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Artimuose Rytuose karo įtampa pradeda atslūgti
Sovietų Sąjungos diplomatas I Gerai pavykęs

Danijoje — šnipas
ERIK TOMTE

Mūsų bendradarbis Skandinavijoje

Danų vyriausybė buvo priversta pareikalauti sovietų Sąjun
gos ambasados Kopenhagoje, kad ji už nelegalų veikimą atšauktų 
savo ambasados karo attache vertėją tūlą „diplomatą“ Sergejų 
Smirnovą.

Jeigu jau Danija ėmėsi tokio. — - -------  ———
žygio, tai ji turėjo perdaug aiš
kius Įrodymus apie Smirnovo nu 
sikaltimą. Kremlius, žinoma, be i išgauti ir karinių techninių ži 
galo tuo užsirūstino ir protes- nių, pirmiausia detalių, liečian-

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Turkijos stipri laikysena

ANKARA, Turkija, spal. 21. — Turkijos — Sirijos karo bai
mė atrodo šiandien sumažėjo akivaizdoje Vakarų stiprios pozici
jos — laikysenos.

tuodamas ėmėsi represalijų rei
kalaudamas, kad Danija iš Mas
kvos atšauktų savo žemės ūkio 
attache Leo Ranek. Savo protes
to notoje sovietai uždėjo seną 
nudilusią plokštelę — būk danai, 
,apkaltindami“ Smirnovą, nori 
,.nukreipti danų visuomenės dė
mes) nuo karinių pasiruošimų, 
kuriuos danų teritorijoje vykdo 
agresyvusis Atlanto pakto blo
kas“.

Danai paskelbė motyvus

Danų vyriausybei būtų užtekę 
Smirnovo atšaukimo, tačiau so
vietų reikalavimas atšaukti nie
kuo nekaltą Raneką privertė da
nų vyriausybę viešai paskelbti 
motyvus, dėl kurių ji reikalavo 
atšaukti Smirnovą. Danų minis
teris pirmininkas ir užsienio rei
kalų ministeris H. C. Hansenas 
viešai paskelbė danų saugumo 
organų surinktą medžiagą apie 
Smirnovo šnipinėjimą Danijoje, 
į kurį jis buvo įkinkęs, vagius, 
kareivius ir vieną civilį Danijos

novas buvo Sovietų Sąjungos 
ambasados narys ir naudojosi 
eksteritorine teise Danijoje, da
nų teisingumo organai negalėjo 
jam bylos iškelti. Smirnovui gi 
peržengus svetimų ambasadų 
tarnautojams taikomas taisyk
les, danų vyriausybė buvo pri
versta pasinaudoti sena tarptau 
tinę praktika ir pareikalauti jį 
iš turimų pareigų Danijoje at- 

pilietį. Iš to pareiškimo aiškėja, šaukti.
kad Smirnovo šnipinėjimas yra Smirnovas yra jau trečias So- 
labai rimto pobūdžio — šnipinė- vietų ambasados narys Kopen-
jimas lietė radarus, vieną iš svar 
blausių sovietų šnipinėjimo ob
jektų. Reikia prisiminti tik ne
perseniausiai Švedijoje pasibai
gusią panašią sovietų šnipinėji
mo bylą. Radarai yra labai svar
bi modernaus karinio saugumo 
grandis, kurių uždavinys yra ne 
tik perspėti apie staigius puoli
mus, jie yra įjungti ir į elektro- 
techninę sistemą, kuri reikiamu 
atveju gali turėti lemiančios 
reikšmės visam oro apsaugos 
efektyvumui. Danų radarai be to 
Bujungti su kitų Atlanto pakto 
radarų juostomis ir todėl yra la
bai svarbus laidas visoje vaka
rų karinėje apsaugoje.

Išpasakojo policijai

Tas Danijos pilietis, kurį Smir 
novas mėgino prikalbėti išduoti 
karines paslaptis, nepriklauso 
danų karinei apsaugai. Jo pavar 
dės saugumo sumetimais danai 
neskelbia. Jis pats atėjo į poli
ciją joe perspėti, tačiau danų 
saugumo organai jau buvo užti
kę šnipinėjimo pėdsakus ir sekė 
tiek tą sovietų „diplomatą“, tiek 
tą patį daną. Smirnovas buvo pa 
žadėjęs danui didelę pinigų su
mą, tačiau šis Smirnovo pasiūly
mus atmetė. Be to reikia pridur
ti, kad minimasis danas nepri
klauso taip vadinamajai penkta
jai kolonai. Policija konstatavo, 
kad Smirnovas, greičiausia norė
damas paslėpti susitikimo vietą 
bei laiką, susitikdavo su danu 
visada temstant ir nuošaliose 
vietose. Sekant paaiškėjo, kad 
Smirnovas neapgyventoje miš
kuotoje vietoje Jutlandijoje bu
vo žemėje paslėpęs metalinę dė
žę, į kurią tas cianas turėjo įdė
ti norimas išgauti žinias. Meta
linės dėžės yra senas sovietų 
šnipų metodas — ir Švedijoje so 
vietų šnipinėjimo bylose figūruo 
davo paslaptingos „pašto dėžu
tės“. Tuoj po to atsitikimo su dė
že tas danas nuėjo į policiją ir
pats viską išpasakojo Toa žinios Vengrijos.

banketas
Kardinolas Samuel A. Stritch 

pasakė pagrindinę kalbą Lietu- j 
vių R. K. Labdaros sąjungos me
tiniame bankete, įvykusiame pra 
eitą sekmadienį Conrad Hilton i 
viešbutyje. Jo Eminencija pasi- i 
džiaugė lietuvių dosnumu labda-. 
rai ir savųjų senelių globai. Mė- j

puikiausiai sutapo su policijos pas Richard Daley taip pat augš- 
jau turimomis. Smirnovas norėjo tai vertino lietuvių vaidmenį Chi 

cagos miesto gyvenime. Vysku
pas Vincentas Brizgys priminė 
svarbą rūpintis seneliais, nes 
anksčiau ar vėliau mes visi jų 
padėtyje atsidursime. Bolis Pa- 
lutsis kalbėjo apie nuoširdųjį 
lietuvių senelių prieglaudos bi
čiulį ir rėmėją Morris B. Sachs, 
kuris neseniai mirė. Morris B. 
Sachs, Jr., iš kun. St Adomino 
rankų priėmė jo velioniui tėvui 
skirtą, pagarbos ir padėkos raš
tą, už kurį jisai padėkojo. Kun. 
Anicetui Linkui, labai daug nusi
pelniusiam prieglaudos reika-

čių danų radarų aliarmo organi
zaciją. Be to jis stengėsi išgauti 
ir stočių aprašymų bei aptarna
vimų statutų. Jeigu Smirnovui 
būtų pavykę tas žinias išgauti, 
tai momentui atėjus priešai bū
tų galėję visą tą organizaciją 
vienu ypu eliminuoti.

Jau trečias išprašytas

Kadangi Smirnovo veikla bu
vo pavojinga danų karinei apsau 
gai,, karinė vadovybė buvo pri
versta visa Ui laiku susUbdyti. iama> taip p*at įteiktas raštas. 
Policija aiškiai įrodė Smirnovo | Pradedant kalbas ir sveikinimus,
nelegalų veikimą, todėl juridinis 
pagrindas buvo aiškus griebtis
prieš jį priemonių. Kadangi Smir Alfonsą Wellsą vadovauti banke

tui. Sveikinimo kalbą pasakė ir 
prel. Vincentas Cooke. Meninę 
programos dalį išpildė radijo ir 
televizijos artistai: Jim Conway, 
Pat Scot, Len Dreslar ir Bob 
Sharpe. ši programos dalis pra
dėta Marijos augštesnėsės mo
kyklos choru, kuriam dirigavo 
AJice Stephens. žmonių bankete 
dalyvavo apie tūkstantis.

hagoje šiemet išprašytas iš Da
nijos.

Prahoje areštavo
28 jaunuolius

PRAHA, spalio 21. — Polici
ja areštavo 28 berniukus ir mer
gaites Prahoje, kad jie šoko už
draustą „rock and roll“ šokį res
torane. Prahos laikraštis „Ve- 
čemi Praha“ jaunuolius pavadi
no „chuliganais“.

Rekordinis eksportas
TOKIO, Japonija, spal. 21. — 

Japonija eksportavo $279,103,- 
000 vertės gaminių rugsėjo mė
nesį. Tai yra daugiau kaip $20,- 
000,000 negu geriausiu pokari
niu mėnesiu, kuris buvo praėju
sių rhetų gruodžio mėn.

Formoza drebėjo
TAIPEI, Formoza, spal. 21. — 

Rytinėje Formozoje vakar dre
bėjo žemė. Suardyti du seismo
grafai (žemės drebėjimui tirti 
instrumentai) Taipei observato
rijoje. Apie kitus nuostolius nie
ko nepranešta.

Nelaimė važiuojant
NAPLES, Fla., spal. 21. — 

Septyni asmenys vakar pasken
do, kai automobilis įkrito į ka
nalą. Žuvo 3 vyrai ir 3 moterys 
ir 8 mėnesių vaikas.

Vengrija išvarė
tris izraelitus

JERUZALE, spal. 21. — Ko
munistinė Vengrija išvarė tris 
Izraelio atstovybės narius iš Bu 
dapešto, kai Izraelis atsisakė pa
leisti vengrų aktorių Tel Aviv 
mieste. Aktorius Zoltan Greguss 
kaltinamas užpuolęs 12 metų 
mergytę. Vengrija pareikalavo 
šiandien trijų izraelitų išvykti iš

kun. St Adominas pasakė įžan
ginę kalbą, pakviesdamas teisėją

Kuomintang vėl
parinko sau vadę

TAIPEI, Formoza, spal. 22. — 
Prezidentas Chiang Kai - shek 
vakar perrinktas Kuomintang 
partijos generaliniu direktoriu
mi, kuriuo jis yra nuo 1938 me
tų. Partijos suvažiavimas įgalio
jo Chiang paskirti generalinio 
direktoriaus pagalbininką; tai 
bus naujas postas. Generalinio 
direktoriaus pagalbininku tur
būt bus viceprezidentas Chen.

K Kazachstano
grįžo 1,200

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Iš Kazachstano grįžo 1,200 vil
niečių, kurie ten buvo nuvežti 
vasaros darbams. Spalio 4 d. jų 
transportas atvyko į Vilniaus 
stotį ir buvo sutiktas gausaus 
draugų būrio, ypač studentų. Į 
Kauną grįžo 600 žemės ūkio aka
demijos studentų, kurie taip pat 
buvo Kazachstane. Didelis skai
čius grįžusiųjų apdovanoti ženk
leliais ir medaliais už gerą dar
bą.

Mirė prof. dr.
J. Kairiūkštis

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Prof. dr. Jonas Kairiūkštis mirė 
spalio 9 d. po sunkios ligos. Bu
vo Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto profesorius ir 
Mokslų akademijos narys. Ve
lionis jau prieš karą buvo pasi
žymėjęs medicinos mokslų srity
je ir išradęs naujus būdus kai- 
kurioms ligoms gydyti.

Ragina atvykti
NEW YORK, spal. 21. — Bri

tanijos valstybės ministeris už
sienio reikalams Alan Noble va
kar per televiziją išsireiškė, kad 
galbūt prezidentas Eisenhoweris 
revizituos karalienę Elzbietą n, 
kuri šį antradienį išvyko iš JAV 
į namus.

Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras princas 
Pilypas šiandien išvyko .iš New Yorko į namus. (INS)

Estai turėjo plaukti Klaipėdon,' 
o nuplaukė j laisvę

Ką pasakoja atbėgę trys estai?
STOCKHOLM. — „Eltos Informacijų“ Skandinavijos bendra

darbis patiekia smulkesnių žinių apie tris estus, kuriems prieš ke
letą mėnesių pavyko burlaiviu iš Estijos pabėgti į Švediją.

Tai du vyrai ir viena moteris.
Laivas mažutis, vos 5,5 metrų 
ilgio. Atbėgėlių vadas — Eugen 
Adrik, žymus estų sportininkas, 
33 metų. Tik savo sportinių ga
bumų dėka jis iš viso susidarė 
sau tokias sąlygas, kad galėjo 
pasprukti į laisvę. Jau 1950 me
tais jūs laimėjo visasąjungines 
pirmenybes vienoje buriavimo 
laivų klasėje. O savu pabėgimo 
į Švediją išvakarėse Adrik tapo 
Sovietų Sąjungos meisteriu dar 
vienoje burlaivių klasėje. Rusai 
jį skaitė politiniai nepatikimu, 
jie jam neleido nė švedų Sand- 
ham - regatoje dalyvauti. Bet 
akivaizdoje to, kad jis laimėjo 
Sovietų Sąjungos meisterio titu
lą, jam buvo duotas leidimas dvi 
dešimčiai dienų buriuoti iš Tali
no į Klaipėdą ir atgal. Sovietų 
pajūrinės sargybos apie jo lega
lų buriavimą Baltijos jūroje bu
vo iš anksto įspėtos, tad jiam ir 
nekliudė. Pasiekęs Švediją jis 
papasakojo, kad pajūrių apsau
ga pastarais metais jau nebesan 
ti tokia griežta, kaip anksčiau. 
Visdėlto tam tikras jūros pakran 
čio ruožas nuolat esąs akėjamas 
ir jei tik pastebimos žmonių ar 
gyvulių pėdos, tuoj esąs duoda
mas aliarmas.

Kavp atrodo Pabaltijyje 
dabar •

Adriko pasakojimu, Pabaltijo 
kraštai vis dar esą nuo pasaulio 
bemaž aklinai atskirti. Žmonės 
uoliai klausosi laisvųjų radijo 
Btočių transliacijų. įvykiai Len
kijoje ir Vengrijoje gyventojuo
se sukėlę tam tikras viltis, ku
rios tačiau išblėsusios, kai pasi
rodę, kad Vakarai lieka pasyvūs. 
Pabaltijo kolonizacija rusais te
bevyksta. Taline jau pusė gyven 
tojų rusai, mažesniuose miestuo
se rusų esą 20 — 30 proc. Tik 
kaimuose rusų beveik nėra. Sa
vos estų armijos nebėra. Estai 
atlieka karinę prievolę raudono
je armijoje. Adrik patvirtino, 
kad sovietų sportininkai yra vais 
tybiniai profesionalai. Sportinių 
komandų nariai gauna po 80 rub 
lių ir daugiau, žiūrint kokį iško
vojo pasisekimą. Rekordistams 
mokama 1,800 rublių ir daugiau. 
Pasauliniai rekordininkai gauna 
žymiai daugiau. Rekordininkam, 
be to, suteikiamos gerai apmoka
mos instruktorių tarnybos. Ta
čiau ir gerai apmokami sportinin 
kai ir kiti gerai apmokami dar
bininkai ir tarnautojai prie esa
mo kainų lygio negali galus su 
galais suvesti. Kai žmonės rizi
kuoja bėgti, tai ne vien dėl to,

kad yra ištroškę laisvės, bet ir 
dėl to, kad siekia geresnio gyve
nimo.

Atbėgtų žymiai daugiau 
pabaltiečių...

Adrik sako, jei gyventojai Pa
baltijyje tikrai žinotų, kad atbė- 
gėliai Švedijos nebus sugrąžinti 
atgal, per Baltijos jūrą atbėgtų 
žymiai daugiau žmonių. Sovietai, 
matyt, dar ir tyčia palaiko gan
dus, kad atbėgėliai Švedijoje nė
ra noriai priimami, kad tik at
grasinti tuos, kurie ketintų bėg
ti.

Padėtis Pabaltijo kraštuose po 
Stalino mirties šiek tiek pagerė
jusi, pasakoja Adrik. Tačiau gy
ventojams komunizmas esąs la- 
lai įgrisęs ir absoliučiai didžiau
sioji dauguma yra nusistačiusi 
antikomunistiniai. Žmonės rusų 
propagandai netiki. (E.)

Kauno tekstile 
į Briuselį

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Būsimai 1958 m. pasaulinei pa
rodai Briuselyje Kauno tekstilės 
fabrikuose esą parinktos rinkti
nės medžiagos. Parodoje be ki- 
tako, bus išstatyti ir Klaipėdos 
dailės kombinato gintariniai ir 
kitokie dirbiniai.

Išvyko iš Lietuvos
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Lietuvos universalinės prekybos 
traukinys iš 18 vagonų išvyko 
vienam mėnesiui Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) kryptimi ir 50 
stočių pardavinės įvairias Lietu
vos gamybos prekes.

Moldavijos delegacija
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Lietuvoje lankėsi Moldavijos jau 
nimo delegacija, bet iš Vilniaus 
radijo pranešimo matyti, kad 
jiems pirmoje eilėje aprodinėjo 
komunistų požiūriu svarbias vie
tas.

• Egipto laivyno vienetai dar 
tebėra Sirijos Latakia uoste.

KALENDORIUS

Spalio 22 d.: Sv. Marija Salo- 
mė; lietuviški: Narbutas ir My
nė.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 6:01. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šalčiau.

Turkijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių pareigūnai sutiko, 
kad politinis įsitempimas suma
žėjęs, bet Sovietų Sąjunga ir to
liau kursto ugnį, norėdama pa
laikyti garuojantį karinį puodą 
Artimuose Rytuose. Maskva vis 
dar tebekartoja, kad, girdi, vais 
tybės sekretorius Dulles Arti
muosius Rytus vedąs į „karo pa 
krantę“.

Ir vėl politiniame lauke neaiš
ku, kai Sirija oficialiai paneigė 
Saudi Arabijos radijo praneši
mą, kad karalius Saud pasisiūlęs 
tarpininkauti ginče, ir kad Si
rija ir Turkija priėmusios pa
siūlymą.

Naminiai reikalai pirmoje 
vietoje

šiandien Turkijos dėmesio 
centru yra spalio 27 d. rinkimai: 
daugiau kalbama apie naminius 
reikalus, kaip Turkijos pramonę 
pagerinti, negu apie įtampą su 
Sirija.

Britanijos laikraštininkas pra 
neša, kad abiejose pusėse Siri
jos — Turkijos pasienio yra su
telktos kariuomenės. Kitas pra
nešimas teigia, kad pasienis bu
vo ramus, bet įtemptas.

Visgi susirūpinę

Nors ir atrodo, kad įtempimo 
krizė ima mažėti, Turkijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai Ankaroje visgi yra 
susirūpinę Sovietų Sąjungos lai
kysena ir galimu Jungtinių Tau
tų generalinėje asamblėjoje su
sikirtimu dėl Sirijos kaltinimų, 
kad Turkija planuoja, girdi, ame 
rikiečių inspiruota, Sirijos už
puolimą.

Daugumas sutinka, Jog Dulles 
įspėjimas, kad JAV pagelbės Tur 
kijai, jei ji būtų užpulta, ir Tur
kijos stipri laikysena, Damasko 
režimą šiek tiek atvėsino šaltojo 
karo lauke.

„Pravda“ vėl prabilo

Maskvos „Pravda“ šiandien 
smarkiai puolė Dulles patvirtini
mą, kad JAV parems Turkiją, 
jei ji bus užpulta. „Pravda“ ap

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Komunistų valdoma rytinė Vokietija vakar nepaklausė 
vakarinės Vokietijos protestų ir dar labiau suvaržė laisvą perėjimą 
Berlyno padalintame mieste. Raudonoji policija sulaikė apie 80 
vokiečių 1(8 valandų laikotarpyje stipriai saugomame pasienyje 
tarp rytinio ir vakarinio Berlyno. Rytinės Vokietijos kontrolieriai 
nori nukirsti šmugelį naujais komunistų pinigais. Naujas rytinės 
Vokietijos pinigas, oficialiai išleistas spalio 18 d., yra lygus vaka
rinės Vokietijos markei. Bet rytinės Vokietijos gyventojai, kurie 
nori pirkti Vakarų gaminių, vakariniame Berlyne moka 4 markes 
ui vieną Vakarų markę.

— Britanijos karalienė Elzbieta ir jos vyras princas Pilypas 
šiandien iš New Yorko išskrido į Londoną.

— Afganistano ministeris pirmininkas Daud išvyko vizituoti 
raudonąją Kiniją, pranešė Maskvos radijas.

— Egipto buvęs užsienio reikalų ministeris Salah ei Din ir 
kitų dešimt nuteisti nuo penkerių iki gyvos galvos į kalėjimą, kad 
jie ruošėsi nužudyti Egipto prezidentą Nasserį. Salah Din nuteis
tas penkiolikai metų į kalėjimą ir buvęs apsaugos ministeris Abdcl. 
Eattah Hasscn —12 metų.

— New Yorkas vakar iškilmingai pagerbė Britanijos kara
lienę Elzbietą 11. Didžiausios ovacijos sukeltos.

— Saudi Arabijos radijas Mekoje pranešė, kad Turkija ir Si
rija priėmusios karaliaus Saud pasiūlymą kartu susodinti Turkiją 
ir Siriją prie taikos derybų stalo. Radijas paskelbė, kad Sirijos 
ir Turkijos delegacijos vakar turėjo atvykti į Damman, Saudi 
Arabijoje.

— Britanijos premjeras Harold Maemillan rytoj atvyksta į 
Washingtoną pas prezidentą Eisenhowerį pasitarti svarbiais poli
tiniais klausimais.

kaltino Dulles, kad, girdi, jis vėl 
pasaulį vedąs prie „karo pakran 
tės”.

Sirijos premjeras Sobri El-Ak- 
ssali sutiko, jpg įsitempimas su
mažėjęs, bet teigė, kad Turkija 
tebetęsia kariuomenės telkimą 
prie Sirijos pasienio.

Turkijos prezidentas Celal Ba- 
yar pasiuntė laiškus Sirijai ir 
kitoms arabų valstybėms, kad 
Turkija nesiruošia pulti Sirijos.
TRUMPAI IS VISUR

• Prancūzijos vyriausybė pro 
testavo prieš Tunisą, kad jo gin
kluoti vyrai pagrobė Alžiro ran
govą.

• Maskvos kišimasis į Arti
muosius Rytus turi tikslą nu
kirsti naftos pristatymą į Euro
pą ir sužaloti jos pramonę.

• Latvių krepšininkų koman
da lankėsi Persijoje. Ji ten vie
šėjo 2 savaites ir susitiko su ira
niečių krepšininkų komandomis.

• lr Latvijoje įsteigtos vals
tybinės literatūros premijos, 
kaip ir Lietuvoje.

• Pagreitintu tempu Latvijoj 
kolchozininkus perkeldinėja iš 
viensėdijų į kolektyvinius pasta
tus. Tiems, kas nori sau name
lius pasistatydinti kolchozinėje 
sistemoje, duoda iki 15,000 rub
lių kreditą, kurį reikėsią pradė
ti atmokėti tik po 5 metų.

• Mirė dr. Kazys Trukanas. 
Žymus Lietuvos pedagogas, bu
vęs Vytauto Didžiojo gimnazijos 
Klaipėdoje direktorius, mirė š. 
m. rugsėjo mėn. 18 d. Klaipėdo
je, eidamas 65 metus. Palaidotas, 
didelės klaipėdiečių minios paly
dėtas, Klaipėdos miesto kapinė
se.

• Dvylikai kinų, paėmusiems 
komunistų sargybinį laivą ir pa
bėgusiems spalio 9 d. iš raudo
nosios Kinijos, šiandien suteik
ta apsauga mažoje saloje 300 
mylių pietvakariuose nuo Oki- 
nawos.
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
iįįiiiia^; 4342 Archer Avė.. Chicago, 32 '«sss~°

Laikas miegoti, vaikai, labanakt
Vaikas nebus sveikas, jei pa-ga motina gali nuraminti savo 

vaiką, kaip papasakos malonią

FEDERALINIS DARBO ĮSTATYMAS
PRANAS SU LAS,Chicago, Illinois

kankamai neišsimiegos 
Ir mokslas mokykloje nesi

seks, jei vaikas tinkamai nepail
sės.

Kiekvienas vaikas privalo 
punktualiai kas vakarą eiti lo
von ir gerai išmiegoti, tai jis ge
rai augs, slogoms ir ligoms bus 
atsparus, protiškai bus suma
nus ir gudrus ir fiziškai bus stip 
rus ir judrus.

Žymiausieji pediatrijos specia 
fistai gydytojai ir U. S. Child
ren’s Bureau, Washington, D. 
C., savo leidinyje “Why Sleep?” 
(Folder 11) pateikia šitokią tai
syklę, kiek vaikas normaliai pri
valo miegoti kasdien:

Naujagimiui reikia miegoti 
nuo 20 iki 22 valandų.

6 mėn. amž. — 16 — 18 vai.
1 metų amž. — 14 — 16 vai.
2 iki 5 m. — 13 — 15 vai.
6 iki 7 m. — 12 vai.
8 iki 10 m. — 11 vai.
11 iki 12 m. 10 — 11 vai.
13 iki 15 m. —.. 9 — 10 vai.
Ne vien tik raumenys pavargs

ta nuo sunkaus darbo ar atleti- 
tinio mankštinimosi. Akys nuo 
ilgo žiūrijimo irgi pavargsta. 
Nervai ir smegenys nuo rūpes
čio ir įtempto galvojimo taip pat 
pavargsta. O miegas nubrau
kia nuovargio voratinklius” nuo 
pavargusių smegenų, sutaiso ap 
dilusias kūno ląsteles, atgaivina 
ir pripildo nauja energija nu- 
rargintus muskulus, suteikia 
šiek tiek poilsio sunkiai ir nuo
lat dirbančiai širdžiai.

Miegas yra svarbesnis negu 
maistas. Nevalgęs žmogus gali 
išgyventi apie 3 mėnesius, o be 
miego neišgyvens nė trijų sa
vaičių. Pasninkaujančio ar ba 
daujančio žmogaus galvosena ne 
pakrinka, nors kūnui yra silp-

II.

KL. Kiek vaikų darbo tvar
kymo nuostatai taikomi ūkinin
kams (farmėnams) ?

AT. Ūkininkai negali samdy
ti vaikų jaunesnių 16 m. am
žiaus žemės ūkio (farmų) dar
bams mokyklų pamokų laiko- 

kus. Tokios psichoterapinės prie tarpyje. Šie nuostatai neliečia 
monės dažnai pagelbsti. pačių ūkininkų vaikų, dirban-

Kada nemiga žmogų nuolat ka nuosavuose ūkiuose, 
muoja, kai jokios pastangos už-| KL. Kokio amžiaus turi būti 
migti ir tinkamai pailsėti ne- i vaikas, kad galėtų dirbti po 
gelbsti, tada būtinai reikia eiti
pas daktarą.

pasakėlę apie gerąjį angelą sar
gą ar apie kitus malonius daly-

DAKTARO ATSAKYMAI J 
KLAUSIMUS

Atsakymas P. A. — J tams
tos klausimą apie elektros lem
pas, kurios akių ir bendrai žmo
gaus sveikatai būtų geresnės — 
ar “incadescent”, ar “fluores- 
cent”, — tai dr. Riecko įdomūs 
tyrimai Marąuette universitete 
įrodo ir daugumos gydytojų nuo 
monė yra, kad “fluorescent” lem 
pos yra sveikiau.

Klausia A. V. — Mano penk
tus metukus einanti mergaitė y- 
ra keistai patvari šalčiui. Aš mie 
gu su šilta pižama ir užsikloju
si, o mano mažytė — tik su pa
prastais kartūno marškinukais. 
Jeigu bandau užkloti arba fla

KL. Ar yra nustatytos spe
cialios formos, kurias darbda
vys turi naudoti dėl rekordavi
mo?

AT. Nėra išleistų specialių 
formų dėl darbininkų rekorda
vimo. Įstatymas reikalauja tik- 
tai sužymėti tam tikras žinias, 
kurias nustatyto Wage- Hour 
skyriaus taisyklės, 516 dalyje. 
Tas taisykles galima gauti ne
mokamai Darbo departamento 
arčiausiame ofise.

KL. Ką gali darbininkas da-

ir jam būtų pilnai sumokėta ar- Dabarties žmogus nėra tasai, 
ba jei darbininkas prašė Darbo ’ kokį Dievas sutvėrė: tai jau de- 
sekretoriaus iškelti už jj jieš-' generavęsis. 4 —Balines
kinį. * --------------- -

KL. Ar yra pasenėjimas iš-' Meilė yra tikėjimo tobulumas

kelti jieškinį dėl nedamokėto 
uždarbio?

AT. Jieškinj dėl nedamokėto 
uždarbio reikia iškelti dviejų 
metų laikotarpyje, skaitant lai
ką nuo to dienos, kai darbda
vys turėjo mokėti uždarbį ir 
ir jis atsisakė išmokėti.

KL. Ar įstatymas apsaugoja 
tokį darbininką, kuris jieško 
savo statutorinių teisių?

AT. Yra įstatymo laužymas 
atleisti iš darbo arba kitokiumokyklos pamokų žemės ūky

je (farmose)? ryti, jei jis tiki, kad darbdavys "?' * “ 7“’ ,”""7” J” 1 ~
AT. Nėra nustatyto amžiaus prasižengia su Federaliniu už-

minimumo pagal Fair Labor darbių - valandų įstatymu (Fe- 
Standards įstatymą, kuris tvar- deral Wage - Hour Law) ? 
ko darbą žemės ūkiuose po mo- AT. Betkas, tarnautojas, dar- i^tymą
kyklos pamokų.

KL. Ar turi būti vaikams 
mokama nemažiau kaip $1.00 
už darbo valandą?

AT. Uždarbių minimumo įs
tatymas ir viršlaikio apmokėji
mo nuostatai taikomi tik suau
gusiems ir nepilnamečiams, bet 
yra išimčių. Pvz. žemės ūkio 
darbai yra išskirti iš uždarbio 
minimumo ir viršlaikio apmo
kėjimų nuostatų reikalavimų.

KL. Kaip gali darbdavys pa
tikrinti nepilnamečių amžių?

AT. Iš gauto ir laikomo pas

ir puošmena.

Teh REliano, 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS m CHIRURGĄ 
IKTlTVtB QTI)V’VOJAS 

8926 5»th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:J0—8:S0
I vai. vak. TreClad. ir ftefttad. 1—4 v. 

P- P-

kai jis užpildo skundą arba da
lyvauja procese pagal minimą

KL. Kur galima gauti dau
giau informacijų dėl Federalinio 
uždarbių - valandų įstatymo 
(Federal Wage - Hour Law) ?

AT. Artimiausiam JAV dar
bo departamento uždarbių ir

bininkas, gali kreiptis į Darbo 
departamento 'išdarbių - valan
dų skyrių. Besikreipiančio var
das ir pavardė bus laikoma pa
slaptyje. Jei yra būtina, sky
riaus atstovas praveda tyrinėji
mą ir skundėjui pranešama to valandų skyriuje (U. S. Depart- 
rezultat&i. Informacijos gautos ment of Labor’s Wage and 
laike tyrinėjimų taip pat yra Hour Division), kurių yra kiek- 
laikomos paslaptyje. viename didesniame mieste. Chi-

KL. Kaip gali gauti darbi- cagoje ši įstaiga — 105 West 
ninkas nedamokėtą uždarbį Adam Street 
(angliškai vadinamą back pay 
due) pagal Federalinį uždarbių 
-valandų įstatymą?

AT. Tais reikalais yra tryssave vaiko amžiaus pažymėji
nelės marškinukus užvilkti tai mo’ iš kurio matyti koks turi keliai: skyriaus administra-
neies marškinukus užvilkti, tai būU amiius taikomas, torius gali patarti sumokėti

atskiriems vaiko darbams. nedamokėtą uždarbį, pasirem-
KL. Kur galima gauti am- damas tyrinėjimo daviniais; 2)

ar naišdvkauia tai nue-arvtė n/- žiaus Pažymėjimai? j tam tikrais atvejais Darbo mi-
sid^o šlapia nors ir yr^ apr- AT- Amžiaus ar nisteris of Labor)

engta tik paprastais

jos kakliukas pasidaro šlapias ir 
nugarytė šlapia. Taip pat ir lau
ke, jeigu tik daugiau palaksto

kartūno mėjimai (age or .employmenttik — —
marškinukais bef'šukne'fe,"To“ certificates> Yra išduodami pa- 

dos taip. kaip ir kiti vaikai. Ban- 
džiau pažiūrėti kitu vaikų nu

gali iškelti bylą, kad darbdavys 
sumokėtų sulaikytą uždarbį; 3) 
darbininkas gali užvesti bylą,

S
Vai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prvu »*•*•»

Aparatai-Protezai, Med. bau 
dažai. Spec. iMųjalba kojom

(Aroh Supports) Lr t. U
9-4 Ir 6-8 ftefttadlenlals 9-1

Tel. ofteo lr buto OLymplo 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St.. Cicero 
Kasdien 1-1 vai. lr n 5 vai vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
ftefttadlenlals 12 Iki 4 popiet

garytes, tai jos buvo tik karš
tos, bet nešlapios. Nežinau, ar 
aš peršiltai ją aprengiu, ar yra 
kas nors su ja netvarkoje?

Atsakymas A. V. — Vaikučiai 
dažnai prakaituoja ne vien tik 
kai peršiltai yra aprengti, ar per 
šiltame kambaryje būna, ar per- 
saldžiai valgo, bet ir todėl, kad

(States laws), paprastai vietos kad gautų nedamokėtą uždar- 
mokyklos tarnautojų, išskyrus bio sumą, taip pat turimus nuo- 
keturias valstybes. Federaliniai stolius, kartu advokato išlaidas

na: Bet ilgai nemigusio žmogaus Rc|kia
dvasia ir valia greičiau palūžta r 
ir jo protas “iškoryja”. Sadisti
niai bolševikų budeliai, tai žino
dami, savo belaisvius kankinda- 
dami ir jų smegenis “beminkštin 
tami”, kad lengviau būtų ‘‘sme
genų skalbimą” padaryti, nelei
džia savo kaliniams miegoti. Jei 
subrendęs, išmokslintas, mora
liai ir fiziškai stiprus žmogus 
dėl nemiegojimo išprotėja, tai 
kas gali atsitikti su augančiu 
vaikučiu ir jo protu, jeigu jis 
pakankamai ir tinkamai neišsi
miega.

Vaikas, eidamas miegoti, pri
valo būti nesusiįaudinęs, neiš- 
sigandęs, nesusirūpinęs, neper- 
sivalgęs. Baisią klaidą motinos 
daro, jei prieš eisiant gulti savo 
vaikučio pilvelį visokiais valgiais 
prikemša, mat maitintojėlei mo
tinėlei jos vaikutis “niekada ga
na neprivalgo”. Dar didesnę klai 
dą daro, kai leidžia vaikui iki va 
karo vėlumos prie televizijos sė
dėti ir triukšmingai jaudinančios 
programos žiūrėti. Televizijos 
dilginimo ar baisių pasakojimų 
sujaudintas vaikas negalės nuo 
įtampos atsipalaiduoti, negalės 
ramiai ir gerai miegoti.

Skausmas, rūpestis, blogas 
maisto virškinimas, — tai tik
rieji miego vagiliai, tai aršieji 
sveikatos ardytojai. Dažnai ne
pakankamai išmiegoję ar ilgai 
nemiegoję, tampa pikti, nervin
gi, protiniai ir fiziniai nenaudin
gi-

Nemigęs ir tinkamai nepailsė
jęs žmogus jaučiasi lyg apsvai
gęs, juo labiau taip jaučiasi vai
kas. Fizinio ar protinio darbo 
metu kūne atsiranda ir prisiren
ka vadinamųjų “nuovargio nuo
dų”. Tie nuovargio nuodai svai
gina žmogų ir nuodija jo svei
katą. Kūne asiradusius nuo
vargio nuodus gali pašalinti tik 
tinkamas miegas.

Nemigai pašalinti dažnai pa
deda paprastos priemonės, pvz 
pasivaikščiojimas tyrame ore 
prieš eisiant gulti, kartais kojų 
ir rankų pamirkyams drunrna- 
me vandenyie arba šilto.pieno 
puoduko išgėrimas, bet užvis 
svarbiausia, — tai mokėjimas, 
kaip nuraminti mintis. Išmintin-

kėtis, kad tamstos mergvtė iš
augs sveikutė. Tiktai reikia pa
saugoti, kad išprakaitavusi šal
tame ore perstaigiai neatšaltų. 
Dėl visiko patartina nueiti pas 

1 gydytoią ir pasiklbėti apie jūsų 
mergytės nepaprastą prakaita- 
tavimą. Gali kartais būti ir ki
tokia jūsų mergytės hyperhy- 
drozo priežastis, pvz. rachito li
ga ir t.t.

Atsakymas J. R. (Chieagoje), 
M. K. (Hari, Mich.), V. L. (To
ronto, Kanada) ir kitimes. — 
Tamstų klausimai yra įdomūs, 
tik, deja, savo adreso nei savo 
tikros pavardės nenurodote, tad 
ir atsakymo anonimiškiem klau
simams negalime pateikti.

Atsakymas J. D. — Taigi taip,! 
kava yra viena priežasčių, nuo 
ko žmogus gali gauti skilvyje 
žaizdą. Stipri kava ne tik nervus , 
dilgina, bet ir neigiamai veikiai 
virškinimo sistemą, mat kavoje 
yra ne tiktai nuodingo kafeino, 
bet ir tanino ir kt.

pažymėjimai yra išduodami 
Mississippi, South Carolina, 
Idaho ir Texas valstybėse.

KL. Kokius rekordus darbda
vys turi laikyti pagal Federal 
Wage and Hour įstatymą?

AT. Darbdavys turi laikyti 
tokius rekordus, kuriuose pažy
mėta vardas, pavardė ir adre
sas -kiekvieno darbininko, jo 
gimimo data, jei jis jaunesnis 
negu 19 metų amžiaus, darbo 
valandos ir jo uždarbis, įskai
tant savaitinis uždarbis, kada 
viršlaikio apmokėjimas reika
laujama mokėti ir kiti specifi
niai dalykai.

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI FI FONOGRAI'AI 
Kaina nuo 944.96 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo 979.96 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo *14.96

Didelis pasirinkimas elektriškų na- 
mū apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados Šioje 
moderniškoje pardu-otuvSJe

lAiDAinfl.
lOlTCLEVISIOn
(.sales - service)

■sav. In*. A. SEMBNA8 
9821 8. Halsted — CLlffside 4-6666 

Atdara; kasdien 9—6, pirmadieniai,
lr ketvirtadieniais 9—9 

oooooooooooooooooooooooooo

IB ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauju specialus didelis 

sunkvežimis au pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningu 
patarnavimu.

R. S E R E N ft S
*047 W. 67th PI. Chloago-

IU. WAlbrook 5-8063

ir teismo kaštus.
Darbininkas negali iškelti by

los, jei jis sutiko, kad departa
mento administratorius patars 
sumokėti neprimokėtą uždarbį

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. VVAlbrook 6-7670 iz 
Olbaon 8-4038

e Oeneralis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • ’ Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

DR. J. Ir K. AGLINSKAI ,
(JTDVTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

.,81 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasd lan iftskyrus trečiad ir ' 
ftefttad.

Rea. tel. GRovehUl 6-5008 

Tel. ofiso WA 6-3010, rea. PR 6-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1—4 lr 6—8; SeStad. 1—4; trečiad. 
uždaryta._______________________________

DR. ANNA BALIUNAS
ŪKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6822 South Weetern Avenue 
/ai.. kasdien 10-12 vai. Iv 7-1 vai 
/ak. Sefttadlenlals 10-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. VVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

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

Sefttad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Res.: VVAlbrook 6-8048

Ofiso telef. LAfayetle 1-A210, Jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Av®.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:Su v 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge,

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
SPECIALI STB

7160 South VVestern Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Sefttad 11 
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Ree. tel. W Al brook 6-S76A

Tel. ofiso _ HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. t. M A C I 0 N A S
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)

—J. Addison ( okthopkdijoh technikos lar
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 0-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42BU W. 63rd Si 
Ofiso tel. REllanee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0617 
Valandos; 1-1 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. Uk po pietų.
Trečiad. Ir ftefttad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayetle 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kamilas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkt 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Sefttad. nuo 2 Iki 6 vai., lftskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdh n 6-8, ftefttad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0969 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika tr moterų Ilgos)
Ofisu ir rez.: 6100 S. Western Avė 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-667" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Sefttad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, re«- GIb. 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.; pirmad. tr ketvlrtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; Sefttad. 2—4.Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 

nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir Treč. uždaryta 
penktad. nuo 5 (ki 8 vai. vak

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. 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 CHIRURGE 

Office: 10748 South Miehigan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Va‘l.: kasdien nuo 6 v. v. lkt 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 y. v.,

ISskirus trečiad. Šeštadieniais nuo i 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto - - BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ nt VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street

Telefonas GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(60-os Ir Maplcwood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6-—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oflao PRospeet 6-9400
Rezid. PRoapeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaftkevlčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. ftefttad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
ir kitu laiku tik susitarus.

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS ROBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!' Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

4. oflao HE.4-6849 rez HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 tr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr fteftt. pagal rutartles 
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<817 South VVestern Avenue 
Chicago 29. EU

telefonas REpublic 7-4*60 
Rzldencta; GRovehill 6-91*1

pasimatymai pagal sutartie.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenae 
Ofiso vai.: nuo 8-4 lr nuo (-8:80 v. 
vak. Sefttadlenlals nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 7lst Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Seftadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofteo telef. VArds 7—1166 
Rezidencijos — 8Tewart 8-4911

DR. J. GUDAUSKAS
IVDYTO J AS IR CHIRURGAS

786 West 85th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL 1—4 lr 4:80—8:80 p. p. kas
dien Iftskyrus trečiadienius Atidara

ftefttadlenlals 1—4 vai. •
Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE T-919*

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIET1TVT8 GYDYTOJAS)
2600 Weet TOrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p. p. Ir 7:8* 
Iki I vai. Trečiad. Ir fteftt. uidaryta

Telefonu GRovehUl 6-1605
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIA RISTI 
— PRITAIKO AKINIUS -

Valandos: •—18 lr 1—» ♦. ». pagal 
nisltnrlma Išskyrų, trečiadieniu.

2422 W. Marąuette Road

Ofteo tr boto tei. OLymple 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So. 49tb Court. Cicere
Kasdien 10—18 Ir 4—7 vai. Trečiad 

tr ftefttad. Uk 10—18 vai.

(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 
Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandoa: nuo 10 Iki 12: 8—6; 7-9. 

ftefttad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4940.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Oflao tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd 8L, tel. Renubllc 7-8818.

Tel. ofiso Vlctorv 2-1681
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wost Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. ftefttad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PK. i-6446, rez. HE.4-8166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v.

Trečiad lr Sefttad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0267, rez. PR 6-M64 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

Ofteo telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8REC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Wmt 69th Street 

Priešais ftv. Kryžiaus ligonio, 
Telef. REpublic 7-2290 

▼AL: Pirm., antr.. Kert., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
fteftt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku ausltarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklas ir rėmas 
4466 S. Oalifornia Ava .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečla<L už
taryta). ftefttad. 10 ryto Iki 8 ▼. p. D-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArde 7-189, 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

tfttaleo
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 Iki 8, tr* 
čtad. nuo 10-12, penktad. 10-2 u 
ftefttadlenlals nuo 10 Iki 2 vai. p. s

i ^39 rįPSs
Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėee

DIAGNOZE
Kaina: 32.00, 150 pusL

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street, 

Chicago 29, IIL

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 We8t 63rd St., Chicago 29, Illinois Tol. LUdlow 5-9600

Entered as Second-Cinss Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois
Under the Act of March 8, 1879
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NUBUDIMO RŪKUOSE
Satelito pasirodymas erdvėje atžymi pirmąjį žmogaus ban

dymą prasiveržti už jo gimtosios žemės kiemo ribų. Pasakų ir 
fantastinių romanų nerealybės netolimoje ateityje taps tikrove. 
Ribotas visokiu pajėgumu žmogus veržiasi į neribotą erdvę. 
Mokslinnikų teorinių protavimų pagalba praskleistosios kosmo 
paslaptys galės būti patikrintos realiu patyrimu. Nežiūrint viso 
to, žemės gyventojus vargins vis tos pačios kasdieninės proble
mos ir rūpesčiai. Gal tie rūpesčiai žymiai padidėjo dabar dėl to, 
kad ir pats satelitas erdvėse atsirado dėka pastangų tos žmonijos 
dalies, kuri yra tapusi medžiagos vergu ir grasina likusios jos 
dalies pavergimu.

Gamtos jėgos yra klusnios ir neutralios. Jos tarnauja tanų 
kas suseka jų dėsnius ir atskleidžia paslaptis. Ir, deja, dau
gybė išradimų, kurie galėtų nešti žmonijai palaimą, yra naudo
jami jos keliui papildyti sunaikinimais ir kančiomis. Pikto sėk
la persekioja žmoniją ir pikto apraiškos istorijoje darosi vis ag
resyvesnės su kiekvienu civilizacijos laimėjimu.

Pirmojo satelito pasirodymą žmonija sutiko su nuostaba, bai
me ir savitarpiniais priekaištais. Komentarai, tiek oficialūs, 
tiek reiškiami mokslininkų bei laikraštininkų, svyruoja nuo vi
siško abejingumo iki isteriško aliarmavmo. Ir kiekviena nuo
monė randa kuo savo teigimą pagrįsti. Tačiau svarbiausias 
visų keliamas klausimas yra, kodėl šiuo metu Sovietų Sąjun
gai pavyko pralenkti JAV raketinių išradimų srityje. Žvalgyba 
ir vokiečių raketinių ginklų laboratorijų bei tos srities moks
lininkų pagrobimas po karo gali turėti tik dalinės reikšmės. Pa
grindiniu laimėjimo veiksniu reikia pripažinti visuotinį medžia
ginių, mokslinių ir asmeninių pajėgų sutelkimą vienam tikslui. 
Tai yra įmanoma tik diktatūrinėje valstybėje, kurioje valdžios 
sprendimų nevaržo viešoji opinija, parlamento nutarimai, biu
džeto suvaržymai, darbininkų streikai ar betkokią atsakomybė 
prieš tautą. Visos priemonės čia leistinos ir naudotinos, kurios 
neša laimėjimą komunizmo tvirtovei. Darbo žmogaus nepritek
liai ir skurdas turi tarnauti kaip priemonės kelti valstybės pres
tižui ir skinti jai kelią į naujus laimėjimus. Gi demokratiniai 
kraštai neperka jokios tarptautinės pirmenybės savo piliečių 
kančių kaina, išskyrus karo ir neišvengiamybės atvejus.

Satelito erdvėje pasirodymas ir paskelbimas tarpkontinenti- 
nės raketos turėjimo be abejo žymi naujos eros pradžią. Tai 
faktai, kurie turės žymios reikšmės daugeliu atžvilgių. Mokslo 
plotmėje žmogus, be abejo, patirs daug naujų dalykų apie dan
gaus kūnus ir erdvių paslaptis, o gal ir naujų pasaulių valdovu 
taps. Tai bendri žmonijos laimėjimai, nežiūrint, kas pirmas 
toje srityje pirmus žingsnius įstengė žengti. Tačiau į visus iš
radimus šiuo metu žiūrima kitomis akimis. Sovietų Sąjungos ra
ketiniai laimėjimai, tikėkime — laikiniai — padarė ją pirmau
jančia valstybe vad. galutinių ginklų srityje. Nors šiuo metu 
netikima Kremlių turint pakankamai karui paruoštų raketų, ta
čiau jo pirmavimas toje srityje yra neginčijamas. Be to satelito 
pasirodymas turi nepaprastos politinės ir psichologinės reikšmės. 
Neutralumo banga dar didesne jėga nusiaubs Artimuosius ir Toli
muosius Rytus. Gi neutralieji pradės rimtai žvalgytis, kad ne
liktų su pralaiminčia šalimi.

Šioms nuotaikoms sustiprinti Maskva, kaip niekas kitas, mo
ka panaudoti savo propagandos mašiną. Savo pasikalbėjime su 

. “N. Y. T.” koresp. J. Restonu Chruščevas pabėrė daug grasi- 
* nimų ir kaltinimų, ypačiai J. A. Valstybėms, ir pakartojo visiš

ką įsitikinimą, kad komunizmui priklauso žmonijos ateitis. Tai
gi nelieka jokios abejonės, kad Maskva pradeda naują ofen
zyvą Vakarams sukompromituoti, suskaldyti ir sunaikinti. Tuo 
tarpu Europos unijos atstovai nedviprasmiškai apkaltino JAV 
dėl pirmenybės Kremliui perleidimo. Washingtone nestinga kal
tininkų jieškojimo ir nerviškumo.

Grįžęs iš Maskvos minėtas J. Restonas reiškia nuomonę, 
kad dabartinę tarptautinę būklę reikia baigti. Jei Vakarai nėra 
pasiruošę pripažinti dabartinės Maskvos hegemonijos ir tiki, 
kad betkoki su ja susitarimai tėra savęs apgaudinėjimas, jie turi 
baigti visas derybas su Kremliumi, nes jos tėra tik abipusė veid
mainystė. Visiems aišku, kad abi pusės siekia viena kitos su
naikinimo.

Dangų skrodžianti nauja žvaigždė neskelbia taikos ir ra
mybės geros valios žmonėms, kaip anoji prieš du tūkstančius 

. metų. Ji, deja, skelbia pikto jėgų triumfą ir grasinantį įspėji
mą, kad žemėje nelSus taikos nei ramybės, kol pikto jėgos val
dys trečdalį žmonių giminės. St. fizikas

Naujas vilkas
Anglijos valstybinio radijo žur

nalas “The Listener” skelbia kal
bą savo diplomatinio koresponden
to Thomas Barman, kuris kalbėjo:

Sovietų Sąjungos vadų užsienio 
politika prisilaiko siekimų, nepa
kitusių nuo Petro Didžiojo laikų. 
Juos vykusiai apibūdino prieš šim 
tą metų lordas Palmerston, pasa
kydamas, kad rusų valdžia nuola
tos prisiekia nenorinti daugiau že
mių — ir kasmet carui pajungia 
vig daugiau teritorijų. Dabartiniai 
rusu vadai vikriau vykdo šiuos 
caru siekimus, negu socialistinės 
revoliucijos uždavinius.

Todėl nestebina Lenkijos pasida 
linimas su Vokietija 1939 metais 
arba Rytų Europos pasigrobimas 
po kano ir žudynės Budapešte pra
ėjusiais metais. Visų šių žygių tė
vas senas rusų siekimas plėstis kai 
mynų sąskaiton. Šį siekimą vyku
siai pavaizduoja suomis Vaino Tan 
neris anglų kalba išėjusioje kny
goje “The VVinter VVar”. Autorius 
yra senas suomių socialistų vadas 
ir buvo užsienio reikalų ministe- 
riu, kada Stalinas puolė Suomiją. 
(Jis net juokauja: "Maskva pasi
rašė taikos sutartį su Suomija, bet 
su manim dar veda karą.”)

Autorius sako, jog rusai net ne
turi išminties sugalvoti naujų pa
sakų savo imperialistiniams žy
giams teisinti. Vengrijos sukilimą 
smaugdami, pasauliui skelbė, jog 
juoe pakvietusi ir Nagy ir Kada
ro vyriausybės. Tą pačią pasaką 
Tautų Sąjungai Ženevon Stalinas 
pasiuntė ir teisindamas savo ag
resiją: girdi, jo pagalbos prašęs

, seni dantys
“demokratinės suomių respubli
kos” galva Otto Kuusinen, kurį 
Chruščevas šįmet apdovanojo, pa
darydamas rusų komunistų par
tijos centralinio komiteto prezi
diumo nariu ir vienu partijos pa- 
sekretoriumi. ,

Tanneris cituoja estų vadus, ku- 
I rie 1939 metais buvo priversti pa
sirašyti “draugiškumo” sutartį su 
Maskva. Rusai tuojau pradėjo va
ryti “draugišką” prekybą: pigiai 
iš estų visko išreikalauti, o bran
giai viską jiems įkišti. O po me
tų laiko ir visą kraštą su visais 

i turtais pasigrobė, sykiu su Latvi
ja ir Lietuva. Tokį pat “draugiš
kumą”, kaip žinoma, rusai rodė 
lenkams, jugoslavams, rumunams 
ir kitiems. Jugoslavai anksti to 

j nepakėlė ir atsimetė nuo Stalino. 
Lenkai ir vengrai sukilo vėliau, 
jau gerokai apiplėšti.

Tanneris cituoja keletą pasikal- 
i bėjimų su Stalinu, kur diktatorius 
apgailestavo carų turėtų žemių 

j praradimą. Tai jis visai pareiškė 
proklamacijoj, kada Japonija pa- 

i sidave 1945 metais. Girdi, rusų 
tauta laukusi 40 metų atkeršyti 
japonams už 1905 metus. Čia Sta
linas pamiršo viską, ką pasakoda
vo apie "imperialistinius” karus.

Suomijos rusai gal neprariįo, 
kaip prarijo Pabaltijo kraštus, dėl 
atkaklaus pasipriešinimo. Gal įsi
kišo sena bolševikė Kollontay. O 
gal ir Stalinas prisiminė, kad pe
niuoju darbu buvo, kad Leninas jj 
paskyrė tautybių komisarų pa
skelbti Suomijos nepriklausomy
bę. Gali būti — bet sunku tikėti.
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DAUGIAU PASITIKĖJIMO IR 
VIENINGO DARBO

PR. PAUtlllKONlS, VVorcester, Mass. *

Vilties niiMtC'jinms — visko 
praradimus

Šekspyras vienoje savo dra
mų ‘‘Otelas” vra išsireiškęs, kad

tų veikimo vaisius, taip ir šian- į 
dien tik tuo. keliu ji galima bus 
vėl laimėti. Vis tokių visuomenę 
atrofuojančių nuomonių nerei- | 
kėtų, atrodo, skelbti ir nesiža- J

kai pavagia turtą tai nė- vien dMįil)jų taut„ galybf
ra taip blogai, nes iį galima vėl 
prigyventi, bet, kai žmogus nu
stoja vilties tai jis viską pra
randa. Vilties nustojimas yra 
pats pavojingiausias reiškinys 
žpaogaus gyvenime. Iš K. Skrups
kelio paskaitos matyti, kad mū- 
sų laimimas yra praradęs vilti

nes ne fizinėje galybėje glūdi 
kultūriniai turtai.

Kas turi atitaisyti 
kontroversiją ?

Paskaitos pabaigoje K. Skrup

atgauti savo pavergtai tautai
“daugiau supažindinti su nepri
klausomos Lietuvos technikine

laisvę, nes -reali,, iSsilaisvini.no „ažanca ftkw, ?erovės pakiIi.
perspektyvu ii neįžvelgianti 

Iš tokio nusiteikimo eitų išvada, 
kad dabartinės kaikurių seno
sios kartos veikėjų pastangos 
ir pasišventimas tautos išlais
vinimo darbui yra bergždžios. 
Tad veltui lietuviai kasmet au-! 
koja kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių ALTui, nes ir jo darbas 
yra bergždžias. Veltui veikia 
VLIKas, veltui posėdžiai, suva
žiavimai, memorandumai ir t.t. 
Jei iš tikrųjų jaunimas taip gal
voja, tai skaudžiai klysta. Lie
tuvių tautai laisvės niekas vel
tui neduos, kaip torto ant lėkš
tės niekas nepadovanos jos gi
mimo dieną. Kaip 1918-1919 me 
tais Lietuvos laisvė buvo kru
vinų kovų ir ilgo lietuvių patrio-

Stalinas .juk to paties norėjo, ko 
norėjo caras Nikalojus slaptose su
tartyse 1914-’15 m.: būti visų slavu 
ponu Rytų Europoje, valdyti Kon
stantinopoli ir įkelti koją šiaurės 
Persijon. Jis tegavo Rytų Europą.

nopolio ir Persijos (Irano).

Gera sakyti, kad Sovietų politi

Kun. V. Mincevičius (dešinėje) kalbasi su Vienos arki
vyskupu Konig apie Lietuvos padėtį penktame Pasaulinia
me katalikų žurnalistų kongrese, buvusiame spalio 1—4 die
nomis Vienoje, Austrijoje. Kun. V. Mincevičius atstovavo 
lietuvius katalikus žurnalistus. Jisai gyvena Romoje ir la

bai sėkmingai darbuojasi, garsindamas mūsų tautos vardą 
ir keldamas jos garbę.

PAS TURTINGUS 

MASKVIEČIUS

Vokiečių publicistas Anton Zisch- 
ka, buvęs Sovietų Sąjungoje 1931 
metais, ir dabar rašo, kad jau se
niai laikas praėjęs, kada sovieti
niai vadai laikė revoliucinės mados 
reikalu imituoti Staliną ir dėvėti 

I proletariškais drabužiais: 1931 m.
I kelionėje po Soviet ų Rusi ją Zisch- 
, ka nematė moterų brangiais kaili- 
| niais ir papuošalais; komunizmo 
j vadų žmonos dirbo paprastus dar
bus: jis "Pravdos” redakcijoj su
sipažino su Lenino seserimi, kuri 
dirbo kuklios mokytojos darbą; 
buvusio užsienių reikalų ministe
rio žmona mokė anglų kalbos; tuo 
metinio komisarų tarybos pirmi
ninko Rykovo žmona dirbo Mask
vos miesto sveikatos skyriuje; švie 
timo ministerio Bubnovo žmona 
dirbo pardavėjos darbą “Torgsi- 
n’e”. Šiandien Maskvoje yra ki
taip: augštųjų Maskvos pareigūnų 
žmonos nebeina į darbą, o rengia 
“vėčerinkas”, labai “šlapius” ba- 

| liūs, lošia proferansą, rusišką bri- 
' džą, važiuoja į krautuves savo vy- 
1 rų “Sim” ar “Sis” limuzinais ar
ba savo asmeniniais automobiliais 
“Maskvič” ar “Pobieda” markės. 
Jos lydi savo vyrus į medžiokles ir 
žvejones, laiko rasinius šunis, ren
ka antikvarinius dalykus, bibliofi
lines brangenybes ir modemiško 
meno kūrinius. Ir svarbiausia tai,

, kad jos savo turto ir įtakos nesle
pia.

mu ir kultūriniais laimėjimais, 
kad būtu kontroversiniai Lietu
vos istorijos faktai autentiškai 
pagrįsti ir tie pagrindai jauni
mui pateikti”. Iš koresponden
cijos neaišku, kas tai turi pa
daryti, tik iš paskutinio išsireiš 
kimo numanu, kad senesnioji 
karta turėtų “jaunimui pateik
ti”. Man truputį neaišku, kaip
šiandien vyresnioji karta tą už-Į,_______________________________________________________
davinį begalėtų atlikti, būdama
nuvertinta iki žemiausio fabri- i pasirengęs tą profesorių neiš- papročių ir ją puošti naujais
ko darbininko ir fiziškai išvar- manelių pavadinti, bet sušilai- kultūriniais laimėjimais, kad ir 
gusi, rankų darbu pelnydama kė ir pasistengė įrodyti: sekan-pi, kaip kitos tautos, galėtų di-1 ig savotiško ““asketizmo”, papras- 
sau. savo šeimai ir mokslus ei- čios vasaros atostogų metu pa-. džiuotis savo indėliu į bendrą tumo pereina į liuksusinį gyveni-

Sovietų augštoji klasė, išgyve
nusi klasinį komunizmo laikotarpį,

mo stilių. Panašų į “reformuotus” 
... .. ... , ... anglų ir olandų kalvinistus, kuriegražiausių pasaulinėje literatu-! Baigdamas nonų pasakyti, 17 ir 18 šimtmečiuose į turtą ir 

roję miško poemų. Pietaris, VI kad šiomis keliomis pastabomis pasisekimą pradėjo žiūrėti kaip j 
klasės mokinys, išgirdęs mokyk j nenorėjau jaunimo nei smerkti, I^eVo valią. Dabar Maskvoj Krem 
loję vieno ruso mokytojo nie-, nei jam prieštarauti, tik paro- įr^St^SiJur^P^felu^ 

kingą išsireiškimą apie lietuviu ! dyti, kad toks jaunimo galvoji-! liuksusinius automobilius, žinoma, 
k.- — “kokia lietuvių kalba, kad mas, jei jis iš tikrųjų toks yra, į reikia į šį faktą atsargiai žiūrėti 
gramatikos neturi”, pasiryžo kaip K. Skrupskelis yra išdės-' 'U0, ne pervertint i, tačiau Maskvo- 

rašyti lietuvių gramatiką. Varg-, tęs, yra klaidingas. Aišku, šian-,mirtimi gyvenimo stilius pakrypo

nančiam jaunimui pragyvenimą, rašė “Anykščių šilelį”, vieną išgautų kultūrą. 
Jei kam iš lietuvių intelektualų 
yra pavykę gauti savo profesi
jos darbą (jų yra tik keli), tai 
yra tiek apkrauti darbu, kad 
jiems sunku ką nors daugiau 
nuveikti. Atrodo, kad senoji 
karta atlieka tuo atžvilgiu sa
vo pareigą, leisdama didelį lietu 
vių kultūros paminklą — “Lie-

enriklopediją”. Ji leidžia-
ima jaunimui ir būsimoms kar- 

ka'Jne"sisTiX'nurc^“s'vS^ »<»»: seniams. fabrike dirban

šas nežinojo dar, kad lietuvių dien būti sąmoningu ir veikliu 
kalbos gramatika jau seniai bu- lietuviu nėra taip lengva, reikia 
vo parašyta ir išleista. Dr. V. nemažos aukos ir savęs atsiža-

į turtą, prabangą ir to demonstra
vimą. Vadų pavyzdžiais seka ir vi
dutinis valdininku luomas. Stali
nas pasiryžo industrializuoti kraš-

Kudirka mirties patale rašė dėjimo kvaršinti galvą visokiais tą, o tam reikėjo remtis ne anai-
pasiklausti, kodėl tokiai politikai tiems, ji nebereikalinga, bet iš- straipsnius ir taisė Varpo” ko- tautiniais rūpesčiais, kai kiti gy, f?b?tais, o specialistais, nes spe-
sekasi. (Sali būti, jog sąlygos bu
vo palankios, o gal pasaulis neat
kreipė tinkamo dėmesio. Po kiek
vieno rusų imperialistinio žygio 
ramintasi viltimi, kad šis — pas
kutinis. Vakarų atsiliepimas bu
vo jausmas, apsigaudinėjimas, įsi
kalbėjimas ir blefas. Todėl rusams

mokslintam jaunimui ji bus rei 
kalinga ir labai reikalinga, jei 
jaunimas ją tinkamai įvertins; 
ten yra išdėstytos ir visos kon
troversijos. O jei kam dar ir to 
būtų permaža, tai čia norėčiau

lengva griauti tokį kortomis pa- priminti keletą mūsų tautos vei
statytą namelį.

Tanneris mano, kad rusai, kiek
vienu momentu, išnagrinėjo galių 
santykį tarptautinėje arenoje. 
Pavyzdžiui, Suomiją puldami, ru
sai apskaičiavo, kad švedai nea
teis pagalbon ir net neleis ang
lams ar prancūzams per jų žemę 
pagalbą teikti. Taip ir įvyko. Ka

kėjų, kaip jie taisę kontrover
sijas ir kovojo už lietuvių tautos 
reikalus.

Dr. Jonas Basanavičius, gy
vendamas Bulgarijoje, apvažinė 
jo visas Europos bibliotekas ir 
išrinko visą medžiagą, kas lietė

da 1 annens asmeniškai paprašė tautą, savo trakiškoms
savo seno draugo švedų socialisto A . •- studijoms. Jis tai atliko jaunys

tėje. Poetas Maironis ruošdama 
sis į kunigus, dar studentu bū-

premjero Hanssono pagalbos, šis 
atsakė, kad švedai mėgsta taiką 
ir nesuprastų, kodėl turi kariau
ti už suomių tvirtovės Viborgo svei 
katą.

Panašiai gal įvyko ir su Veng
rija. Rusai apskaičiavo, kad JAV 
ne vykdys 1952 metais respubliko
nų priimtosios politinės programos 
pažadų laisvinti Rytų Europą. Juk 
net lenkai dar negauna laukiamų 
paskolų ant tvirtesnių kojų atsi
stoti.

Tannerio knyga pabrėžia du da
lykus: nekintamus seno rusų im
perializmo siekimus ir Vakaruose

rektūras‘ vena sau ™miai be ypatingų 1^
pašalinių rūpesčių, atsidėję vien nori konkurenciią išlaikyti, turi 
savo asmens gerovei. Taigi rei- mases mokvti, iš ių gabiausius ir
kia idealizmo, kurio nei šio kraš ^tingiausius išrinkti ir tą elitą 

’ . auklėti nedogmatiškoie dvasioje,
to mokykla neduoda, nei vis p^rtijog dogmomis technologiios 
stipriau įsikurianti ar labiau įsi- nirmvn nepavarvsi, o iš to išėjo 
politikuojanti senesnioji karta. |fakt9.s».io5 Į936 metais V10 vyriau

ir kitu. kaip brendusių skirtin-Jad aklvai2d“* tokių jaunosios j b,lvo k„mn„rtlta, nariais. o 
gose kultūrinėse sąlygose ir stu kartos pareiškimų ar nereikėtų: šiandien tik kiekvienas dešimtas 
dijavusių skirtingoje mokyklų ‘r vyresniesiems veikėjams rim- mteliaentss tennklauso partijai.
sistemoje, bet lietuvybės iSlaikv į paga vot‘. lr aav0 L .Š0?6*! haH“”S°\ v™ pusantro
~ T ;L+,„r m ' labiau suglausti vieningam nuo- miliono buhalterių, kūnų didesne
mo ir Lietuvos išlaisvinimo at- ... tautiškam darbui Mes puse nėra kompartijos nariai. Yra 
žvilgiu negali būti skirtumų. Vi- sirdziam tautiškam aaraui. Mes 60 000 savaranJdškų tyrinėtojų, 
sada reikia jieškoti tų dalykų,!11 vlsoklus suktus išvedzioji- Kurių dauguma nėra su komparti- 
kurie vienus su kitais jungia, o mus> Pa8rĮ3 us aug o 9 1 taus
ne kas skiria Senąją ir jauną-1 ar^mentais’ ParagJafa18- 
. , . , lavimais, istorinių faktų nusvie-ją kartą jungia lietuviškas krau .
jas, Lietuvos didvyrių kovos už1 imais ir ”_______

Jei tokiu užsidegimu šių die
nų jaunimas rūpinsis lietuviš
kais reikalais, tai nebus senosios 
ir jaunosios lietuvių kartos pro 
blemų. Suprantamas tam tikras 
pažiūrų skirtumas tarp vienų

ja susirišę, kaip ir dauguma gydy
tojų, menininkų, rašytojų ir tech
nikų.

damas, pamatęs, kad nėra Lie- tautos laisvę ir jos meilę savo __Spalio mėn. Lietuvos kon-
tuvos istorijos, sėdo ir parašė *: - - -
gana gerą tiems laikams Lietu
vos istorijos vadovėlį. Vysku

tautai. Tauta yra antra motina. suJui Sao Aleksandrui
Nesvarbu, kokia, yra motina, ar poUftaižiu| sukanka 65 metai am 
graži, ar negraži, turtinga ar 40 metų tarnybo8 ir 20

... ., . , .. . V1S.U nie. \ metų konsularinio darbo Sao
gų seminarijoje būdamas, iSgir- narna, jl yra musų motina, tad pa Tm> sukakUea
dęs viena lenką profesorių nie-1 nežiūrint, kad kitos yra ir di- JJ ° _____ .

kinant lietuvių kalbą, kad tai' dingesnės, ir patrauklesnės, ir proga spa io . .
esanti mužikų kalba, kuria ne- labiau viliojančios, turime my- čiau9 vardo mo y os j , 
galima gražiai poetiškai išsi- lėti savo motiną lietuvių tautą, Vila Anastazijoje, ruošiamas

~. ... - . - . . - - . ..... . . • « j___-ir* raa a au išprnia •

pas A. Baranauskas, dar kuni-! vargšė, didinga ar visų nieki-

STsm/kril, resrot“OrO t reikšti tiek užsidegė, kad buvo kalbėti jos kalba, laikytis jos jam pagerbimas su vaišėmia.

Dauguma “managerių” (fabrikų 
direktorių) yra ne vien neutralūs 
komunizmo atžvilgiu, bet dažnai 
būna priešingi komunistų partijai, 
nes jų egzistencija, geras gyveni
mas priklauso nuo to, kaip jie pla
ną įvykdys; o plano įvykdymas 
pareina ne nuo sustingusių politi
nių dogmų ir sustingusių potvar
kių, bet nuo racionalizacijos gali
mybių; specialistai, kur gali, sten
giasi potvarkius apeiti. Jei tai 
jiems pavyksta ir jie valstybinį 
produkcijos planą įvykdo gerai, tte 
tampa pasiturinčiais žmonėmis be 
priklausymo kompartijai. J. Os.

gHB«KXX3B JANIS KLIDZEJS

911 ėftjnoAioA Olulitij A 1

4

ROMANAS

va»Tt a. ė^ifiški* guma
(TĘSINYS)

Andrius kažką prisiminė. Jo kišenėje buvo iš Ry
gos pasiimtosios gėlės. Dvi rožės. Andrius greitai jas 
su jieško jo. Dvi raudonos rožės virpėjo tarp jo pirštų. 
Žengė žingsnį ir rožes įmetė į duobę.

— Maryt... Čia tavo ir mano gėlė... Abi tau... — 
jis šnibždėjo, tada pasilenkė ir įmetė tris žiupsnius 
smėlio.

Kapas didėjo. Pastatė kryžių.
Kalbėjo kunigas apie jaunystės audras, apie am

žinąją šviesą ir jos atspindį iš amžinybės į laikinųjų 
dienų tamsą. Jaunos širdys, dažnai su trūkumais ir 
tamsa kovodamos, palūžta per anksti ir šių palūžusių 
širdžių aidas ilgai ir liūdnai skamba likusiųjų sielose, 
klausdamos: kodėl, kodėl?

timentalumas? Ar tuo buvo galima kas nors pakeisti? 
Jokiu būdu!

Bet buvo taip, kad kitaip negalėjo ir nepajėgė, ne
galėjo nuo skausmo peilių pabėgti. Tepjauna jie, te- 
skauda! Taip liūdnai ūžė vėjas medžių šakose, tarsi 
linksmesni garsai į juos jau niekada nebegrįžtų.

Taip, ja šaukė mane, bet aš... tą vakarą dainavau...
Andrius gulėjo ten pat. Ant veido krito sniegas, 

bet jis nepakėlė rankos, kad jį nušluostytų, ir jis ten 
pat ištirpo ir susimaišė su ašaromis.

Paskutinės giesmės buvo sugiedotos, paskutinės 
maldos sukalbėtos, laidotuvininkai, dar pabuvę, persi
žegnojo ir pradėjo skirstytis.

Pasiliko dar Andriaus sesuo Liucė, Andriaus lauk
dama. Andriaus taip pat jieškojo mokytoja Upanytė 
ir Salanų gimnazistai.

— Kur jis taip prasmego?
— Dar visai neseniai čia buvo...
— Bus nuėjęs...
— Su kitais nueinant nemačiau... keista, — nu

sprendė Upanytė.
Dar tylėdami visi pastovėjo prie kapo, tada pra

dėjo eiti. Taip pamažu visi ėjo tylėdami. Kurgi sku
bėti?

Šnekučiavo ir visi kalbėjo apie Marytę, visi turėjo 
apie ją galybes prisiminimų. Kaip šviesi dabar buvoJį nešė jaunystės ir šviesos troškulio vėjai...

Vainikus sudėjo apylinkės jaunimo draugija ir, Marytė visų akyse ir kaip vaikas, ir kaip piemenaitė, 
Salanų gimnazija. ir kaip mokinė.

nosi prie naujojo, rudojo kapo, ant kurio, rankas ra
miai, ištiesęs, stovėjo baltas kryžius.

Andrius tyliai atsiklaupė, ir jo keliai grimzdo į 
minkštąjį, vos supiltą smėlį.

— Maryt... Tu mane šaukei... Aš buvau nedorėlis 
ir negirdėjau... Norėjau tave išgirsti, bet pasaulis bu
vo platus, gilus ir juodas... Aš norėjau išbristi per jį 
ir tada atsiliepti. Galbūt tu man niekada negalėsi at
leisti, galbūt tu niekada manęs neišgirsi. Iš amžių glū
dumos, jei tu mane galėsi matyti, liepk, kad aš, šiais 
gyvenimo purvais brisdamas, pajėgčiau truputį įeiti į 
tą šviesą, kurioje žmonių širdys pasidaro bent kiek 
geresnės.

Galbūt esu niekas ir nesuprantu, kas didinga, bet 
visgi jaučiu, kad esu nubaustas tuo, kad turiu daugiau 
matyti, negu kiti. Visas šis matymas ir jutimas gali 
mane padaryti negailestingą, bet, jei aš daryčiauai 
nedorėlis, tu, Maryt, bausk mane kokiu nors būdu. 
Tuo aš tave išgirsiu...

Tu čia turi pasilikti viena. Šlamės beržai pavasarį, 
čiulbės paukšteliai, atskris gervės, strazdai, kukuos ge
gutė, apačioje čiurlens upelis... Tu nekalbėsi, tik gir
dėsi... nes visa tai esi girdėjusi...

Iki pasimatymo Maryte, amžinajame laike, iki pa
simatymo...

Andrius ilgai mintyse kalbėjosi su Maryte, ir pats 
nežinojo, kodėl taip turėjo daryti, tačiau taip jis buvo 
daręs.

Ar tai buvo toks pusiau kliedėjimas, fantazija, per-
Keletą žodžių tarė mokytoja Teklė Upanytė, po to Prisiminimų augimą ir žydėjimą ši diena buvo už- temptas sapnas? Ant amžinybės slenksčio tai atai-

kažkokia mokinė iš Marytės klasės. Ji nebaigė ir pra- baigusi.
dėjo verkti. Ir Andrius daugiau negalėjo susivaldyti. 
Jis tyliai ir nepastebimas atsiskyrė nuo laidotuvių da
lyvių. įlindo į tankiau suaugusių pušelių tankumyną, 
ten pat prie kapinių, ir atsisėdo. Po to atsigulė į snie
gą ant nugaros ir sudėjo rankas po galva.

Dabar vienas pats su savimi. Galėjo išmąstyti vi
są ir išsiverkti. Ką padės verksmas, bejėgiškumas, sen-

Andrius ilgai taip buvo gulėjęs vienas. Buvo mąs
tęs be galo, fantazijoje išvaikščiojęs gyvenimą, žemę, 
pragarą ir dangų.

Pasidarė šalta. Jis pasislėpė ir klausėsi: kapinėse 
buvo tylu, nieko nebebuvo. Pašoko ir grįžo atgal.

Tarsi nuo žemės į amžinybės langą žiūrėdamas ir galvojo Andrius,
nežinodamas, kas už jo vyksta, Andrius pamažu arti-

tiko.
Andrius pasiėmė eglių šakelę ir įsidėjo į kišenę. 

Tarsi žingsnius skaičiuodamas ėjo. Į
Tokia tuštuma buvo jame: nei kokių troškimų, nei 

ilgesio. Nenorėjosi būti tarp žmogių.
— Ar užsukti į namus, ar eiti tiesiai į stotį? —

(Bua daugiau)

iSsilaisvini.no
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AR VERTOS KO MOŠŲ KNYGOS?
BEN. BABRAUSKAS

Knygos mėnuo jau įpusėjo, o taika, gimininei personažai pa-
kiek šiomis dienomis, brangus 
skaitytojau, tu pats prisidėjai 
prie lietuviškos knygos gyvybės 
palaikymo? Kai baigsis spalio 
mėnuo, leidėjai Kultūros Fon
dui praneš to knygos mėnesio 
pasekmes, ir iš to bus sprendžia 
ma apie mūsų tautinį sąmonin-

lieka stipresnį įspūdį.
Čia vėl surašysiu eilę mažes

niųjų novelių bei apysakų rin
kinių, kad galėtume patikrinti, 
ko trūksta mūsų namams. Pir
moji ir vienintelė mūsų litera
tūroje J. Aisčio gyvų literatūri
nių paveikslu kny^a, premijuo-

gumą: apie kultūros pasiilgimą I ta Montrealio V. Krėvės vardo 
arba jos išsižadėjimą. ' premija, Apie laiką ir žmones,

; P. Andriušio pilni gamtos poe- 
Aš jau daug pripirkau... zijos prisiminimai Anoj pusėj

. . . . , ,. ežero, Albino Baranausko gyvąNe vienas, paragintas pirkti ... ......, . kaimo dvasią pnkeliancios no-
nygų, megs a a sa yti pa an-, veigS Sniego platumos, Vėlokai, 

karnai tur,s jau pnaiprtęa. Na., tv(rtu (r rea,izmu
iw»l. i m mm Iro »Aii, a 1/ Lrtz* lr lin_

PASIKALBCJIMAS APIE SATELITĄ ligi pat šių metų Vaasrio 16-osios su čia minėta Endziulio nuomone 
proga aukoja po 100 dolerių kas- O nuo savęs galėčiau pridėti, jog 
met. Be to, apie pusę šimtinės įvai tremtiniams būtų daug_ ašarų nu- 
riomis progomis Endziulis atiduo- šluostyta ir daugiau mūsų tremti- 
da kasmet kitiems visuomeniniams nių būtų galėję atvykti i JAV ir 
bei kultūriniams lietuvių reika- čia geriau įsikurti, jei būtų buvę 
lams. Reikia pažymėti, kad jau daugiau Endziulių.
apie 5 metus Endziulis g v vena iš 
nedidelės senatvės pensijos ir yra 
menkos sveikatos. Tik pats labai 
kukliai susispaudęs gyvendamas, 
gali tiek daug skirti visuomeniniam 

.^reikalams. Ir jis tuo patenkintas. 
‘‘Mano didžiausias noras ir džiaug
smas būtų pamatyti vėl laisvą, ne
priklausomą tėvynę Lietuvą. Su
prantu, kad mano šimtinė nenu-

gi, imk ir suskaičiuok, kiek lie-; 
tuviškų knygų turi savo lenty
noje! Vokietijoje lengvai gale 
jai įsigyti bent porą šimtų ta
da išleistų mūsų knygų. Tada 
ne pirkėjas, bet knyga buvo gau 
doma. Dabar šis tas pasikeitė: 
pinigų niekam netrūksta, tik lai
ko. o gal noro nebėra pažvelg
ti į knygą. Tačiau ir dabar kny 
gų leidėjai neišgaišo: verčiasi 
įvairiais būdais, kol galop, apsi
krovę savo išleistomis knygo-

žengusio į mūsų literatūrą K.; 
Barėno dvi novelių knygos Gied-' 
ra visad grįžta ir Karališka die-, 
na, A. Barono stilingų, gaivališ-1 
kų novelių knygos žvaigždės ir) 
vėjai ir Antrasis krantas, J. į 
Jankaus įdomios fabulos sklan-' 
džių pasakojimų knyga Pirma- Į 
sis rūpestis, P. Jurkaus dailiai 
kalbiškai ir stiliškai supintos le
gendos ir novelės Pavasaris prie 
Varduvos, A. Landsbergio kons 
truktyvizmu pasižyminčios no-

Dr. Isador Rabi, Columbijos universiteto profesorius, 
pirmininkas prez. Eisenhovverio mokslinių patarimų komite
to, išeina iš Bltųjų rūmų, kur jis kalbėjosi apie satelitą.
Prie durų jį apstojusiems korespondentams mokslininkas 
nieko neatsakė. (INS)

PAVYZDINGAS LIETU VIS-PATRIOTAS
Yra žmonių, apie kuriuos dažnai tūkstantį dolerių, grįžo i Lietuvą 

rašo laikraščiai, nes jie to nori ir jr uį gavo santaupas nupirko te- 
stengiasi, kad apie juos rašytų. vamg 4Q Qkj dar ..
nors jie nei savo darbais, nei nuo-1 , .. ... / . .
pelnais negali būti pavyzdžiu kį. į Vėjopačiam įsikurti, o Dinigų ne- 
tiems. O yra ir tokių, kurie tyliai,1 beužteko. Tuomet vėl vyko , Ame- 
kukliai dirba naudingą darbą, au-1 rl^ą_ pmiRM uždirbti. ,1938 m. grj-
koja ir aukojasi nesireklamuodami žo Lietuvon su pinigais ir manė

mis, uMblta Nuo Šitokio liūd- ve,-, „ „ naktis N Mazalai.
no galo tegali išgelbeti tik skai 
tytojas.

Nuo 1950 metų ligi šiol išleis
ta apie du šimtu knygų, kurias 
verta įsigyti. Patikrinkite, kiek 
turite nusipirkę 1950-57 metais 
išleistų knygų. Jeigu tik 20, tai 
tikrai liūdna: 50 knygų paliu
dys mūsų vidutiniškumą, o šim
tinė doleriais nupirktų lietuviš
kų knygų yra jau gražus mūsų 
kultūringumo rodiklis.

Romanai — skaityto jų silpnybė
Eilėmis rašyti — yra visų 

pradedančiųjų rašytojų silpny
bė, o romanus skaityti — yra 
visuotinė (be lyties, amžiaus, 
luomų ir kitokių skirtumų) sa
kytum liga. Tačiau Amerikoje, 
deja, ir romanų skaitytojų ra
tas gerokai susitraukė. Suminė
sime pastaraisiais keleriais me
tais išleistu bent porą dešimčių 
romanų (iš viso tuo metu jų iš
leista, žinoma, dvigubai dau
giau) — patikrinkite, ar visus 
juos pažįstate.

Štai Draugo premijuotieji ro-

tės originalios, sva jotinės, LRD 
premija atžymėtos legendos 
Gintariniai vartai, J. Savickio 
puikios, vertingos novelės Rau
doni batukai, R. Spalio patrauk 
Iios, lengvai skaitomos Didžio
sios atgailos. P. Tarulio litera- 
tū-kai tvirtai konstruotos, kiek 
įmantrios apysakos Žirgeliai pa 
debesiais, J. Tininio rimta debiu 
tinė knyga Sužadėtinė, pagaliau 
A. Vaičiulaičio klasiškos nove-

JAV vidaus skolos šiuo metu 
siekia $16,000 kiekvienai šei
mai. Apie tai praneša žurnalas

pirks Lietuvai laisvės, nė penkde-1 “American Mercury”.
i šimkė nesulaikys lietuvių nutau-' _____—M
! tėjimo, bet jei visi Amerikos lie-1
! tuviai, kurie tik gali, duotų kas

met po pusantro šimto dolerių Liė 
tuvos laisvinimo ir mūsų kultūri
niams bei visuomeniniams reika- 

j lams, susidarvtų milionai doleriu, 
kurių visai pakaktų ir laisvinimo 
darbui, ir lietuvybei išlaikyti”, pa- istorijoje yra urmasis kumga.- 
sakė man Endziulis, kai nuėjau , ■ . . , ti
su juo pasikalbėti ir paprašyti su- kuris tun Kristaus žaizdas Te 
tikimo paminėti jį spaudoje. Kuris vas Pijus yra garsus nepapra

L. Važgauskienė.

Daug vidaus skolų

TĖVAS PIJUS

stais darbais ir Dievo malonė 
aprašoma pra-

STATYB4I 

IR NAMU 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rflšlų 
MEDŽIAGĄ

CARR

ir nenorėdami, kad juos reklamuo yisam amž.iui. Palikti. Čia ve- 
tų. Tokie kuklūs didvyriai turėtų Sle z.moaą ir eme kurtis. Tačiau
būti plačiau žinomi. Jie turėtų bū- n.-aS1S P1iXU,,ni8 karas 8^r,de J° 
ti šviečiančiu, skatinančiu pavyz- PlanfusA 1939 metais jis vėl turėjo 
džiu kitiems. Jų gražūs darbai tu-I Amerikon, tik be žmonos,
retų praskaidrinti nuotaikas ir tų ^s žmona, kaip ne Amerikos pi-
skeptikų. kurie visus ir viską ma- i ie^‘ n(*av° v!z^ Vebau 
to per tamsius akinius. leid° «elež£e uždanga ir visai din

go galimybe sueiti su žmona. Žmo
Vieną tokį kuklų didvyrį norė- nos reikalais jis sielojosi ir tebesi- ( 

čiau pristatyti tūkstančiams “Drau sieloja, bet ir tėvynės reikalai, ir Į 
go” skaitytojų. Tai bus Jonas En- kitų lietuvių vargai jam nemažiau 
dziulis. Jis yra gimęs 1885 m. sau- rūpėjo ir rūpi. Jokių mokslų neiš- 
sio 14 d. Laukiniškių kaime, Šakių ėjęs, o tik savimokos keliu pra- 
apskr., mažažemio šešmargio pir-1 mokęs rašto. Jonas Endziulis ne-j 
kioj. Sulaukęs 20 metų amžiaus, galėjo ir negali pasireikšti spau- ! 
nenorėdamas tarnauti rusų kariuo Į doje ir plačiame visuomeniniame ! 
menėje, 1905 m. išvyko Amerikon, bei politiniame darbe. Tačiau pa- 
Pradžioje jis Amerikoje teuždirb- į žiūrėkime, ką jis yra padaręs. Jis 

yra pasiuntęs į Vokietiją tremti-lės ir literatūrines pasakos Kurdavo centų per valandą. Vė-
bakūžė samanota. liau kiek daugiau, bet apie dabar

tinius uždarbius niekas nė svajo- __ _____ _____ _______ _ __ _____
Didžiausia, aišku, spraga bū- ti negalėjo. Amerika Endziuliui sutarčių 20-čiai lietuvių, kaiku-

manai: J. Gliaudos Namai ant kos knygų. Viename straipsny- 
smėlio ir Orą pro nobis, A. je neįmanoma suminėti likusių 
Landsbergio Kelionė, Alės Rū- žanrų: poezijos, jaunimo veika-

tų, jei lentynoje stokotų Bernar buvo tik praeinantis, laikinis laiko- 
do Brazdžionio redaguotos Lie
tuvių beletristikos antologijos.
Tai yra istorinė antologija — 
vyresniesiems reikalinga kaip 
malonus praeities prisiminimas, 
jaunesniesiems būtina tai praei
čiai pažinti. Lygiai pravartus ir 
mūsų meto kūrybos almanachas 
Gabija, redaguotas J. Aisčio ir 
S. Zobarsko.

Kaip minėta, čia tėra tik da
lis pastaraisiais keleriais metais 
pasirodžiusių mūsų beletristi-

tarpis, o tiksliau — susidėti pini 
gų ir grįžti Lietuvon. Kukliai, tau

tos Trumpa diena, B. Pūkelevi
čiūtės Aštuoni lapai. P. Andriu
šio linksmais Kauno prisimini-

lų ir kt. Taip pat neužsiminta 
apie mūsų pakartotas laidas ne 
priklausomais laikais pasirodžiu

mais ataustas Tipelis, A. Ba- ■ šių knygų: Dovydėno, Grušo, 
rono pokario keistenybių svars- Krėvės, Kudirkos, J. Marcinke- 
tymų pilni romanai Debesys; vičiaus, V. Mykolaičio, Orintai-
plaukia pažemiu ir Užgesęs snie 
gas ir to pat autoriaus Lietu
vos vargus ir šviesą primenąs 
Sodas už horizonto, St. Būdavo 
knygnešių laikus atgaivinąs ro
manas Varpai skamba, tuos pa
čius laikus prisimena J. Gliau
dos Raidžių pasėliai ir J. Švaisto 
Knygnešių pėdsakais, LTD pre
miją gavęs psichologinis J. Jan
kaus romanas Namas geroj gat
vėj, neseniai išleistas kultūrin
gai parašytas karo metų nedidu 
tis Austrijoje gyvenančios Ire
nos Joerg romanas Taika atei- i 
na į slėnį, M. Katiliškio sodrus 
kaimo buities romanas Užuovė
ja, pirmas ir vienintelis mūsų 
literatūroje auksakasių gyveni
mą vaizduojąs J. Kralikausko 
romanas Urviniai žmonės, Nelės 
Mazalaitės visa grandinė roma
nų (Pjūties metas. Saulės takas 
ir kt.), besirūpinančių moteriš
komis širdimis, V. Ramono bol
ševikmetį liete atliejęs roma
nas Dulkės raudonam saulėlei
dy, J. Savickio keistų prieškari
nių Lietuvos tipelių galeriją su
rinkęs romanas Šventoji Lietu
va, pagaliau to paties Savickio 
didžiausias, jau pomirtinis, kū
rinys Žemė dega, premijuotas 
LRD premija. Čia suminėtos knv 
gos dar gaunamos knygų rinko
je, bet ar visas jas jau turite?

Novelės — patrauklus, 
ncištęsta* žanras

Novelių ir apysakų parašoma 
daugiau, tik atskirais rinkiniais 
jų mažiau pasirodo: daugiau 
spausdinama periodikoje. Tačiau 
skaitytojui įdomiau ir naudin
giau iš karto kelias ar kelioli
ka to paties autoriaus novelių 
perskaityti: rašytojo stilius, nuo

tės, Paukštelio, Simonaitytės, 
Šatrijos Raganos, Šeiniaus, Vai 
čiulaičio, Vienuolio ir kt.

Kaip matome, knygų pasirin
kimą turime didelį, kiekviena jų

Jr

lietuvis patriotas galėtų nesutikti

mis * Knygoje 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksimi Kaina 
*2 00

Galima gauti "DRAUGO' 

Administracij< je 

4545 Weet «3 Street. Chl<-uK<> ž». III.

MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTU1NAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

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

niams 80 paketukų. 1947 — 1950 
m. parūpino efidevitų bei darbo!

riems invalidams davė tūkstanti- i 
nes garantijas. Kai tie dvidešimt as Į 
menų atvyko Amerikon, jis jiems

piai gyvendamas, Endziulis dėio pagelbėjo surasti butus ir darbus, 
centą prie cento ir, kai turėjo apie Pagal naują ateivių įsileidimo įsta 

tymą jis jau spėjo išrūpinti leidi

turi savo vertę ir vietą mūsų li
teratūroje. Kai palyginame, kiek j ko, tai jis^jais rūpinasi kaip savo 
ir kokiui naujų knygų per tą 
laikotarpį išleista Lietuvoje, tai 
ten geriausiu atveju rasime vos
kelias (taip!) naujai sukurtas 
knygas. Tą supranta ir patys 
Lietuvoje likę rašytojai, todėl 
pastaruoju metu susigriebė per 
spausdinti laisvos Lietuvos lai
kais išleistuosius mūsų rašyto
jų tomus. Bet skaitytojai ten pa
siilgę ir naujų gerų knygų, tad 
kiekviena iš čia pasiekusi kny
ga jiems yra šviesus žiburys. 
Viena inteligentiška skaitytoja, 
perskaičiusi B. Pūkelevičiūtės 
Aštuonis lapus, atrašė, jog per 
17 metų Lietuvoje nepasirodė 
tokios vertės knyga. Deja, Lie
tuvoje mūsų knygų nusipirkti 
negalima, o mes čia jų... neno
rime pirkti.

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.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS. RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 
SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

NUO UŽSISENftJUSlŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGUI.O Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite Jų. tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgt pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pabalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT su-

MOVING
A BENIULIS atlietta Įvairiu, 
perkraustym us bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-70*75 
,«***«►***********»*********

VIKTORO K O 2 I C O 8 
Lietuviška gazolino stotis tr aato 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8 WESTERN AVĖ. PR 8-9635

. . . T»v m -• • Atdara pirmadienio ir ketvirtadie-
mą atvykti , JAV 10-cia, asmenų, i nįQ vakarais iki 9:3C.

Ne visi dar atvyko, o kūne atvy-

vaikais. Turiu pažvmėti, kad iis 
tai darė ne tik giminėms ar drau
gams, bet ir visai nepažįstamiems. 
Jam tik rūpėjo, kad pagelbėtą lie
tuviams.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
Endziulis regulariai nuo 1949 m.

Uždara sekmadieniais

Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, c^ojp ir apylinkėse: 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie- i M>iwaukee. wis., Ga
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare. ! ry- Ind- ir r)Ptroit M“ 

chigan. arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri j —

stabdo džiovinimą odos ir perplyšimų *:***4;:*:*:***:*»*******»:»**:***
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo ! . ... _ -■__
žžiūstančios suskilsios odos dedir- I
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi
tinkama varoti vaikučiams,kada pa !
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- Vaeliiuiii niintraillr AC ir
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš VCSTUVIU nUOiraUKOS Ii
viršiniu odos ligų. Be-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse (’hi-

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

D. JUR JONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8. ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

NAUJI OIDUI T»0KN-NAUJAUSI KPAUSTmO (/JAUKIAI 
HGU Aferų AATriUAIAS-PISUS INSĄtlNIN&AS AAMfNAUNAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 st. CHICAGO 36, ILL Tel. VZAIkmak 5-9209

a r —
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM j VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginla 7-7097

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 LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36. III

CONTINENTAL SAVINGS Ą LOAM ASSM.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S, 49thCt„.Cicero 50, UI., tel. TO 3-8131-32

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

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

jr

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar Šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 We*t 71at Street PRonpect 8-5374

Atliekame dideliu, 'r tr .iu« automobilių remontu* Lyginimas, da 
žymas Elektrini* nuliedinima* Parduodame automobilių dalie 

Sinclair gazolino stotie “PAGALBA"
Sinclair gazolino etotia “PAGALBA" - A. St»nev1<Mue, Sa,

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAfbrook 5-5934

augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO .
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Remkite dien. Draugą!

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 ŠO LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILI. 

Telefonas — FRontier 6 1882

« L W » ■ JB ■ t
4. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTO ir pažiūrėti TIKRŲ HI Fl TE-1 
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai.' 
HI Fl vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. I 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmad ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta Į

Jr

tA**

mokame

Aukštą

k.

MIDLAND
Savings and Loan 

Association

riR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IB 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BE NDROVf

4038 Archer Avenue Tel. laJ-att* 
AUGUST SALDUKAS Brezld

J?

Pradekit Tamivt Šiandien. Turėsit Rvlnj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki JSIft.ftOOftO

HRItilITON SAVINGS AND 10AN ASS N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė

CHARITES ZEKIJS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad ir Trečiad 9 ryto iki 12 vai 
Šeėtad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

t



Antradienis, 1957 spalio J J DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS

'Kanadoje

O VILNIAUS NEUŽMIRŠK, LIETUVI!
Pavergus mūsų tėvynę raudo- klubais ir pan. Deja, ištikrųjų 

nam bolševikui, pavergėjas Vii- jų paskirtis esanti visai kitokia, 
nių laiko priskyręs neva Lietu-1 nors, kaip pranešėjas pabrėžė, 
vai. Gi lenkai, nežiūrint, kur jie, jų veikla išeivijoje toli gražu ne 
bebūtų — dabartinėj “gomulki-, santi pakankama, nes ir ėia gy- 
nėj” Lenkijoj ar išeivijoj — te-j veliančius vilniečius dažnai yra 
betiesia savo rankas j mūsų is- apnikusi toji nelemta "materia- 
torinę sostinę. Todėl lietuviai lizmo liga”, kuri ir kitus išei- 
turi ypatingai budėti. Labai rei- vius kamuojanti.
kalingą darbą atlieka išeivijoje Generalinis Lietuvos konsulas 
sukurtoji Vilniaus Krašto Lietu- Kanadai Vyt. Gylys savo žodį 
vių Sąjunga (VKLS). Tos są- skaitė iš rašto, duodamas mi- 
jungos torontiškis skyrius spalio nėjimo dalyviams truputį istori- 
12 d. Toronto lietuvių Prisikčli- nių duomenų apie Vilniaus var
mo parapijos salėje buvo su- gus ir pabrėždamas dabartinę 
šaukęs vilniečių suvažiavimą, ku mūsų tėvynės Lietuvos kančią, 
riame aptarė savo praeities veik Esą dabartiniai raudonieji mūsų 
lą ir nustatė gaires ateičiai. tėvynės okupantai, tartum kar- 

Dabartinė Vilniaus Krašto Lie čios lietuvių dalios pasaldinimui, 
tuvių Sąjungos Centro Valdyba i jungia Vilnių, kaip sostinę, pri? i 
yra šios sudėties: pirm. A. Juk- pavergtosios Lietuvos, tačiau 
nevičius, vicepirm. P. Viščinis, 1 lenkai tebekartoja, jog, Lietuvai 
sekr. V, Kulbokienė, ižd. dr. M. atgavus laisvę, ji Vilniaus kraš- 
Alseikatiė - Gimbutienė ir narys j to neturėsiant. Taigi reikia bu-j 
dr. P. Galinis. dėti.

Po to žodį tarė Kanados Uk
rainiečių Bendruomenės ' atsto- 

Po vilniečių lietuvių suvažia- Vas dr. W. Rasocha. Šis sve- 
vimo spalio 13 d. VKLS Toronto įįas kalbėjo ukrainietiškai ke- 
skyriaus valdyba toje pačioje im lįolika minučių. Savo žodyje lie-i 
pozantiškoje Prisikėlimo parapi-j tė Lietuvos ir Ukrainos likimą, 
jos salėje suruošė gana vykusiai1 istorijos eigoje ir dabartinę sun-i 
praėjusį Vilniaus dienos minė ji- i kią abiejų kraštų dalią, primin-!

damas taip pat grobuoniškas 
lenkų intencijas lietuviškojo Vil
niaus ir ukrainietiškojo Lvivo 
atžvilgiu. Savo žodį svečias bai
gė dviemis lietuviškais akiniais- 
“Tegyvuoja lietuvių ir ukrainie
čių draugystė!” ir “Tegyvuoja 
laisva Lietuva su sostine Vil
niumi!”

Pagrindinę dienos paskaitą 
skaitė iš JAV atvykusi viešnia 
dr. Marija Alseikatiė - Gimbu
tienė. Pirmiausia Ancevičienė, 
kaip buvusi prelegentės mokyto 
ja dar vaikystės dienose, klau
sytojus supažindino su prelegen
te, gražiai ir charakteringai api
būdindama jos asmenį. Paskai
tininke labai gražiai aptarė pa- 
baltiečių ir slavų ribas ir Lietu
vos santykius su slaviškaisiais 
kaimynais amžių ir istorijos ei
goje. Prelegentė pirmiausia la
bai gražiai ir jautriai kreipėsi į 
savo buvusius kaimynus vilnie
čius, pabrėždama, jog šioje salė
je esama nemaža tų, kurie Vil
niaus krašte anuomet į augštus 
berželius kėlė trispalves vėlia
vas. nežiūrėdami to, kad jiems 
grėsdavo dažni okupantų perse
kiojimo padariniai. Toji praei
tis juos ir surišusi, suartinusi 
taip, kad jie ir nūdien tarpusa-

Vilniaus dienos minėjimas

mą.
Dienos metu abiejose lietuvių 

bažnyčiose buvo atlaikytos šv. 
mišios vilniečių lietuvių inten
cija, o 4 vai. p. p. įvyko minė
jimas su oficialiąja ir menine 
dalimis.

Minėjimą pradėjo VKLS To
ronto skyriaus pirm. vilnietis 
K. Baronas, pirmiausia pakvies
damas Toronto lietuvių Šv. Jo
no Krikštytojo parapijos klebo
ną kun. P. Ažubalį perskaityti 
invokaciją. Perskaitytieji invo- 
kacijos jausmingi žodžiai giliai 
smigo į'atsistojusių ir susikau
pusių lietuvių širdis.

Invokacijos žodžiai
“Tautų likimą vairuojančioji, 

teisingoji ir galingoji Apvaizda, 
globok ir stiprink Vilniaus kraš
to brolių ir seserų — vilniečių 
lietuvių — ryžtą ir ištvermę!

Jie, neturėdami laimės džiaug
tis Didžiosios Lietuvos laisvės 
rytu, Vilniaus krašto okupacijo
je, stiprinami Vilniaus miesto 
relikvijų, liko ištikimi amžinajai 
Lietuvos idėjai.

Viešpatie, mūsų broliai vilnie
čiai, būdami toli nuo savojo kraš 
to, šiomis dienomis Toronte ban
dė aiškinti paslaptingąjį Geleži-
nio Vilko sapną, kurio tik dalį j vyje yra vieningi, nežiūrint, kad 
teišsprendė žilagalvis Gedimino i gyvena svetur, 
žynys . . . Tąjį sapną privalo aiš Po to Baronas pranešė asme- 
kinti visa lietuvių tauta savo nų pavardes ir organizacijų pa
moksle, mene, tautos vienybėje 
ir ištvermingume.

Teišsisklaido Vilniaus bokš
tus gaubianti tamsioji aud
ra, o virš Palaimintosios Merge
lės aukuro tenušvinta Vilniaus 
krašto ir visos Lietuvos vaikams 
laisvės aušra.

vadinimus, kurie atsiuntė suva
žiavimui sveikinimus. Tačiau jų 
tekstų dėl laiko stokos neskaitė.

Suvažiavimą sveikino Lietu
vių Teisininkų Draugija, KLB 
Krašto Valdyba, KLB Toronto 
apyl. valdyba, vilnietė Salomėja 
Narkėliūnaitė, vilnietis Jeroni-

Globok, Viešpatie, toli nuo sa- mas Cicėnas — iš JAV. dr. M.
vo tėvų žemės išblaškytus mūsų 
tautos vaikus vieningumo ir iš
tvermės malone, o mūsų bro-

Alseikaitė - Gimbutienė VKLS 
Centro Valdybos ir Vliko var
du, Kanados Lietuvių Socialde-

liams ir sesėms vilniečiams leisk1, mokratų Sąjunga, dr. Pr. Ance-
veikiai grįžti į laisvą Gedimino 
miestą ir jo kalne pakelti tautos 
laisvės trispalvę, o Palaiminto
sios Mergelės papėdėje — uždeg 
ti padėkos ženkle apžadų žva
kę”.

Tolimesnė oficialios dalies eiga
Po invokacijos trumpą žodį ta 

rė K. Baronas, nusikųsdamas, 
jog vilniečių lietuvių aspiracijos 
nebuvusios kaip reikiant supras
tos netgi nepriklausomybės lai
kais pačioje tėvynėje Lietuvoje. 
Esą, kai jam tekę apsilankyti 
Kaune, vienas oficialus nepriki. 
Lietuvos pareigūnas tik tiek te- 
radęs pastebėti, jog atvykęs iš 
Vilnijos svečias gerai kalbąs lie
tuviškai . . . Tuo esą tas žmogus 
tartum pasisakė lyg nežinąs, jog 
Vilniaus krašto lietuviai, nors di 
dėlės priespaudos slegiami, viso- 
kais būdais stengėsi išlaikyti dvi 
gimnazijas ir daugelį pradžios 
mokyklų, o tai ir padėjo jiems 
“mokėti gražiai lietuviškai kal
bėti” .. . Anot K. Barono, ir iš
eivijoje daugelis nori identifi-

DVI KATES

šešiametė Mary Wilson, Chesterland, O., patenkinta čiul
pia ledus, kad ant jos galvos ilsisi katytė, kuri ledais visai 
nesuinteresuota. (INS)

Schicci”, Ch. Gounod “Fausto” 
ir G. Verdi “Traviatos”. Ir to 
publikai dar neužteko! Solistė di 
dėlių triukšmu buvo iššaukta 
“bisui”.

Abi menininkės vieno mažo 
berniuko, jūrininko uniformoj, 
buvo apdovanotos gėlėmis. Pra
nešėju buvo K. Baronas. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.

Prie įėjimo buvo dalinamos 
šio minėjimo dalyviams prog-| 
ramos ir renkamos aukos bei' 
pardavinėjami vokai su Vilniaus 
atvaizdais. Pr. Alšėnas

Welland, Ont.
Linksma komedija

KLB Wellando apyl. valdyba- 
ruošia š. m. lapkričio 23 d. Wel-' 
landė, slovakų salėje, 162 Hagar' 
Str., (prieš alaus sandėlį) Ka-i 
riuomenės šventės minėjimą.

Programoje — J. Paužuolio į 
paskaita, po paskaitos — links-i 
moji dalis. Bus vaidinama ko
medija “Kas teisybė, tai ne me-1 
las” — iki ašarų juokingi me
džiotojų ir meškeriotojų nuoty
kiai. Šokiam gros puiki muzi
ka, veiks turtingas1 bufetas. Pel 
nas skiriamas Niagara Falls ir 
VVellando šeštadieninėms lietu
viškoms mokykloms paremti. 
Kviečiame visus mielus tautie-Į 
čius savo gausiu atsilankymu pa 
remti mūsų jaunimo tautinį auk
lėjimą. Programos pradžia — 
6:30 vai. vak. Apyl. valdyba

vičius CCF lietuviškojo skyriaus 
vardu, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija ir kiti.

Meninė dalis

Meninę programą atliko sol. 
Juzė Krištolaitytė - Daugėlie
nė iš Clevelando, savo dainavi
mo karjerą pradėjusi dar anais 
laikais Vilniuje. Solistei akom- 
ponavo muz. St. Gailcviėius. Tre 
eiąja menine pajėga buvo aktorė 
E. Dauguvietytė - Kudabienė, iš 
Hamiltono.

Pirmąją dalį pradėjo sol. Kris 
tolaitytė J. Gruodžio, A. Kača- 
nausko, St. Šimkaus ir J. Tallat 
Kelpšos kompozicijų grupe.

Aktorė Dauguvietytė padekla
mavo Brazdžionio ir Putino eil- 
lėraščius Vilniaus kunigaikščių 
temomis. Miela buvo klausytis 
deklamavimo.

Po to minėjimo dalyviams dar 
teko girdėti ir gėrėtis dviemis 
solistės J. Krištolaitytės pasiro
dymais. Viename jų buvo pa
dainuota Fr. Schuberto, K. Eck- 
erto, Donizetti ir Eva Dell’ Aqua

kuoti Vilniaus Krašto Lietuvių1 kompozicijų, o kitame — trys 
Sąjungą su biržėnų, alytiečių arijos: iš Puceini operos “Giani

Chicagoje

1 tiečių tarpe. Šios organizacijos ka labai santūriai ir kritiškai,, šia Umversity of Bridgeport. 
rūpesčiu, spalio 26 d. į Philadel-1 tačiau Andr. Kuprevičius, kaip I Toliau Claire Pulher palinkč- 
phia, Pa., atvyksta žymius lietu-• augštos klasės pianistas, ir A- jo N. Bagdonaitei ištvermės

I vis pianistas Andrius Kuprevi- naerikos muzikos kritikų visur moksle ir leido suprasti, kad ji 
č’us. Ne tik kraštutiniam entu- Jau *-šsyk buvo gerai įvertintas, i būtų laiminga ir daugiau čekių 

| ziastui, bet ir šiek tiek muziką Philadelphia laukia jo pasi- įteikti svetimos tautos dukrai, 
I mėgstančiam m'su žmogui, ver- rodant. Juozas Strolia kurios gyvenimo džiaugsmą —
i tėtų pasinaudoti šia reta progai • motiną dar ir dabar, nors jau
| ir spalio 26 d. Pennsylvanijos u-! Haven. CoiU! pripažinę antros klasės invalide,
I niversit''to muzėjaus salėje (34 j I raudonieji ponai kankina Sibi-
iį, Spruce gatvių kampas, W. i IHigubai atžymėjo darbščią re, \ lenas iš IX 1
Phila.) išgirsti jo įvvkst antį pia-1 lietuvaitę
ni'n0 koncertą — rečitalį. i Nijolė Bagdonaitė, dirbanti

Andrius Kuprevičius nėra ei- ‘c universiteto laboratorijose, v ,.vpt
lin’s pianistas -e tik mūsų lietu-, susilaukė dvigubo atžymėjimo: c.)aijo •>« Hartforde numato
viškoje padangėje, bet ir iš viso l^kėllrn4 !.000 dole- UnkJinio rungtynės tarp

, tarptautiniame muzikos pasauly "jaugiau metams ir stonus die | Hai.tfordo ir Bostono. Rungty
je. Tai vra savo studijų darbe nonilh ' dle universitetas pnsiunĮ jvvi<s 3 vai u d Colts nar- 

- --■ • - ■ - tė 400 dolerių čekį studijų išlai- ,nes V/, P
dų apmokėjimui. ke‘ Vakare 7 yaL hctu^,ų *,ara-

Mrs. Claire Fulcher, įteikda- ^os, .(kamkp8s Brb°ad ir
ma čekį pastebėjo: “Tamsta ga- Cap,L°! ?atvių) bus S°k,a* ,F 
li būti išdidi, kad Yale universi-1 vel s “ etas.
tetas apmoka mokslo išlaidas,! lingynes n 
studijuojančiai kitame universi-1 ja ^,n°' ure ls

reto darbštumo ir užsispyrimo 
'menininkas, pirmas pianino pa
mokos ravės iš savo motinos, o 
naskui slinko ištisa eilė studijų 
metų pas pirmaeilius profeso
rius. pradedant prof. Rnčizkiu 
valstybinėj konservatorijoj Kau 
ne. kur virtuozini kursą baigė 

j 1939 metais. Paskui eilę metų 
gilino pianino studijas Berly
ne. Vienoje ir Prahoje.

Kad Andrius Kuprevičius yra 
v kasdieninis menininkas, pa
rodo ir ta aplinkybė, kad jis, bū
damas palvginamai dar labai jau 
nas. su koncertais ir su nepa
prastu pasisekimu suskubo apke 
liauti Austriją, Vakarų Vokie
tiją, Šveicariją, Argentiną, Urug 
vajų, Paragvajų, Kanadą ir vi
są eilę didžiųjų JAV miestų, 
pvz. Chicagą, New Yorką, Det
roitą, Rochesterį, Los Angeles, 
Cleveland, Washington, Hart-

tete.”
Nijolė Bagdonaitė studijas tę-

Hartford, Conn.
Tinklinio rungtynės

sporto klubas Grandis.

šokius ruošia 
ir Hartfordo

Andrius T vi rimtas

!

>/7% PADIDINAI

DIVIDENDĄ I J

Philadelphia, Pa.
A. Kuprevičiaus koncertas
Pabaltijo Moterų Tarybos lie- į for(j jr kj’tus 

tuvių atstovybės valdyba Phila
delphijoje nebe juokais užsimojo 
varyti kultūros vagą savo tau- ną svetimšalį menininką sutin-

Šios šalies augštosios muzi
kos sferos ir jų spauda kiekvie-

CRANESAVINGS ‘""“T
Z658 WEST 47th STREET LAtayette S-lOftft j

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Fletkietrtcz, sekr. Ir advokatas j
tinkame auksine dividendus. Keičiame čekius. Pardaodame lr perkam* į 

| valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. |
’ Pradėkite taupyti atidarydami seskalt* Ilandien. Apdrausta Iki PIO.OOO j

Mrbe valandos pirmad. lr ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro j 
w nenk 9 Ikt 5: treč. uždaryta r* nuo 9 tkt vidurdieni*- į 
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Kentucky Blended Whiskey

"Cheerful as its 
name’*
$4-50

4/6 Qt.

NOTE TO
STRA1OHT 
BOURBON 
BUYERSi

The finest o( fine 
itrelf ht honrbont come 
Iro.” Keo^’fhy. A»k for 
$<inn» R'onk Kentucky 
Stiaighl Bourbonl

Th© great whiskey of th© Old West 
is winning new friends e very where!

Švelniausioji iš puikiųjų Kentucky whiskies turi skonį, 
lengvumą, kokybę kuria jus laimės!

Vakarų “traiblazers" pažino whiskcy ... jie Sunny Brooks išgarsi
no! šiandien dėl Sunny Brooks švelnumo ir skonio ji tapo viena

iš Amerikos pirmaujančių whiskių.

Pagerbtas susivienijimo 
veikėjas

Chicagos šiaurėje veikia ga
na gausi LRKSA kuopa. Kuopos 
valdybos pirmininko ir nenuils
tančio visų lietuviškų organiza
cijų nuoširdaus rėmėjo ir nario 
Jono Lebežinsko ir valdybos na
rio Vlado Struogos pastango
mis ir rūpesčiu spalio 13 d. Šv. 
Mykolo parapijos salėje šios kuo 
pos sekretoriaus Stasio Šaraus- 
ko garbei jo gimtadienio proga 
surengė jaukų pobūvį. Pagerbi
me gausiai dalyvavo kuopos 
nariai su savo šeimomis ir sve
čiais. Šios kuopos narvs kun. 
dr. A. Juška, be pareikštų gra
žių linkėjimų St. Šarausko ad
resu, pateikė apžvalginį praneši
mą apie šiais metais įvykusį su
sivienijimo seimą. Nuoširdžių 
-linkėjimų pareiškė susivieniji
mo nariai Bacevičius, Pračkaila, 
Griškėnas, Kuinys ir keletas mo
terų.

S. Šarauskąs yra naujas atei
vis. Per pastaruosius penkerius 
metus pavyzdingai tvarkydamas 
susivienijimo reikalus, narių tar 
pe jis įsigijo pagarbą ir dėkin
gumą. Ta proga jam buvo įteik 
ta piniginė dovana.

Mūsų organizacinėje veikloje 
reikėtų daugiau panašių veikė
jų. Matas K.

SUNNY
BROOK

BRAND

THE 01D SUNN* BROOK *P',B«NY. t nillSVII Lr, KfN,IICKv šr NATIONAL DISTILIERS PRODUCTS
COMPANY • 80TH šš PROOF • ktN.rCK’ BlE.i.* W ilSKEY COMAINS 05% GRA,U NEUTRAL SPIRITS

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Ohieagns Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikflrimo 
1924 metais, .jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo it divi
dendų našnmo atžvilgio, nėra Rangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
pooins pinigns. Pasidėję tanpinins pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,099.00, angštų dividendų, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
velt m, nž knrinos kitose įstaigose turėtnmėte mokėti.

Tanpytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietnvisi gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val- 
stybm dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų tnrtsa $21,000,900.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
o245 Westcm Avc. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Sęryšyje su Taupymo ir Skolinimo savaite, CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION skelbia tę savaitę 
“Open House“. Visą savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12 vai. iki spalio 26 d. I vai. p.p. bendroves puri
niame pirmame augšte svečiai bus vaišinami kava, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainių, “cracker jack" ir “piggy banks ” dovanų.

Visi kviečiami užeiti išgerti kavutės ir apžiūrėti vienę iš gražiausių taupymo ir skolinimo bendrovių llli 
nois valstybėje.

Atdara: pirmadienį nira 12 0d ft, zntrzdleal Ir pMiktadieaf mo • ttJ 4, ketvirtadienį ano ft Ud ft 
rrečlndlenį uždaryta visų d*eo<, o šeštadienį ano 0 Ud 2 valandos po pietą
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— ŠUO RAKETOJ CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
REAL KSTATE

- po 5 kam., 2 aut. imroios. 918,500 
2 |tu 4, I-A, kraut., 2 aut. gar. 935,000 | 
5 kam., 2 aut. gar., port'iai. 917,500 I 
I a. A k.. II a. 7 k., 2 kar. gar.917,,500 i 
Turime ir daugiau namo pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2130 W. 09 St. HK 4-8202

»00<X)<X><X>0<)<>0<X><>V<XX)0000<)(j 
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lietuvių dienraflua *» •aeitoi

• • ’ ♦ K »'•*• filiu * t*|****U
^<X)<XX>O<><KXXXKX><><XXX><XXKX>0

Raketos viršūnėje yra apgyvendintas šuo. Raketa pa-1 
kyla ligi 130 mylių augiščio. Instrumentais parodama kaip 
šuo tokiam augšte jaučiasi. Šią nuotrauką buvo įsidėję Rusi
jos laikraščiai. (INS)

LIETUVOS GENERAUNIO 
KONSULATO NEVV YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Bandzevičienė - Mažeikaitė, An

tanina Regina, duktė Teofiliaus, 
vyras Bandzevičius Antanas,

Barauskas Antanas, sūnus Juo
zo, nuo Žigaičių,

Bendoraitienė Marija, vyras A- j 
domas, vaikai Adomas ir Aldona, 
kilę iš Marijampolės ap.,

Bielevičiūtė Maryte, išvykusi iš j 
Kauno 1944 m.,

Borža Baltrus,
Buzelauskienė Viktorija,
Daunys Kazys, sūnus Jokūbo, 

nuo Rokiškio,
Dudučiūte - Kurkulionienė Ona, 

ir Kurkulionis Jonas,
Gudonis Pranas, sūnus Petro, iš 

Panevėžio m.,
Jašinskas Jonas ir Mykolas, kilę i 

nue Biržų,
Jesulevičius Jonas, sūnus Jono, 

iš Pieščių k., Panemunės parap., 
Šakių ap.,

Jokubavičius A. J., iš Vadoklių, 
Panevėžio ap.,

Karenga Pranas, sūnus Jurgio,
Kurkulionis Jonas ir Dudučiūtė- 

Kurkulionienė, Ona,
Lukoševičienė - Staškutė, Juzė.
Lukošius Jonas, sūn. Nikodemo, 

nuo Vainuto,
Mikėnas Jonas, mokytojas, gy

venęs Šilutėje ir Kaune, ,
Mockus Vincas, sūnus Vinco,
PaVilonis, Antanas, sūnus Pet

ro, ir jo sesuo Staniškienė, Petru- 
sė,

Pavilonis Julius, sūn. Kazio, g. 
Argentinoje.

Pyragis Vincas, sūnus Juozo.
Šneiderienė Anelė, vyras Augus

tas, vaikai Algirdas, Miliutė, O- 
nutė, Ramutė ir Rita,

•Stakutin Jonas,
Staniškienė Petrusė d. Petro ir 

jos brolis Pavilonis, Antanas,
Staškus Pranas, sūnus Juozo,
Strockis Petras,

Vanagaitės, dvi seserys, dukte
rys Jokūbo Vanago,

Vitkus Pranas, sūnus Juozo, iš 
Juškaičių k„ Šiluvos vai.,

Vitkutė Ona, duktė Jono, iš Juš
kaičių k., Šiluvos vai.,

Vyšneveckis - Vyšniauskas An
tanas ir ..

Žitkevičius Vilius.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

ANELEI MAKAROVIENEI yra 
iš Lietuvos laiškas nuo dukters 
Marytės. Prašom kreiptis pas — 
Eleną Prekerienę, 383 Pine St., 
Brooklyn 8, New York.

Jieškomas ALEKSAS KADZIO- 
NIS, s. Alekso, g. Piktagalių k., 
Kovarsko v., Ukmergės apskričio. 
Jieško sesuo Bronislava iš Sibiro. 
Atsiliepti arba apie jį žinantieji 
pranešti šiuo adresu — Pr. Kal
vaitis, 5 Orchard Hill, Hamilton, 
Ont. Canada.

j Jieškomas JUOZAS VIRBIS- 
| Kis, sūnus Grigoriaus. Jieško jo 
I motina ir jo brolis iš Sibiro. Dėl 
1 smulkesnių žinių ir adreso kreip
tis pas — B. Elzbergą, 50 Maple 

1 Ave., Trenton 8. New Jersey.
I --------1----------

Jieškoma ONA ATKOČAITYTfi 
2YVATKAUSKAS. Jieškoma gi
nių iš Lietuvos. Atsiliepti — A.. 
Barčui, 1108 Bohland Ave., Bell- 
wood, III.

Jieškomas JUOZAS SAKELIS, 
s. Kazio, gimęs 1902 m. Liepojoje. 
Jis arba žinantieji apie jį praneš-

Degtinė negydo
Gydytojų tvirtinimu, visos 

užkrečiamosios, o taip pat ir 
plaučių- ligos, kaip plaučių džio
va ir panašios, irgi daugiausia 
plinta geriančių žmonių tarpe. 
Plaučių uždegimu susirgusius 
alkoholikus labai sunku ir išgy
dyti. Todėl reikia rauti iš mūsų 
tautos tuos prietaringus įsitiki
nimus ir pražūtingus prietarus, 
tą tamsų įsitikinimą, kad svai
galai, ypač degtinė, gelbsti nuo 
užsikrėtimo bei susirgimo įvai
riomis ligomis.

Dėlto reikia šalinti bjaurius 
girtavimo papročius, pradedant 
pirmoj eilėj nuo savęs, nuo sa
vo šeimos.

Ūkio mokykla misijose
Maryknoll misionieriai Moli

noje, Čilės valstybėje, turi že
mės ūkio mokyklą, kuri gyvuo
ja jau 10 metų. šalia žemdir
bystės ten mokoma stalių ama
to, mechanikos, gyvulinkystės, 
elektrotechnikos, metalo darbų 
ir kitų amatų.

__ REAL ESTATE

Č’IA PAT PRIE MAIU/l EITE PK.
G kamb. tnflr. bungiilosv, užpakalyj 

4 kamb. ataklraH iiirri.'iiainuH. t karų 
garažas ir tuščiut* kaiopinis 50 pėdų 
sklj pas. Viskiu* $25,000. Gulima pirk
ti atskirai lik slypų už 97,500, urba 
atskirai abudu namus už 9111,000. A. 
ItėklaiUta.

IdUKLIiV _ SEl.E-SEKVICE
Arti SVeatern Ir TMtli. Savaitinis 

pa rila v i mas virs 92,500. Prekės su vi
sais įrenginiais tik 910,500, a. Kati
lius.

LIETI VISKO .TIPO
Mūr. fi kamb. namas. Platus kum

pinis sklypus. Modemiškai įrengtas 
viduj*-. Arti parkas ir 0 3 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
924.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MfR. ItlSGALOU
Marųuette Parke. Dvigubas garu- 

žas. Tik 919,400. A. Linas.
PKIE GEIBO SUSISIEKIMO

Netoli TT. Marijonų. G kamb. ge
ram stovyj niūras. Gražūs įrenginiai. 
Plieno konstrukcija, šildymas karstu 
vandeniu — gazu. Užpakalyj kitas 
3 k. gražus namas. Prie to dar 30 
pėdų sklypas.

Viskas tik 922,00(1. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2736 West 7 lst Street 
Visi telefonai: U'Albrook 5-SO15

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

Komunistai protestantų 
sąjūdy

Žurnalas “American Mercu- 
ry” 1957 m. spalio mėn. nume
ry, 88 pusi. praneša, kad vadi
namame The World Council of 
Churches centriniame komitete 
yra keturi žinomi komunistai: 
Hromadka, Chabada, Pap, Ve
to.

_______________________________________
■■ ■ ■ ■■ ■ -------

Perskaitę “Draugą“ duokite 
kitiems ’

O<XX><X><XXXXHXKXXXX><X><XX>4>CK> 

.MARŲUETTE MANOlt.
2-jų augštų mūr. naujai atremon

tuotas 2 po G k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių Sild., garažas. 
Už prieinamą, kainą.

GAGE PARKK
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. 918.600.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
9135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $10.000.

Cicero lr H4th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. 913,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše lr įsitikinsite geriaLs pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance .Notary Public 

501« So. lVwm> Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

<XH><><x>o<>o<>o<><xxx><x><><>ixx>o-ao

Netoli Labdariu ūkio 3 2 ak. gra
žus ąžuolynas ir dirbama žemė, G 
k. namas ir 3 ūkio trobesiai.

2 sklypai ir 2 namai, abu 2 
augštų. 2 aut. gar. $8,000. įmokėti 
91,500.

5 kamb.. namas ir t ak. žemės

REAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. e. š. gar. — 23.400 
mūr. 3 bt. ištiek, e. š. gar. — 24,500 
■lieti. 2 bt. t*, š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 0 k b. naujas, litL lot. — pigiai, 
i ru pigių ir pelningų namų sąrašas

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

UltlGHTON PARKE:
Med. 5 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruoštu įrengti butą, eentr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. G ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
guzo peėiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4. eentr. šildymas, labai 
gera vieta.

Mūr. 2 po G, centr. šild., arti mo
kyklų.

Mūr. du namai: G, 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. GK pėdų skl., arti su- 
siHieklmo ir pirkimu centro, gi ros pa-
iamos.

G Ati E 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- 
įlymus, giažiai 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 apl.

Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY. 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

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

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

•Med. 2 a. 3 but., šild. rad., alyva. 
Pajamų 9210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
I* i OUffside 4-7450; K«s. 

YArds 7-2045

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage. ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. % bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

42n<t & Campbell Ave. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namą.

Taip pat turtine daugiau nuosavy- 
ilų duodančių geras pajamas Ir pre- 
<ybinių namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 
ne turinčius parduoti namus kreip
ia į raštinę ir mes mielai patarnau 

■ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY 
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

BUILDING & REMODEUNG HELP WANTED - FEMALE

gNauji namai, garažai, įvairūs palai.«y-S ) 
nio, pertvarkymo (remodeling į darbai^'

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J4327 S. Campbell A*., Chicago 32, 111.ij 
}Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-74505

■

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel ItlMiop 1-3340 
2737 tin, »3rd Street

Kainų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas, jei net tte pirkti ar | 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- , 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, ; 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErotinal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Spriugs. UL

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, Dl.

Statome naujus namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vol. 

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

vakaro tkl lt vai. vakari*

CC SMMEO

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullder** Gen. t tractora 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 80 CAMPBELL 4VE 

Chicagp 29. IIL

IMMEDIATE OPENING 
KOOKKKEPER.S 

ASSISTANT
Experienced in machine 
bookkeeping. 5 day week. 

Pleasant air-conditioned ofTtce. 
VIetory 2-7340

vnSCELLANEOUS

ŠILDYMAS
4; Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), vigų dydžių ofb vėsintu
vus (Air -onditioners) tr atlieki* 
visus skardos darbu*

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 ano 8 vai 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

Ilų finansavimas Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
p« si t et rau k it- pas mus

JONAS KIRVAJTIH 
U’Albrook 5-5S71

INTKRKTATF INSrRANCE AGENUY 
S108 S. Ashland Ave.. Chioago SS, IIL

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI’
Ta-pininkanjame batų ilnuomavi 

mni. Patarnavinias veltai Tarime 
laukiančiųjų Hąraftą.

VARPAS Real Estate
591S So. VVestern. PRospeet 8-2284

ĮSIGYKITE DABAR

A. Arimas, R. R. 1, Vienna,
Ont., Canada.

Parduodam

Parduodam^

. $8,000.
I P. ABROMAITIS REALTY

Telef. LEMOM 1280 I
l(MM) Illnois St., Lemont, III. t

1 Chicagoje: V. A. MAŽEIKA., 
Telef. COmniodore 4-5138.

10838 So. Wabash Ave. I

Savininkas parduoda
’A

5 kamb. mūrinį bungalow. Užda
ras porčins. Gazu apšild. karštu 
vandeniu. Keramikos plytelių vo
nia. Gazinė krosnis, šaldytuvas ir 
automatiška skalbiamoji mašina.
2 autom garažas Daug priedų. 
$17,800.

7754 S. LAFLIN
ST 3-733(1

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus. '

KUTRA-NORKUS REALTY
1 REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

MARŲUETTE PARKE

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDFŠS
General Contractlng Co 

l8av V. Sodeika Ir -I Skorobakani
Ifipf q ‘.MTTI f"r r-TCERO 50 tl J 

Tel. OUymplc 2-7381; TO 3-4230
Ir atliekam- vlaua statybos lr pe- 
tvarkymo (remodeling 1 darbus

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vlr- 

. sėlį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pnsl. Kaina 81.25. Pinigus lr 
užsakymas siųsti:

“DRAUGAS'
1545 W. 63rd Street, Ohicago 29. DL

ir jau beveik išparduoti!
Visiškai nauji '57 lordai mūsų “shouroom" — sa
lės* ir mūsų kiemuose tai (Mtskutinloji šių metų mo
delių siunta, kurių beturėsime. Tad Jei norite įsi
gyti šio se/.nono vertlngiuusį automobili... už šio 
sezono patrauk liausiąs kainas... pirkite dabar! At
minkite! Augštesnės medžiagų kainos pakels 105S 
m. automobilių kainas — kita didelė priežastis ko
dėl ĮMlartlna pirklį '57 Fordą... lo kaina žemiausia 
iš trllų neaiigštų kainų automobilių.*

2405 W. 51 St. U'Albrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įatalgoje perkant ar parduodant, jū
sų laukta greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KEAI, ESTATE HA1.E8 

2SOO W. 50th Kt. Tel. PRospeet 8-5454

Stiprius ir naujai dekoruotas mūr. j 1
2 po G kamb. 2 autom. mūr. garažas. ! ______________ _ ____________
Centr. šild. Modern. vonia. Norima1
parduoti Šią sav.. todėl pirksite pi- , PK<Mx)S — OPPORTUNITIES 

Mūriids — 3 po 5 kamb. (3 mieg.) I
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. I PARDUODAMAS NAMAS IR MAI8- 
Platus sklypas. Geras natnas. Kaina TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj
$47,000.

GAGE PARKE
šviesių plytų kampinis. 7 po 4 

1 kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
šild. Prieinama kaina.

Prie «4-tos ir Union Ave. 8 butų 
mūr. Naujas centr. Sild., alyva. 
$7,800 pajamų. Kaina $31,500.

Mūrinis -— 4 po 6 kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kamb. ’'cottage". 2 
autom, garažas. Centr. Sild. $3,400 
pajamų- Mažos išlaidos Kaina 
$24,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 8-3881

MARQUETTE PARKE savinin
kas turi skubiai parduoti mūr. 
bungalow. 6632 S. Mozart St. 
PR 8-0087._________________________
miiiiiiiiiiniinii«iiiimminii>tiit<<!!iiiiiHtiiiminmniiiniimNninmiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimitniiR

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, J 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 1 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- j

yra prienama visiems.
.. .

Pirkit Apsaugos Bonus

vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. tkl 12 vai. 
4140 S. ,Mapl«-wood Ave.

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVE. 
REpublie 7-7265

ĮSIGYKITE DABAR

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlUlllllil 

4r iau oerskaitei P Kesiūno 

romanu

tarp Žalsvp Palapinių?
Or. A. Baltini.* savu recenzijoj* 

apie š) romaną taip rašo: P. KeaiO- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai Iškelia tą pasiaukojimo didu
mą. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
to. laisvės parodė Lietuvos partisa 
nas. lą Idealizmą, kuriuo degė mflsų 
laimimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
ekaltome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Tpač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą lr kels jo dva 
ną Sis romanas, atskleidžiąs mflsų 
perolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme

296 pusL Kaina $3.00
zsaa.viųua sartu .u olniaais slųsKlV

0 R A U G A S • ’ 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUHI

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Draugėj, 4545 W. 63rd 9t, CbJ- 
oago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Užeikite ir nupirkite Amerikos mčgiamiaus) auto
mobilį! Jūs išvažiuosite su žemu, ilgu gražaus 
stiliaus automobiliu, turinčiu Thunderblrd V-8 
Jėgą ir nauju Imilt-for-keeps "Tnner Kordu”, šis 
yra paskutinysis mėnuo, jej norit** sutaupyti per
kant naujos rūšies Kordą. Tad veikite dabar! 
Pamatysite kad Kordas yra ne tik pigiausias iš 
(riją ptK'aJ'l automobilių... bet ir tekainuoja ma
žiau Juo važiuoti, daugiau vertas įkeičiant. Ir 
jūs dar gausite nepaprastą augštą įkeitimo 
kalną.

• ■{cmiantls gamintojų siūlomų kainų sąrašų.

Dabar pats geriausias 
laikas

įsigyti na«h

FORD r.9.s.r.

JŪSŲ APYLINKĖS FORD DYLERIS
Jei esate susidomėję vartotu automobiliu — būtinai pamatykite Ford>| pardavūją

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

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovūso yra 
sauem Ir pelninga.

Universal Savings and lx»an Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra Iki 
610.006.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžlningp vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laMkns. Bus grei
ta*. Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

.».i>i*iiHiiiiiiiiiiiii«iiaMiiiiiiiiiiirHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiu

KNYGA,
Kokios pssirodo tik retais laikotar 
piais.

. PREM1JUOTA818 DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buitie* kavgo, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klube Isidiaya 
434 psl. Kaina (4.06

nisakymui ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 VVest SSrd Street 
Chicago 29, Illinois

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

Riznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.
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Į 1913 metais įsteigtasis institu dovaujama 2. Balsytės, pašoko Albany, N. Y.
J tas nenustoja būti gyva daugelio Lenciūgėlį, Blezdingėlę ir 2io- Runieu Vienv Ima. skvr

, , . tautybių savotiškų kultūrinių gelį. Šokėjai buvo palydėti gau- . . o .. 'L • w
ktn.nty telegramomis ,r latakais, I v>rf bų arcna Tatai tin ai 3iai8 plojimai8 Lirtuvlų grup5 A. L. R. K. Kunigų Vienybės 
ypae ta buv. anykštėnų. Pager- rySkiaj matoma per pareng,. „ wtM ttVo rQ. Albany 8kyn.ua nanųsua,rinki-
binto taki inenis vadovavo aki. J. mU8 gurįuose daugelis tautybių by grožiu ir, nepaalaptia, pačių 
Palubinskas. Paminėjimo prisi
minimui

BALTIMORĖS ŽINIOS
ATEITININKŲ ŠVENTE

Bendra Baltimorės mokslei
vių, studentų ir sendraugių at
eitininkų metinė šventė šiais me 
tais švenčiama Kristaus Kara
liaus. pagerbimo dieną, sekma
dienį, spalio 27 d. Ateitinin
kams, pasirinkusiems savo šū
kiu "Visa atnaujinti Kristuje”, 
švęsti savo organizacijos tradi
cinę šventę ir drauge pagarbin
ti Kristų Karalių, ypatingai pri
tinka. Šiai šventei baltimorie- 
čiai ateitininkai, ypač mokslei
viai, jau kuris laikas gyvai ruo
šiasi. Šią dieną dvylika moks
leivių ir keli studentai yra pasi
ryžę duoti iškilmingą pasižadėji
mą. šioje šventėje pirmą kaitą 
Baltimorėje pasakys kalbą ka-

. . . , parodo savo tautinius Šokius, dalyvių jaunatve ir grožiu. Ne-
su aktuvminkui Įteik- tautodailės parodas, tautinių rū- nuostabu, kad žiūrovų tarpe bu- 

.a unyga su visų dalyvių para- bų margumynus, virtuvių ska- vęs vienas televizijos stoties di- 
šais, o taip pat ir dovanėlė. ' numynus ir kt. . į rektorius kitą dieną susijieško-

jo LB apyl. pirm. K. Liaudans- 
ko telefoną ir.teiravosi dėl gali
mybių mūsų šokėjams pasirody
ti televizijos programoje. Apie 
tai netrukus bus susitarta as
meniškai.

KAI.BENINE. DAMBRItNAS 
PAS SENDRAUGIUS

Pavasarį pradėti diskusiniai Į 
pokalbiai atskiromis temomis' 
po vasaros atostogų vėl atgai
vinti. šį kartą susirinkimas vy
ko Balčiūnų namuose, svetingai 
šeimininkams susirinkusius pa
vaišinant kavute, kuri buvo pa
tiekta po gilios, mokslinės kalbi-

mas įvyko šio mėn. 17 d. Ams
terdamo lietuvių klebonijoje. Be 
kitų programos dalykų svar
biausias buvo pagerbimas kun. 
Jono Ruokio, jo 60 metų amž. 
sukakties proga.

Šiuo laiku kun. J. Ruokis dir
ba italų šv. Juozapo parapijoje, 
Little Falls, N. Y.

A. L. R. K. Kunigų Vienybės 
Albany skyrius yra gana veik
lus ir šiemet turi 20 narių.

šių metų festivalyje dalyvavo 
33 tautos, jų tarpė ir lietuviai.
Buvo nuostabu nerasti dalyvių 
sąraše estų, kurie gerai susior
ganizavo Los Angeles. Lietuvos 
kaimynai latviai ir suomiai ak
tyviai pasireiškė toje margoje Lietuvių tautiniai šokiai turi 
šventėje. Tuo tarpu, kai visos savo ypatingą žavingumą, kaip 
tautybės pasitenkino tik savo analai sako “charm”, ko patys 
kultūrinių vertybių demonstra- lietuviai gal ir nepastebi. Tas

IŠ ARTI IR TOLI

ARGENTINOJE
— Argentinos Lietuvių orga

nizacijų ir Spaudos Tarybai vie
neri metai. Prieš vienerius me
tus įsikūrusi ALOS Taryba sa
vo metinės veiklos atžymėjimui 
š. m. rugsėjo mėn. 14 d. 19 vai.

Šantaras — 10, Ig. Padvalskis 
— 9, A. Matukas — 6, K. Ru- 
nimas— 2 ir K. Misiūnas — 1.

Naujam periodui išrinktoji 
tarybos vadovybė pasiskirstė 

'pareigomis sekančiai: pirminin- 
. kas J. Čikštas — ALPPS-gos 
atstovas, vicepirm. agr. St. Mi- 
kelionis — Lietuvių Centro at- 

! stovas, sekretorius inž. S. Bab- 
1 ronis — Skautų s-gos atstovas, 
iždininkas Z. Juknevičius — 
Liet. Išlaisvinti Centro atstovas 
ir prezidiumo narys agr. A. 
šantaras — ARLB atstovas. 
Prezidiumo kandidatai: I. Pa- 

. dvalskis, ARLB ir A. Matukas

— Jaunimo org. atstovas.

— Pakartotas rugsėjo 8-sios 
šventės minėjimo reportažas 
per radijo Portena. Rugsėjo 8 
d. duotas per Radio Excelsior 
turiningas Vytauto vai nik avim.-> 
ir Lietuvos istorijos apibūdini
mas buvo pakartotas rugsėjo 
22 d. 18 47 vai. per Radio Por
tena. Reportažui tekstą paruo
šė ir meninei daliai plokšteles 
paskolino "A. L. Balsas”. Teks
tą į magnetono juostelę įkalbė
jo žurnalistas R. Torai. Pana
šaus turinio reportažai sėkmin
gai pasitarnauja Lietuvos lais

vės bylai. *

, .. , . vimu, vengrai visą savo turimą erotinis elementas, kuris yra pa-
111,1 *1 /ū arn ril,no PaK <a^os‘kambarį paskyrė herojiškam brėžtas meksikiečių arba armė- 
ap;e ta botyrą ir lietuvių albą. veng,.ų tautos sukilimui. Plaka- nų šokiuose labai aštriai, lietu-

riuomenės bandymų srityje tar- Paskaita buvo apiliustruota kai- tuose buvo pavaizduota jaunuo. vių šokyje yra išreikštas švelniai
naująs dr. C. Masaitis. Šventėn kuriais senaisiais ir pačiais nau- menė, sutinkanti rusų tankus ir elegantiškai.
.kviečiami ateitininkų tėvai, ar- jaisiais lietuvių kalbos tyrimo menkais šautuvais. Daugybė fo- Tarptautinio Instituto darbu
timieji ir svečiai. Programa pra darbais. Sendraugiai pasijuto tografijų vaizdavo sukilimo sce- ir organizuotomis šventėmis do-
dedama pamaldomis ftv.~ Alfon- tartum grįžę į studijų laikus Se nag Budape§t0 atvežta veng misi ne tik tos tautybės, kurios Lietuviu salės svetainėje Avel-
so lietuvių parapijos bažnyčioje kant) menes) susi rin imas us rų trispaivė su išplėštu viduriu, institute dalyvauja, bet ir ame- ianedoje buvo susirinkusi posė
8:30 vai. Tolimesnė programa pas Ankus. Kalbėtoju tikimasi vėliavos vidu rv b Uvo isiūt as k o- rikiečiu visuomenės intelektua-1 .
vyks parapijos salėje tuojau po pasikviesti astronomą dr. R. Za- 
pamaldų. Ten bus pirmiausia a- lubą. 
gapė, paskui iškilmingas posėdis
ir meninė dalis. Agapė bus iš su
neštinių užkandžių, kuriuos pra
šoma užnešti salėn prieš pamal
das. ’

DR. A. LASKAUSKO 70 METŲ 
SUKAKTIS

Dr. A. Laskauskas, kuriam ne 
senfai sukako 70 m., buvo gražiai

NAIUOS STUDENTŲ 
VALDYBOS

Pirmajame po atostogų bend
rosios Lietuvių Studentų Sąjun
gos Baltimorės skyriaus susirin
kime išrinkta valdyba, kurion į- 
ėjo pirm. J. Česonis. Bačians-

Vėliavos vidury buvo įsiūtas ko-1 rikiečiu visuomenės intelektua- 
munistinis herbas. Sukilimo me- lai, kurie tokių švenčių metu gau 

na naujas patirtis ir naujas idė
jas. Jie tai vadina “senojo kon
tinento nemeluotu veidu”.

tu jis buvo išplėštas. Ta vėlia
va užėmė centrinę vengrų pavi- 
vilijono vietą.

Anksčiau lietuviai turėjo insti 
tute nuolatinį parodomąjį langą, 
bet pastaruoju laiku jis buvo pa
naikintas dėl

Tenka pridurti, kad mažiau
sia instituto šventėmis domi-

džio, kuriame dalyvavo 12 orga
nizacijų atstovai.

Baigiantis senojo prezidiumo 
kadencijai, buvo išrinktas nau
jas A LOŠT prezidiumas. Iš de
vynių pasiūlytų kandidatų balsų

PIRKIŲ DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVTNTNKO

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

Vienas blokas nuc kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

, , ... si... lietuviai. Jie ne tik reti daugumą gavo J. Čikštas—13,
e sPona y a sle svečiai eiliniuose instituto pa- S. Mikelionis — 12, S. Babronis 

mimo. Todėl tok) langą teko or-į . . .. , . . o „ T..vm aI rengimuose, bet ir per lietuvių — 12, Z Juknevičius — 10, A.ganizuoti iš naujo. JAV LB a-
šokėjų pasirodymą festivalyje: 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 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

kas, Buračaitė ir Nastopka. Stu pyhnkea pakviesta, lango parodą Į .. ]ietuviu teasilankė šventėn la- 
dentų ateitininkų draugovė taip su°r?ąnizavo bai nedaug. Tai tolygu savano

riškam užleidimui propagandinių 
galimybių kitiems. Galbūt tai 
ir stoka propagandinio instituto 
garso vietinės lietuvių kolonijos 
tarpe.

Lietuvių pasirodymas šventė-

pagerbtas privačiomis pastango-1 pat išsirinko naują valdybą iš rodai buvo surinkta skoningų ir
Buračaitės ir E- įdomių eksponatų. Tai losange- 

liškės O. Kaributienės audimo 
darbai — juostos, staldengtės ir 

BALFO VAKARAS i kt. Papildomai gauta eksponatų
; iš G. Raibienės. Lange žiūrovai 

Lapkričio 23 d. įvykstančiam matė medžio drožinius, audinius 
Balfo vakarui skyriaus valdyba

pirm. Pūkelio 
ringio.

Vincentas
Gyv.

PAPLAUSKAS 
Avė.

stropiai rengiasi. Tikimasi tu-
rėti gerą, turtingais laimėjimais nimas, trumpai apibūdinąs pa

rodos turinį ir pobūdį. Publika 
domėjosi lango paroda.

Ypačiai efektingai lietuviai pa

programą. Tikimasi, kad publi
ka šį kartą gausiai atsilankys ir
šalpos darbą parems. I. S.

miSį. suorganizuotų pagerbimo 
pietų metu. Apie 70 svečių bi
čiuliškoje nuotaikoje gvvai pri
tarė tiems, kurie apibūdino dr.
A. Laskausko asmenį ir išreiškė 
ja/n, jšveikinimus bei linkėjimus.
Sukaktuvininko gyvenimo bruo
žus pateikė dr. E. Armanienė.
Toliau savo asmeninį pasveikini
mą psfreišk? dr. S. Virkutis. LB 
apylinkės valdybos vardu kalbė
jo c? Surdokas, tautininkų var
du sveikino E. Sližys ir V. Vėl- - * 1 f'' I’f
žys. Kalbėdamas ateitininkų i LOS AtlgCieS, V»alll.

vardu, Kazys Bradūnas paryš- Gražus lietuvių pasirodymas 
kino sukaktuvininko krikščionis!
kąsias ir humaniškąsias savybes.1 Los Angeles Tarptautinis Ins- 
Asmehiškai sukaktuvininką dar titutas spalio 12 — 13 dienomis 
pasveikino adv. Nadas Rastenis, šventė savo tradicinę tautybių 
BuvtK taip gautas pluoštas svei- dieną.

FELIKSAS KYBARTAS
Gyveno 2513 W. 71st St. Tel. HE 4-8506

Mirė spalio 21 d., 1957, 9:15 vai. ryto, sulaukęs 77 m. am. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Pajūrio para

pijos, Dumokų kaimo. Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Urbutytė), 

4 sūnūs: Vytautės, marti Anelė: Juozas (gyv. Kanadoje); 
Vladas, marti Teresė; ir Aleksas, 4 dukterys: Vinsu- 
sė (gyvenanti Sibire); Adolfina, žentas Juozas Kavaliū
nas: Elena, žentas Juozas Guzulaitis ir Birtutė, žentas 
Steponas Ignatavičius, 6 anūkai, 2 broliai: Stasys ir Valeri
jonas ir jų šeimos, sesuo Juzefą, švogerka Ona Šimkienė, bro
lio vaikai: Stasys Feliksas ir Olimpija Kybartai, kiti gimi- 

’tifls, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks ketvirt., spalio 24 d., iš koplyčios 8:30 

|-VAI ryto bus atlydėtas į švenč. P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią,, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

A. A.

KONSTANTAS LAUCIUS
Gyveno 28 W. 112th Place. Tei. PU 5-753?•

• . Mirė spalio 20 d., 1957, 8:45 vai. vak., sulaukęs 73 m. am. 
>. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Steckaitė), 

duktė Jadvyga, 2 sūnūs: Pranciškus, marti Kotryna; ir Jur
gis, marti Jean, 4 anūkai: Marčia, Pranciškus, Jr., Jurgis, Jr., 
ir Heidi, švogeris Pranciškus Steekia, jo žmona Bronislava ir 
jų šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė L. R. K. S. A.
Kūnas pašarvotas Cooney koplyčioj, 12 East 112th Place.
Laidotuvės įvyks treč., spalio 23 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto birš atlydėtas į Visų Šventų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyk#, pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: tmona, duktė, sūnūs, marčios ir anūkai
Laidotuvių direktorius M. Cooney. Tel. PU 5-0372.

ir gintarus. Apačioje lango bu-1 ? buvo gražus Tikėkimės, kad 
vo padėtas angly kalba paaiSki-, b“ dar flevižijos

ekrane.
Institute lietuvius atstovau- 

■ ja LB apylinkė, kuriai pirminin- 
1 kauja K. Liaudanskas. Dalyvis

sirodė gausiai publikai tautinių 
grupių pasirodymo metu spalio 1 o<xx><>o<><x><><><xxk><xx>oo<xx><><x> 
12 d. Tautinių gokių grupė, va-

A. A.

JOSEPH KETURAKIS
Gyveno suos S. Escanaba Avė.

Mirti spalio 20 d., 1357, 1
vai. ryto. sulaukęs 72 m. amž. 
Gimti Lietuvoje. Kilo ift Šiaulių 
apskr., Šiaulėnų parapijos.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Marcele Minkus, jos vyras 
George ir jų vaikai: Natalie, 
Barclay, Joseph Minkus, Stella 

. Krowl ir Vincent Minkus ir 
jų šeimos, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė šv. Izidoriaus Drau
gijai

Kūnas pašarvotas Laurence 
Walkowiak koplyčioje. 8747 S. 
Commerctal Avė.

Laidotuvės (vyks trečiadienį, 
spalio 23 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Juoza
po na ra pi jos bažnyčią., kurioje 
jvyjfs gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sesuo ir kiti gimi
nės.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGE8 1390 k. kasdieną j 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
k:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma-' | 
dien) nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties į 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
715tt Ho. Maplewoo<l Avė., Chicago 29 

0<XXXXXXXXXXXKXXXXX><XX><>0-1>0

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban-1 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef PR 8-0833 ir PR 8-0834

4127 S. Maplewood 
Tel. YA 7-6291

Mirė spalio 21 d„ 1957, 7 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma- 
riampolės apsk., Igliaukos pa
rapijos, Paužiškio kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Antanas, marti Ma
rie ir anūkai, sūnus Vincen
tas, marti Josephine, duktė 
Bette Chojnacki, žentas Bruno, 
sūnus Joseph, marti Pearl ir 
anūkai, duktė Dolores Vesly, 
žentas Paul ir anūkai, giminai
čiai: Petronėlė Daunorius, Jos 
vyras Petras lr jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ant
radienį 12 vai. d. P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. spalio 
24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
tui bus atlydėtas Į švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė. mar
čios, ži-ntaft lr. anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-3572.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema, kuri* gyvena kiton* miesto dalyto; gausim* 
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVF I4IQ SO. 50th AVF

CHICAGO. IU CICERO. ILL

Telefonai fiRev«hii| 6-2345 »rba 

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

t

A. A.

PETRAS TELLA '
Gyveno 1 442 S. Cicero Avc. 

CICERO. ILL.
Mirė spalio 17 d., 1957, 7:15 

vai. vak.. sulaukęs 79 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos 
apskr.,Anykščių parap.. Rupei
kų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis Matthew Tyllo su 
šeima, gyv. Racine. Wl»., kiti 
giminės, draugai Ir pažįstami.

Priklausė Utenos Apsk'. Draug.. 
Ex-Miners' Draug., Chicagos 
Liet. Draug. tr Cicero Našlių 
ir Nuftitoktų Klubui.

Kūnas pašarvotas Vanee kop
lyčioje, 1424 8. 5l»th Avė., Ci
cero, (II.

Laidotuvės įvyks treč., spa
lio 23 d., ift koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, drangus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių dlrektor. Alfred 
Vance. Tel. OL. 2-5245.

A. t A.

Coli. EDVARDUI JURAŠUI mirus, 

jo žmoną Eleną, sūnus Rimvydą ir Liūną 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

M. J. Sakalai

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patarna- ASk . turime koplyčias’

1 vimu, dieną ir nak- *0 v sos e Chicagos ir-

I tį. Reikale šaukti
1 mua.

Roselando dalyse ir 

>!»*'*• tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Wet»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 8. MICHIOAN AVĖ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69t,h STREET KEpiiMU 7-1213
2314 W. 23rd PI.ACE Virpinta 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S 50th Avė OLympu- 2-5245 ir TOwnhnll 3-96X7

8kyn.ua
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TAUPYMO IR SKOLINIMO 
BENDROVIŲ SVARBA

„Taupymo ir skolinimo ben- mo ir žmonių gerbūvio pagrin-
das.

Per 126 metus taupymo ir sko 
linimo bendrovės pasitaniavo 
Amerikos žmonėms, išmokėda-.

drovės atlieka nepaprastai svar
bų vaidmenį mūsų mieeto, vals
tybės ir visos šalies gyvenime.
Jas galima pavadinti mūsų kraš
to ekonominio gyvenimo nugar-1 mog jiems nuolatinius ir augštus 

X Lietuvių Teisininkų d-jos kauliu. dividendus už jų taupmenas,
centro valdybos rinkimai įvyko j „Tai galima įrodyti sekančiais! Mūsų laikais taupymo ir sko- 
šį rudenį korespondenciniu bū- faktais. Vien Illinois valstybėje I linimo bendrovės yra griežtai fe-
du, dalyvaujant arti pusei visų yra 582 taupymo ir skolinimo
laisvame pasaulyje gyvenančių 
Lietuvos teisininkų. Valdyba 
išrinkta dvejiems metams ir pa
siskirstė pareigomis sekančiai: 
Br. Ivanauskas, pirmininkas; 
dr. P. Daužvardis, vicepirm.; V. 
Mieželis, vicepirm.; dr. K. Šid
lauskas, sekretorius; J. Kutra, 
iždininkas; J. Juodelis, valdy
bos narys ir A. Plateris, valdy-1 
bos narys.

Centro valdybai sutiko talki
ninkauti R. Skipitis, Pomirtinės 
Kasos reikaluose; V. Paulionis 
apsiėmė ir ateity talkinti v-bos ' 
sekretoriatui, o St. Gečas paža
dėjo v-bai savo talką spaudos 
ir informacijos reikaluose.

Visus raštus centro valdybai 
prašoma adersuoti: LTD-jos 
centro valdyba % Kutra-Nor- 
kus Realty, 2405 West 51st 
Street, Chieago 32, Illinois, o 
piniginiais reikalais kreiptis į 
v-bos iždininką J. Kutrą.

Revizijos komisijon išrinkti B. 
Masiulis, J. Kasakaitis, A. Su
gintas, F. Gaudušis ir K. Sma- 
lys. Garbės teisman išrinkti dr. 
jur. Br. Kalvaitis, A. Juknevi
čius, St. Vaitkevičius, J. Vemb
rė ir dr. jur. Br. Mackevičius.

X Sol. St. Citvaras ir prof. 
VT. Jakubėnas išpildys meninę 
programą bankete, kuris rengia
mas Jacys restorane (79 St. ir 
So. Kedzie) lapkričio 10 d. mi
nint 20 metų sukaktį, kai Lie
tuva 1937 m. Rygoje laimėjo 
Europos krepšinio pirmenybes 
ir Europos krepšinio nugalėto
jo titulą. Bankete dalyvaus ir 
bus pagerbti visi 1937 m. Lie
tuvos rinktinės dalyviai, išsky
rus L. Baltrūną, kuris gyvena 
Australijoje. Bankete bus pa
gerbti ir 1939 m. Lietuvos krep-i 
šinio rinktinės dalyviai, kurie 
pakartotinai Lietuvai iškovojo 
nugalėtojo vardą.

X Vanda Frankiene, jauni
mo literatūros puoselėtoja ir 
neseniai spaudoje pasirodžiusių 
pasakų “Karalaitės Gintarės Il
gesys" autorė, Roselando litua
nistinės mokyklos vadovybės pa
prašyta, parašė mokyklos pa
jėgumui pritaikytą gražų kalė
dinį scenos vaizdelį. Mokytojai 
džiaugiasi, kad dailiojo žodžio 
kūrėjai ateina jiems į pagalbą.

Pasakas, “Karalaitės Ginta
rės Ilgesys’’, mokykla yra įtrau
kusi į savo skaitymo programą 
ir dauguma mokinių jas įsigijo.

bendrovės. Daugiau kaip du mi
lionai šios valstybės gyventojų 
turi jose pasidėję virš keturis bi-

deralinės valdžios ir atskirų vals 
tybių prižiūrimos, jų stovis daž
nai tikrinamas ir žmonių taup
menos apdraustos iki $10,000

lionus dolerių taupmenų. Tos ■ dolerių. Be to, taupymo ir skoli- 
bendrovės kasmet namų savinin-1 nimo bendrovės yra konservaty-

viai vedamos. Jos nerizikuoja 
žmonių taupmenas visokioms pa 
vojingoms paskoloms duoti, bet 
skolina pinigus tik namų staty
bai, pataisymui ar pirkimui.

Šioje vietoje Gribauskas pri
minė dar vieną įdomų faktą. Vi- 

, sos taupymo ir skolinimo bend- 
' rovės yra pačių taupytojų įsteig- 
! tos. Taupytojai išrenka tų ben
drovių direktoriatą, kuris yra at
sakingas patiems taupytojams. 
Bendrovių uždarbis grįžta tau
pytojams didesnių dividendųj 
forma, o taupytojai turėdami 
daugiau pinigų gali pirkti, sta
tyti ar taisyti savo namus, maši
nas ir įsigyti visokius kitus ge- j 
resniam gyvenimui reikmenis. 
Tokiu būdu jie padeda pramonei 
vystytis ir pakelia viso krašto 
gerovę.

Todėl taupymo ir skolinimo 
dienraščio atstovui į klausimą bendrovių įnašas į mūsų krašto

kams paskolina virš biliono do
lerių prieinamomis sąlygomis.“

Taip atsakė Juozas Gribaus- 
kas, St. Anthony’s Saving and 
Loan Association vedėjas, mūsų

Juozas Gribauskas

apie taupymo ir skolinimo ben 
drovių svarbą.

ekonominį gyvenimą yra didelis
ir nepaprastai svarbus.

P. Gribauskas savo pasikalbė- 
Toliau Gribauskas paaiškino, į jimą baigė šiais žodžiais: 

kad taupymo ir skolinimo ben-, „Pasakykite jūsų dienraščio 
drovės nuolat ragina žmones skaitytojams, kad aš visuomet 
taupyti savo pinigus ir nuosa- ■ raginau ir raginsiu lietuvius ne- 
vybes įsigyti, nes taupumas ir užkasti savo pinigų rūsyje arba 
teisė į privačias nuosavybes yra paslėpti juos kitose vietose, bet 
mūsų krašto ekonominio tvirtu- padėti juos lietuviškose taupy- 
__________ __ | mo ir skolinimo bendrovėse, kad

tie pinigai galėtų uždirbti nuo
šimčius. Chicagoje ir apylinkėje 
esančios lietuviškos taupymo ir 
skolinimo bendrovės nėra ne 
kiek prastesnės už svetimtaučių. 
Jos sąžiningai patarnauja žmo
nėms ir nuolat išmoka augštus 
dividendus“.

„Aš taip pat raginu visus lie
tuvius šioje Illinois valstybės gu

X Bruno G. Shotas, Lietuvių 
Tautinių šokių šventės pirmi- 
mininkas, gavo iš International 
Amphitheatro direktoriaus M. 
E. Thayer laišką, kuriame jis 
džiaugiasi Lietuvių Tautinių šo
kių švente ir mielai pažada “for 
you or your splendid organiza
tion” pagalbą.

bernatoriaus paskelbtoje „Tau- 
X Kristaus Karaliaus Laivo pymo ir Skolinimo savaitėje“ ati

naujausiame numeryje rašo 
kun. J. Prunskis, K. Šilinis, Al.
Balaitis, A. Tyruolis ir kt. Šia
me numeryje telpa ir arkivysk.
J. Matulevičiaus “Beatifikaci
jos žinios’’. Plati katalikiško 
ir lietuvių gyvenimo apžvalga.
Numeris iliustruotas. . . ,

I • Kun. Egon Turcsanyi, buvęs 
x Negailėk savo vaikui iš kard. Mindszenty privatus sek-

mažens lietuviškos knygos; su, retorius, pagal paskutines ži-

daryti taupymo sąskaitas lietu
viškose bendrovėse, kur jų pini
gai bus pilnai apsaugoti ir neš 
jiems pelną“.

Raudonųjų kankintas 
kunigas

nias yra dvasiniai ir fiziniai pa
laužtas po ilgoko tardymo Bu
dapešto kalėjime.

Komunistai, norėdami išlie
ti savo neapykantą Kat. Baž
nyčiai, buvo sumanę surengti 
viešą teismą jam ir penkiolikai

X Laurynas Vilkas, baigęs 
tarnybą kariuomenėje, grįžo į 
namus, 3638 S. Lovve ave. Pas-

lietuvišku rašytiniu žodžiu pa
mažu skverbsią į jį lietuviškas 
turinys, lietuviškas galvojimas.
Jurgio Jenkaus, Juozo švaisto,
Leonardo Žitkevičiaus, Petro
nėlės Orintaitės, Sofijos Toma
rienės, Stasio Džiugo knygos
patinka vaikams, ir jų mielai į kitų kunigų bei pasauliečių, 
skaitomos. Kun. E. Turcsanyi palūžo pa-

X B. Barodicaitė ir A. Baly- rengiamųjų tardymų metu. Du 
tė, vienos iškiliausių jaunųjų gydytojai, kurie patikrino jo 

, balerinų šoks duetą Moksleivių sveikatą, nutarė, kad jam ne-
kutinius vienerius metus jis bu- At-kų sąjungos ruošiamam tra- Jmanu stoti į teismą. Tarp kit- 
vo Turkijoje, iš kur net ketu-' diciniam jaunųjų talentų vaka- ko > V™ kaltinamas, kad spa
rais kartus telefonu buvo pa-jre> gis vakaras įvyksta Lietuvių ,io sukilimo metu jis 
šaukęs namiškius Chicagoje., auditorijoje šio mėn 26 d. 7:30
Būdamas kariuomenėje jis tu-1 vaj vakare.
rėjo progos aplankyti Afriką, o .

X sv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero, III., praeitą sek
madienį vysk. V. Brizgys sutei
kė apie 200 berniukų ir mer
gaičių sutvirtinimo sakramen
tą. Iškilmės praėjo gražiai ir pa
kilia nuotaika.

taipgi Graikiją, Italiją, Šveica
riją, Prancūziją. L. Vilkas yra 
baigęs sąskaitybą De Paul uni
versitete.

išplėšęs’
vyriausybės Religinių Reikalų 
įstaigą ir perdavęs slaptus do
kumentus kard. Mindszenty.

j. k

X Birutės ir Juozo Ališaus
kų, gyv. Cicero, IU., dukrelė 
Dalia praeitą sekmadienį priėmė 
pirmą komuniją ir gavo sutvir
tinimo sakramentą. Sutvirtini
mo sakramentą gavo ir sūnus 
Levukas. Dalios sutvirtinimo 
motina buvo Valė Vasicnė, sū
naus Aloyzas Baronas. Ta pro
ga Ališauskai iškėlė kuklias vai
šes.

X Onai Brazdžionienei, 2423 
VVest Marųuette Rd., už 16 die
nų praleistų ligoninėje, Leonar
das Jankauskas įteikė $586.80
čekį.

X “Dainavos" ansamblio val
dybos pirmininkas JonaH Pastu- 
kas dėl nesveikatos iš einamų 
pareigų pasitraukė. Dabartiniu 
metu ansamblio valdybos pirm. 
pareigas eina Bronius Mačiuke
vičius.

X Raudonos Rožės klubas, 
Cicero, III., metinį banketą ruo
šia lapkričio 17 d.

Skelbkitės “Drauge”!

Kristaus Karaliaus šventė
Amerikos Lietuvių R. Katalikų 

Federacijos Chicagos Apskritis 
ruošia ateinantį sekmadienį — spa 
lio mėn. 27 dieną šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje ir salė
je, 3230 So. Lituanica Ave., Kris
taus Karaliaus minėjimą, kurio 
programa yra ši: 3 vai. p.p. baž
nyčioje Šventoji valanda, ją pra
ves kun. dr. Jctias Kaztnskas, pa
mokslą pasakys kun. dr. Juozas 
Prunskis, pamaldų metu giedos 
parapijos choras, vedamas muz. 
Vl. Baltrušaičio. 4 vai. p.p. para
pijos salėje akademija — paskai
ta apie Kristų Karalių — prof. 
dr. J. Meškauskas. Meninė dalis: 
dainuoja Kripkauskienė, akompa
nuoja — muz. A. Skridulį*, dekla
muoja — St. Kelečien? ir Al. Bi
kinis. Programos pranešėja — E- 
lena Rlandytė. Smuiku gros p. Ma
riukas.

Chicagos lietuvių katalikiškoji 
visuomenė prašoma gausiai daly
vauti.

PIRMOJI IŠTEKA

Iš žinomo Kanados penketuko Dionne šeimoj, pirmoji iš
teka Annette už Germain Allard. Čia matome ją pjaustant tor
tą. Jungtuvės įvyko Montrealy, Canada. (INS)

Kons. dr. P. Daužvardis ofi-, 
cialiai galeriją atidarė lr svei
kino Menininkų klubą už įstei
gimą šios galerijos, už tokio

Krepšinio pergalių 
komiteto pranešimas

1. Komiteto sudėti*, {vykus kai 
, ... , , . kuriems pasikeitimams, galutine

vardo parinkimą, už sudarymą komiteto 8„dėti» yra sekanti:
meno kūrinių fondo Lietuvai. 1 pirm. dr. St. Biežis, vicepirm.—

. . , . , , I St. Daunys, gen. sekr. -— J. Vai-
Susirinkusiems gausiai plo-|įjįna8 sekr. — A. Lingytė, var- 

jant buvo atidengtas dail. M. žybų vadovas - V Adamkavičius.
Čiurlionio nuveiksiąs įneštas sPaudos “ inform. vadovas — Ed. 
Čiurlionio paveikslas, piestas Sujaitig įždininka-s Z. Dailidka, 
dail. A. Varno. Paveikslas da-1 nariai — A. Antanaitis ir A. Va
ro didelį įspūdį. Čiurlionio vei- *on*R-
das ekspresingas. bet liguistai | Jį

pervargęs. Kaikas kėlė abejonių,1 kalais kreipiamasi šiuo adresu:
ar tikslu buvo parinkti moder- Lietuvos pergalių XX-mečiominė- 

......... , Jimo komitetas, cto J. Vaičiūnas.
mų didmiesčių ir kitų modernių 12ie R. 49 Ave., Cicero 50. III.

ČIURLIONIO GALERIJA CHICAGOJ
Jos atidarymas ir pirmoji 

paroda
stiprino. Čiurlionis paveiksluo
se kūrė sonatas, fūgas. Čiurlio
nis buvo mistikas-filosofas. Per

Jaunimo centro namai darosi , .. .. ._ ......
Chicagos lietuvių kultūriniol realUJ,l„.paaaul! JlS„raite

veikimo centru. Užpraeitą sek-j 
madienį čia buvo mielas teatri
nis spektaklis, gi praeitą sek- į 
madienį Chicagos kultūrininkus, 
sutraukė dviejų meno šakų at-! 
stovai — instrumentalistai ir

nemedžiaginį pasaulį. Čiurlionis 
buvo genijus. Čiurlionis mirė 
paties žydėjimo pradžioje, o 
atūžęs karas sukliudė garsą 
apie jo kūrybą išplėsti po pa
saulį.

atidarant Čiurlionio Čiurlionis kūryooje norėjo iš
ryškinti tą nuolatinę kovą žmo
guje tarp gėrio ir blogio, 
šventraščio tema yra sukurta 
“Auka", kur gerosios aukos dū
mai kyla augštyn, o blogosios 
aukos juodi dūmai skleidžiasi 
pažemiui. Ta mintis yra ryški 
“Rekse”. Gėris pas Čiurlionį iš
eina laimėtoju.

Didingas Čiurlionio realisti
nis simbolizmas. Pvz. sukūrė 
14 paveikslų ciklą “Mirtis" — 
eilę procesijų, kurios dingsta 
nežinomybėje.

Čiurlionio genijus mus gai
vina. Jo visi kūriniai lietuviška 
dvasia persunkti. Jam priklau
so mūsų meilė.

Visiems dalyviams didelį 
įspūdį padarė scenoje pasirody
mas tikros M. Čiurlionio sesers, 
Juzės čiurlionytės-Stulgaitie- 
nės, kuri atvyko iš Nebraskos. 
Ji 7 m. jaunesnė už M. Čiurlio
nį ir turi per 70 m. Jos sveiki-

organizmas nebeatlaikė ir 19111 n,ma" buvo raita-
m. mirė. Per penkerius metus kart ““P buvo t>agCrb'
jis sukūrė kelis šimtus vertin-'taa J0® brolla-
gų kūrinių. Kauno galerijoje I iikilmea S®'1"'“1 "““rinku-

tapytojai, 
galeriją.

Smuikininko A. Paukščio 
koncertas buvo itin mielas, šiam 
iškilmingam .momentui jis pasi
rinko klasišką programą — 
Mozarto, Dvariono, Čiurlionio 
kūrinius. Smuikininko Paukščio 
technika augšta, matosi, kad 
žmogus atsidėjęs dirba ir daro 
pažangą. Jam tinkamas augšto 
lygio akompąniatoriaus buvo 
prof. Vl. Jakubėnas (Apie kon
certą vėliau bus plačiau).

Programą pravedė patyręs 
šios šakos specialistas — B. 
Račkauskas, pradžioje nupasa
kodamas pagrindinius M. Čiur
lionio gyvenimo bruožus ir jo 
kūrybos kelią. Priminė jo ir ki
tų tapytojų pastangomis 1907 
m. pirmąją lietuvių tarybos 
parodą, nuo kurios šiemet su
eina 50 metų.

1909 m. Čiurlionio gyvenime 
kūrybingiausi. Išvargintas jn

pastatų fonas ir neįprasta dai
lininko uniforma. Tą paveikslą 
tuojau Br. ir V. Tūbeliai nupir- 

Į k,o galerijai. Atidarymo iškilmė
se nuskambėjo Lietuvos himno 
balsai.

Salės šeimininkų vardu Me
nininkų klubą sveikino tėv. Bo- 
revičius, linkėdamas, kad lie
tuvių kūrybinė jėga jungtųsi 
bendram darbui Dievo garbei ir 
tėvynės naudai.

Chicagos Liet. tarybos ir 
Liet. Bendruomen. vardu svei
kino Blinstrubas.

Raštu gauti sveikinimai vysk. 
Brizigio, dail. Kašubų, Nevv 
Yorko Dailininkų draugijos, 
Šviesos, R. Serapino ir kt.

DaiL A. Varnas, kuris drauge 
su Čiurlioniu dalyvavo pirmo
je lietuvių dailės parodoje, pa
sidžiaugė dabartiniu didžiu lai
mėjimu — įsteigimu galerijos.

Pasibaigus galerijos atidary
mo iškilmėms, dail. A. Skupas 
atidarė pirmąją joje meno pa
rodą. Parodoje dalyvauja: A. 
Skupas, a. a. J. Kaminskas, Z. 
Kolba, J. Lukošienė, M. Mar
kulis, A. J. Mosgers, J. Mulo
kas, Br. Murinas, J. Paukštienė, 
J. Pautienius, A. Rūkštelė, M. 
Šileikis, G. Trečiokaitė, J. Tri- 
čys, V. Vaičaitis, A. Varnas, 
Vl. Vijeikis, E. Walaitis, J. Ši
leika, A. Žmuidzinavičius.

Iš viso išstatyta 104 paveiks
lai, šiek tiek skulptūrų.

Paroda atdara vakarais nuo 
6 iki 9 vai.; sekmadieniais nuo 
8 iki 10 vai.

Iškilmių programa buvo tur
tinga. Tik — teisingai vienas 
dalyvis pastebėjo: “Gaila, kad 
mes turime tiek daug gerų kal
bėtojų." Labiausiai visiems pa
tiko tie, kurie kalbėjo trumpai, 
tas pageidavimas apima ir pro
gramos vedėjus. Šiuokart pro
grama buvo tiek ištęsta, kad 
rtbvargę dalyviai nebeįstengė 
ilgiau susitelkti prie parodos 
paveikslų, o jų esama didžiai 
spalvingų, daugiausia peisažų. 
šiek tiek natiurmortų, portre
tų, braižinių (pastatų).

3. Minėjimo data. Minėjimas 
įvyksta 1957 m. lapkričio mėn. 9
— 10 d. d. Chicagoje. Krepšinio 
rungtynės bus Šv. Ritos augšt. mo 
kyklos salėje, prie 63-čios ir Cla- 
remont gatvių, vakaras — šokiai
— Liet. auditorijoje, sportininkų 
pagerbimas banketas Jacys ręst,, 
prie 79-tos ir So. Kedzie gatvių.

4. Minėjimo programa. Minėji
mui yra numatyta sekanti progra
ma:

1) Krepšinio žaidynės, dalyvau
jant 5 geriausioms Š. Amerikos 
Jiet. krepšinio komandoms — 
Brooklyno LAK, ASK Lituanicai. 
Chicagos LSK Neriai, Toronto 
LSK Vyčiui, Detroito LSK Kovui.

2) 1937 — 1939 metų Europos 
krepšinio pirmenybėse dalyvavusių 
Lietuvos žaidėjų tarpusavio krep
šinio rungtynės,

3) Sportininkų — visuomenės 
vakaras su menine dalimi ir šo
kiais,

4) Buvusių Europos krepšinio 
meisterių — Lietuvos rinktinės 
žaidėjų pagerbimas — banketas.

Komitetas.

Prie ko infliacija priveda
Po nirmoio Pasaulinio karo 

rąs duonos Vokietijoje pradžioje 
kaštavo 25 pfenigius, o prieš karą 
— tik 15 pf. Kai tik prasidėjo in
fliacijos metas, tai svaras duonos 
kainavo 260 miliardų popierinių 
markių. Svaras miltų prieš karą 
kaštavo 20 pf., o po karo—50 pf., 
infliacijos laiku — 290 miliardų 
popierinių markių. Svaras mėsos 
prieš karą kainavo 90 pf., po ka
ro — 2 markes, per infliaciją — 
3,200 miliardų popierinių markių. 
Svaras sviesto prieš karą kaštavo 
1 markę 40 pf., po karo — 3 mar
kės ir infliacijos metu — 6,000 mi- 
liardu popierinių markių. Tuo me
tu visi vokiečiai buvo bilionieriais.
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Ar matėt, ar skaitot Šitą nuosta
bią gražiausių lietuvišką pasakų 
knygą?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems lr mažiems.

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, 
pigi — tik $2.60.

dailiai išleista tr

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
IOE

ĮSIGYKITE DABAR

buvo jo 170 paveikslų, priva- si publika iš koncertų salės nu
sikėlė į žemutinę salę, kurčiai Kaune — 15, ištisi jo pa- 1

veikslų ciklai buvo Lenkijoie. >8teiSu «“riionio galerija ir 
Paties Čiurlionio pasisakymu kur m™° I“‘roda~ Cla
- jo paveikslai tik eskizai dide- buv° Pareita, kad ai galerija 
Ik, masto kūriniams. Lėšų ne- atidaroma ™»‘”‘ auk“"« 
turėdamas daugiausia tapė aut kakti nu°. PirmoBios ma"° Pa‘ 
popieriaus, patsai gamindama-. ro“os Vilniuje.
sis dažus, dėlto paveikslai tokie Į Lict Amer- Man° P1?
trapūs, neparuošti vežioti j „ž- minink“ Z K,,lha P“'<^“8«. 
sienio parodas. Čiurlionis jokio kad iia atidaro"’a» P1™®8 
medaliaus. jokios premijos ne-1“"“ m™° murfJ“® lemtyje, 
gavo. Gyveno 35 metus ir jau Tai ®varbu' ,Tauta lS.1,ek®
46 m. kaip guli Rasų kapuose, j va’ k<d -P ^®P P®“® kūry a 

Jis rodė dieviško grožio sintezę, i Džiugu, kad kūrybinė galia 
Nors nesulaukė nepriklausomos lietuviuose neblėsta. Mūsų dai- 
Lietuvos, tačiau kūrė Vyčio lininkai sav-o kūryba nenori pa- 
pcrgalės paveikslus. silikti skolingi tėvynei. Tarp

Dail. Ant. Rūkštelė paskai- artimesnių mūsų uždavinių tur 
toje priminė, kad Čiurlionis yra retų būti — suorganizuoti kul- 
dviguba didelė kūrybinga asme- tūros muzėjų.
nybė: kompozitorius ir tapyto- Pirmininkas pranešė, kad iš 
jas. Tai buvo didelė dieviška Lietuvoj esančių dailininkų 
dovana vienam asmeniui; abudu gautas sveikinimas ir parodė 
tie talentai veikė į kits kitą ir jų atsiųstą rūtelę, kuri paka

binta parodoj.
Aukos Lituanistinei 

mokyklai
Chicagos Augštesniąją i Litua

nistikos mokyklai aukų lapais su-\ 
rinkta aukų:

Alicija Rūgytė surinko 679 dol.,) 
J. Kavaliūnas — $8, V. Janauskie- 
nė - $12. dr. A. Juozevičienė —
$50, P. Beinoras — $10, P. Simo-

Prancšta, kad naująją Čiur
lionio galerijos vadovybę suda
ro dailininkai M. Šileikis, Ant. 
Skupas.

Kalbėdamas vadovybės var
du M. Šileikis pasidžiaugė, kad

Mirė po 14 metų ligoninėje
Blinois universiteto ligoninėje 

mirė 14 metų berniukas Billy 
Harrison, kuris tesvėrė 28 sva
rus. Kai jis buvo tik 3 mėne
sių, moteris atvežė jį į ligoninę, 
sakydama, kad ji esanti jo te
ta; kūdikį paliko ir daugiau 
nebepasirodė. Berniukas nieka
da savo gyvenime paskiau ne
matė nei savo motinos, nei tė
vo. Jis turėjo taip trapius kau
lus, kad jie galėjo lūžti vos pa
lietus, ir jo augimas nebuvo 
normalus.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių dr-jos mėnesinis susirinkimas 
jvyks spalio 23 d., trečiad., Holly- i 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St., į 
7:30 vai. vakaro.

Nariai prašomi dalyvauti laiku 
ir skaitlingai.

Nut. rašt.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Run. K. Matulaitis, M.LO.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
840 puslapių; S/, colio storumo

Raina............................................$3.00
Paauksuota.................................. $3J»0

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentą 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos: visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų mftldos susi rinkimams lr 
aboliudja.1; maldos apaštalystės mal
dos; ftv. Valandos maldos; 83 giesm.: 
Velykų lr Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.L

Maldaknygė ‘'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista: at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio popierlo: tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

fti maldaknygė yra geriausias pir- 
klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus bu pinigais siųskite:

DRAŪGRS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

liūnus — $28, F. Valinskas — $27,į Siandien įvyksta, apie ką buvo 
V. Civinskas — $15, J. Rimavičie- svajota. Čiurlionio galerija tu,, 
nė - $5, A. Balčiūnas — $9, V. L, 17 .. . 6., _.J
Tallat-Kelpša — $10, E. Narutis n J 17 Paveikslų, iŠ ŠIOS pa- 
— $21, M. Kojelytė — $32, A. Ju- rodos jų susiras daugiau. Reiš-

*'«^lkKrii7- vilt|' kad.« Ju"«" ™“a 

nienė — $32 ir A. Repšys — $8. 1 kn,f'ga« dailininkus.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS UEPONĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chieagnje 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226

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


