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VENGRIJOS SUKILIMO METINĖS ŠVEDIJOJ
ERIK TOMTE,

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Niekada Švedija taip spontaniškai nereagavo, kaip pernai į 
vengrų tautos sukilimą nusikratyti raudonosios priespaudos ir 
niekada švedai taip nebuvo pasipiktinę sovietais, kaip anomis lap
kričio dienomis, kada sovietų daliniai smurtu ir jėga ėmė malšinti 
sukilimą, kurio pasėkoje tūkstančiai darbingų Vengrijos sūnų ir 
dukterų bėgo nuo raudonojo tvano. 7,000 jų rado prieglobstį Šve
dijoje.

Buvo patarta nedemonstruoti , ------- - - - -........
tant į Vengriją. Jis buvo visai 

Nepraėjo nepaminėtos ir me-, palaužtas žmogUs, nervai jo bu
tinės visoje Švedijoje. Pirmasis vę visai pakriRę Q to, jig 
prieštaktis prasidėjo jau spalio vo laišką iš savo sužadėtinės Ven 
22 d. vakarą, kada į Stockjioimo grijoje, kuriame ji rašė ištekė- 
aerodromą atskrido kovotoja už 8ianęį kįto, jeigu jis negrįšiąs. 
Vengrijos laisvę Anna Kethly, Szabo pareiškęs uda> kad trem- 
kurią aerodrome, tarp kitų, sutb tyje jis ilgiau nebeištvers. „O ar 
ko ir pats švedų ministeris pir- laiškas iš sužadėtinėa buvo prie
mininkas Erlanderis. Toji žila
plaukė gyvomis degančiomis aki 
mis politikė pareiškė spaudai, 
kad nuo praeitų metų revoliuci
jos ji kaip savotiškas satelitas

varta rašytas, čia jau kitas klau
simas“, tarė Kethly.

Rankraštis esąs autentiškas 
O kaip dėl Nagy rankraščio,

skrieja po visą pasaulį. Žumalis- ar jis autentiškas? Nagy rank 
tams paklausus, kaip vengrai pa raštį ji buvo jau anksčiau skai 
tys Vengrijoje paminės šiuos čiusi — Nagy turėjo jį su aa-vimi 
tragiškus įvykius, Kethly atsa- Jugoslavijos pasiuntinybėje, kur 
kė, kad dabartinis režimas per jįa tada jieškojo azylio. Asmeniš 
specialiai sušauktus mitingus kaį jį tikinti, kad rankraštis au-
tiek studentams, tiek darbinin
kams (pvz. Cepil dirbtuvėse) iš
dėstė, kad į kiekvieną demons
trantą bus šaunama be jokio pa
sigailėjimo. „Mes patarėme žmo
nėms nedemonstruoti, nes mes ži 
nome, ką reiškia sovietų kariniai 
dalihiai krašte ir didžiulis AVH 
policijos kadras. Pastarieji pas
kutiniu laiku vėl padaugėjo“, ta
rė Kethly. Teroras krašte esąs 
paskutiniu laiku kiek sumažėjęs. 
Ekonominė padėtis nėkiek nepa
gerėjo Kadarui atėjus į valdžią. 
Didžiausia to priežastis yra ne
paprastai didelis darbininkų pa
syvus pasipriešinimas, šios eko
nominės ir kitos priežastys pri
vers Kadarą vienaip ar’ kitaip re 
žimą keisti, tačiau kokiu nors 
„sušvelnintu komunizmu“, kaip 
Lenkijoje, ji netikinti. Kadaro 
mėginimas atgaivinti vadinamąjį 
tautinį frontą yra tik bereikšmis 
žestas.

Jaunimo likimas

Kaip su jaunimu, kuris ryšiu
mi su pasipriešinimu buvo de
portuotas, tikslių žinių nesą. Da
lis jų grįžo iš Ukrainos, tačiau 
didesnės dalies likimas nežino
mas. Artimieji Vengrijoje gauna 
informacijas, jog visi kiti pabė
gę į vakarus. Šiaip Vengrijos 
jaunimu Kethly nepaprastai su
sižavėjusi. „Vengrija tikros de
mokratijos, galima sakyti, kaip 
ir nepergyveno, užtat nepapras
tai nuostabu, kad jaunimas, per
gyvenęs komunizmą ir diktatū
rą, su tokia drąsa, net gyvybės 
nesigailėdamas, kovojo už laisvę 
ir dabar tebetęsia pasyvią kovą“, 
vilties kupinomis akimis pareiš
kė senoji kovotoja. Vengri} poli
tikų tremtyje pagrindinis užda
vinys, anot jos, yra budėti, kad 
Vengrija nebūtų užmiršta ir pa
laikyti ko glaudesnius santykius 
su pabėgėliais.

Grįžo palaužtas

Paklausta, kas įvyko su Mik- 
las Szabo, vengrų smulkiųjų ūki- 
ninku partijos politiku, grįiuziur 
į Vengriją, kurį komunistai pa
naudoja dabar propagandai, 
Kethly atsakė, kad ji buvo suti
kusi Szabo tuoj prieš jam grįž-

tentiškas ir kad per Jugoslaviją 
jis pasiekė JAV.

Tylus, bet ryžtingas minėjimas

Pats sukilimo minėjimas viso
je Švedijoje vyko iškilmingai, ta 
čiau santūriai, be jokių demons
tracijų, grasinančių kalbų — vis
kas vyko tyliu pasipriešinimo ir 
pasipiktinimo ženklu. Upsalos 
universitete studijuoją vengrai 
studentai ir jų kolegos švedai, 
deglais nešini, tyliai, tvarkingai, 
gedulo šydu perrištomis vėliavo
mis ir plakatais „Laisvė“ Ven
grijai“ nešini susirinko prie Ca- 
rolina Rediviva (universiteto 
bibliotekos), sugiedojo vengrų 
tautos himną, užgesino deglus ir 
ramiai išsiskirstė.

Kitame Švedijos universiteti
niame mieste, Lunde, minėjiimas 
prasidėjo iškilmingomis pamal
domis garsioje Lundo katedroje. 
Prie altoriaus gedulo šydu per
rištos asistavo Vengrijos ir Pa
baltijo vėliavos. Paskui minia 
tvarkingais deglais ir plakatu 
„Neužmirškite Vengrijos“ nešini 
susirinko prie Akademinės sąjun 
gos rūmų, kur švedų studentų 
atstovybės pirmininkas pasakė 
atitinkamą kalbą.

Malmo mieste Vengrijos spa
lio revoliucijos iškilmės buvo su
ruoštos švedų — vengrų draugi
jos. Minia susirinko prie pabėgė
liams pastatyto paminklo Sib- 
barpe, kur buvo padėtas vaini
kas už žuvusius kovoje už Ven
grijos laisvę. Paskui buvo pamal

dos katalikų bažnyčioje, o po jų ' 
— iškilmingas minėjimas.

Iškilmingiausia buvo pačioje 
Švedijos sostinėje — Stockhol- 
me — čia juk buvo atvykusi An
na Kethly. Ir čia didžiulė eisena 
tyliai, deglais ir plakatais „Ne
užmirškite Vengrijos“, „Vengri
ja kraujuose skęsta, vakarai ste
bi“ nešina ir tylia laisvės daina 
lūpose atžygiavo prie miesto sa
vivaldybės rūmų (stadshuset), 
kur didžioje vadinamoje mėlyno
je salėje įvyko pačios iškilmės. 
Eisenoje Švedijos ir Vengrijos 
vėliavas lydėjo, be kitko, ir Pa
baltijo vėliavos bei didžiulis miš 
kas švedų organizacijų vėliavų...

Ryžtingas. Annos Kethly žodis
Per iškilmes kalbėjo Anna 

Kethly. Prabėgusi visą spalio re 
voliucijos eigą ir iš viso visų am
žių Vengrijos kovą už laisvę, ji 
prabilo: „Kodėl gi aš tatai pasa
koju jums, kurie patys dalyvavo
te įvykių eigoje ? O gi dėl to, kad 
mūsų visų pareiga yra mums pa
tiems visa tai nuolatos prisimin
ti. Tuos įvykius mes privalome 
prisiminti ir apie juos kalbėti. 
Pabėgėlių svarbiausia pareiga 
yra neleisti laisvam pasauliui už 
miršti mūsų tautos, Vengrijos li
kimo. Šaukime, sakykime pa
mokslus, garsiai visur skelbki
me, kad yra maža tauta, kuri iš 
visų jėgų ir ligi šiol dar negirdė
tu tautiniu susiklausymu sukilo 
prieš kolonialinį išnaudojimą, 
prieš brutalią priespaudą. Pabė
gėlių gyvenimo uždavinys turi 
būti — būti nebylystei priverstos 
tautos ruporu.- Aš prašau jūsų 
visų priimti mūsų pažadus, kad 
Vengrija, teisingai ir teisėtai iš
sprendusi savo klausimą, yra 
tvirtai nusistačiusi ugdyti demo 
kratiją, kaip vienintelę priemonę 
prieš pasaulinio karo baiseny
bes. Vengrų tautos išlaisvinimas, 
laisvė ir teisingumas visoms pa
sauly kenčiančioms tautoms yra 
būtinumas, jeigu žmonija nori 
pasiekti pastovios taikos. 

Rezoliucija

Susirinkusieji paskui priėmė 
rezoliuciją: „Šia tylia demonstra 
cija deglų šviesoje mes šiandien 
norime išreikšti savo didžią mei 
lę ir begalinį liūdesį mūsų pa
vergtai tėvynei, mūsų broliams 
ir seserims, kritusiems kovoje už 
laisvę ir mūsų tautai, kenčian
čiai persekiojimus ten, Vengri
joje“.

Iškilmės pasibaigė ugningu 
Vengrijos ir Švedijos tautų him 
nų unisonu.

Daug laiko Vengrijos įvykių 
metinėms skyrė ir švedų radijas.

Pirmas Jungtinių Amerikos Valstybių sprausminis ke
leivinis lėktuvas Boeing 707, pagamintas Renton, Wash., 
fabrike. Darbininkai ir komp3iūj;s pareigūnai stebi naują 
lėktuvą. Sprausminis keleivinis lėktuvas gali vežti 180 asme
nų 5,000 mylių be sustojimo, skrendant daugiau 600 my
lių per valandą. (INS)

Penkiolikos valstybių vyriausybių 
galvos susirinks Paryžiuje

PARIS, Prancūzija, spal. 30. — Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacija (Nato) šiandien pranešė, kad jos penkiolikos valstybių 
vyriausybių galvos dalyvaus gruodžio mėn. konferencijoje, kuri 
bus Paryžiuje.

Toks suvažiavimas bus pirmas — ........................... - • - -
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos istorijoje.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas sutiko dalyvauti Na
to konferencijoje..

Nato taryba šiandien patvirti
no generalinio sekęetoriaus Paul 
Henri Spaak pasiūlymą sušaukti 
konferenciją.

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) konferenci
ja bus gruodžio 16, J 7 ir 18 d. d. 
Paryžiuje.

Truman kalbės
#100 pietuose

LOS ANGELES, spal. 31. — 
Buvęs prezidentas Harry Tru
man vakar atvyko į Los Angeles 
ir rytoj kalbės Jefferson - Jack
son dienos bankete. Pietūs vie
nam asmeniui kainuos $100.

Truman pasakys didelės reikš
mės kalbą pietų metu.

Trumpai iš visur
• Felix Gaillard, 37 metų, va

kar sutiko sudaryti naują Pran
cūzijos vyriausybę. Prancūzai 
jau mėnesį pergyvena valdžios 
krizę. Nežinia, ar jam pasiseks 
sudaryti 24-tą pokarinę Prancū
zijos vyriausybę.

• Alžiras turi 9,620,000 gy
ventojų. Plotas — 847,552 kv.

turi

KALENDORIUS
Spalio 31 d.: šv. Liucija; lie

tuviški : Tyria ir Sargė.
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:48. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir švelni oro temperatū
ra.

Atskleisti caristines slaptosios 
policijos dokumentai

PALO ALTO, Cal., spalio 30. — Ilgai buvę paslėpti Rusijos 
caro slaptosios policijos dokumentai vakar atidengti Hooverio 
institute (karo, revoliucijų ir taikos reikalams) prie Stanford uni-1 
versiteto. Komunistai manė, kad tie dokumentai buvo sunaikinti1 
jau prieš 33 metus.

Dokumentai yra įdomūs ir pa- .............. ,»
sakantys, kas kovojo prieš caris pateko į Stanfordą slaptai iš Pa
tini režimą ir jį nuvertė 1917 me ryžiaus tarp 1924 ir 1926 m. Jas 
tais. _ į persiuntė būvęs paskutinis caro

ambasadorius Paryžiuje Makla- 
kov. Jis 1924 m. paaiškino ko-

Iš dokumentų matyti, kad ca- niuniųtam, kad jis tuos doku- 
ristinė slaptoji policija Ochrana mentus sudegino.

Mintis sušaukti penkiolikos 
valstybių galvas Paryžiuje kilo 
praėjusios savaitės Macmillan— 
Eisenhower konferencijoje.

Nato generalinis sekretorius 
Spaak, kuris tebėra JAV, daly
vavo Macmillan — Eisenhower 
konferencijoje Washingtone.

Šiaurės Atlanto Gnybos orga
nizacijos suvažiavimo tikslas: 
sustiprinti Nato valstybių soli
darumą ir pagyvinti jų bendra
darbiavimą. x t

Kas dalyvaus Nato 
konferencijoje f

Sargybiniai žygiai
TAIPEI, Formoza, spal. 30. — 

Kariniai pareigūnai vakar pra
nešė, kad tautinės Kinijos pajė
gos iš Matau salos atliko 24 sar
gybinius žygius raudonosios Ki
nijos žemyne šešių paskutinių 
mėnesių laikotarpyje.

Bolševikai nustebs

kaltinamuosius žudė, prievarta
vo, trėmė ir buvo pavyzdys ko
munistų režimui bei jų sukur-

Slėpė ligi mirties 
Dokumentai buvo slepiami

Donovan paaugštino

NEVV YORK, spal. 30. — Ro
bert J. Donovan, Baltųjų Rūmų 
korespondentas New York He
rald Tribūne laikraščiui, paskir
tas laikraščio biuro Washingto- 
ne viršininku. Jis užima vietą 
Don VVhitehead, kuris dėl nesvei
katos pasitraukė iš biuro virši
ninko pareigų.

Influenza siaučia
tom teroro organizacijom, kaip Stanfordo muzėjaus rūsiuose, gi 
tai GPU ar NKVD. Dokumentai P° to- kai 1941 m- buvo Hooverio 
apima nuo 1883 m. ligi 1917 m. vardu Pavadintos institutas, tos 
laikotarpį. Jie yra supakuoti į knygos su policijos apsauga bu- 
16 medinių dėžių, šešiose atida- vo Pergabentos į pastoto viršuti- 
rytose dėžėse randami Ochranos n* au&št^ Pats Maklakov, kuris 
dokumentai apie Trockį, Molo- nuo 1924 m- buvo Prancūzijos 
tovą, Litvinc-ą ir M. Gorkį. Ki- Vienio ministerijos štabe, rai
tose dešimtyje dėžių, manoma, rė netoli Ženevos, Šveicarijoje, 
yra dokumentai api( reniną, Sta m; beP°s 15 d., sulaukęs 88 m. 
liną ir kitus bolševikui Kiekvie- amžiaus. Šį mėnesį dr. C. E. 

(na dėžė sveria po 500 sv^rų. Jos RothweU, Hooverio instituto di-
______________________________  rektorius, atidarė dėžes.

Dokumentai yra puikiai išsi
laikę. Drauge yra ir nuotraukos 
iš priekio ir šono. Iš jų matyti, 
kad 1907 m. buvo įsakyta Troc
kį areštuoti, kuris tuomet vadi
nosi Bronsteino vardu. Molotov 
taipgi minimas dokumentuose 
Skriabin vardu; figūruoja ir Lit- 
vinov, kurio pavardė buvo Wal- 
lach.

Švedijos karalius
paprašė Erlander

sudaryti vyriausybę
STOCKHOLM, Švedija, spal. 

30. — Švedijos karalius Gustov 
Adolf vakar paprašė socialistų 
premjerą Tage Erlander suda
ryti naują vyriausybę. Opozici
nių partijų — liberalų ir konser
vatorių — vadai informavo ka
ralių, kad jie negalėjo sudaryti 
ministerių kabineto. Erlander 
atsistatydino iš premjero parei
gų, kada agrarų partija pasitrau 
kė iš koalicinės vyriausybės pra
ėjusią savaitę.

• Prancūzija šiandien 
400,000 karių Aiži re.

• Prezidentas Eisenhovcer va
kar pasakė, kad jis nežino, ar 
sovietų maršalas pažemintas. 
Prezidentas Eisenhower manąs, 
jog sovietų apsaugos ministeris 
Žukov savanoriai „pasitraukęs“ 
iš apsaugos ministerio pareigų, 
kaip7 JAV apsaugos sekretorius 
VVilson.

• Sirija vakar formaliai krei
pėsi į Jungtinių Tautų generali
nę asamblėją, kad ji sudarytų 
septynių valstybių komisiją iš
tirti Sirijos — Turkijos pasienio 
krizę.

• Kubos prezidento Fulgen-

Agentai ambasadoj

Ochrana visus dokumentus 
nuo 1883 metų siųsdavo į Pary
žių, savo ambasadą, kur jos agen 
tai slėpėsi po diplomatų titulais. 
Iš ten buvo sekama visi revoliu
cionieriai prieš carą Anglijoj, 
Prancūzijoj, Šveicarijoj, Skandi
navijoj ir kituose kraštuose. Iš 
dokumentų matoma, kad Och
rana buvo brutali, vertėsi žudy
mais ir trėmimais. Ochrana, kaip 
matyti iš Paryžiaus skyriaus, ko 
vojo ne tik prieš bolševikus, bet 
ir prieš tautinius judėjimus,

voja prieš prancūzų režimą Alži-
re.

• Alžiro 3,000 nacionalistą 
1954 m. lapkričio 1 dieną sukilo 
prieš prancūzų režimą. Alžiro na 
cionalistai rytoj minės trejų me
tų kovos prieš prancūzų režimą 
sukaktį.

• Alžiro nacionalistai teigia,
kad jie šiandien turi 150,000 vy- „ , v,
rų partizanų armiją. Prancūzai I ™ »>nirterių kabino-

Tito atšaukė savo 
kelionę į sovietų

revoliucijos minėjimą
BELGRADE, Jugoslavija, sp.

30. — Jugoslavijos vyriausybės 
pareigūnas vakar pranešė, kad
Tito „staiga susirgo aštriu reu- kaip tai lenkų, lietuvių, latvių, 
matizmu“ ir jis atšaukė savo armėnų, žydų ir kitų. 
planuotą kelionę į užsienį.

Vadinasi Tito nedalyvaus bol
ševikų revoliucijos 40 metų su
kakties minėjime Maskvoje. Už-1 Ochrana kovojo su visais, ne tik 
sienio stebėtojai linkę manyti, ’ su komunistais, kaip šie nuolat 
jog Tito atšaukė savo kelionę, I giriasi. Dokumentų šviesoje ko

Raudonieji nesidžiaugs 
Iš dokumentų matyti, kad

kad Žukov buvo pašalintas iš so
vietų apsaugos ministerio parei
gų. Maršalas Žukov šiomis die
nomis lankėsi Jugoslavijoje.

sako, kad Alžiras dabar turi tik 
npic 23.000 ginkluotų sukilėlių

tas dar 45 dienom pratęsė kons
titucinių teisių suspendavimą.

j • ^Izraelio prezidentas įžak
Ben - Zvi vakar prisiekė antram

'penkerių metų terminui

munistų veikla gerokai sumažė
ja ir todėl komunistai, kurie pu
čiasi kovoję vieni prieš carą, do
kumentais nesidžiaugs. Atidary
tose dėžėse rasto 15,000 asmenų 
individualių kortelių. Taip pat 
rasto slaptas šriftas ir raktos į 
j,

Sekančių valstybių galvos da
lyvaus Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos konferencijoje:

JAV — prezidentas Eisenho- 
wer.

Britanijos — premjeras Ha-
rold Macmillan. TOKIO. Japonija, spal. 30. —

Prancūzijos --premjeras, vė- D jau kai 1Q#000 mokini 
liau bus paskelbtas. j influenza, praneSė japonų

Iliados - premjeras John, sveikatos pareigūnai. 
Diefenbaker. į

Islandijos — premjeras Her
man Jonasson.

Norvegijos — premjeras Ei- 
nar Gerhardsen.

Danijos — premjeras H. C.
Hansen.

Vakarų Vokietijos — kancle
ris Konrad Adenauer.

Belgijos — premjeras Achille 
van Acker.

Olandijos — ministeris - pre
zidentas Willem Drees.

Turkijos — ministeris pirmi
ninkas Adnan Menderes.

Italijos — premjeras Adone 
Zoli.

Luksemburgo — premjeras 
Joseph Bech.

Graikijos — premjeras Cons- 
tontine Karamanlis.

Portugalijos — premjeras An- 
tonio de Oliveira Salazar.

Grybus suvalgius
BERNAY, Prancūzija, spal. 

30. — Okio darbininko Paul Do- 
boai keturi vaikai mirė vakar po 
grybų valgio. Tėvai sunkiai ser
ga ligoninėje.

Žemė drebėjo
ASUNCION, Paragvajus, spal. 

30. — šiandien po pietų du kar
tu drebėjo žemė Asuncion mies
te. Nieko nepranešto, ar buvo 
nuostolių ir sužeistų.

OKUP. LIETUVOJ
• Kauno Panemunėje pasta

tyti 21 buto gyvenamieji namai 
„Drobės“ audėjoms ir kitoms to 
fabriko darbuotojoms. Tai esąs 
jau ketvirtas namas „Drobės“ 
tekstilininkams. Kitais metais 
pastatysią čia dar keturis na
mus. Vilijampolėje, ant Neries 
kranto, kuriasi „Kauno audinių“ 
darbuotojų gyvenvietė. Tekstili
ninkams čia esąs baigiamas sta
tyti trečias daugiaaukštis na
mas. (žinant nuotolį nuo „kau- 
no audinių“ iki Vilijampolės, ga
lima įsivaizduoti, koks ilgas ir 
varginantis turi būti darbinin
kams kelias į darbovietę įr na
mus).

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhovcer vakar pareiškė spaudos konferen
cijoje, kad jis vyks į Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Na
to) konferenciją, kuri gruodžio 16 dieną prasidės Paryžiuje, Pran
cūzijos testinėje.

— Britanijos užsienio reikalų ministeris Lloyd vakar pasakė: 
dar nežinia, ar sovietų maršalas Žukov išstumtas iš viešojo gyve
nimo ar tik į šalį nustumtas.

— Guatemaloje senatas panaikino prezidentinius rinkimus, 
kurie buvo spalio 20 d. Dar nepaskelbta kada bus nauji preziden
to rinkimai.

— Sovietų Sąjungos komunistų vadas Chruščev ir premjeras 
Bulganin praėjusį antradienį dalyvavo Turkijos ambasados Mas
kvoje priėmime. Turkijos ambasada minėjo turkų tautinę dieną. 
Chruščev daug kalbėjo apie taiką. Daugelis nustebo Chruščevo 
ir Bulganin atsilankymu Turkijos ambasadoje, nes Kremlius ap
kaltino Turkiją, kad ji norinti pulti Siriją.



Sl.

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 W. Green St., Urbana, 111.

POPIEŽIAIS PALAIMINIMAS

Studentų Ateitininku Sąjun
gos-suvažiavimo (įvykusio š. m. 
rugsėjo 6 — 8 d. ALRKF sto
vyklavietėje, Manchester, Mich.) 
progą buvo gauta sekančio tu
rinio telegrama:

“On joyous occasion of thir- 
tięth anniversary of the re-or-j 
ganization of the Lithuanian' 
Youth Association ‘Ateitis’, Ho- 
ly Father, Pope Pius XII, deigns 
to impart his Apostolic Benedic- 
tion upon officers and members, 
and all who take part in obser- 
vance. I join personai Congra- 
tulation and best wishes.

Arrhbishop Cicognani, 
Apostolic Delegate

ŽMOGAUS SUDAIKTfiJIMAS

Netoli 40 Los Angeles sendrau
gių ir jų svečių studentų ateiti
ninkų dalyvavo spalio 6 d. šv. 
mišiose ir Šv. Komunijoje bei 
bendrame susirinkime prie aga- 
pe stalo. Šis susibūrimas Šv. Ka 
zimiero parapijos patalpose įvy
ko sendraugių pirm. pulk J. An
driaus pastangomis. Po šv. mi
šių, pasistiprinus gausiais pus
ryčiais, įvyko susirinkimas, ku
rio pagrindiniu punktu buvo Juo 
zo Tininio paskaita apie Romano 
Guardini neseniai išleistą knygą 
“Das Ende der Neuzeit”. Auto
rius joje pabrėžia, kad naujųjų 
laikų žmogus apvaldė medžiagą, 
bet ir pats į ją įsijungė, sudaik- 
tCTO. Žmogaus kūriniais jau ne
begalima pasitikėti, nes jie daž
nai jau būna nukreipti prieš pa
čią gyvybę. Jis nėra dar priau
gi prie teisingo jėgos varto- 
jiftio. Dėl to, — kalbėjo J. Ti- 
nūiis, perteikdamas žymiojo ita
lų filosofo mintis, — naujosios 
kūrybos ženklas bus pavojus — 
nųęlat augąs pavojus žmogui 
nūo sa vo paties kūrinių, ir pa
saulio valdymo menas galės gim 
ti tik iš galėjimo suvaldyti patį 
save. Iš visų vertybių pati rei
kalingiausia žmogui bus askezė.

Paskaita, gyvai ir vaizdžiai 
perduota, iššaukė ilgas disku
sijas, kurių metu didesnė dalis 
dalyvių pasisakė prieš perdidelį
‘ Das Ende der Neuzeit” išreikš
tą pesimizmą.

Los Angeles sendraugiuose y- 
ra susibūrę daug gilių intelektu
alinių jėgų, todėl jų susirinki
mai ir paskaitos būna įdomūs.

D. Karaliūtė

PAS LOS ANGELES 
STUDENTUS ATEITININKUS

Po ilgesnių vasaros atostogų 
Los Angeles SAS draugovė susi
rinko pas neseniai iš kariuome
nės grįžusį kol. Rimtautą Dab- 
šį spalio 20 d. Buvo du pagrin
diniai susirinkimo punktai: se- 
liosios valdybos atsistatydina
mas ir naujosios rinkimai. Visi 
nuoširdžiai išreiškė padėką plo
jimu buvusiai pirmininkei Dali- 
lei, Polikaitienei, kuri, padeda
ma Antano Polikaičio ir Žibutės 
Balsytės, pirmą kartą Los An
geles kolonijoje praėjusiais me
tais suorganizavo šią SAS drau
govę ir sėkmingai metus jai va
dovavo.

, Naujoji vfildyba susideda iš 
Antano Polikaičio (pirm.), Ritos 
Medziukaitės ir Juliaus Raulinai 
čio. Draugovės korespondente 
sutiko būti Dalia'Karaliūtė. Šiai

Gera širdis padaro stiprias 
rankas, —Vokiečiai

Duoną Ir įvairias skritingas 
bullratet kepu

BRUNO’S KEPYKLi
8889-41 8. Lituanica Ave

TeL Cljffsldi' 4-887$
Pristatome j visa* krautuve# 
Lr restoranus taip pat 4$ 
Slhnčtame | visus artini uo 
alus miestus

t

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VIENAS IR KITAS

Kai Grcmyko (dešinėje) kalba, kad sovietai nuo užpuolimo 
gins Siriją, JAV sekretorius Dulles sako, jog sovietai jieš
ko įveirių būdų sukelti pasauly neramumų, kad galėtų nu
kreipti pasaulio dėmesį nuo Sovietų valdžioj esamų sun
kumų. (INS)

pusryčiai ir susirinkimas. Pa- Petrulių namuose, 6406 So. Sac- 
grindinė susirinkimo tema — ramento. Būrelio pirm.
“Dievas, Ja buvimas, esmė ir sa-i
vybės”. Apskrito stalo disku-1 ~ M*™*"”“® "“»«'• at-kp 
sijose dalyvaus V. Babušis, J.
Katelytė, B. Lukoševičius, G.
Mickevičiūtė ir D. Noreikaitė. Į — Baltimorės stud. at-kų val-

Nariams dalyvavimas būti- dybą sudaro J. Pūkelis (pirm.),
nas. Taip pat kviečiami vyrės- N. Bogutaitė ir S. Eringis.
niųjų- klasių moksleiviai ir sve- -'................. ■ ■=

KK>0000<XXXXXKX>0<X>000<X><XXX)

kuopa “Lituanus” leidiniui pa
skyrė 15 dol.

čiai. Valdyba

— Kun. Alf. Lipniūno kuopos
valdybai prieš akis stovi didelis Į mergaičių būrelio susirinkimas 
tarbas — surengimas drauzo-1 įvyks lapkričio 8 d. 7 vai. vak.darbas — surengimas draugo- (įvyks lapkričio 
vės šventės, kuri numatoma per 
Tris Karalius Šventės metu a- 
pie 10 kandidatų duos nario pa
sižadėjimą. Taip pat numatyta 
tampriau suorganizuoti mokslei
vius ateitininkus. Ši atsakomybė 
4eko Dalilei Polikaitienei, kuri 
šį darbą jau buvo pradėjusi anks 
čiau. dk

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. tVAlbrook 6-7670 ir 
GIbeon 8-40S8

Ketvirtadienis, 1957 spalio 31

PRANEŠIMAS

Š. m. lapkričio 3 d. įvyks Chi
cagos studentų ateitininkų drau 
govės susirinkimas. Šv. mišios 
bus atnašaujamos 10 vai. tėvų 
jėzuitų namuose, 5541 So. Pau
lina Str. Tuoj po šv. mišių bus

• Oėneralla kontraktorius nau 
jų namų statybai, Įvairiems re 
i no n tania ir namų pertvarką 
mama • Turime didelj patyri 
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
laibus. • Apkainavlmal nemo 
karnai.

VISKAS Hl Fl
UŽ81ENINIAI IR VIETINIAI

BI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.95 z

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.95 

HI Fl RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95

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

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

lūlTCLCvision
(sales - serviče)

’tav. Inž. A. SEMGNAS 
.1321 S. Halsted — OlJffside 4-5005 
atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

ir ketvirtadieniais 9—9
oooooooooooooooooooooooooo

Prie TV
— Kiek tų indėnų daug! To

kie karingi! Ir pasakykit, iš kur 
jie atvyko Amerikon?

Iškaba
— Perkame laužą ir parduo

dame senienas. v

Jeigu žmonės yra tokie blogi 
su tikėjimu, kokie jie būtų be ti
kėjimo? — B. Franklin

VIKTORO K O t IOO8 
LletnvUks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WESTERN AVE. PR 8-968S

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PREflN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

TsL RBlianoe 6-1111
0R. VVALTER J. KIRSTUK

''TOJAS IR CHIKURG*
> > ,1 I.V/’OJAJ

6M6 W«t 59th Street
k ai. Piruiad.. antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. uuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečiad ir šeštad 1—4 v. 
P P-

rei ofiso Ir buto Oljuiplc 8-4158

DR. P. KISIELIUS
JYDYTOJAS ir chirurgas 

4888 W. 15th SL. Cicero 
-taodieu 1-8 vai. Ir • 8 vai vak.. 

išakyrua trečiadieniu., 
šeštadieniai* 18 iki 4 popiet

Oflao Ulef. EAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukiu KEdsle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHUtUHGt 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet duo 12-8:10 v. 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-1:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAlKŲ UGI, 
SPECIALISTB

7250 South Weetern Ayhmm
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—$ vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto lkl $ vai. popiet

Office tet RE 7-1168 
Rea Ui. VVAlbrook 5-3760

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

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 SL (71 ir Campbell sv.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
•5 Ortbopedaa - Prohaist*.

A-raratai-Proteoal, Med ban 
I dažai. Mpcc- pagailiu kojon

(Aroh Hupporta) lr u U 
vai » ♦ u 4 -8 šeštadieniais 8-1 

ORTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
2850 VV. 68rd 8L. Chlcago 29, IU

Tel. PRcopeot 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4200 W. 6Srd Si 
Oflao tel. REliance 5-4410 

Resid. telef. GRovehUl 6-0617 
Valandoa: 1-8 p. m., 6-1 p. m. 

Penktad. Uk po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Oflao UI. CLiffside 4-2896 
RestdeucUoa: LAfayetto $-1171

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street
(Kampa* 47 th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
TeL Cintral 6-2294 

5002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šešUd. l-:2 vai 

TeL TOunliall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. UI. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir res.: 6100 8. Westem Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. IS kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 Ir augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni
mą. Mokėsite tik po *5.00 kas m8- 
nes|. Pristatoma Į bet kur) pasaullr 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
J. L. Olcdrnitis, 1032 Bi-oad Street,
Hartford. Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sųžinlngs'j asmuo.

■)«(»*******«***»«*»*****»*»
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ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat dldelią 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 Tolei. SEeley 3-4T11

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. I

STATYBAI 
□t NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. 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

IS ARTĮ IR TOLI BAjjDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. O7th PI. ClUoago,

IIL VVAlbrook 5-8063

NUO UŽSISENEJUSIŲ 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 užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų .tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščiu Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti valkučtams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, *1.25 ir *3.50.
Pirkite vajstlnėse Chi
cagoje lr apylinkėse:
Milwaukee. Wls., Ga
ry. Ind. lr Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį J —

LEGULO, Department D-, 
5618 Eddy St., Chicago 84, nt

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susitarlma 

■ >61 valandoa skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad lr 
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-5603 

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta_________________________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GTOKLE8 LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVeetern Avenue 
vai.. kasdien i 0-12 vai. h- 7-9 vai 
žak. šeštadieniais 10-u vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3329
Res tetef. WAlbrook 5-507$

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso 1-Afayette 3-0O48 
Ret.:. ft’Mbrook 5-3048

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rea. PR $-9801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRUKGAS 

Hpecialybč — vidaus llgos 
2454 VVest 7 Įst Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 108 SL, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vU
Vai,: kasdien nuo 6 ▼. v. lkl 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

TH,: Ofiso — PUUman 5-6706 
BuU -- BEveriy 8-1946

TeL ofiso HE 4-2123, rea. Glb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6: šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKT1 SERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street
(69-08 Ir Mapiewood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Oflao HEmloek 4-6616 
Rea. HEmloek. 6-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

~)1. ofiso HE.4-6849. res. HB.4-8114
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71at Street

Vai Pirm ketvlr.. pemtt 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
aekm. uždaryta.________________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVeetern Av«

DANTISTAS
DR. L A. PAUKŠTYS
<2M So. WUppl« Street

(Arti Archer Ave.) I 
Valandoa: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-2. 

—ad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto $-454$.

Namų — CEdarerest 1-7786

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkeviafitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kaadlen 1-8 p. p. lr nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Vlctory 9-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatrln 

Priėmimo valandos kaadlen: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-6 vaL popiet

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL1 

Telefonas — FRontier 6 1882
f

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
-mugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira lld 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais fluansinlals reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

Chicago 98, Hl 
telefonas REpubUe 7-48OO 

Rezidencija: ORovehlll 0-8101 
Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 1-4 ir nuo $-1:1$ v. 
vak. šeštadieniais nno 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0088. 

Reatdemd Jos teL BEveriy

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-8887

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

2454 Mest 7 lat Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Yal.: kasdien 1—8 ir $—8 vai. vak. 
šešadlenlala 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Oflao telef VArds 7—1188' 
Resldenrtjos — HT«‘wnrt $-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvi)

VAU. 1—4 Ir <:B0—8:80 p p. kas 
Uen išakyrua trečiadieniu* Atidara

Šeštadieniais 1—4 vai.

rei. ofiso PR 6-8888, rea RE T-D19D

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'I.IFmVTH GYDYTOJAS)
2500 Wert 83rd Street

/AL kasdien nuo 8—6 p. p. Ir T:$* 
(kl 9 vai. Trečiad. Ir šešt. ušdaryta

Telefonai GRovehUl fi-1596'
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

balandos: 9—is ir 7—• v. v. 
uisitarimų IRskvrus trečiadieniu*

2422 W. Marųnette Road

Ofiso Ir turto tel Ol.vmpte 9-1881
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 Ro. 49th CoarL Clčoro

Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad
lr šeštad. Uk 10—13 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien $—7 vai. vak. šeštad nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1486. Resid. 2417 
W. 62nd SL, teL ReoubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2535

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAL. kaadlen nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

Tel. TUraer S-990S

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadvvay, Gary, Indiana

Vai.: pirm. lr treč. 8-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimų.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHTRURGIX®8 IR 

ORTOPEDINM LIGOS 
2745 Weat 69th Street

I Priešais Av. Kryžiaus ligonin* 
Telef. REpoblIc 7-2290

TAL: Pirm., antr., Kevt., penkt 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Rešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna 

keičia stlklns Ir rtmos 
(4M 8. Oallfornla Ava ,YA 7-7M1
VaL: 10 ryto Iki $ vak. (trečiad. ul- 
larvta). šeštad. 10 ryto Iki $ v. p.p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tet. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-215^

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We$t Marųnette Rd.
VaL nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v- 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tet. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-405* 

Rezid. 0600 B. Arteslan Ave. 
VAU- 11 v. r. lkl 8 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Viri 25 metų patyrimo
TeL VArds 7-1899 

Pritaiko akintu* 
Kreivas akla 

IšUiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 1»
šeštadieniais nuo 10 lkl S vai. p.p

Palengvinu aklų įtempimų kurie 
yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste lr toliregys 
tų. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
i mokyklos vaikua

4712 South Ashland Ave.
Tel. YArda 7-1873 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:I> 
• M « v*| Rekmsd ir otriara

DRAU GAS
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DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA
Nepaisant, kokius veiksmus pradeda Maskva, ji vis pajėgia 

atkreipti pasaulio dėmesį į save. Vienos ar kitos rūšies jos žy-

METAI NUO SUEZO KRIZES atsidūrę tūno. Prieš vienus 
klaupdami, kitus mindo ... Ta- 

Spalio 29 d. suėjo metai, kai rai laikosi savo Kairo tvirtovė-; čiau mirtis nepripažįsta įstaty- 
Artimuose Rytuose buvo įžiebta je, nors jo galia, kaip arabų va-, mų įr naikina lygiai elgetas ir 
karo kibirkštėlė. Tada Izraelio do. yra šiek tiek sumažėjusi. turtuolius. Žinoma šita išmin- 

giai, vidujiniai ar užsieniniai, periodiniai priverčia pasaulio spau- kariuomenė pajudėjo Sinai dy- Suezo kanalas, kuris Nasse- tįB yra įjjj filosofinio pobūdžio
dą kalbėti apie ją, o valstybių galvas susirūpinti. Tuo Maskva kūmos link, o po kelių dienų į šįi rio buvo pagrobtas dar prieš kon Kiekvienas iš mūsų nenori- 
daug laimi. . 'žygį įsijungė anglų ir prancūzų fliktą ir vėliau išsprogdintas u nutraukti gyv^“

Sovietų Rusijos sukelta krizė Artimuose Rytuose, pagilm- j oro ir sausumos karinės pajė- jau yra atviras naudojimui ir I ... į_ ^0*^; o-aivoia k i 
ta paleistu aplink žemę dirbtiniu mėnuliuku — “sputniku”, pri- gos, kurios pradėjo kovas prieš veikia tvarkingai. (Tačiau' jis ’ J » a P
vertė Anglijos premjerą Macmillaną atskristi į Washingtoną ir Egiptą.
tartis su prezidentu Eisenhoweriu susidariusios padėties reika- šis netikėtumas JAV kaip tik 
lais. Šių dviejų didžiųjų pasitarimas buvo nepaprastos svarbos, užklupo rinkiminės kampanijos 
jų paruoštas ir pasauliui paskelbtas bendras pareiškimas buvo paskutinėmis dienomis ir čia jis 
istorinis dokumentas, tačiau jį kažkaip nustelbė nauji įvykiai buvo gana stipriai išgyventas, 
Kremliuje, pašalinus sovietų krašto apsaugos ministerį mar- ypatingai, kad jų sąjunginin- 
šalą Žukovą. Visas spaudos, radijo ir televizijos politinių žinių kai — anglai su prancūzais bu- 
skelbėjų ir komentatorių dėmesys ir vėl buvo atkreiptas Mask- i vo įvelti į šią karinę akciją. JT 
von, Eisenhowerio ir Macmillano padarytus nutarimus nustu- posėdžiuose šis žygis susilaukė 
miant lyg ir antron vieton. Į irgi griežto pasipriešinimo bei

Bet, sprogus “sputniko” ir Žukovo išpūstiems burbulams, j siūlymo reikalą išspręsti taikin- 
visdėlto teks grįžti prie dviejų didžiųjų nutarimų, kurie liečia gu būdu.
žymiai rimtesnius dalykus, negu bet kas galėtų įsivaizduoti. Pir- Sovietų Sąjunga tuomet jau 
moję vietoje jie liečia labai opias problemas Artimuose Rytuose, buvo irgi beįstojanti į šį karinį 
kur Sovietų Rusija jau labai rimtai yra įkėlusi savo koją ir ji! konfliktą, siūlydama Egiptui pa 

ramą — prisiųsti “savanorių”, 
kurie galėtų jį išgelbėti iš keb
lios padėties, tuonrti norint su
rasti gerų draugų arabų pasau
lyje. Bet gerai, kad šis konflik
tas buvo neilgas. Jis plačiau ne- 
išplito ir nepareikalavo daug

grasina dar stipriau įsigalėti ir iš ten toliau plėsti savo agresiją.
Tik neregys galėtų nematyti, kad Sovietų Rusija pradeda reali
zuoti seną Rusijos imperijos svajonę užkariauti Artimuosius Ry
tus. Ko nepasiekė carai, ko neįvykdė Stalinas, dabar tai reali
zuoja Chruščevas. Pradžia jau padaryta. Padaryta be karo. Pa
vojai yra dideli ir todėl amerikiečių ir anglų susirūpinimas yra 
vietoje ir gal kiek pavėluotas. Jie turėtų šiandien būti ofenzy
voje, o sovietai defenzyvoje. Bet taip yra todėl, kad demokra-1 kraujo aukų. 
tijos lošia atviromis kortomis, o sovietai — uždaromis, iš pasalų. P° metų

Pripažinę, kad tik teisingoje taikoje laisvieji žmonės gali' Da^ar pažiūrėkime, kas atsi- 
pasiekti savo troškimus, du didieji yra užsimoję telkti krūvon 11’^° nuo Prie^ 1% mėn. iškilusio
dviejų kraštų — JAV ir Anglijos moralinius, intelektualinius ir 
medžiaginius išteklius, kad savo dalimi prisidėtų prie sudarymo 
pasaulyje tokių sąlygų, kuriose teisinga taika galėtų laikytis. 
Viena tų sąlygų — tai užtikrinimas saugumo laisvajam pasau
liui. Konstatuojamas faktas, kad laisvosios tautos turi, dau
giau medžiaginių ir moralinių išteklių, negu komunistinis pa
saulis. Despotizmas gana dažnai yra pajėgęs sukurti nuostabius 
paminklus, tačiau jų kaina — labai didelė. Žmonės siekia inte
lektualinės ir ekonominės laisvės. Pareiškime pabrėžtas reika
las visoins laisvoms tautoms sutelkti krūvon visas karines jė
gas, kad atsilaikytų laisvės priešų jėgoms. Stiprinant Nato, da
lintis mokslinėmis žiniomis, reikalingomis moderniai gynybai. 
Ginti Turkiją, jei ji būtų užpulta, nes Nato valstybės tokiai 
gynybai yra įsipareigojusios.

JAV prezidentas ir Anglijos premjeras nutarė sukviesti 
gruodžio mėnesį penkiolikos Nato valstybių galvų konferenciją, 
kurioje pasižadėjo dalyvauti ir pats prez. Eisenhoweris. Ir štai 
vakar spauda jau pranešė, kad tokia konferencija Paryžiuje tik
rai įvyks. Taip pat pranešta, kad Amerikos delegacijai vadovaus 
pats prez. Eisenhovveris, o Anglijos — Macmillanas.

Netenka abejoti, kad prieš tą Vakarų viršūnių konferenciją 
Maskva paleis daugybę šmeižtų iš savo pragariškos propagan
dos mašinos. Savo propaganda komunistai ir šią konferenciją 
bandys nustelbti, kad pasaulio dėmesys būtų nukreiptas nuo Pa
ryžiaus į Maskvą. Bet tai nepakenks konferencijos dalyviams 
atlikti didžiuosius konferencijos uždavinius, nuo kurių labai daug 
priklausys tolimesnė tarptautinės politikos raida.

konflikto.
Visų pirma JAV, Didž. Brita

nijos ir Prancūzijos draugystė 
vis dar negali įgauti anksčiau 
buvusios formos. Nors paskuti
niu metu įvykę karalienės Elz
bietos ir anglų ministerio pirmi
ninko vizitai šiame krašte jau 
ženklina buvusių žaizdų sutvar
kymą ir norą atgauti prarastas 
simpatijas.

Labiausiai dėl šio įvykio nu
kentėjusiu žmogumi tenka lai
kyti Anthonją Edeną, kuris šia
me reikale daugiausia pralošė. 
Jo ištraukta klaidinga korta pa
stūmėjo jį į karjerinę pražūtį ir 
greitą atsistatydinimą. Tačiau 
asmuo, kurį Edenas norėjo nu
versti nuo sosto, — Egipto pre
zidentas Naseris — vis dar Su

turime pailginti tą gyvenimą. 
Jau reikia būti pilkiausiu žmo-

jo užblokavimas Vakarų Ėu^- kad su gyvenimo lapo is-
pai atnešė didelius nuostolius. torijO8 užvertimu išnyktų viso- 
Akabos pusiasalis ir Gazos ruo- kie jo pėdsakai, šiaip jau su 
žas, kurie išprovokavo Izraelį mirtimi nesibaigia žmogaus pėd- 
prieš Nesserį, šiuo metu yra ty- sakai pasaulyje. Žmogaus nuo- 
lūs, nors dar saugojami JT gink pelnų savo tautai bei žmonijai, 
luotųjų pajėgų. jo genialių kūrinių ir mokslo

Kaip su karo pavojumi? dalykų net neįstengia atimti. 
Nors ir po metų, tačiau karo Pasauliniai garsenybių var

pa vo jus Artimuose Rytuose dar cjaį įrašyti istorijon. Jų minti- 
nėra praėjęs. Karo žymės vis dar
yra pastebimos, nors dabar yra 1 
pasikeitęs pavojų kurstančių i 
valstybių sąstatas.

Šiuo metu Sirija yra pakeitu
si Egiptą ir ji yra daugelio nesu
sipratimų šaltiniu. Iš kitos pu
sės Turkija dabar yra Izraelio 
rolėje ir ji, sovietų teigimu, vai
dina "užpuolikų vakariečių” ro
lę.

Taip pat if šaltojo karo ženk
lai tarp Maskvos ir Washingto- 
no tęsiasi kaip ir tęsėsi ir abi ša
lys pastoviai pasikeičia grasini
mais bei gąsdinimais, nors tai 
vargu ar galėtų reikšti karštojo 
karo pradžią ar bent duoti jam 
ryškesnių pradų.

Eisenhovverio doktrina, turė
jusi sucementuoti Artimųjų Ry
tų šalių vienybę ir padėti jiems 
atsispirti prieš komunistų už
mačias, savo paskirties neatli
ko. Ji tik sukėlė kaikurias abe
jones Artimuose Rytuose ir to 
išdavoje mes matome, jog dar ir 
šiuo metu Jordanas nebenori 
viešai jos pripažinti.

Bent šiuo metu atrodo, jog ka 
ro debesys Artimuose Rytuose 
dar nesisklaido ir gal reikės dar 
vienerių ar daugiau metų, kol 
jie galutinai bus nupūsti taiką 
mylinčių tautų. Edv. šulaitis

veikia pagal Nasserio pasiūly
tus punktus, neskaitant to, jog

Na

VALSTYBES SUVERENUMAS ramiai ir teisėtai. Bet tarptau
tinėje scenoje, kur prisilaikomaBostono “Monitor” korespon

dentas iš VVashingtono rašo:
Jei atominių ginklų amžiuje , A

karas yra nepaskutinis vaistas P««sintos ąavo tautl-
gydyti politines pasaulio ■««- tewes b" "į*1“ 8tat>? 
aybea. talkas lieka? Kokiomis/'!? Uutų bendruomenės
priemonėmis reikalingas pernai- ^‘kalo, kad reikiamas permai

na, padaryti, kad Joa nebe-
varžytų nuolat kintančio pasau-

savo dienas atgyvenusių pilno 
suverenumo pažiūrų, valstybės

ŠIANDIEN AŠ, RYTOJ TU
JONAS MIŠKINIS. Asterdam, N. Y.

Artėja lapkričio mėn. antroji tamsos tylumoje. Visi 
diena. Ši diena lietuviui yra tum matė prie savęs

tary-
didelį

susikaupimo ir gedulo diena, j klaustuką, o atsakymo nėra. 
Ta liūdna ir rimta gamta gie-1 Vienintelis atsakymas, kurį ga- 

1 dodavo R e q u i e m. Lietuvos lėtų pareikšti betrūhi ją miru>* 
j žydėjimo metu mes,. įvairaus
i amžiaus, be luomų ir įsitikini
mų, traukdavome ne į pasilinks
minimo vietas, bet į mirusių 
viešpatiją — kapines. Susirink
davome į jas tūkstančiai, bet 
jokio aliarmo nesigirdėdavo: 
visi rimti, susimąstę, stovėda
vome prie spindančių žvakučių

lygose. Galbūt negreitai sulauk
sime klausomo autoriteto tas 

taikiai daryti. Bet 
jau dabar gali būti, ir privalėtų 
būti, didesnio noro derinti tau
tos interesus su tarptautinės 
bendruomenės nauda, pasinau-

lio gyvenimo, o ypač atvejais, 
kada viena ar kelios valstybės j 8
tų permainų griežtai nenori?

Tai galvosūkis Amerikos po
litikos vadams. Ir daugelis nu
stebtų, jei žinotų, kad JAV užsie 1 dojant įstaigomis, pvz. tarptau- 
nio reikalų sekretorius čia turi tiniu teismu”, 
naujų ir drąsių minčių. Jam kai Dulles pamini tris 
kurios pilno valstybinio suvere-1 riose jau dabar ginčai 
numo pažiūros mūsų dienoms du sprendžiami: Šiaurės
jau yra pasenusios. Sako, jog 
net Sovietų Sąjungoje bręsta 
pažiūros, au kuriomis pasaulyje 
bus galima taikiai sugyventi ir 
bendradaibiauti. Valstybės ne
priklausomybę suvaržyti niekam 
nemalonu, bet, pvz. JAV tai pa
dariusios keturisdešimtyje at
vejų, vadinamose “Status of For 
ces” sutartyse. Pagal vieną jų 
šiandien japonų teismas teisia 
JAV kareivį. Aišku, nepopula- 
ru įtikinėti, kad visiškas valsty
bės suverenumas dabartinio pa
saulio politikos ir atominės e- 
nergijos pažangoje jau netikslus 
dalykas. Todėl Dulles straipsny
je "Foreign Affairs" žurnale at
sargiai rašo:

“Nusistovėjusi valstybė turi 
įsigyvenusių veiksnių, kurie rei
kalingas permainas vykdo ir pa
teisina. Daugiausia tai seimai 
ir parlamentai, kurie rašo ir nu
rašo įstatymus. Tokiu būdu po
litinės, ekonominės ir visuome
ninės permainos įgyvendinamos

Amerikos valstybių organizaci
joje, Atlanto apsigynimo sąjun
goje ir Jungtinėse Tautose. Ket
virtoje srityje — Sovietų Sąjun
goje — dar tamsu, nes čia ne 
tiek rūpi tarptautinių ginčų tei
sybę nustatyti, kiek iš ginčų po
litinės naudos pasidaryti, todėl 
ginčai kurstomi ir pučiami. Ta
čiau Dulles ir čia turi vilčių švie 
seanei ateičiai. Be tarptautinio 
teismo, JT Chartos 14 pastraipa 
įgalioja asamblėją pasiūlyti rei
kalingas permainas esančiose 
būklėse (pakeisti status quo).

Nors Dulles žino, kokio stip
rumo milžiniškos pajėgos varo 
pasaulį kitėti ir kaip skurdžios

interesas yra apjungti Vokieti
ją ir išlaisvinti pavergtuosius 
kraštus”. V.

šių kaulai, tai: šiandien aš, ry
toj tu. Mirtis neišvengiama, 
valanda nežinoma. Tačiau šį 
atsaką visi žinome ir dėlto nei 
perdaug jaudinamės, nei džiū
gaujame. Tai aksioma, kuri 
tolimesniems sprendimams ma
ža tereiškia. Tiesa, čia kiti 
klausimai gauna trumpus, bet 
labai patenkinančius atsaky
mus. Yra sociologų, besisielo
jančių, kad pasauly nėra lygy
bės, kad vieni blykčioja, kiti 
didžiausiame skurde ir varge

iaffffppppnr JANIS KUIDZEJS
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Sargas turi būti stiprus ir kietas. Taip apsaugotas 
galės ir grožis tarpti. Supratote mane? žodžiu, noriu 
studijuoti, mokytis ir būti specialistas ko nors tokio, 
kuo gyvenimą vienaip ar kitaip pasukti ar pajudinti 
galėčiau. Ne teoretiškai, bet realiai. Sakysime, kaip 
galinga svirtimi pakelti penkių tonų akmenį. Taip! 
Dėlto jaū mano siela nepražus. Jei dar gyvenime bus 
ir koks grožis, ji suras ir tą. Juk taip! Ar dabar mane 
supratote?

Tūlas taip savotiškai su nepasitikėjimu pažvelgė į 
'Andrių.

— Na, ką mes čia kaip seniai visą laiką filosofuo
sime! — sakė Jakupanas. Nutraukė! Geriau nuveski- 
me Andrių į mūsų studentų draugiją.

— Šiandien tai neturėsiu laiko. Turiu eiti į uostą, 
yra žmonijos sukurtos priemo-! po to vakare į paskaitas, 
nės reikalingas permainas tai- — Ką ten veiki uoste \
kiai įvykdyti, jis vistiek deda — O dar nežinote? Ten man priklauso du laivai?
daug vilčių į 14 pastraipą. Jis Iki pasimatymo.
sako: “Kada Sovietų Sąjungos Greitai Andrius atsisveikino, ir jo skūbūs žingsniai 
vadai apsispręs būti ne tarptau- nuskambėjo Laiptais žemyn.
tinio komunizmo agentais, bet sa — Visai toks pat Andrius yra. Nei laimė nei ne- 
vo valstybės vyrais, Jie pama- laimė negalėjo pakeisti. Jį sunku suprasti. Jis truputį 
tys, kad tos valstybės gyvybinis i keistuolis, — nutarė Pakurta.

mis, jų idealais minta ir šiuo jų, bet savo naudai pagerbkime 
metu žmonija. Jų gyvenimas juos, kurie Lietuvos labui au- 
nesibaigė su mirtimi. Aristo- j kojo viBas gyvenimo valandas, 
telio, Cezario, Archimedo, Ko-Į Negalėdami jų aplankyti kapų, 
pemiko, Kolumbo ir kitų vardai prisiminkime nors sukauptomis 
bus minimi tol, kol žmonija gy- mintimis galiomis širdimis. Ji* 
vena, nors jų jau ir kaulų nėra. tarsi mums primins ir įspės, 

Q mes ar užmiršime savo kad gyvenimas mums duotas 
tautos didvyrius ir dėl Lietu- ne tam, kad mes tik gyventume 
vos laisvės žuvusius karius, sa
vanorius, šaulius, partizanus, 
vokiečių kacetuose, Sibiro ka
lėjimuose ir taigose žiauriai nu
kankintus mūsų tautos sūnus 
bei dukras?

—- Niekuomet!
O kiek netolima praeitis atė

mė mūsų tautos žadintojų, ide
ologų ir karštai mylinčią tėvy
nę! Mes gi šiandien mintame 
jų paliktais dvasios turtais. Ne

sau, bet kad savo veido pra
kaite uoliai dirbtumėm, krutė- 
tumėm ir visu ryžtumu akty
viai veiktume dėl Lietuvos lais
vės atstatymo.

Jei kartais buvome abejingi 
gyvųjų žodžiams, patikėkim 
įnirusiems, nes jiems nebėra 
prasmės apgaudinėti.

Juk neveltui sakoma, jog tas, 
kas patvirtina savo žodžius bei

(Nukelta j 4 psl.)

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati Stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyta.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

FEDERAL —

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą. 

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų' sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, {skaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

po

Standard Federal Savings

™,mi: ^iinu
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32

( Archer Ave. at Sacramento) 
PHONE: Virginia 7-1141

— Na, jis perdaug įsivaizdina! Ar nepasteoejote, 
kad jis į mus visus žiūri taip iš augšto. Ir aš abejoju, 
kad jis mums iš vis© draugas, apie tai iš tikro aš abe
joju! — taip įžeistas samprotavo Jakupanas.

— Draugai, taip nekalbėkite, — greit prasitarė 
Kalnietis, ir Lija Smildžianytė dėkingom akim žvelgė 
i ji-

Andrius jau dideliais žingsniais vaikščiojo lieptu 
nuo kranto į laivą, ir rudi, pilki, ir mėlyni maišai spau- 
dė jo nugarą. Švilpauk, Rokf eleri, iš Rugajaus trobos: 
Džiaugsmas kilnojo jp jauną krūtinę dėl dirbamų ir dai 
nedirbtų darbų. Tebėga gyvenimas! Vis tiek ir jį pa
kelsiu ant savo pečių.

Jis uostė pats savo prakaitą ir mėlynojo chalato 
fankove perbraukė kaktą keletą kartų, tarsi nušluosty
dama* tas mintis, kurios naujų minčių slenkančioje 
lentoje dūrėsi kaip vinys. Švilpauk, neramusis žmogau! 
Angelas tik svajoja, tyliai ir gražiai gieda, švilpauk!

Tokie mėlyni, saulėti dūmai dengė Dauguvą ir ant 
kranto kvepėjo įkaitę akmenys, smėlis, akmeninių ang
lių dūmai iš laivų kaminų ir mašinų alyvos garai. Kaip 
didingai atrodė laivo priekinio galo smailuma. O, tai 
skrodėjas, plieno snukis! Bangų, ledų ir tolumų!

Kaip ir daugelį kartų pirma, Andrius norėjo būti 
mašina. Dirbti, laužti ir nelūžti! Ilgai tokio darbo 
džiaugsmo ir jėgų nebuvo jautęs.

Palaukite visi pavydūs skersakiai fr kiti avigal
viai ! Ne tik Andrius dirbs ir mokysis, bet ir jo brolis 
Paulius ir sesuo Liucė, kai baigs pradžios mokyklą, 
.mokysis toliau. Taip, eis ir mokysis visi, kad apylinkės 
plepiai nesakytų, kad senasis Rugajus prapuolė su vai
kų mokymu ir atsisėdo ant vietos. Nė vienas nesėdės 
ant vietos!

Andrius galvojo apie tai, kad jis turi pajėgti už
dirbti tiek pinigų ,kad ne tik pats galėtų pragyvent

ir mokytis, bet kad galėtų nusiųsti pinigų ir į namus. 
Pats turi baigti universitetą kaip galima greičiau. Pa
ims į rankas, paims save negailestingai j rankas su vi
sais norais ir protu, ir tada pamatys, kiek žmogus gali 
ii savęs išspausti. Taip, taip, Andriau, tada pamatysi, 
kiek tavo pakaušis, tavo pečiai ir tavo kumščiai kainuo
ja, pamatysi, ar vertinti latais, ar tik menkais santi
mais...

Sušvilpė aplinkui laivų sirenos, jų plieninis balsas 
atsimušė nuo Raudonosios Dauguvos ir Milgravjų augš
tųjų fabrikų kaminų. Buvo penkios.

Turiu bėgti į namus ir tada į paskaitas universite
te. Andrius paliko mėlynąjį chalatą pas sandėlio ve
dėją, pas kurį buvo dirbęs kaip svėrėjas, ir pusiau ris
čia bėgo į tramvajų.

įšoko. Taip turi skubėti. O tramvajus kaip ant 
keršto nesijudina. Andrius pasistiepė ir patraukė 
skambučio diržą.

— Kas čia skambina, — sušuko konduktorius.
— Aš patraukiau tą diržą. Reikia truputį grei

čiau, — sakė Andrius.
— Kas jums dega! Keleiviai nėra sulipę! 0 už to 

diržo patraukimą galima gauti ir protokolą, — pamokė 
konduktorius, raudoną biletų ritinėlį rankoje sukda
mas.

— Na, tramvajaus skambutis juk nėra kaip kapi
nių varpas, — jį galima patraukti ir anksčiau.

Taip ir panašiai Andrius pasibarė su konduktorių* 
mi, ir kaikurie ramūs keleiviai piktomis ir džiaugsmin
gomis akimis žiūrėjo į Andrių, nes jis Čia, padoriame 
tramvajuje, taip sakant, trukdė visuomeninę rimti. Nę, 
Andriaus būdas nebuvo geras, — jam tik kabinėtis ten 
ir ten.

Iššokęs iš tramvajaus, jis ėjo Lačplėsio gatve lr 
švilpavo: „Gyvenime, gyvenime, supuos! tavyje...“ 

(Bu« daugiau)
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SIDABRINIS KUNIGYSTES JUBILĖJUS,^;
Sv. Petro ir Povilo parapie- į 30 d. {šventino žymus Romos 

čiai Tamaqua, Pa., rengia dide- kardinolas Marchetti. Būdamas 
les iškilmes savo jubiliatui kle- Romoje, atlaikė šv. mišias viso- 
bonui kun. Kl. Batučiui. Nese-1 se garsiose Romos bazilikose,
niai teko su jais išsikalbėti ir jie, šventovėse ir katakombose. Tai 
pareiškė, kad jiem yra didelė yra didelė kunigo laimė atnašau- 
garbė ir laimė minėti savo kun. ti šv. mišių auką prie šv. Petro 
klebono 25 metų kunigystės su- karsto ar kitose garsiausiose 
kaktį. Uoliai toms iškilmėms bažnyčiose. Tos pačios laimės 
rengiasi visą pusmetį. Sudary
tas parapijos komitetas rengia
si padėkos pamaldoms savo baž 
nvČioje lapkričio 3 d. 11 vai. Jie 
žino, kad su klebono jubilėjumi 
ir jiems suteikta daugiau malo
nių — ypač džiaugiasi, kad ga
vo Šv. Tėvo palaiminimą. Komi
tetas ir visi parapiečiai pirmiau
sia nori savo dvasinį vadovą at
siminti dvasiniu būdu. Visi pa
rapiečiai spalio mėnesį rengė sa
vo dvasinių dovanų — šv. mi
šių aukų, rožančių ir kitų mal
dų — puokštes. Jie supranta, 
kad tik Augščiausiojo laimini
mas yra geriausia dovana, padė
ka ir linkėjimas. Visi meldėsi 
ir meldžiasi, laukdami tos die
nos, kada jauni ir senesni galės 
sutartinai pasimelsti ir pagerbti 
savo mielą kunigą kleboną. At
einantį sekmadienį nebus sielos, 
kuri nesijungtų į bendrą ir su
tartinį maldos ir giesmės chorą 
už savo dvasios vadovą.

Viešai ir iškilmingai pagerbs 
savo jubiliatą kleboną tos pa
čios dienos vakare 6 vai. iškilmin 
ga vakariene. Didžiulė Šv. Jero
nimo salė pasipuoš sidabro spal
vomis ir pritrauks šimtus para- 
piečių švęsti tokį brangų jubi- 
lėjų. Iškilmių kalbėtojais numa
tyti kun. J. Karalius, Shenando- 
'h. Pa., klebonas, kuris buvo ir 
kun. K, Batučio, tada dar jauno 
no mokinio ir klieriko, klebonu, 
ir jubiliato mokslo draugas tei
sėjas J. Curran. Parapijos ko
mitetas įteiks savo dvasines ir 
kitas dovanas. Parapijos drau
gijos, ypač moterų, rengia sa
vo dvasinių dovanų puokštę. Me 
ninę programą atliks Lietuvos

te ir jam nereikia aiškinti, kas [darbingumo užšaldymas"? Ar aš
vra lietuviškumas ar lietuviškas paRal tuoa nuostatus galėčiau gau yia lietuviškumas ar lietu viskas tj paSa)pą> jei „u dabar tlk 47 
veikimas. Jis sielojasi lietuvių
nelaimėmis Lietuvoje ir visur 
kitur.

Socialines apdraudos 
reikalais

KL. Aš esu dirbęs apdraustame 
darbe 15 metu. Ar aš galiu pra
šyti, kad man praneštų kiek aš 
esu uždirbęs pagal mano socialinės 
apdraudos sąskaitą (eaminga re- 
cord on my sočiai security ac
count), ar aš turiu laukti kol man 
sukaks 65 metai?

AT. Jūs turite prašyti socialinės 
apdraudos rekordą mažiausiai kar
tą kas trys metai. Jūs galite gau
ti su adresu pašto atvirutę iš arti
miausios socialinės apdraudos įs
taigos; užpildę tą atvirutę jūs 
gausite reikalingas informacijas.

KL Aš esu uždirbęs $3,800 per 
metus per pastaruosius du metus 
nuo mano 72 metų gimtadienio. Šis 
uždarbis yra didesnis, negu kad aš 

I uždirbau tuo metu, kai kreipiausi 
pensiją gauti, man būnant 71 m. 
amž. Ar aš turiu prašyti, kad man 

i apskaičiuotų pensijos dydį, kai 
i mai) sukako 72 metai ?

Jubiliatas kun. Klemensas Ba-' AT. Taip, jūs turite prašvti da- 
tutis, Ph.D.,S.T.L„ šv. Petro ir , bar, kad naujai pensijos dydį ap- 
Povilo parapijos klebonas, Tama- skaičiuotų. Akivaizdoje fakto, kad 
qua. Pa ' esate virš 72 ,metų amžiaus,

dahar jum netaikomi uždarbį var
žantieji įstatymo nuostatai.

KL. Aš dirbau daugelį metų ap
draustame darbe. Praeitais metais

metų amžiaus?
AT. Jei jūs būtumėte 6 mėne

sius ar daugiau nedarbingas, kai 
turėtumėte 50 metų amžaius, tai 
jūs turėtumėte pagal socialinės 
apdraudos įstatymą savo uždar
bius “jižšaldyti”.

I Uždarbių "užšaldymas" (record 
fronzen) reiškia, kad jūsų pašal
pos teisė yra apsaugota. Tas lai
kotarpis, per kurį jūs būtumėt 
nedarbingas ir šiek tiek uždirbtu
mėte arba nieko neuždirbtumėte, 
tas nebūtų imama dėmesin jums 
pašalna apskaičiuojant.

(Medžiaga gauta iš Department 
of Health Education and Welfare, 
Sočiai Security Administration 
•s’aigos, kuri vra 703 W. 66th St., 
Chicago 21, III.). Pranas Šulas

Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

traukiamas jis vėl aplankė Ro
mą 1954 m. Ta pačia proga ap
lankė ir eilę kitų Europos šven
tovių.

Dūmai mano paties namų man 
mielesni negu ugnis svetimų.

—Ispanai
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SOPHIE BARČUS 
RADIIO VALANDA

Ift stoties WQES 1390 k. kasdienoj 
nuo pirmadienio iki Sefttadlenio nuo ! 
8:30 iki 9:15 v. ryte. tr kas pirma-Į 
dlenj nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENI IS radijo stoties , 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. ! 
8:30 iki 9:30 ryte. j

Tel. HEmloek 4*2413 
7159 So. Maplewood Avė.. Chicago 29
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO j

VISOS PREKĖS JAU 53 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Savo filosofines studijas baigė 
Ph. D. ir teologines — S. T. L. 
mokslo laipsniais. Kelis metus 
būdamas Romoj, tiek išmoko i- 
talų kalbą, kad galėjo kunigau
ti itališkpse parapijose. Bet lie- < 
tuviška dvasia, kuri buvo įkvėpę' 
ta tėvelių, ir lietuvių kalba, ktr- 
rią jubiliatas moka ir kalba vi- į 
sai laisvai, traukė naują kunigąj 
dirbti su lietuviais ir lietuviams'. I 
Todėl jis ir dalyvauja lietuviško
je veikloje, ypač dšbar klebonau 
damas Šv. Petro ir Povilo para
pijoje, Tamaqua, nuo 1946 m. 
gegužės 10 d. Jis mielai dirbai 
Lietuvių dienos organizavime,' 

operos solistė Juzė Augaitytė ir būdamas keletą metų jos pirmi-

NARIA1 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
6245 S. Western Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. III «--------------------------------------------------------

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai. Nylon medžiagos, modemiško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik .................................................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ................................................................................. $69 iki $129.00

2-jų dalių sofeb ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00parapijos choras, kuris jau yra 

parengęs gražų repertuarą. Pa-
ninku, jis yra Lietuvių R. K. Ku
nigų Vienybės narys ir visų lie-

žymėtina, kad bažnytinėse iškil- kunigų draugas. LietuvlA
mėse dalyvaus ir ketvirto laips- ^as žodis ir veikla yra dalis jo

DISTRICT SAVINGS
3430 S. Halsted St.,

LOAIMSSN.
Chicago 8, III

nio K. of C. Padėkos mišių me
tu diakonu bus jo draugas iš Ro 
mos laikų kun. dr. Vito Marta- 
sevičius ir subdiakonu — klebo
nas kun. A. Degutis. Pamokslą 
pasakys kun. dr. P. Statkus.

Tikroji jubilėjinė diena buvo 
spalio 30 d. Tą dieną jis atnaša
vo padėkos šv. mišišs, dalyvau
jant apylinkės kunigams, mo
kyklos vaikučiams, seselėms, gi
minėms ir parapiečiams. Tai bu 
vo pradžia iškilmių, kurios bus 
užbaigtos lapkričio 17 d. mokyk 
los vaikučių ypatinga jubilėjinė 
programa.

Kun. K. Batučio tėveliai atvy
ko iš Lietuvos, Prienų parapijos, 
jau su dalimi šeimos. Naujoj 
žemėj pirmai gimė kun. Klemen
sas. kurio tėveliai su savo gau
sia šeima priklausė Šv. Pranciš
kaus parapijai Minersville, Pa. 
Čia jis baigė pirmuosius moks
lus ir, dirbdamas bei taupyda
mas mokslui, čia gavo pašauki-; 
mą į kunigus ir išvyko mokytis 
į kunigų seminariją. Gabus stu
dentas buvo išsiųstas toliau stu
dijuoti Romon, kurioje jis gyve-; 
no ir studijavo iki. 1933 m. Jo 
laimingiausia diena buvo įšven-| 
tinimas kunigu 1932 m. spalio

. Šiandien aš...
(Atkelta iš 3 psl.)

įsitikinimus mirtimi, nėra mela
gis. Gal tikrumoj jis ir klydo, 
bet klydo turėdamas geriausią 
valią, švenčiausius įsitikinimus. 
Padorus žmogus ir gyvenime 
pagerbia kitų įsitikinimus ir jų 
nedrabsto purvais, neužsikrečia 
pavydu. Mirusiųjų karalija — 
tai lygybės, meilės ir vienybės 
simbolis. Gyvieji, norėdami tu
rėti tobulesnę visuomeninę, vie- 
ningesnę tautą, turėtų dažniau 
bendrauti su mirusiųjų pasau
liu. Tai ne apatijos ir pesimiz
mo, bet pasiryžimo mokykla.

Poetas Goethe sako: Nėra da
lyko, kuris galima būtų augš
čiau branginti nei dienos vertė. 
O žemėje aplanko be išimties 
kiekvieną: ir paskutinė laimė, ir 
paskutinė diena.

bendrosios veiklos. Jis su meile 
prisimena tas laimingas dienas, 
kada lankė Lietuvą bei savo tė
vų tėviškę ir jos apylinkes. Visą 
vasarą jis girdėjo lietuvišką dai 
ną ir giesmę, matė lietuvių vei-

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. DL. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

Reikia h ūti tinkamai apsirengusiu!
Atvykite į SHERMAN’S KRAUTUVĘ ir čia galėsite savo pa
geidavimus įvykinti, nes Sherman’s gavo naują didžiulę siuntą 
naujausios mados rudeninių ir žieminių rūbų vyrams ir jaunuo
liams.

GAUSITE VELTUI!

n

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos vilnonės medžią.* 
gos. paskiausios mados ranko
mis preciziniai užbaigtas.

$75.00

įtinus pasirinkimas rudeniniu 
ir žieminiu paltu

Pasinaudokite Ala ret* pro* 
ca, šią savaitę pirkę kos
tiumą, rudeninį ar žieminį 
paltą nemokamai gausite 
puikią skrybėlę “C J- T A- 
TION" finuos.

Jaunuoliams yra parūpinta 
tisas apsirengimas. Dydžiai 
nuo 8 iki 20, kaip drflėkiams 
taip Ir normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį dėvėsite su 
pasigėrėjimu. Su dviem por.om kelnių jūsų eilutę atrulys kaip nauja ilga laiką.

SIIIIIMAV'S
Vyraujanti vyru Ir jaunuolių rūbų krantinė Ton n of I-ake kolonijoje

4648-50 So. Ashland Avė., • Chicago 9, Illinois

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ...................................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai . ..................................................................................................................... ............. $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už...................................................... ............................. $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik .................................. $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama, nuo.................................................................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagr-tii, įpatlngu 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus .?...........................................................'................................. 1..................................................................... $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor. General 

Electric, Hotpoint ir kitų .............................................................................................................................. $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ........................................................ ............. ..; . ...............$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer mm ........... .................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA. General Electric. •Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo .......................................... ..................................... ................................................................ $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleMams pas mus tik $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų rik ................................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stflių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais ^mokėjimais.
.’ • t

Kas Turi Gerą Skoni — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street . Telefonas - Victory 2-4226

%
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.



Ketvirtadienis, 1957 spalio 31

I

DTENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO, IT J JNOIS

t.

Lietuvos krepšinio pergalių minėjimas Chicagoj
Lapkričio mėnesio 9 dieną

KREPŠINIO ŽAIDYNES ST. RITOS AUGŠT. MOKYKLOS SALEJE, PRIE 63-čios IR CLAREMONT
Dalyvauja: Chieągos Neris, ASK Lituanica, Toronto Vytis, Detroito A LAPKRIČIO MEN. 10 D. Krepšinio žaidynių finalas; krepšinio vete-

rany rungtynės. Pradžia 2 valandą po piety.
KREPŠINIO VETERANŲ PAGERBIMO BANKETAS Jacy’s restorane,Kovas, Brooklyno LAK. Pradžia 2 valandą po pietų.

VAKARAS - ŠOKIAI Liet. Auditorijoje. Pradžia 8 valandą vakare. 79th ir S. Kedzie Avė. Pradžia 6 v. v. MINĖJIMUI RENGTI KOM.

i- -f

Liųižį’
Lietuvių namai Detroite

Šių metų gegužės mėn. namų ir Lietuvių Bendruomenės apyl. 
reikalams komitetas buvo papil- valdyba, kuri ligšiol visą reikalą 
dytas ir jam pavestas konkre- globojo, nebeturėtų jokių teisių 
tus reikalas — rinkti pinigus iš į šį dalyką reaguoti. Detroito 
pasižadėjimus pasirašiusių as- lietuvių visuomenei vargu ar bū- 
menų ir bendrai tuo reikalu kia- tų labai gerai. Visos organiza- 
benti visas duris, kur tik bus ga-, cijos turėtų pasvarstyti; ne tik
Įima. organizacijos, bet ir paskiros ' pasenti, pradedame nebegaluoti.

šėimos. I Tai netinka lietuviškam veidui.
Netolimoje ateityje numato

ma užmegzti kontaktą su kito
mis, panašių tikslų turinčiomis 
lietuvių grupėmis. Gal kartais 
pavyks susijungti. Su kokia su
ma galėsime pradėti? Be $10.-1 
000 būtų lyg gėda. Tuo tarpu 
einamojoje sąskaitoje dar nėra

Visokiose šeimose tai yra la- nė pusės tos sumos. Iki Naujų 
bai svarbu. Dabar atitraukti šim j Metu mes turime pasitempti ir 
tinę nuo galybės reikalų nevisa- i užsirekomenduoti kaip rimtas or 

kiais nors būdais tuos asmenis | da lengva, bet tas vienkartinisĮ ganizuotas vienetas, arba turė-I 
pasiekti ir prašyti visai realaus 1 reikalas ateityje gali turėti ne- i sime suglausti sparnus ir paša'

bendruomenių,
turto.

tiek privataus Šiandieninė skautė Detroite. dėtų" ir neatsilieptų j seserišką visuotiniame metiniame susirin- eedūrą, svarstė kitus darbotvar-

Bet argi gyvenimas sustojo, 
argi niekas nebedrįso iš naujo 
pradėti? Kai tik sąlygos pasi
keitė, tuojau pradėjo iš naujo 
ir vėl atgavo ne tik prarastą, 
bet dargi žymiai išplėtė ir iš
tobulino.

Lietuviai turi labai daug kieto 
patyrimo, todėl ėia abejojimas 
lyg ir nepritinka. Nebepasiti- 
k’ėjimas lietuvių oragnizuotos vi 
suomenė8 ištverme ir pajėgumu

Skaučių motinos taip pat pri- kvietimą, 
sideda prie jaunimo pastangų. Skaučių dienų laikas — lap- 
ne tik suruošdamos joms pietus Urifio 2 d„ šeštadieni nuo 10 iki 
bei vakarie-ę. bet prisidėdamos 5 val skautėms, nuo 5 iki 6 va,, 
ir pašnekesiais. Yra numatyta skautėms ir jų motinoms; lap- 
skaučių ir jų motinų pabendra- kričio 3 4. sekmadienį, nuo 11 
vimo valandėlė. J-iki j vaj — skautėms ir paukš-

Kvieėiame dalyvauti visas ak-| tytėms

kime išrinko naują valdybą. kės punktus.
Atlikusios neišvengiamą veik- Pirmiausia buvo pasiūlyta pa

los metų pradžioje rinkimų pro- (Nukelta į 7 psl.)

tyviai tunto veiklo je besireiškian 
čias skautes, išėjusias iš veiklių- 
liųjų skaučių skaičiaus aplinky
bėms susiklosčius ar jau net au
ginančias ir savo jaunimą, ir 
bendrai visas detroitiškes, ku-

Skaučių dienų vieta — River
side Lodge, Baglcy ir Hubbard! 
gatvių kampas.

Tad iki pasimatymo!

Sesė Aida

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVISE
2646 West 7 lst Street ) PKospect 8-5374

Be abejonės, platesnei lietuvių 
visuomenei darosi įdomu, kas, Brangi šeimos motina, pagal- 
tuo reikalu daroma, kaip sekasi, v ok, kaip jausiesi po sunkių 
ir koki rezultatai pasiekti. darbų sutemų metu, kai žinosi,

I kad tavo šeimos narys išvyko į
Komitetas, plačiau nesirekla- |jet„viy namus arba, kaip mie- 

muodamas, kiek sąlygos leido, gOSj kaj nežinosi, kuria kryptl-
vykdė jam pavestas pareigas 

Pirmoje eilėje pasižadėjusiųjų
pavardės buvo paskirstytos ko
miteto narių tarpe ir tada kiek
vienas asmeniškai stengėsi ko

mi kas nuėjo?

lyg sakytų, kad mes savo tau- , . . ,
tiškiiose reikaluose pradedame f10“/™ ,lavu81os |,azad!> skau 

t auti.
Didelis kvietimas priklauso 

skaučių mamytėms pabend
rauti su savo dukromis skautė
mis jų darbuose.

Tenelieka nė vienos skautiškos 
širdies, kuri tas dienas “nebu-

BIKlJTIKTftS IK JŲ VEIKLA
Detroito lietuviškoji visuome-, 

nė gražiai praleido savo vasarosi 
atostogas ir dabar grįžta prie! 
savo kasdieninių darbų.

Kunigaikštienės Birutės K. š.; 
Moterų Dr-jos narės spalio 20 d. j

i/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ ! į

CRANESAVINGS
{555 VVEST 47th STREET LAtayette 8-1088

B R l’ietkiewkz. prez., E. R. Pletkieaict, aekr. Ir advokatą*
• okam* oukstuH (lt. tdeiKliut tvclClain« Arkliui. Parduodami- tr perkam

talMtyb&a bonutt. raii|>ytolain» patarnavimai Bemokamai. j
> radMOU- taupyti atidarydami sąskaita šiandien Vpdrauata iki 110,000 .

dalyko — pinigų. Su džiaugsmu ' paprastai didelę reikšmę.
buvo imama betkokia suma. 
Lengvai suprantama, jog šimtas 
dolerių kiekvieno kišenėje nelau
kia, kad juos nuneštų į National

Dažnai nusiskundžiama lietu
vių jaunimu, kad jis pavojingai 
amerikėja, bet mūsų pačių pa
reiga sudaryti sąlygas, kad tie

Bank Branch No. 4, einamąją są jaunuoliai galėtų rinktis geresnį
skaitą No. 54743, betgi $20 ar 
lengviau pagaunami.

Per trumpą laiką dauguma pa 
sižadėjusių buvo pasiekti ir jų 
reagavimas į tą opų reikalą da
linai paaiškėjo. Atsiliepimai bu
vo įvairūs ir charakteringi. Ne
maža yra labai miglotų, betgi 
taip pat užtinkama tiesiog dei
mančiukų. Šį kartą, pavardžių 
neminėdami, tenkinsimės tik tu
rimais faktais.

Griežtai atsisakančių buvo už
tikta tik vienas kitas. Daugiau-' 
šia atvejų įmokėjimas atideda
mas vėlesniam laikui. Vieni pa
sako aiškią datą, kiti nukelia ne
ribotam laikui.

Gana daug tokių, kurie žada 
savo įnašą įmokėti tada, kai na
mų statyba bus pradėta. Ši
toks išsireiškimas tuojau prašo
si nemalonios kritikos. Mielas 
detroitieti, jeigu savo nuomonę 
gerbi, turėtum džiaugtis, kai ra
si platesnį pritarimą. Jeigu ši
tokia nuomonė ras daug pase
kėjų. tai kaip mes tą lietuvišką 
tvirtovę pradėsime statyti?!

Visi komiteto nariai neužtiko 
nuomonės, kad namas nereikalin 
gas, arba lietuvių visuomenė taip 
neturi pinigų, kad vienas šimtas 
dolerių lietuvių šeimoje — tai 
neįmanomas dalykas tiek sutau
pyti net per 2 ar 3 metus. Džiu
gu, kad tokių dalykų neteko gir
dėti.

Štai tie pavyzdžiai, kurie tei-j 
kia noro ir pasiryžimo toliau tęs
ti darbą!

Žmogus, būdamas atleistas iš 
darbo ir gavęs bedarbio pašalpą, 
atveža pinigus pas rinkėją ir 
pasako: “Žinoma, to dar neuž
teks, kai reikės, vėl duosiu”. O j 
keli, duodami šimtinę, pareiškė, 
kad, pradėjus darbą, “duosime 
ir kitą“. Dar viena maloni staig
mena ei namo jo j sąskaitoj. Pora 
asmenų, visai neparaginti, savo 
įnašus pasiuntė tiesio? į banką.

Jeigu šitokių žmonių atsiras 
daugiau, neabejotinai mes savo 
gražų uždavinį įvykdysime.

Nepaprastai džiugus ir reikš
mingas įvykis: Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Detroito sky
rius įmokėjo $100.

Kitoms organizacijoms tai yra 
pavyzdys ir būtinas reikalas pa
galvoti. Kai susidarys įmokėju
sių po $100 didesnis skaičius, ta
da bus renkama akcininkų va
dovybė. Tada organizacijų įta
ka 1 ŠJ reikalą visai iškristų. Net

kelią.
Ar nereiktų labai rimtai pa- 

galvoti dabar, nes vėliau gali bū 
ti pervėlu. tleigu ši lietuvių na
mų įsigijimo akcija dabar nepa
vyktų, tada tektų didelė atsa
komybė už tolimą ateitį. Gali
ma prileisti, kad vargu kas at
eityje benorės šitą reikalą iš nau 
jo bepradėti, jeigu jis dabar ne
pavyks. Dabartiniame mūsų žy 
gyje nemažai kliudo tas įvykis, 
kad Detroito lietuvių visuomenė 
vieną kartą jau pastatė namu3 
ir turėjo nelaimę juos prarasti.

kyti, kad mes, detroitiečiai, kon
krečiam lietuvių reikalui esame 
nepajėgūs.

Tik tvirtai panorėkime, tik. 
tuojau pajudėkime, ir mes ture- j 
sime tai, ko norime, kas mums 
nepaprastai reikalinga, būtent' 
savus lietuvių namus Detroite.'

Detroito Dėtuvių Namų i 
Keikal&ms Komitetas

SKAUČIŲ DIENOS

“Budėti“ pasirinkusios mūsų i i 
jaunuolės, susibūrusios į skau
čių organizaciją Detroite ruošia 
skaučių studijų dienas.

Šiose dienose bus kaip ttk iš
keltas skaučių šūkis “Budėk!” 
šio laiko šviesoje, bus nagrinėja
ma skaučių ideologija, praktiški 1 
darbo metodai skautybėje, lietu
vaitės tradicijos ir jų pritaiky- 
mas svetimame krašte, literatu-

CI/|P’C SELF Ol\l r O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
OCT. 31 NOV. 1-2

MjONNET THKEE STAR COGNAC Fifth $4.98

COURVOISIER Three Star Cognac Fifth $4.98

GRAND ARMAGNAC 21 yr. old
Imported Brandy Fifth $4.98

(jKAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

arb<- -alaudos pirmad ir ketvirta*! 
‘t r*erolt 0 -c) r>. irač niMarvtn <.

iltį M vai vakar* 
ic U IV sddotrtienl

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!

Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki -4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad, 9 vai. iki 8 v.v

Sunkūs depresijos laikai ne 
vien tik lietuvių namus palietė.
Tuo metu sunyko labai ir labai ros reikšme asmenybės ugdyme, 
didelių įmonių ir kitokio tiek skaučių įžodžio įpareigojimas ir

w w f y y y
DETROIT’O BIZNIERIAI 

IR PROFESIJONALAI
tAk**********»:«5»t**«******Aite

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5887 VV. Vernor Hwy,
(1Vį bl. ) vak. nuo Holy Redeemer)

Detrolt 9, Mleh.
VAL.: 10-1 ir 4-8. ftoStad. 10-2 

popiet. Trečiad. uždaryta.
Tel kahin.: YTnevvood 2-0229 

namo: LUzon 4-8901

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Diergardenus — 
alines, ūkias ar vasarvietes, kreip
ėtės ,

VLADA BARAUSKĄ
ELSEA REALTV AND 

INVESTMENT CO.
0217 W. Fort St. 

atstovą
Telefdnai: įstaigos VI 8-0000,

Residencijos — TA 0-4800
ši imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama/

M. MIŠKINIS, M. U.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
593 W«i Grand Boulevard

■or Shady Lane Detroit 16. Michitpu 
Namu telef VI 1-7970

•irm antr ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Mt. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detrolt 27, Michigan 
I’el WE. 4-818G 

UENtSlAb OONTKAfTTOR 
Atlieka įvairina atatyboa, pataiay 

010 lr pertalaymo darbua — atallnln 
kyatAa cemento, mūrijimo, elektroa 
□litui bingo, dažymo Ir dekoravimo 
Štuklrų kambe.rli) net butu (rengimą, 
ittetoįrani Ir ■klenuoae

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwetrtern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 8-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite i 

GUSTAFSON REALTY CO, 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

Fifth $.|39

ASSORTED GERMAN WINES
Case of 12 bottles

FiM. QQC
1-45

HAKVEY’S GOLD CAP
Imported Port VVine Fifth $1e69

IMPORTED LIQUEURS — RAKPBERRY,
STRAiVBERRY. STRIOGA, and others, Fifth $2.89

CURACAO LIQUEUR Flfth $3.59
ANISETTE LIQUEUR Fifth

1 AS• ■ JE H k ik Ji i
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl FI 
TELEVIZIJOS nuo $9500

DUMONT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON, SONORA, 
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KTT. 

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome. 
Atdara kasdien iki 6 vai., plrmad Ir uetv. iki » vai. Sekm uždaryta

$3.09

Skaitykite "liraiiįą'!

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,

ALGIRDĄ MAKA
4. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tower kino pat 
TEL: įstaigos TE 4-7550

namų — YVE 8-8192

ooooo<xx>o<>oooo<>o<xxx>oooooo-
ROSE PHARMACY

REPEPTT,’ SPECIALISTAS 
5705 W. Vernor Hwy,, Detrolt 9, 

Mleh. Tet. Vlneuood 1-27SS
Mes vartojame tik tokius vaistus, 

kuriu (ramintoja! pasižymi gera re. 
putaelja tr kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini Jūai) receptams. Specialios nuo
laidos stunčlantlems Į užjūr) vaistus. 
Vaistine veikla vtrS SO metij. 
oooooooooooooooooooooooooo

OTONAS VAITAS. M.D.
GYDYTOJAM m CHTKI RGAS 

5695 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: I’lrm.. treC. Ii penkt. 10——12. 
2—h, «—S. Antradlen 10—12. 2—fi. 
sefitad. 1—fi.
Tel. TA 6-2986, Namų tel. VI 3-9875

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPA0 — 1060 kii 
cyclea

Sekmadieniais 1:90 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA

15759 Ijianre — Detrolt 27. 
MicMgaa

Atliekame dideliut ir mažus automobilių remontas. Lyginimas, ds 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu dalis 

Sihclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav 

2641 Weif 7lsf Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustyma.*1 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avo. Telef. Virginia 7-7097

k

1 Savings and Loan^j. 
Association

- SmSUDED

FED 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IB 

j PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

DE NDBOVi

4038 Archer Avenue Tat. LA3-67TV 
AUGUST SALDUKAS Prarldantaa

Ss

MOVIHC

NAUJI tMDOJ TPOKAI-NAUJAUSI KMUSTTKK (PANK/AJ 
NJBU METŲ PATEPIMAS - PlSUS tP SPININGAS PATAPNAUHAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmak 3-9209

Remianti* Chieagt.k Having* Bendrovės praeitimi, nuo pat joa įaikflrimo 
1924 meL, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $19,999.09, augštą dividendą, het, lr daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių lr 'moderniausiai įrengtų tįsoję Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chieągos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų Mūsų turtas $21,000.900.00.

THF BIGGEST DOLLAR TN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų-

=r-^



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 spalio 31

M. BIRŽIŠKOS PADĖKA CLASSIFIED AND HFLP WANTED ADVERTISEMENTS
Nuoširdžiai dėkoju losangelie- 

šianiB, kurie surengė mano 75 m, 
minėjimą, — jo sumanytojams kle 
bonui kun. Jonui Kučingiui, Jonui 
Uždaviniui ir Marijai Aftukienei, 

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Los Augeles Apylinkės veikė
jams priekyje su jos Valdyba^- 
pirm. K. Liaudansku, Vite pir. O. 
Razutienė, sekretorium V. Bakū- 
nu, iždininku J. Medžiuku ir na
riu Br. Seliuku, — pranešėjui A. 
V. Dundzilai, — direktoriui Felik
sui Kudirkai, pagerbusiam mane 
maloniu mano veiklos įvertini
mu, — dainininkei Florence Kor
sakaitei lr poetei D. Mitkienei, me
niškai sušildžiusiom susirinkimą. 
— žodžiu sveikinusiems mane kun. 
klebonui (parapijos vardu), kon- 
kienei (T.M. Dr-jos L.A. kuopos 
šului dr. J. Bielskiui, K. Liaudans- 
kui (ALBLA apylinkės vardu), 
V. Kazlauskui (ALRKF) LA sky
riaus vardu), A. Latvėnui (ALT 
S-gos Centro ir LA skyr. vardu), 
dr. F. Pametaičiui (LRS Amerikos 
Krašto vadovybės vardu, A. 
Dabšiui (L. Teisininkų Dr-jos A- 
merikoje ir LA skyriaus vardu), 
S. Dobkevičiūtei (Vyriausios skau
tininkės O. Zailskienės ir L. A. 
skaučių vardu), Vidmantui Varia- 
(Vyties korp. L.A. vardu), O. Rač- 
kojui (Akademinio Skautų Sąjū
džio vardu), A. V. Dundzilai 
vardu), Br. Railai (L.A. Dailiųjų 
Menų klubo ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Centro vardu), 
inž. V. Petrauskui (ALIA Los An 
gėlės skyriaus vardu), kanaunin
kui Steponaičiui, prof. dr. K. Al. 
minui - Alminauskui ir visiems mi 
nėjimo dalyviams ir dalyvėms.

Dėkoju taip pat atsiuntusieims 
sveikinimus raštu: Lietuvos Dip
lomatijos Šefui St. Lozoraičiui 
(Romoje), Charge d’Affaires Wa- 
shingtone J. Rajeckui su Ponia, 
Lietuvos atstovui Londone Br. 
Balučiui, .Įgaliotam Ministeriui U- 
rugvajuje dr. K. Graužimui su 
Ponia ir bendradarbiais, Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui New Yor 
ke Jonui Budriui, Vytautui Sta
šinskui ir Anicetui šimučiui, Lie
tuvos Konsului Chicagoje Petrui 
Daužvardžiui, dr. R. Olleriui Helsin 
kyje (Suomijoje), JAV Lietuvių 
Bendruomenės CV pirmininkui St. 
Barzdukui Clevelande, VLIK-o pir- ' 
mininkui A. Trimakui New Yorke, 
ALRK Federacijos pirmininkui A. 
Rudžiui Chicagoje, LNT Europos 
Komiteto pirmininkui St. Vykin
tui, LRS Europos Komiteto pir
mininkui K. Drangai Lituanisti
kos Instituto Chicagoje preziden
tui Petrui Jonikui. N. Krikščiū
nui (Lietuvių Profesorių Dr-jos 
Amerikoje vardu). Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkui B.

Babrauskui Ciceroje, Marijai Gim
butienei Bostone (VELS-gos Cen
tro Valdybos vardu), A.L. Teisi
ninkų Dr-jai, Vyriausiai Skautinin 
kei O. Zuilskienei Ciceroje, ALIA 
S-gos pirmininkui Alf. Jurskiui 
Philadelphijoje, Lietuvos Karių 
Veteranų Žurn. “Karys” redakto
riui Z. Raulinaičiui Brooklyne. J. 
Andriui ir D. Polišaitienei (LA 
ateitininkų vardu), New Jersey 
Lietuvių Tarybos pirm. Ant Ma- 
gandukui ir sekr. Alb. Trečiokui, 
JAV LB'Kenoshos apyl. pirm. Jo
nui Milišauskui ir sekr. VI. Skir- 
muntui LRS Toronto Skyriaus 
pirm. Aug. Kuolui, Korp. Vytis 
New Yorko skyr. pirm. J, Ulė- 
nui, VKLS-gos St. Catherines sk. 
(Kanadoje), ALT Sandaros 16-os 
kuopos valdybai Worcestery. LRS 
Notthinghamo skyriaus valdybai 
(Anglijoje) Žemkalniams ir Kara
zijoms Melbourne (Australijoje), 
B.O.. ir J.O. Poznanėje (Lenkijo
je), J.P. (Lenkijoje, O.P. (Lenki
joje), A.Š. (Lenkijoje, Kiprui Bie- 
liniui New Yorke, J. Sondai So. 
Bostone, dr. Vandai Sruogienei su 
šeima Chicagoje, prof. Vladui Stan 
kai su šeima Washingtone, prof. 
VI. Šilkarskiui Bonnoj (Vokietijo
je), prof. Zenonui Ivinskui Romo
je, Alfonsui šešplaukiui Kolumbi
jos univ. New Yorke, inž. V. S. 
MošinskuL su Ponia Springfielde 
(Penna), Daugirdų šeimai Chica
goje, Genovaitei ir Vincui Maciū
nams Philadelphijoje, prof. J. Ši- 
moliūnui Racine (VVisconsin). Do
mo Krivicko šeimai Washingtone, 
P. Čepėno šeimai Chicagoje, An
tanui ir Sofijai Bukšams Vokieti
joje, Juzei Augaitytei Clevelande, 
Barborai ir Vytautui Benderiams 
Los .Angeles, Truškauskų ir Ban- 
džiųlių šeimoms L.A., Vytautui 
Alseikai Clevelande (vilniečių, Vy
tauto D. gimn. auklėtinių vardu), 
buv. Kauno “ aušros” gim. mokinei 
Gražinai Tulauskaitei Ciceroj, ats. 
pulk. Įeit. Jok. Baubliui - Baub- 
liauskui Miami (Floridoje), Mr. 
& Mrs. B. W. Korsak Los Angeles, 
Mr. & Mrs. Barviks L. A., Vac
lovui Čižiūnui Paterson (N. Y., 
Kostui Ostrauskui Philadelphijoje, 
dr. J. Petroniu! S. Bostone, Em. 
Vaišnoraitei Brooklyne, St. Buč
iniui Day tone (Ohio), A. Kindu
riui Ciceroje, Z. Orvidui su šeima 
Hamiltone (Kanadoje) ir išplūdu
siam mane Anonimui iš Roches
terio.

Suteikusiems man dovanų dėko
ju paskyrium.

M. BIRŽIŠKA.

1120-1122 So. Magnolia Avė.,
Los Angeles 6, Calif.

REAL ESTATE REAL ESTATE

PAJIEŠKOJIMAI
Jiešk. PETRAS PETRAVIČIUS, s. 
Jurgio, anksčiau gyv. 5537 Joy 
Rol St., Detroit 4, Michigan. Jieš
ko artimi giminės Sibire. Atsiliep
ti šiuo adresu: A. Kalvaitis, 52 Ri- 
verbank St., Welland, Ont., Ca
nada.

Jieškomas JUOZAS KUČIAUS 
KAS ir jo žmona, LIUDVINA 
BUTAUSKAITE - KUČIAUSKIE- 
Nfi, vaikai JONAS, ZIGMAS ir 
KLEMENSAS. Jieško Liudvinos 
sesuo Ona Stanaitienė. Atsiliepti 
šiuo adresu: A. Kalvaitis. 52 Ri- 
verbank St., Welland, Ont., Ca
nada.

KAZIMIERAS KLINGA, s. Jur
gio, gyv. Chicagoje, yra jieškomas 
giminių iš Sibiro. Jis pats ar apie 
jj žinantieji prašomi rašvti šiuo 
adresu: Juozas Biliūnas, 537 Wil- 
lett Avė., Port Chester, New York.

Jieškomas VINCAS BOLSKIS, 
s. Karolio, gimęs Nierplių km., 
Kelmės vai., Raseinių apskr., se
nas ateivis. Prašomas atsiliepti ar
ba apie jj žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Zenonas Bols- 
kis, (s. Kazio), 430 Concession St.. 
Hamilton, Ont., Canada.

1 po 5 kam., S aut. parašas. 918,500
2 po 4, 1-5, kraut., 2 aut. gar. 935.000 
5 kam., 2 aut. gar., porėtai. 917,300 
1 a. 5 k., U a. 1 lu, 9 kar. gar.917,5OO 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui

I S.A. AGUNSKAS Real Estete
243* W. 9» 8t 11L. 4-82M2

5 AKRAI 1EMSS
Puikus ti kamb. namas netoli 19 7 

i Ir Cruwford. Centralinis šildymas.
Garsias. Traktorius lr vinį žemei 

I dirbti Įrankiai. Daug vaisinių ir kl- 
1 tokiu medžių. Viskas tik >17,600. A. 
Rėklaitis.

KRANOIAJ {RENGTAS
Naujas, mūr.. 2 po 5 H (S mieg ). 

Aukštas rūsys. 2 šildymo sistemoH. 
3B pėdų sklypas. Tik *41,000. A. Si
rutis.

TTK 919,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius. 

PROGA PROGAI
Vlaals atžvilgiais puikus mūr. bun- 

gak>w, 6543 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

Fe LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7lst Street 
Visi tetofonai: VVAlbrook 6-0013

Arti 71-os Ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmiock 4-4533.

BRIGHTON PARKE, (S kuinb cot
tage, ant plutaus 7 2 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos Vis bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garaZus. Pumutę šį namų. būsi
te sužavėti, {mokėti tik $4,000.

42n<l & CainpbvU Avė. o kum b. cot- 
lHg>'. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens Ir kanalizacijos 
vamzdžiui,- Kalima {rengti gerus kam
barius. Garažas, {mokėti tik $4,500.00.

4 kamb. mimas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu upšild. Žieminiai langat- 
-Bleteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesni namų.

2-Jų butų — 6 Ir 4 kuinb. med. 
Automat. apšild. Modern. virtuvė ir 
vonia. 37 Vi pėdų sklypas. $90 paja
mų J mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. 6 kamb. mūr. bungulow. Arti (j5 
Ir Lawndale.

ti kinui), mūr. bungalovv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė, Artl 53 
ir Christiana Avė.

Turimo ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
' Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome
kreiptis } mūsų ■ raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE

mūr. it bt. kraut. e. š. gar. — 23,4U0 
mūr. 3 bt. išdek. c. A. gar. — 24,500 
imti. 2 IU. c. š. gar. g. stovy — 16,200 
mūr. tl kb. naujas, lld. lot. — pigiai, 
k ru pigių ir pelningų uainų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty

BUILDING A REMODELING

4081 Archer Avė., LA 3-3384
VIARŲLETTE PARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. urti parko, 
centr. gazu šildym. .reiklu parduoti i 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.

GAGE PARKE:
Mūr. f, butui, po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. (rengti liūtai. GeroH paja
mos.

Turime visokio dydžio namų lr 
)valr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sulyg.

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

jNauji namai, garažai, (vairūs pataisy-S 
jmo, pertvaikymo (remodeling) darbaig

VACYS PETRAUSKAS į
BUILDING CONTRACTOR 

|4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 1UX 
Tel.: YArd. 7-9675 arba CL 4-7450$

HELP WANTED — FEMALE

Reikalinga moteris
BENDRAM NAMV RUOŠOS 

DARBUI.
Dirbti 4 vai. ( dienų per 6 dienas, 

arba 3 pilnas dienas. Nuolatinis 
darbas. Reikalinga nors kiek kalbėti 
angliškai. Palos Park, 111.

Tel. GIbson 8-1543

SKELBKITĖS “DRAUGE’

Visų ligų tėvas yra pomėgių 
jieškojimas.

— šv. Jonas Auksaburnis

Med. 2 a., II a. 6 dideli kamb., 
centr. šild. angį., ga rąžau. $14,500.

Kampinis mūr. namus ir krautuvė. 
Gerui einanli.s bizniu itrighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butus.

Med. 2 a. 3 būt., Aild. rad., alyva. 
J’ajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. Aild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
KCAL E H T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

VArds 7-2046

jama Chicagoje). Atsiliepti adre
sus Adolfas Dragūnas, 303V2 
Crawford St., Toronto 3, Canada.

Jonas Bubąs iš Bališkių km. 
Razalimo vais., Panevėžio apskr., 
jieško savo dėdės MARCELIO BU- 
B0, gvv. Chicagoje. Atsiliepti — 
Rev. P. Jonaitis, 31 Walter St., 
Albany, New York.

Jieškomi 1) PRANAS ŠUIPIS, 
s. Antano, gvvenes Detroit. 2) 
ALBERTA BAUGATIENfi, gyv. 
Brooklyne. Jieško brolienė Mari
jona Šuipiene iš Šiaulių per — A. 
Gins, 43 Moore St., Canberra, A.- 
C.T., Australia.

, Jieškomi 1) ONA BURKŠAITY- 
T£ GULBINIENE, d. Jono, kilusi 
iš Jurbarko ir gyvenusi Taura
gei. 2) EMA BURKŠAITYTfi - 
ŠMITIENE, . Jono, k. iš Jurbarko 
ir gyv. Tilžėje, bei jos sūnus JUO
ZAS. Jieškomieji arba asitaenys a- 

, pie tuos žinantieji, prašomi rašy
ti: Elena Ožekauskienė (Burkšai- 
tvtė), Kaunas, Požėlos g-vė Nr. 
15 bt 16, Lithuania.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

- JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybes.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for 
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai 
•Draugas”, 4545 W. 63rd St, Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira 
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

MŪRINIS. 2 butai. Pilna kaina 
$9,500 — 4 ir 4 kamb. Arti 26th 
Ur Hamlin. Pečiais apšild. įmokė
ti $3,000. SVOBODA, 3739 West 
26th St. LAvvndale 1-7038.
tuuuiiiiniitiiiimuuiiiiiiiiiwiiiiiiwiimwouwieaiuidiunBnHUBiaiiiB«iauiiinB 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
na vimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th SL Tel. PRospeet 8-5454

Parduodamas mūrinis namas — 
krautuvė tinkanti bet kokiam bizniui 
ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažas. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpubUc 7-7265.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypuB, rekomen
duoja planus ■, Išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak VI 7-4229 

Namų tel. Blsltop 7-3340 
2787 Wust I3rd Street

Namų staty ba, (vairūs palanymal 
ir pardavinuiM. jei nciite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuriH būtų gerai IA- 1 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 1 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS;
Susitarti Aaukite TErmlnai 6-5531 1 

nuo B vai. p. p. kasdien ir sekma- j 
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515' 
Nolton, Willow Springs, III.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY ! 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, ūl. i 

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patai- 1 
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27D3 nuo D vai. ’ 

ryto lkl 7 vai. vakaro 
Tel. Obympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki II vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVI 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013 
8800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

STENOGRAPHER 
Sales Department Work. 

Mušt be able to write own 
letters. Excellent working 

conditions. 5 day week 
LEAF BRANDS, Inc. 

1155 No. Cicoro 
Neil Cashman 

ESterbrook 8-6000 

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Some high sehool chemistry. 
Advancement.

Food processing plant. 
EStebrook 8-6000 

Mr. Neis 
BILLER

Billing done on electromatic type- 
vvriter. Some experience desirable. 

—g ■■ ■

Sales Register Clerk
-------o------ -

Both jobs are permanent. Ability to 
speak gnd write English requided.
J. W. BUTLER PAPER C0. 

223 W. Monroe St.
Mr. RAMSAY

FRankJin 2-5800

HELP W#*NTED — MEN

Jieškomi 1) JURGIS BIELIŪ
NAS ir jo brolis ALGIRDAS, sū
nūs Jurgio, kilę iš Pakuonio mies
to, Kauno apskr. Jieško ju tėvas 
ir sesuo. 2) BRONIUS ŠIMKO- 
NIS, s. Kazio, kilęs iš A. Pane
munės, Kauno miesto. Žinantieji 
apie juos ką nors, prašomi praneš
ti — Pranui Maineliui, 1851 W. 45 
St., Cleveland 2, Ohio.

Jieškomas ANTANAS BENE- 
DIKAS, kilęs iš Seirijų parap., De- 
meniškių kaimo. Jieško brolis iš 
Lietuvos. Atsilienti arba apie ii 
žinantieji pranešti šiuo adresu: 
Juozas Ziurinskas. 57 Boustead 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

| Vaitaitienė iš Vabalninku para
pijos esanti Sibire, Irkutskaja obl., 
Čeremchovskij R-on, Tungusska 
prašo atsiliepti savo tetą ONĄ 
ETDUKONIENĘ.

Giminių iš Lietuvos jieškomas 
JONAS CHALECKIS. Žinantieji a- 
pie jj prašomi pranešti šiuo ad
resu: Ildefonsas Krasauskas, 273 
Oxford St., Hartford, Conn.

Giminiu iš Lietuvos jieškomas 
VIKTORAS DAUNORAS, s. Jo
no, Atsiliepti šiuo adresu: Genė 
Latvytė, d. Stasio, Raseinių rajo
nas, Šimkaičiai, Lithuania.

Ženė Aneidervtė - Barkauskienė 
jieško s^vo tetų PR ANO ŠNET- 
DERATČIO DUKTERŲ. Joa kil. 
iš Jurbarko miesto. Ištekėjusiu oa 
vardės nežinomos. Atvyko i USA 
dar prieš I-ii Pasaulini kara. Jos 
načios arha žinantieli RDie ias pra 
šomi atsilienti: Ona Šateikienė, St. 
Benedict, Oregon.

JieAk-mas ADOLFAS LAURI
NAVIČIUS, sūnus Juozo, gimęs 
192.? m. kove 4 d. Jieško Julius 
Bulota. 930 Whiteba11 Dr.. South 
B«nd 15, Indiana. Yra žinių apie 
tėvą.

G’m’niu iš Lietuvos jieškomas 
GABRYS STUKAUSKAR, kilęs iš 
Sileikiškių kaimo, Ceikinių narnp., 
Švenčionių apskr., gyv. JAV (spė-

Jieškomas VLADAS PUODfŽIU- 
KAS, s. Antano. Tarnavo Suba
čiaus geležinkelio stotv, kuopos 
seniūnių. Jieško brolis Juozas Iš 
Lietuvos. Atsiliepti arba apie 8 
žinantieji pranešti šiuo adresu — 
Jonas Juška,, 15 Lux St., Roohes- 
ter 21, Nevv York.

Antanina. Lencevičienė jieško 
savo giminiu pvvenusiu Br-x>klvn, 
N Y — 1) JURGIS ANDRIUKAI
TIS. D-mijono. 2) JONAS LEN 
CEVIČTUS r. Vlado. 3) EDVAR
DAS TENCEVTČTUS «. Baltraus, 
4) ANTANAS RAUDOTUS s. An
tano. 5) ON A STRAIGIENfi. dūk. 
Juozo. Atsilienti Antanui Ambro- 
zui. 522 W. Grand Blvd., Detroit 
16, Michigan

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd 9t„ Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

-

DĖMESIO!
GALIM* DABAR 1 LIETUVĄ IR SIBIRĄ SIUSTI TIK 

NAUJUS RUBUS 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 IOSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Vu 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.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400________

><XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX>O<X> 
MARtįUETTE PARKE

2-jų augštų mūr. 4 po 5 k. $49,500. 
A. Šimkus.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa- , 

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir ; 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. I 
Garažas. $18,500.

Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
mieg., inod. virtuvė ir vonia. Gazo 
šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir {^įtikinsite gerais pirklūials

VARPAS
Estate — Insurance — Rentai* 

Notary Pnbllo
5916 So. VVestern Avė.

PRosp. 8-2234
oooooooooooooooooooooooooo

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 8t WAlbrook 5-5080 
PRospeet 8-S579 (vak. Ir sekm.)

D ft M E 8 I O I

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh^ Lietuvių
Kataliky Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną aekmacden* ano 

1:80 Ud 9:00 vai. p. M>.
nt stiprios ir galingos

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

v Ihuis i tkuluis kreipkite^ *’ur, «dn 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUI 
Kud 1 o station WLOA Braddock. Pa

amoMuMta

MOVING
A. hmuNl b Lib a Lietui (vairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7OT5

Remkite dien. Draugi!

Pirkit Apsaugos Bonus

statome

NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDFRS
General Contraoting Co.

(Sav V. Sodeika lr J. Skorubskas, 
1600 S 4STH CT. CICERO 60 IL1 

Tel. OLymple 2-7381; TO 3-4236
b atliekam** visus statybos ir pe* 
tvarkymo (remodeling) darbu*

PROGOS — OPPORTUNITIES

parduodamas namas lr mais
to KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. 
4140 R. Maplevvood Avė.

Iš priežasties ligos, pigiai par
duodama taverna 
5000 W. 14th St, Cicero, Illinois

Parduodama MAISTO KRAUTU
VE su visais {rengimais. 6 kamb. bu
tas užpakaly. Alyva apšild. Prieina
ma nuoma. 7200 S. Campbell Avė. 
REpubUc 7-7265.

ĮSIGYKITE dabar

Cost Department 
TRAINEE

College graduate or high sehool 
student with experienoe in 
factory cost accountlng.

Age 30 or under.
Excellent opportunlty.

LEAF BRANDS, Inc.
1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

EStebrook 8-6000
1 B M TAB OPERATOR

Experienced with 403, 604, 602, 
519. Should be able to wire board 
Capable of assuming supervisorv 

responsibility in reasonable 
period of time.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

LEAF BRANDS, Ine.
N 55 N. Cicero — Noii 
Cashman, ES, 8-6000 

P. LEONO REAL ESTATUI
REIKALINGI 

NAMŲ PARDAVĖJAI 
SALESMANAI

GEROS DARBO SĄLYGOS 
2785 W. 7Ist SL, WA 5^015

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

'tiiiiiiiiwiiiiuiii«iiiiiiwiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiuiiiiiiuiiiiiiiiii«iii!iiiiiiiuiuiiiiiii»

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

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

fti novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:

IftNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI!
Ts’-pininkanjame butų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. TVesb-rn. PRospeet 9-9994

Brifrhton Parito — 2-mo augšto 
Išnuom. dviem asmenim 4 kamb. bu
tas. 4023 S. Montgomery Avė. (H 
bloko { rytus nuo Archer ir C(Ul- 
fornia sankryžos).

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančšanskaa instoliuoja 9l> 

aų geriausių Amerikos firmų gatu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atlieka 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cleoro
TeL OLymple 6-0775 ano 8 vak 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakarai 

OLymple 2-6751

LIET. APDRAUDOS AOKNTVRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automob! 

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtlnos kainoa.

Prieš darydami apdraudas kitur 
i pasiteiraukite pas mua.

JONAM KIRVAITIS 
WAIbmok H-M7I

[NTFRSTATR TNHURANCft AOBNOT 
6108 H. Ashland Avė.. Oiloaco 99, IU

iiiiiiiNiiinntnfiiitiiMmimminnnniminnM

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas

DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., > lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
Chleago 29, III. yra prienama visiems.

HiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiwuiigiiniini»iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiimiiiiiiiii«iini



•1 t' I

Ketvirtadieniu, 1957 spaliu 31 D1ENRAST1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.) šį savaitgalį jie išvyko į Cleve

landą pasisvečiuoti pas savo gi
mines.

— Sv Antano parapijos ge
gužinė, įvykusi gana nepalankio

skaityti padėkos laiškus, kurie 
pavasario ir vasaros metu plau
kė birutiečių nurodytu adresu.

Tai laiškai, pilni padėkos, ko- , ....
kią tik vargstantis ir kenčiantis .. . . . \nn , i ilapijai daugiau 500 dol. pelno,

—šv. Altoriaus Dr-jos suruoš 
tas žaidimų vakaras spalio 27 
d. praėjo pasisekusiai. Gautas 
pelnas bus panaudotas Šv. Anta
no prapijos altorių puošimui.

— Prieš |M»rą savaičių šiame 
skyriuje tilpo žinutė, kad Vacio 
vas ir Zita Gūniai svečiavosi 
pas Juozą ir Mariją Selenitus, o 
turi būti — pas Juozą ir Mari
ją Salinius.

— Spaudos mėnesio proga šv. 
Antano parapijos kioske galima 
įsigyti naujausių knygų ir užsi
sakyti laikraščių bei žrunalų. <1.

tegali išreikšti.
Vieni rašo, kad mūsų piniginė 

pagalba išgelbėjo gyvybę; kiti, 
kad pridengėme šaltį kenčian
čius vaikučius; treti, kad grąži
nome nusilpusias jėgas ir t.t.

Giliai sujaudintos birutietės, 
nutarė, kad ši padėka priklauso 
ne joms, bet gerajai Detroito 
lietuviška jai visuomenei, kuri. 
jautriai atsiliepė į birutiečių kvie I 
timą, atsilankydama į rengiamą 
kaukių balių — vakarą ir tuo 
davė galimybę pagelbėti tiems, 
kurie tos pagalbos yra taip rei
kalingi. Pelnas paskirstytas ši
taip:

$200 pasiųsti per Balfą Sibire 
kenčiantiems lietuviams ka- R. a. Al. Jakubauską
riam8’ palaidojus

$100 pasiųsta Balfo įgalioti
niui Rugieniui V. Vokietijoje gy Praeitą šeštadienį nuo širdies 
venančįų karių invalidų šalpai; ligos staiga mirė daug kam

$40 — Nepriklausomybės ka- pažįstamas čikagietis Aleksand
re praradusiam sveikatą ir sun- ras Jakubauskas, 
kioje būklėje atsidūrusiam Rim - Į
jjyį. i Velionis gimė 1909 m. sau-j

25 — ALRKF Jaunimo Sto- j 6 d. Petrapilyje, kur jo tė- 
vyklai*- j vai gyveno prieš pirmąjį pa-

$25'— Šv. Antano parapijos'saulinį karą. Karui pasibaigus, I 
bažnyčios remontui; Aleksandras su tėvais grįžo Lie-

$12 — Detroito LSK Kovui;tuvon ir apsigyveno Telšiuose.!
$10 —r Liet. Skaučių Seserijai. Besimokydamas Telšių gimna-
Išklausiusios buvusios valdy-1 zijoje, Aleksandras buvo veik

tos išnešimą ir apsvarsčiusios įU3 skautas įr aktyvus sporti- 
praėjusių metų veiklą, birptietės ninkag Baigęs gimnaziją pagi. 
nutarė ir toliau dirbti bei remti ;r„,ko kariškio karj ,r bal. 
karius invalidus ir netekusius, . , ,,
sveikatos; talkininkauti Balfui Įgęs Karo mokyki,, tarnavo gu- 
ir padėti gražiai besireiškian- san* Pu aune-
čioms jaunimo organizacijoms,; Įdėjęs iš kariuomenės atsar- 
nuoširdžiai pritarti lietuvių na-,^ įgtojo Vilniaus'universite-
H'U stąty^ ąi. x ito Teisių fakultetan, bet dėl ki-

Ta pačia proga pranešame,! , ... , .
kad, padrąsintos praėjusių metų usl° aro neeJ0 ai^’ s u

VIENAS IŠ MIRTIES GAUJOS

Nušautojo Npw Yorko žudymo 
korporacijos boso Anastasia šo
feris ir asmeninis sargas Coppola 
suimtas dėl išsiaiškinimo, ar kar
tais jis neturėjo ryšio su Anastasia 
nužudytojais. Anastasia buvo prieš 
kiek laiko nušautas New Yorke 
kirpykloj. (INS)

Maphala - mirties 
lyguma

Pietų Argentinoje yra stepė— 
lyguma, esanti per 1,000 kvadra
tinių kilometrų dydžio. Ši lyguma 
yra skurdžiai apaugusi ' gelsva 
žale. Po plonu dirvos sluogsniu 
būta didžiulių durpynų, bet šioje 
vietoje dėl sauso klimato durpės 
yra pavirtusios dulkėmis. Šioj ly
gumoj yra plyšių, duobių ir pa
vojingų požeminių urvų. Seniau 
ten būta puikių ganyklų, bet da
bar teauga gelsva, kieta žolė, 
kuri netinka, žemės ūkio reika
lams. (

Šiuo metu aplink visą Maphaią 
išstatyti mirties ženklai — kau
kolės: mat, jei žmogus ar dides
nis gyvulys įeina į tą stepę, tuč
tuojau paskęsta: iškyla dulkių 
stulpas ir žmogus uždūsta dulkių 
“ežere”. Ne vienas bandymas iš
traukti paskenduolį nepavyko ir 
dar bandymai yra pasibaigę nau
jomis aukomis. Nepaisant įspėji
mų, -vidutiniškai kas mėnuo žūs
ta vienas žmogus dėl savo leng
vabūdiškumo.

Tas “dulkių ežeras” ar “dulkių 
jūra" yra vidutiniškai 18 metrų 
gilumo; ją (“dulkių jūrą)) teden
gia 30 centimentrų storumo dirvo
žemio sluogsnis.

Prieš 25 metus per Maphaią 
ėjo 6 keliai, kurie šiuo metu bai
giasi nieku: privažiuoji prie Ma- 
phalos kranto ir randi kelio ga
lą su kaukolės simboliu. Vienu

kai nenorėjo karti plėšikų lr va
gių ant šakų, o varė juos į Map- 
halą. Toks buvo “teisingumo” su 
pratimas. Gs.

Juo daugiai: katei glostai nu
garą, juo augščiau ji kelia 
uodegą. \ — Anonimas.

i laiku viena Argentinos automo
bilių firma naudojo Maphaią pa
senusioms automašinoms skan
dinti. Per pastaruosius 10 metų 
Maphala yra priėmusi per 100 
automobilių; jie visi pasinėrė i 
dulkes, nepalikdami nė vienos 
koroserijos dalies išsikišusios. 
Šiūo metu valdžia uždraudė “lai
doti” automobilius Maphalos 

I “dulkių jūroje”, nes žmonės ban 
' dė paskandintas automašinas iš
traukti ir patys paskendo.

Argentinos geologai nustf)!, | 
kad ši "dulkių jūra” nėra atsi- i 
radusi per pastaruosius 25 me-1 

Į tus, kad Maphala nėra jokio “že
mės gaisro” padaras: tai yra sa- 

I votiška dirvožemio liga, kurios 
• esmė yra ta, kad vertingos dir- 
| vožemio ir durpių dalys “suėda” i 
j viena kitą, pavirsdamos labai
lengvomis dulkėmis. 'I

Geodeziniai tyrimai parodė,1 
| kad ši žemės “liga” yra pasieku
si sa vo kraštutinę ribą ir kad 
Maphalos plotas jau nebedidės. I 
Vyriausybė yra užplanavusi šitą! 

! “dulkių ežerą” užversti ir vėl I 
I Maphaią padaryti dirbamu žemės 
i plotu; šioj srity jau daromi ban-; 
dymai, bet, žinoma, užversti 1,- į 
000 su viršum kvadratinių kilo-1 
metrų plotą sveika žeme yra mil
žiniškas ir brangus darbas.

Prieš 50 metų Maphala buvo, 
palyginti maža; tuomet gyvulių i 
augintojai stengėsi vagis ir plė- Į 
šikus įvaryti į ją; tuomet iš 100 ’ 
vienas žmogus turėjo šansų pe
reiti per “dulkių ežerą” ir jame i 
nepaskęsti. Tuomet ūkių savinią- j

BEVERLY HILLS GELINYCIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef PR 8-0883 ir PR 8-0834

Tėvai, įsigykite lr duokite aavo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą -

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pa aka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina 91.25. Pinigus lr 
izsakymus siųsti:'

"DRAUGAS1'
4545 W 63rd Street, Ohieago 29, UI.

Skelbkitčs "Drauge"

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

pasisekimu ir tikėdamos susi
laukti dar daugiau svečių, vėl 
ruošiame 1958 m. vasario pra-

dijų. Rytų
<5*
frontui artėjant,

Aleksandras su šeima pasitrau
kė į Vakarų Vokietiją, o iš čia 

džioje kaukių balių — vakarą. 1949 metais atvyko į J. A. Vai- 
Birntietė stybės. Atvykęs į šią šalį, pra

džioje dirbo paprastu' darbinin- 
NAUJA SIL TUNTININKĖ ku pas ūkininką. Vėliau, persi-

Psktn. Želvyrai šimoliūnienei 
iš Gabijos tunto tuntininkės pa
reigų pasitraukus, paskirta nau
ja tuntininkė psktn. Jūratė Pe
čiūrienė. Tenka džiaugtis, kad 
naujoji tuntininkė taip stipriai 
jaučia skautišką pareigą dirbti 
su jaunimu, jog, gyvendama 30 
mylių nuo Detroito, pajėgia tą 
ataturpą nugalėti.

Spalio 13 d. įvyko pirmoji šį 
rudenįM&abijos tunto skaučių su- 
eiga,.kuri praėjo labai jaukioje 
skautiškoje nuotaikoje.

Lapkričio 2 ir 3 d. Detroite į- 
vyks .skaučių dienos, kuriomis 
norima pradėti aktyvų žiemos 
darbą. Eilė skautų vadovų yra 
pasižadėję patiekti skautėms 
naudingų reikalingiausių teori
nių ir praktinių žinių. K.

TRUMPAI
— Kristaus Karaliaus šventė 

Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
buvo atžymėta įspūdingomis 
pamaldomis, kuriose dalyvavo 
skautės, skautai ir ateitininkai 
su savo vėliavomis ir didelis skai 
čius tikinčiųjų.

— Moterų susikaupimo diena 
(vienos dienos rekolekcijos) į- 
vyks l<pkričio 12 d. Mother Re- 
paratrix vienuolyne 17330 Quin- 
cy Av®. Ruošiama ALRKF 4 
skyriaus iniciatyva. Kadangi 
bus bendri pusryčiai, registruo
tis pas E. Paurazienę, telef. UN-
2-3298.
•

— ALRKF Jaunimo stovykla
prie Manchester, Mich., laukia 
talkininkų ir jo vadovybė kvie
čia ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 2 d., į talką. Rudeniniame fo 
ne stovykla atrodo be galo gra
žiai sužavi kiekvieną lankyto
ją

— Petr. ir Petr. Medoniams, 
švenčiant 40 metų vedybinio gy 
venrmo sukaktį, keturi jų sūnūs 
su marčiomis suruošė šios su
kakties minėjimą su gražiomis 
vaišėmis.

ir Ona Šimoniai spa 
lio 27 d. šventė 37 metų vedybi
nio 'gyvenimo sukaktį. Ta proga

kėlęs Chicagon, dirbo keliose 
įmonėse. Išsiauklėjęs sąžiningai 
atlikti savo pareigas, velionis 
palaužė savo sveikatą sunkiai 
bedirbdamas žvakių fabrike. 
Negalėdamas bedirbti sunkes
nio fizinio darbo, velionis pra
dėjo vakarais studijuoti sąskai
tybą ir pradėjo dirbti sąskaiti
ninku. Pastaruoju metu velio
nis dirbo kainų apskaiėiuotoju 
(cost acountant) pasaulinio 
garso muzikos instrumentų fir
moje Lyon-Healy.

Velionis Al. Jakubauskas la
bai sielojosi lietuviškais reika
lais ir buvo uolus bendradar
bis lietuviškoje spaudoje.

Velionis paliko našlę Liuciją, 
ištekėjusią dukterį Liuciją ir 
sūnų Aleksandrą — statybos 
inžinerijos studentą. — E. K.

BAIME TEBERA

Rytų Vokietijos moteris yra tik
rinama Rytų Vokietijos policinin
ko, ar ji nesineša į Vakarų Vokie
tiją pinigų arha iš ten .juodoj rin
koj įgytų prekių. Nors seniai po 
karo tačiau komunistinė sistema 
dar tebeterorizuoja žmones ir po
licininko tebebijo kiekvienas Ry
tų Vokietijos gyventojas. (INS)

Anglijos ruduo
Po lietingos ir vėsios vasaros, 

kada beveik nebuvo progos pa
sidžiaugti vasaros grožybėmis, 
atėjo saulėtas ir šiltas ruduo. 
Keistas tas Anglijos oras: ka
da tikimasi saulės ir šilimos, ta
da lyja; kada laukiama lietaus, 
žiūrėk — saulė nuo ryto iki va
karo kaitina.

Tiesa, su atšilusiu oru rytais 
dažnai pasirodo miglos, kurios 
iki “smogo” sutirštėja vėlyvą 
vakarą ir naktį. Ar netikusi va
sara, ar dažnai pasitaikančios 
miglos kaltos, kad daugybė žmo
nių — jų tarpe ir didelis procen
tas lietuvių — turėjo persirgti 
gripu.

Organizacinis darbas ir toliau 
nerodo tendencijos silpnėti. Di
desniųjų kolonijų lietuviai vis ne 
nuleidžia rankų ir jieško naujų 
veikimo būdų ir metodų. Ypa
čiai stengiamasi, kad savieji tu 
retų ko daugiausia progų susi
tikti ir pasižmonėti.

Šią problemą padeda išspręsti 
'Lietuvių Socialinis Klubas. Ar 
imsime Londoną, ar Mancheste- 
rį, ar Bradfordą, — visose šiose 
vietose lietuviai turi savo namus 
su klubais, kur vakarais susi
renka nemaža žmonių pasikal
bėti, aptarti politinius reikalus 
ir pakelti alaus bokalą. Notting
hamo lietuviai, kurie savo namų 
neturi, naudojasi anglų svetin
gumu ir turi įsirengę bene porą 
klubų.

Ypačiai nepamirštamos meti
nės tautinės šventės, kurios vi
suomet ko iškilmingiausiai pa
minimos. Kur yra dar dainos 
vienetai, ten rengiami koncertai, 
kur jų nėra, ten kviečiami kai
myninių vietų stipresni chorai.

Anglijos lietuviai negali la
bai skųstis savo priaugančiu at
žalynu, kuris via dar kalba lie
tuviškai ir, kur yra savų mo
kyklų, nors savaitgalį jose lan
kosi. Tiesa, čia neturime mo
derniškų klasių ar tinkamų mok 
slo priemonių. Kaikur neturima 
ir specalistų mokytojų. Tačiau, 
kai yra gerų norų ir valios, įsten 
giama nugalėti ir sunkesnes 
kliūtis.

Gražiai veikia savaitgalio mo
kykla Corby, kur yra susispietę 
nuoširdūs ir veiklūs lietuviai. Di
deliu šuoliu į priekį veržiasi ir 
Bradfordo šeštadieninė mokyk
la, vadovaujama J. Varanavi
čiaus. Savos patalpos, savos 
mokslo priemonės darbą daro 
sklandesnį ir sėkmingesnį. Ne
atsilieka ir Londonas su Man- 
chesteriu, kur gal vaikų ir jau
nimo yra mažiau, negu pirmose 
vietose.

Spaudos reikalai kol kas taip 
pat nekelia pesimizmo, kai yra 
nuoširdžių knygų ir laikraščių 
draugų. “Europos Lietuvis”, ku 
rį sumaniai redaguoja K. Baro
nas, skaitomas su susidomėji- 

| mu, nes jo informacijos turtin- 
t gos ir pasiimta kryptis — svei
ka, nebekelianti antagonizmo ir 

I nėapykantos. J. Ku-kis

Mielam Bičiuliui
A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
jo mylimuosius žmoną Bronę, seserį Oną, brolį Kazį 
ir kitus gimines nuoširdžiausiai užjaučiame.

Kun. P. Totoraitis, E. Klupšiene, 
A. Rugys, Masioniai.

Mielą draugę giedrininkę Bronę, jos bran
giam vyrui

A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

MARIJA LUBIENE 
JADVYGA TRIMAKIENE,

EMILIJA VAINAUSKIENE, 
MONIKA ŽUKAUSKEENE,

ALBINA DUMBRIENE

A. I A.
SAULEI RAUBAITEI-TURŪTIENEI 

netikėtai mirus, jos vyrui Mykolui Pranui Turūtai, 
dukrelei Eglutei, tėvams Majorui ir Poniai Raubams 
ir kitiems artinusiems nuoširdžią užuojautą reiškia

, Gailiūny šeima.

Didžio skausmo valandoje, Brangiam Broliui Kęstu- 
tininkui

A. t A
ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

jo žmonai Mielai Poniai Bronei, seserims, broliams
ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Kun. J. Meškauskas, A. Bendorius, Lūšys, P. Minkūnas, 
Dr. A. Starkus, P. Vainauskas, B. Žukauskas.

TROOST - PACHANKIS M0N1JMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presldent

6819 So. VVestern Ave. Tel. GRovehili 6-3745

John W. 
Pachankis

Chester
Vitkauskas

| paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IftSIHINKITE PAKAK — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJK! 
JOKIO IMOKfiJIMO. SIMOKPJSITK KAPINIŲ DIKNOJK.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE OIEN£ IK NAKTJ

LIŪDČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA. EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 So. Westen Ava. Air Conditioned koplyėla 
BEpnblle 7-8600 —■ 7-8601 Automobiliams rieto

TUma, knri* syr*n* kito** mteato daly**: gausim* 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE 1410 S0. 50th AVE 

CHICAGO, ILL CICERO. ILL.
Telefonai GRovehili 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS '

' Ambulansų patarna- Wa Mes turime koplyčias,
Ivimas dieną ir nak- EsT jfiB vsose Chicagos iri 

Itį. Reikale ia ūkti _ ą Roselando dalyse ir;
I wi,,« tuojau patarnaujame. į

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

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

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

3354 8. HALSTED STREET< r . . \ •
POVILAS J. RIDIKAS

" TeL Y Ards 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE. Tel. COinmadore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7 113X1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50 th AVE., CICERO. III TeL OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. MHh Ave. OLympie 2 5245 Ir TOwnhall 3-96X7
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X A. a. Motiejus Bužas sa
i savo namiškiais, draugais ir, 
kaimynais atsiskyrė spalio 25 
d., palaidotas spalio 28 d. Sv. | 
Kazimiero kapinėse. M Bužas' 
gyvendamas ilgesnį laiką Ro- Į 
selando apylinkėje pasižymėjo 
kaip pavyzdingas, rūpestingas, 
lietuvis. Jis buvo uolus narys

X Anglijos karalienei Elz- yjaų įventųjų parap. komiteto, I 
bietai U ir princui Pilypui Wa- Balfo Lietuvių Bendruomenės, 
shingtone lankantis buvo jiem gvenfc3 Vardo dr.jo8( Liet j*, 
suruošta daug pagerbimų, ku- mokratų klubo ir kitų organi.. 
riuoee dalyvavo ir Pabaltijo j 2acijų Taip jis priklausė
valstybių atstovai. Vieną tų pa- j įr naujos bažnyčios statymo 
gerbimų, kuris bvvo Anglijos komitetui> dirbo visur iš šir-
ambasadoje, aprašydamas Chi- djpg Roselando lietuviai apgai-
cago Tribūne reporteris para
šė: “Representatives of the
pro-p>'»viot govemments of Lat- 
via, Lithuania and Estonia were 
there.”

J tą pasakymą daug kas iš 
“Draugo” skaitytojų reagavo. 
Jų tarpe konsulas P. Daužvar
dis. Jo laiškas buvo atspaus
tas praeito šeštadienio (spalio 
26 d.) Tribūne.

lestauja netekę savo darbštaus 
bičiulio,

X Tėvas AU. Bernatonis,1 
Lietuvių Sielovados tvarkyto
jas Vokietijoje, gaudavo Drau
gą, kurį jam užprenumeruoda
vo geraširdžiai tautiečiai. Drau
gas turi daug prašančių dien
raštį siuntinėti nemokamai ir 
todėl visų negali patenkinti. 
Būtų gera, kad už kun. A. Ber-

P*

& 4 ’

-cįžŽfc-z- •• :• •’fc •»«..

JAV karinių pajėgų pulk. Eugene C. Lavier patenkintas 
aiškina VVashingtone, kad paleista Pacifike raketa iškilo ligi 
4.000 mylių augščio. Kelionė j mėnulį greitu laiku bus tikrai 
įmanoma. (INS)

< inatonio Draugo metinę ar da- 
Konsulas rašė savo laiške, Į linę prenumeratą kas nors vėl 

kad niekas negali būti toliau i iš tautiečių sumokėtų. Kun. 
nuo tiesos, negu augščiau pači- Bernatonis rašo, kad iš Draugo
tuotas Tribūno apibūdinimas 
Pabaltijo valstybių atstovų. Tie 
atstovauja teisėtas tų valstybių 
vyriausybes, kurias tų valsty
bių okupantai areštavo ir dide
lius skaičius jų narių į kalėji
mus susodino arba ištrėmė. Tų

jis sužino apie pasaulyje pa
sklidusių lietuvių gyvenimą, kas 
jam labai įdomu ir reikalinga.

X Augštesnioji Lituanistinė 
mokykla. įsikūrusi Jaunimo 
centre, turi geriausias sąlygas 

valstybių atstovai nuolat rei- pažinti mūsų dailininkų kury- 
kalauja, kad rusai okupantai iš : koridoriai iškabinti jų pa
jų valstybių išsikraustytų. i veikslais, ten pat yra Čiurlionio 

galerija ir joje vykstanti meno 
Šitą Tribūno reporterio igno- paroda. Paišybos mokytoja J. 

rantiškumą ■ mes primename Į Paukštienė per savo pamokas 
tam, kad parodyti, jog ir tokio įveda mokinius į Čiurlionio ga-
didelio laikraščio didelėms pa
reigoms paskirtas reporteris 
mūsų krašto (Lietuvos) tikros 
padėties nežino, arba jos neat-Į 
simena; kad laikraščius bei žur
nalus reikia sekti ir pasitaikius 
panašioms klaidoms reikia jas 
atitaisyti arba apie jas mūsų 
atitinkamiems veiksniams pra
nešti, kad jie galėtų atitinka
mus žygius padaryti.

X Jury komisija, kurią su
daro A. Varnas, A. Marčiulio
nis, B. Milaknis, M. Šileikis, A. 
Skupas ir Z. Kolba, spalio 20 
d. kruopščiai atrinko iš pirmo
sios meno parodos Čiurlionio 
galerijoje dalyvaujančių 18 
Chicagos dailininkų išstatytų 
102 paveikslų tik geriausius kū
rinius.

Toks mažas nuošimtis at
rinktų kūrinių įrodo, kad ši 
jury komisija buvo griežta ir 
rimtai apsisprendusi augštai iš
laikyti Čiurlionio galerijos me
no ly&t. atsižvelgiant į jos da
barties paskirt) išeivijoje ir 
ateities vertę Lietuvai.

X Pernai Chicagoje, šiemet 
Clevelande vaikščioja po namus 
su lietuviškomis knygomis. Vi
sur kitur patys turime nueiti į 
lietuviškų knygų parduotuvę ir 
pasirinkti sau bei vaikams lie
tuviškų knygų. Knygų mėnuo 
jau baigiasi, o ar esame ramūs, 
atidavę tinkamą dalį lietuvybei, 
lietuviškai knygai, tuo pačiu ir 
sau?

leriją ir jiems aiškina apie 
mūsų meną. Mūsų jaunimui įė
jimas yra nemokamas.

X Dail. prof. A. Staneika ir

CHICAGOS ŽINIOS
Du didieji televizijoje Dienraščio telefonai

Per auklėjamąją Chicagos Naujuose “Sun-Times” rū- 
televizijos stoti WTTW kalbėjd muose įrengti tobuli žinių rin- 
du didieji amerikiečių kultūri- kimo įtaisai. Be kitų dalykų, 
ninkai: poetas Carl Sandburg dienraštis turi savo telefono 
ir architektas Frank Lloyd, laidų 178,000 mylių. Rūmuose 
Wright. Jų pasirodymas buvo Į įtaisyta 500 telefono aparatų, 
pavadintas Dinamiškoji valan- Per paskutinius tris mėnesius 
da. Jų programa net užsitęsė, tuose rūmuose dirbo kasdien 
10 min. ilgiau numatyto laiko. ] po 25 žmones iš telefonų ben- 
Poetas Sandburg deklamavo drovės, įrengdami linijas. Dar 
ąav«o nemirštamą meilę Chica
gai. Jis priminė kažkieno pasa
kytą mint), būk Michigan Avė. 
esanti gražiausia pasaulyje.
Wright yra pagarsėjęs su savo 
pasiūlymu: pastatyti Chicago
je dangoraižį, kuris būtų my
lios augštumo. Dabar kalbėda-

senajame pastate “Sun-Times” 
turėdavo apie 200,000 telefono 
pašaukimų per mėnesį.

Tiria svarbius dokumentus
Eilė specialistų Chicagoje 

tiria rinktinius dokumentus iš 
didžiulio jų rinkinio, esančio

mas jis siūlė decentralizuoti prie Stanford universiteto, Po-
miestą ir žmones pasiųsti į ža
lumas.jo žmona Marija surinko ir pri

siuntė Igno Šlapelio paminklui, Išmetė iŠ mokyklos 
statyti aukų sumoje $21. Jisai1
dabar gyvena Wyneole, Pa. Pro-j Wallcr mokykloje pa
fesorius rašo komitetui, kad 4alinU «-Ptyni mokslei™i- 
tai labai menka suma, bet vis-l8ų P’rma

lo Alto, Calif. Parinktieji do
kumentai bus rodomi įvairiuo
se .miestuose. Prie minėto uni
versiteto yra dideli dokumentų 
rinkiniai, sutelkti Hooverio in
stituto apie karą, revoliucijas 

tos dvi mergaitės,1 ir taiką. Ten taipgi sutelkti
tiek bus vienam akmenėliui nu- kurios plaukų tąsė ir galvą idomūs caristings Rusijos slap- 
pirkti paminklo statymui nie- trank5 trečiajai; Pašalinto ir tosios policijos archyvai, nese- 

dar penki, kurių paskiau nega- niai atidaryti, liečią ir bolševi-

=
OPEROS KVIETIMAI

Verdi “Rigoletto" operos spek
taklis įvyksta š.m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARfUNlV" krautuvėje, 2511
W. 69th St. PR 8-4585.
KARVEI4O krautuvėje, 3322 S.
Halsted St. YA 7-0677,
8AVRIMAVICIAUS krautuvėje,

4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342
Kvietimų kabios yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St. Chioago 29. 
Iii., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čeki atitinkamai sumai.

kad neužmirštamam dailininkui 
ir prof. Ignui šlapeliui.

X L. B. Chicagos Apygardos 
valdybos posėdis įvyko Holly- 
wood svetainėje spalio mėn. 21 
d., kuriame buvo svarstyti 
švietimo reikalai, LB mokslei
vių tautiniai ansambliai ir jų 
veiklos derinimas, buvo pada
ryti pranešimai Tautinių šokių 
šventės, parodos, banketo, Jau
nimo kongreso ir t. L

X Balys Auginąs, Cleveland, 
Ohio, įstojo nariu Lietuviškos 
Knygos kluban, tuo būdu akty
viai paremdamas lietuvišką li
teratūrą. Jis įmokėjo 5 doL 
metinio mokesčio, už kuriuos 
jis gali pasirinkti klubo leidi
nių 7.50 dol. vertės.

X Visų šventųjų šventė, lap
kričio 1 d., yra privaloma. Tą 
dieną kiekvienas katalikas pri
valo išklausyti šv. mišias. Ka
dangi šventė išpuola penkta
dienį, tą dieną pasninko nėra ir 
galima valgyti mėsą.

X Rudens spalvos gražiai 
dekoruoja Gradinsko krautuvės 
langus. Krautuvėj kelios dešim
tys vietinių ir vokiškų radijų, 
patefonų, Hi Fi aparatų, tele
vizijų — viskas naujausia. Ma
lonu užeiti į tokią krautuvę.

X Ar žinai kad Suktiniu bus 
pradėtas Ateitininkų balius š.
m. lapkričio 16 dieną Westem 
Are. Ballroom salėje, 3504 So. 
Wcgtern Avenue. Pradžia 8 vai. 
vak.

X Spaudos ir informacijos 
komisija numatoma sudaryti 
prie LB Chicagos Apygardos 
valdybos. Tuo reikalu pavesta 
rūpintis Stasiui Dauniui, kaip 
LB Chicagos apygardos nariui 
informacijos reikalams.

Įėjo suvaldyti policija. Mergai
tės būtų pradėjusios kautis pei
liais, bet jas sulaikė policinin
kas. ^Paklaustos, dėl ko jos tos 
pjautynes rengėsi pradėti, atsa
kė, kad jos nei nebeatsimenan-

kų revoliuciją.

Atsigavo mėnesį buvęs 
bei sąmonės

Grėig Chambers, 13 m. ber
niukas, aštunto skyriaus moki-

čios. Pašalintieji moksleiviai ga-' ny_8 Ryder mokykloje atsigavo,
menes) išgulėjęs be sąmonės. 
Jisai buvo sunkiai sužeistas 
rūgs. 26 d., kai išvežiojant laik
raščius jo dviratis susidūrė su 
sunkvežimiu. Tada jam buvo 
perskelta galva. Dabar vaikas 
jau visiškai normaliai kalba ir 
juokiasi. Motina džiaugiasi, 
kad jos maldos buvo išklausy
tos.

Neįprasta darbo sutartis
Stewart—YVarner bendrovė 

Chicagoje pasirašė neįprastą 
darbo sutartį su Elektros Dar
bininkų unija. Visų pirma — 
pakeliamas darbininkų atlygi-

antklode užgesino liepsnas, pa- mmas nuo 7 iki 10 c. valandai 
ir dabar eilinis darbininkas 
gaus per valandą $1.68, o epe-

lės būti vėl priimti, kai jie at
sives savo tėvus. Kaip jau rašė
me, toje mokykloje net pusant
ro šimto auklėtinių maištavo 
prieš policiją.

Mirtis dėl žiebtuvėlio
South Chicagos ligoninėje 

mirė dvejų metukų berniukas 
Joseph Miller. Mirė nuo sun
kaus apdegimo. Jisai, Hallo- 
ween proga buvo aprengtos 
baltos princesės drabužiais, ku
rie užsidegė, kai jisai degiojo 
žiebtuvėlį. Jo motina tuo me
tu buvo išėjusi pas kaimynus. 
Išgirdusi klyksmą atbėgo ir

IS ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— to-opoldas Dymša, Lietu
vos diplomatas, su žmona daly
vavo Waldorf-Astoria viešbuty
je įvykusiame British-Speaking 
Union bankete, surengtame ka-1 
ralienei Elzbietai ir jos vyrui Į 
princui Pilypui pagerbti. Dym-1 
ša yra ilgametis tos britų ir 
amerikiečių draugystės organi
zacijos narys. Nors buvo labai 
didelis vietų pareikalavimas ir. 
daugelis net tos pačios organi
zacijos narių negalėjo atsilan
kyti. Dymša turėjo progos toje 
vakarienėje dalyvauti.

Vėliau Dymša su Jūsų kores
pondente pasidalijo tos .vaka
rienės įspūdžiais. Pirmiausia, 
anot jo. išorinis vaizdas buvo 
nepaprastai iškilmingas ir puoš
nus Karalienė gyvenime buvu
si dar gražesnė ir jaunesnė, nei I 
fotografijose ar televizijoje ją 
esame pripratę matyti. Ji trauk- Į 
te traukusi į save visų dalyvių 
akis. Ji sėdėjo centre, kuri su
darė grupė daugiausia iš britų 
valstybių bendruomenės atsto
vų, kurių pusė buvo spalvingais 
Azijos ir Afrikos kraštų drabu
žiais. Baltųjų dominijų diplo
matai ir amerikiečiai, kurių 
tarpe buvo tokios stambios pa
vardės, kaip Rooseveltai. Ro- 
ckefelleriai, Astorai, Ogdenai 
ir kiti, buvo taip pat iškilmin
gai išsipuošę, kaip vakarietiškų 
papročių vyrai ir moterys tik 
gali. Ir toliau Dymša pareiškė:

“Bet mane domino labiau ne
gu tas puikus išorinis vaizdas 
tai tas, kad karalienę lydėjo 
dešimties nepriklausomų valsty
bių atstovai, valstybių, kurios 
laisvu apsisprendimu sudaro ši
tą laisvųjų tautų bendruomenę, 
ir kurios vienintelis matomas 
ryšis yra šita karalienė, visos 
bendruomenės galva. Ir, žiūrint 
į tą gražią jauną karalienę ir 
jos laisvųjų kraštų atstovus, 
man prisiminė kita “tautų ben
druomenė”, į kurią Įeina ir ma
no tėvynė, ir man pasidarė la
bai liūdna.”

— Keturi žymūs menininkai 
dalyvavo metiniame Ateities 
žurnalo koncerte, kuris įvyko 
spalio 20 d. New Yorke, Wa- 
shington Irving mokyklos pa
talpose. Tai buvo Lietuvos ope
ros solistai Juzė Augaitytė ir 
Vladas Baltrušaitis, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir pia
nistas Aleksas Mrozinskag.

Koncertą pradėjo Ateities re
daktorius J. Baužinskas, trum
pai pabrėždamas ateitininkų 
meno supratimą ir jo reikalą. 
Pirmojoje dalyje dainavo iš 
Chicagos atvykęs Vladas Bal
trušaitis ir iš Philadelphijos 
Juzė Augaitytė, abudu pasiū
dydami su lietuvių liaudies dai
nomis ir lietuvių kompozitorių 
kūriniais. Prieš užleisdami sce-

IR TOLI Mass , tame pačiame kelyje, 
Brvadway gatvėje ir yra Me- 
thuen Memorial Hall.

Nelengvas fortepijono parti
jas atlieka Vytenis Vasyliūnas, 
vasarą paskyręs koncertui pa
siruošti.

— Aldona. Šileikaitė, brook- 
lyniečių J. ir O. Sileikių dukra, 
Bishop McDonald Highschool 
laimėjo aukso sagą už gerą mo
kymąsi.

— Kun. T. Žiūraitis, OP, spa
lio 28 d. lėktuvu išskrido į Eu
ropą savo studijų reikalam.

ną smuikininkui, jiedu nuotai
kingai sudainavo VI. Paulausko 
duetą “Nesek sau rožės”. Ligi 
pertraukos Izidorius Vasiliūnas, 
atvykęs iš Lawrence, Mass., 
griežė dvi sonatas — Arcange- 
lo Corelli sonatą nr. 1 D dur ir 
sonatą nr. 10 F dur.

Antrąją koncerto dalį pradė
jo smuikininkas to paties kom
pozitoriaus sonatomis nr. 12 D 
moli ir baigė sonata nr. 6 A 
dur. Šioje dalyje dainininkai 
pasirodė su operų arijomis ir i
tarptautinių kompozitorių kū-1 KAS KA IR KUR 
riniais, o pabaigai sudainavo
HiiPtfl ii Mozarto oneros “Don ” Budriko radi->° Pr<>Krama duetą is Mozarto operos Don Dainuoia Algirdas Brazis. Pasi- 
Juan”. Karštai publikos sutikti, klausykite šį vakarą Budriko ra

dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Tikrai 
pasigėrėsite puikiu dainavimu o- 
peros solisto Algirdo Brazio, taip
gi rinktinės muzikos. Prie to dar 
bus ir mįslių konkursas. Praeitą 
savaitę už mįslių atspėjimą laimė
jo dovanas Alex Juozapavičius — 
pasidabruotų peilių, šaukštų ir ša
kučių komplektą; Regina Žigaity- 
tė — karolius lr Theodoras Ces- 
na — Nylon kilimėlį. Budrikas kas 
savaitę skiria 3 dovanas.

Pranešėjas
— Lietuvių Fronto Bičiulių Chi

cagoje susirinkimas įvyksta lap
kričio 1 d. (šį penktadienį) 7:30 
vai. Lietuvos Vyčių salėje, 2453 
W. 47th SL Susirinkimo metu bus 
rodomas spalvotas filmas "Euro
pa ir Europos lietuviai 1957 m. 
vasarą”, Filmą susuko, demonst
ruos ir paaškinimus duos inžin. 
Bartkus, šią vasarą keliavęs po 
Vakarų Europą ir Šiaurės Afriką. 
Filme daug vaizdų iš Vakarų 
Vokietijos, kur prieš 10 metų tūk
stančiai lietuvių stovyklose, mies
tuos* ir miesteliuose leido trem
ties dienas.

Lietuvių Fronto bičiulės ir bi
čiuliai kviečiame susirinkime da
lyvauti. Valdyba

— De Paul universiteto Lietu
vių studentų klubo susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 3 d.

menininkai bisavo, apdovanoti 
gražiomis gėlėmis.

— Lietuvių diena tarptauti
nėje moterų rudens parodoje 
New Yorke bus lapričio 10 d., 
o programa užtruks visą va
landą nuo 1 iki 2 vai. popiet

Lietuvės, kaip ir kiekviene- 
riais metais, ir šiemet parodo
je turės du skyrius — viename 
bus kultūrinė paroda, kitame — 
kas nors specialiai šiems me
tams parinkto. Parodos renęgi- 
mo darbai užgulę ant Pabalti
jo Moterų Tarybos New Yorko 
skyriaus pečių. Tam skyriui 
pirmininkauja Vincė Jonuškai- 
tė.

— Visuotinis Liet. Studentų 
S-gos suvažiavimas šaukiamas 
New Yorke lapkr. 28 — gruo
džio 1 dienomis. Suvažiavimas 
vyks Statler viešbutyje. Rengi
mo komitete darbuojasi new- 
yorkiečiai studentai Banaitytė,
Grigaitis, Kezys, Skrupskelis ir
Ulėnas. Suvažiavimo darbuose . _ .... , . .. . . 2 v. p.p., 4531 So. California avė.
numatytos ir krepšinio rungty- (n-ras augštas). Studentai lanką
nės tarp Chicagos ir New Yor
ko studentų.

— Smuik. Izidoriaus Vasy- 
liūno trečias viešas koncertas 
įvyksta Lawrence, Mass. Vasa
ros šiltas dienas paskyręs dar
bui Izidorius Vasyliūnas paruo
šė naująjį smuiko koncertą, ku
rio programą sudaro trijų kom

De Paul universitetą ir nepriklau
są šiam klubui yra mielai laukia
mi. Valdyba

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti

_ . T , . svetimtaučius, nes Marąuette pozitorių sonatos. Tai Ludvig _ , . ... .
r „ ., . , . Bakery savin. Vilius Albrechtasvon Beethoven A dur sonata, nuosĮabų pyragą Repa paga,
parašyta 1802 metais, tuo lai
ku, kai kompozitoriaus kurtu
mas topo jau aiškia tragedija jo 
kūryboje. Kompozitorius išgy
veno dvasinės depresijos tam
sias valandas. Antroji sonata 
— K. V. Banaičio D Moli sona
ta, kurią kompozitorius parašė 
1934 metais Kaune. Trečioji 
sonata — norvego kompozito
riaus Edward Grieg C moli so
nata op. 43, parašyta 1889 me
tais, tuo laiku, kai kompozito
rius jau buvo pragarsėjęs Eu
ropoje ir Amerikoje.

Koncertas įvyks lapkričio 3 
dieną, 8 vai. vakare Methuen 
Memorial Music Hall, Methuen. 
Važiuoti keliu 28 į Lavvrence,

lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D. 
w**a»R**ioe**w»*******!»e!iei«H»p

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

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

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

ti apsidegindama rankas.

Per 1,074 dienas be 
mirties nelaimės

Chicagos priemiestis Elm- 
hurst net per 1,074 dienas 
džiaugėsi neturėdamas mirti
nos nelaimės. Deja, tos saugios 
dienos jau užsibaigė: antradie
nį buvo sunkiai sužeistos inži
nierius Somers H. Smith, 70 
m. amžiaus ir nugabentos į li
goninę mirė. Nelaimė įvyko 
pora blokų nuo namų. Taipgi 
buvo sužeisto jo žmona bei ant
ro automobilio vairuotojas.

Griežčiau reikalauti 
mokyklose!

Chicagos universitete įvyko Tarptautinė sąjunga pasiekė 
konferencija augštesnių mokyk- i susitarimą dėl atlyginimo aptar
iu klausimais. Tenai buvo pasi- naujantiems sprausminius ko- 
sakyta, jog dabar mokyklose inercinius lėktuvus. Juose tar- 
turėtų būti daugiau reikalauja- naujantieji gaus 20% daugiau 
ma, kad amerikiečiai įstengtų Į atlyginimo, negu iki šiol gavo

cialistai — daugiau kaip $3. 
Sutartyje numatyta, kad

kiekvienų metų spalio mėn. 
antrą pirmadienį bus vėl taria
masi dėl atlyginimo, atostogų 
ir kitų reikalų. Jeigu iki gruo
džio 1 d. nebus susitarta, tada 
unija skelbs streiką; taip nu
matyta sutartyje. Tas darbinin
kų unijos padalinys turi 35,000 
darbininkų, kurių tarpe 80% 
moterys.

Atlyginimas sprausminiame 
lėktuve

Pan American World Air- 
ways ir Aviacijos Inžinierių

būti pasiruošę tiems augštiems paprastuose lėktuvuose. Taigi 
X K. Medeišiui yra laiškas, uždaviniams, kuriuos laikas — sprausminio lėktuvo vyriau- 

A įsi imti ‘‘Drauge”, Į jiems kelia. sias inžinierius gaus $1,210 mė

nesiui. Numatomi taipgi pakel
ti 10% dabartiniai atlyginimai 
tarnaujantiems paprastuose ko
merciniuose lėktuvuose. Sutar
tis galios iki 1960 m. birž. 1 d.

Perlas austrių konservuose
Bennett šeimoje, 610 N. Pau

lina, Chicagoje, valgant kon
servuotas (kenuotas) austres, 

į buvo atrastas gražus perlas, di- 
idiuno, kaip geras šratas. Per- 
[las esąs 10 meti) amžiaus.

Dosnūs kovai su vėžiu
Šiemet Chicagoje kovai su vė

žio liga surinkta $218,686. Iš 
viso Dlinois valstybėje surinkto 
$1,493,203. Šiemet žmonės bu
vo dosnesni, kaip praeitais me
tais.

Nauji vieikeliai
Federalinė vynausybė patvir

tino Chicagoje tiesiamus eks
presinius kelius: vieną Calumet 
Skyway — nuo Stony Island 
ir-79 gatvės iki State ir 63 gat
vės, antrą — nuo paežerės ir 
23 gatvės iki miesto pietinio 
ekspresinio kelio ties Halsted

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepaora- 
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt Ifi Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 pavelkami. Kaina 
$2.00

Galima gauti “DRAUGO* 
Administracijcje

Mt Street, <Tht«vwF» S*. UI.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui, 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.60 doL, nes knygų pa
sirenkame nž 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 6 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Olnb)

4545 W. 63 8t., Chicago 29, Dl

Perskaitę
kitiems!

'Draugą” duokite

•KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON|!

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.

ModerniškJanaia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 8o Halsted 8t Vlctory 2-4226

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


