menas”, kuriame žiūrėto
jas gali įsivaizduoti žmonių figū 
ras, katedrų bokštų linijas. 

Pribėgo kelio galą

Šią vasarą nusikaparojo Ang
lijoje greičiausias šio amžiaus 
arklys Nearco, išgyvenęs 22 me 
tus. Jo artimųjų “giminaičių” 
liko 508. Gimė jis Italijoj, lak
stė visoj Europoj, laimėdamas 
šimtus bėginių ir milionus jo sa 
vįninkams.

Priemonė kivirčam išvengti
Vienas amerikietis farmeris 

gaidžiam pritaisė spalvotus aki
nius, ir jie daugiau nesikapoja, 
nes pasaulis atrodo kitaip. Išra
dimas verta pritaikyti ir užpa
tentuoti grupinio susitarimo ne- 
berandantiem.

=-===
JANIS KLIDZEJS kričio 27 naktį šviesos trokštančios akys amžinai už- už rankos gražų vasaros vakarą, kad abu pabėgiotu-

ROMANAS

vERTt 'A. BBUflūB
(TĘSINYS)

merkė Salanų gimnazijos moksleivė Marytė Salnytė 
Praeitą vasarą ji buvo susirgusi plaučių uždegimu. Ne
seniai dar persisaldžiusi, ir ta pati liga ją pagavo antrą 
kartą. Sunkioje kovoje jaunoji gyvybė lūžo.

Jos liūdi auklėtojai, visa didžioji Salanų gimnazi
jos auklėtinių šeima, liūdi tėvas, motina, trys seserys 
ir du broliai.

Daugybė širdžių klausia ir klaus: kodėl tu, baltoji 
gėle, turėjai palūžti taip anksti ? Kodėl tokį ankstyvą 
savo saulės rytą ?

Mergaitė turėjo tik nepilnus 17 metų.

mėm?.. Niekada?.. Niekada? Niekada?..
Andrius sugniaužė kumštis. Nagai piovė delnus. 
— Oi, aš nevykėlis! Aš jai nerašiau, kankinau.

Esu žmogžudys! Iš tikro taip! Andriau, tu norėjai pas 
ją nueiti viską nugalėjęs, garsus ? Tu, nevykėli! Kur gi 
tu dabar gali nueiti? Kur?

Jausmų audra siautėjo.
— Kas kaltas? Likimas! Likimas buvo? Buvo!

Nebuvo! Kokia prasmė visa tai žinoti. Kas lėmė tai? 
Andrius pradėjo smarkiai eiti. Jei šį akimirksnį

„ ... moksleivė Marytė Salnytė...“
Baisus akimirksnis. Sujaudinto kraujo banga kil 

nojo odą. Andriaus akys dar nebuvo suspėjusios šio gruodžio 2 dieną, 
rašinio perskaityti, tarsi nelaimę nujausdamos, jos bė- j Amžina ramybė baltajai gėlei, kuriai nebuvo leis- 
ginėjo instinktyviai, lyg pagalbos jieškodamos nuo iš-1 ta pražydėti šioje žemėje.
spausdinto rašinio pradžios iki pabaigos. Ne, nebuvo. 
Kiekvienas sąmoningai pagautasis žodis ištraukė iš 
staigaus ugninio kliedėjimo ir artino į didžiai baisią 
tikrovę.

Ne, ne! Kaip tai gali būti? Ne, negali būti! Tai 
negalima! Kaip tai suprasti? Buvo ir nebėra? Ji buvo 
ir jos nebėra? Siaubinga! Maryt, brangioji... Kur tu 
esi?

Prasmė Andriui susimaišė su beprasmiškumu. Jis 
sudejavo, tarsi jam kas būtų peilį suvaręs į krūtinę, 
nuėjo drebančiais žingsniais atgal į Vermanio bulvarą 
ir atsisėdo ant apsnigto suolelio.

Akis buvo uždengusi ašarų migla. Jo rankos buvo 
pasidariusios kaip plieno štangos, o visdėlto drebėjo. 
Atskleidė vėl laikraštį. Skaitė.

„Nulūžo balta gėlė...“
Tokia buvo antraštė. Toliau...
„Žiemos sniege nulūžo balta gėlė jaunystės žydėji

mo pradžioje. Salanų ligoninėje po sunkios ligos, lap-

būtų galėjęs sutikti tą, kuris taip baisiai lėmė likimus 
Išlydėjimas iš'Salnišų namų į Baltakalnio kapines ir sugriovė gyvenimus, su juo būtų ant vietos atsiskai

tęs. Kaip tave vadina? Kur tu esi? Didysis žmogžu
dy?

— Kaip šiurpulingai keista: būti čia ir daugiau 
nebebūti! Maryte, tu buvai čia, ir tavęs daugiau nebė
ra... Nebėra.. Nebus. i.

Siaubingu greičiu pro akis bėgo visa kas buvo 
praėję: Rugajų ir Salnišų namai ir kambariai, kiemai ir

Amžina ramybė!..“
Andrių apėmė siaubingas karštis. Visas degė. 

Akys apsitraukė migla. Mintys lūžo kaip aštriu stik
lai. Pjovė. Visus jausmus, rodėsi, tarai kažkas smau
gia baisia, juoda, geležine ranka, ir šie jausmai slėpėsi dirvos... Ten visur buvo vaikščiota. Tada Salanai. Kla- 
jo krūtinėje. Jis nejuto, ar kas skaudėjo, jam tik buvo, 8^8> gatvės, Marytės ir Andriau# kambariai... Toji nak- 
be galo sunku. Jis nebematė daugiau šios baltosios , ^ad jis pas Marytę buvo užmigęs... Tada visa
dienos, visas oras atrodė siaubingų kančių pilnas, slėgė 
jį prie žemės ir rodėsi, juokėsi ir tyčiojosi iš jo tvirtu
mo: čia tu esi, stipruoli, tu, smėlio grūdeli!..

— Maryt, ar tavęs daugiau nebėra? Kur tu esi? 
Kur tu esi? Ar tu niekada daugiau nekalbėsi, niekada 
daugiau nesijuoksi? Tylėsi... Dieve, ar tu esi ? Artu 
taip lėmei? . ,

Ką veikti? Kur eiti? Kur?
Andrius atsikėlė ir sustingusiais žingsniais ėjo 

nežinia kur. Kur gi galėjo eiti? Kur skubėti? Kam dar 
dirbu?

— Maryte, ar tu niekada daugiau manęs nepaimsi

audra po to: jis nuėjo išvarytas, žiema, pavasaris. Sto
tis. Jis važiavo- į Rygą... Marytė nutraukė baltą ska
relę, mojavo, ilgai mojavo, kol ją apėmė tamsa ir tolu
ma... Daugiau jie nebepasimatė... Baltos skarelės mo
javimai skraidė prieš akis... O dabar?

Regėjimas pertrūko ir degė karštomis ir šviesio
mis liepsnomis.

Andrius ėjo į LaČpleeio gatvės pusę ir nematė nei 
priešais einančiųjų, nei namų. Nežinojo ir to, kad ant 
skruostų yra spindinčių ašarų srovelės. Priešais einan
tieji žiūrėjo į jį. Jis to nejautė.

(Bus daugiau)
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galėtų spręsti savo likimą, nie- liucijos veiktų laisvės priešą, apsistojimo vietos, paaiškėjo, vienas šio kontinento atstovas, paaukoti kaikuriuos savo ir sa- 
kieno nevaržomi. tai pavergtosios tautos jau bū- kad per administracijos neapsi- Priežastis, aišku, labai supran- vo šeimos interesus. Todėl svei-

Belaukdami laisvės dienų, jie tų laisvos ir gyventų savo ne- žiūrėjimą egzįlams nebuvo pas- tama: nebuvo kam apmokėti ke- kintinas mūsiškių skautų pasi- 
*, -u,neša kraujo auką ir drąsiai de- priklausomose valstybėse. | kirta stovyklavietė. Tada grei-, lionės ir kitas išlaidas ir norin- ryžimas bent simboline suma 

tantl“X p““- ka.' i’pagTn“Jr W P-tan- Esamos kovos ui laisvę prie- tomis lietuviai gavo vietų jau ne tieji vykti tegalėjo tai atlikti prisidėti prie dalinio iil.idy su-

rui. asmens ir tautų laisvės ia- turim, pergalės, politinio apsuk M* laisvės kovų nemirtum, monės yra nepakankamos ir jų kaip egzilai, bet kaip Lietuvos
lininkių Jungtinių Amerikos Vai rūmo ir jėgos gali,. Nors jau 'rod>™*' Saunu“ Jaunuoliai, dar vartojimas ne tik nemasma, reprezentantai. Tuo pat Lietu-

- o o - ‘bimnkai ir net ištisos tautos bet, priešingai, didina laisvės vos vėliava buvo iškelta prie
sutemas. 1 vartų, laisvų ir nepriklausomų

O vistik yra vilčių tautų vėliavų miške. Šiaip jau lerių, paėmė neapmokamas ato-
Mes tikime, kad laisvės die- kituose jamboree3 skyriuose lie- stogos iš darbovietės ir nuvyko

ao3 pavergtosioms tautoms tuviai skautai dalyvavo egzilų tktyviai atstovauti Lietuvą di-
grupėje ir turėjo daug progų džiajam skatybės sambūryje,

LAISVĖS SUTEMOS
P. V. RAULINAITIS, Los Angeles, Calif.

stybių ir Anglijos vardu buvo 1945 metais buvo nustatyta ... x .... 
pasirašyta ir paskelbta Atlanto Jungtinių Tautų chartos dėa. t^stancais žuvusiųjų didvyrių 
eharta 1942 m. rugpjūčio mėn. niai. tarp kurių yra taa, kad ‘J?8 S!?i4v®"t™U.T

14 d Pagal šią chartą yra ui- TT tiki į pagrindines žmogaus
tikrinta laisvė visiems, o paverg teise?, į asmens kilnumą ir ver
toms tautoms ir okupuotoms vai tinguną, o taip pat J tautų, 
stybėm pažadėta atstatyti jų d de ių ir mažų, teises, bet šis 
laisvę iir nepriklausomybę, su- tikėpmas, deja, lieka be tinka- 
teikti joms galimumą laisvai nų* vykdymo ir reikalingo ak

im gurno reiškimosi. Nors Va
karų demokratijos pamažu šu
te kia tautoms laisvę ir lengvi-

/įsiems rodo, kaip brangi yra 
laisvė ir kaip jie nori išeiti iš

tik savo lėšomis. Laimei, kad mažinimo vieninteliam Jungti-
visdėlto iš mūsiškių tarpo atsi
rado bent vienas, kuris skau
tybės labui paaukojo šimtus do-

nių Valstybių ir Kanados lietu
vių skautų reprezentantui pa
saulinėje jamboree.

nustatyti savo valdymosi formą 
ir išsirinkti valdžią.

Šis pažadas, tartum didžiulis 
laisvės varpas, savo galingu 
skambėjimu ugdė viltį ir gaivi
no atsparumą į kovą su prie
spauda ir okupantais.

jos sutemų; jie laukia savo ar- ateis todėl neprivalome nusi- 
t mo pagalbos. minti dėl dabarties būsenos.

Bet gi ko sulaukia? Daug Žmonija dar neperžengė Dan- 
jraž ų žodž ų, kilniai skamban- tės vaizduoto pragaro slenksčio, 
čių nutarimu ir daugiau veik kur vilčių nėra, nors kaskart 
nieko. Maža to. Vakarų demok
ratijos, nors pasilieka gražių

prie jo artėja. Tad ar ne laikas 
j ra visiems geros valios asme-

garsinti Lietuvos vardą, 
tai tinkamai ir atliko.

Jie- vadovų konferencijose, pasitari
muose. Tikrai gražu, kad lietu
viškosios skautybės eilėse esa-Sekanti konferencija Indijoje .

_ . , . . t , ma asmenų, kurieSeganti, už dviejų metų įvyk- . .... x. ‘f siems reikalams nori ir
sianti, pasauline jamboree bus

Paskai a apie revoliucijas
Prof. dr. Mortimes Adier ket

virtadienį 8 v. v. Chicagos uni
versiteto Mandel salėje kalbės 
apie mūsų laikų revoliucijas,

bendrie- Paskaitininkas yra plačiai žino- 
moka mas mokslo pasaulyje.

niai ir kultūriniai bendradar
biauja su priespaudos ir vergi- 

Einant karui, nemaža pana- jos laikytojais ir nešėjais, nė
šių geros vilties naujienų buvo trukdo vis daugiau tautų pa
skelbiama dėl laisvės kovojau- vergti ir teritorijų grobti, 
čiųjų valstybių vardu. Sustojo
karo siautėjimas, o iškankintos, 
persekiojamos tautos nekant
riai laukė laisvės pažadų ište
sėjimo. Baisus nusivylimas ir kiama realios pagalbos.

na jų kelią į nepriklausomybę; ‘a^sv? pr pažįstančių jų ir prie- 
savo valdomose ter.torijose, bet 
kartu jos politiniai, ekonomi

mms aktingai ir vien.ngai eiti ^ruošta Filipinuose, o i arptau- 
.a.svės keliu, neužmirštant pra skautų konferencijų panoro 
juro pasaulyje kenčiančiųjų tau t“ret‘ P“ lndlJa;„spaudos nešėjus smerkiančiųjų 

žodžių ir rezoliucijų skelbėjai, 
bet praktiškai bendradarbiauju -ų. Visur, kur reikia ir.naudin- 
su vergijos ir priespaudos vy.c-. ga, reikia kelti jų likimą ir pri- 
dytojais; jie stiprina jų padėtį minti visiems gyvą reikalą va-

skautų sluogsniuose dėl konfe
rencijos turima įvairių nuomo
nių ir kursuoja daug komenta-

, .. .. .. .. . rų. Aplamai, prisibijoma, kadduoti pasauli iš vergijos; rei- r . .. . • *, . , , . ». . Indijos pataikavimas sovietamskia, kad greta gražių kovos! J f . .. . ,

nevilties skausmas suspaudė vi
sus, kada, vietoj iškilmingai pa
žadėtos laisvės ir okupantų pa
šalinimo, pavergtosios tautos 
pamatė, kad jos paliekamos prie 
spaudoje žiauriam kančios ir iš
naikinimo likimui.

Nurimo kalbos apie laisvės 
grąžinimą, prasidėjo žiauri ver
gijos tikrovė; naikinamos tau
tos atsidūrė laisvės sutemose.

Ką darė teismas?

Bet vėl kiek pragiedrulių atė
jo pavergtoms tautoms, kada 
prasidėjo karo nusikaltėlių teis
mai. Štai vokiečių ir japonų ka
ro ir politikos vadai pasodinami 
į teisiamųjų suolus, pravedus il
gą ir išsamią teismo procedūrą 
ir, apsvarsčius visus jų politi
nius ir karo veiksmus, padary
ta atitinkami, daugumoj pasmer 
kiamieji, sprendimai. Karo nu
sikaltėliai pradeda gauti atpil
dą, nes tarptautinės teisės pa
grindu yra neteisu ir neleistina 
pradėti karą ir vesti jį neleis
tomis, pavienius nekaltus asme
nis, kaimus, miestus ir ištisas 
tautas naikinančiomis priemo
nėmis ir būdais.

Nekaltųjų žmonių kankini- 
rmi, persekiojimai ir žudymai, 
jų sodybų ka mų ir miestų gr.o 
vimas, deg nimas ir baisiu oro 
bombarda/ mų būdu naikinimas 
j.vj pripažintas smerktinas ir 
baustinas. Minėtų tautų nusikal 
lėliams ir politikams buvo pri
taikintos ir įvykdytos atitinka
mos griežtos bausmės. Tarpiau 
tinis Karo teismas nustatė, kad 
atskiri asmens gali būti bau
džiami dėl tarptautinės teisės 
nuostatų laužymo (Nueremberg 
Trial, Cmd, 6964 (1946), p. 
41).

tarptautiniu diplomatiniu san
tykiavimu, ekonominių 'gėrybių
ir naujausių pramonės ir kitų dėl laisvės ir tautų išlaisvini- 

mesio’į’jL’ nūo pirmiauOpaver-!sriči,i ^radimų pagalba garnį- mo žodžių, tuojau prasidėtų, 
gimė ir okupacijoje laikomas namų pramonės ir susisiekimo tarptautinės politikos sąlygoms
tautas; joms išsilaisvinti netei- kitų sričių mašinų ir įran

kių perteikimu. Visa tai vyksta 
nekaltu tarptautinės prekybos

Sąžinės balsas pasibeldžia, bet... santykių palaikymo vardu.
Laisvės priešas yra stiprina

mas realiomis ūkiškomis ir dip
lomatinėmis santykiavimo prie-

Nekreipiama veiksmingo dė-

Tiesa, kartais sąžinės balsas 
pasibeldžia į Vakarų demokra 
tijų vadų širdis, jie pasidaro ne-

I

pritaikinti ir tarptautinės tei
sės nuostatais pagrįsti veiks
mai.

Visi ir kiekvienas yra atsakin 
gi dėl laisvės išlaikymo ir tau
tų vergijos panaikinimo; kelki
me balsą, kreipkimės į galią ir

tarptautinėj politikoj gali bent 
dalinai atsiliepti ir jų nusistaty
me svarstant pasaulio skautų 
reikalus. Egzilai prisibijo, kad 
į tą konferenciją indai gali pa
sikviesti svečiais ar dar tik ste
bėtojais ir raudonųjų “skau
tus”. Pagaliau kaikas prileidžia, 
kad iki to laiko ir sovietiniai t 
pionieriai gali staiga pavirsti

ramūs ir pradeda kalbėti apie nionėmis, o pati laisvė paverg- 
esamą asmenų ir tautų priespau tiesiems palaikoma ir dėl jos
dą, persekiojimus ir vergiją, kovojama veik vien gražiais žo-
skiria komitetus, daro rimtus ir kilniomis rezoliucijo-
ir išsamius tyrinėjamus, surašo mis- Jei&n žodžiai ir rezo-
juos į storas knygas, kuriose 
surinkti faktai šaukiami dan
gaus keršto; net savotiškai ža
damas pavergtosioms tautoms 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymas.

Tikrai yra nemaža prikalba
ma tam tikromis progomis lais-

A . .. . , . skautais” ir kaip tokie indų
valdžią tunnčiųjų laisvųjų pa- mielaį u ilnateiaiaia ,la.
šaulio tautų vadų sąžinę lr vi- rjais konterencijon. žinoma, pa. 
somis progomis aktinga, neški- sauliniam skautybėa sąjūdžiui, 
me šviesos žibintą, kad nugale- akautama ir visam skau-
tume laisves sutemas. akajam prestižui tuo būtų su-

============ duotas triuškinantis smūgis.

Gražus pasiaukojimas 
Iš tūkstančių lietuvių skautų 

JAV ir Kanadoje, gausaus bū- 
Be abejonės, lietuviškąją vi- kai patogių vietovių tokio mąs-! rio jų vadų, lietuvius atstovavo 

suomenę domina plati ir šakota to stovyklai. Pirmoje eilėje mi- pasaulinėje jamboree tik vienui 
mūsų jaunimo veikla išeivijos nėtina ALRKF stovyklavietė, ži į ' =
gyvenime. Gyvu dėmesiu seka- noma jau tūkstančiams tautie

SKAUTIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Don Varnas Amerikos Legijonieriy Postas 
— Rengia —

METINĮ ŠOKIŲ VARARĄ

Šeštadienį, spalio 19 d., 1957 m.,; 8:00 v. v.

LIETUVOS VYČIŲ SALĖJE 
2453 W. 47th St., Chicago, III.

ŠOKIAMS GROS “RHYTHM RASCALS" ORKESTRAS

Visi Chicagos legijonieriai ir jų prieteliai yra kviečia
mi dalyvauti šiame vakare. Kviečia Jus,

JUOZAS STANAITIS, Komanderis

vųjų tautų vadų ir atsakingų mį ypač tokie įvykiai, kuriuose čių, be to, esama ir amerikiečių
pareigūnų šiais klausimais, net 
žadama įsteigti atitinkamos pa
stovios laisvinimo kovos orga
nizacijos.

Praeina progos, nutyla kal
bos, primirštama pažadai, dul- 
Kėmis apsidengia baisių faktų 
pilnos storos knygos; laisvės

lietuviškojo jaunimo atstovai skautų stovyklaviečių, valstybi- 
parodo tikrai gražios iniciaty- nių parkų ir pan. viętų, kurias 
vos ir turi progos tinkamai re- galėtų pasirinkti mūsų skautai 
prezentuoti Lietuvą ir lietuvius sekančios vasaros jubilėjiniams 
įvairiuose tarptautiniuose susi- laužams.
bėgimuose. Aišku, nemažesnės 
reikšmės turi ir įvairūs vidiniai 
reikalai. Šį kartą tenka pateik-

Neapdairumas padėjo

a-okštanč-os ir dei jos ko. o jan- įį keletą būdingesnių žinučių iš 
čios tautos toliau liekas vergi- mŪ3ų skautų gyvenimo, 
jai, naikinimui, priespaudai ir
oU temoms.

Geros valios asmens ir pa- 
/<.rgi.ųjų tautų laisves skelbėjai 
yra nuū.nmkai politinio vyas- 
..io, naujų iaUixin.ilgų žmogaus 
.....nU ue-uaių ..u.a. g—* 
.i.jC v.a Kk.iivciic*jU, luviropcn vai- 
,.^.4 ocHmuom^nes ..onvenci- 
joa žmogaus teisių ir pagiariui- 
n.ų laisvių apsaugai ir oegales 
u x /vainoims progomis prnm- 
„Uj4 nutarimų, laisvų valstybių 
pj-rmineniuose pasakytų gražių 
paguodos ir paurąsinimo kalbų, 
v o./m g tiesiems paskatinimo pa
reiškimų ir priimtų rezoliucijų.

Nenoromis geros valios žmo-

S to vykia tik sau ar ir 
visuomenei

•v

Tarptautinė teisė pripažįsta nėms visa tai skaitant ir gir- 
gyvenimo teisę, religijos ir są- dint išspaudžia gailią džiaugs- 
žinės laisvę asmeniui, teisė tau- mo ’r skausmo ašarą, žadina

begalinės padėkos jausmus tų 
iškilmingų raštų, kalbų, nuta
rimų autoriams ir jų skelbė
jams.

Deja, tikrovėje randi vien 
juodą dabartį ir kraujuose bei 

tų valdžią ir ligi šiandien nėra priespaudos varge skandinamas 
joms grąžinta laisvė, nors tam okupuotas tautas, naikinamus 
buvo užtenkamai laiko ir poli- jų kultūrinius lobius ir materia- 
tinių progų. iinius turtus.

' I
Tebelaukiama

toms turėti savo nepriklauso
mas valstybes ir laiko, kad jos 
yra neliečiamos, kaip tarptau
tinės bendruomenės nariai. De
ja, daug nepriklausomų valsty
bių karo metu pateko į okupan-

Okųpuotųjų kančios

Okupuotosios tautos karo me
tu buvo žiauriai išnaudojamos 
ir naikinamos ne vien vokiečių 
ir japonų karo nusikaltėlių, bet 
nemažiau kaikurių kitų, o ypa-

Priespaudoje gyvenantieji pa
vieniai asmens ir ištisos tautos 
kantriai laukia, kada bus tęsia
ma nebaigtos karo nusikaltėlių 
bylos, kada pagaliau visiems

Pasaulinės skautų jamborees 
Anglijoje metu, skautų vyčių 
skyriuje, per administracijos 
neapdairumą Lietuvos trispalvė 

j laisvai plevėsavo kitų pasaulio 
' nepriklausomų tautų tarpe. Įvy-

. Kitais, t. y. 40-aisiais Lietu- ko taip. Mūsų skautai vyčiai da- 
); nep/ik’ausomybės atgavi- lyvavimui buvo įregistruoti eg- 

. a . iaū ų s autai rengia t - autu g/upėje Mūsiškiams 
..j nį stovyklą. . : pradėjus tę'rautls dėl

. v n .x p tna ją nu-
: .ca nuosa- 

v.ei,cje xU-iš..auj 
..ur a.vc 1.1 C-i.gano valstybės 

. j xx. v.eta p .čiam stovylc- 
./ aru .r laba* tinkanti, bet 

žym4ų atstumų nuo didesnių-,
J j ilettiv škųjų centrų ji būtų pa 

k aras ž, m.a. mažesniam lan 
jlOju __aič.ui. Reikėtų galvo

ti, lead stovyklaujantieji skau- i 
tai labai pageidautų galimai di
desnio-visuomenės dėmesio tai 
neeilinio pobūdžio stovyklai, 
aet, jei stovykla tikrai įvyks 
toje tolimesnėje vietovėje, var
giai ar lankytojų skaičius galės 

• siekti tūkstančius. Visai kas ki- , 
ta būtų, jei jubilėjinei stovyklai 
būtų rasta tinkama vieta kur 
nors Chicagos, Clevelando, Det
roito trikampyje. Čia juk tirš
tai gyvenama lietuvių, puikus 
susisiekimas, netoli ilgoji Nevv 
Yorko — Chicagos autostrada, 
be to, nebūtų toli ir Toronto,
Hamiltono bei kitų Ontario vie
tovių tautiečiams. Michigano 
pietrytinėje dalyje, maždaug mi 
nėto trikampio vidury, yra visiš

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu 
vas taippat teiks ma 
lonumą karštame ore

JAZI ak M.YVA

Mt

\ »>

MOODY 
CO

tingai visą laiką priespaudą ir hus taikomas teisingu-
vergiją pasauliui nesančiųjų vai 
dovų ir diktatorių veiksmai ir 
parėdymais.

Šie pastarieji ir jų padėjėjai 
bei baisius kankinimo, naikini
mo ir priespaudos parėdymus 
dėl pavienių asmenų, tautų ir 
rasinių grupių vykdantieji as
mens, deja, ne tik dar nebuvo 
ir nėra teisiami, kaip karo nu
sikaltėliai, nors pagal tarptau
tinės teisės reikalavimus turėtų 
būti, bet, priešingai, jų atstovai 
sėdėjo tarptautinių karo teis
mų sudėtyje ir teisė kitus, dar 
neseniai buvusius (o kokia liki
mo ironija!) savo draugus ir 
bendrininkus.

mas ir teisė, kada laisvės ištroš 
kusi pavergtoji šimtų milionų 
žmonių jr daugelio tautų ben
druomenė sulauks teisėtai, pa
gal žmonių ir Dievo teises, 
jiems priklausančios laisvės ir 
laimingo gyvenimo, kad patys

pooooooooooooooooooooooooo

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IA Rtotlea WOEH 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio Iki AeAtadtcnlo nuo 
S:80 iki 9:16 v. ryte, Ir kOR plrnrca- 
dlenj nuo 7 Iki R vakare.

RĖK M A DIEN J IA radijo stoties 
WOPA 1490 k. Ir EM 102-3 MC. 
8:30 lkl 9:30 rvte.

Tel. HF.inlock 4-3413 
7I5» Ho. Maplewood Ave., Chicago 2# 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. Albrook 6-7670 b 
Glbeon

Generalis kontraktorius nau 
ją namą statybai. įvairiems re 
montams tr namą pertvarky 
mams e Turime dideli patyri 
mą namą statyboje. • Patys 
itllekame cemento Ir medllo 
darbus e Apkalnavlmal nemo 
ksmai «

I

O V I N G
4 BENIULIS atlieka įvairiu* 
•erkrauetymua bei pervežimu* 
š *olimų Ir artimu atstumų

Tel. Bishop 7-7075

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

\ND jLOA8 
ASS’N 

LAfayotte S-10S> 
He(klewicx, sekr. lr advokatas

V I N G SCRANE SA
•555 WEST 47th STREET

B. R. Pietklewicz, prez.; E. I
Holuunr aukštus dltidendue. Kei/lam* čekius. Parduodame ir perkam 

ralstybSa bonus. Taupytulama patarnavimai Bemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami suskaite iiandien Apdrausta iki S1O,OO(>

r>arbo valandos pirmad ir ketvirtad 
ntr ’r pen> ° ’k’ ’

nuo 9 tki 8 vai. vakar*
/eaUP -M,/ n IV*

PRISTA IOM 

Visokių RAAIų 
MEDŽIAGĄ

ARR
LU M

STASYS UTWINAS. Pree
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m

I62fi S. Cicero Ave 
Cicero, Dl.

rOunhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

P. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.ANTANAS LIGUTIS. sav.

• JUR « ■ ’JK ■ i » »
J. G. TELEVISION OO. e 2512 W. 47th Str. • FRtntier 6-1998 

PATARLE SAKO; GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom.

Mdnrn ir, , ., .............. , k( lv ,ni t vai H< km nlflflrvli

ii TOU IR ARTI
MAUJt OtUSU NAUJAUSI M9AUSTTMO (BANKIAI

AtSTŲ PATTfflNIAS-PfSUS HA SĄtlNINAAS fiATAAAUNINAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
ĮĮ 2022 w. 69 St- CHICAGO 36, ILL Tel V/Albmek 5-920*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, 11x1 

Telefonas — FRontier 6J 882

I,
P

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A
6245 S. VVestern Ave.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArdg 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. Hl

OISTRICT SAVINGS A
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, 111

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49tb Ct.. Cicero 50 IU„ tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S Halsted St

A LOAN ASSN.
Chicago 8. Dl
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DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SH0W

Spalio 17, IB. 19 d.d.
Ketvirtad., penktad. ir šeštad. nuo 9-tos vai. ryto iki 9-to. va), vakaro.

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmeniui, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — tegu! jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION & RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7252

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti“ 

Kviečia savininkai — Pranas Keršis, Paulius Endzelis ir Juozas Bendoraitis

KUPONAS
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d.

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis
3-tia premija Hei. Radijo; 10 premijų Elekt. Gaminių.

(Dalyvauti galinta ir nieko nepirkus)
Vardas ....................................................................... ..............................................
Adresas '.......................... .................................. .. . .. ..................
Tel. nr.................................................... '...................................................................

P AUKITE ŠĮ KUPONĄ KRAUTUVĖJE y

“VARPO” PENKMETIS
Ir kas su daina Koncertuota: Chicagoje :— du
Gvven’.man eina, kartus, Clevelande, Detroite,
Tas niekuomet ir niekur .... , .. .__ , .

nepražus. Winc*sore ir Montrealyje — po 
kartą, Hamiltone — tris kartus,

Tai šlagerio posmelis, kuria- Tilsonburje, St. Catharines ir 
me tačiau išsakyta begaliniai Niaigara Falls — taip pat po Į 
gili tiesa. Daina, kaip žmogaus, kartą. Du kartus koncertuota 
palydovas šioje žemėje, galima angliškai kalbančiai publikai To- 
sakyti, yra viena jo patikimiau- j ronte-
šių draugių. Daina žmogų gai-l Repeticijų turėta: 1952 m. —
vina, kelia dvasią augštyn, kil- 
niną jausmus ir veidan įgravi- 
ruoja džiugios, tiesiog dangiškos 
šypsenos ornamentus.

16, 1953 — 113, 1954 — 116, 
1955 — 93. 1956 — 124 ir 1957 
m. — 69. Iš viso — 531 repeti
cija. Kiekvienoje repeticijoje už

IS ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJ

niškotdos Demokratijos kongre- pavergtų kraštų laisvinimo klau 
sas Lietuvių delegacijai pirmi- simas ir pravestos tuo klausimu 
ninkavo dr. Antanas Trimakas, atitinkamos rezoliucijos. Vliko 
kuris dalyvavo jvairiose komisi- pirmininkas, atvykimo kongre- 

— Rugpjūčio 15 d. buvo Įteik- iO8€ ū* paskutiniame posėdyje— san proga, padarė išsamų pra-
ti kardai ir diplomai dviem kari- uždaryme pasakė kalbą anglų nešimą lietuvių visuomenei Vila 
ninkama aspirantams Vincui ir kalba. Be dr. Trimako dar mū-, Zelinoje ir per abi lietuviškas 
Antanui Tūbeliams, veikliems delegacijoje dalyvavo, atvy- radijo valandėles. Iš Sao Paulo 
Senojo Malūno (Moinho Velho) kęs iš Urugvajaus, mūsų žymus dr. Trimakas su K. Čibiru išvy- 
lietuviams jaunuoliams. Vincas žurnalistas Kazys Čibiras (Ve- ko Urugvajum o iš ten Argen- 
po metų bus advokatas. Nors ra31), apie 10 knygų apie Lietu- tinon su tikslu aplankyti lietu- 
abu jaunuoliai nėra matę Lie- vą ispanų kalba autorius, Lie- vių kolonijas.
tuvos, tačiau jų tėveliai įskie- tuvos pasiuntinybės Urugvajuje1 ______

Prieš spaudos attache. Iš vietinių de-

T. , , . i trunkama po dvi valandas.Kas nuolat dainuoja kasdieni-, .. . .... „ , =, J , . Šioje Varpo žinių apzvalge-niame gyvenime arba damų pos L,. ; . , .. , . . \ ?" . . , , I Įėję, kaip skaitytojai matys, bumus niūniuoja nors darbo me-1 J ’ , * , •£ . , . . . . . vo nemaža operuota skaičiais,tu, tas dažniausiai turi gryną,,,, ... ., . .. . i , Savaime aišku, jog skaičiai ra-švana sąžinę ir nuotaiką, o kas .. . . ,, , .. . . , , sini skaitančiajam yra nuobodusbažnyčioje gieda — vra sako- , _ ,.J . . ■ . ,.& - dalykas. Tačiau rašantysis sias
eilutes sąmoningai parinko tų 
skaičių, kad parodytų visuome-

ma — dvigubai meldžiasi.
Tai tik truputis bendrų sam

protavimų apie dainos ir gies- nej varg0 padeda, kiek Va
rnės galią žmogaus gyvenime, 
imant tai kiek siauresne prasme. 
Betgi dainavimas ir dainos me
nas iškelia ištisų tautų kultū
ringumo apraiškas, įrikiuoja tas 
tautas į pirmaujančių tautų tar
pą ir t.t.

Lietuvių tauta, galima saky
ti, buvo ir yra dainuojanti tauta. 
Tos tautos nariai — lietuviai — 
kur ėjo, ką veikė ar keliavo, — 
niekad nesiskyrė su daina ir 
giesme. Tai jų gražusis priva
lumas. Lietuvis iš senų senovės 
dainavo ir džiau7sme, ir liūdesy
je. Taip pat dainos posmai ne
nuklydo ano meto karo žygiuo
se; o taip pat ir dabar mūsų 
partizanai, klampodami po miš
kų raistus, be abejo niūniavo 
dainų posmus ir tuo lengvino sa
vo sunkią dalią

landų sugaišta tie, kurie be jokio 
atlyginimo aukojasi ir dirba sve 
tur, stengdamiesi garsinti lietu
vių ir Lietuvos vardą, o tuo pa
čiu — jieškoti mūsų vargstan
čiai ir kankinamai tėvynei drau
gų ir užtarėjų kitose tautose.

“Varpo” penkmečio koncertas
Šis didelio masto parengimas 

jvyks 1957 m. lapkričio 9 d. di
džiulėje ir puikioje Eaton audi
torijoje. Koncerte dalyvaus so
listai Krištolaitytė, Stempužie- 
nė, Verikaitis ir Rožaitis (teno
ras). Gi “Varpas” pirmą kartą 
atliks Šimkaus kantatą “Atsi
sveikinimas su tėvyne”. Taip 
pat publika išgirs ir naujų da
lykų. Kartu su solistais bus at
liktos ištraukos iš operų “Car- 
men” ir “Aida” bei kt.

Deganti sala pasirodė prie Azorų. Fotografas kuris šią 
rūgstančią salą pastebėjo ir nufotografavo teigia, kad ši su 
ugniakalniu sala yra 500 pėdų diametro. (INS)

KANADOJ Tą sukaktį nutarė labai iškilmin j 
gai paminėti ir etninė taryba,

Toliau vadovaus etninei tarybai i suruošttama specialią akademi- 
, ją. Tos akademijos metu numa- 

Rugsėjo 22 d. įvykusiame me- tomos dovanos etninei spaudai
tiniame CCF (Kanados darbie
čių) etninės tarybos susirinkime steigėjo, protestantų dvasiškio 
mūsų tautietis dr. Ancevičius James Woodsworth gyvenimas
buvo vienbalsiai perrinktas tos 
tarybos pirmininku sekantiems 
veiklos metams. Dabartiniu mė
tų šitai tarybai priklauso lietu
vių, lenkų, vengrų, vokiečių, 
suomių, italų, danų, kroatų, uk
rainiečių, žydų, anglosaksų, če
koslovakų ir gudų atstovai. Vi
si tie atstovai yra socialistinių, 
demokratinių ar nepartinių or
ganizacijų. Lietuvius socialde
mokratus toje taryboje atsto
vauja Vytautas Šimkus, Rayer- 
sono Instituto architektūros stu 
dentas. Tarybos posėdžiai vyks
ta kas mėnuo ir juose svarstomi

Dainuoja lietuviai ir išeivijo
je, tuo keldami augštyn savo ii-1 Kaip- skaitytojai matys, ruo 
gesiu persunktas svajas ir re-' šiamasi dideliam ir didingam

koncertui. Torontiškiai lietuviai 
ir svečiai iš kitų Kanados lietu 
vių kolonijų bei JAV lietuviai — 
kviečiami ko gausiausiai koncer
te dalyvauti, tuo suteikiant mo
ralinį pasitenkinimą “Varpo” va
dovui muz. St. Gailevičiui, o taip 
pat ir choristams bei choris
tėms, tiek daug laiko pašven- 
čiantiems lietuvių ir Lietuvos re 
prezentacijai svetur. Tai tikri 
mūsų ambasadoriai, kurie yra 
verti nuoširdžiausios pagarbos.

Tegyvuoja “Varpas” Toron
te ligitol, kol jis galčs savo il
gesingas dainas parvežti į išsiilg 
tą tėvynę Lietuvą, kai ten iš
auš laisvės rytas. P. Alšėnas

prezentuodami savo tautą kitų 
akyse.

Toronto “Varpas” skamba jau 
penkeri metai

Nesuklystant galima teigti, 
jog šios kolonijos pažiba —yniš 
rus choras “Varpas” — šj ru
denį mini savo penkerių metų 
gyvavimo sukaktį. Toji sukak
tis bus atžymėta didingu kon
certu ir ypatingai turininga kon 
certo programa.

“Varpo” kronika

Pirmajam ir dabartiniam cho
ro dirigentui muz. St. Gailevi- 
čiui atvykus iš Montrealio ir ap
sigyvenus, 1952 m. spalio 22 d. 
pirmajame dainą mylinčių as
menų susirinkime buvo sukur
tas Toronto lietuvių choras. Da-
^avo 85 asmenys. Pirmojon i VeSlUViU MietrailkOS lt 
choro vąldybon buvo išrinkti <o«noro (linepirm. J. Račys ir nariai P. Gul- augStOS rūšies TOtOgrafIJOS 
binskas, E. Bubelis, Aid. Venc- milSU Specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

kūtė ir P. Kaškelienė.

Pirmasis choro pasirodymas 
jvyko 1952 m. lapkričio mėn. 
Įvykusiame kariuomenės šven
tės minėjime, kuriame vyrų cho
ras padkinavo keturis dalykus.

Pirmasis koncertas įvyko 
1953 m. gegužės 9 d. Jo metu 
chorui buvo duotas "Varpo” 
vardas. Krikštatėviais buvo On
tario parlamento narys John Ya 
remko, J. Matulionis, J. Straz
das, P. Radzevičiūtė ir P. Mon- 
kienė.

pijo jiems tėvynės meilę, 
keletą metų Vincas suprojekta
vo Senojo Malūno lietuviams 
jaunuoliams lietuvišką kaklary
šį su Vyčiu ir Gedimino Stul
pais, kuriais jaunimas pasipuo
šia sekmadieniais.

— Rugsėjo 8 d. Rio de Janei
ro lietuviai surengė maldinę ke
lionę į Šv. Marijos da Penha 
šventovę. Lietuviai dalyvavo su

legacijoje dalyvavo: kun. Pijus 
Ragažinskas, dr. Eliziejus Drau
gelis ir prof. Antanas Stonis. 
Kongreso metu buvo iškeltas

Iš tų pačių gėlių bitė ištrau

kia medų ir vapsva nuodus.

— Italai

z, , • • - i tautine ir bažnytinėmis vėlia vo(knyga, kurioje aprašoma CCF * i - • • -

ir veikla). Be to svarbiausiu

mis. Šv. Mišias laikė ir įspūdin 
gą pamokslą pasakė lietuvių mi
sionierius Brazilijoje kan. Zeno-

kalbėtoju toje akademijoje nu- nas Ignatavičius, 
tarta pakviesti ukrainietiškos — Rugsėjo 18-21 d. Sao Pau- 
kilmės CCF vyriausybės Saska- 1° mieste, Ibirapueros parke, 
cevano provincijo j finansų mi- i įvyko II Tarptautinis Krikščio- 
nisterį. Mr. Kuziak.

VIKTORU KO tlCOB 
•wl Lieto višk. gazolino ntotte Ir ant»

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENV, AT

VIRŲ IR SKAUDA^enj ŽAIZDŲ 
negali ramiai sSdSti lr naktimis 

miegoti nes Jų užstsenSjuslos žaidos 
niežSjima ir skaudSjima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 

gydymo

Atliekami motoro remontai, lygi-i 
nimo. dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CAU-ME-MOTORS CO.

n7Mt 8 VTESTERN AVK PB 8-WW

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2648 West 7 Ist Street PRospect 8-5374

Tūkstančiai vartotojų Įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. RJRIONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

. . , , ... LEGULO Olntment Jos
bei diskutuojami aktualiausieji ypatybės palengvins Jūsų skaudejl- 
kanadiškos ir tarptautinės poli- i I18- galėsite ramiai miegoti nak- 

tikos reikalai. CCF yra vienin
telė Kanados partija, kuriai pa
vyko suorganizuoti tokią tary
bą ir įjungti į gana aktyvų bei

džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA- 
SiS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su-. 
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą | 
tarppirftOių Vra tinkama vartoti nuo i 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Ifi 
viršinių odos ligų. L*-
guto Olntment yra 

. parduodama — po 76
buvo dr. Ancevičiaus pasiųstas 1 centų $12s ir $3.50. 
protesto laiškas imigracijos mi- pirkite vaistinėse chi 
nisteriui D. Fulton dėl nusivy
lusių Kanada vengrų imigrantų 
siuntimo komunistinėn Vengri-
jon valdžios lėšomis. Laiške pa- į ir atsiųskit Money or- 
brėžta, kad tokia politika yra (derl i ~ 
tik pasitarnavimas komunistų 
propagandai už Kanados visuo- LEGULO, Department D., 
menės pinigus. Nes grąžintieji 5618 W. Eddy St., Chicago 34, Dl. 
vengrai pabėgėliai bus komu
nistų propagandos panaudoja
mi, kaip gyvas įrodymas prieš 
Kanadą ir bendrai Vakarų pa
saulį, ir jų pagalba bus palauž-

reikšmingą darbą.

Užprotestavo prieš vengrų 
siuntimą Vengrijon

Pirmutiniu CCF etninės tary
bos žingsniu šiais veiklos metais

tas vengrų tautoje betkoks ti- j 
kėjimas Vakarų pažadais pa-j 
dėti vengrų tautai jos išsilaisvi-1 
nimo kovoje.

I
J u bitė jaus minėjimas 

CCF organizacijai šiemet lap-
' kričio mėnesį Skanka 25 metai.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra- 

Dabartinę choro valdybą su- atais darbais ir Dievo malonė 
daro pirm. J. Račys, sekr. V. mia Knygoje aprašoma pra- 
Aperavičiūtė6 ir ižd. A. Kuolas, našysčių dovana, nuostabūs iš

gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra Įdėti 32 paveiksml. Kaina

Šiandieninis “Varpo” sąsta
tas: sopranų — 15, altų — 13, 
tenorų — 18 ir bosų — 18. Iš 
viso — 64 asmenys. <2.00

Koncertų turėta: 1952 m. — Galima gauti "DRAUGO*
1, 1953 — 12, 1954 — 14, 1955 Aflministracljįje
— 13, ,^956 — 23 ir 1957 —— 9. (MA Went SS Street, Cltk-ago 2*. III. 
Iši viso — 72 koncertai. I flKaKHCSMKEOHKraHKaaBt

cagoje lr apylinkėse; 
Mllwaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan. arba rašykite

IS ARTI nt TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. SERENAS
»W7 W. «7th PI. Chicago, |

UI. WAIbrook 5-8063

VIRŠ 15,000.000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangn Ir pelninga.

Universal Savings nnrt Vx>an Association užtikrina augumą 
Ir graži, pelną.

Saugumą užtvirtins Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
Sl0.000.06 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią Ir sąžiningą vedėju pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Bns grei
tas Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visais flnandnlais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ŠV. ŠEIMOS VILOS

METINIS BANKETAS
Ruošiamas

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vai. vak.

★

CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Michigan Avenue 

CHTCAGO, ILLINOIS
3

$25.00 asmeniui .... ................................................................ 8 asmenys prie stalo

Kiekvienas nupirktas biletas į banketą bus skaitomas do-t
vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra

šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa

vo vardą ar artimos giminės vardą.
I

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems

įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.
' , *<

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti šį gražų lab

daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau

giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą; Lemont 607 

arba į Šv. Kryžiaus kleboniją; FRontier 6-3900.
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J ŠIAURĖS VAKARUS
Kelionės įspūdžiai

A, VAlJI'šKIS, Black Hills, South Įtakota

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEHTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE i REAL ESTATE REAL ESTATE

Besistebint Teodoro Roosevel-i Beartėjant prie garsiųjų Juo- 
to kietų priešprezidentinių die-, dųjų Kalvų, verta iš anksto ži- 
nų atminimui paskirto tautinio noti svarbiausias apžiūrėjimui 
sodo — blogųjų žemių — keista vietas: Kristaus kančių vaidini- 
fauna, flora bei retai sutinka- mai Spearfish mieste; nuosta-
momis geologinėmis formacijo- j būs požeminiai urvai; keltuvas į Prieš pirkdami ar parduodami na- 
mis, linksmesnių plaučių bend-, j kalnus, iš kurio matomas pil- mu8, biznius, sklypus ar ūkius 
rakeleivis papasakoja snobišką nas, nuostabaus gamtovaizdžio1

2 po & kam.. 2 nut. |*uražąa. *l*,50l> 
a po 4, 1*5, kraut., 2 aut. gar. *35,000 
5 Lunį., 2 aut. gar., porčiai. *17,500 
1 a. 5 k„ 11 a. 7 lc, 2 kar. gar. *17,500 
Turime Ir daugiau namų paMrlnklntul

S.Š. AGLINSKAS Real Ėdate
2430 W. S® Kt. HE. 4-M202

vienos poniutės pašnekesį apie 
jauniausiąjį, 42 metų amžiaus, 
JAV prezidentą.

Vienos kelionės metu į trau 
kinį įėjusi tuometinio preziden
to Teodoro Roosevelto sesuo ma 
Joniai pasveikino sutiktą buvu
sią jų šeimos pažįstamą, kuri tą 
draugystę buvo jau suspėjusi 
gerokai primiršti, bet, nenorė
dama prisipažinti, mėgino vai
dinti. Viskas buvo gerai, kol 
kalba užsimezgė apie naujosios 
keleivės brolį. Tada snobiškoji 
poniutė staiga pasiteiravo: “O 
ką jūsų brolis dabar veikia?” — 
“Jis vis dar JAV prezidentas”, 
ramiai atsakė Teodoro sesuo.

Kietos Šiaurinės Dakotos gy-

kupinas juodųjų kalvų plotas; 
keturių prezidentų biustai — de 

j mokratijos simbolis Rushmore 
kalnuose; laukinių buivolų ban
dos Custer tautiniame sode; šliu 
žų rinkinys Rapid City mieste,
muzėjai ū kt. Račiukaitis, Jonas, iš Šakių ap.,

Kartą į šią vietovę atvykus, 1 įjakietijos buvo nuvykęs Angli-
dažniausiai didelius kelio atstu
mus nugalėjus, būtų netikslu

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St VV Albrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (valu Ir sekm.)

net ekonominiu atžvilgiu ką 
nors iš dėmesio vertų dalykų ne 
pamatyti. Todėl keliautojui nau 

*idinga jau iš anksto ne vien ben
drąją kryptį bei pagarsėjusį 
vardą žinoti, bet ir smulkiau ten 
esančius žymius objektus pastu
dijuoti iš teoretinės pusės. Ta
da realioji tikrovė bus daug su-venimo sąlygose užsigrūdinęs ir . . ,

patyrimo apsčiai įsigijęs, Ispa- Prantamesne ir prasmingesne, 
nų _ JAV kare Teodoras Roose Retai . sutink*mo nuostabumo 
veltas suorganizavo “kietuosius vaidai šioje krašto dalyje nie

ko nekaštuoja, nes dalis mokės- 
čių mokėtojų pinigų yra panau-, 
dota turistų patogumams: akį 
žavinčių, širdį užburiančių gam
tovaizdžių kryptyse išvesti mo- 

(Nukelta į 7 psl.)

jon;
Rekliutė, Vanda, vyras Kliunka, 

Vladas;
Saireika, Albertas, J. ir Karolis;
Vaičekauskas, Petras, gyvenęs 

Aurora, IUinois;
Valužis, Aleksandras, sūnus 

Juozo;
Veželis, Jurgis, sūn. Jono; tė

vas buvo iš Mustenių vai., Seme
liškių vai.

Jieškomieji arba apie tuos žinan-1 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
v 41 West 82nd Street,

New York 24. N. Y.

ĮSAKAI NUMAŽINTA KAINA
3x6, mūrus. RūiA’M. dvigubas Karu

ža*. Alyvos ftildymas. Viskas tik 
$26,000. A. Sirutis.

UKAZL8, STILINGAS
6 Mi ‘ kamb. namus Chicago lziwų 

— prie Marųuette Parko.-Viršuje 2 įį 
kamb. su atskiru įėjimu ift prieškam
bario. šildymas guzu. Dvigubas ga
ražas. Tik. $12,060. Kaip dovana! A. 
Rėklaitis.

0 KAMB. REZIDENCIJA
Ant 37 Ms pėdų sklypo, 9 metų se

numo. 2 blokai nuo Marųuette Pk. 
šildymas gazu. 2 karų garažas. 
$19,500. A. Katilius.

LIETUVIŠKO TIPO
Mūr, 6 kamb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniftkai įrengtas 
viduje. Arti parkas ir 63 gatve. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. M r K. BUNGALOVV 
• Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18,400. A. Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 We*t 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-U015

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

■nūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Ištiek, c. š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. tt kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
fra pigių lr |>t*luingų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave..__ LA 3-3384

BRIGHTON PARKE: *
Med. 5 kaiųb. 2 mieg., skiepe pa

ruošta įrengti butų. centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais ftild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4, centr. ftildymas, labai 
gera vieta. 4

Mūr. 2 po 6, centr. ftild., arti mo
kyklų. U’

Mūr. du namai: 6, 3 kmb. ir krau
tuvė lr 5 kmb. 68 pėdų skl., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAČE PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, pui 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas. gražiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių api.

Med. 6 butai po 6 kmb., geros pa
jamos. gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd $tM CL 4-2390

BUILDING A REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairu* pataisy-; 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

$4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
j Tel.: YArda 7-9675 arba CL 4-74505

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidenciniu* ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-33441 
2737 U(*t 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užBlsakytl namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, WUlow Springs. IU.

HELP WANTED j- FEMALE

S E W E R S
Very* exclusive suburban store 

needs expert sewers. Highest sala- 
ries, permanent, paid vacations.

Q U I N T E R 0
730 Lake St.__________ Oak Park.

Reikalinga mergaitė arba moteris
NAMŲ RUOŠOS DARBUI

Dirbti daliną laiką. Pageidaujant 
yra kambarys.

. GRovehill 6-2505

2nd GIRL
In Modern & New Rectory. Excel- 

lent Working Conditions. Privati- 
Room & Bath. Television Room. 
Good Salary. Please Furnish Refs.

Tel. NĄ 2-5900

HELP WANTED — MEN

raitininkus”, kurių sėkmingais 
veiksmais jis išgarsėjo to karo 
žygiuose. Tai jam labai daug pa 
dėjo per New Yorko guberna
toriaus ir JAV viceprezidento 
postus, kaip pirmajam savo 
krašto piliečiui, įkelti koją į Bal 
tuosius Rūmus. Štai, ką jis 
pats 1918 m. apie tai rašė: “Aš 
visad sakiau, kad be Šiaurinėje 
Dakotoje įgyto patyrimo niekad 
nebūčiau tapęs prezidentu”. Nie 
kad ne vėlu, net šiandieniniams 
vadams, pasimokyti iš žymiųjų 
žmonių jaunystės.

Juodosios Kalvos , 
Naujų įspūdžių įtakoje lai

kas dar greičiau prabėga, nors 
prieš tai niekur nematytą, keis
tą vietovę norėtųsi arčiau pastu
dijuoti; deja, užsibrėžtas kelio
nės planas nebeleidžia. Pasu-; 
kame 85 keliu į pietus “Black I 
Hills” kryptimi. Nušiurusių kai 
nagūbrių prerijose kaikur gano

Pajieškojimas
Valerija Dabušinskienė jieško; 

MARYTES ir PETRIUKAS JO- 
MANTAJTfiS. Atsiliepti šiuo adre
su: A. Kloetaris, Beach Grove Rd., 
Route 2, Box 117. Antioch, UI.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIIEŠKOMI ASMENYS
Achanbengerytė, Adelė ir Ona, 

iš Bartininkų, gyvenusios Naumie
styje:

Andrijauskienė - Vaznaitė;
Augustinas, Jonas, sūnus Pran

ciškaus ; »
Bagdonas, Jonas ir Pranas, iš 

Požerių k., Skaudvilės vai., Tau
ragėn ap.;

Balčiūnas, Julius ir Juozas, iš 
Bartininkų valsč.;

Bidvienė - Vaznaitė, Ona;
Duckovičius, Juozapas, ir jo vai

kai Juozapas, Juzefą ir Petronėlė;
Eicas - Bartušytė, Marijona, ir

jos sesuo Karbauskienė, Ona, d. 
si galvijų bandos, kviečių lau- .Juozo, iš Gaurės vai.; 
kai kiek papuošia nuobodžias Grigaitienė, Agota, duktė Mato,

KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS 

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio ,Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas eu 
nau jaustais 1*56 mily papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pene) fu lr pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus.' 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metu amžiaus.

Be to, ėiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(Woi4tmen’e Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdinTUs kiek mokama pašalpos 
I-eldinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

-DRAUGAS”
4545 West 6Srd Street 

CMcago 29, Illinois
papuosia uuouuu^ns yyras Jonag duktė Aldonai 

lygumas, vakarine varsa degan- į§ papėčių k., Alytaus ap.; 
čios saulėgėlės kaišo kelią iš a-
biejų pusių,, retkarčiais iškyla 
neseniai matytų blogųjų žemių 
vaizdai. Šimtu kitu mylių viena nislovo; 
nuo kitos atskirtos ir gyvenvie- Karbauskienė - Bartušytė, Ona, 
.. ... . , . . . . . ir los sesuo Eicas, Marijona; d.tęs išdygsta, lyg prisiminimui, Juozo iž Gaurėg vaL; 
kad ir čia žmonių gyvenama. Kazimierėnas, Feliksas;
Žinoma, nepalyginamai daugiau ■ Kliant, Ignas, sūnus Povilo;
iu čia kuria diena sn/venų iei Kliunka, Vladas, sūnus Stasio, jų čia kurią aieną gyvens, jei) jo žmona Rekliūtė Vanda; 
baltasis žmogus ne atomine bom, Krukonis, Juozas, sūn. Juro ir 
ba, bet nei proto, nei širdies ne- Katrės, iš Klepočių k., Merkinės 
bekontroliuojama nea pykanta į vaRijragevi^ienė

kilę

Grinius, J. ir žmona Mineikaitė, 1 
Jadvyga;

Islinskaitė, Vanda;
Jurgeluns, Stanley, sūnus Sta-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
J. A. V. PILIETYBE

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. ftild. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,000.

3 a. mūr. namas;, ftild. gazo pečiais. 
Geros, pajamos, $15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. ftild., sklyp. 
81 pėdų, garažas. $28,000. '

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
TeL CLlffside 4-7450; Res.

Y Ards 7-2046

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
MARQUETTE MANOR.

2-jų augfttų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų, kalnų. _

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo ftild. 
Garažas. $18,500.
' KITUR. 2 augfttų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aiuniinum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero ir «4tl» Kt. 6 k. thūr. T. H. 
su modern įrengtu rūsiu, 12 m. senu
mo. Alyvos Šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše lr įsitikinsite gerais pirkiniai

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5®t« So. Western Ave.
l'Rosp. *-2234 arha HEm. 4-70*5

00000-00000000000-0000000000

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORV ILA
REAL ESTATE SALES 

2500 W. 59th St. TeL PKospect 8-5454

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cloero 50, DI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo * vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vnL 

vakaro Iki II vai. vakaro

REAL ESTATE SALESMAN
full or part time; mušt speak Lithua
nian. Top Comniission; apply

NOEL REALTY 
6001 So. Kedzie Ave.
Tel. PRospect 8-5358

MISCELLANEOUS

ieju- I 
lūsų |

savęs nesusinaikins .

BARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudo* reikalam* at-
flinntė šio asmeny*:

E. Jurašas ................... . $5.00
Stepas Soduka ............ . 1.00,
Walter Shemet............ . . 1.00
Agota Žukauskienė . . . . 5.00!
S. Mazonis ................... . 1.00
Ig. Adamkavičius . 1.00
Jonas Siaučiunas . . 1.00
Ačiū spaudo* bičiuliam*. '

“Draugo’* administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atftiuntlii* asmenys:

E. Jurašas $1.00
V. Rachynskas 1.00
L. Damauskas ............ 1.00
Jonas Rauba .............. . 2.00
J. Gedaugas M. D. . .. . 1.00
A. Janulaitis .’......... 1.00
A. Jomantas .............. . 1.00
Peter Jurkonis ....’. 1.00
Stasys Šidlauskas . . 1.00
A. Vaišvilas 1.00
Ačiū geradariam*.

“Draugo” administracija

. ............................................................ .

Jadvyga, duktė 
Adomo, ir vaikai Albertas ir Ele
na;

Kuskytė - Tamulevičienė, 
rijona, duktė Aleksandro iš 
darnon parap.;

Levdanski, Paul, sūnus Adomo;
Mekšraitis, Romualdas Ferdi-

Melninkaitis, Antanas, gyvenęs 
Detroit, Mic-h.;

Norbutienė - Rubytė, Ona, duktė 
Juozapo;

Pruška, Jonas, sūn. Vinco, iš 
Anikštų k., Kietaviškių parap., 
Semeliškių vai.,

anglųKlausimai ir atsakymai 
Ma- {ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 

Kve- j sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina 
lik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigu* su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 VVest 6Srd Street 
CMcago 29, niinoi*

ANGLIS IN FE6IAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugu* baldų perkraustymas 
asmeny turinčių ligą patyrimą

STAŠYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avo. Telef. Vlrglnla 7-7097

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rvtoj’

Norėdami pirkti ar parduoti neju- 
domų nuosavybę naudokitės mūsų 

patarnavimu

P. ABROMAITIS REALTY į
Telef. LEMONt 12*«

1004) Iii nois st., Lemont, 
Chicagoje: V. A. MAŽEIKA 

Telef. COmtnodore 4-5138. 
10838 So. VVabash Ave.IChi

J

m..

ŠIĄ. SAVAITĖ SAVININKAS TURI 
PARDUOTI 2-jų augfttų mūrinį na
mų. 5 ir 6 kamb., 2 autom, garažus, 
'šalia tuftčias sklypas. Žemi mokes
čiai. Apylinkėje 3Xth ir Francisco 
Ave. $15,500, arba duokite pasiūlymų. 
Skambinti Vlrglnla 7-7*55, po 2 vai. 
popiet. « Ri

SAVININKAS parduoda 2-jų 
butų po 4 k. medinį namą. Abu 
butai tušti. 1 kamb. pastogėje. 
Daug priedų. Uždari porčiai. Ga
ražas, šoninis privažiavimas. Kai
na $12,500. 4538 S. ROCKVVELL 
ST. Skambinti POrtsmonth 7-4062 
po 4 v.v., šešt. ir sekm. visą dieną.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot-

Itage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir Aviesos. H bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi- 

I te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.
42nd & Campbell Ave. 5 kamb. ęot- 

tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4flth & Rockvvell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė lr 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 ,kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100^00. Su prekėmis lr mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

i'aip pat turime daugiau nuosavy
lių duodančių geras pajamas Ir pre-
vblnių namų
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo 

ne turinčius parduoti namus kreip
ia į raštinę lr mes mielai patarnau- 

linie parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5000

ST. NICHOLAS PARAI*.
1-MĄ KAKTĄ HICLOMAS 

PARDAVIMUI
6 kamb. mūrinis, graži virtuvė su 

beržinėm spintom, 1 % koklių vonios, 
pilna pastogė, užbaigtas rūsys (tin
kama Seimai arba uošviams). Gara
žas, patio. Daug priedų, negalima ift- 
vardinti. I’rieinaina kaina.

K. & K. REALTY CORP.
KAMINSKI & KRĖJCI 

4302 W. 55th St„ Tel. LU 2-1700
Brighton Parke arti mokyklos, mū

rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26.000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $5,000. Kaina 
$25,000.

A PARTMENTIN IAI
Kampinis 12 b. $57,600; įmokėti 

$17,000. . \
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, • pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Ava 

LAfsyette 3-3881

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo lr staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų jkainavimas ir įvalrūr 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raitinės ir buto telefonas 

Pltospeet 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chicagc 29. DL

ĮSIGYKITE DABAR

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
6Į0 puslapių; 8/, colio storumo

Kaina........................................... |3.00
Paauksuota......................... . $3.60

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek- 
cijoa; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
abollucijal; maldos apaštalystės mal
dos; Av. Valandos maldos; 38 giesm.; 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir' t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs’’ yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio popierio; tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
it alyva kūrenamus pečius fur- 
nai^s), visų dydžių oro vėsintu
vus (Aly oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvtrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-MI71

INTERHTATE INSITRAN4K AGENCY 
*108 S. Ashland Ave.. tthicngo 3*. IIL 
W‘ ■">      1 --------- »*——
^ss'SJsrsJSSfSJsrfgjsrtSLB
Statome

NAIVIUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas> 
1600 8 4STH CT CICERO 50 ITĄ

Tel. OLymplc 2-7381; TO 3-123*
' tr atliekam* visus statybos ir p«< 
tvarkymo (remodeling) darbus 

' ' "s&t

ĮSIGYKITE DABAR !

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”. 4545 W. 63rd St, Chi
cago 20, 111. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

SEE TNESE BARGAIN BUYS
VICINITY 6lst & ARTESIAN

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėje. »

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 
“DRAUG E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, M.

Taigi, dabar pradakita taupyti iioja lietuvlftkoje 
įatalgoja — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud 610,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave.. į vakarus nuo California Ave

CHARLEjS ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

PA.IAMOM 2 HO 5 KAįM.
ARCHER TRAN8PORTACIJA 

Modern. virtuvės su spintom, ply-

lot. 2 car Bk. gar. $29,500.00.
VICINITY 63rd & HONORE

2 flt. Bk. 5 & 6, 36 ft. lot. $19.500.00,
VICINITY 61 *t & LAWNDALE

■ 5 btKjnoom bk. bungalow. 3 baths.
recrcation room ln basement, gas H. 
W. heat, 37% ft. lot., building įn 
excel. cond. could be used for Income 
property. $26,500.00.

Donald L Noel Realty
6001 S. Kedzie

PRoepect 8-5353

ftild., didelis sklypas, 2 autom, gara
žas. Žema kaina.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 58th StraM

Telef. LU 2-1700
DĖMESIO!

, UNUOMUOJAMA — FOR RENT WILL BOARD CHILDREN 
in my licensed home. Excellent 
reference. CEdarcrest 3-5084.) NAMŲ 8AVTNTNKAP

t Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui Patarnavimas veltui Turime

| laukiančiųjų aąraša

| VARPAS Rea! Estate
į 6S1S Ho. M'retern. Pltonpeet 8-2231

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis Geroj 
vletojš, Brighton Parke. Apžiūrėti
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
1140 s. M«plcwood Ave.

. imiiiiiiiiiHiinniniiiiiiiitiiiiiniiuiitiiiiMMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka,

. nes jis vra plačiausiai skaitomas 
’ lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

" yra prienama visiems.
" IKNMinilMtmWIIMIMmillllllHIIIINIIIinillllllimiN(llllllHlllllilMllllllllilllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIR

HARDWARE KRAUTUVE IR 
NAMAS. 2 butai pajamoms. Ge
rai einąs biznis. Žieminiai langai. 
Daug priedų. Garažas. 4351 S. Ca- 
lifomia Ave.

į Keinį ile dien lirauiĮjį'
Perskaitę “Draugą” duokite

jį kitiem*.

liliiliiiiiiiillilliiiiiimiiliiiiiiiiiiiiiiiiimn

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Valko kelia* į pasaulį

II dalis: Valko kelias 1 Dievą 
Ir religiją

III dalis: Valko religinis auklėjimas 
VI dalls:YpatlngieJt religinio 

auklėjimo uždaviniai
328 pel. Kaina $8 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ave.

dlllllllMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIb

iiiniiiiiimHiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiihiiiiniiHiii

"Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia j- 
vykių eiga. nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant rlbo*”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St.. 
Chicago 29, III.

Skelbkitės “Drauge”?
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiimimiimiiiimiiiii
Lietuvių tauto* tanrtauato* aameay 

bės Arkivysk. Jurgio Matnlalūlo- 
Matulevičtaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
1. LzihhaI: Mintys, pastabo*, paa< 

ryllmal. cla kaip tik atatakleldAls 
Arkivyskupo Jurgio gilu* tiesos įžvel
gimą* bel visiška* pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielą 
Išganymui

n. LaMkaL Tat {vairiem* asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyva 
nlmlško* išmintie* perlai. Išreikš

patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis | Arkivys
kupo kančia* pernešta* senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Ji* stengdamasis 
būti visiem* visa kuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjas.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta j kietus' viršelius. Kaina 
12.60. -

Užsakymus su pinigai* siųskit*:

“D R A U G A S”

4545 W. 68 SL, Chicago 29, OI 
niiniiiiiiiiHiiHiiimHHiiiiHiiiiiiHiiiiiitu
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MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y.

New Yorko Altas nesiibyrėjo

Spalio 8 d, New Yorko Altas, 
tik antrą kartą sušaukęs visuo
tinį susirinkimą, sudarė naują

jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus. Numatoma išleisti nau
ją visų Chicagos lietuvių biznie
rių ir profesonalų adresų knygą. 
Kvietė visus biznierius iš anksto 
įsijungti į rūmų organizaciją,

tarybą. Didžiausia tam kliūtis kad jų pavardės ir adresai gale- 
tų tilpti toje knygoje. 1958 m. 
gegužės 25 d. Sherman viešbu-

buvo tautininkų užsispyrimas. 
Jau praėjusiame susirinkime jie 
griežčiausiai protestavo prieš 
adv. Michelsono kandidatūrą ir Į 
susirinkimą apleido.. Šiame susi

tyje ruošiamas sukaktuvinis ban 
ketas, kuriame, tikimasi, daly
vaus apie 1,000 lietuvių biznie-

rinkime pasirodė su plačia ir pre i ™ būsi”
tenzijų pilna deklaracija, reika-| 1 e 13 ivy 13 icagoje. 

laudami ją svarstyti be eilės, j Reprezentaciniai lietuvių rūmai 
Toje deklaracijoje įsakmiai rei
kalaujama: 1) atsiriboti nuo 
adv. K. Michelsono, 2) kad so

Lithuanian Chamber of Com
merce of Illinois statybos komi-

cialdemokratai atšauktų jų at- »J«P™dejo studtjuotl arch,tek
stūrų pareikštus šmeižtus prieš, 0 Jono Stankaus paruostą lie- 
tautininkus ir 3) kitos tarybos S tu,vių reprezentacmų rumų pro- 
srovės pasmerktų socialdemokra1 Projektas laba, (spūdin
tų taktiką. Po pertraukos dr. gas Numatyta didele susirinki-

mų ir iškilmių salė, organizacijų 
patalpos, sportui skirti kamba
riai, restoranas, valgyklos, kul-

VI. Viliamas K. Federacijos var
du pareiškė, jog iš tikrųjų vieno 
iš socialdemokratų buvo paleisti 
užgaulūs ir apgailėtini priekaiš
tai, kokių bendrą darbą dir
bant reikia išvengti, tačiau dėl . . .. , ,
to negalima smerkti visos sočiai’"»■ Pavestu s, planą studijuoti, 

papildyta naujais nariais. Da
bar komisiją sudaro pirm. inž. 
Antanas Rudis ir nariai — Stan

i trūko erdvės, tačiau ir susispau- 
I dę jie sugebėjo parodyti mūsų į 

; tautinių šokių grožį.

i'rišniauto tautinių audinių 
parodėlė

Prekybos rūmai, rengdami šį 
“Vakarą Lietuvoje’’, pakvietė i 
“Juostos” savininką K. Prišman I 
tą suruošti salėje nedidelę jo 
dirbtuvės gaminių parodėlę. Bu 
vo išstatyti lietuvių tautinių kos 
tiumų pavyzdžiai, daugybė gra
žiai išaustų juostų, tautiniais 
kostiumais papuoštų lėlių, tur
tinga kolekcija gintaro dirbinių, i 
lietuviškame stiliuje išaustų 
užuolaidų, staltiesių, pagalvių, 
medžio raižinių ir t.t. Susirinki
mo dalyviai labai domėjosi tais 
lietuvių liaudies motyvais pada
rytais dirbiniais. Nemaža Ame
rikoje gimusių lietuvių čia tuos 
dirbinius matė pirmą kartą. K. 
Prišmantui už šios parodėlės su
rengimą priklauso didelė padė
ka.

Po programos rūmų pirm. St. 
P. Balzekas pakvietė visus daly

tūrinis centras ir t-t. Apie rū-|vjus ppje skaniai paruoštų už
muš bus didelė aikšte automo-į kandžių ir kavutės
biliams. Statybos komisija, ku-

demokratų srovės. Inž. A. No
vickis Sandaros vardu pabrėžė, 
jog Altas yra mūsų susitarimo 
ir kompromiso vieta. Visoms ley P. Balzekas, Anthony J. Va-

„„{„„u lonis, VVilliam J. Kareiva, Johngrupėms yra privali tolerancija., ’ , . .. ’
W. Pachankis, Valerijonas Šim
kus, arch. Jonas Stankus ir Fė-

Anot jo, nepasižymėjo tokia to-1 
lerancija tūlas socialdemokratų 
atstovas, bet jos trūko ir tau
tininkų atstovui, nors ir varto
jant ramesnį toną. V. Stilsonas 
socialistų vardu pasakė, jog vie
no žmogaus padaryti kaikuriems 
tautininkams užmetimai (į ku
riuos net nebuvo atsakyta) ne
gali būti primesti visai jo atsto
vaujamai srovei. Socialistai nuo 
pat Alto pradžios lojaliai Alte 
dirbo ir nori toliau dirbti.

Po tų reakcijų V. Alksninis 
pareiškė, kad tai, kas pasaky
ta, jų pilnai nepatenkina ir iš
sivedė iš susirinkimo kaikuriuos 
tautininkų atstovus. “Vienybės” 
redaktoriai J. Tysliava ir V. 
Giedgaudąs pasiliko susirinkime 
ir J. Tysliava pareiškė, kad rei
kia augštai vertinti Alto insti
tuciją, lietuvybės darbe reikia 
vienybės ir todėl jis neranda ga

lix A. Raudonis. Susirinkime 
nariai galėjo ir su tuo projektu 
susipažinti.

Rūmų programos vedėjas dr. 
Joseph B. Jerome pranešė, kad, 
pradedant spalio 10 diena, kiek
vieną antrą ketvirtadienį 7:30 
vai. vakare per Margučio radi
ją bus transliuojami pasikalbė
jimai ekonominiais klausimais. 
Pasikalbėjimuose dalyvaus mū
sų žymesnieji biznieriai ir eko
nomistai. Radijo pasikalbėji
mams ruošti sudaryta komisi
ja iš pirm. ekonomisto Adolfo 
Baliūno bei narių dr. Joseph B. 
Jerome ir Algirdo L. Pivarono.

Naudingos žinios apie narni/ 
dažymą

Amerikos chemikų draugijos 
atstovas dr. C. H. Adams susi-

Į susirinkimą buyo atvykęs 
Lietuvos konsulas dr. Petras 
Daužvardis su žmona, “Naujie
nų” redaktorius dr. Pijus Gri
gaitis, Chicago Savings and Lo
an Assn. pirmininkas John Pa- 
kel, District Savings and Loan 
Assn sekr. Joseph M. Mozeris, 
dr. Steponas Biežis, Dan Kurai
tis ir daug kitų mūsų visuomeni
ninkų ir kultūrininkų.

A. B.

Į šiaurės vakarus
t Atkelta iš 6 psl.)

dernūs plentai. . . bet prieš į, 
Juodąsias Kalvas kopdamas, te
gul kiekvienas nepamiršta gara
že patikrinti stabdžius!

Kristaus kančių vaidinimai

Garsieji vaidinimai vyksta 
Spearfish miesto pakraštyje, di
dingo kalnų vaizdo papėdėje 
nuo birželio mėnesio vidurio iki1 
rugsėjo mėn. pradžios tris kar
tus per savaitę vakarais.

Kaip dauguma Juodųjų Kalvų 
miestų, žmogaus aukso trošku
lio dėka, šioje žemės paviršiaus 
dalyje atsirado Spearfish. Tai 
įvyko netiesiogoniu būdu: šį' 
dažnai karalienės vardu vadina
mą miestą įkūrė Iowos ir Mon-j 
tanos grupės po nusivylimo, ne
pasisekus “auksinių žuvelių žve
jyboje” 1876 m., kur kalnai su
siduria su derlingu to paties var 
do upelio slėniu. Savo šventas 
vietas (tokiomis jie laikė Black 
Hills) gynę indėnai, 1877 m.

naujų įsibrovėlių — agresingų 
aukso jieškotojų — buvo galuti-, 
nai nugalėti. Blizgančio metalo 
kasimas buvo tęsiamas toliau, 
indėnų strėlėms nebevarstant 
krūtinių. Perdaug netenka ste
bėtis šios “auksinės” ypatybės 
patvarumu iki pat šių dienų, nes 
ji paveldėta iš protėvių, net gy
vybėmis aukso gabaliuką apmo- 
kėdavusių. Tačiau tenka stebė
tis, kodėl nedaug tepasimokoma 
iš toje pačioje vietoje Kristų my, 
liūčių žmonių atliekamos di-Į 
dž’ausios pasaulyje dramos.

Vieni seniausiųjų Europoje 
L u e n e n Kristaus kančių vai
dinimai buvo perkelti Amerikon 
ir pastoviai įsikūrė Juodosiose 
Kalvose “Black Hills Passion 
Play” vardu 1939 m. Antroji 
vieta vaidinimams buvo baigta 
įrengti 1952 m. Lake Wales, 
Floridoje. Ten kiekvienais me
tais Juodųjų Kalvų teatras per
sikelia žiemos mėnesiams.

Paskutinės septynios Išgany
tojo gyvenimo dienos šioje že
mėje parodomos 22 scenose tik
ru rytietišku spalvingumu, mei
le ir baisumu žmonių prieš 2,000 
metų; romėnų dominavimu Pa
lestinos žemoje; mokinių ir drau 
gų ištikimu atsidavimu ir jau
dinančiu Dievo Sūnaus pasiau
kojimu už žmoniją.

Josef Meier Kristaus vaidme
nyje yra žymiausias pasaulyje 
šios sunkios rolės atlikėjas. Vos 
10 savaičių amžiaus būdamas 
pradėjęs dalyvauti Kristaus kan 
čių vaidinimuose, iš protėvių me 
niškąjį paveldėjimą ištobulino 
su nepaprastu įtikinamumu at
likti taip sudėtingą vaidmenį. 
Jo vaidybos dėka publika iš žiū
rovų tampa lyg liudininkais šio 
didžiausiojo istorinio įvykio. Jo
sef Meier gimė Luenene, Vokie

tijoje. 1938 m. tapo JAV pilie
čiu. Kristaus vaidmenyje daly-1 
vavo daugiau 5,000 kartų. Kiti 
svarbieji veikėjai yra Amerikos 
teatro profesionalai. Iš viso sce 
noje dalyvauja 250 vaidintojų.

Vos besireiškiančios aušros 
prieblandoje ankstyvaisiais gy
ventojais knibždančiomis mies-, 
to gatvėmis išdidžiais arabų ark 
liais prajoja arogantiški romėnų j 
kareiviai vaikydami minią prieš 1

beartėjantį kupranugarių kara
vaną. Balandžiai skrenda iš sa
vo lizdų, kai niainikautojai — 
juodosios biržos atstovai — ve
jami iš šventyklos. Visą laiką 
įtikinančiu realumu eina centri
nė dramos Figūra, kuri veda Jį 
nuo džiūgaujančių minios svei
kinimų iki viešo pasmerkimo, 
nuo kruvino kelio į Golgotą iki 
ramybės tamsiame karste ir Pri 
sikėlimo garbės triumfo!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tei — CEdarcrest 3-6335

»
Vienas blękas nuo kapinių

DiOžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Mate rusų raketos dalis
Chicagoje yra susidariusi 20 

mokslininkų grupė, kuri seka 
rusų paleisto dirbtinio mėnulio 
skridimą. Trys iš tų stebėtojų, 
Argonne Laboratorijos rajone 
sekdami per teleskopus dangų, 
matė ir vieną dalį tos raketos, 
kuri iškėlė tą dirbtinį mėnulį į 
erdves ir skrenda paskui jį. Ji 
atrodė šviesiai gelsvos spalvos, 

į Matė ją gal tik kokias 20 se
kundžių.

Myli kūdikius
Prie Vaikų ligoninės Chicago

je yra suorganizuota motinų ir
rinkime skaitė labai turiningą ir i .. ». t,.-... , , . močiučių grupe. Jos nares atei-ii /-.reiri i Irn n Ir* r“v rt • v* n 11 s-4 i *

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA

I Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 
i ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė j 
tėvų žemei, .mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu- , 
stracijos šią knygą padare dau- i 
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUG AS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

kMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

limu solidarizuoti su tais, kurie 
susirinkimą apleido. Jis ir “Vie- nam^ savmmkams labai naudin-
nybė” dės visas pastangas, kad 1

paskaitą apie namą dažymą "a ‘ n«oninę Slobot!'.
linksminti ten esančių kūdikių,ir supažindino klausytojus su būAlto v‘enybe butų išlaikyta, j' 7 1 kai“ nasirinktf tam” reika- parodydami tiems svetimiesiems

kad ir New Yorko Altas, davęs aai8, Kaip Pasirinau tam reika miniininmn ir
lm czprinntiiiiG ci<LU£T moLinisKo nuosipciiimo irpradžią visai JAV Alto veiklai, lul geriausius dažus. Paskaita . 6
buvo iliustruota. neimd&mos atlyginimo.galėtų vieningai veikti ir tinka

mai pasiruošti Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 40 metų 
sukakties minėjimui.

Naujon tarybon buvo nomi
nuoti iš K. Federacijos — P. 
Montvila, dr. A. Skėrys, J. Šle
petys ir V. Stasiukynas, San
daros — A. Ošlapas, inž. A. Var
nas, A. Kynastas ir St. Aušro
tas, socialistų — Vincas Michel- 
sonas, S. Bredes, B. Spuidienė ir 
A. Žilinskas, tautininkų gru
pės — J. Tysliava ir V. Giedgau 
das. Visuotinio susirinkimo vien 
balsiu nutarimu tautininkams 
paliekamos atviros durys papil
dyti savo atstovų skaičių iki ke
turių.

Tarybai pirmininkauti šiemet 
iš eilės tenka kaip tik tautinin
kams, ir J. Tysliava vienbalsiai 
išrinktas tarybos pirmininku. Iš 
rinkti ir kiti valdybos nariai. 
Susirinkimas baigtas vieningoje 
ir dirbti pasiryžusioje nuotai
koje.

Chicagoje
DAINOS IR ŠOKIAI

BIZNIERIŲ SUSIRINKIME

Spalio 9 d. vakare Dariaus ir 
Girėno svetainėje įvyko Illinois 
Lietuvių Prekybos Rūmų narių 
pirmasis rudens sezono susirin
kimas. į naujai atremontuotą 
svetainę susirinko apie 200 na
rių ir svečių. Lituhanian Cham
ber of Commerce of Illinois pir
mininkas Stanley P. Balzekas, 
pradėdamas susirinkimą, prašė 
atsistojimu pagerbti neseniai mi 
rūsį rūmų narį Leoną Sisko. Sa
vo kalboje St. Balzekas pranešė, 
kad vasaros atostogų metu rū
mai surengė sėkmingą Lietuvių 
Golfo dieną, kuri organizacijai 
davė grasaus pelno. Ateinan
čiais metais rūmai minės 25 me
tų sukaktį. Direktorių Tarybai

Po oficialios dalies ir paskai- Sudegė dėl cigaretės
tos sekė meninė dalis, kurią pra-J Mirtinaf apdegė Karl Bebich,
vedė rūmų sekretorius Adolfas j v® s„ ... ... ... 34 m. amžiaus vyras, kai jisai
Baliūnas. Meninę dalį pradėjo
tris sesutės dainininkės Blandy- 
tės. Jos labai nuotaikingai pa*- 
dainavos “Tylus buvo vakarė
lis”, “Per girią girelę”, St. Šim
kaus harmonizuotą “Oi, rūta, 
rūta” ir Stankūno “Mes mergy
tės”. Dainininkės susilaukė gau 
šių aplodismentų. Publikai rei
kalaujant, dar padainavo “Pa- 
lankėj”. Dainininkėms akompa-

užmigo berūkydamas cigaretę. 
Užsidegė matracas ir jį taip ap
degino, kad jo gyvybės nebebu
vo galima išgelbėti. Nelaimė 
įvyko 3039 E. 97 str.

Respublikonai rinkimams
panaudos $100,000

Respublikonai nusistatė su
kelti $100,000 kurių pusę pa
naudos rinkimų kampanijojenavo muzikas A. Skridulis.

Bruno G. Shoto vadovaujama1 Cook apskrityje, o kitą pusę —
šokėjų grupių pašoko “Rugu-' Ulinois valstybėje, kad galėtų 
čius”, “Kalvelį”, “Vestuvių pol- atsverti tas lėšas, kurias CIO- 
ką” ir “Kubilą”. Nors žmonių AFL paskyrė, kad būtų išrinkti 
perpildytoje svetainėje šokėjams demokratų kandidatai.

STANISLOVAS CIBULSKIS
Gyveno 2516 VVest Glilli Street, Chicago, Illinois

Mirė spalio 13 d., 1957 m., 9:25 vai. ryto, sulaukęs 63 m. auiž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Baisogalos miestelio ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kotryna (po tėvais Anta

naitytė), 4 dukterys — Angelą ir žentas John Yanz, Gloria ir 
žentas VValler Drungil, Theresa ir žentas Alfred Burger, Jose
phine ir žentas Alfred Brazen, lfl anūkų, 2 broliai — Aleksan
dras ir Petras, brolienė Stanislava ir jų šeimos, brolignė Stella 
ir jos šeima, švogerka Kazė Tumaviėius, jos vyras Jurgis, 2 ptise- 
serės — Bronė Martinaitienė ir Stasė Norkienė ir jų šeimos, sesers 
sūnus Petras Domkus ir šeima, ir dang kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Šv. Vardo dr-jos Marąuette Parke, (Lietuvos Vy
čių, Cardinal Mundelein Kolumbo Vyčių kp. 3024, Labdarių Są
jungos ir amžinas narys Šv. Kazimiero Akademijos rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. VVestern 
Avė. l-aidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 17 d. Tš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. Pan. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulinges pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, žentai, anūkai lr broliai.
Laid. direktoriai Mažeika - Evans, tel. REpublic 7-8600.

Gražiai ir kultūringai praleisti 
laiką, jei skaitysit didžiojo 

Prancūzų rašytojo VYCTOR 
HUGO romaną

VARGDIENIAI
Šis Romanas dar šiandien pla- i 

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai yra labai graži ir ver
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui padovanoti. Roma
nas penkiuose tomose.
I tomas 390 pusi., kaina
II tomas 2l6 pusi., kaina
III tomas 316 pusi., kaina
IV tomas 360 pusi., kaina
V tomas 382 pusi., kaina

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUo 7*8600 —> 7-8601 Automobiliams vieta

Tt.m*, kurta gyvena kitose mleato dalyta; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

$3.50 
$2.00 
$3.00 [ 
$3.50 J 
$3.50

Reikalaukite pas visus spaudos 
platintojus arba užsakymus su 
pinigais siųskite::

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS" 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL

A. A-

BEATRICE PASKEY 
(Kilevičiūte)

Gyveno 2450 W. 68th St.

Tel. PR 6-1961

Mirė spalio 12 d., 1957, 3 vai. 
popiet. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Juozapas, 3 seserys: Sadie 
Mitchell, švogeris Roy, Mamle 
Davis, švogeris Petras,'ir Chri»- 
tina Wood, švogeris James, 4 
broliai: Kazimieras, brolienė
Jean; Martynas, brolienė Ag
nės, Stanislovas, brolienė Jose
phine ir Antanas, brolienė The- 
resa ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Stepono La- 
ųkawicz koplyčioje, 2424 W. 
69th St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
spalio 16 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į švenč. 
P. M. Gimimo parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, seserys lr 
broliai.

Tel. YArds 7-3401. ,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE 1410 S0. 50th AVE
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulanaų patarna- TOk, Mes turime koplyčias,

' virnan dieną ir nak* BS. jfln v s o s e Chicagos ir f
tį. Reikale laukti JMl ft Roselando dalyse ir(
m11. tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. I.Afayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-118H-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO. III ToL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W 16th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublR 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672
~ VANCE FUNERAL HO/AE
1424 S. 50 th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall S-96K7

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”.



DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

X Lietuva pakviesta į Tarp
tautinę parodą. Lietuvos konsu
latas Chicagoje gavo oficialų 
Lietuvai kvietimą dalyvauti 
Tarptautinėje parodoje Chica
goje 1959 m. Kvietimas pasira
šytas Chicagos mėro Richard J. 
Daley ir Chicagos Prekybos ir 
Pramonės Rūmų prezidento 
Joseph L. Block.

Sis kvietimas buvo formaliai 
įteiktas konsului P. Daužvar- 
džiui ir kitų valstybių konsu
lams Chicagoje š. m. spalio 
mėn. 8 d. specialiame susirinki
me, kuris buvo sukviestas Chi
cago Association of Commerce
and Industry.

šis kvietimas patvirtina Ame-1 gas j Dambros. Trumpą baletą 
rikos politiką Lietuvos atžvil- .sėkmingai pašoko J. Protas, Kr.
giu ir kelia keletą klausimų: 1. 
Ar Lietuva 1959 m. bus išsi
laisvinusi ir galės parodoje da
lyvauti? 2. Jeigu Lietuva daly
vauti negalės, ar yra galimybių 
Chicagos lietuviams, vadovau
jant Lietuvos konsului ir Lie
tuvių Chamber of Commerce, 
parodoje dalyvauti ir Lietuvą 
atstovauti ?

Audėjų, rankdarbių išdirbėjų 
ir prekybininkų nuomonės šiuo 
reikalu laukiamos Lietuvos Kon
sulate, 6147 So. Artesian Avė., 
Chicago 29, III.

X Sakoma, kad imtynės — 
ne sportas, o peilių rijimas — 
ne menas. Miela, kai matai mū
sų jaunimą atskiriantį pelus 
nuo grūdų. Gražu matyti jų gre
tas tikrojo sporto šventėse, gra
žu juos matyti ir scenoje, atsto
vaujančius tikrąjį meną. Visą 
būrį jaunųjų meno atstovų jūs 
turėsite progos pamatyti Moks
leivių At-kų sąjungos ruošia-
marne talentų vakare, kuris praėjusioje meno parodoje Mor-
įvyksta Lietuvių 
šio mėn. 26 dieną.

auditorijoj,

X “Lietuviškasis krepšinis” 
— tokiu vardu vadinsis leidinys 
apie lietuvių krepšininkų veik
lą neprik. Lietuvoje, dabartinė
je Lietuvoje bei plačiame pa
saulyje. Šis leidinys, kurio me
džiaga jau yra renkama spaus
tuvėje, pasirodys lapkričio mėn. 
pirmoje pusėje. Visais leidinio 
reikalais kreipiamasi į jo red. 
Edvardą Šulaitį, 1330 So. 51st 
Avė., Cicero 50, UI.

X Zigmas Dailidka, gražiai 
besireiškiantis lietuviškoje or
ganizacinėje veikloje, sutiko įsi
jungti į Lietuvos krepšinio per
galių XX-mečio sukakties mi
nėjimo komitetą iždininko pa
reigoms. Komiteto rengiamas 
didžiulis minėjimas, susidedan
tis iš krepšinio žaidynių, krep
šinio veteranų rungtynių, šokių 
vakaro-pasilinksminimo ir ban
keto, yra rengiamas lapkričio 
mėn. 9—10 d. d.

X Tony Yuknis (Chicaga), 
Juozas Sadauskas (Clevelan- 
das) ir Edvardas šulaitis (Ci
cero) yra išrinkti į Lietuvos 
Vyčių organizacijos “Public Re
lations" postą. Rinkimai įvyko 
metiniame L. Vyčių seime Los 
Angeles mieste.

X Juozas Stanaitis, naujasis 
Don Varnas posto komanderis, 
yra šio posto šokių vakarą ren
giančios komisijos pirmininku. 
Vakaras įvyksta spalio mėn. 19 
d. Lietuvos Vyčių salėje, prie 
47-tos ir So. Campbell Avė.

X Dail. A. Rūkštelė apsigyve
no 5332 So. Maplewood; namų 
telefonas REpublic 7-9478; stu
diją atidarė 3320 S. Halsted, 
telef. Bishop 7-2260.

X Julijos PelekšienPs įpėdi
niai, vykdydami velionės valią, 
šv. mišioms aukojo vieną tūks
tantį dolerių ir vieną tūkstantį 
dolerių nusiuntė kun. Jonui 
Svirneliui misijoms Indijoje.

X Šikšnosparnis Chicagoje.,
Pirmyn choras sekmadienį Sa
kalų salėje pastatė Johanno 
Strausso trijų aktų operetę 
“šikšnosparnis”. Puikią Strau- i 
so muziką stengėsi melodingai t 
perduoti specialus dešimties į 
žmonių orkestras, piano palydi- i 
mas. Operetė — spalvinga, gau
siai pamarginta komiškomis sce
nomis ir buvo įdomi publikai, 
kurios buvo prisirinkusi artipil
nė salė. Dirigentas K. Stepona
vičius pastatymą pravedė su di
deliu nuoširdumu ir sugebėji
mu; rūpestingai įvesdamas kiek
vieną partnerį ir instrumentą. 
Itin stiprus buvo savo vaidme
nyje Alb. Snarskis. Savo ligšio
lines pozicijas išlaikė mums pa
žįstami Alg. Brazis ir Stephans. 
Jaučiama pažanga Pr. Kra
sauskaitės, Ant. Peškio. Atsidė
ję šiam vaidinimui dirbo ir J. 
Avelis, Dr. Svenčiškas, J. Lau- 
rušonis, V. švedas, šaržuotas, 
bet komiškas buvo kalėjimo sar-

Austin, V. Semeška.

X Edvardas ir Phyllis Pan
dėlį., plačiai žinomi jaunos kar
tos veikėjai, daug veikiantieji 
labdarybei, platina Labdarių 
banketo biletus. Per juos jau 
užsisakė visą stalą gerb. klebo
nas kun. Juozas šaulinskas, 
taipgi Jonas Jagminas, St. ir 
Elz. Šidlauskas, V. ir An. Mar
kus, Juozapina Chapas. Labda
rių banketas įvyks spalio 20 d. 
Conrad Hilton viešbutyje. Ga
lite paskambinti Fandell WA- 
terfall 8-0571 ir gauti biletų.

X Birutė Lieponytė, nuošir
džių lietuviškų reikalų rėmėjų, 
prekybininkų ponų Lieponių 
dukrelė, penkerių su puse metų 
amžiaus, iš savo asmeniškų san
taupų paaukojo naujai steigia
mai Čiurlionio vardo galerijai 
60 dolerių, už tuos pinigus nu- 
pirkdama galerijai vieną dailės 
kūrinį, jury komisijos atrinktą

rison vieešbuty Chicagoje.
Iškilmingas galerijos atidary

mas įvyks š. .m. spalio mėn. 20 
d. tėvų jėzuitų Jaunimo rūmuo
se.

X Lietuvių Prekybos Rūmai 
spalio 9 d. svarstė savo patalpų 
pasistatymo reikalus. Tuo reika
lu kalbėjo rūmų pirmininkas 
St. Balzekas. Arch. J. Stankus 
ir namų statytojas V. Šimkus 
minimiems rūmams jau yra pa
ruošę ir planus.

X Vytautas Mažeika gavo 
telegramą iš Lietuvos, kad šių 
metų spalio 11 d. Kaune mirė 
jo tėvelis Vincas Mažeika, su
laukęs 86 metų amžiaus. Palai
dotas spalio 14 d. Paežerėlių pa
rapijos kapuose.

X Illinois Technikos institute
neseniai baigė studijas šie lietu
viai: Viktoras Vidugiris, D. Si
monaitis, G. Talandis, Ch. Pa- 
lutis, J. Monsolas.

X Juozas K rūkas, gyvenąs 
Floridoje, yra atvykęs pasisve
čiuoti Chicagoje. Jo apsistoji
mo vietos telefono numeris yra 
YRrds 7-7691.

X š. m. spalio 6 d. Jaunimo 
Centro atidarymo proga lietu
viams jėzuitams paaukojo: An
tanas ir Polė Rėklaičiai $50 ir 
Mikas Rėklaitis $10.

Našlė paliko $500,000
Caro Dawe8, našlė gen. Char

les Dawes, kuris 1925—1929 
m. buvo JAV viceprezidentas, 
mirdama paliko $500,000 tur
to. Ji mirė Evanstone, sulauku
si 92 m. amžiaus. Savo pen
kiems patarnautojams ji paliko 
$10 000. Didžioji turto dalis pa
dalinama tarp Northvvestern 
universiteto, jos sūnaus, ir dvie
jų dukterų.

Geriausius savo karius Vieš
pats gauna iš kentėjimų augš-
tumų. —C. H. Spurgeon

NUTEISTI ŠNIPAI

Nuteistieji raudonieji šnipai — Jaek Soble ir jo žmona Mvra išeina 
iš federalinio teisino rūmų Xe\v Yorke. Soble nuteistas septyniems me
tams kalėti, jo žmona keturiems. Tretysis šnipus nubaustas knieti pen
kis metus.

RANKOS
Dievo rankomis, kuriomis jis 
daro didelius savo darbus. Gar
bės pirmininku buvo išrinktas 
Bacevičius iš Nortsidės, kuris 
prieš 30 metų buvo išrinktas 
pirmuoju T. Marijonų Bendra
darbių pirmininku.

t- „ x , .A. , . , Seimą sveikino visa eilė sve
rtus tėvas K. Matulaitis, kuris ... cių ir skyrių. Tarp svečių gali-
veikia Amerikoje ir gen. postu- . ... , , « ,J ° 1 ma paminėti kun. J. Sakevičių,

DIEVO
Marijonų Bendradarbių 

30-sis seimas

Marijonų bendradarbių tris
dešimtasis seimas praėjo arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
ženkle. Plačius tuo reikalu pra
nešimus padarė vice-postuliato-

batonus tėvas K. Rėklaitis, at- ,<T~ ., „, . „ ! MIC, is Romos,
vykęs Į sj seimą įs Romos.

Seimas buvo pradėtas pamal
domis naujojoje vienuolyno kop
lyčioje, kurias atlaikė prel. I.
Albavičius. Diakonu buvo kun.
A. Bendžiūnas ąsist. iš West 
Pullmano, subd. — kun. Jonas 
Kuzinskas asist. iš Bridgeporto.
Pamokslą pasakė kun. A. Va
lančius, Nortsidės klebonas. Per 
mišias giedojo Mrs. Stephens 
choras, išpildydamas seselės 
Bernardos sukurtas mišias.

Kun. dr. K. Matulaitis, kalbė
damas apie beatifikacijos veik
lą Amerikoje, paminėjo, kad 
315 asmenų yra pas jį užsire
gistravę savo maldų išklausymą 
arkiv. Jurgiui Matulaičiui užta
riant. Beatifikacijos bylos žinios 
ir maldų vajus yra skelbiami at
skirame savaitraščio “Laivas” 
skyriuje.

Tėvas Rėklaitis labai išsamiai 
ir nuosekliai nupasakojo visą 
beatifikacijos bylos eigą, nuo 
pat jos pradžių iki dabartinės 
jos stadijos. Jis pastebėjo, kad 
šiai bylai pirmasis akstinas bu
vo kilęs Amerikoje, viename 
bendradarbių seime, Marijana- 
poly. Lemiančios reikšmės šiam 
reikalui turėjo viena Marijonų 
vadovybės audiencija pas Šv.
Tėvą Pijų XII, kuris pats pa
skatino ją greičiau pradėti ark.
Jurgio procesą. Dar ir kitu at
veju šv. Tėvas parodė didelį 
palankumą procesą pradedant.
Mat, einant Bažnyčios Įstaty
mais beatifikacijos byla turi bū
ti pradedama toje vyskupijoje, 
kur Dievo Tarnas gyveno. Ne
turint galimybės tai atlikti Lie
tuvoje buvo nemažas sunkumas.
Šv. Tėvas atleido nuo šio nuo
stato, pasiremdamas tuo faktu, 
kad ark. Jurgis, kaip Vatikano 
dipl. korpuso narys, formaliai 
gyvenamąją vietą turėjo Romo
je. Romos vyskupijos kurijoje 
byla laimingai baigta per ketu
ris metus. Gen. postuliatorius 
pareiškė mintį, jog jis džiaug
tųsi, jei byla tik tiek teužtruk
tų Vatikano įstaigose, kur ji da
bar yra perkelta. Beklausant 
visiems susidarė įspūdis, kaip 
labai rūpestingai Bažnyčia tiria 
tų asmenų gyvenimą, kuriuos 
ji rengiasi paskelbti šventaisiais.
Gen. postui, tėvas Rėklaičiui 
šiemet sukako 70 metų amžiaus.
Šia proga seimo dalyviai jam 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Seimui pirmininkavo red. St.
Pieža, “Chicago American” re
liginio skyriaus vedėjas. Jis Ma-
rijonų bendradarbius pavadino amžiaus.

Draugo namo 
viršininką kun. A. Miciūną, tė
vą J. Vašką, kleb. A. Švedą, 
MIC, Aušros Vartų par. klebo
ną, prel. Albavičių, red. L. ši
mutį, tėvų marijonų vice-prov. 
V. Rimšelį, kuris plačiau apsi
stojo prie to, kaip Dievo Malonė 
veikia tikintį žmogų, ir daug ki
tų. Kalbėjo taip pat kun. V. An
driuška, M. I. C., Marijonų pro
vincijos ekonomas.

Tarp seimo priimtų rezoliu
cijų pažymėtina nusistatymas 
padėti išmokėti skolas, kurios 
yra užtrauktos statant “Drau- 
go”-rūmus. Taip pat nutarta su
ruošti Bendradarbių kelionę į 
Liurdą 100 metų Liurdo apsi
reiškimų proga.

Bendradarbių dvasios tėvas 
kun. Juozas Budzeika išdalino 
visiems uoliesiem nariam atžy- 
mėjimo paveikslus. Seime daly
vavo apie 150 atstovų ir svečių. 
Centro valdyba išrinkta ta pati.

Baigus seimo posėdžius visi 
dalyviai nuėjo koplyčion, kur 
tėvas K. Rėklaitis suteikė pa
laiminimą šv. Sakramentu.

Iš žuvų pranašauja šaltą 
žiemą

Žuvąutojas Mathon Kyritsis, 
gyvenąs Waukegane, pirminin
kaująs Illinois Žuvautojų drau
gijai, pastebėjo, kad ešeriai ima 
vis labiau persikelti į'gelmes, 
kas, pagal jo patyrimą, reiškia, 
jog reikia laukti sunkios, šaltos 
žiemos, su daugelio dienų tem
peratūra žemiau nulio. Būsianti 
sunkesnė žiema, kaip 1950 m. 
Anot jo, iš žuvų įpročių esą ga
lima būsimą žiemą geriau at
spėti kaip iš ko kito.

“Saldžioji diena"
Chicagos mėras Daley paskel

bė, kad ateinantis šeštadienis 
bus mūsų mieste “Svveetest 
Day” — kada kiekvienas yra 
prašomas parodyti daugiau nuo
širdumo, prielankumo, švelnumo 
ligoniams, seneliams ir kitiems, 
kurie dėl kokių nors priežasčių 
negali laisvai bendrauti su vi
sais. Mėras ragina stengtis 
įnešti daugiau laimės ir džiaugs
mo į mūsų artimo gyvenimą.

Dėl heroino Areštavo penkis
Pietinėje Chicagos dalyje 

areštuoti penki žmonės, pas ku
riuos buvo rasta heroino už 
$5,000. Taipgi pas juos rasta są
rašas 100 žmonių, kurie, mano
ma, iš tos gaujos ėmė heroiną. 
Areštuotieji yra 21—29 metų

BALTARAGIO MALŪNAS CHICAGOJE
Pasaulio lietuvių sostinė — šulės vaidmenį stengėsi perteik- 

Chicaga — ilgisi savo teatro, ti sėkmingai. Kazys Veselka — 
Mieli būna savo operos spektak- “Atžalyno” aktorius Vokietijoje, 
liai, bet jie būna reta prošvais- poetas, taipgi ir dailininkas, šu
tė. Lankomi yra iš lietuviškų; kūręs šiam pastatymui sceno- 
dainų ir šokių nupinti montažai, vaizdį, kuris vieniems atrodys 
bet tai jau perdaug įprasti da-! permoderniškas, kitiems — per-
lykai. Todėl iš Kanados "impor
tuotas” Montrealio Lietuvių Dra 
mos Teatro pastatymas praėju
sį šeštadienį Jaunimo centro sa
lėje rado labai palankią dirvą. 
Publika buvo gausi ir maišy
ta — senimas ir jaunimas, A- 
merikos lietuviai ir dar dau
giau — naujieji ateiviai. Ir visi 
tos “Baltaragio malūno” legen
dos inscenizavimą sekė su dide
liu dėmesiu ir susikaupimu, nes 
tai buvo miela naujovė.

Kazys Boruta į šį savo veika
lą sutelkė liaudies pasakas, liau
dies kūrybą ir išaudė tautosaki
niais motyvais turtingą, poeti
nėmis priemonėmis puošnų kūri- 
rinį. B. Pūkelevičiute ir K. Ve
selka gražiai pasidarbavo tą kū
rinį pritaikydami scenai, ir tai 
buvo nelengvas darbas, nes vei
kalas dialogais nėra pergausus, 
perdirbant jį scenai, susiduria
ma su eile problemų, kurias pa
vyko sėkmingai išspręsti. I

Suprantama, kad ir aktoriams 
yra sėkmingiau veikalą perduo
ti, ir publikai vaizdžiau jį sekti, 
kada jis perduodamas pilnos vai 
dybos forma. Šiuo atveju var
totoji recitatyvinė forma reika
lauja ypatingo įsitempimo iš ak
torių, kad jie žodžiu, mimika ir 
gestikuliacija papildytų tai, ko 
trūksta iki pilnos vaidybos, ir 
iš publikos reikalauja didesnio 
susikoncentravimo, kad pilnai į- 
sisiurbtų į eigą veikalo, nepertie 
kiamo pilnomis spektaklio for
momis. Tačiau aktoriai šiuo at
veju parodė tokį rūpestingą pa
siruošimą ir turtingą sugebėji
mą, kad net ir tie žiūrovai, ku
rie eidami į šį pastatymą ko ypa 
tingo nesitikėjo, buvo mielai nu
stebinti inscenizavimo sėkmin
gumu. Čia žinoma yra nema
žas nuopelnas režisorėą B. Pū- 
kelevičiūtės, kuri “Draugo” skai 
tytojams yra pažįstama, kaip 
romano premijos laureatė. Ten
ka garbė ir patiems aktoriams.

Mums miela, kad palyginamai 
nedidelė Montrealio lietuvių ko
lonija įstengė sutelkti savo stip
riausias jėgas ir duoti turtingą 
spektaklį. Tiesa, čia jau esama 
ir profesionalų scenos žmonių. 
Pasakotojas Juozas Akstinas į 
sceną yra išėjęs jau Ukmergės 
teatre. Jo turtingas talentas 
reiškiasi ir tapyboje — yra lan
kęs meno mokyklą Freiburge. 
Dr. H. Nagys — poetas, sceno
je — debiutantas. Rimtas ir 
savo vietoje Baltaragio vaidme
nyje. B. Pūkelevičiūtė — jau 
Lietuvoje reiškėsi Jaunimo te
atre, yra galima sakyti šio sce
ninio vieneto siela. Jurgoje ji 
buvo kiek santūri, bet sėkminga. 
Leonas Barauskas (Girdvainis) 
yra jau vaidinęs Žemaičių teatre 
ir tremtyje Vokietijoje. Lais
vai jaučiasi scenoje ir yra įsigy
venęs į savo vaidmenį. Bronė 
Malaiškienė — jau reiškėsi Kau
no teatre. JAV ir Kanadoje — 
mažiau žinoma, nes rodos tik ne
seniai atvyko iš Brazilijos. Ur-

Jelgru trokštate ramybes savo 
Alrdyne, savo Šeimose, savo 
Salyje, kiekvieną, vakarą »u- 
slburklte kalbėti rožančių.

I*op. IHJuh IX

Gražiausioji nuopelningiausioji 
privati ir bendra malda yra Ro
žančius. Kas yra ta malda, kokia 
jos prasmė, kokie jos vaisiai ir 
kaip reikia kalbėti šią galingąją 
maldą, sužinosite, įsigiję šias ke
turias mažas knygeles apie šv. 
Rožančių:

1. Tomo Žiūraičio O.P., NEVYS 
T ANČIOS ROŽES, šv. Rožančius 
tr Gyvenitnas, n laida.

2. Kun. J. Burkaus, ROŽIŲ 
PUOKŠTE.

S. ROŽANČIUS UŽ MUSŲ KRA 
ftTĄ, išvemta, kun. V. Bagdanavi 
čiaun MIC..

4. ROŽANČIUS, parengta kun. 
St. Ylos.

Perskaitę, šias knygeles, mokė
site atsakyti į kiekvieną priekaiš
tą, kuri priešai užmeta šv. Rožan
čiaus maldai, ir išmoksite jj tin
kamai kalbėti.

Visų keturiu knygelių kaina tik 
$1.00.

Tuojau rašykit ir pinigus siųs
kit:
DRAUGAS, 4545 West OSrd St., i 
Chicago 29, Dl.

kuklus, bet tikrumoje — savo 
uždaviniui pakankantis. Pinčiu
ko vaidmenyje jis buvo tikrai 
stiprus. Vytautas Sabalys (še- 
šelga), Vaclovas Kerbelis (Ru- 
pys), Viltis Vaičiūnaitė (Marce
lė) yra jau pačioje Kanadoje, 
taigi vėlyvesniame tremties lai
kotarpyje, į sceną išėję. Matyti, 
kad jie dirba ir yra gerų vilčių 
duodanti medžiaga. Ričardas Si- 
maniūkštis (klebonas) jau reiš
kėsi Šiaulių operetėje. Šiame pa
statyme jo trumpesnis uždavi- 
nvs gal nedavė pilnų galimybių 
išsitiesti.

Pažymėtina, kad spektaklį gra 
žiai praturtino Z. Lapino paruoš 
ti scenos efektai: ryškus vėjo 
švilpimas, griaustinis, lekiančių 
žirgų žvengimas ir kanopų dun
dėjimas, o taip pat ir dainos. 
Visa tai labai padėjo išvengti 
monotonijos, kuri yra pavojin
ga grėsmė recitatyviniame pa
statyme.

Miela mūsų aktorių grupė su 
šiuo pastatymu jau pasirodė To
ronte, Hamiltone, dabar — Chi
cagoje ir iš čia išvyko rytojaus 
dienos pastatymui Detroite. Dar 
yra pasižadėję gastroliuoti Ro
chesteryje ir Bostone. Imant dė 
mesin, kad veikalo premjera 
Montrealio scenoje pasirodė tik 
š. m. kovo 31 d., taigi palygi
namai neseniai, tai didelis lai
mėjimas.

Nėra abejonės, kad šiam sce
nos vienetui, o gal ir kitiems, su 
panašiais pastatymais teks rody 
tis ir dažniau. Būtų galima svar 
styti veikalo parinkimo klausi
mą. “Baltaragio malūnas” yra 
vertingas, kaip liaudies dovana, 
vieno žmogaus stiliuje pertiekta. 
Atskirus jo gabalus išrinkti ir 
perduoti scenon šį kartą pasise
kė gerai. Galbūt tik negalima 
būtų ignoruoti mūsų lietuviško 
sentimento, kuris šiame kūriny
je įžvelgia tiek daug tamsos. 
Baltaragis dėl mergos meta dar
bą, su pačiu velniu susidėdamas 
ir pagaliau perkūno nutrenkia
mas. Jurga, netekusi sužadėti
nio, skęsta ežere. Jaunikis dėl 
arklių pameta mylimą, praran
da protą ir pasikaria. Kitas vei
kalo herojus — arkliavagis ir 
užmušamas kuolais. Smuklinin
kas — sukčius ir vagių talkinin 
kas, paties velnio nuskandina
mas liūne. Kaimo mergaitė Mar

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
, Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO, 
ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukstaite...............

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti noris 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto> 

bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugefio mūsų šviesumo liudininkas. 

Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kainft $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKON|,
VISK# PERKA PAS LIEPONf!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, fialdytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baidų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted 8t Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

Antradienis, 1957 spalio 15

celė — kikenanti plaštakė. Da
vatka kalba apie skaistybės įža
dus, o "monais” vilioja vyrą, y- 
ra pletkininkė ir burtininkė. Kle 
bono elgesį apsprendžia dešim
kė ir nemažu jo dėmesio centru 
yra kortos ir bajorai. Likusieji 
ūkininkai — girtuokliai ir iš da
lies mušeikos. Galima sakyti, 
visoje personažų galerijoje ne
bėra šviesaus žmogaus, o apie 
velnią — nėra nė ko bekalbė
ti... Parenkant naujus veika
lus, gal būtų naudinga ir į tai 
atsižvelgti. J. Pr.

Užsimušė penki jaunuoliai
Illinois valstybėje praėjusį 

savaitgalį susisiekimo nelaimė
se, kiek žinoma žuvo 12 žmo
nių, jų tarpe — penki Chicagos 
jaunuoliai. Jie važiavo apie 20 
mylių nuo Waukegano. Mašiną 
vairavo 17 m. jaunuolis Edward 
Kelly. Ties pasisukimu mašina 
neteko kontrolės ir sunkioje 
nelaimėje penki buvo užmušti, 
o šeštas sunkiai sužeistas. Jie 
buvo nuvažiavę aplankyti drau
gus. Nelaimė ištiko grįžtant na
mo.

Rusų bomba pasiektų 
Chicagą

Illinois civilinės apsaugos vir
šininkas Robert Woodward pa
reiškė, jog, jo nuomone, rusai 
greičiausiai gal jau turį tokią 
raketą, kuri galėtų atominę 
bombą atspjauti net į Chicagą. 
Ir mes turėtume gal net .mažiau, 
kaip 15 minučių laiko “pasiruoš
ti” po perspėjimo iš sekimo 
punktų. Tas pareiškimas buvo 
padarytas radijo diskusijose 
apie rusų paleisto žemės sate
lito reikšmę.

Jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę.

Jurgio Savickic

Šventoji Lietuva
romanas

J. Savickis yra vienas iš tų ra
šytojų, kurio raštus skaitai, ne
galėdamas nuo jų atsitraukti, šio 
romano veiksmas vyksta Lietuvo- 
jo dar prieš Pirmąjį karą. Gyvi 
veikalo personažai, nepaprasta int
riga, grakštus stilius tuoj pagauna 
ir užburia skaitytoją.

J. Savickio ŠVENTĄJĄ LIE
TUVĄ turėtų perskaityti kiekvie
nas knygos mėgėjas, ji turėtų puoš 
ti mūsų bibliotekas.

Knyga įrišta kietais viršeliais, 
turi 248 psl., kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą askaičių.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.


