
THE LI1HUANIAN DAILY FRIEND 
PuauiSHtD *v

The Lithuanian Cathoiic Press Socictv 
4045 Wcst 63rd Street Chicaco 29. ILL.

Telefhone LUdlow 5-9500 
LCAOINO OAILV FOR OVF.R A MILLION LITHUANIAN*

i

Nr. 272 Price 7 centą

5721 COTTAGE J.OVE 
CH1CAG0 37, ILL. " »•»• 1 ■*

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
TREČIADIENIS, I*APKRICIO (NOVEMBER) 20, 1957

DRAUGAS

LIETUVIU KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJOS 
LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAOTIS 

SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 
IR MENO PRIEDU 

ORAUGAS ĮSTEIGTAS 1909 M

Kaina 7 centai VoL XXJ

Sovietai atmetė Nusiginklavimo komisijos planą
Mažos Tunisijos apginklavimas 

griauna didžiųjų vienybę
Amerika ir Anglija šiomis dienomis kietai susikirto su sąjun

gininke Prancūzija dėl Amerikos ir Anglijos ginklų siuntimo Tuni
sijai, anksčiau buvusiai Prancūzijos kontrolėje, o nuo 1956 m. ga
vusiai nepriklausomybę. Tunisija yra Šiaurės Afrikoje, turi 4 mi- 
lionus gyventojų ir turi plačias sienas su Alžirija, kur Prancūzija 
veda kruvinas kovas dėl Alžirijos išlaikymo Prancūzijos kontro
lėje.

Prancūzija yra įniršusi ir pa
sipiktinusi Amerikos ir Angli
jos žygiu ir yra įsitikinusi, jog 
Amerikos ir Anglijos ginklų 
siuntos Tunisijai reiškia, jog 
Amerika ir Anglija nesupranta 
Prancūzijos interesų ir prisideda 
prie Prancūzijai ruošiamų laido
tuvių šiaurės Afrikoje. Prancū
zija baugina Ameriką ir Angliją
Atlanto pakto krize. Susikirti- ... x x ,. . . , , . Prancūzijos protestų, Amerika ir:mas tarp sąjungininkų ,vyko tuo! . ... J 1 ,.2!’............ !. i • ■ ■ * i* Anglija nusprendė Tunisijai gm-|metu, kai visi Atlanto pakto na,, ,J . H. klų duoti. Amerika ir Anglijanai rengiasi gruodžio men. susi-1 , 7
tikti Paryžiuje, kad sovietų grės P‘a,3l'ln0’ jog joto duot. ginklų 

atsisakius, j Tunisiją plauks so-1 
vietiniai ginklai ir bus prarastas | 
sąjungininkas. Amerika ir An
glija taip pat patikino Prancūzi-j 
ją, jog Tunisija yra davusi paža-' 
dą, jog siunčiamieji ginklai bus j 
naudojami tik Tunisijos apsau-l

l' “U " " Kai ir nepateks j Alžiriįos suki-i , W^mgton4lf.1.y

kitus kraštus, kad jie nekištų 
pirštų prie Tunisijos. Kai Ame
rika ir Anglija ruošė planus kiek 
ir kokių ginklų Tunisijai duoti, 
Prancūzijoj įvyko vyriausybės 
krizė, daugumoje dėl tos prie
žasties.

Lapkričio 13 d. Amerika ir 
Anglija įteikė Prancūzijai notas, 
kuriose pareiškė, jog, nežiūrint

mės ženkle sustiprinus vieningu
mą ir paspartinus ir padidinus 
modemų apsiginklavimą. Nauji 
įvykiai būsimai Paryžiaus kon
ferencijai atneša naujų ir sunkių 
nesusipratimų. Prancūzijos už
sienių reikalų min. Christian Pi- 
neau atskrido
protestuoti ir įspėti, jog Ame
rikos ir Anglijos pasielgimas Lapkričio 15 d. Anglija ir| 
griauna Atlanto pakto narių so-, Amerika į Tunisiją lėktuvais at-' 
lidarumą. vežė pirmas lengvųjų ginklų siun j

tas. Prancūzija pareiškė griežtą 
protestą, o Prancūzijos delegaci- i 

1956 m. kovo mėn. Prancūzija ja Atlanto pakto narių parlamen 
suteikė Tunisijai nepriklausomy (tariniame seime protesto ženk- 

pan išėjo iš posėdžio. Atlanto 
pakto narių tarpe įvyko rimta 
krizė.

Prancūzijos užsienių reikalų 
min. Pineau Washingtone turės

Tokia įvykių eiga

bę. Tuniso valdžios priešakyje 
atsistojo didelis vakariečių šali
ninkas ir komunizmo priešas 
Bourguiba. Metų bėgyje buvo 
panaikinta sultonų monarchija
ir Bourguiba išrinktas pirmuoju rasti sprendimą. Jei patenkina- 
nepriklausomos Tunisijos prezi- mo sprendimo nebus rasta, Pran 
dentu. Tunisija paprašė Ameriką cūzijoj gali įvykti.pati sunkiau- 
ir Angliją ginklų, kai prancūzų šia vyriausybės krizė. Prancūzi- 
armija ir policija pasitraukė iš ja bijo, jog Tunisijai siunčiami 
Tunisijos. Prancūzija principe į ginklai pateks į Alžirijos sukilė- 
sutiko Tunisiją aprūpinti gink- ’lių rankas ir jais bus kovojama 
lais, bet derybos nutrūko, kai j prieš Prancūziją. Amerika ir
Prancūzija pareikalavo ginklų 
kontrolės, jog ginklai nepateks į 
Alžirijos sukilėlių rankas. Pran
cūzija kaltina Tunisi ją, jog ji re
mia Alžirijos sukilėlius.

Padėtis pasunkėjo, kai Komu
nistinė Čekoslovakija ir sovieti
niais ginklais aprūpintas Egip
tas pasiūlė ginklų Tunisijai, ku
rių Tunisija negavo iš Prancūzi
jos. Tunisijos prezidentas Bour

Anglija mato, jei Tunisijai ne
bus duota vakarietiškų ginklų, 
Tunisija jų gaus iš sovietinio 
bloko, bus prarastas sąjunginin
kas ir sovietiniai ginklai daug 
greičiau atsidurs Alžirijos suki
lėlių rankose.

Naujas prezidentas
VIENA, lapkr. 20. — Komu-j 

guiba viešai kreipėsi į visus kraš nistinis Čekoslovakijos parla- 
tus, prašydamas parduoti ginklų Į mentas išrinko naują prezidentą, 
krašto gynybos reikalams. Bour- i komunistų partijos sekretorių 
guiba davė suprasti, jog jis no- Antonin Novotny, 53 m. am- 
rėtų ginklus gauti iš Amerikos ir žiaus. Jis išrinktas prieš savaitę
Anglijos. Washingtonas ir Lon- 
donas, pamatę, jog Tunisija nori 
vakarietiškų, bet ne sovietinių, 
ginklų, ryžosi jų duoti. Prancū
zija įspėjo savo sąjungininkus ir

mirusio prez. 
ky vieton.

Antonin Zapotoc-

Karvs William Girard, Japoni
joje eidamas sargybą nušovė mo
terį ir buvo teisiamas japonu teis
mo. Vakar japonų teismas paskel
bė sprendimą. Girard už “vaikiš
ka užgaidą” nubaustas 3 metais 
kalėjimo sąlyginiai. Karys yra ve
ika kilMjJl'. laU-lJfjjtl (INF)

Tikisi susitarimo
IjONDONAS, lapkr. 19. — 

Anglijos užsienių reikalų minis- 
teris Lloyd pranešė, kad Angli
ja labai apgailestauja dėl įvykių 
su Prancūzija ir mano, kad įma
nomas susitarimas ateityje, gi 
ginklai Tunisijai yra reikalingi, 
kad ji galėtų išvengti įkritimo į 
sovietų bloką. Yra gautas paža
dėjimas iš Tuniso valdžios, kad 
ginklai nepateks į neteisėtas ran 
kas.

KALENDORIUS

Lapkričio 20 d. šv. Feliksas 
Valujietis. Senovės: Kurbautas 

I ir Audė.
Saulė teka: 6:45 vai., leidžia

si: 4:28 vai.
ORAS

Chicagoje ir jos apylinkėse 
! šiandien truputį šilčiau. Tempe
ratūra arti 40 1. Vėjas ligi 15 

mylių per valandą.

Prancūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Pineau atvyko į Ameriką 
aiškintis dėl Tuniso. (INS)

Braška lyga
KAIRAS, lapkr. 19. — Arabų 

lyga gali sugriūti, dėl finansinių 
reikalų, kadangi Irakas, Jeme
nas ir Libija nenori mokėti nu
matytų mokesčių.

Brolybes Žiburys
ROMA. — Brolybės Žiburio 

kongresas įvyko lapkričio mėn. 
pradžioje Romoje. Tuo vardu va 
dinama organizacija yra įsikū
rusi praėjusiais metais ir jau tu
ri savo vienetus daugelyje Euro
pos,'Afrikos, Amerikos, Azijos 
ir Okeanijos valstybių, iš kur 
yra atvykęs didelis skaičius at
stovų. Kongrese dalyvauja ir Po 
piežiškos Šalpos komisijos pirm. 
Mons. Ferdinando Baldelli. „Bro
lybės Žiburio” organizacija turi 
tikslą, prisimenant žuvusius šia
me kare ir įvairiose koncentraci
jos stovyklose, iškelti visų, ko
vojančių už laisvę, heroizmą ir 
kartu taikos bei krikščioniškos 
laisvės meilę.

Japonai nepatenkinti
MAEBASHI, Japonija, lapkr.

— 20. — Nuteisus sąlyginiai Gi
rard karį nušovusį japonę mote
rį, daugelis japonų nepatenkinti 
ir sako, kad tai yra perlengva 
bausmė. Washingtone senatoriai 
respublikonai Aiken ir Flanders 
teigia, kad bausmė būtų buvusi 
didesnė, jeigu būtų teisę ameri
kiečių teismas. Žuvusios moters 
duktė sako, kad Girard nėra pa
kankamai atlygintas už savo nu
sikaltimą. Japonų socialistų par
tijos vadas sako, kad toks spren
dimas rodo japonų silpnumą. Ka 
rys kilęs iš Ottavva, 111.

Žuvo Schlitz
bravoro paveldėtojas

GRAFTON, N. Y„ lapkr. 20.
— Ted Tallmadge, Milvvaukec, 
Wis., Schlitz alaus bravoro pa
veldėtojas, žuvo lėktuvo katas
trofoj. Jis buvo Mrs. Charles 
Albright, kuri turi daugiausia 
minėtame bravore akcijų, vai
kaitis. Tallmadge turėjo 20 m., 
studijavo universitete.

Draugiška vyriausybe
MANILA, lapkr. 20. — Nau

jai išrinktas Philippinų preziden 
tas Carlos Garcia teigia, kad jo 
vyriausybė yra antikomunistiška 
ir proamerikoniška ir ji ir toliau 
sieks gerų santykių su Amerika. 
Garcia 61 m. amžiaus politikas, 
perėmė pareigas žuvus prez. 
Magsaysay, gi prieš savaitę jis 
buvo išrinktas prezidentu.

Blogi planai
VIENA, lapkr. 19. — Buda

pešto laikraštis rašo, kad Ven
grijoj planavimo darbai yra blo
gi. Esą žiemą nėra krautuvėse 
žieminių drabužių, o vasarą va
sarinių.

Braška Jordanijos 
sostas

LONDONAS, lapkr. 20. — Ma 
žosios Jordanijos karalystė, kaip 
pranešama iš Vidurinių Rytų 
braška, kadangi Egipto ir Siri
jos kurstomi asmenys labai puo
la jaunąjį karalių Hussein. Vyks 
ta neramumai ir viduj. Kaikurie 
politiniai vienetai spaudžia ka
ralių, kad jis pasektų Siriją ir 
įeitų į sovietų orbitą. Kairo ir 
Damasko spauda atvirai kursto 
Jordaniją išsivaduoti iš Hussei- 
no valdžios, gi Kairo radijas at
virai šaukia prie pasikėsinimo 
ginklu. Ekspertai praneša, kad 
tokioj situacijoj būdamas Jor
danijos karalius gali būti nuvers 
tas kasdien. Amerikos karinė 
pagalba stiprina sostą, tačiau 
yra daug priešų, kurie sako, kad 
Hussein parsidavė užsienio im
perialistams. Didelis klausimas 
ką yra pažadėjusi Amerika ir 
Anglija tuo atveju, jeigu kiti 
arabų kraštai atakuotų Jordani
ją

Adlai Stevenson sveikinasi su 
reporteriais Washingtone į kur jis 
atvyko pasitarti su Dulles užsie
nių politikos, Nato, reikalais.

(JAV)

Lietuviai turi suglausti 
savąsias jėgas

WASHINGT0NAS. — Lietuvos pasiuntinybės Charge d’Af- 
faires J. Rajeckas, Alto suvažiavimo proga Washingtone, lapkri
čio mėn. 15 d. pasakė kalbą, kurioje išreiškė pasiuntinybės vardu 
padėką Altui už bendradarbiavimą ir pasisakė aktualiais klausi
mais.

„Man, kaip žinote, teko perim
ti min. Žadeikio atsakomybę ir 
jo naštą, — pareiškė J. Rajec
kas. — Ji didelė ir sunki ypač 
šiuo metu. Išvengti tos atsako
mybės buvo neįmanoma. Tokioj 
padėtyj moralinė Alto ir kiek
vieno veiksnio, parama yra dide
lis dalykas. Jūs ją besąlyginiai 
teikėte mano pirmtakūnui. Ne
abejoju, jūs ją ir man neatsaky
site. Bendradarbiavimas — Lie

tame leidinyje Vasario 16 d. pro
ga telpa. Dešimtys puslapių apie 
Lietuvos skriaudą ir jos teises 
tame organe prirašoma ir dešim
tys tūkstančių egzempliorių iš
platinama. Tai sudaro ištisą bro 
šiūrą“.

„Aš džiaugiuosi, kad Taryba 
vieningas veiksnys. Vieno parei
gūno neseniai užklaustas, ar esa
ma vieningo Amerikos Lietuvių

, . ,, ... organo šioje salyje, as su pasi-tuvos vadavimo bylos pasiseki- J ... ,... J 1 didžiavimu galėjau nurodyti įmo laidas.
ALT turi impozantiškų darbų 

Lietuvai rekordą. Jo veikla pra
sidėjo galima sakyti, su pirmuo
ju žygiu į Baltuosius Rūmus, kai 
vykote pas prezidentą Roosevel- 
tą išgirsti garsų ir džiugų pareiš 
kimą, kad Lietuva tebėra gyva 
ir vėl bus laisva. Tas nusistaty
mas tarybos pakartotinų žygių 
pasėkoje, patvirtintas ir sekan
čių šios šalies prezidentų.

Jei šiandieną, po tiekos metų,

ALT pavyzdį“.
„Šiandieną Lietuvos vadavimo 

darbe vartotina ne Babelio sta
tybininkų kalba. Reikalinga kal
ba, kurią mes išmokome Lietu
vos istorijos raidoje, kuri mums 
skiepyta Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpyje, t. y. vieny
bės kalba.

Dideliai vertindamas veiksnių 
vienybę ir jos svarbą lietuvių 
tautai, aA norėčiau šia proga 
jums priminti, gal, ir savaime

J. A. Valstybių vyriausybė ne-, suprantamą dalyką, kad vienybę 
pripažįsta sovietų okupacijos ir j a3 įrgj nusistatęs savo pareigose 

įjos padarinių, jei jos augšti pa- praktikuoti. Aš nemanau vado- 
I reigūnai pakartotinai skaitlin- vautis jokiu sroviškumu, jokiu 
gaiš atvejais, šiandieną imtinai, partingumu. Manoji organizaci- 
tai pabrėžia, jei Lietuvos pasiun- ja Lietuva vadinasi, tos organi- 
tinybė šioje šalyje pilnateisiai zacijos nariai — visi geros va- 
tebeveikia, tai pirmon eilėn šios Įįos lietuviai“.
šalies kilniaširdžių principų ir (juo tarpu, kai tautų atgimi- 
nuoširdaus J.A.V. skriaudžiamai mo pavasaris eina Azijos ir Af- 
Lietuvai draugiškumo dėka. Lie- rįk03 kontinentais, kai apie 20 
tuvių tauta paliks amžinai dė- nailjų tautų po karo prisikėlė 
kinga už taip kilnų J. A. V. josi nepriklausomam gyvenimui, tuo 
atžvilgiu gestą ir moralinę jai pat. metu imperialistinis komu- 
paramą pačiu sunkiausiu jos nizmas užsmaugė visos eilės se- 
istorijoje metu. nų tautų nepriklausomybę. Kas

Aš suminėjau Amerikos drau-Į paliko iš komunistų kadaise pro- 
giškumą Lietuvai ir lietuvių j klamuotos tautų apsisprendimo 
tautai. Tą draugiškumą ugdyti teisės? Grynas pasityčiojimas, 
bei kultyvuoti didele dalimi, be Komunistų partija, kuri preten- 
abejo, prisidėjo Amerikos lietu- davo būti nuskriaustųjų partija,
viai bendrai ir A. L Taryba ypa 
tingai. Jos įnašas Lietuvos vada
vimo darbe svarus ir šaunus.

Šaunios ir tradicinės skaitlin- 
! gi, senatorių bei kongresmenų 
sakomos kalbos Vasario 16 d. 
proga, Kapitolyje. Kadaise dr. 
Šliupas su pasididžiavimu prisi
mindavo, kaip nepaprastą ir iš
imtiną dalyką, kad jo kalba kar
tą patekusi j Congressional Re- 
cord leidinį. Šiandien, didžiumoj 
ALT ir jos amabasadorės, p-lės 
Kižytės, pastangų dėka, virš šim 
to pareiškimų bei kalbų kasmet

anot Jean Paul Rortre, šiandien 
virto „žmogžudžių partija“. Mes 
gi, iš kartaus prityrimo, žinome 
— ji kartu yra ir genocidinė par 
tija.

Tokios padėties akivaizdoje, 
laisvasis pasaulis subruzdo. Jis 
suglaudžia savo gretas. Tai, rei
kia tikėtis, turės išganingi, lais
vajam pasauliui ir Lietuvai pašė 
kų. Suglauskime ir mes savąsias 
gretas. Duok, Dieve, tai įgyven
dinti bent Lietuvos nepriklauso
mybės ir Kudirkos jubilėjiniais 
metais“.

Esą šešiolika valstybių

priklausą vakariečių blokui
NEW YORK, lapkr. 19. — Vakar sovietai oficialiai pranešė, 

kad vakariečių naujas pasiūlymas sudaryti Nusiginklavimo komi
siją iš dvidešimt penkių valstybių jiems nepriimtinas.

Sovietų atstovas V. V. Kuz-1 =============================
necovas pranešė, jog sovietų de
legacija Jungtinių Tautų Gene
ralinėj Asamblėjoj balsuos prieš 
tokį projektą, kad nusiginklavi
mo komisija būtų sudaryta iš 25 
valstybių. Šie sovietų pareiški
mai palaikyti kaip blefas ir nu
matytas projektas vistiek bus 
pastatytas balsavimui. Naujų 
valstybių priėmimas į nusigink
lavimo komisiją buvo šešių vals
tybių pasiūlytas praeitą pirma
dienį.

Nori komunistinių valstybių
Priėmus naujų narių Nusigin

klavimo komisiją sudarytų dvi
dešimt penkios valstybės. Kuz- 
necovas pareiškė, kad tokia ko
misija yra provakarietiška, nes 
esą iš 25 valstybių 16 jų priklau
so Vakarų kariniam blokui. Jis 
pareiškė, kad sovietai nori, jog 
komisiją sudarytų visi Jungti
nių Tautų nariai, t. y., 82 valsty
bės, tačiau jie sutiktų, kad ji bū
tų ir mažesnė, bet kad būtų su
daryta iš socialistinių (komunis
tinių) arba neutralių valstybių. 
Tokią komisiją galėtų sudaryti 
32 valstybės, papildant vakarie
čių pasiūlytą skaičių septynio
mis neutraliomis arba komunis
tinėmis valstybėmis.

Šį rytą Albanija pasiūlė pri
imti dar 7-nias valstybes: Aus
triją, Bulgariją, Indoneziją, Ru
muniją, Sudaną, Suomiją ir Cey- 
loną. Vakariečiai mano, kad toks 
nuolatinis sovietų boikotas gali 
sugriauti Nusiginklavimo komi
sijos suorganizavimą.

Daug pabėgėlių
VIENA, lapkr. 20. — Austri

jos vidaus reikalų ministerija 
praneša, kad per šių metų de
šimt mėnesių į Austriją iš Jugo
slavijos atbėgo 13,450 žmonių. 
Tai tris kartus daugiau negu 
pernai per visus metus, kada at
bėgo 5,289 asmenys.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Sirijos gynybos ministeris 

Khalem EI Azem paskirtas fi
nansų ministeriu.

• Argentina jieško rinkų mė
sos pertekliui parduoti. Du mė
sos pramonės direktoriai išvyko 
tokių rinkų jieškoti į Britaniją, 
Prancūziją, Vakarų Vokietiją, 
Italiją ir Izraelį.

• Kalėdų dovanas į Alaską, 
Porto Rico ir Havajus privaloma 
išsiųsti gruodžio pradžioj.

• New Yorko dienraštis Nevv 
York Herald Tribūne skelbia, 
kad Sovietų Sąjunga per viene-

Žydai vienijasi rius metus surinko apie 4 mil.
dolerių už siunčiamus iš JAV 
siuntinėlius.

• Lietuvoje lapkričio 10 d. bu
vo matyti didelė šiaurės pašvais
tė. Manoma, kad tokių pašvais
čių pasirodys ir daugiau, kadan
gi dabar yra saulės maksimumo 
metai.

• Peru valstybėj astuonių ir 
pusės metų mergaitė Hilda Tru- 
jillo laukia kūdikio. Jos kūdikio 
tėvas yra 19 metų.

• Grant Withers, 55 m. am
žiaus filmų aktorius, pavojingai » 
apdegė rankas ir veidą motelio 
gaisre. Manoma, kad užmigo rū
kydamas.

• Dodgeville, Wis., Sleeman 
PARYŽIUS, lapkr. 20. Tūks- įejma švenčia 77 metų vedybinio

tančiai streikuojančių tarnauto- gyvenimo sukaktuves. Vyras tu- 
i^?er°nStr-V° Prieš.{iniansy mi ri 97, žmona 96 metus. Per tą 

laiką jie nė karto nesusibarė.

i vienijasi
KLAMESHA LAKE, N. Y., 

lapkr. 19. — Konservatyviųjų 
žydų organizacijos planuoja su
daryti pasaulinę organizaciją, 
kuri apjungtų visas pasauly esan 
čias sinagogas, kaip žydų orga
nizacijos centrus. Akcija kilo 
JAV žydų sinagogų organizaci
jos suvažiavime Klamesha I^ake 
mieste. David Freeman, Pirmo
sios Konservatorių Kongregaci
jos pirmininkas, tūkstančiui de
legatų pareiškė, kad tokia orga
nizacija būtų pionieriai religinio 
atsinaujinimo.

Prancūzai streikuoja

nisterijos rūmus reikalaudami 
augštesnių atlyginimų. Stiprūs 
policijos daliniai, naudoją heli
kopterius, saugo nuo išsišokimų.

• Godfrey, III., miesto gyven
tojas Arms mirė nuo širdies ata
kos bemedžiodamas stirnas.

• Garcia, naujasis Philippinų 
prezidentas sako, kad jo laimėji
mas yra demokratijos triumfas.

• Maskvos radijas pranešė, 
kad yra paruoštos grupės asme
nų, kurios seka girtuoklius, chu
liganus ir jaunimo santykius ki
nuose ir parkuose.

• Leningrado miesto požemi
nis traukinys švenčia antrą su
kaktį. Bolševikai giriasi, kad 
traukiniai vaikšto 99 proc. punk
tualiai.

VCLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Medforde, Mass., traukinys su JI vagonų nušoko nuo bėgių 
vakar dieną. Užmušta pora asmenų.

— Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Pineau Tuniso rei
kalais vakar vakare kalbėjosi su sekretorium Dulles. Pirmadienio 
naktį atskridęs į Washingtoną iš New Yorko Pineau pareiškė, kad 
iš Tuniso ginklai yra. šmugeliuojami į Alžirijg.

— Sovietų šnipas Rudolf Ivanovich Abel, nuteistas 30 m., ka
lėjimo, pareiškė, kad jis duosiąs apeliacijos skundą.

— Gynybos sekretoriaus pavaduotojas Murray Snyder pareiš
kė, kad paleidžiant pirmąjį JAV satelitą spaudos atstovai negalės 
dalyvauti.

— Vakar pranešta, kad per Fnrmozą praėjęs taifūnas Lala 
padarė penktus milionus dol. nuostolių.

— Rudolf Dicls, gestapo pirmasis viršininkas, Goeringo svai
nis, mirė Vokietijoje, sulaukęs 56 m. amžiaus.

— Detroite vakar banditai panaudoję ašarines dujas atėmė 
ii brangakmenių pirklio atvykusio iš Ncw Yorko 500,000 dol. ver
tės brangakmeniu.
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Adresas: 4003 So. Franeiseo Avė., Chieago 32, I1L Tel. YA 7-8588

Akademinei skautijai 33 metai!

Jūrų budžių vienetas, kuriam 
vadovauja j. s. E. Jasiukaitis, pa 
siskirstė į dvi grandis. Jūrų bu- 
džiams vadovauja j. ps. A. Le- 
vanas, o jūrų skautininkams — 
j. s. E. Druskis.

Jūrų skautų,-čių tėvų komite
tas nutarė aktyviai prisidėti 
prie visų ruošiamų parengimų, 
padedant darbu ir pinigine pa
rama.

Tradicinis jūrų skautijos va
karas “Puota jūros dugne” į- 
vyks vasario 15 d. Western Ball-

tono, pirmojo židinio Australi
joje steigėjas v. s. Ant. Krausas 
ir Toronto, židinio vadovas v. 
s. V. Skrinskas. Šiuo metu Los 
Angeles židinys artėja į 20 na
rių skaičių. Jo nariai pagal iš- GRAŽIŲ“ LIETUVIŠKŲ ATVIRU

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

ĮVAIRIOMS PROGOMS
“Drauge” galima gauti NAUJŲ

T«L BBUuum 5-1811
HR WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuviu gydytojas)

P. ŠILEIKIS, 0. P.

galės stengiasi remti abiejų Los 
Angeles vietininkijų veiklą, o 
taip pat prisideda prie “Litua- 
nus” rėmimo.

Kauno universitete būrys be
studijuojančių jaunuolių — skau 
tų ir skaučių — 1924 m. spalio 
16 d. įkūrė Studentų Skautų 
Draugovę. Keleriems metams

kestras. Graži, puošni salė, be 
sikeičią įvairūs šokiai, dainos ir 
rateliai visus maloniai užėmė. 
Malonu buvo svečių tarpe ma
tyti ir vyresniosios kartos at-

room salėje

praslinkus, 1930 m., broliai per-1 stovus bei iš Clevelando ii- Ur- 
siorganizavo korporacijos pa-! banos atvykusius seses ir bro-
grindais, prisiimdami Korp! Vy
tis vardą. Sesės skautės 1930 
m. įsteigė Studenčių Skaučių 
Draugovę. Abu šie vienetai gra
žiai darbavosi studentijos tarpe 
iki bolševikų okupacijos.

Atsidūrus tremtyje ir pradė
jus organizuoti pirmuosius skau 
tiškus vienetus, atbudo ir akade 
minė skautija. Hamburge 1946 
m. suorganizuojama I vietinin- 
kija. Lietuvių Skautų Sąjungos 
suvažiavimo metu Kasselyje 
1947 m. įsteigiamas Akademinis 
Skautų Sąjūdis, trumpai — A. 
S. S., šiuo metu apjungiąs Aka- 
tdemikių Skaučių Draugovę, bro
lių vienetą Korp! Vytis, ir nese
niai įsteigtą Akademikų Skautų 
Ramovę, apimančią vyresnio am 
žiaus filisterius bei senjorus. Tai 
gi šiais metais, švęsdami 33 me
tus nuo akademinės skautijos į- 
kūrimo, kartu švenčiame ir 10 
metų nuo jos atgimimo trem
tyje.

Chicagos A. S. S. skyrius šias 
visas iškilmingas metines pami
nėjo š. m. lapkričio 9 d. Diena 
buvo pradėta pamaldomis Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Po pietų se
kė iškilminga sueija Jaunimo 
centre. Jos metu visa eilė se
sių ir brolių pasipuošė A. S. D. 
ir Korp! Vytis spalvomis. Va
kare Shoreland viešbutyje įvy
ko iškilminga vakarienė ir šo
kiai. Vakarienę pradėjo senj. A. 
Mickevičius, pristatydamas nau 
jąją A. S. S. pirmininkę filiste- 
rę dr. J. Aglinskienę. Naujoji 
pirmininkė, supažindindama sve
čius su Sąjūdžio veikla, pažymė
jo, kad šiuo metu sąjūdžiui pri
klauso arti 600 narių šešiolikoje 
skyrių. Devyni skyriai veikia 
JAV, kiti — Kanadoje, Vokie
tijoje, Australijoje, Anglijoje ir 
Venezueloje. Vakaro kalbėtojas 
fil. K. Palčiauskas nagrinėjo 
praktiškumo ir idealizmo pra
dus skautybėje, iškeldamas ide
alizmo dominavimą lietuviškoje 
skautybė je. Šalia to trumpai kai 
bėjo Korp! Vytis kapelionas tė
vas J. Raibužis, SJ, vyriausioji 
skautininke O. Zailskienė, įvairių 
skautiškų bei studentiškų gru
pių atstovai — Lietuvių Studen
tų Sąjungos Chicagos skyriaus, 
Studentų Ateitininkų Sąjungos, 
Lietuvių Studentų Santaros ir 
kt. T. n. N. Šal'kauskaitės dek
lamuotas eilėraštis ir L. Germa

nus. Vakaras prabėgo malonio
je nuotaikoje. Vyt. C.

I
CHICAGOS SKAUTININKŲ 

RAMOVftS NARIAMS
Gruodžio 1 d., sekmadienį, 12 

vai. Jaunimo centre (56 ir Clare 
mont Avė.) kviečiama Chicagos 
Skautinnikų Ramovės sueiga. 
Darbotvarkėje — v. s. O. Zails- 
kienės pranešimas apie paruo
šiamuosius tautinės stovyklos 
darbus ir taip pat Naujųjų Me-

Orthopedas
Acaratal-Protesal, Med 
delal. Snuc. pagalba k<di>n 

tAroh Nupporta) Ir LL 
» * Ir 8-S Šeštadieniais

3925 West 59 Street
»au , nuliai!., autvlrtad. _ ________ _______

nuo 1—8 p p. 6;»U—2:20 < ORTHOPEDIJOH TECHMEOfi LAB
2850 W. 68 rd St. Chieago 28, Q| 

*"“■ Pltnepei-i 6-5084

Ir Vai.Vai , 
penktai! 
vai. vak 
o p

»-i
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTA. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00. 

Užsakymus su pinigais siuskite*

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chleeco 29. III. 

Platintojams duodama nuolaida
r-i sss'bJ j

Trečiai! ir AeAtatl

Tel
l'el oriau Ir bato Ol.ymplc 3-4166

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Su Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir 8 8 va! vak..

įsakytus trečiadienius, 
šeštadieniais lt iki 8 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4200 W. ttSrd St 
Oftao teL KElianoe 6-4410 

Reaid. telef. GRovehill. 6-0617
, Valandos: 1-8 p. m., 8-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Oftao tel. Cl.lffHldr 4-2866 
tU-tldemljoe LAfayette 8-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 8 ir 6 iki 9 v. vak 
*estad nuo *■ iki 8 vai.. lšakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai 30 North Wacker Ori ve
'Clvlo Opera House, kam b 868) 

Vai. kasd 12—8
Tel. CEntral 6-3284 

6003 West 16tb Htr.. Cicero
a! kasdien 6-8, šeštad. 1-3 Tti. 

Tel. TOwnhaU 8-0656
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS

— LSB vyriaus, skautininkas,
įvertindamas LSB reprezenta- 
cio vieneto žygius amerikiečių 
skautų džiamborėje, vieneto na
rius apdovanojo sekančiais gar
bės žymenimis: “Už nuopelnus” 
ordinu — s. M. Manomaitį, “Tė
vynės sūnaus” žymeniu — si.

h A f T n P n E I R< didžiūną ir psl. G. Čepą, “Vė- 
) | U V4 fc J fc liavos” žymeniu — psl. K. Mato- 

’ nį, psl. V. Gailiūną, psl. D. Glo- 
dą ir skautus Br. Banaitį, V. 
Gedmintą ir A. Skinkį.

A. G.

X* m u

— Lietuvių Skautų Brolijos 
Vadija paskelbė visiems viene
tams gruodžio mėnesį Kalėdų 
gerojo darbelio mėnesiu Vokie
tijoje esantiems skautams ir 
skautėms paremti. Visi nedir
bantieji brolijos nariai aukoja 
nemažiau 10 centų, o dirbantie
ji — nemažiau 25 centus. Vie
netų vadovai surinktus pinigus 
siunčia adresu: Mr. T. Gailius, 
(16) Huettenfeld b. Lampert- 
heim. Litauisches Gymnasium,

tų sutikimo klausimo svarsty- Schloss Rennhof> Vo.
mas. Sueigoje žada dalyvauti ne kietijos broliams taip pat yra
seniai iš Romos atvykęs L. S. S. 
vyriausias dvasios vadas kun. 
dr. J. Vaišnora. Visi skautinin-

reikalrngi drabužiai. Peržiūrė
kime savo atsargas ir pasidalin- 

... . kime su pagalbos reikalingais,
kai,-ės, gyvenantieji Chicagoje gkautas skautui — brolis! 
ir apylinkėse, kviečiami dalyvau-,
ti. Skautininkų ramovės v-ba — New Yorko skautų tuntas 

ruošiasi pagaminti filmą iš savo 
į gyvenimo. Filmą režisuoja L. 
Karmazinas, o filmuoja G. Pe- 
nikas. Jis bus dviejų dalių. Pir- 

S*1 moję dalyje bus parodytos su
eigos, posėdžiai, skautų tėvų ko 
mitetas, skautų vyčių oktetas, 
suvažiavimai, vilkiukų stovyk-

— Liet Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus valdybon 
1957 — 1958 m., tarp 5 narių, iš 
rinkti ir trys skautai akademi
kai — L. Petrauskaitė, V. Ra
manauskas ir V. Virbickas.

— Toronto sk. vyčių pulk. J. 
Šarausko .būrelis Belfontaine, 
apie 40 mylių šiaurėje nuo mies- i 
to, turėjo puikią iškylą rudens 
gamtoje. Būrelis atšventė savo 
pirmąsias metines, dalyvauda
mas Perkūno skautų vyčių bū
relio aštuntųjų metinių iškylo
je — Honeymon Grove saloje, 
120 mylių nuo Toronto. Šioje 
iškyloje išrinktas naujas būrelio 
vadas — vyr. skltn. V. šernas.

Oftao telef. LAfayette (-1210, Jei 
neatsiliepia, (aukite KEdzle S-2888
0R. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 » 
Vak pirm. antr., ketvlrt 8-8:80 v

Trečlad tik nusitarus.

DR. IRENŠ KURAS
(Gydytoja Ir (Jhlrurgč)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGI 
SPECIALI STB

1156 South Weatern Arenos
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo

Į « ▼.—8 vai vakare Trečlad. nuo
l 11 vai. ryto — t v. p. p. šeštad ,1 
i vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
I Rea. tel. WAlbroob 5-8765

IJETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS RINKIMAI

Šį rudenį baigiasi visų L 
S. organų kadencija. Korespon- 
dencinis suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja aktyvūs skautininkai 
ir rinkti vienetų atstovai, ren
ka L. S. S. tarybą, kontrolės 
komisiją, garbės teismą, seseri
jos ir brolijos vyriausius skau
tininkus ir jų pavaduotojus, ra
jonų vadus bei seserijos ir bro
lijos garbės gynėjus.

Kartu su antruoju korespon- 
dencinio suvažiavimo biuleteniu, 
lapkričio 9 d. buvo išsiuntinėti 
ir balsavimo lapeliai. Biuletenio 
žiniomis balsavimo lapeliai turi 
būti išsiųsti korespondencinio su 
važiavimo prezidiumui ne Vėliau 
š. m. lapkričio 25 d. (pašto ant
spaudo data). Laiškai, kurie tu
rės vėlesnę išsiuntimo datą, bus 
sunaikinti neatidarius. V.

PAS CHICAGAS JUROS 
SKAUTUS

Neringos tautinių šokių gru
pė, vadovaujama sesės Gražinos 
Sabaliūnaitės, pasirodys Lietu
vos kariuomenės šventės minėji
me, kuris įvyks š. m. lapkričio 
24 d. Tėvų Jėzuitų Jaunimo na
muose.

Baltijos jūros skautų tunte 
pradėti žiemos sezono teoretiniai 
buriavimo kursai. Kursai yra 
vedami jūrų skautų būkle, va
dovaujant j. s. E. Jasiukaičiui ir 
j. ps. A. Levanui.

la, lojalumo paradas ir kt. Ant
roje dalyje — vaizdai iš šių me
tų Vydūno vardo stovyklos.

— Los Angeles senųjų skau
tų,-čių židinys šią vasarą pradė
jo trečiuosius savo veiklos me
tus. Buena Vista parke buvo su 
rengta metinė sueiga. Židinio se 
niūnas ps. P. Pakalniškis prane
šė apie veiklą. Skatinančių min
čių atsiuntė L. S. S. Pirmijos 
pirm. v. s. dr. V. Čepas iš Bos-

— Hartfordo skautai š. m.
lapkričio 23 d. parapijos mokyk
los salėje rengia vakarą. Prog
ramą atliks skautai, veiks bufe
tas, šokiams gros geras orkėst- 
ras.

— A. S. S. Chicagos skyrius 
savo pirmininku išsirinko vi
siems iš skautiškos ir visuomeni 
nės veiklos gerai pažįstamą fil. 
Vytautą Šliūpą.

— Lituanicos skautų tunto 
štabas su šeimomis ir svečiais

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4545 W. 63 St, Chieago 29, III.
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIŲIIII IIIIIIIHHlIjĮIIIII

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

< '61 valandos skambinti telefoną 
HEnilock 8-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečlad r
šeštad

. Re*. tol. GRovehlU 6-56011

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7388
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfleld Blvd.

— Plrmad., antr.. ketv., penkt.
šeštad. 1—4; trečlad.

Vai.
1—8 Ir 6—8 
uždaryta

.ai
vak.

OR. ANNA BALIUNAS
‘KTU. AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius - 

6322 South YVeetern Avenue
kasdien .0-12 vai 1. 7-3 vai
šeštadieniais 10-. vai .Trečla- 

linksmai praleido vakarą pas tė- ■ tentais uždaryta Kt. laiku susitarus
vus saleziečius. Vakaro metu 
išvykos dalyviai turėjo progą pa 
matyti ps. R. Račiūno pagamin
tą filmą iš Chicagos skautų ir 
skaučių veiklos bei vasaros sto
vyklų.

Oftao telefonas: PR 8-8226 
Res teiAf U'AIbrook 6-6076

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4732

D R. A.
C H

i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų igoa)
MACIŪNAS SS1“? ir rM*: 8100 8* We8tern Avė 

Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557-
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr 
p-eč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

I R U R G A S
2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 6 iki 8 vai vak.

Oftao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Re*. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ilgos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
VaJ.: kasdien 9—11 ryto Ir 8—8 v v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

Office: 10748 toutb Mlchigan Av*
Buto 1653 W. 103 St., Beveriy HUHs 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v vi., 
Va!,; kasdien uuo 6 v. v. Iki 9 v. v„

Išsklrus trečlad šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto BEverly 8-2946

Jūrų skautų skyriaus vedė- 
nienės skaitytos studentiškos jo rinkimams pravesti sudaryta 
aktualijos paįvairino vakarienę, komisija iš s. B. Gurėno, j. s. E. 

Šokiams grojo Br. Jonušo or- Jasiukaičio ir j. ps. R. Mieželio.

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiaL

ANTANAS VILIMAS
M15 80 UTCANlCA AVĖ.. CHIGAGO. nj.

Telefonas — FRontler 6 1882

AR VERTA — 82.00 Į METl’S?
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvų miftiniu
NAV.1A GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 80 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką.

KRANK BITAVTAS 
527 E. KXposition, Denver, Colo.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis bu pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. 67th PI. Chieago,

III. WAIbrook 5-8063
d

VIKTORO R O ž1 C O S 
UetuvlškL gazolino stotis ir šuto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WE8TERN AVB. PR 8-9635

y *-^ *4* *4i

M O V I N G
\ BENIULIS atlieka įvairius 

perkrauatymua bei pervežimui 
•š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

DR VL BLAŽYS
•'LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
1701 South Daineii Avenue

'Kampas 87-toa Ir Daman Ava) 
Vai. kasdien nuo C—8 vai. vak

Šeštad. 2—8 vai. vak. 
T-“člad ir kitu laiku pagal sutar’

r*lef. oftao LAfayette 8-604* 
Rez WAlbrook 5-SO48

r <1. oftao HE'.4-6849 re*. HK.«-28z
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm kotvlr penvr 1.8 Ir 7 9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartj, 
aekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chieago 26. Dl 

idefonaa REpnblic 7-4800
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartj

PADIDINA

DIVIDENDĄ !

c R A N E SAVINGS
’.556 WEST 47th STREET LAfayette 8-108*

B. R. Pletkiewicz, proz.; E. R. PMMesrlea, sekr. tr advokatas
Mokame auliMus dividendo*. KeAčlante čektan. Parduodame Ir perkam 

vatatybėe bonoe. Taopytolama patarnavimai
■‘nulėkite taupyti atidarydami aaakalts ttamUen. Apdrausta

9
tu sio.oon

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad.
nf-r Iv -«e»»l- o «8r* 6 tt»®č

Iki 8 vai. vakare
o IV* ♦

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !

a m mm i

Remiantis Chieagi^t Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Jsikflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aaugumo Ir divi» 
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningetmės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, augčta dividendą, bet ir daugeli ldtų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
visojiš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

IJetuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiflrlnt kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mflsų turtas $21,000,000.00.

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

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

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
■ftao vai nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
<*l> šeštadlenlata nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniai* pagal sutarti 
Oftao tel. VTrgtnia 7-0086

Resldcnd Jos tel. BEverly 8-8341

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Re*. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušeriją ir moterų ligų 

2454 Weet 71at Street 
(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeftadienlata 1—8 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Oftao telef. YArds 7—1166 
Reatdendjoa — 8Tewart 8-461 >

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West SOth Street 
įtampas Halsted Ir >6-ta gatvė) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p kas
'tskyrus trečiadienius Atidarė 

'••Yndlentate < vai

'*■1 ofise PK 6-888*. re* KK 7-9198
OR A. IENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■ ETl t IH OTPTTOJAO

SIMM Weat 6Srd Street 
vai kaodlen uuo I—8 p. p. Ir T:l»

I tkl n V6i Tr.’člad Ir »eAt uždaryta

Telefonas ORovehil) 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

LIGŲ SPEC1ALIST9
- PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos: »— ii ir 1—* v. v pagai 
uMtarim. Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Oftao Ir t.nto tel OLymplc 3-1881
OR. F. V. KRŪMAS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1407 So. 49th Coart, Cicero 

Kasdien 10—12 ir 8—7 vai. Trečlad
•r Aažtad tik 16—11 vai

Oftao HEmlock 8-6816 
Rez. HEmlock. 8-8761

DR. A. NARBUTAS
PliACeiŲ IR VIDAUS LIOOt 

2745 West 69th Street
(priešai* Sv. Kryžiaus ligonine 

Priima pagal susitarime

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7-9 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4848 

Namq — CEdarereet 8-7786

Tel. oftao HE 4-2123, rez. GIb. 8-6185
DR. V. P. TUMASOMIS

CHIRURGAM
2454 West 71st Street
(71« Ir Campbell Avė.)

Vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—s 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ*
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir MnpletvOod Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vaa 
ŠeStadlenlais nuo 1—4 p. p.

IV1. oftao PRospect 6-84OO
Rezld. PRoepect 6-8400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčJfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai kasdien 1-8 p p. ir nuo 6-8 va, 
vak šeštad 1-8 p p. Trečiadienis*lr kitu laiku tik "nislta

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR (1HIRITRGA8
3259 South Halsted Street

<asdlen S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Oftao tel. Vlctory 2-1884. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Reoublte 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-8686

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:0b . 
Trečlad. Ir sekmad. ttk susitarus

•>* >»ta« Vlctory 2 1581
Ri-z. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Kist Street
Kamp Halsted Ir II-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-8 p.p 
Ir nūn 4 • v v teAtad ’ 4 vai popiet 

Tel. oftao PR. (-6446, rea. HE.4-815J

DR. F. C. WINSKUNAS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marųuette Rd
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.. 8 Iki 8 v

Trečlad Ir 8ešted pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
oftao CA 6-0267, rea. PR. 6-466S

Rezld. 6600 S. Arteslan Ava.
V8T '1 y r (kl Z p p.i «~7 v v

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. Ir treč. 8-8 vai. vak., Seflt. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal 
Tel. TUrncr 3-9902

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHTRTTROIN®8 IR 

ORTOPEDINŽ8 LIGOS 
2745 Wert 69th Street 

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-8880 

VAL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
SeSt nuo 2:00—8:00. Trečlad tr
kitu laiku susitarus telefonu.

DB ANT.
Tikrina akis

keičia stiklus Ir 
8456 8. Oallfornia Are. 
Vai. 10 ryto iki t vak 

••stad

RUDOKAS
Ir pritaiko

Opt

TA 7-7331 
(trečlad už

! 0 rvto IV4 • * n p

SKelbkitės dien. "Drauge'

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 36 metu patyrimo
Tel. VArda 7-1838 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akta 

lAtalso
Oftaas Ir akiniu dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
nuo 10-12, penktad.

Vai
čia d 
Aeštadlenlaln nūn t >■ Iki 2

10-2 U
vai p.p

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komediją

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kailis: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 Weat 63rd Street, 

Chieago 29. ni.
-’tansi

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRJEND 

4545 We8t 63rd St., Chieago 29, Illinois Tel. LUdlovr 6-9500

Ėntered an 8econd-ClanH Matter March SI, 1916, at Chloago, 
Under the Act of March 8, 1879

llllnota

Member of the Cathollc Press Ass’n 
Puhllshed d a 1 I y. piept Hundays. 

by the
Lltbuanian Cathollc Press Hoclety
PRRNFMERATA: Metams
CbicagoJ ir ClceroJ 112.00
Kitur JAV ir Kanadoj fio.no
Užsienyje fll.OO

8VR8CRIPTION RATE8 
f 10.00 per year outstde of Chieago 
31 2 00 per year In Chieago A Cicero 
$10.00 per year In Canads 
Forelgn
*4 meti)
$6.60 
$6.60 
$6.60

$12.00 per year
8 mčn. 1 m6n

$■8.60 21.60
$3.00 2126
28.60 21.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos gražina tik Iš anksto susitarus Redakcija už skelbimų turini 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pražymą.
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VAKARAI IR RYTAI
Nikita Chruščevas, išmokęs komunistinės politikos griežtoje 

Stalino mokykloje, mėgsta grasinančiai, o kartais net gąsdinan
čiai, kalbėti Vakarų valstybėms. Paleidus antrąjį žemės paly
dovą, Sovietų Rusijos komunistų partijos vadas Chruščevas iš- 
didžiau pradėjo kalbėti apie komunizmo pergalę. Maskva dabar 
ypač panaudoja "sputnikus” komunistinei propagandai, staty
dama pinkles žmogaus laisvei ir gerovei.

TAUTŲ SPĄSTAI

Turbūt ir nereikia aiškinti, jog bolševizmas yra žmonių ir 
tautų spąstai. Apgaulė yra komunistinės taktikos raktas. Vi
liojimas, aukso kalnų, medaus bei pieno upių ir žemės rojaus ža
dėjimas iš tolo, kol artyn priviliojama ir virvė užneriama ant kak
lo, o smurtas, politinis sadizmas, kartuvės, koncentracijos sto
vyklos, baudžiava bei vergija yra, kokių nematė nei senovės Egip
tas, nei Sirija, nei Babilonija. Kada priviliota auka yra jau ran
kose, tada Kremlius nebedaro jokių “ceremonijų”.

George Kernian, buvęs Jungtinių Amerikos Valstybių amba
sados patarėjas ir pora metų buvęs ambasadoriumi, savo kalboje 
per British Broadcasting Corporation pareiškė, kad Rusijos ko
munistai nuo pat bolševikų revoliucijos parodė nepaprastą su
gebėjimą naudoti melą, kaip politinį ginklą. Bet jų melas nėra 
eilinė propaganda, nes tais melais apie pasaulio tikrovę tiki net 
patys melų kūrėjai; jie juos laiko “sovietine komunistine tiesa”.

George Kennan atvažiavo į Angliją su paskaitomis apie So
vietų Sąjungą ir jos santykius su laisvuoju pasauliu. Jis yra 
Pnnceton universiteto istorijos profesorius ir Oksfordo universi
teto privatdocentas.

APELIUOJA Į PIKTO PRADĄ

Kas žino masių psichologiją — o bolševikai šioje srityje 
yra nepralenkiami ir turį ilgų metų praktiką — tas be jokių pa
aiškinimų supranta, kad čia slypi komunistų pasaulinės propa
gandos, demagogijos ir jos milžiniško pasisekimo tamsiųjų, nu
asmenintų, nužmogintų masių plačiuose sluogsniuose raktas, tiesą 
paverčiant melu, — melą iliuzija, o apgaulę — mokslo ir tikėji
mo tiesa.

Komunistai yra menininkai apeliuoti į pikto pradą žmogaus 
prigimtyje, jį atpalaiduoti, sukiršinti maištui prieš visa tai, kas 
žmoguje ir pasaulyje yra gera, dieviška, viską verčiant augštyn 
kojomis, gera apšaukiant piktu, piktą — geru, teisųjį — nusi
kaltėliu ir jį pasmerkiant, nusikaltėlį — teisingu ir išteisinant, 
melą iškeliant ir gerbiant, tiesą išniekinant, nukryžiuojant, šito
kiu būdu iškreipiant ir demonizuojant visą žmogaus prigimtį, nes, 
kaip įspūdingai pastebi “Tragiškosios Europos” autorius prof. 
G. de Reynold, velniui, žemyn galva kritusiam iš dangaus į tam
sybių gelmes, visi daiktai, visa daiktų tvarka atrodo atvirkščiai. 
Bolševizmo problema yra daug gilesnė ir sudėtingesnė, negu 
pirmu žvilgsniu atrodo: ji yra blogio pasaulyje arba kovos tarp 
gėrio ir pikto problema.

VAKARŲ VEIKLA YRA SĄLYGOTA
Šiandien kai kas pastebi, kad’ “Vakarai yra prispirti į kam

pą”. Dabar žmonijos likimą apsprendžia Vakarai ir Sovietų Ru
sija, Vakarai yra atsidūrę daugiau pasyvaus žiūrovo vietoj, o 
Sovietų Rusija — viską "sau leidžiančios ir save pateisinančios 
rolėje. Vakarų laikysena, visa jų politinė, ūkinė, diplomatinė, ka
rinė ir strateginė veikla yra tapusi ištisai sąlygota, supančiota ir. 
priklausanti nuo to, ką daro ir yra užsimojęs daryti Kremlius, 
kuriame sėdi politbiuro nariai su Chruščevu priešakyje, dieną ir 
naktį kaldami planus, duodami direktyvas ir įsakymus raizgiam, 
visą žemės rutulį apnarpliojusiam kompartijos bei penktosios ko
lonos tinklui ir taip visu planingumu ruošdamiesi tai “sprendžia
mai valandai”, kad revoliucijos gaisras bus užkurtas visuose pen
kiuose kontinentuose.

SPUTNIKIJADA
PRANYS ALšBNAS. Kanada

Jeigū Olimpas, Graikijos kal
nas, kaip dievų buveinė, galėjo 
vėliau duoti pretekstą žodžio 
“olimpijada” sudarymui, tad 
kodėl, sakyčiau, analogiškai ne
būtų galima panaudoti bolševi
kiškąjį “sputniką”, tiek daug, 
tiesiog, beprotiško karščio įva
riusį Vakarams, kad sudaryti 
žodį “sputnikijada”?

Po bolševikiškų dviejų žemės 
satelitų (sputnikų, paleidimo j 
erdvę, atrodo, jog praktiškai 
sovietams nė nebereikėtų jokios 
propagandos daryti nei savojoj 
spaudoj, nei per raudonąjį radi
ją, nes už juos pilna burna kal
ba ... spėkite — kas ? — Gi 
Vakarų spauda ir radijas. Iš j 
pastaruoju laiku spausdinamų 
Vakarų spaudos vedamųjų, jų! 
komentatorinių straipsnių ir ži
nių perdavimo — viską pers
kaičius ir tvirtai į tą įtikėjus, 
kas tenai rašoma, atrodytų, jog 
sovietams — nieko nebėra nega
limo. Esą, jie dienos ar dvie
jų bėgyje (tai buvo rašoma iš
vakarėse bolševikinės revoliu
cijos 40 m. sukakties minėji
mo) paleisią raketą į mėnulį, 
toji raketa, greičiausia, būsian
ti su atomo arba hidrogeno gal
vute ir tą sprogmenį jie su
sprogdinsią į tą simpatiškąjį, 
mums visiems nuolat besišyp
santį, o jaunuolius tiesiog iš 
pusiausvyros vedantį, mėnulio 
veidą. Kiti gi laikraščiai — vėl 
rašė: esą, bolševikinės revoliu
cijos išvakarėse raudonieji pa
leisią raketą į mėnulį, -su gero
ka statine raudonų dažų. Tie 
dažai būsią ištėkšti ant to pa
ties besišypsančio mėnulio vei
do ir — tegul sau laisvojo pa
saulio astronomai, besižvalgą 
pro savo teleskopus į tą pusę,

KO TRŪKSTA VAKARAMS?
Vakarams netrūksta fizinės ir karinės jėgos. Jiems visų 

pirma trūksta vieningos, stiprios valios ir pasišventimo. Gi vie
ningos, stiprios valios ir pasišventimo stoka išplaukia iš to, kad 
neturima aiškios, galingos idėjos, neturima visas mūsų proto, 
sąžinės ir valios jėgas sužadinančio idealo.

Vakarai turėtų atsiminti, kad krikščionybė turi tiesų, ku
rios padeda spręsti ir išspręsti įvairias socialinio ir ekonominio 
gyvenimo problemas. Vakarai turėtų įgyvendinti krikščioniškas 
idėjas konkrečiose formose, kad galėtų pašalinti ir sustabdyti 
komunistinę vergiją.

Kremlius turėtų pajusti Vakarų valią ir jėgą. Kai taip 
įvyks, Kremlius pradės skaitytis su Vakarais.

rie norėjo žemės, bet ne socializ
mo ar komunizmo. Leninas vė
liau pripažino: “Revoliucijos 
gaisras plito vien dėl to, kad 
Rusija buvo be galo atsilikęs ir 
karo baisiai nuvargintas kraš
tas”. Rašyt. Maksimas Gorkis 
sakė: “Karas davė proletariatui 
galią, — sakau davė, — nes nie
kas negalį sakyti, kad proletaria 
tas pats savo jėgomis galią pa
siėmė”. Kiek vėliau tas pats 
Gorkis rašė: “Galia supudė Le
niną ir Trockį ir jų pasekėjus. 
Tai įrodo jų elgesys su spaudos 
laisve, asmens teisėmis ir demo
kratija. Sovietų valdžia — tai 
puslaukinių gaujos valdžia”.

Leninas, galima sakyti, sulau
žė visus savo pradžioje duotus 
pažadus. Tuometiniai bolševikų 
priešai net įsivaizduoti negalėjo, 
kokių baisenybių Leninas ir jo 
grupė padarys, kada 1917 m. 
lapkričio mėn. taip gražiai sald- 
liežuvavo. V.

mano, jog ir mėnulis jau.-.. 
suraudonėjęs ,o gal... ir subol- 
ševikėjęs ...

Dar kiti gi — rašė apie be- j 
galinį Sovietų Sąjungos poten- 
cialumą gaminti ilgų distanci
jų ir begaliniai tikslias raketas, 
taip kad nei Amerikai, nei An
glijai, Kanadai ar dar kuriam 
Vakarų pasaulio kraštui — ne
bėra vilties išlikti nesunaikin
tam. Ir kas gi tokiu atveju be
lieka daryti? Nagi, tik pakelti, 
baltas vėliavas ir ... kapitu
liuoti. Žinoma, kol kas, Vaka
rų spauda dar šio žodžio "kapi
tuliuoti” nevartoja. Ji varto
ja kitą — “derėtis” su bolševi
kais, kas, pagal jų ankstyvesnį 
nurodymą bolševikinės jėgos, o 
Vakarų silpnumo, reiškia tą pa-1 
tį — kapituliuoti...

Be to visa eilė Vakarų pa 
šaulio — Amerikos, Anglijos, j 

Kanados ir kitų kraštų — mo
kslininkų davė spaudai savo pa- j 
reiškimus, jog sovietai maždaug į 
vienerių metų laikotarpy jau 
galėsią pasiųsti į mėnulį ne tik 
tuščią “sputniką”, bet ir su gy
vais žmonėmis, kurie, esą, kaip 
nuvažiuosią tenai saugiai, taip 
pat ir sugrįšią be jokių pavo
jų. Na, ir t. t.

Nežiūrint šitos visos, anaip
tol, bolševikų neužtarnautos 
paslaugos iš Vakarų pasaulio 
spaudos pusės, praėjo ir bolše
vikiškoji revoliucija, o mėnu
lio veidas — taip ir liko nei ra
ketos hidrogeninio antgalvio ne 
sužalotas, nei raudonu rašalu 
neaptėkštas, taip pat nebebuvo 
paleistų daugiau nei “sputni
kų”, vežančių su savimi nei po, 
du šunis, nei pakrautas bež
džionėmis ... Taigi, galimas 
daiktas, jog raudoniesiems to 
jau užteks, kuo jie ligi šiol Var 
karus ir taip beveik į isteriką 
įvarė...

Juk vieno anglų mokslininko 
teigimu, pirmasis “sputnikas” 
raudoniesiems kainavęs nema
žiau 300 milionų dolerių ir ant
rasis, žinoma, dar daugiau. Tad, 
žinokime, tokios sumos neima
mos iš balos, nors ir savų kol- 
chozininkų bado ir skurdo są
skaitom Šitokie dalykai “džio
vina” raudonuosius ekonomiš
kai, taigi reikia manyti, prieis 
jie liepto galą arba, mažų ma
žiausia, turės jau kurį laiką 
“pailsėti — atsikvėpti” nebeleis- 
dami j erdvę tokių brangių žais
lų. • • •

Toks Vakarų pasaulio spau-i 
dos ir mokslininkų nusižemini
mas, savęs nuvertinimas ir be
galinis pasitarnavimas raudo
najai propagandai, tiesiog, da
ro gėdą Vakarų pasaulio kul
tūrai, mokslui ir civilizacijai.

VETERANAS

Waltei Williams, sulaukęs 115 m. amžiaus r jis gyvena 
Houston, Tex.; yra Civilinio karo veteranas, šiuo metu jau 
akla^. „ (INS)

SOVIETAI SIEKIA NAUJOS DIDŽIŲJŲ 
GALYBIŲ KONFERENCIJOS

STASYS DAUNYS, Chlcago, III

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris Andrei Gromyko 
savo pasikalbėjime su Hearsto 
spaudos leidėju R. Hearst, Jr., 
atskleidė ir paryškino sovietų, 
užsienio politikos kelius ir sieki
mus. Sovietai siękia naujos di
džiųjų galybių konferencijos. 
Naujoji didžiųjų galybių konfe
rencija neturėtų ribotis tik JAV, 
Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos valstybių galvų ar va
dų susitikimu, bet joje turėtų 
dalyvauti ir eilė kitų kraštų, e- 
sančių abiejose pusėse geležines 
uždangos. Nors A. Gromyko ne 
paminėjo, kas gi turėtų būti tie 
kiti kraštai, bet yra visiškai aiš
ku, jog sovietai siekia į didžiųjų 
galybių pasitarimus pirmoje ei
lėje įvesti komunistinę Kiniją. 
Sovietų bandymas įvesti komu
nistinę Kiniją į tarptautinius 
pasitarimus turi du aiškius tiks
lus: 1) pagreitinti komunisti
nės Kinijos pripažinimą iš JAV 
pusės ir 2) pabandyti padrums- 
ti vakariečių tarpusavio santy
kius komunistinės Kinijos var
du. Kadangi kaikurie Europos 
kraštai (Anglija ir kiti) komu
nistinę Kiniją yra pripažinę, so
vietai mano, jog jie nebūtų ne- 
atlaidžiai užsispyrę dėl komunis
tinės Kinijos dalyvavimo didžių 
jų galybių pasitarimuose. Kito-*] 
kioie padėtyje yra JAV. Jung
tinės Arrerikos Valstybės Kini
jos de jure nėra pripažinusios ir 
negali su ja kartu dalyvauti 
tarptautinėje politinėje konferen 
rijoje. Sovietus maloniai nutei-

To viso reiškinio negalima nie
kuo kitu pavadinti, kaip bai
mės isteriką arba — naujada
ru “sputnikijada”...

nėra šimtaprocentiniai tikri, kas 
vyksta sovietuose, kas gali kal
bėti sovietų vardu. Nors Chruš
čevas laikomas pirmuoju Krem
liaus vyru, bet pilna gandų, jog 
netolimoje ateityje ir jį gali iš
tikti Žukovo likimas. Suslovas 
ir Serovas (1941 m. didžių trė
mimų Lietuvoje autorius) yra 
kylančios Kremliaus žvaigždės. 
Tuo tarpu bet kurio Kremliaus 
galiūnų pažadai gali turėti tik 
tiek vertės, kiek turėjo ir galin
gojo Žukovo pažadai. Kremlius 
dar turi pavirti savo padaže, 
kaip kadaise Churchill sakė apie 
nacius. Tuo tarpu nėra galimy
bės sovietu peršamam didžiųjų 
galybių valstybių galvų susitiki
mui. Atmosferą nuodija ir ne
senas Chruščevo pasakymas 
“mes juos (vakariečius) palai
dosime”. Tokias intencijas so
vietai turi nuo Lenino laikų. Jos 
nėra pasikeitusios ir dabar.

Laisvojo pasaulio valstybių 
galvos gruodžio mėn. renkasi Pa 
ryžiuje. Aiškūs nutarimai ir kie 
ta laikysena bus geriausias at
sakymas į naujuosius sovietų 
gundymus.

NAUJI LAIŠKAI

“Laiškai Lietuviams”, pasiro
dę nauju — lapkričio mėnesio — 
numeriu, savo skaitytojams pa
teikia daug vertingos medžia
gos. Juose apie liberalizmą, lai- 
cizmą ir klerikalizmą rašo P. Sa
lantas, o dr. Juozas Prunskis pą 
sakoja, kaip episkopalų ministe
ris tapo kataliku. P. Maldeikis 
č'a duo4a išsamu str.’ “Psicholo
gijos keliai ir klaidžiojimai”, dr. 
Jenas Adomavičius — "Nesu- 
lankstykit — nereikės tiesinti!” 
E. Vasvliūnienė — “Meilės pras
mė Solovjovo kūryboj”, Kristi
na Kulia vaite — “Ruduo ir su
maišytas žmogus”, A. Kezys, 
SJ, — Charakteris ir profe
sija”. Numeryje dar yra pluošte 
lis eilėraščių, filmų apžvalgėlė ir 
-8 turiningi dail. Miko Lileikio 
piešiniai.

Gana prasmingas yra šio.ttu-t 
merio vedamasis, kuriame yra 
aišldna^a apie gyvenimo kinta
mumų Čia sakoma:

“Gyvenime niekas nestovi vie
toje, viskas juda. ir keičiasi. Po 
dienos naktis, no vasaros rudud. 
po jaunystės ateina senatvė. Vi
sas žmogaus gyvenimas yra su
dėtas iš nuolatinių susitikimų ir 
atsiskyrimu, iš pasisveikinimų ir 
atsisveikinimų. Jeigu to nebūtų^ 
nebūtų gyvenimo. Uola nesikei
čia, nes 'oje nėra gyvybės. Jude- 
svs vra gyvybės ženklas, o su
stingimai —* mirties. Žmogus 
su šiuo gyvenimu susitinka ir 
greitai vėl skiriasi. Verkia kū
dikis pirmą kartą gyvenimą 
sveikindamas, nes jo prigimtis 
gal nujaučia, kad po ilgesnės ar 
trumpes ės metų virtinės reikės 
jį atsisveikinti”. Edv. &

kia ir 1955 m. didžiųjų galybių 
susitikimas Genevoje. Nors ten 
sovietai konkrečių laimėjimų ne
pasiekė, bet jie paskleidė koeg
zistencijos mintį, kuri daug pri
tarimo rado Vakaruose. Vaka
riečiai buvo susirgę koegzisten-1 
ei jos karštlige, pradėjo mažinti 
armijas, ruošė planus nusigink-! 
lavimui, kai sovietai susitelkė 
raketų gamybai ir paleido pir
muosius “sputnikus”. Dabar va 
kariečiai pabudo, sukruto, pa
matė realų pavojų ir koegzisten 
cijos apgaulę. Sovietams labai 
nepatinka vakariečių pastangos 
paspartinti ginklavimosi lenkty
nes. Todėl jie siekia naujos li- 
F žiu jų konferencijos, kurioje ga 1 
lėtų vėl atgaivinti koegzistenci
jos mintį, norėdami sumažinti 
vakariečių budrumą.

Ar galimas naujas didžiųjų 
galybių susitikimas?

Nors JAV ir Anglijos reakcija 
į Gromyko siūlymus dar nežino
ma. bet nėra vilties, jog nauja 
didžiųjų galybių konferencija ga 
lėtų įvykti. Vakaruose nusivil
ta 1955 m. Genevos konferenci
ja. Sovietai nesilaikė duotų pa
žadų ir juos pradėjo kitaip aiš- ’ 
kinti. Į Genevą specialiai buvo 
atvežtas maršalas Žukovas, no
rint per iį labiau paveikti pre
zidentą Eisenhowerį. Nuo G.ene- 
vos laikų prasidėjo susiraminę • i 
jimas tarp Žukovo ir Eisenho-i 
vuerio Dar šią vasarą Maskva 
siūlė pakviesti Žukovą į Wash- 
ingtoną JAV ir Sovietų Sąjun
gos santykiams išlyginti, kai tuo 
tarpu jau buvo rengiamas Žuko- j 
vo nušalinimas ir pažeminimas,’ 
kas ir buvo įvykdyta Žukovą pa 
siuntus su specialia misija į Ju
goslaviją ir Albaniją. Vakarai S5KAIT Y k 1 TE ‘DRAUGĄ ’

a tr yy&entme r JANIS KLIDZEJS naaBotsssssssss

Tikroji rūsy revoliucija
Buvęs rusų istorijos profeso- Todėl gal nėra reikalo žavė- 

rius Harvardo universitete Mi-! tis faktu, kad bolševikų sovietai 
chael Karpovich New Yorke ei-1 išgyveno jau 40 metų. Atmin- L
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noauuimauu verti a. leit iškiš mSISSSS

nančiame žurnale 
der” rašo:

Istorija* gal nepasikartoja ir 
todėl pavojinga vieną laikotarpį 
lyginti jo panašumu su kitu. Ta
čiau anglų revoliucija (Chrom- 
wellio laikai) ir prancūzų revo
liucija, kaip žinoma, buvo pra-

The New Lea kime, kad totalizmai niekur ne
įstengė pakeisti žmogaus prigim
ties. Jie neišrovė žmonėse įgim
to laisvės ir teisingumo troški
mo. Rusų revoliucija, be abejo, 
dar įrodys, kad tikroji revoliu
cija buvo tuomet, kąi buvo nu
verstas caras ir (kaip pats Leni-

dėtos reikiamomis reformomis, nas pripažino) Rusija pasidarė 
tik vėliau iškrypo į kraštutinu- laisviausias kraštas pasaulyje, 
mą. Išlaisvinimą pasekė revoliu
cinė priespauda, tautos reikalą
nuslopino siauras politinis sek- 
tantizmas. Tų revoliucijų istori
nę vertę sudaro ne vėlesnis iš
krypimas į kraštutinumą, bet 
pradžia. Anglų ir prancūzų tau
tų gyveniman įėjo pradinės re
formos (kaip prancūzų “laisvė, 
lygybė, brolybė”), ne Cromwel- 
lio “šventųjų bendruomenė” ar 
Robespiero “žmonijos mylėto
jai“. Tautos gyvybiniams reika
lams atitiko revoliucijų pradžia, 
ne galutinis iškrypimas.

Leninas ir Gorkis apie Rusijos 
revoliuciją

Tame pačiame žurnale rusas 
Boris Šou varine, politinės Sta
lino biografijos autorius, gyve
nąs Paryžiuje rašė:

Tai, ką bolševikai vadina spa
lio revoliucija (lapkričio 7 d.), 
iš tikrųjų buvo ginkluotas mažo 
būrelio sąmokslas prieš teisėtą 
vyriausybę, šita revoliucija vė
liau buvo iš viršaus užkarta vi
sai imeprijai, kuri tetfoško tai
kos, ir visiems kaimiečiams, ku-

(TĘSINYS)
„Jieškot einu dar naktį,
Ar mano žvaigždė spindit 
Sparnais senųjų dainų 
Drėgnos man akys mirksi ...
Dainuosiu aš dar ilgai,
Koi man dar šviesa švies,

Saulėleidžio žaroje — - 
Nutils mano dama ..

Ožė. Degė. Andrius klausėsi. Kartus, aštrus, slė- 
giantis kamuolys degė gerklėje.

Jurgio balsas geso. Jis atsisuko. Darbavosi apie 
žiburį.

— Žiburys nori užgesti... turiu įpilti žibalą... — 
jis tarė tokiu drumzlinu balsu.

— Įpilsiu. Mano jaunesnės rankos, — sakė An
drius ir priėjo arčiau.

— Nieko, nieko... Aš pats...
Jurgis verkė.
— Kas tau, Jurgi?
— O man? Nieko... Dulkės įkrito į akis...
— Tu verki?
Tylėjo. Kosėjo Jūrgis.
— Tarsi senam kvailiui užeina. Taip, iš tikrųjų 

esu tik du kartu savo gyvenime verkęs: pirmą kartą,

kai man negalėjo tėvas smuiko nupirkti, tada turėjau 
dvylika metų... antrą kartą, kai mirė mano sūnelis... 
Na, ir taip užeina kartais...

Abu dar pasišnekučiavo. Andrius pasiėmė brauk
tuvę ir ėjo. Ant jo gulė kalnai naujų minčių ir neramu
mas ūžė kaip audra.

Kur tu pamažu nubrisi per gyvenimą, bridėjau? 
Visur viešpatauja tik šiurpulingas skubėjimas.

Kaip suspėti atidengti tai, kas pasiliko po šio sku
bėjimo griuvėsių?

Po trijų dienų Andrius išvažiavo į Rygą. Srovė 
nešė į pavasarį.

55.
Kur dingo šie mėnesiai — vasaris kovas, balandis ? 

Andrius judino kaktą į saulę žiūrėdamas, tarsi akis la
biau praplėsti norėdamas, kad į jas pultų daugiau švie
sos iš laisvųjų dangaus tolių. Kaip tik jis buvo išėjęs 
iš agronomijos fakulteto rūmų ir stovėjo ant kanalo 
tilto, galvodamas apie išlaikytus egzaminus žemės ūkio 
politikoje.

Kur dingo mėnesiai? Dar visą šį laiką Andrius 
buvo*dirbęs ruošiant ir tvarkant egzaminus, buvo per
skaitęs daugybę knygų arba sėdėjęs skaityklose ir kni- 
Bęsis po senus žurnalus ir laikraščius, arba varęs į 
priekį svetimųjų kalbų studijas.

Dabar jis stovėjo ant tilto, žiūrėjo į saulę, kuri 
kvepėjo šiltai, ir jis turėjo tokią nuotaiką, tarsi šie 
šeši mėnesiai būtų negyventi, tarsi jie nuo jo gyve
nimo nejučiomis būtų atlaužti ir atiduoti kam nors. 
tarsi šis laikas būtų sudegęs kokioje nematomoje kros
nyje. Ar iš tikro laikas sudegė panašiai kaip malkos? 
Sako, kad po tokio ilgo darbo žmogus pasidarąs gud
resnis. Andriau, ar iš tikro tu esi pasidaręs gudresnis? 
Pagal visus gerus apskaičiavimus tavo pakaušis turi

būti pasidaręs trimis mėnesiais drūtesnis. Bet iš tik
rųjų tu dar šiandien nežinai, ar tu esi berniukas, if 
suaugęs vyras, nors tu jau greit rengies baigti univer
sitetą... Taip, taip — dažnai tu jautiesi senas ir rimtas 
kaip paminklo akmuo, kuris matęs tiek daug praeinan
čio ir ateinančio gyvenimo, bet dažnai tu esi vis dėlto 
berniukas su šimtais išdykavimų ir pasiutusių svajo
nių, ir tada tu esi toks, lyg norėtum visam pasauliui 
parodyti liežuvį.

Taip žaibuotų minčių spiečiai plakė savo sparnus 
Andriaus galvoje, patį Andrių visaip išjuokdami ir ty
čiodamies.

Užtenka!- Gana šį pavasarį dirbti! Reikia pradėti 
gyventi. Kas tu esi, robotas ar vienuolis?

Džiaugdamasis visko atgijimu ir savyje toks jaus
damasis. Andrius ėjo gatvėmis. Žmonės vaikščiojo ap
sirengę lengvais pavasario paltais ir visi taip skubėjp, 
tarsi bijodami kur nors pavėluoti. Bulvaro medžiuose 
spurdėjo ir švilpavo varnėnai, ir ant namų fasadų, sau
lėje šildydamiesi, burkavo balandžiai.

Gegužio naktys savo šiltuose glėbiuose auklėjo 
sprogstančius lapus, pirmąsias pamiškės gėles, jūros 
vėjus ir mylėtojų širdis, ir buvo pilnos troškulio. Buvo 
galima meluoti, neprisipažinti ir sakyti: man niekas 
niekada ir jokio įspūdžio nepadaro, ne, ne! Tegu jau, 
tegu! Bet tikrumoje buvo taip, kad visa gamtos nuo
taika pavergė žmogų pilnai: jaunuoliai niekada su to
kiu atsidavimu nesigėrėjo skaisčiai spindinčių žvaigž
džių mirgėjimu šiltos nakties mėlynuose toliuose, nie
kada taip nesiklausydavo vandens čiurlenimo ir miškų 
šlamėjimo. Šis grožis žeidė, kankino, persekiojo ir jreš- 
kojo savo išsipildymo. Kada dar toks grožis ateis? 
Imti, imti! Karšta ranka tvėrė ranką, lūpos gėrė iš 
lūpų.

(Bus daugiau)
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MAŽA LIEPSNELE TAMSYBĖSE
VYTAUTAS S EIKLUS

Geri buvo laikai Pasikalbėkime, pasitarkime

Gražių būta laikų mūsų vi- jau iajkas spaudoje daugiau 
suomeniniame ir bendruomeni- prabilti bendruomenės klausi- 
niame gyvenime! Judrių, ver- mais, šią liepsnelę padumti, pa-Į 
dančių laikų! Kai visi tik šio-1 pūsti. Reikia pažiūrėti, kiek i 
mis temomis mito. Kai visi tik Per tuos metus priekin pasiva 
apie tai tekalbėjo. Ir seni ir ryta. Pagodoti šiandieninius 

vargus, prasikrapštyti nors 
mažą plyšelį ateitin, kad būtų 
galima pažvelgti, kas laukia. 
Pasikalbėti šitais reikalais, pa
sitarti, kaip šnekučiuojamasi su 
gerais, rimtais kaimynais, dide- 

. liūs darbus užsiėmus. Gal ge
li avo, ankstų rytą prausyk- ra mintis pokalbyje ateis, o gal 

lon akių prasikrapštyti ir jau įspėjimas. Ar ne bendruomenė 
girdi kitoje pusėje pertvaros j juk yra mūsų rimčiausias dar- 
bobeles apie komiteto veiklą bas, lygus laisvinimo veiklai? 
bediskutuojant. Ir apie komi- Ar ne čia regime viltį, kad ga- 
teto ir BALI-'n, ir Raudonojo lime išlikti gyvais, svetimų au- 
Kryžiaus. O jei susirinkimas drų neužpustyti? Ir mes, ir

maži, ir išprusę, ir nedaug pa
simokę.

Tai stovykliniai amžiai Vo
kietijoje. Tai pieno miltelių ir 
avižinių dribsnių era. Nueisi,

šaukiamas, pilnos salės prisė
dusių jų, pritūpusiųjų, stačių. 
Diskusijos, patarinėjimai, už
klausimai. Visų mokėta kalbė
ti, veikti. Prisimenam taip pat, 
reikėdavo mokėti kažkokį nario 
mokestį (berods, tremtinių ben
druomenei). Visi sueidavo, eilė
mis sustodavo. Nereikėdavo po

New Jersey gubernatoriaus Robert B. Meyner’s žmona 
Helen šypsosi, kai jis apkabino savo motiną namuose Phi- 
lipsburg’e po išrinkimo jį gubernatoriumi. New Jersey gu
bernatorius Meyner gali būti demokratų prezidentinis ar vice- 
prezidentinis kandidatas 1960 metais, nes jis gavo labai daug

vaikai, ir tolimesnės atžalos.
Kai Vyr. valdyba nusiskun

džia, kad nedaug kas domisi jos 
darbu, nedaug kas gelbsti, yra 
tikra tiesa. Tik prisiminkime, 
kiek pasisakymų bendruomenės
temomis užtinkame spaudoje. __________ ________ _ ______________
Labai skurdžiai. Be pačios val
dybos pranešimų, be trumpų atvirtas sekačiam kartui tų, kad padėtį reikia taisyti, 
užsiminimų korespondencijose Pektinas už Tarybos, nors jis , kad neįmigtume taip giliai, jog

balsų rinkimuose. (INS)

namus vaikščioti ir raginti, pa
tys rasdavo, kur priimamas.
Ir kaip nemokėsi? Gali iš na
rių sąrašo išbraukti (ir davinį
nutraukti). Koncertai ir pa- duona jau būtų iškepta. Ki- ma* dėl bendruomenės nutari- 
rengimai? Dieve mano, koks tais smulkiais reikalais kartais Kur suvažiavusių atsto-
entc'ziazmas! Visiems turėdavo net gerkles prarėkiame, o ben- nuotaikos, kurios taip pat į- 
būti pakankamai vietų, nes, jei druonfienė palikta pati viena domu skaitytojams? O juk 
kis negautų bileto, taip imtų ropoti, tik keliems asmenims laikraščių redakcijos, regis, net 
keiktis, kad žmogus amžinai tempiant. Lyg tai būtų koks tL rėtų įgalioti ką nors iš savo 
sielą pražudytų. nors atletų klubas Sleeping bendradarbių tokiame suvažia-

. i Valley vietovėje, o ne mus vi- vime dalyvauti, kad būtų gerai
ta pleno suS) Jungtinčse Amerikos vals- informuojami skaitytojai. Šiuo 

U era'įtybėse gyvenančius, rišąs sam-įatveju prenumeratoriai net tu- 
Šviesiojį era pasibaigė

iš atskirų vietovių, beveik nieko 
negirdime. Išrinkus dabartinę

ir kandidatuotų, kaip neatlikęs vėliau niekas mūsų neįstengs 
jam patikėto uždavinio. Paga-1 pažadinti. Kad ne taip jkyriai

Tarybą, spauda užsiėiaupė, lyg ha“ komentarai, pasuaky- miegas ljstų j akis> reikia kal.
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CHRUŠČEVAS IR KATINAS nui Mišek kas nors atsitiko
Katinas prisiartino prie Sekančio ryto Pravda žinią žmoniško , kaip paprastai at-

Chruščevo ir jam tarė: su papurškom aprašė. Bet kai sitinka partijos didiesiem. Gy-
— Drauge Nikita, dėkui ko- Sputnikas II išskrido su kale venti Rusijoj didesnė rizika ne-

munizmui, Rusijoj analfabetiz- Laika, visi suprato, kad kati- gu skristi sputniku. (“D.”)"
mas eina prie galo. šiandien __ _______________________________________________
kiekvienas pilietis - gali laisvai ~
skaityti, ką gera valdžia laik- 
raščiuose skelbia. Norėčiau pa
prašyti, kad dar truputėlį pa- 
spaustumėt jog ir mes gyvu
liai pramoktumėm pasiskaityti 
Pravdą.

— Hum, — nusikrankštė Ni
kita. — Nebeįmanomai gyvu
lius sulyginti su žmonėm.

— Kodėl? nustebęs paklau
sė katinas. — Ar Rusijoj 'tai 
negalima? Juk milionus žmo
nių sulyginot su gyvuliais.

Nikita nesusigriebė, ką atsa
kyti, ir pažadėjo klausimą įneš
ti į prezidiumą.

— Gali eiti, — pasakė, — jei 
neturi kito prašymo.

— Turiu, atsiliepė katinas.—
Girdėjau kad greit leisite 
Sputniką II su gyvuliais. Jei 
Žukovas netilptų, tai aš mielai . 
norėčiau.

— Tavo meilė mokslui ir di-1 
džiajai tėvynei tikrai verta gy
riaus — džiaugėsi Chruščevas. J.
— Bet turiu perspėti, kad tai j 
labai rizikinga, galima žūti.

— Juokai, — krykštavo ka
tinas. — Čia gyventi daug pa- j 
vojingiau. Nežinai niekad, kas 
gali nutikti.

PRALEISKITE KALĖDŲ 

ATOSTOGAS

ITALIJOJE

■ Vs

S. S. VI I.A'A.MA, Itulų linijos laitus.
s s IMU ei \m K.‘i teplaukia graudžio 4 d.

. s. IMII.I l \|i, \<|. Aiii<-ii<-an i:\ixii-t Unijos.
S S I liti i* įplaukiu Iš \ew Mirko gruodžio H d.

• X IIIUIUI.. Piantuzu linijos laivas.
Išplaukia Iš ><-w Yorko gruodžio 7 d. 

š. s. Al (ii NTI S, Italų linijos laivus,
u s .......... išplaukia iš \ew Mirko gruodžio 7 (i.
S. S. « ItISKlIdlpi. nui,, linijos laivas,

išplaukia urundzio 12 <1.
S. s. <'< INSTITI Tl< i\, Viirrlean i :\|Mirt linijos,

išplaukiu iš \i-vv Yorko gruodžio |:t <|.
Kaina kelionės laitais: iki Prancūzijos uostų turist. klase nuo XIH2.OII 

Labinu klase nuo 2ĮS***i7 "iO
Kelione laitu iki Italijos uosių: turistine klase nuo $205.00

(abi n ii klase nuo <98000
KdėV,?lin'lL,‘!.lKirink!i k'"'i i14 linksiiHinių laivų į,- praleisti
Kaleli, luikotarp, km-opoje. Įsėdę j laivų jūs pamiršite visus savo 
I pese,lis ir vargus, nes mes aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione Ir jūsų bagažų pristatysime j jūsų nurodytų vietų
• Plaukdami S. s. LIHERTK lira važiuodami 

I a ryžių.
• Visuose laivuose y ra

Kalėsite aplankyti ir

=8:

Programs k-a i- ir 'ra iva‘ri pasilinksminimų
programa, kad jūsų kelionė butų malonus prisiminimas.

I >ė) pilnesnių informacijų ir
kreipkitės y.

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

keliones dokumentų sutvarkymo

Geri buvo laikai 
miltelių ir avižinių dribsnių era.

i tyuese gyvcimiiviua, iiaąa aa.ni-
būris I ri teisę prašyti, kad jų pasi-,

Tiesa, prieš kįek laiko iš Ka- ’ rinktli laikraščių redakcijos Į
rodo. Pas'ikeitė laikai, pasikeitė i liforaiJos atsišaukė L. Valiu- 
ir žmonės: DP prasmego, ame- kas- Keletas gražių pastabų, 
rikiečių prisiveisė. Niekas dau ^ek ^ek sumanymų. Tačiau 
giau nekalba, kad reikėtų griau-1ir čia išgirdo tik Pati valdVba- 
ti iš kojų kurią nors dar šiaip Ji Pareiškė nuomonę dėl kali- 
taip neišskydusią valdybei? ir kiečio iškeltų minčių, šį tą vemmas. Pagaliau net m nu
rinkti naują. Kur domėsiesi to- Paaiškino, o visi kiti — lyg traukų nepamateme.

nieko daugiau pasaulyje nebū- Sl saldaus pnmigimo popie- 
tų, kaip tik L. Valiukas ir St. tė spaudoje bendruomenės at- 
Barzdukas. Tyla, ramybė, gi- ’ ^ra blogos valios pa
lus pirmasis įmigimas. Arba darinys. Tai tik nesidomėjimo 
vėl. Buvo paskelbta, kad Ta- aptingimo rezultatas. Atmdy- 
ryba susirenka. Mūsų laikraš-1 
čių redakcijos sava iniciatyva 
ta proga išspaudė kelias eilutes.
Bet ar kas kitas prakalbo? Ar 
užminė, ką Taryba turėtų pa- I 
svarstyti, apie ką galvoti? Ar 
kokių nors sugestijų pageidavi-

Dabar jau viakas kitaip at- smulkiau informuotų, kas de
dasi lietuviškajame pasaulyje. 
Mums ne tiek įdomūs keisti nu
tikimai su nepažįstamais žmo
nėmis, o daugiau rūpi savas gy-

kiais daiktais, kurie nei šildo, 
nei šaldo, o tik po kojomis pi
ni si! Yra naujų temų, kurias 
užminus burna seilėmis pasrū
va: doleris, viršvalandis, na
mas. Koncertai, parengimai ? 
Laiko gaišinimas ir pinigo iš
metimas. Geriau tuo metu tvo
rą nusidažyti. Knyga taip pat 
negeresnis išmislas. Kam skai
tyti, jei užtenka tik pasukti 
galvoje mintį apie pinigą, ir di
džiausi romanai, simfonijos, 
apysakos susikuria. O jau na
rio ar solidarumo mokesčiai — 
neduok, Dieve! Kam mokėti, jei 
bendruomenė niekad senos ap
rangos neskirsto? Be to, sun
ku rasti, kas priima. Va, kur 
pigiau parduoda šį tą, po gais
ro ar potvynio, tokias vieteles 
ir patsai nevalyviausias žino. 
Čia jau kas kita.

Žinoma, yra ir kitų vargų: 
maži vaikai, sunkus darbas. 
Bet juk ne visos šeimos kasmet 
švenčia krikštynas, ne visi be 
saiko pavargdami dirba. Ne 
šiais tenka stebėtis. Nuostabą

Duoną Ir (vairias skeningas 
boikote* keps

BRUNŪ’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituaoica Avė 

Tel. CiJffsldt 4-637(1
.'riifialoiue , visas, krautuves 
ir restoranus, taip pat 14 
įdundame J visus artimuo 
kis miestus

SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
Iš stoties WGES 1 390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7I5» So. Muplcu'ood Avė.. Chicago 29

Nikita užsirašė katino vardą 
Mišek ir pridūrė:

— Drauge, eik namo ramus. 
Kai reiks pašauksim.
• -----

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Aptarnavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštini atidara kasdien nne
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
fteštadienais iki 3 vai vakaro

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69ih St. RE. 7-1941

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

KRItilITftN SAVINfiS AND 1.DAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

mų? Nieko. Vėl ramybė, tyla. 
Net ir po suvažiavimo padėtis 
nepasikeitė, neskaitant formalių 
pranešimų — das dalyvavo, kas 
ne, kas sveikino, kas kalbėjo. 
O ką kalbėjo, tik vienas ar du 
sakiniai. Ką Taryba nutarė — 
tik grubi registracija. O atro
dytų, kad po mūsų vyriausio
jo organizacinio vieneto suva
žiavimo, kuris tik kartą į metus 
susirenka, turėtų pasipilti išti
sos serijos reportažų. Visuo
menė norėtų išgirsti, apie ką 
buvo kalbama, kas nutarta ir 
net kaip kas kalbėjo. Juk ji 
turi žinoti, ar jos rinkti atsto
vai atitinka visuomenės nuotai-

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

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

6245
CHfCAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

S. Westem Avė., Chicago 36, III

M0V1MC

n IŠ TOLI IP ARTI •
NAUJI OU>£U TROKAI-NAUJAUSI KNAUSTSNIO (fiANK/A! 

•IRU Merų AATT/flNIAS - PISUS IPSĄtlNIN6AS PATAPNAUJfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGC 36, ILL Tel V/Alkmok 5-9?0S

iAe*
T MIDLAND r

kelia anie, kurie yra visuome- kag Gal yįenag antrag būUnai 
nininkai ten, kur dalinama, arba turi b_t. rinkta8( o gal tre- 
ten, kur pigiai parduodama.

Nėra jau gerų laikų. Šviesioji 
era pasibaigė.

Bendruomenės liepsnelė

Šitoje tamsioje skaistykloje 
įsiskėlė Amerikos Lietuvių 
bendruotnenė. Menka, maža 
liepsnelė. Rusena jau kelintus 
metus, spinksi. Jai reikia so
lidarumo mokesčius susirinkti, 
vaidybas, tarybas suremti, ir, 
be to,' mus visus lietuviškąja 
kultūra aprūpinti. Sunkūs lai
kai bendruomenei, sunkus dar
bas jos žmonėms. Šitais lai
kais štai Chicagoje Taryba 
kalbėjosi. Šituo tamsiu metu 
štai pučiama didelė liepsna — 
Pasaulio lietuvių seimas, o prie 
jo ir naujos Tarybos rinkimai. 
Dideli darbai. O juk visuose 
darbuose reikia pagalbos, gerų 
patarimų, reikia apkalbėti, ap
tirti. . _

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu ępAcialyh*

PRFflN PHOTO STI1H10
flncorrxir*ted'

EDVARDAS AUS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7*2481

KA7YS ČESNAUSKAS
0444 «O TROY RT. 

Telsf IVAlbrook 5-7C70 b 
Glbson 8-4936

• Geiinraiii. .onintmor'u, tiau 
jų tittinų sttttyiiMl. įvairiems re 
montsmi, ir narnų pertvarky 
nšums • Turim* dldel, patyri 
mų lizinų statyboje. • Patys 
atliekame ’emento lt medžio 
darbus • Apkalnavtmai nemo
kamai.

BUDRIKO 45 METŲ 

biznio sukaktuvinis 

IŠPARDAVIMAS

Dovanos su kiekvienu pir
kimu. KALAKUTAS perkant 
$50 ar daugiau ir šimtai ki
tų brangių dovanų pirkė
jams.
Kiekvienam atsilankiusiam dykai i 
1958 m. stalinis kalendorius. 
Didžiausias pasirinkimas gerlan- 
sių išdirhysėlų rakandų:

Televizijų. Ili-Fi. ph«nnųrafų, 
radijų, dulkių valytuvų, refrlgera-j 
tr.Hų, garinių prėių, skalbiamų ma
stau, auksinių daiktų, žiedų, dei
mantų, sidabro indų, žaislų, Man
ketų, kaldrų.

Dėl TV pataisymo 
Tel.: CAIumet 5-7237

JOS. F. IHtlHUK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St. i
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.
Bud riko radlo valanda eu Kerais dai
nininkais ketvirtadienio vakiiraiu Iš i 
WHFC, 1450 kll. nuo 6 Iki 7 vai

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.

4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145
GRANE SAVINGS I LOAN ASSN.

2555 W. 47th St., Chicago 32. III
DISTRICT SAVINGS &

3430 S. Halsted St.,
LOAN ASSN.

Chicago 8. III
ST. ANTHONY SAVINGS S LOAN ASSN.

1447 S. 49tb Ct.. Cicero 50. 111., tel. TO 3 8131-37
UNIVERSAL SAVINGS A

IROO S Halsted St
LOAN ASSN.

Chiraųo 8 III

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 VVest 7lst Street PRnapert 8-5374

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.

Kaina S 1.50

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau

nama "Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.
■--------- --------------- &

Savings dnd Loan<, 
Association

■ ’ -

F€R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
PYMO 

OROVt

o PELNING 
S TAUI 
y BENO

4038 Archer Aveaus t«i. laj-amp 
AUGUST SALOUKAS Pr»zld»<*«

y/

JONAS G SKASIvaLULBL
j J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRt.ntier 6-1998
, RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

(TELEVIZIJOS nuo $9500
I DITMONT, RCA, GE, ZENTTH, EMERSON, SONORA. 
j BLAUPUNKT. GRUNDIG. MOTOROLA. VM IR KTT.
| Duodame iŠMimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kaadicn Iki 6 vai plrm:id ir uetv Iki 9 vai Sekm uždarvta

I
i
i

* Hiekame didelhn ’r ir lun automobilių remontas. Lyginimas, d* 
žymas Elektrinis suliedinimaa Parduodame automobiliu dnJl* 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” - A. Staneviėlna, ša» 

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

z-
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkranstymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

]

STASYS FABIJONAS
2146 So. Koyna Avc. Telef. Vlrginia 7-7097

-...................-.............. r
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Trečiadienis, 19i7 lapkričio 20 DTKNRAPTTS DRAUGAS CHTGAGn TLLTNOTS

KREIVAS DR. J. GRINIAUS VEIDRODIS 
AR PLB SEIMAS BŪTINAS?

Tokj klausimą <lr. .J. Grinius palyginti, visai nedidelė. PER 
pateikė “Draugo” skaitytojams seimo lėšos pirmiausia numaty- 
llapkričio 1 d.). Tą savo klau-'toa kultūrinei programai: nuei
simą dr. J. Gr. atsako — ne, J kos ir dainos vakarui meno pa- 
Pasaulio Lietuvių Bendrunme- rodai, knygos ir spaudos paro- 
nės seimas nebūtinas. Kodėl?j dai, filatelijos parodai, sporto 
Todėl, (1) kad PLB seimo tiks- šventei, kamerinės muzikos va
las politinis ir geriau tiktų Al- karui. Tai nėra Alto, Vliko, 
tui; (2) kad PLB seimui numa- LLK ar diplomatų sritis. Tai 
tyta politinė demonstracija ne-j nėra ir tik “prabėganti kieky- 
verta numatytų lišlaidų; (3)'bė”. Tai yra pastangos pasau- 
kad savo sudėtimi PLB seimas lio metropolyje parodyti sveti- BENK INA BLANDYTR ELENA BLANDYTĖ

savo adresus ir telefonų nume- Biletus platina tėvų komite- 
rius. Programų vedėjas kvietė tas, telef, FA-1-5906, skautai ir
visus lietuvius Dalyvauti Lithu- 
anian Chamber of Pommeree of 
Illinois 25 metų sukaktuviniame 
bankete, kuris įvyks ateinančių, 
metų gegužės 25 d. Goki Room, 
Congress viešbutyje.

Karulis Morkūnas, teief. RE-1- 
1650. Tėvų komitetas

Clevclaivd, Ohio
Skautų parengimas

NIO UZSISKNF.I1SIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

kurie kenčiu nuo PKNV. AT- 
IK SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

ONA BLANDYTR ____________ _______
būsiąs “formalistinė fikcija”; miesiems lietuvių kultūros ko- Siy Blandyčių trio atliks programą Clevelantle Skautų Tėvų komiteto ruošiamame koncerte - vakare 
(4) kad “ne prabėganti kieky- ; kvbę, dr. J. Gr. žodžiais tariant.

Pasisakydamas prieš šiokią kulbė, bet patvari kultūrinė koky
bė . .. turi būti lietuvių užda
vinys”; (5) kad PLB sekreto
riatas galimas sudaryti ir be iras nesusipratimas, 
PLB seimo.

•rin.
V1HŲ
m-gull ramiai oMPti Ir naktimis 

a , , ... n. .i i nimgotl nes Jų n^sis, nAjusins žahlosS. m. lapkričio ..1 d , SC-.ma- ul)*?fijtnia ir RkaivlAJimti. senų atvl- 

dienį. 5 vai. p. p. Clevelando Pi- ruMku"‘lžiu u*d«kite
~ . . LEfH LO Oiiituioiit J<»h gydymo

IrDŲ tunto skauty tt'VŲ komitn- ypatybe* palengvins Jqhq HkaudSjl-
tas ruošia koncertą ir šokių va- 2 kaissite. ramiai „u.Koti nak- * ' u Vartokite jų fan^l nuo skau

duli, nudegimų. .11 tappgl pabalina 
oi, žėjiiiiŲ ligos vadpiapios PSOKIA- 
S1K Taipgi pazulina per.šSjimŲ Ilgos 
nulihariinj ATHLĖTK'8 KOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšini.'j 
tarppirš,'1ų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos iftbSrimų ir t t taipgi 
tiui-ama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus tAbčrimas nuo vysty
klų Ji, yra gera gyduolft nuo iš 
virSinių odos ligų. De
guto Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.50. 
l'irkiti vaistinėse Chi- 
tagoje ir apylinkėse: 

waukee, Wls., Ga- 
Inil. ir Detroit Mt- 

chigan, arba rašykite

karą.

į Programą atliks vienintelis
Amerikos lietuvių seserį, Rlan-

■ dyčių trio ir skautai. Po prog- 
mos — bufetas ir šokiai. Bu fe-į

Dar pasiteirauju Danutės 
SLankaitytės, ar tai tiesa?

— Visi vyrai taip kalba, — 
aiškina Danutė, ir dirigentas pa- ChlCagOK 
šaukia ją į sceną. "

Vyt. Kadžius ir visa choro vai Kelionė j New Yorką
dyba labai susirūpinusi. Pats m . , .....Tokiu pavadinimu buvo atlik-

ci-' • . , • „ . .ta programa Lietuvių Prekybos_ i štai prieš akis. Sales, dckoraci- ; D. .. ... , ,
•raupyaami run seimo le- jų ir nibų kaina pakflusij me- , Studentų grupė vykusV kį iš veikalo “Fanny”. Buvo pa- Pe|nas skiriamas skautarns>
J“, S , Sa?„f±^2l°le““.SP:kjak- Papasakojo api, "savo kelionę į i ZJ

tūrinę programą dr. J. Gr. pa
sisako pats prieš save. Tai tik-

Ryšium su tuo dr. J. Gr. 
klausimu kaip Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo orga
nizacinio komiteto pirmininkas ja

(3) Mes, amerikiečiai, esame 
įpratę savo organizacijose tu
rėti vadinamus alternatus ir ne-j ___ ‘ , ,., , Brangiausias operos spektaklislaikome to formalistine fikci- - - -

Taupydami PLB seimo
jaučiu pareigą parodyti visuo- šas 
menei ir antrąją medalio pusę. numatė alternatus. Šia proga liui nejieškoma, o biletų kainos 

(1) Klaidingas dr. J. Gr. įsi- noriu Draugo skaitytojus paliktos tos pačios. Kaip reikės 
tikinimas, kad PLB seimo tiks- patikinti, kad mano žiniomis išsiversti, kaip galą su galu su
las pirmiausia politinis. Kaip PLB seime pasiryžę dalyvauti vesti? — nerimauja valdyba ir 
visa lietuvių bendruomenės or- atstovai iš visos eilės P- Ame- visi vyrai. Dekoracijų ir rūbų 
ganizacija pirmuoju ir amžinuo- rikos ir Europos kraštų ir tai nuoma šį kartą vienam spektak- 
ju savo tikslu turi lietuvių iš- be jokios PLB seimo organiza- Um J&2
eivijos tautinės sąmonės gyvos torių piniginės paramos
išlaikymą ir tautinės dvasios 
stiprinimą bei ugdymą, taip ir grama rodo, kad jo organizato- | pie 2Oo doLpelno,’ irtaiVim pra 
PLB seimas. Lietuvybė yra jo riams tikrai rūpi ne kokia ten --
pirmasis uždavinys ir progra- dr. J. Gr. pramanyta “prabė- 
ma. Be abejojimo Lietuvos ganti kiekybė”, bet kaip tik jo 
dabartinėje padėtyje kiekvie- paties norima “kultūrinė koky- 
nos rūšies lietuviškoji veikla, bė”.
galima sakyt, kiekvienas lietu- (5) Sutinku, kad PLB sek- 
vių susirinkimas ar parengimas retoriatas galima sudaryti ir be 
privalo savo duoklę ir Lietuvos , PLB seimo. Bet kai PLB sei-

ma kainavo dviems. Viena viltis
„TT, , ... . - ! lydi vyrus — jei visi biletai iki(4 PLB seimo kultūrine pro- .. .... ..’ 1 vieno bus išpirkti, jiems liks a-

dinė suma milžiniškoms “Faus
to” išlaidoms.

— O ką jūs norėtumėte pasa
kyti visuomenei? — klausiu vy
rų.

— Tegul tik šiam "Rigoletto” 
spektakliui įsigyja biletus iš ank 
sto, nes mūsų kišenės tuščios.

MŪSŲ KOLONIJOSE
pasisekimo sulaukusio vaidini- i tas bus ypač gausus skautu ma- 
mo “Teahouse of the August myčių namie gamintais Napoleo, 
Moon", kuriam atvaizduota ame no toriais. Gros vienas geriau-, 
rikiečių kariuomenės okupacija ! Clevelande italų orkestras 
Japonijoje. Viena grupės daly- Bddie Andrės, mokąs klasinius 
vė labai gražiai pašoko persų šo- *r modernius šokius.

New Yorką. pailiustruodami pa- , e y hm H..’ akautų st°vyklą ir tunto skau- tr atsiųskit Money Or-

tirtus įspūdžius ištraukomis iš ur?s’ arP 1 a ar. 1 e Įy palapinėms įsigyti. deri , —
matytų vaidinimų lankytuose te Pas,sw ,n]u vai inamas ir i Tėvų komitetas nuoširdžiai | 

cagoje. Ši labai ,vairi progra
ma truko apie valandą. Vieto-atruose, dainomis ir šokiais. Gru 

pės vadęvas R. Masak labai gy 
vai
šio veikalo “No Time for Sear- 
gants”, o taip pat girtuoklio sū
naus rolę iš veikalo “Long Day’s , ...... ...
Journev Into Nighf. Linksmai "orą aplankyt, New York,, pa-J aiarrA7OTi I .aiairoa atoTilla narna

i suvaidino sceną iš pagarsėju m’s jaučiamas aktorių nuo mos jr paremti skautus,
vargis, bet bendrai sis origma-

žiūrovus nuteikė scenos iš pa
sakiškojo “Brigadoon”, o taip 
pat iš Broadway teatre didelio

Daugelis žmonių kalba, kad, 
jei Chicagoje nebūtų Baltrušai
čio, tikriausiai nebūtų ir operos. 
Juk jis yra operos širdis ir sie
la. Šis paskutinis "Rigoletto'

lūs kelionės atpasakojimas buvo 
įdomus. Kaį kam sukėlė tikrą

sigrožėti Laisvės statula, pama 
tyti Empire State Building, Ra- 
dio Center patalpas, kiniečių 
kvartalą, Greenwich kaimelį, di
dingą St. Patrick katedrą, o va
karais pasižiūrėti Broadway te
atrų vaidinimų.

Susirinkime dalyvavo apie 100 
riimy narių ir svečių. Pirm. St.-------------------- — Y ..... ............. . ......... ~ p<WAUUJIlb IVlgUJr.LLU rūmų na

laisvei. Kaip apaštalas Povilas mas susirenka, tai jo darbo- i užmokėjome is anksto už sąlę, spektaklia ir,skiriamas V!. Balt- ■ Balzekas pranešė, kad jau pra
savo laiku yra įtaigojęs krikš- tvarkėje natūralu įrašyti ir or es h11’ de oracijų ir rūbų rudaičio 25 metų muzikinės veiki dėta ruošti 1958 m. lietuvių biz-

nuomą. Keli tūkstantėliai jau iš ]os sukakčiai paminėti. Ši su-' nienų adresų knyga. Visi lietu-
p au e ir nonme, jie sugrjž kakįįg ,jar labiau iškelia spėk- j viai prekybininkai ir profesio-
ų. nesmgu a veju, ką besura- takuo istorinę reikšmę. ! nalai prašomi pranešti rūmams
l^lda^mm“FaustuUi”nekailtriai! Ir §tai deVhltą valandą vaka*

Paveikslais nusagstytame ko- skelbiama pertrauka. Iš salės ! KAM SEMATVE JAU ATĖJO,

čionis, kad jie viską, ką daro, j PLB sekretoriato sudarymas 
darytų Kristaus vardu, taip (6) Parenkant PLB seimui 
šiandien mūsų išeivija jaučia metus, nebuvo specialiai taiko- 
pareigą, ką darydama, neišleis- ma į Lietuvos nepriklausomy- 
ti iš akių TJetuvos laisvės rei- bes atstatymo paskelbimo 40 
kalo. Todėl ir PLB seimas sa- metų sukaktį. Jei PLB seimo 
vo duoklę Lietuvos laisvei turi kultūrinė programa būt spėta 
skirti.

ridoriuje susimąsčiusi vaikštosol M Kri kau k " koridorių pasipila operos ko- PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!
Tačiau dr. J. Gr. klai-i paruošti, seimas būt galėjęs jau | nuos GUdąP lenC’ kUn d<i‘ ?ektyy? nan^’^°^r\C}!Oro da’* _7

dingas įsitikinimas, kad tą duo- šiemet jvykt. PLB s i o d — Ką taip mąstot, jionia? dovauiamų kursų nariai jr taiD'spaus^intas Socialinės apdraudos F 
klę už PLB seimą gali atiduoti ta nustatyta jau 1956 9. 22 , — Prieš eidama į sceną, apmąs (Sočiai Secnrity) jstatymas su
ir pvz. Altas. Pripažindami Al- kai dar joki kiti analogiški pa- tau senąsias klaidas. Po pirmo- i Ria ir 8U^i;^,dUJ

mokėjimas nuo 
2) nedarbin-

____________ , .. giems asmenims pensijos mokėji-
, , . » . ..... . .... jQriy,ai baikšti Gildos rolėip tai 1 m° cen^ro ruTnuose. toli nuo mas nuo 50 metų amžiaus. Be to

galime betgi užsimerkti pnes seimo parengiamieji darbai oaiRsti uiidos roleje. Bet tai smuklių, kortų ir nuobodulio va- čia telpa Nelaimingų atsitikimų
buvo pirmas mano debiutas ope- iaadų ... VI. Rmjs. ištarimas su nurodymais kokias
roję ir rimtas kritikų pastabas _________  ’ pašalpas gali šauti susižeidęs as
iniu į širdį. ... muo. Knygelės kaina .80 centu

tui didelius nuopelnus kovoje rengimai nebuvo užplanuoti. Pa- jo ' Rigoletto” spektaklio kriti- gūa ir gyvi vakarai dabar Jau- 62 amžiaus
dėl Lietuvos išlaisvinimo, ne- šaulio Lietuvių Bendruomenės kaį pastebėjo, kad buvau per ° :

faktą, kad viso laisvojo pašau- vyksta jau daugiau kaip metai, 
lio lietuvių vardu delegacijos Kokiose dykumose per tą laiką 
Wa8hįngtone dar nėra buvę. buvo dr. J. Gr. su savo klau- 

(2) Klaidingai suprasdamas simu? Linkėčiau, kad tas dr. 
PLB seimo tikslą, dr. J. Gr. J. Gr. klausimas ir liktų tik dy- 
daro klaidingą išvadą ir' dėl kūmose, neardydamas gražiai 
seimo lėšų. Ne seimo atsto- dirbamo PLB seimo organizaci- 
varts į New Yorką sugabenti nio darbo.
ir jų politinei demonstracijai Prel. J. Balkumis,
PLB seimo lėšos skiriamos. Ši PLB seimo organizacinio komit. 
pozicija PLB seimo biudžete. pirmininkas

BRANGIAUSIĄ SPEKTAKLĮ 
PASITINKANT 

Reportažas iž launilno centro rūmų
Mūsų miesto lietuviškųjų ko

lonijų smuklininkai paskutiniu 
laiku nusiskundžia, kad. esą, biz 
nis kritęs ir lankytojų skaičius 
sumažėjęs. Praėjusio penktadie 
nio vakare buvau užsukęs j nau
juosius Tėvų Jėzuitų rūmus — 
Jaunimo centrą. Ten žmonių — 
kaip bičių avilyje. Tokio gra
žaus jaunimo ir suaugusiųjų 
Repeticijos, paskaitos, pamo

r, u , , . i Mes žmones pavedame Dievo, T). . . , . ...— Dabar turėsite nauią part-i „„u Pinigus su užsakymais siųsti:„ . _ „ , “ i gailestingumui, o patys gailes-
nerj — VI. Baltrusaitj. Tikiu, tincri,mri ta;n I “n K A U O A S”dar šauniau viskas skambės. g 1 P neParodorne; : 4545 W. 63 St,. .Chicago 29. III.

— Tiesa naujas partneris duo _________________ ~ iHiiriiiiiiimmiiiimiiiiiimiliHiiimmii'
da daugiau įkvėpimo ir pasitikė
jimo. Sakyčiau, pirmasis spek
taklis buvo tik generalinė repe
ticija. Todėl visos pastangos ir 
sukauptos šiam spektakliui.

Kitame rūmų gale skamba mo 
terų dainos. Radęs progą, įeinu 
į vidų. Ten 25 gražios ponios ir 
panelės su muz. A. Geču repe
tuoja “Faustą”. Tai naujasis 
Chicagos choras, specialiai su
darytas grandiozinei “Fausto” 
operai.

Žinau, vyrai užpyks, jei per-

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

(M
y*?-

sa opera repetuojama, lygina
ma ir jieškoma mažų pataisų de
talėse. Muz. A. Kučiūnas yra už
imtas Lyric operoje, kurion jis ' ..
buvo pakviestas po pasisekusių r ?^1U aĮ^,p . Faustą .
-Rigoletto" lietuviškų gpektak- turime
lių. Repeticijų metu operų rti- ™> pamatyti ir tuo
riguoja muz. VI. Baltrušaitis.

prašo apsilankyti, pasiklausyti IJRGULO, Department D.-, 
gražios Blandyčių trio progra- 5618 W. Eddy St., Chicaso 84, III.

PEOPLES HARDWARE Sc PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai 
Dažai. Alyva. Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenvR, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 Weat 47th St. TeL LA 3-4139

C3
1 c 11 □ t n 1 ■INSURIC1 
UPTO-

FEDERRL
5RVING5

.Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fcderal Savinas—
. »r

gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

Vlrginia 7-7717
AND LOAN ASS’N. J,

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

REIKIA BOTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

Atvykite į SHERMAN S KRAUTUVĘ ir čia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Sherman's visa
dos turi naujausios mados sezonui pritaikintu rū
bų vyrams ir jaunuoliams.

padėti bent menką finansinį pa
grindą “Faustui”. Priešingu at- 

Stebiuosi, kad latvis V. šalna VPJU< je* “Rigoletto” spektaklis 
l_ lietuvių kalboje yra padaręs dar nuostolį, kažin ar “Faus-;

koš — mokslais, menas ir kultu- dide8nę P^angą. Pagalvoju, U” bepamatytume ...
rinč švie«n kad “Fauste" turės stiprų kon-, -------- — ••

l»sa. Ql lĮorccolro ir fn <><><>0000<>000<>00000<>00^rvn.  >f><|
Pirmiausia sutinku muziką ‘ St, Baranauską ir t NKLAIJKITE PASKUTINIO

MOMENTO!
.Iru iMiKykit« AvcntffniH:
• Mode-rnIAką Iclrvissiją
• Ui PI fonoirrafĮj,
• NuriMtablun ImportuotiiH radljun |
• StcbuklitiKun tranKlHtorlniiiH 

radiju k iiM
• Patogius radljo-laik rodžius
• Gražius olrklr. laikrodžiui)
• Naujausiu pab-fontj plokAtclią. 
Taip pat čia rasite didrl) paairin- j |

kiniŲ. ►•b'ktr. namų apyvokos rrlkm, 
k. a. virduliu, prosų, tosterių, plau- I 
kų džiovintuvu, dulkiasiurblių ir kt,
- VISKAS OARANTI'O.IAMA — į 
Pirkito visados Aloje moderniškoje 

parduotuvAJe.

dėl latvis taip spaudžiasi

Bet Elena Blandytė sako:
— Šalna išsiaiškino, kad jo 

sako kun. Br. Markai- jn-otėviai buvo lietuviai ir todėl 
jis dabar norįs likti geru lietu
viu.

kun. Br. Markaitį:
— Vien elektros srovės išeik- 

vojame už šimtą dolerių per mė
nesį.
tis.

— Kas tie doleriai prieš me
ną, kuris vakarų vakarais bran
dinamas šiuose rūmuose!

— Tiesa, šie namai ir pasta
tyti tam, kad čia rinktųsi jauni
mas ir suaugusieji, kad iš jų 
spinduliuotų meno ir mokslo 
šviesa, — sutinka kunigas.

Didžiosios salės soenoje vyks
ta "Rigoletto” repeticija. Už 
dviejų savaičių, gruodžio 8 d., — 
paskutinis “Rigoletto” operos 
spektaklis Chicagoje. Nors šios 
operos premjeros praėjo didžiau 
siu pasisekimu, bet dabar vėl vi-'

RKIDGKPOKT CIJRRENCY 
EXC1IANGK 

748 W. 35th St.
(arti Halsted St.)

Atvykite dabar užsisakyti 1958 
License Platės.

Mums tereikia tik Jūsų parašo, 
kitką mes sutvarkome. 

LABAI LENGVA!

OlTCLtvision
Isaies - Service:

K«v. Ini. A. ftKMKMAN 
S82I H. flalMted —
Atdara kaHdien »—«. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniai a !t—S 
00<K><>00<XXMXXXX>0000000<>00o

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Pidžiausiaa 
pasirinkimas siuntimui Į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir "Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9 80, dabar už jardą tik ..........................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan'’, “antiąne taffe- 
ta” paprastai $1.08, dabar tik .............................................. 98c

»o rolių vilnones medžiagos u flannsl'' Tyrliklsma ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............ ........................... $1419

♦8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės ikt 
$2.98, tiktai ................................................................................$1.89

Grynu spalvą Portisan ir MetalUc Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite ) STEIN TEKTILE ir patys įsitikiiiklU. 8® Uek- 

risr.n pirkiniu viri $20.00 gausit* vienai šaknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN'Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą. “brocades’*, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEHUE

PraAotne aiškini įsidėmėti lutis sų — i:toe HO. UNION —, nee Ht«dn 
Testik* yra tik Aloje vietoje Ir. Jokių nkyrlų netnrt.

I hlnksM į rytaa nuo HalatMl St.. ll/9 bloko | pietan ano 
Ronnevolt Rd. Atdara 7 dienos anvnitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FRKE PAKKING, kitoje pusėje gatvfct.

PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ 
IR ŽIEMINIŲ PALTŲ

Jaunuoliams yra parūpinta visas ajisi rengi mas. .Dydžiai 
nuo 2 Iki 20, kaip rirūčkiams taip ir normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 
dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 jiorom kelnių jūsų eilutė at
rodys kaip nauja ilgą laiką.

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokė jimo.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Towu of Lake kolonijoje

4648 * 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois
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IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

KUNIGŲ PERMAINOS

— Stamfordo ir apylinkės 
Lietuvių Moterų ratelis 1957 
m. lapkričio mėn. 23 dieną 7 v. 
vakare ruošia “rudens balių” 
109 Genovese Steak House, 
Shippan Avė., Stamford, Conn.

— Kun. Antanas Kardauskas, Rengėjos maloniai kviečia vi- 
laikinai pavadavęs kapelioną sus dalyvauti, o taip pat ir mie- 
Grand Rapids Veteranų ligoni- lą jaunimą.
nėję, nuo lapkričio 11 d. vys-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

Kumpiniu mūr. namas Ir krautuvė. 
Gerui einantis biznis Brighton l’ai k 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 u. 3 būt., šild. r*d., alyva. 
I 'ujamų 1210 mėn.
Mui 2 a. po 6 k. oent. 611d.. sklyp.

'Si pėdų. garažus {28.000

ŠIMKUS
K S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
KKALkupo paskirtas kapelionu į Šv.

Jono vaikų prieglaudą. Jo nau
jas adresas: St. John’s Home,
385 E. Leonard St., Grand Ra
pids, Mich.
, • — Kun. Teofilius Palis, San draugai” — 4 veiksmų komedi- - iM> » knmb., mūr., did. ak. *23,000

Francisco vyskupijoj, Kalifoi- ja. Veikalą stato Detroito Dra- j AGLINSKAS RgsI Estatc 
nijoje, turi ilgesnes atostogas mos Mėgėjų grupe. Režisuoja tt9 st hk. 4-S202
sveikatos sustiprinimui. Z. Mikšienė (Arlauskaitė). ~ ’—

— Kun. dr. Jonas Maknys iš Kadangi šio vakaro visas 2-j^utų’^GrinteraElS! <Hr*6 k. 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos pelnas skiriamas Vasario 16 Karstu vandeniu alyva apšild. 35

Tel. OUffHide 4-7450; Ros. 
Y Arti- 7-2O4«

mūr. 3 bt. kraut. c. A. gar. — 23,100 
mūr. 3 bt. išdek, C, A. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. A. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. (i kb. naujas, 11d. lot. — pigiai. 
Ira pigių ir pelningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė..

MARQVETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kainb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

KKAL ESTATE

O00000000<X>0<X><>0-00<X>00000-0

MAIKJlETTE PARKE
3 augšfų mūr. 20 imtų. Metinės 

pajamos $28,000.
Gazolino stotis. Gerai išdirbtas biz- 

■ a a oooz l ,lis už '“'tikėtinas sąlygas. $3,ooo už LA 8-88841 Inventorių Ir $t;o mėnesinė nuoma. 
Šimkus.

HELP WANTED - FEMALE

C O O K W A N T E I)
FOR CATHOLIC RECTORY 

UOOI) SALARY-FINK WORKING 
CONDITIONK 

CALL B1SHOP 7-3325
GAGE PARKE

— Detroitu Lietuvių Organi
zacijų centras lapkričio 3d d. 
ruošia šaunų vakarą Ispanų 
Umdos svetainėje — 25th ir
W. Vernor Hgwy. Lūs su vai- ą luunb., » mieg., Kumžas. 913,700 
dinta L. Euidos "Mokyklos * 
draugai” — 4 veiksmų kornedi-

3 mieg. K»r. * 15.500

perkeltas į Šv. Bonifaco para- minėjimo ruošimui ir Lietuvos p®dŲ 1533
piją, Brooklyn, N. Y. išlaisvinimo reikalams, Detroi-
- Kun. dr. Vincas Baltuška' 10 visuomenė kviečiama daly- 

paskirtas į Šv. Pankracijaus pa-' vau^h
rapiją, Brooklyn, N. Y. Kun. Po vaidinimo veiks bufetas ir 
Bartuška atsikėlė iš San Diego bus šokiai. Kadangi šis paren- 
vyskupijos.

lllllllllllllllllllllllllllllllliHlllUIIIIIIIIIIII

RADIO PROGRAMA
Liet. Hadio Programa iš stoties 

WLYN, 1360 kil. sekmauiemais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai-

eimas hllc: nasklitinic, nripš Ari- sos ir Magdutės Pasaka. Biznio Teigimas DUS paSKUUms prieš Ad- kalai8 kreipti8 į Steponų Minką.

— Kun. Vincas Valevičius 
persikėlė gyventi į Miami, Flo
ridą, Šv. Mykolo parapiją.

— Kun. Juozas Panavas ir 
kun. Domininkas Lengvinas pa
skirti mokytojais Muskegon, 
Mich., Katalikų Augštesniojoje 
mokykloje.

— Kun. Jonas Burkus pa
skirtas klebonu j Anthony, New 
Mexioo. Naujasis klebonas tu
rės daug darbo, nes rengiasi 
pradėti statyti naują bažnyčią 
ir kleboniją. Iki šiol toje para
pijoje buvęs klebonas L. Lu- 
mas perkeltas j EI Paso, Texas.

— Kun. Antanas Bertašius 
paskirtas į Kingston, New 
Mexico. Jis ten nusikėlė iš Ari
zonos.

•L i •
— Kunigų Centro valdybos 

posėdyje, įvykusiame lapkričio 
7 d- pas kun. J. Cepukaitį Phi-1 
ladėlphia, Pa., pasiskirstyta pa
reigomis naujam terminui: pir
mininkas — kun. J. Čepukaitis, 
vicepirmininkai — prel. J. Bal- 
kūnas ir kun. J. Aleksiūnas,, 
sekretorius — kun. dr. M. Ra
žaitis, iždininkas — kun. dr. T. 
Narbutas.

—- Visai New Yorko studentų 
skyriaus valdyba priklauso stu
dentų suvažiavimo rengimo ko
misijai. Be to, komisijon įeina 
keletas patyrusių akademikų, 
kaip R. Kezys, kuris visai ko
misijai pirmininkauja, J. Ule- 
uas A. Grigaitis, I. Banaitytė, 
K. Skrupskells ir kt. Šie akade
mikai dedą visas pastangas, 
kad suvažiavimas, įvykstąs XI. 
29—XII 1 d. d. New Yorke, 
sėkmingai pavyktų. Kas norėtų 
patirti platesnių informacijų 
apie šį jaunimo susibūrimą, ga
li kreiptis į R. Kezį, 130 Hen- 
dnx Street, Brooklyn, N. Y., 
Del. AP 7-3244.

— Baltijos draugija ruošia 
antrą koncertą lapkričio 29 d. 
Jordan Hali, Boston, 8:30 p. m., 
kuriame dalyvaus žymi estų 
smuikininkė Evi Liivak. Bile- 
tus galima gauti pas komiteto 
narius, o taip pat Jordan Hali 
box office.

Tikimės, kad lietuviai rems 
ir šį koncertą, kaip rėmė ir pir- į 
mą koncertą, kuriame dalyva- j 
yo žymus lietuvių pianistas An
drius Kuprevičius.

— Juozas ir Albina Strtmavi- ’
čiai su Danute ir Vygandu iš I 
Stamfordo persikėlė į Sprlng- 
dale, Conn., 41 Chatfield st. 
(Stamfordo priemiestį).

— New Yorko sendraugių | 
ateitininkų naujos valdybos] 
pirmininkas yra St. Dzikas, sek
retorius — Paulius Jurkus, iž
dininkas — St. Lūšys, dvasios 
vadas — kun. T. Narbutas.

— “Lux Christi” redakto
riaus kun. J. Petrėno redaguo
jama knyga apie popiežių Pijų 
X rengiama išleisti dar prieš 
Kalėdas.

Ventą — pasitikim visų atsilan- : «al«c Florist, Gėlių ir Dovanų Krau- 
, I tuvė, 503 E. Broadway, So. Bostonkymu. — P. *. ] 27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat

I gaunama laikraštis ‘Draugas”.
— Los Angeles šeštadieninės

mokyklos ir visos kolonijos lie
tuvių vaikų eglutė bus gruodžio 
22 dieną tuoj po pamaldų di
džiojoje parapijos salėje. Visi 
Los Angeles lietuviai vaikučiai 
kviečiami dalyvauti.

IIIIIIIIIIIUIIIUMIlIlIlIlIlIlIlIlIUlIlIlIiliiilt

Viltis yra dorybės duktė, ge- 
niališkumo draugė ir visų di
džių darbų motina.

—Tomaseo
======================

LITTLE BILLsays

83.000 piOkFTI
5 kambarių mūrinis l>iingiilow su 

uždara vi-ru nil.i, iiioib-rnl plytelėmis 
išklota vonia n- kabinetinė virtuvė.
Naujus garažas. Arti bažnyčia Ir mo
kykla. Nepi alviskilc progOM Įsigyti šį 
puiku namą.

Altll GAGE PARK
6 kambarin murinta liungalow.

I.iuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Reikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti Aį na
mu Įmokėti. $4,500.

ST. KITA |Hirapi.kt — prie Mar- | BRIGHTON PARKE:
ųuctte Puik, 3 tapartmentų) butų i Mūr. 2 po 4. centr. šildymas 
namas: 6, 5 ir 3 kamitarlų. Gražiai I susisiekimo. Nebrangus, 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė,
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

I kinui), namas. Pilna pastogė Ir 
rūsys, tjazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteįiaį. Gražiui apsodintas, 2 au
tom. garažas Sav turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

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

.1**1 norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. PraSoine 
kreiptis į mūšų raštinę —

SHUK1S REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow fi-5000

arti

GAGE PARKE:
Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sulyti.

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

Parduod. namas ant 3 skl., 3 mieg. 
kamb., vonia, karšt, vand., centr. 
alyva apšild., garaž. Arti mokyk, 
ir bažn. 1 bl. nuo M-40 ant cement. 
kelio. 135 mylios nuo Chicagos. 
$8,000. Infcrm. angliškai rašykit: v.ir 

Bok 623, Gobies, Michigan

KAS -ĮIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VfiLDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

Plt 8-6040 arba KE 74(534

aload.
isaUyoupay
to dry the clean 

eleetrie way

An elactrlc dryer does all this for 
just 6(: 3 big bath towels, 6 hand 
towels, 2 sheets, 2 pairs shorts, 2 T-

shirts, 5 pairs of socks, 3 pillowcases, 
2 men’s shirts. This average 8-1 b. 
load will take only 25 to 30 minutes.

Nothing’s faster, nothing’s cleaner— 
and eleetrie dryers are completely automatic

COST?
Eltctmc DRYERS

cott
$30 to >60 los* 

to buy
than any other kinti

your •Uctrlc appllanc* dealor

• C. K. U*.

Tiktai 6c išdžiovinti elektra 8 svarų krovini. Ir džio
vinti elektra reiškia džiovinti visiškai automatiškai. 
Jokių užžiebimo pritaisų kurie galėtų sugest.

Baltiniai išdžiovinti elektriniame džiovintuve yra 
kvapnūs kaip ir lauke džiovinti. Elektrinis karštis 
yra spinduliuojantis karštis... kaip saulė. Švarus ir 
sausas... be jokių duju kurios galėtų likti baltiniuose.

Elektriniai džiovintuvai greitai džiovina. Jūs 
galite išdžiovinti pilną krovinį medvilniniu rūbų per 
25 iki 30 minučių. Visi “no vent" džiovintuvai yra 
elektriniai. Jūsų skalbimo kambarys išliks švarus, 
sausas ir patogus, ir jo vėdinimas nebūtinas.

Jūs nustebsite kada jūsų elektrinių reikmenų 
dvieris pasakys kaip mažai kainuoja elektrinis džio
vintuvas. Kodėl gi nepasiteirauti apie jį netrukus?

~ <7 Commonwealth Edison
Public Service Company

Ų, I mSCKELANEOHS

ŠILDYMAS

daryti
vonia. 38 pėdų sklypas. Gazo ftlld. 
Garažas. $18,500.

KITI'R: 4 butų mūr. 1 — 5 k. ir j
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
nu, kaina $18,000.

2-Jų u ilgši. mūr. 5 ir 6 k Garažas.
$ 1 8.900.

PASU EI RA i IvITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerats pirkiniais

„VARPAS
lirai Išstatė — Insurance — Kentals 

Notary Public 
5916 So. YVestern Avė.

PRosp. 8-2234 '

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A. StančtausKan lustoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
uacesj, visų dydžių oro vėsintu
vus (Aly oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai, 

ryto tld 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLyuurio 2-6752
Šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2500 W. 58th St. Tel. PRospect 8-5454

VALYKLA — CLEANERI
6 kamb. modern. butas. Karšto 

vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK $18,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

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

PROtiA, PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, 6543 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

ILGAI LAUKftT
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marąuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr garažas. $31,500. 
A. Linas.

2 BVTAI PO 4 KAMB.
Brighton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė. Garažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ERTATE 

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-«01b

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

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

atlankykite mus.
! KIITRA-HORKUS REALTY į

REAL ESTATE-INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5080 
PRonpect 8-3579 (vak. ir sekm.)

SEK TU ESI-: HOMEN BEEORE 
VOV Bl'Y

5 be&utiful 100-plus bomes, 3 bed- 
rms, 1 blk. frųm St. Rede’s Churcb 
schl., 3 blks from pub. schl. N. E. 
corner 841h-Kostner. Open 1-5, Sun. 
.1. P. O'Connell gi Sons, Bldrs-. of 
K.tter Homes. ESsex 5-3878.

D e M E 8 1 O t

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

BUILDING & REMODELING

MUMSSSSOSSSJSSOE
I Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

j 4327 S. Campbell A v., Chicago 32, Ill.įj 
fTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

VIKTORAS SIMAITIS
SENEKAI. CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blsbop 7-3340 
27S7 West 43rd Street

LIET APDRALlMlN AGENTU RA
Visų rasių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. N ot aria tas. Valsty
bės patvlrtlnoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
ŠĮ 0108 S. Ashland Avė., Chicago 36. IR

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
ra-pminkaujame botų išnuomavi

mui. -Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Beal Katate
5916 So. VVestern. PRospect 8-2234

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas ''••"••"Mnniiimmttlllimilitmnillllllli

V. Š I M K U S Arjau perskaitei P. Kesiūno 
romane.

ĮSIGYKITE DABAR

Susitarti šaukite TErminal 9-5531 
nuo 6 vai. p. p Kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, WUIow Springs. 111.

J. BREIVE and SCW
CONSTRLCT1ON COMPANY 
1442 S 48th Ct.. Cicero 50, III

Statome naujuB namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesiu ir patai 
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAntibe 8-2793 nuo 9 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Olivftipic 2-5121 mw> A 

okpri. i f vai vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

M O R A
Builder- Gen ('outracvor*. 
vtlbks planavimo 1r staty

bos darbus gvdvtojų ofisų, gv 
venamųjų ir viešųjų pastatų

Namu Įkainavimas Ir tvairO- 
rimai nemokama!

kreiptis «luo adresu

OTRUS STANIUS
ir huto telefonai 

PRospect
7403 S. WF.STERN AVĖ.

'hicagi III

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr a. Baltini.* savu recenzijoje 
apie š) romaną taip rašo P. Kesiū 
no romanas "Tarp balsvų palapinių 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partizs 
nas ta idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse Todėl š) romsn.i

į -kaitomi- su malonumu Ir dideliu su 
-idomėjimu Ypač romam minim 

.rt-. >avė- įsunimą Ir kels Jo dva 
i šią. Sis romanas. atskleidžiąs mūs-
Į berniškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulvs tremties Meiallzmc 
irfdVU’H

I

2MR pnai Kaina 28.00

Užsakymus kartu su ointgais niusKi*

" D R I U G n

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iimiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Piitsfeurgh’o Lietuviu ANTA¥AŠ""LŪ1(AŠ7R SŪNUS 
Kataliku Radųe Programa 2711.19 west 7lst Street

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiin
KNYGA, KURI VISADA JDOMI 

IR NESENSTA
Tai Juozo Švaisto

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
IS STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: LithuanJan Catholic Hour,
Radijo Station WL0A. Braddock. 

Pennsylvania.

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

Telef. — IIEmlock 4-5881

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupyme ir Skolinime Bendrovėse yra 
oaugu Ir pelninga

Unlveraal Sav1ne« «nd lxmn v*«<wtnttnn i4fikrin» ’mugnmą 
Ir gražų pelną

saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$1(1.006.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi reserval o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiėkus Hns grei 
ta« Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų Ir visais Ananatnlais reikalais kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION . 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

4545 W. 63rd, St., CMnago 29, III
illIlIliillllllilllllllIHUIhlDOlihdll tlllh

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus 
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS :
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

Skelbkitės “Drauge”!
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VOKIETIJOJE VEIKĖ 1.700 
ARBEITSDIENSTŲ

Hitlerio vieSpatavimo laikais Vo
kietijoje labai daug buvo pristeig
tų jaunuomenės drausminimui sto
vyklų. Vieni jaunuoliai vykdydavo 
darbus pačiose stovyklose, kiti prie 
kelių ar kitokių darbų. Tos sto- | 
vykios vadinoai Arbeitsdienst — 
darbo tarnyba, kurios tiesioginiai i 
priklausė valaus reikalų ministeri
jai. Stovyklose jaunimas dirbo ne 
ui pinigą, nes tai buvo garbės tar- i 
nyba. Kiekvienas vokiečių jaunuo- ' 
lis turėjo atlikti darbo prievolę ir 
G mėnesius su kastuvu triūsti lau- j 
kų nusausinimo ar kelių statymo 
darbuose. Ir už tai tegaudavo vos 
25 pfenigius dienai, tariant, arbat- | 
pinigių. Dirbdavo priešpiet nuo pat 
ankstyvo ryto. Keldavo 5 valau* 
dą, pirmiausiai darydavo rytinę kū
no mankštų ir |s> to visi eidavo 
bendrai pusryčiauti. Po pusryčių 
7 vai. ligi 1 valandos visi dalyvau
davo fiziniame darbe. Po pietų bū
davo valanda poilsio ir vėliau ka
rinė mankšta. Jie su kastuvais at
likdavo darbo karinius veiksmus, 
kaip su šautuvu.

Dvasinė auklyba
Tiek karo mankšta, tiek kariniai 

pratimai daromi buvo tam, kad pri
valomasis darbas neįvargintų jau
nuolio vienašališkumo, kad jis būtų 
miklus visais raumenimis.

I
Be mankštos, visose stovyklose Į 

jaunuoliams buvo taikoma ir dvasi-1 
nė mokykla. Tai popietinėmis va- 
landomis. Vadinasi, kiekvienas jau-1 
nuolis turėjo pažinti savo krašto j 
praeitį ir dabartį. Jie čia dar gan- i 

davo politinį išprusininin. Mat,

anot jų, tauta turinti žinoti, kas ji 
esanti. Dėstydavo santykius su 
kaimynais, smulkiai informuodavo 
apie politinių įvykių vyksmus ir t. 
t. Kiekvienas jaunuolis turėjo ži
noti ir giliui įsisąmoninti, dėl ko 
reikia kovoti ir už kų aukotis. Gir
di, vokietis turįs būti politiškai ap
dairus ir nusimanantis ne tik apie 
savo kasdieninį darbų, bet ir apie 
tautos ir valstybės uždavinius ir šito
kius.

Tokių darbo stovyklų Vokietijoje 
buvo per 1,7(1(1, Jose tarnybų atlik
davo |m> 210 jaunų vyrų. Darbo 
prievolėm imdavo nuo 19 m. am
žiaus. Darbo stovyklos umždaug 
buvo visur vienodi.*: pastatyti pus- 
šiltės stovyklos, stovyklaujantiems 
duodimii buvo drabužini, avalynė ir 
kiloki smulkūs reikmeiįvs.

Arbeitsslienstai buvo ir mergai
tėms. Jos daugiausiai dirbo ūkiuo
se. Darbo idėja ir pagrindai buvo 
tio patys, kaip ir vyrams, tik, be 
abejo, visa pritaikyta buvo moters 
pajėgumui. Joms dar buvo darbas 
nepriverstinis. Jos tariamai savo 
noru stovyklaudavo. Suvažiuodavo 
jaunuolės iš visų Vokietijos kampe
lių. Tyčia iš įvairių kraštų surink
davo, kati jos tarp savęs susipažintų, 
suartėtų, kad nebūtų ypatingo skir
tumo tarp švabės ir prūsės, silezie- 
tės ir havarės ir 1.1.

Šiandien Vokietijoje vėl kaikas 
ima kelti panašių stovyklų organi
zavimo,- reikalų. Girdi, bręstančiam 
jaunimui būtinai reikalinga draus
minga auklyba. Žinoma, tik ne hit
leriškais metodais ta reikia vykdy
ti. J. Miškinis

Tokia jūsų sveikatos būklė turi 
būti mažiausia 6 mėnesius ir turi 
būti numatoma, kad ji tęsis ilgą 
ir nenustatytą laiką. Jeigu jūs 
esate laikinai nedarbingas ir gali 
būti numatyta, kad po mediciniško 
gydymo jūs galėsite dirbti, tai pa
gal nedarbingumo nuostatus i jūs 
negalėsite nedarbingumo pašalpos 
gauti.

Mediciniškas pažymėjimas gali 
parodyti jūsų sveikatos būklę — 
kokiame laipsnyje jūs esate ne-

“TITANIŠKA KVAILYBĖ” AR GUDRUS 
EKSPERIMENTAS

P A D K K A

A. f A.
Vincentas kuchin

(KlčlNNKAS)
Mūsų mylimas ti-viiH mirė 

1967 m. lapkr. mėn. z ų. u- 
palaidotus lapkr. mėn. G d. šv. 
Kazimiero kupinėsi-, Chicagoje.

Alis norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jum paskutini pa
tarnavimų ir palydėjo į jo po
ilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame iliilž. 
gerti, kunigams: kleb. prel. ig. 
Albaviėiui ir kitiems kunigams, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už. jo sielų. Ypay dėko
jame prel. Albaviėiui, kuris 
pasakė pritaikintų pamokslų, 
ir kun. VI. Irbai, kuris paly
dėjo velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėk ui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių. Dėko
jame vargonininkui A. Mondei- 
kai. Dėkojame grabnešiarns ir 
visiems, kurie pareiškė toje 
Hūdesio valandoje užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Alfred Vanee, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius tose liūdesio ir sakus- 
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Sūnūs, dukterys, " marčios, 
žentai ir anūkai.

darbingas — ką jūs negalite da
ryti, kokią turite klausą, kiek jūs į 
suprantate. Mediciniškas pažymėji- , 
mas, pridėjus kitas informacijtis— 
kokį darbą jūs dirbote, jūsų išsi- į 
lavinimas, patyrimas ir kiti suge- ■ 
bėjimai — gali parodyti, kokios 
sąlygos neleidžia jums atlikti svar-Į 
bų pelningą darbą.

Čia patiekiami keli pavyzdžiai, 
su kokiomis sąlygomis žmogus ne- j 
gali būti priimtas prie svarbesnio 
pelningo darbo:

1. Negalėjimas vartoti abiejų 
rankų, abiejų kojų arba kojos ir 
rankos.

2. Progresyvinė liga, kurios iš
davoje negali vartoti kojos ar ran
kos. Tokią būklę gali iššaukti: dia
betas, sklerozė ir Buergerio liga.

3. širdies, plaučių ar kraujo 
apytakos ligos, kurių išdavoj būna 
sunkūs širdies ir plaučių sustirgimai 
(kaip nurodo X-ray — rentgeno 
spinduliai, elektrokardiograma ar 
kiti bandymai), prie kurių negali 
keleto blokų paeiti, naudoti viešųjų 
susiisekimo priemonių.

4. Progresyvinis vėžys (cancer) 
ir kuris negail būti pagydomas 
operacija ir kitais gydymais.

5. Proto ligos, kurių išdavoj ne
galia spręsti, sumažėja intelektas, 
orientacija arba atmintis.

6. Mentalinės ligos (t. y. psicho- 
sis arba kaikurie psichoneurosis), 
kurias nustato tam tikros institu
cijos.

7. Regėjimo netekimas — asmuo 
turįs centrin. vizualinį akutiškumą 
(centrai visual acuty) negeresnė 
kaip 20/200 geresnėje akyje po ge
resnio koregavimo arba turįs pa

t

našaus ekvivalento matymo lauką.
9. Visiškas kurtumas, kurio ne- | 

galima pataisyti su girdėjimo apa
ratais.

įstatyme yra specialūs nuostatai 
visiškai neregiams. Jeigu jūs esate 
visiškai aklas (kaip Socialinės ap
draudos įstatyme nustatyta), bet 
galįs betkur dirbti, tai jūs galite 
socialinės apdraudos rekordus už
šaldyti. Bet visiški neregiai (nuo 
50 iki 65 metų amžiaus) gali mė
nesines pašalpas gauti tik taiB at
vejais, jei jie negali dirbti akių 
šviesos netekę. Jeigu asmuo turi 
labai blogą regėjimą, bet nėra vi
siškai neregys (tutally blind”), 
kaip įstatymas nustato, tai jis tu
ri teisę savo socialinės apdraudos 
uždarbius užšaldyti ir gali gauti 
nedarbingumo pašalpą tokiomis 
pat sąhgomis kaip ir kiti asmens, 
kurie yra nedariaingi dėl kitų sąly
gų, kurios neleidžia jiems norma
liai dirbti.

Socialinės apdraudos administ
racija nori atkreipti nedarbingų 
asmenų dėmesį dėl jiems teikiamų 
lengvatų.

Pagal Socialinės apdraudos įsta
tymo papildymą, visi nedarbingi 
darbininkai, kurie paduos aplika
cijas nedarbingumo pašalpai gauti 
prieš 1957 m. gruodžio mėnesį, tai 
jie galės pašalpų išmokėjimą gauti 
už visus mėnesius, skaitant nuo š. 
m. liepos mėnesio. Visi kiti ne
darbingi asmenys, kurie paduos 
prašymus po š. m. gruodžio mėne
sio, pašalpų iš mokėjimus gaus tik 
nuo prašymo padavimo dienos.

Įstatymas numato, kad nedar

A. i A.t

bingi asmens betkurio amžiaus be
būdami, jei tik jie atitinka nedar
bingumo apibrėžimo , reikalavi
mams, gali prašyti socialinės ap
draudos rekordams užšaldyti. Jei
gu darbininko rekordai yra užšal
dyti, tai jo paties ir jo šeimos atei
tyje pašalpų teisės yra apsaugo
tos. Pr. šulas i

New York, N. Y. I
Kariuomenės šventės minėjimus

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas šiemet įvyks lapkri- j 
čio 23 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

Apreiškimo parapijos salėje, 5 
N. Havemeyer Str., Brooklyne.

Pasirodys skautų vyčių okte
tas su skambiomis karinėmis 
dainomis ir tautinių šokių grupė.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 
11 vai. Apreiškimo parapijos sa
lėje bus pamaldos už žuvusius 
karius ir partizanus.

Ramovės skyriaus v-ba

Platinkite 'Draugą".

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!

Nepertoli nuo Stalino vasarvie
tės Soči yra garsus kurortinis 
miestas Tuapse prie Juodosios jū
ros, vak. Kaukaze. Tuapsės miesto 
kompartija leidžia laikraštį, kuris 
įdėjo sensacingus literatūrinius re
portažus. Praėjusį mėnesį Tuapsės 
miesto gyventojus nepaprastai pa 
veikė ir sukrėtė rašytojo J. Kriso 
žiulverniški reportažai. Pirmame 
reportaže J. Kris rašė, jog sovietų 
mokslininkai staiga pastebėjo kei
stai degantį kamuolį greta saules. 
Netrukus paaiškėjo, jog tai “gigan 
tiška saules masė”, atitrūkusi nuo 
saulės.

Šito reportažo tęsinyje J. Kris 
rašė, jog šita “gigantiška” masė 
257 — 440 kilometrų per valandą 
greičiu krinta ant žemės ir suke
lia Aefiaprastą paniką nekomunis
tiniame pasaulyje. “Didžiausia pa
nika apima komunistinį pasaulį: 
žmonės viską palieka ir veržiasi į 
laivus, norėdami savo gyvybę iš
gelbėti".

fTolimesniame tęsinyje J. Kris 
rašo, jog, gręsiant milžiniškam 
pavojui, pakyla kapitalistinio go
dumo instinktai. “Kai gigantiškoji 
masė skuba nukristi ant žemės 60 
dienų laikotarpyje, buržuaziniai 
mokslininkai ryžtasi atakuoti tą 
masę: jie iškyla satelite į erdvės 
augštybes ir nori kontramasę iš
mesti prieš tą “gigantišką masę” 
ir tuo būdu nukreipti ją ant Sovie
tų Sąjungos, kad tuo būdu vieną 
kartą ant visados būtų baigta su 
komunizmu.

Visi Tuapsės ir apylinkės gyven 
tojai su išgąsčiu skaitė J. Kriso 
fantastiškus reportažus, o trečia 
jo dalis išvedė juos iš pusiausvy
ros: juos apėmė šaltas išgąstis; 
jie atsiminė Šv. Raštą ir pasaulio 
galą. Pagal J. Krisą jiems belikę 
gyventi dar 40 dienų. Jie pradėjo 
pigiai savo namus ir karves par
davinėti. Nemaloniausia Sovietų 
ideologams buvo tai, kad per ke
lias dienas išnyko iš Tuapsės gy
ventojų sąmonės per 40 metų įkal
ta ateistinė pasaulėžiūra, ir Tuap
sės miesto bažnyčias užplūdo mal
dininkų minios; bemaž visuose bu
tuose atsirado iki šiol paslėptos 
ikonos (Šventųjų paveikslai). Daug 
gyventojų rengėsi bėgti iš savo 
gimtojo miesto nežinia kur.

Tuo laiku sovietinis rašytojas 
pateikė savo fantastiškam repor
tažui “happy end”: Sovietų moks
lininkams paskutiniu momentu pa 
vyko tą “gigantišką masę” likvi
duoti, būtent, 2 vai. 12 min. ir 3 
sek. prieš jo nukritimą ant Sovie
tų Sąjungos. Ta proga “Sovietska- 
ja Rosija” smarkiai išniekino J. 
Kriso kūrinį ir humoristiškai bai
gė savo kaltinamąjį straipsnį: “Pa 
silieka klausimas, ar ir žemės sa
telitas su kapitalistiniais moksli
ninkais ir pirmoj eilėj titaniškos 
kvaihbės autorius nesudegs iš gė
dos”.

Ar J. Kris yra “titaniškas dura- 
kas”, nevisai aišku. Galimas daik
tas, jog jis padarė gudrų eksperi

mentą ir savo fantastiškais repor
tažais bolševizmo teoretikams pa
rodė, kad jie |>er 40 metų neįsten
gė išdildyti religijos iš sovietų pi
liečių sąmonės. Kai tik Sovietų pi
liečiai patikėjo, jog ateinąs pasau
lio galas, tuojau ištraukė kryžius 
ir ikonas iš slėptuvių ir karštai 
ėmė melstis į Dievą, kurio neeg
zistavimas jiems buvo per mokyk
las, mitingus ir spaudą kalte įkal
tas. Tjdomu ir tai, kad kryžiai ir 
ikonos buvo nesunaikinti, o tik pa
slėpti nuo bolševikų agitatorių ir 
šnipų akių. Pavojaus metu Sovie
tų piliečiai puolė ant kelių ir kar
štai meldėsi, prašydami Dievo pa
sigailėjimo, to Dievo, kurio bolše
vikai nekenčia ir savo neapykantą 
stengiasi įkvėpti liaudžiai ir tai ne 
vien melu, bet ir teroru. Tai atsi
tiko netoli nuo Soči, kur Stalinas 
ilsėdavosi. Toj apylinkei žmonės 

I buvo ypačiai išsijoti, “išvalyti”, 
kad “didysis vadas” galėtų saugiai 
ilsėtis.

Kremlius su savo apylinkėmis 
1 ir Soči su visa ta Kaukazo dalimi 
buvo ypatingoje sovietų saugumo 
organų apsaugoje ir priežiūroje. 
Turbūt J. Kris neatsitiktinai savo 

j “gigantišką kvailybę” pasiūlė Tu
apsės kompartijos laikraščiui. Mū
sų manymu, ne J. Kris turi “su
degti iš gėdos”, bet tie, kurie per 
40 metų nepajėgė liaudies perauk
lėti ateizmo dvasioje. Ne J. Krisui 

1 tinka “titaniškos kvailybės” auto
riaus” epitetas, o kaip tik tiems, 
kuriu titaniška kova su Dievu pa- 

j sirodė tokia nesėkminga. Kilus pa- 
i sauliniam, karui, sovietų liaudis 
viešai pultų ant kelių ir melstų 

i Dievą pasigailėjimo. 4. G s.

Socialinės apdraudos 
reikalais

į
KL. Kokiam nedarbingumo laip 

snyje turi būti dirbantysis, kad 
galėtų gauti nedarbingumo pa
šalpą ?

AT. Jūs neturite būti visiškai 
nedarbingas, bet jūs turite būti 
tokiame nedarbingumo laipsnyje, 
kad negalėtumėte būti priimtas 
dirbti j betkurj svarbų pelną duo
dantį darbą (įstatyme pasakyta — 
(“unable to engage in any substan- 
tial activity”).

Jūs turite būti fiziškai ar psi
chiškai tokioje būklėje kurią nus
tato mediciniškas patikrinimas ar
ba bandymai.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELIHYCIB
Goriausios gėlėą dėl vestuvių, ben 
ketų, laidotuvių Ir kitų papuošimų 

2448 West 63rd Street 
T>lef PR H-08S3 Ir PR 8-0834

KAS KĄ IR KUR
— ftv. Monikos Našlių draugija 

iš Town of Lake rengia Bingo pa
rengimą sekmadienį,' lapkričio 24 
d., 7 vai. vakare 8v. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje. Visi kviečiami 
gausiai atsilankyti.

— Marųuette Parko Lietuvių 
Namų Satlninkų organizacijos su
sirinkimas įvyksta ketvirtadienį, 
lapkričio 21 d., 8 vai. vak. lietu
vių parapijos salėje, 6820 South 
Washtenaw Avė. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes turime pasiruoš
ti savo 25 m. sukakties banketui 
sekmadienį.

Ona Avirmlckas,
Nutarimų rašt.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo val
kams paskaityti gaudai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKTRNftP 
pasakų knygą -

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina 11.25. Pinigus Ii 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
4646 W SSrd Street. Chicago 29. EI.

Vienerių metų mirties 
sukaktis

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą motiną

A. A.

MARIJONA ZAVECKIENĘ 
PIKCICMENĘ

Netekome savo mylimos 
1956 m., lapkr. mėn. 20 d.

Nors laikas (tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Die 
vas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą mes užprašė
me 2-jas gedulingas šv. Mi
šias lapkr. mėn. 20 d. 8:00 
vai. ryto Our Lady of Cha- 
rity bažnyčioje, Cicero ir Our 
Lady of Good Councel baž
nyčioje, Chicagoje.

Maloniai kviečiame gimi
nes ir pažįstamus pasimelsti 
už a. a. Marijonos sielą.

Nuliūdę: Duktė ir sūnūs.

A. A

DOVYDAS BUCHUS
Gyveno 3357 S Emerald Avė. 

Tel. VI 7-435 7

Mirė lapkričio 17 d., 19571 
Gimė Lietuvoje; kilo ift Teisių 
apNkr., Rietavo pa rup.

Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Nellie Jonites, žentas 
Petras, sūnus Antanas, marti 
Helen, 3 anūkai, 2 pusseserės: 
Marijona Jaunis, jos vyras An
tanas ir Jų šeima; Barbora 
Kautkienė su šeima; švogeris 
Simonas Gaiinskis su šeima, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draug. ir Chieagos Liet. D-jai.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituaniea Avė.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 21 d., ift koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Duktė, sūnus, marti, 
zz-ntas jr anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3407.

MU.IIALIAA GRIBAUSKAS 
(Ruseekaltė)

Gyveno 1245 S. 48th Čt., 
CICERO, ILL.
Tel. PI 9-1714

Mirė lapkričio 18 d., 1957, 
3;3ii vai. ryto, sulaukus 68 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Pakuoniu apyl., Veiverių pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliams nuliūdime 

.s ū n u s Juozą s Gribauskas 
(šv. Antano Taupymo ir Skol. 
Bendrovės vedėjas), marti Jo
ana. duktė Anastazija Vičiuras, 
žentas August, gyv. Gary, Ind., 
8 anūkai, 2 pusbroliai: kun. 
Petraitis ir p. Skriptūnas su 
šeima, giminaitė Konstancija 
Zakarauskas, jos sūnus kun. 
Antanas Zakarauskas, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draug., Gyvojo Rožančiaus 
Draug., Mišių Aukos Draug. Ir 
Tretininkų Draug. Buvo amži
na narė Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Draug. ir Šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 
Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50tb Avė., 
Cicero, III.

Lėdotuvės įvyks ketvirtadie
nį. lapkričio 21 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti. žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus ir Sūnus. Tel. TOwn- 
hall 3-2108.

KN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpublto 7*6600 — 7*8001 Automobiliam* riete

Ttema, kuri* gyvena kltoae mleata dalyaa; gausinM 
koplyčią arčiau jūsų namų.

J

t

PRANCIŠKUS
MEŠKAUSKAS

(Massett)
Gyveno 2814 W. 10&th St. 
Mirė kpalr. 18 d., 1 957, 4:10 

vai. vak., sulaukęs 80 m. am
žiaus.

Gimė IJetuvoJe. Kilo Iš Tau
ragės apskričio Amerikoje iš
gyveno G 5 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
4 dukterys: Anna Andrews, 
žentas John, Gathorine I’eter- 
son, žentas Clarence, Frances 
Balsis, žentas John, ir Kutelio 
Johnson, žentas Georgė, sūnus 
Anthony, marti Valerie, to a- 
nūkų ir 7 proanflkai. Brolienė 
Marijona Meškauskienė ir jos 
duktė Marian, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Antano Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 S. 50tb Avė., 
Cicero, III.

laidotuvės įvyks penktad. 
lapkr. 22 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. An
tano parapijos bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos puma Mus 
už Vellontes sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
ka'pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
žentui. marti, anūkai ir pro
anūkiu.

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus Ir Kūnus. Tel. TOwnahll 
3-2108.

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W Bjrd St.. 
CHICAGO 29. ILL

Pirkę Rochevelt Fumiture B-vėje už $100 00 ar daugiau Iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite kalakutą.

Moderniai atremontuotose patalpose rasite djdžiausį pasi
rinkimą motieriiiansių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

PASIRUOŠKITE KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS!!! 

KALAKUTAS DYKAI!

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARIAI CinCAOON I.ICTIIVU 
EAIDOTIJVIG niRKKTOKly AMMJACUOK

Amhnlanaų pa tams turime koplyčias
rimas dieną ir nai iŠ >' s o ■ e Chieagos ir

1 tt- Reikale 6 a u k t i 'tuselando dalyse ir
mus tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
1848 8. CALIFNIRNIA AVĖ. z LAfayrtte B-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
S8O7 8. fJTUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

«69 Uest IHtb 8TREKT
PETRAS P GURSKIS

Tel SEeley 3-571
,5

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 8 HA|J4TE|»’’»'TREE1 Tel YArda7 l1»l«

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 8 MK'HM. i\ ttl le| <'IHnimNiore 4-2228

JURGIS F BUDMIN
3319 M UTĮ 4M( 4 4VI Tel 4 tnh. ii38 r 13*

VASAITIS - BUTKUS
Ilili > Mlth AVI-.. (K ERO III Tel OLympir 2 IIMM

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 44 4«th STREET T YArds 7 O78i

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W tiHth STREET - RRpuhlk 7-1213
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X Dr. Ferdinandas Kaunas. I
JAV7 armijos majoras, kelerius j 
metus dirbęs su Iowos ir Illi- ! 
nois .civilinės apsaugos skyriais Į 
ir dėstęs civilinės apsaugos da
lykus augšlesniosiost* mokyklo 
se ir kolegijose, lapkričio mėn. I 
9 .1, Cicer »j, šv. Antano para-Į 
pi jos salėje, skaitė įdomi:} pa-1

X Kan. dr. J. Končius, Balfo skaitą, apie atominę energija ir 
pirmininkas, atvykęs į Chicagą, apie atominės bombos sprogi-1
Hollywood salėje lapkričio mėn. 
11 d. padarė Balto skyrių at- 
stova/ns ir svečiams pranešimą 
apie Balfo veiklą ir šalpos dar
bus Sibire, ĮJetuvoje, Vokieti
joje ir kitur,, Jisai neseniai j važi
nėjo ir Lenkijoje. Buvo ir Sei
nuose atsilankęs, o Varšuvoje

mo į '?sėkmės. Paskaita sukėlė 
gyvą susidomėjimą gyventojų 
tarfie ir jųjų buvo prisirinkę 
apypilnė Šv. Antano parapijos Į 
salė. Dr. Kaunas įdomiai ir pa
traukliai kalbėjo; savo kalbą 
paįvairino dviem filmais. Pa
skaitos mintys Įdomios ir ak-

paljkęs savo įgaliotinį. Jo pra-Į tualios. Būtų gera, kad dr. Kau- 
nešimą papildė Marija Rudienė, nas su jom supažindintų per 
kuri neseniai yra grįžusi iš E'J- spaudą ir platesniąją lietuvių 
ropos. Ji aplankė porą stovyk- visuomenę. Jo kalbėtu klausi-! 
lų ir matėsi su neseniai atvažia- m u dar mažai lietuvių kalboje j 
vusia moterimi iš Lietuvos,, literatūros tėra.
kaip vokiečių repatrijante. Lie- j Paskaitos pasiklausyti buvo 
tuviai jau žino apie Balfo dar- atsilankęs prel. I. Albavičius, 
bus, nes daugelis yra gavę pa- Cicero Augšt. Lit. mokyklos 
galbos vaistais ir daiktais. Su- direktorius kun. P. Patlaba,

virš
Europoje likusių lietuvių pabėgėlių vaikučių yra 
1,000. Jų tėveliai yra arba ligoniai, bedarbiai, r

dar
.. - T, nega

lėję išemigruoti, arba našlės su mažais vaikais. Lankyda
mas juos Europoje, patyriau, kad jų gyvenimas yra labai 
skurdu.’.

Palinksminkime juos nors Kalėdų švenčių proga, su
teikiant aukų, kad jie galėtų, ypatingai stovyklose, turėti Ka
lėdų eglutes ir kad Kalėdų senelis atneštų taip laukiamų do
vanėlių.

Šioje nuotraukoje yra viena tokia šeima — našlė Mote- 
jaitienė su 10 vaikučių, kuriuos aplankiau Obererezelberger ir 
suteikiau BALF pagalbos. Kalėdų proga rinkite ir siųskite 
aukas į vietos BALF skyrius arba į centrą, 105 Grand St 
Brooklyn 11, 6. Y. Kan, dr. J. Jt Končius

Gaudo pabėgusius iš Padėkos dienos vaišės $1,500 už neteisingą 
kalėjimo Ne tik šeimos, bet ir dauge- areštą

Chioagos policija sugavo du lis įstaigų jau planuoja savo Federalinis teismas Chicago- 
nusikaltėliu, kurie buvo pabėgę Padėkos dienos vaišes, kurios je priteisė Julės Delacourt nau- 

l iš Crown Point, Ind., kalėjimo.
I Vienas iš pagautųjų — Ken- 
' neth Pointer, 35 m., kaltinamas 
žmogžudyste. Kiek anksčiau 
Gary policija pati sugavo vieną 

'pabėgusį, kuris slėpėsi tėvų na- viščiukų pietūs ir visi kaliniai .metu buvo grįžusi iš kino, kur 
■muose, pastogėje. Chicagoje į gaus ekstra rūkalų. Kariuome- buvo su palydovu, ir niekuo ne
sugautieji buvo rasti, kai gy-! nės daliniuose Chicagoje bus nusikaltusi. Reikalavo kompen- 

■ ventojai pranešė apie jų atsi- į kalakutų pietūs. Visi kariškiai sacijos $50,000, bet gavo to tik 
! radimą. Dar gaudomi keturi Ii-j ir jų šeimos kviečiami vaišėms mažą dalį. 
kusieji pabėgę kaliniai. Jiems į ŪSO klubą 308 S. Michigan, 

kur bus kumpio užkandžiai tarp 
4 vai. 30 ir 6 vai. 30 min. va
kare.

bus lapkričio 28 d. Chicagoje dai $1,500. Ji buvo patraukusi 
esančiuose pataisos namuose,, teisman policijos kapitoną Th. 
kur yra 2,600 globojamųjų, ir Harrison, kuris ją areštavo iš- 
Cook apskrities kalėjime, kur ardydamas vieną nedorėlių liz- 
yra 1,700 kalinių, bus duodami dą. Ji teisme tvirtino, kad tuo

.visiems pavyko pabėgti pralau- 
i žus lango grotas.

Didės prekyba su Italija
Naujas Italijos generalinis 

konsulas dr. G. Profili, atvy
kęs į Chicagą, spaudai pareiš
kė, kad dabar yra labai palan
kus laikas stiprinti prekybinius

sirinkimas buvo gausus ir įdo
mus. Be atstovų ir svečių buvo 
atsilankę ir Balfo direktoriai 
N. Gugienė ir M. Rudienė; pir
mininkavo kun. St. šantaras ir 
sekretoriavo P. Bičiūnas. . Pla
čiai aptarta Balfo veikla klau
simų formoje.

Žuvo vyras ir žmona
Kelyje US 45, netoli Peso- 

tum, UI., žuvo du čikagiečiaį: 
Phillip Gilhrest, 37 m. amžiaus, 
ir jo žmona Lucina, 25 m. am-

ir kultūrinius*ryšius tarį Itali-,žiaus- Neiaimė įvyko kai sunk- 
jos ir JAV. Jis sako, kad ame- vehml\ lenkdamas kitą sunk- 

I riekiečiai iš Italijos galės pirk-' vežimi« įsuko į liniją, kuria va- 
ti meno kūrinius, madingus Gilhrestų mašina. Nelai-
drabužius, taipgi kaikuriuos mės metu buvo .sužeistas Gilh-
techniškus gaminius, kaip rašo- restli 8Ūnus ir dar keturi že
mąsias mašinėles. Viena italų |nės’ važiav? sunkvežimiu, 
laivininkystės bendrovė jau' jAy vadovas
pradeda susisiekimą su Chica- Prezidentu vadinamos Exten- 
ga, o išvedus jūrų laivams ke- aįon draugijos, kuri tvarko

Apie peršvietimus 
spinduliais

J A V Radiologijos draugijos 
narių suvažiavime Chicagoje 
buvo pareikšta, kad gyventojai 
neturi baimintis dėl peršvieti
mų rentgeno spinduliais (X- 
rays). Kiek tai reikalinga ligos 
susekimui, tų spindulių panau
dojimas nesąs kenksmingas 
sveikatai.

kun. A. Vilkaitis ir daug kitų 
inteligentų ir šiaip visuomenės.

X Ateitininkų sendraugių
vakaras Chicagoje praėjo su pa
sisekimu. Dalyvavo gausiai sen
draugių su šeimomis ir moks
lus einančio jaunimo. Ypač šil
tai buvo sutiktas tenoras St.

X Cicero Augštesniosios Li-. Baranauskas, kuriam akompo- 
tuanistikos mokyklos augštes-1 navo A. Kučiūnas.
niųjų klasių mokiniai lapkričio i Laimėjimams Lieponis pąau- 
mėn. 11 d. turėjo jau antrą: ko jo stalinį televizijos aparatą, 
šiais mokslo metais savo suei
gą. Sueiga praėjo jaukiai ir ga-

X Kotryna Copek, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių West Sidės 
skyriaus pirmininkė, praneša, 
kad į jų skyrių įsirašė 8 nauji 
nariai, iš kurių 3 jauni čia augę 
vyrai. Taigi gražus pavyzdys 
vyrams. Jei vyrai savo petį pri
rems, tai skyrius veiks gerai. 
West Sidės skyriuje yra ir dau-

B. Brazdžionis — radijo apa
ratą, “Ųaina”. — sienipį elekt- 

na įdomiai. Ją pravedė moki- ros laikrodį ir t. t. Vakaro pa- 
nys Henrikas Kisielius. Pro-'baigoj jautrų žodį tarė ASS 
gramos metu Kl. Galinaitytė i Chicagos skyrius pirmininkas 
dailiai padeklamavo, Rasa Gad-, kun. A. Stasys. Parengimu at- 
li aus k a it ė paskambino pianinu,! aidėjusi rūpinosi komisija, ku- 
o. Zita Švedaitė paskaitė refe-1 rią sudarė A. Repšys (pirm.) 
ratelį apie mandagumą. Dir. įr nariai — B. Beleškienė, J. 
kun. P. Patlaba po paskaitėlės ; Dėdinas, inž. Matkevičius. Jiems
paragino mokinius tikrai susi- talkino visa eilė kitų sendrau- uu pjgjau Klubo adresas toks 
rūpinti mandagumu. Gražus ei- gių, studentų ir moksleivių atei- pa^ kaip ir “Draugo” 
gesys gražiai atestuoja jaunuo-, tininkų. Vakaras priminė tos
lį. Jį-daro malonų ir visuome- > rūšies ateitininkų pobūvius ne-* _x Bridgeporto Apylin-
nėje pageidautiną. priklausomybės metais. ikfis 'a,<|yba rengia viešą pa-

Mokinių sueigą pagerbė savo x (Jiedrf Trpči<)Uait^ jauna mėn' 28 d’
apsilankymu prelatas Ig. Alba-___ - • __ 2 . ... Lietuvių auditorijoje. Pramo-
vičius. Jis kurį laiką su šiuo

menininkė, jau surinko Bridge-
porte dail. I. Šlapelio pamink- 

jaunimu pabuvojo ir pasidžiau- luį statyti $44 Q1 pinigai įteįk 
gė jų lietuviškumu. Ta—

X LB Chicagoje veikiautieji! 
keturi moksleivių tautiniai an-; 
sambliai dirba visu intensyvu-' 
mu. Pageidautina, kad ansamb-! 
lių programa būtų suderinta ir į 
ateityje galėtų duoti viešą pa-

lią per Šv. Lauryno upę, laivų 
susisiekimas dar labiau padi-

Dešimtukų maršas
Jau ruošiamasi 1958 m. rink

liavai kovai prieš polijo ligą.
rengimą lietuviškai visuomenei.!™ bus vadinamas Dešimtukų 
Primenama, kad 18 kolonija, maršas (prašoma paaukoti bent 
jungtųsi prie Bridgeporto. o 1 dešimtuką). Būsimame vajuje
Tovvn of Lake - prie Brigh-! JAV*se numatoma sukelti $44’' 

1 900,000 ir apie pusę tos sumos
giau jaunų čia augusių narių.

nariu Augustina Sabas P—>«
kluban ir sumokėjo metinį na- saleziet-is> kun. Juozas Šaulins- 
rio mokestį 5 dol. Klubo narys kas’ Šventų parapijos kle- 
visus jo leidinius gauna trečda-

polijo liga ir susirgsiančių. Šiuo 
metu JAV-se ta liga serga apie 

bonas, ir kun? V."ŠitouSag’iiį lsmenų
Los Angeles, Kalifornijos dar!“ Sali Mti ParaoSti v51 nM" 
vis tebėra ftv. Kryžiaus ligoni- valesniam gyvenimui.

gos tikslas — paremti mokslei-

nėje.
X Dr A. Nas vytis, A. Biels- 

kus, P. Petrutis, V. Norkus, A. 
Birutis, Ed. šulaitis, Z. Žiups- 
nys ir A. Lauraitis dalyvavo 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto ko-

Prelatas daįi M Laurinavičienei, kaip
apgailestauja, kad dalis ciceriž- kasinmkei. Šia proga J~' pagyvinti ir

vių tautinį ansamblį, kurį da- sukviestame pasitarime
bar lanko apie 75 vietos ir kai- Chicagoje.

X Edvardas šulaitis yra priLėšos rei-

Prezidento padėjėjas
į Chicagą atvyko preziden

to Eisenhower padėjėjas Sher- 
man Adams. Kalbėdamas Sher- 
rnan viešbuty, kur buvo susi
rinkusių tūkstantis svečių, jisai 
pažymėjo, kad prez. Eisenho- 
weris yra savarankus ir išplau

JAV vidaus misijas, Vatikanas 
vėl paskyrė arkivyskupą Wil- 
liam D. O’Brien.

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprohata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū- 
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West, 63rd Street 
CHICAGG 29, ILL.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas

kiu, gyvenančių mokyklos apy-,aukojo; Furniture Cerfter, Ine.,,,* nntn. 
linkėję, neleidžia mokyklon sa-,_$10 Tepra _ Vl. Civinskas,' P P Pokeri, 
vo vaikų. Gražiu pavyzdžiu M&jor Home Utilitjea _ R Ru_
šiems tėvams yra dr. Giedrai- daitjs įr R Kinderis _ po $5; 
čių šeima, gyvenanti Elgin, ku- , Kelfcčjus> EranU TV krautu. 
rie savo dukrelę kiekvieną šeš- vė , Maliorius _ Uetuvių au_ 
tadienį |>o keliasdešimt mylių i dįtOri ja/Daina TV _ A. Semž. 
atveža į Cicero AL mokyklą. nas _ pQ $2 jr _ j Bud.

X šv. Jurgio parapijos me-‘rikas- A- bikinis, Ignatonis, J. 
tinė vakarienė įvyks lapkričio j Pasiukas, Stočkus, L. Kava- 
24 d , sekmadienį. Bus progra-į liauakas. Juodkienč, Putrius, 
ma, o taip pat bus galima lai- Macicža. $2 ir kiti.

X Don Varnas posto su mos
tas Kalakutų ir polkų vakaras, 
įvykęs lapkričio mėn. 16 d. pos
to namuose, praėjo puikioje 
nuotaikoj(\ Posto narių bei jų 
svečių prisirinko pilnutėlė salė 
ir jie čia linksmai leido laiką.

imtas į Amerikos Legiono Karo! kiančios iš Baltųjų - rūmų nuo- j H. H. Pewtreas ir T. Gėriko. 333
veteranų spaudos draugiją — | mon®s yra paties prezidento. 
“American Legion Press Ass’n A-dam® yra laikomas Ensenho- 
of Chicago“. werio padėjėjas Nr. 1, ir jisai

X Pov
dienų buvo atvykęs į Chicagą.'kkonams 
Šiandien išskrido atgal į Wa- 
shingtoną, I). C. Būdamas Chi
cagoje lankėsi Chicagos Alto

I^ahanaiiskas keletui kalbėjo susirinkusiems respub-

Skiepija naujagimius nuo 
džiovos

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge", 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

— Australijoj viena geriau
sių knygų, vaizduojanti imigran 
tų šeimos gyvenimą, yra “No 
Escape”, parašyta 1932 metais. 
Jos autorius Velia Ereole, duk
tė dr. Quinto Ereole, atvykusi 
į Australiją iš Italijos.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVIEJŲ SKIRTINGŲ 

RCŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais niftaiB DRAI OAS pa

ruošia. Kražius rinkinius kalėdiniu 
sveikinimo kortelių su lietuviukais 
užrašais. Taip ir šiais metais ORAV- 
GAS siūlo rlnkin} nr. I su 16 kor
teliu už vienų, dolerį.

Sis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkarnkis lietuviškais sveiki
nimais. -----o-----

Rinkinys nr. 2
SPECIALIOS SVEIKINIMO

KORTELES KALĖDOMS
Specialiu šilko spausdinimo ttūdu 

pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
ORAl'OO knygyne Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
SKBLBKITES “DRAUGE"

mėti ir dovanų. Tai įvyks para
pijos salėje. Jau nedaug beliko 
biletų. Parapicčiai prašomi grą
žinti laimėjimo knygučių šak
neles su pinigais. Galima atneš
ti į kleboniją arba įmokėti per 
kolektą bažnyčioje. Nereikėtų 
laukti paskutinės dienos.

X LB Tarybos Vyr. Rinkimų 
Komisija yra sudaryta Detroite, 
kurios tikslas bus pravesti ta
rybos rinkimus visoje Ameriko
je. Jau sudaromos apygardų ir 
apylinkių rinkimų komisijos. 
Rinkimai įvykg balandžio mėn. 
27 d. Chicagos apygardoje nu
matoma turėti apie 25 rinkimi
nes apylinkes.

X Ged. Galvos paskaita apie 
pastaruosius politikos ir teisės 
posūkius Sovietų Rusijoj, įvy
kusi L. Teisininkų d-jos Chica
gos skyriaus susirinkime lapkr. 
17 d., susirinkusių narių ir sve
čių išklausyta su dideliu susi
domėjimu. Į paklausimus prele
gentas davė vaizdžius atsaky
mus.

X V. Kleiza, R. Mišauskas, 
J. Kregždys, N. Lipčiūtė, V.

X Bridgeporto Narnu

tarybos konferencijoje ir įre- 
X Chicagos moksleivių at-ki.i kordavo pasikalbėjimą su atvy- 

susikaupimo diena bus š. m. i kusia iš Sibiro Monika Gaučiė- 
(gruodžio mėn. 8 d. saleziečių ne. Pasikalbėjimas bus Ameri- 
sodyboje Šiluvoje prie Cedar kos Balso bangomis persiųstas

ninku susirinkimas įvyko lap- Lake> Infl. ’ į Lietuvą.
kričio mėn. 12 d. Lietuvių au-: 
ditorijoje, kuriame buvo aptar
ta daug svarbių namų savinin
kams reikalų. Nutarta gruodžio 
mėn. 9 d. 7 vai. kviesti metinį 
narių susirinkimą Lietuvių au
ditorijoje su alučiu. Pageidau-

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvis Ričardo UI filme Meras jau pirko kalėdinius 

ženklelius
Chicagoje World Playhousc 

jama, kad naujieji ateiviai dau- teatre (410 S. Michigan Avė.) Chicagoje jau pradėti parda- 
giau susidomėtų šiuo namų sa- rodomas yra filmas “Richard vinėti Kovai Su Džiova drau- 
vininkų susivienijimu ir stotų ĮH”, pastatytas pagal Šekspy-: gijos kalėdiniai ženkleliai. Pir- 
nariais j draugiją. jt0 veikalą. Filmas mums įdo- j masi8 jUO8 pirko Chicagos Mė-

X Kultūros Tarybos posėdis mu®> kadangi jame vaidina lie-, nag Daley pjrko nuo vienos
įvyksta gruodžio mėn. 1 d. 7 v.
Lietuvių auditorijoje, kuriame 
kviečiami visi tarybos nariai, 
kaip organizacijų atstovai ar 
pavieniai asmenys. Dienotvar
kėje bus išsamus KF valdybos 
pranešimas apie atliktus ir nu- 
matomu, darbu.. Tikimam, kad į,',^ 
visi KF nariai tinkamai rea-

tuvis Jonas Gielgudas, ir jo 
vardas yra įrašytas pirmuoju 
garsenybių tarpe. Taipgi šiame 
pastatyme yra pirmaujantieji 
aktoriai.

Pastatymas įdomus savo spal
vingumu, istoriniu fonu, nuke-

moksleivės Calumet Augšt. mo
kykloje.

Pirmą kartą Chicagoje pra
dėta skiepyti nuo džiovos nau
jagimius. Tą pradėjo daryti 
lx?wis Memorial ligoninė Chica
goje. Šią ligoninę laiko katali
kų organizacijos ir joje per me
tus gimsta apie 3,000 kūdikių. 
Jos adresas: Lewis Memorial 
Hospital, 3001 S. Michigan. Nu
statyta, kad skiepai apie 80% 
veiksmingi apsaugai nuo džio
vos.

Atleido 6,000 plieno 
darbininkus

Chicagos apylinkėje per šiuos 
metus jau atleista 6,000 plieno 
pramonės darbininkų. Iš viso 
čia šiam reikalui samdoma apie 
130,000 darbininkų.

Šv. Mišių ir Maldų
NO VENA Į NEKALTAI PRADĖTĄ 

ŠVČ. PANELĘ MARIJĄ 
bus laikoma naujoj Tėvų Marijonu Chicagos vienuo
lyno koplyčioje, nuo Lapkričio 29 d. iki Gruodžio
7 dienos, 1957 metais.

Kurie norėtumėte dalyvauti šioje novenoje savo Intencijo
mis, jas pasiųskite šiuo adresu: Mariau Fathers, 6336, S. Kii- 
boura Avė., Chicago 29, III.
□ Už atsivertima ir

pasitaisymą.
□ Už tėvą ir motiną.
□ Už šeimą.
L] Už vaikus.
O Už Marijos ir Bažnyčios 

Pergalę.
□ Už Sv. Tėvą.
O Už pašaukimą į dvasini 

luomą.
□ Kad mūsų jaunimas išliktų

dorai
O Už bendrą sugyvenimą.
O Už pasaulio taiką.
F! Už Rusijos atsivertimą. 
Kitos mano intencijos .............

□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už visokios bedievybės

išnykimą.
F) Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvę.
f“l Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas

malones.
D Padėka Marijai.
□ Už misijas pagonių

kraštuose.
H Už mūsų parapiją
O Ui kunigus,
□ Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.

guos į valdybos raštą lėšų tel
kimo reikalu ir ligi gruodžio 
mėn. 1 d. praneš KF valdybai 
apie įnašus Kultūros fondui pa
remti.

X P. NiungaiKlis savo krau
tuvę 2611 W. 44 St. perleido J. 
Klimkaičiui. Numgaudis žada iš-

Dudėnas, A. Gaigalaitė ir V. važiuoti į Kaliforniją paatosto- 
Gečiauskas sudaro dabartinę Į gauti. Naujieji savininkai krau- 
Liet. Stud. sąjungos centro vai-1 tuvę stengsis pagerinti, kad 
dybą. 1 klientai būtų patenkinti.

Britaniją. Aktoriai — rinkti
niai, režisūra — talentinga. Sle
giančią nuotaiką sudaro gausu-! 
mas žudymų, kurių, atrodo, yra: 
daugiau, negu būtų tam patei
sinimo istoriniuose faktuose. 
Kalba yra šekspyrinė ir žiūro
vui nelengva sekti. Prieš einant 
patartina iš kokios britų ar 
amerikiečių enciklopedijos pa
skaityti suglaustą Ričardo III 
gyvenimą (Lietuviškoji enciklo
pedija dar R raidės neturi).

D. L. KUNIGAIKATIENR.S BIRUTES D-JOS CHICAGOS 
CENTRINIO SKYRIAUS VALDYBA

š. m. lapkričio min. 23 dieni 8 valandi vakaro 

Western Ballroam Salija, 3504 South Westarn Avanua
— RENGIA TRADICINI —

KONCERTĄ -BALIŲ
dalyvaujant jauniems talentams — solistams

Vitai Valikonytei, Valentai IJoreatul Ir pianistei Laimai Ieonaltytel 
Prie f n Keptam, prof. V. Jakflbėnag

Maloniai prašome visus atsilankyti ir staliukus (neapmokamus) 
iš anksto užsisakyti telefonais: YArds 7-1001 ir YArds 7-1306.

• RENGĖJOS

Vardas, pavardė ................................................
Gatvė.......................................................................
Miestas ................................................  Valstybė

==

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮI

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

Modernlšldaunia lietuviu baldų prekyba CMcagoJe 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 8o Hafeted 8t VIetory 2-4226

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

I


