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Sovietai save ir okupuotas tautas laiko vergijoje
Nors ir dirbtinius žemės

satelitus paleidžia į erdvę

Švedų spauda gina Pabaltijo valstybių nepriklausomybę 
Krik Tomte,

mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLM. — Pabaltijo klausimas švedų spaudoje vėl 

buvo gana plačiai pajudintas ryšium su Švedijoje veikiančios 
Estų Tautinės tarybos 10 metų sukaktuvėmis, kurios iškilmin
gai buvo atšvęstos š. m. lapkričio 16-17 d.

Iškilmingą rautą, j kurį bu-
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vo sukviesta daug svečių, ati
darė tarybos pirmininkas nuo 
pat jos įsisteigimo ministeris A. 
Rei, nupasakodamas tarybos 
tikslus, dar kartą primindamas 
sovietų apgaules ir sutarčių lau
žymus, kartu padėkodamas šve
dų vyriausybei už suteiktą es
tams azylio teisę ir už tas pa
lankias sąlygas, kuriomis tary
ba nekliudoma galį savo užda
vinį vykdyti. Gražią ir vilčių ku
piną kalbą pasakė Europos ta
rybos pavergtoms tautoms ko
miteto pirmininkas švedas di
rektorius K. Wistrand (pakei
tęs tame poste dabartinį Angli
jos ministerį pirmininką Mac 
millan), plačiausiai Švedijoje 
skaitomo dienraščio “Dagens 
Nyheter” vyriausiasis redakto
rius prof. H. Tingsten ir didy
sis bei nepailstamas Pabaltijo 
teisių gynėjas prof. B. Nerman. 
Sveikinimus estų tautinei tary
bai perteikė kitų sovietų paverg
tų tautų politinių organizacijų 
atstovai — lenkų, latvių, čeko- 
slovakų, vengrų, rumunų, ukrai
niečių. Committee for a Free 
Lithuania vardu sveikino minis
teris Ignas Šeinius.

Greit užmirštamos kiti, 
nelaimės

Tos šventės proga didieji 
Stockholmo demokratiniai dien
raščiai nepagailėjo plačių pir
mųjų įžanginių. Dešiniųjų “Sven 
ska Dagbladet” savo įžanginia
me “Nepamirškime Pabaltijo” 
štai ką, tarp kitko, rašo: “Mes 
labai greit užmirštame, ypač ki
tų nelaimes. Ši pastaba — tie
siog ironiška — nemažiau taiko
ma ir tiems, kurie mums arčiau 
prie širdies stovi. Jei kas pri
mena jų skausmą, pasidaro tik
rai nesmagu ir gėdinga, užtat 
mes dažnai apie tai lyg ir ne
norime daugiau girdėti. Ši atitu- 
da yra kartu žmoniška, kartu 
ir nežmoniška, tačiau, reikia pa
brėžti, ii yra pavojinga ir baili. 
Mums būtų labai naudinga kar
tas nuo karto prisiminti senojo 
anglo sparnuotus žodžius, pa
sakytus matant mirti nuteistą 
vedant į egzekucijos vietą: Štai, 
jeigu Dievas nebūtų gailestin
gas, ten einu aš. Todėl norėtų
si, kad tai, estų tautinei tary
bai švenčiant 10 metų sukaktu
ves ir latviams savo nepriklau
somybės šventę leistų mums vi
siems prisiminti ir pagalvoti — 
prisiminti apie ištikusią nelai
mę tų tautų, su kuriomis buvo
me šimtmečių saitais surišti, pa
galvoti, kad toks pat likimas 
galėjo ir gali ir mus pačius iš
tikti”.

Nepavargstantieji kovotojai

Toliau straipsnis nupasakoja 
visą sovietų apgaulę okupuojant 
ir pavergiant visas tris Pabalti
jo valstybes ir tas kančias, ku
rias tos tautos ir tebekenčia. Y- 
pač pabrėžiama, kiek žmonių 
tuose kraštuose išnaikino nacių 
ir sovietų vergija. “Taip prare
tinus Pabaltijo tautas”, rašo to
liau laikraštis, “Pabaltyje pasi
darė visai tylu. Ten jau ištisas 
dešimtmetis tylu, kaip Vereščia- 
jevo garsiajame paveiksle Šip-

kos tarpeklis. Tačiau jeigu opo
zicija Pabaltyje ir sušalo bepu
čiant šiaurės vėjams iš Sibiro 
tundrų, pabaltiečių laisvės ilge
sys ir nepriklausomybės valia 
išlaikomi už tų kraštų ribų. Pa- 
baltiečiai, kuriems pavyko pa
bėgti nuo komunistų ir nacių 
persekiojimų, susijungė budėti 
savo kraštų sargyboje ir kelti 
už juos savo balsą. Ir nors lais
vųjų pabaltiečių kreipimasis į 
pasaulio sąžinę Jungtinių Tau
tų ribose ar už jų praeina ne
išgirstas arba bent praktinių re
zultatų neduoda, tačiau jų ini
ciatoriai nepavargsta. Mažiau
sia, ką mes galime jiems pada
ryti — neužmiršti jų perkentė
tų kančių ir kartu su jais tikė
tis, kad Pabaltijis vėl bus lais
vas”.

Panašias mintis dėstė ir libe
ralų “Dagens Nyheter”, kuris 
savo įžanginį apie pabaltiečius 
baigia: ...“Jie savo uždavinį čia 

į taip pat atlieka apšviesdami 
mus, ką reiškia komunistinė ti
ronija ir primindami mums, ko 
verta yra laisvė”.

Sovietų mokslas netarnauja 
žmogui

Sekančią estų tautinės tary
bos sukaktuvių dieną buvo ap
tartos problemos, kilusios pa
vergtoms tautoms sovietams 
pradėjus didžiulę propagandos 
ofenzyvą ir pradėjus savo jėgas 
demonstruoti. Buvo priimta re
zoliucija, kuri bus pasiųsta va
karų valstybių vyriausybėms ir 
Jungtinėms Tautoms. Rezoliu
cijoje, tarp kitko, sakoma: 
“Laisvajame pasaulyje supra- 
moninimas ir žemės ūkio me
chanizacija visur buvo pravesta 
be sukolekftyvinimo prievarta, 
be vergų stovyklų, be policijos 
teroro. Supramoninimas Sovie
tų Sąjungoje pirmoje eilėje tar-
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Žemėlapis rtdo kuriose užsienio valstybėse Jungtinės Amerikos Valstybes turi daugiau kaip 90 oro bazių, šios bazės beveik 
apsupa Sovietų Sąjungą. Kaikurios bazės yra paruoštos toli skrendantiems lėktuvams, kurie gali nešti atomines bombas. JAV 
strateginiai aviacijos daliniai turi 70 tokių bazių, kaikurios jų yra JAV. Paspaudus mygtuką jų centre Omaha, Nebr., strate
giniai lėktuvai gali pakilti į orą iš 70 ilgo tolio bazių per 15 minučių. , (INS)

nauja kariniams tikslams. Šis 
režimas gali į erdvę paleisti dirb 
tinius mėnulius ir tarpkontinen 
tinius sviedinius, tačiau savo 
tautą ir visas okupuotas tautas 
palieka skurde ir vergijoje. Mok 
slas, priverstas tarnauti žiau
rios tironijos agresyviems pla
nams, neįgali nei žmogui, nei tai
kai patarnauti.

Po antrojo Pasaulinio karo 
24 tautos su 700 milionų gyven
tojų tapo nepriklausomomis ir 
buvo priimtos į Jungtinių Tau
tų bendruomenę. Tuo laiku, kai 
vien tik Didžioji Britanija sutei
kė pilną laisvę ir nepriklauso
mybę 513 milionų žmonių Azi
joje, Afrikoje ir kitur, Sovietų 
Sąjunga rytų ir vidurio Euro
poje pavergė 10 savarankiškų, 
vakarų kultūrai priklausančių, 
tautų. Tuo metu, kai saulė už
tekėjo šimtams milionų žmonių, 
tamsi naktis užslinko ant 110 
milionų senosios Europos kul
tūros tautų narių.

Meksika tikisi
subalansuoti savo
užsienio prekybą

MEKSIKA — Meksikos darbi 
ninkai, pasamdyti JAV ūkiuose, 
sezoną baigia dviejų savaičių lai 
kotarpyje... Apie 200 Kubos pa
bėgėlių Meksikoje paprašė do
kumentų, kad jiems būtų leista 
keliauti į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir kitur... Meksika ti
kisi subalansuoti savu užsieninę 
prekybą metų pabaigoje ekspor
tais į Japoniją, Kanadą, Austra
liją ir Europos valstybes... 
Adolfo Lopez Mateos turbūt bus 
sekantis Meksikos prezidentas; 
jis jau pradėjo planuoti progra
mą, kad būtų pakeltas gyveni
mo standartas.

Kas bus Kubos 
prezidentas?

■ KUBA —Francisco Batistą, St,pr, Europos pavertu tau- g2 metų, Havanūs ^^0-
tų laikysena ir jų noras atgauti 
savo nepriklausomybę šiuo mo- 
meniu yra pati tikriausia lais- į;~,ya"tu“
vės ir taikos (garantija vaka- kanilų metų birželio mįn rinki.

muose... Vakarų Vokietijos 
Krupp’o pramonė planuoja inves 
tuoti 20 milionų dolerių geleži
mi ir laivų statyba... Milioninė 
dolerių laivyno bazė tik ką baig 
ta Santiago, sukilėlių tvirtovėje.

rams: jos sustabdo sovietų ag
resiją labiau, negu vakarų ato
miniai ginklai. Kremlius žino, 
kad, karui kilus, frontui tuojau 
ims grėsti iš užpakalio. Todėl 
vakarų tautos turėtų būti su
interesuotos laikyti pavergtas 
tautas ir jų atstovybes reikš
mingais sąjungininkais ir kaip 
su sąjungininkais su jomis ir 
elgtis...”

Lietuvių vaidmuo pasauliečių

veikimo kongrese Romoje
CHICAGO, III., lapkr. 24. — Praėjusį šeštadienį Chicagoje 

Marijos augšt. mokyklos patalpose įvyko LRK Federacijos Ame
rikoje centro valdybos posėdis bėgamiesiems reikalams aptarti 

Prieš posėdį federacijos pir
mininkas inž. Antanas Rudis 
padarė platų pranešimą apie lie
tuviškosios delegacijos veiklą 
antrajame tarptautiniame kata
likų veikimo kongrese Romoje. 
Jau vien ta aplinkybė, kad lietu
viui buvo pavesta pirmininkauti 
Tylos Bažnyčios posėdžiui, liu
dija lietuviškos delegacijos įta
ką. Nors kongresas buvo nusis
tatęs jokių rezoliucijų nepriimt, 
tačiau lietuvių delegacijai pra
šant nusileido, priimdami rezo
liuciją liečiančią Tylos Bažny
čią. Šios įtakos lietuviška dele
gacijai pasiekti padėjo tai, kad 
jos nariai veikė įvairiose sekci
jose, posėdžiaujančiose įvairio
mis kalbomis. Lietuviškos dele
gacijos nariai dalyvavo anglų, 
vokiečių, prancūzų ir italų kal
bų studijų grupėse. Federacijos 
pirmininkas yra įsitikinęs, kad 
tarptautiniame katalikų veikime 
galima lietuvių tautai laimėti

kaikurių pastovių pozicijų ir at
likti tarptautinės reikšmės už
davinių.

Papildė pranešimą
Pranešimo klausėsi visa eilė 

Chicagos katalikų veikėjų kar
tu su Federacijos Centro valdy
bos nariais. Jų tarpe buvo vysk. 
Brizgys, prel. Albavičius, šimu
tis, prel. Balkūnas, tėvas Jan- 
čius, tėv. Rėklaitis, kleb. Mar- 
tinkus, Kleiva, Repšys, Gaučys, 
kun. Juška, inž. dr. Damušis ir 
žmona, prel. Paškauskas, kleb. 
Linkus, kun. Kelpšas, adv. Sta- 
eiukaitis, Poliokaitis, Bajoriū- 
nas ir žmona, tėvas Endriūnas, 
kun. Bagdanavičiua ir kit.

Po pranešimo M. Rudienė vi

Pakels automobilių apdraudos 

mokesčius Illinois valstybėje
SPRINGFIELD, III., lapkr. 24. — Illinois valstybės automo

bilių savininkai turės mokėti augštesnius apdraudos mokesčius 
pradedant trečiadienį, lapkričio 28 d.

Visoje valstybėje automobilių
apdraudos mokesčiai bus pakel
ti bent 25 nuošimčiais daugiau 
negu dabar mokama.

Joseph S. Gerber, Illinois vals 
tybės apdraudos skyriaus direk
torius, paaiškino, kad infliacija 
ir kylančios automobilių pataisy 
mo kainos verčiančios apdrau
dos mokesčius pakelti, nes ap
draudos firmos negali ilgai pa
kelti susidariusių nuostolių.

Tai antras šiais metais ap
draudos mokesčių pakėlimas. 
Apdraudos mokesčiai buvo pa
kelti 14 nuošimčių šių metų ba
landžio mėnesį.

Nelaimiu skaičius auga

atsitikimų nuostolių, juos turės 
padengti patys automobilių sa
vininkai. Tokiu atveju žymi da
lis mašinų savininkų prarastų 
viską ką turi. Todėl Gerber pat
virtinęs apdraudos mokesčių 
pakėlimus National Bureau of 
Undervvriters bendrovėms pra
šant. Kitos nepriklausomos 
bendrovės tikimasi greit paseks 
jų pavyzdį ir pakels savo mokės 
čius.

rius ir prezidento Fulgencio Ba-, Automobilių nelaimių skai- 
tistos brolis, yra numatomas čius vis didėja, nors sumažėjo 

mirimai. Už nelaimių padidėji
mą Gerber kaltina “įstatymų ne 
paisymą ir automobilių skai
čiaus padidėjimą.”

Daugiausia kils asmens sužei
dimo (liability) apdraudos mo
kesčiai. Žymiai mažiau bus pa
keliama nuosavybių (property) , 
sužalojimo apdrauda. Chicagoje 
asmens sužeidimo apdraudos mo 
kesčiai kils 34.5%. Nuosavybės 
ir nuosavybės sužalojimo ap
drauda tik 14.9%. Cook apskri
tyje asmens apdraudos kils net 
iki 41.5, o nuosavybės sužaloji
mo iki 17.6%. Kaikuruiose prie
miesčiuose mokesčiai bus ma
žiau pakeliarųi. Kitose Illinois 
valstybės apskrityse bus pana
šūs pakėlimai. Visur apdraudos 
mokesčių pakėlimai priklausys 
nuo automobilių nelaimių skai
čiaus. Kadangi miestuose pap
rastai įvyksta daugiau nelaimių, 
tai ten ir apdraudos mokesčiai 
bus daugiau pakeliami.

Dideli nuostoliai
LOS ANGELES, lapkr. 24.— 

San Gabriel kalnuose, 30 mylių 
šiauryčiuose nuo Los Angeles, iš 
degė 25,000 akeriai miško ir 
krūmų. Ugnis surijo 25 milionus 
dolerių — tiek nuostolių padarė.

Stebi laivyną
PUERTO RICO — Dvidešimt 

aštuoni užsienio laivyno pareigu 
nai stebi laivyno įrengimus, so
cialinio ir ekonominio gyvenimo 
sąlygas Puerto Ric’e...

Galės balsuoti
VENEZUELA — Užsieniečiai 

visš 18 metų amžiaus, gyvenę 
Venezueloje daugiau kaip dve
jus metus, galės balsuoti š. m. 
gruodžio 15 d. rinkimuose, ku
riuose bus nuspręsta, ar prezi
dentas Marcos Perez Jimenez 
pasiliks ofise.

Gina spaudos laisvę
BRAZILIJA — John O'Rour- 

ke, Inter American Press Asso- 
ciation prezidentas, parašė pre
zidentui Juscelino Kubitschek’ui 

sus pavaišino pietumis. Ji taip ]aį&Uą, girdamas jį ginant spau-
pat dalyvavo kongrese Romoje I iajSVę
ir papildė pranešimą. Pietų me
tu Bajoriūnas supažindino su 
Fed. stovyklos darbais, pavaiz
duodamas juos filmą.

Nominavo prezidentu
ARGENTINA — Socialistų 

partija nominavo Alfredo L. Pa- 
lacios Argentinos prezidentu se
kančių metų vasario 23 d. rinki
muose.

Nukrito lėktuvas
JUNEAU, Alaska, lapkr. 24. 

— Dviejų motorų Aliaskos sar
gybinis lėkauvas su vienuolika 
asmenų nukrito apie 50 mylių 
nuo Juneau, vakar pranešė sar
gybos vadovybė.

Politikos lauke 

pasižvalgius
• Kelias į mėnulį. Jungtinių 

Amerikos Valstybių aviacija 
ėjusį šeštadienį paleido dirbtinį 
meteorą, kuris per valandą skri
do 40,000 mylių. Aviacijos pa
reigūnai „neabejoja,” jog kelias 
paruoštas į mėnulį.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių politiniuose sluogsniuose da
bar gyvi trys klausimai: Šiau
rės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) konferencija ir san
tykiai tarp sąjungininkų, „viršū
nių konferencija“ tarp Maskvos 
ir Vakarų, raketinės lenktynės 
tarp Sovietų Rusijos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių.

• Rusams trūksta ginklų. 
Augšti sluogsniai praneša, kad 
Sovietų Rusija gali ribotai ka
riauti kontroliuojamų raketų pa 
galba, bet trūksta ginklų visuo
tiniam užpuolimui prieš Jungti
nes Amerikos Valstybes.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės — Argentinos ambasadorius 
Eduardo Augusto Garcia išrink
tas Amerikos Valstybių organi
zacijų pirmininku.

• Pasikeitė vizitais — Po dau 
'gelio metų šaltų santykių dėl 
Gibraltaro, Ispanijos ir Britani
jos armijos pareigūnai pasikeitė 
vizitais.

• Sovietų kariuomenės garni
zonai Rumunijoje yra patrigu
binti nuo Vengrijos revoliucijos 
1956 m.

• Sputnikas I artėja prie že
mės ir jo dienos suskaitytos.

• Sovietų Sąjungos šeši lai
vai atplaukė į Vancouverį, Ka
nadoje, pasiimti 400,000 tonų 
kviečių, kuriuos jiems pardavė 
Kanados vyriausybė.

• Vakarų Vokietijon kasmet 
atbėga 300,000 žmonių iš Rytų 
Vokietijos ir 100,000 iš Lenkijos 
valdomų sričių.

KALENDORIUS

Lapkričio 25 d.: Šv. Kotryna Schroeder. 
iš Aleksandrijos; lietuviški: Vis 
kantas ir Germė.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:25
ORAS

Nebus pašto
CHICAGO, III., lapkr. 24. — 

Ketvirtadienį, Padėkos dieną, 
nebus išnešiojamas paštas, pra
nešė pašto viršininkas Carl A.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šalta.

Prieš kelionę
ČILE — Čilės parlamente di

dėja grupė, kuri nori užblokuoti 
prezidento Carlos Ibanez kelio
nę š. m. gruodžio mėn. į Jungt. 
Amerikos Valstybes.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministeris Heinrich 
von Brentano praėjusį šeštadienį tarėsi Washingtone su 
valstybės sekretoriumi Dulles Siaurės Atlanto Gynybos or- 

Gerber nurodė, kad New Yor- ganizacijos (Nato) stiprinimo ir sąjungininkų krizės paša-
ko, Pennsylvanijos, Californijos 
ir Connecticut valstybių auto
mobilių savininkai moka kur 
kas didesnius apdraudos mokes
čius negu Illinois valstybės savi
ninkai.

30 milionų dolerių nuostolių

Casuality Underwriters, kuri 
išrašo apie 25 procentus visų 
automobilių apdraudimų Illinois 
valstybėje, nuo 1954 m. turėjo 
daugiau kaip 30 milionų dolerių 
nuostolių. Gerber pabrėžė, jog 
apdraudos mokesčių pakėlimas 
reikalingas pačius automobilių 
savininkus apsaugoti, nes ap
draudos firmos nenorėsiančios 

• Dabartinėj Lenkijoj yra išduoti jiems nuostolingų ap- 
28,234,000 gyventojų. 14,654,000 draudų. Jei apdraudos firmos 
moterų ir 13,580,000 vyrų. I nepajėgtų apmokėti nelaimingų

linimo klausimais. Von Brentano šeštadienio ryte atvyko į 
Washhlngtoną iš New York o. Jis kalbėjo su Dulles sekreto
riaus namuose po pietų vieną valandą. Dr. Heinz L. Kreke- 
ler, Vokietijos ambasadorius JAV; Herbert Blankenhorn, 
Vokietijos ambasadorius Natui; David K. E. Bruce, Jung
tinių Amerikos Valstybių ambasadorius Vokietijai ir C. 
Burke, valstybės sekretoriaus pagelbininkas Europos rei
kalams, dalyvavo diskusijose.

—Britanijos ministeris Macmillan vakar išskrido iš Lon
dono į Paryžių pasitarti su Prancūzijos premjeru Felix 
Gaillard’u politiniais klausimais. Macmillan nori išspręsti 
ginklų siuntimą Tunisijai.

—Maroko karalius atvyko vizitui į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

—Egipto Suezo kanalo pareigūnai praneša, kad vieną die
ną aštuoniolikos valstybių 64 laivai praplaukė Suezo kanalu. 
Apskritai dienoje praplaukia 40 laivų.

—Penkiasdešimt asmenų Žuvo ir daugiau kaip 50 sužeis
ta, kai Kalkutos, Indijoje, traukinys nuėjo nuo geležinkelio 
bėgių 97 mylios nuo Bambėjos.

—Alžirijos milionas akerių žemės apsemta po nepaprasto 
lietaus Siaurinėje Afrikoje. Dešimt asmenų žuvo potvynyje.
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AR YRA PASAULYJE TEISYBE IR 
TEISINGUMAS?

Iš graikų filosofų praeities

Platonas dėl politinės netei
sybės ir kitokių priežasčių ap
leido savo gimtąjį miestą ir ke
lerius metus gyveno Megaroje,

me.t Dzeusas pagimdęs didvyrių 
giminę. Apie didvyrius kalba 
visi mūsų poetų kūriniai. Bet 
praėjusi ir didvyrių gadynė. Tū-

Egipte, bet ir vėl grįžo į Atėnus, las jų žuvo, besikaudamas prie 
kariuose teisėjai Anitas ir Mėli- Trojos vartų, tūlas buvo užmuš
tas nuteisė mirti jo mokytoją tas prie Tėbų sienų, kiti buvo
tetoingiausiąjį Sokratą. Sokra
to mirtis padarė Platonui tokį 
įspūdį, kad jis jo negalėjo pa
miršti, kol buvo gyvas.

Platonas, gyvendamas svetur, 
pasiilgsta savųjų; be jų jis ne
rimsta. Jis grįžta į Atėnus, kal
basi su savo bičiuliais. Jų kalbų 
tema buvo viena: kaip galėjo 
būti nuteistas mirti teisingiau
sias žmogus? Ar yra pasaulyje 
teisybė? Ar yra pasaulyje bet 
koks teisingumas? Pagaliau — 
kur gi dievai? Ar jie jau būtų 
užmiršę ašarų pakalnę, kurioje 
kiekvienas nesulaikomai veržia
si valdyti, kurioje kiekvienas no 
ri būti neribotai laisvas, kurioje 
vienas nesigėdina skriausti ki
to?

Prie bendro stalo

Susėdę prie bendro stalo, Pla
tonas šnekučiavosi su įvairiau- 
sių nuomonių vyrais, ano me
to Atėnų intelektualinėmis vir
šūnėmis. Vienas bendrakalbių, 
Antistenas, šitaip kalbėjo:

— Kviečiu atsipalaiduoti nuo 
vergovės ir būti laisviems. Tik 
šitokia nuo vergovės atpalaiduo
ta laisvė tėra tikra laisvė. O tik 
roji laisvė yra sielos mankšta 
gėryje. Tikrai tvirtas yra ne 
tas, kuris kitus žmones paver- 
gift, pasinaudojęs jų silpnumu — 
jo, valdžia yra paremta melu ir 
d<3 to ji tėra tik tariama. Mes 
žihotne, kad kūno pajėga yra 
patiekiama tik kūno mankšta. 
Tdkiu pat būdu yra pasiekiama 
ir sielos pajėga — sielos mankš
ta1 gėryje.. Žmogus, besirūpinąs 
vien gėriu, nesiveržia kitų val
dyti. Toks nebejieško garbės, 
nebetrokšta turtų, nes žino, kad 
\iša tai yra dūmai, o jis valdo 
gėfio pajėga.

Tas pats Antistenas savo bi
čiulių tarpe, kur buvo ir Plato
nas, atpasakojo Hesiodo pada
vimą, kuriame, girdi, esą dau
giau tiesos, kaip apie Prometė
ją. Padavime apie Prometėją 
žmonės savo nesantaiką mėginą 
aiškinti dievų pavydu, visai ne
norėdami suprasti, kad visų ne
santaikų priežastis esanti pa
šiltose žmonėse. Hesiodas kal
bėjo, kad pirmiausia dievai su
kūrę auksinę kartą žmonių, ku
rie neturėję nei vargų, nei rū
pesčių, nei nesusipratimų, nei 
ligų. Derlinga žemė teikdavusi 
daug maisto. Tuomet žmonės 
gyvenę laimingai ir ramiai. Visa 
da jie buvę jauni. O mirtis tuo
met ateidavusi, kaip saldus sap- 
nks. Toks buvo Kronoso am
žius.

PRARADO PUSMILIONJ Tarptautinė Darbo Įstaiga Nerūpestingas vairavimas 
smerkia komunistus — nuodėmė

'Iarptautinė Darbo Įstaigos Susirūpinę daugeliu mirtinų 
vadovybė, nepaisydama Sovie- įr lengvesnių nelaimių JAV-se 
tų Sąjungos ir Čekoslovakijos'Amerikos vyskupai primena ti 
protestų, š. m. lapkričio m. 1 d.
dar kartą pasmerkė komunisti-

TnL BEUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTOM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street 

Vai. limito., autrad., aetvtrtad. Ir 
penktad nuo 1—4 p .p. 4:10—8:10 

, . .. . . , , i vai vak Trečlad. «r šeštadkimiesiems, kad neatsargus ma j n 0
šinos vairavimas yra nuodėmė

nes vyriausybes, kad neleidžia prje§ žmogaus gyvybę ir svei- 
darbininkams laisvai burtis į

p. Šileikis, o. p.
Aparatai-Protezai, Med ban 
dažai Hueo. pagallm k<ų<>m 

t Areli Hopports) Ir t-1. 
Vai.: 8-4 ir 6-8. šeštadieniais »-l 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB
*860 W. 63rd 8t, Chieago 29, Iii 

PRoapect 6-6A84Tel

nužudyti iš pasalų. Atėjęs gele
žies amžius, kuriame ir mes gy
vename. Hesiodas manąs, kad 
žmonės kas kartą vis labiau ir 
labiau artinasi į liepto galą ir 
kiekviena žmonių karta savyje 
jau nešiojanti savo pražūties 
priežastį. Geležies amžiaus žmo
nės nuolat kenčia: dieną jie ken
čia nuo darbų ir vargų, o nak
tį — nuo baimės, kurią, kaip 
manoma, siunčia dievai. Bet, sa
ko Hesiodas, ateisianti valanda, 
kada Dzeusas išnaikinsiąs ir ši
tą mirtingąją žmonių giminę. O 
tai būsią tada, kada žmonės jau 
gims žilais paausiais. Tada vai
kai jau nebūsią panašūs į savo į Padidėjo mokinių skaičius
tėvus; tada svečias jau nebūsiąs! ... ,. , , .... TT _.j . j i vvashingtone leidžiamo U. S.pageidaujamas, o draugas ne- ,būsiąs brangus savo draugui ir’Off,ce °f Education žurnalo 

Tuomet vai-

profesines sąjungas. Iš 40-ties 
tautų, kurios dalyvauja Tarp
tautinėje Darbo Įstaigoje, tik 
Sovietų Sąjunga, Čekoslovakija 
ir Indija balsavo prieš rezoliu
ciją, dviejų tautų atstovai su
silaikė. Panašiai Tarptautinė 
Laisvų Profesinių S-gų Konfe
deracija ir Tarptautinė Laisvų 
žurnalistų Sąjunga yra pasmer
kusios komunistinius režimus 
dėl pažeidimo profesinių sąjun
gų teisių.

katą, ir visus skatina laikytis 
didžiausio atsargumo.

lei oflao Ir buto Ol.ymptc 8-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1 8 vai ir 0 8 vai vak.. 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Max Monderer, New York o brang
akmenių pirklys, Detroite buvo a- 
piplėštas ir iš jo atimta už 500,000 
dol. brangakmenių. (INS)

brolis savo broliui, 
kai nekęsią savo pasenusių tė-

“School life” pranešimu, jog 
nuo 1943—44 m. mokslo metų

vų ir juos keiksią pikčiausiais pradžios mokinių skaičius ne- 
žodžiais. Seniems tada vaikai ne! viešosiose mokyklose beveik 
duosią maisto. Nepakenčiami padvigubėjo. Nuo tada iki pra- 
tada būsią ir duodamieji paža- ėjusių metų pabaigos neviešo-

Sidabro gadynė

Po aukso amžiaus prasidėjusi 
sidabro gadynė. Šioje gadynėje 
žmonės buvę išdidūs. Jie net die 
vus keiksnoję. Už žmonių išdi
dumą Dzeusas panaikinęs sidab
ro gadynę. Atėjusi bronzos ar
ba žalvario gadynė. Iš žalvario 
žmonės tuomet kaldinęsi ginklų. 
Net ūkio padargai irgi buvę iš 
žalvario, nes geležies tada dar 
nebuvo. Žalvario gadynėje gy
venusi stipri, bet grubi žmonių 
giminė. Ji žuvusi neprasmingoj 
tarpusavio kovoj, nes jos jėga 
buvusi jos raumenų jėga. Tuo

dai, ir teisingumas, ir gėris. Tuo 
met visi lenksiąsi ligi kuinų ne
susi valdančiam, nedorai besiel
giančiam žmogui. Visa tada vai 
dysianti pajėga, o sąžinė žūsian
ti. Tuomet bailys gukinėsiąsis 
apie narsiuosius su gudriais žo
deliais ir nė cento neverta prie
saika. Visur tada pasireikšią3 
pavydas, aitrios kalbos, neapy
kantos pilni žvilgsniai. Ir tuo
met, sako Hesiodas, gėdingumas 
ir teisybė, apsupę savo gražius 
kūnus baltais drabužiais, pakil
sią į nemirtingųjų būstą, aplei
dę žemę su jos plačiais keliais. 
Tuomet žmonėms paliksiančio3 
vien tik karčios kančios, ir jau 
niekas jų nebegelbėsią iš blogio 
nasrų. Tik aukso amžius tebu
vo laimingas.

Kai išnyksta bausmės baimė

Antistenui baigus kalbėti, pra 
bilo Platonas, tardamas:

— Hesiodas manė, kad pasau
lyje kur kas daugiau yra netei
singumo, kaip teisingumo, kai 
išnyksta baimė iš augšto. Bi
jau, Antistene, kad, jeigu iš 
žmonių atimtume šią baimę, ta
da niekas jų nesulaikys nuo blo 
gio. O aukso gadynė jau pra
ėjo.

Aukso gadynė jau praėjo. 
Kasdieninis gyvenimas rodo, 
kad šiame pasauly kur kas dau
giau neteisingumo, kaip teisin
gumo, o patyrimas liudija, kad 
bausmės iš augšto baimė vis 
nyksta ir nyksta. Kas bus? Kur 
jieškoti pagalbos? Kur ją ras
ti? Štai baisūs klausimai, kurie 
stačiai veržiasi į kiekvieno žmo* 
gaus sąmonę. Štai ir/yra klau
simai, į kuriuos sunku rasti šian 
dien patenkinamą atsakymą. 
Vieni, neradę į iškeltus klausi
mus patenkinamo atsakymo, nu 
leidžia rankas, atsiduoda Dievo 
Apvaizdai. Kiti mėgina kovoti 
su vis toliau ir toliau gyvenime 
žengiančiu blogiu. Daug kas iš
sigelbėjimo jieško totalitarinėje 
arba demokratinėje valstybės 
formoje.

siose pradžios mokyklose moki
nių skaičius paaugo nuo 
2,100 000 iki 4,100,000, o vidu
rinėse mokyklose nuo 446.000 
iki 860,000 mokinių.

Katalikiškos mokyklos šiuo 
metu turi apie 90% .mokinių, 
besimokančių neviešosiose mo
kyklose. (E. Š.)

tXXXXXX>00<X)0000000000<X>000

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite SventSniB:
• Moderniška televizija
9 Ht F1 fonografų
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorlnius 

radijukus
• Patogius radijo-lalkrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių.
Taip pat čia rasite didelį pasirin

kimą elektr. namų apyvokos relkin., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvėje.

•Daina
TELEVISIOn

Csales - Service)
Sav. Inž. A. SEMftNAS 

3321 S. Halsted — Cl.iffside 4-5665
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
0<«>0<><>00<K)<XK)<HK>0<XK>OG(>0<><)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ] 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock, 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečtad Ir
šeštad

Res. tel. GRovetUU 0-5008

STATYBAI 

IR NAMU 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVTNAS. Pres.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

VIKTORO K O 2IOO8 
Lietuvlšks gazolino stotis ir auto 

taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
DALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9685

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 
1958 m. stalinis kalendorius. 
Didžiausias pasirinkimas geriau
siu išdirbysčiy rakandų:

Televizijų, Hi-Fi, phonogral’u. 
radiju, dulkių valytuvu, refrigera- 
UJriy, gazinių pečių, skalbiamu ma
sinu. auksiniu daiktu, žiedy, dei
mantu, sidabro indu, žaislu, blan- 
ketų, kaldru.

Dėl TV pataisymo 
Tel.: CAlumet 5-7237

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.
Budriko radio valanda su gerais dai
nininkais ketvirtadienio vakarais iš 
WHPC, 1450 kii. nuo 6 iki 7 vai.

Tel. ofiso U A 5-3010, res. PR 6-7323
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfleld Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
4-KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GJTOKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8322 South Westorn Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8226 
Res telef. WAlhraok 5-5076

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

Kampas 47-tos ir Daman Avė. i 
Vai. kasdien nuo t—8 vai. vak 

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Res.: WAlbrook 5-3048

""ii. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm ketvlr.. penia 1-4 Ir 7-6
Antr. 1-6. treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avenoe 
Ohleago 26, H1 

telefonas REpublio 7-4600
Rezidencija: GRovehiil 6-8161 

Pasimatymai pagal sutarti

Argi dvidešimtame amžiuje ne 
sikartoja. anų laikų žymiųjų fi
losofu nranašvatės? .1

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Iflso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 4-8:80 v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnta 7-0086

Resldencl los tel. BEverly 8-8941

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-8868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4148 8. Archer Avė.
AL. Kasdien popiet nuo 18-2:88 v. 

pirm. antr, ketvlrt 6-8:80 v
Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENŠ KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

8156 South Westera Avenue
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 V.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-11 Ak 
Res. tel. WAlbroofe 5-41M

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. Namų — PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 Weat 71st Street

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

DR. JULIJA M0HSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South iflohlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St,, Beverly Hilla 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vl.į
Vai,; kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 v. ▼., 

Išskirtus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

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

Ofiso HEomlook 4-6818 
Rea HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
plaučių ir vtdat/s ligos 

2746 Went 69th Street

(priešais Sv. Kryžiaus ligonine) 
Priima nagai susitartma

DANTISTAS

DR. 1. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6 J T-U. 

šeštad. 10—12. Trečlad. ušdaryta
LAfayette 8-4646.

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
8259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—8 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu talku pagal sutarime 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Re«ld. 8487 
W. Und 84., teL Renablle 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-
DR. AL RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie Ir Archer)
V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 0:00 v. 
Trečlad. Ir eekmad. tik susitarus

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<Mjae adresas: 4259 W. 68rd St 
Oflao teL REUanoe 5-4410 

Rėmo. talef. GRovehiil. 8-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 8-8 p. m. 

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

Oflao teL OUffslde 4-2866 
ttestdencUos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad nuo ’ iki 6 vai.. Išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wauker Drlve 

< Clvto Opera House, karuti. 888)
Vai. kaad. 12—4 

TeL OEntral 6-2264
5002 W« 16th Rtr.. Cicero 

Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-1 vaL 
TsL TOvmhaU 8-0656 

Kito laiku Ir trečlad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų igos)
Ofisas ir res.: 5100 8. Weetem Avė. 
Tel. PRospect 8-1228 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-io v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2128, rez. GIb. 8-6163
ŪR. V. P. TUMASORIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71st ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. B—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; šeštad. 2—«. 
Treč. uždaryta

Telefonas GRovehiil 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(66-oe Ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

I>L ofiso PRoepect 6-6400
ReMd. PRoepect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Voškevlčtate) I ■ 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 8-8 vat 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lt kitu laiku tik susitarus

T®1- ofiso VIctory 8-1581
Rea. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir II-mos gaivia 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v v šeštad 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 3-6446, res. HE.4-8150

DR. F. 0. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v„ 

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 

re*, ofiso CA. 6-0257, res. PK1-MM 
Rezld. 6600 8. Artealan Avė.

VAI. 11 v r Iki 2 o p.i 6—7 v v

GRANE SAVINGS
2566 WEST 47t,h STREET LAfayette 8-10W

B. B. Pletldevrica, pres.; E. R. Pietkievvie*, gekr. Ir advokatas
Mokame ankštus dividendus. Keičiame čeiklua. Parduodame Ir perkam* 

valstybča bonus. Taupytolama patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki 610,000

>arbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 
ntr Ir 'v”’k O iki R* treč uidervta. o 6e*t

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9709 
Ros. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligi) 

2454 Weet 71at Street 
(71-oa ir OampbeU Avė. kampu) 
vai.: kaadien 1—S Ir I—8 vai. vak. 
šešadlenlata 1—4 p. p. Trečiadieniais
utšdaryta.

9 iki 8 vai. vakaro 
nuo 9 Iki vidurrftonk

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !e
Remiantis Chicag«.k Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėliu aaugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinins pas mus gausite ne tiktai saugume 
— ju apilraodlme ibi 810,900.00, augštą dividende, bet ir daugelį kitu pa
tarnavimu veltui, už kuriuos Idtose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausiu ir moderniausiai įrengtu visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantlej už Chicagos ribų, nežiflrlnt kurioje Suvienytu 
Valstybių dalyje jie begyventu, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Miisij turtas 821,000,000.00.

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

Atdara; pirmadienį nuo 12 Iki 3, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 ibi 2 valandos po pietų-

Oflao telef. TAnto 7—1166
BmldenoDoz — 8Tewart 8-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street
(kampas Halsted Ir 25-ta gatvš) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas- 
4ter Išskyrus trečiadienius Atidara

‘eštadlenlals 1 -4 vai

Tel. ofiso PR 6-88IH, res. RE 7-9199
DR. A. IENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
LIETUVIS GVt)TTO.lA8)
2500 We«t RSrd Street

'Al. Vaadioi. uuo 1 -4 p p Ir 7:8« 
Iki « YRI Trečlad Ir šešt uždaryta

Telefoną* GRovehiil ft-1696
DR. ALDONA JUIKA

:gų e
LIKO AKINIUS -

DR. J. RIMDZUS
4’HIROPRACTOR

1128 Rroadaay, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš piet_ Kitu laiku pagal hu- 
Hilartmą.. Tel.: Office Gary TUrner 
3-0002. R*-h. Cll-go Blsliop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEO. CHIRURGENA8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69tb Street

Priešais Sv. Kryžiaus llgonin* 
Telef. REpubUo 7-8260 

▼AL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryta Ir nuo 6:00—8:06. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA. 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1896 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvč 
756 West S5th Street 

▼ai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo K* Iki 2 vai p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuria 

yra priežastis galvos skaudšjlmo be) 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akintus. Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trflkumus. Speciali atyda kreiptam, 
i mokyklos vaikus

4712 South Anhland Are 

Tel. YArds 7-1873 

Vai 10:80 Iki 7 v vak šeštad 10:8« 
Iki 6 vaL Sekmad Ir treč uždara

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTf 
- PRIJTA1

Valandos . i z it ( » » • paga >
’usitsrims Išskyrus trečiadieniu-

2422 W Marcmolte Road 
Ofisu Ir koto M* OLymplr. 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 Re. 49th Ooort. Cicere

Kasdien 10—18 Ir 4—7 rel. Trečlad 
ir leštad. tik 14—18 rel.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 

Tlkrbfa akle ir pritaiko akintas 
keičia sukina Ir išmos 

4456 8. Oalifornla Are. YA 7-788) 
Va).: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad už 
įsrrtal 4**tad 16 ryta Iki 8 v p. p

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

4545 Wegt 63rd St., Chieago 29, niinoi* Tel. LUdlovr 6-9500

Entered as Sccond-Class Matter M are h 81, 1916, at Chieago, 
Under the Aot of March 8, 1879

Illinois

Member of the Cathollc Press Ass’n SUB8CRIPTION
Publlshed d a 11 y. ezept Hundays, lio.oo per year outslde of Chieagoby the 81 2.00 per year In Chieago * Cicero
Llthunnlan Cstholle Press Sodiety 8io.no per year tn Canada
PKENi'MERATA: Metams Eorelgn 812.00 per ycar

Mi meto 3 mšn 1 m8n
f'hlcflgol Ir Cicerui 8t2.no 80 60 83 so 81 60
Kitur JAV Ir Kanadoj 8in nn 86 60 88.00 81.26
Užsienyje 812.00 86 60 88.60 81.80

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlOra. Nenunaudotų. straipsnių ne
saugo, Juos gražina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsakom Skelbimų kainos pr
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Bendruomenė —kelias j Dievą
TAENA BENDRUOMENE

Y ra visdėlto kažkoks gilus ryšys tarp tų žmogaus pastangų, 
kuriomis jis jieško savo santykių su Dievu, ir tarp tų, kuriomis 
jis santykiauja su artimu.

Pirmu žvilgsniu atrodytų priešingai. Juk Dievų žmogui 
reikia garbinti dvasioje ir tiesoje. Dievo ir žmogaus santykiai 
yra toki vidiniai, kad Dievas žmogui būna nepaprastai arti. Ga
lima sutikti religinių rašytojų, kurie sako, kad Dievas žmogui 
yra taip arti, kaip pats žmogus yra arti sau pačiam. Dėl to ga
lėtų atrodyti, kad religingas žmogus ir atsiskyręs nuo kitų žmo
gus būtų pats geriausias derinys.

Tačiau ilga žmonijos istorija mums liudija, kad žmogaus san
tykiai su Dievu netrunka apsireikšti sveikais bendruomeniniais 
palinkimais. O iš kitos pusės, rimtos pastangos kultivuoti tarpu- 
savius žmonių santykius taip arti atveda prie Dievo, kad ir neti
kinčiam žmogui pasidaro įmanoma šių prarajų peršokti. Kaip 
garbingas santykių kultivavimas atveda į sveikų religijų, mes 
turime įdomų eksperimentų iš šiandieninės Anglijos. Tai yra 
vadinama Taena bendruomenė.

•
GYVENTI IŠ GILIAUSIO SAVO CENTRO

Ši bendruomenė atsirado iš to, kad dvidešimt abiejų lyčių 
asmenų sutarė gyventi bendru gyvenimu. Jie bebuvo tos pačios 
pasaulėžiūros žmonės. Jų tarpe buvo skeptikų, bedievių, paci
fistų, komunistų ir kitų. Įsigiję ūkį 1941 metais, jie pradėjo 
bendrą gyvenimą. Ir kas įdomu, kad po 16 metų didelių pastan
gų ir visokių krizių visi, vienas po kito, rado prieglobstį kata
likų Bažnyčioje.

Ūkis, kurio pilnos nuosavybės jie turbūt neturėjo, po kiek 
laiko buvo parduotas. Tada Prinknash benediktinų vienuolynas 
perdavė jiems tvarkyti savo ūkį. Pats šis benediktinų vienuoly
nas neseniai buvo grįžęs iš anglikonizmo į katalikų Bažnyčių.

Taena bendruomenės kūrėjas ir kartu su ja nuėjęs visą kelią 
yra buvęs architektūros studentas Jurgis Ineson. Jam sunku 
buvo pakelti mechanistinio gyvenimo Išsiblaškymų ir jis, radęš 
draugų, pradėjo bendruomeninį gyvenimų kaime. Jis buvo dau
giau socialistiškai nusiteikęs pacifistas. Taena bendruomenės na
riai pradžioje neturėjo jokių dėsnių, gyvenimo taisyklių ar bend
rų principų. Tačiau jie turėjo vieną bendrų dalykų: “gyventi ko 
giliausiu būdu iš to centro, kurį kiekvienas bendruomenės narys 
turi”, šis principas matyt reiškė pas juos visokio melo, netik
rumo ar nenuoširdumo išjungimų iš gyvenimo santykių.

KRIZIŲ IR ATRADIMŲ KELIAS

šis principas neapsaugojo bendruomenės nuo įvairių krizių. 
Krizės pas juos sekė viena kitą. Tačiau jis padėjo jiems rasti iš
eitį iš savo krizių.

Taena bendruomenė susidėjo ne iš kokių silpnuolių. Kiek
vienas ten buvo, kaip sakoma, charakteris. Dėl to pirmoji krizė, 
kuri juos ištiko, buvo asmeninių konfliktų krizė, ši krizė sudarė 
jiems pagrindinį rūpestį ištisus 9 metus. Buvo laikų, kada bend
ruomenė visai sumažėdavo ir likdavo tik Ineson šeima. Iš šios kri
zės jie padarė ir pirmąjį savo atradimų, kuriuo yra artimo meilė. 
Jie įsitikino, kad artimo meilė gali nugalėti visas užtvaras tarp 
asmenų ir paties asmens viduje.

Antrasis atradimas, kurį priėjo Taena bendruomenė, buvo 
susitelkimo ir tylos reikalas. Į šį atradimų juos paskatino psi
chologijos studijos. Negalima giliai gyventi be pasikartojančio 
susitelkimo. .

Trečiasis atradimas, kurį jie atrado, buvo dienotvarkės rei
kalas. Kai jie įsijungė katalikų Bažnyčion, tai kaikurių brevi
joriaus dalių bendras kalbėjimas angliškai jiems sudarė reikiamą 
ritmiką. Ketvirtasis atradimas buvo tša, kad jie pajuto šeimos 
gyvenimo reikalą šalia bendruomeninio gyvenimo. Būdinga, kad 
šioje bendruomenėje šeimos gyvenimas yra radęs kažkokią sa
vitą sandermę su tampriu bendruomeniniu gyvenimu, šeimos ten 
turi savo atskirus butus, bet kasdien rėnkaši vieniems bendriems 
pietums. Penktoji problema ir kartu pats didysis jų atradimas 
buvo autoriteto reikalas, šį klausimą jie tepajėgė išspręsti tik 
Dievuje atrasdami patį gilųjį savo centrą ir įsijungdami katalikų 
Bažnyčion.

TOLYN NUO BYRONIŠK06 DVASIOS

Į katalikų Bažnyčią jie grįžo kiekvienas atskirai. Pradžioje 
tas grįžimas taip pat sukėlė didelę bendruomenės krizę, nes gy
vai pasireiškė tikėjimo skirtumas.

Jų kelias Bažnyčion geriausiai matyti iš jų vado Ineson ke
lio, kurį jis aprašo savo knygoje “Bendruomenės kelias”. Cha
rakteringa, kaip krikščioniškas gyvenimas atrodė jų pastangų 
pradžioje. Jis rašo: “Mano jaunuoliškam arogantiškumui atro
dė, kad nė vienas Bažnyčios dėsnių negali atlaikyti racionalinės 
kritikos. Galima išoriškai konstatuoti, kad patys krikščionys 
gyvena nuobodų gyvenimą. Atrodo, kad jie būtų tie patys žmo
nės, kaip kiti, tik mažiau garbingi ir labiau prislėgti atsakomy
bės naštos...” ■ ■■ ’

Pagrindinis Inesono klausimas buvo “kaip suderinti vidinį 
žmogaus gyvenimą su bendruomeninio gyvenimo reikalavimais”. 
Garbingas nusistatymas jokios tiesos iš anksto neatmesti ir vi
sada gyventi iš savo visumos atvedė juos prie Dievo. Kai Taena 
įsijungė Bažnyčion, tai jiems visa aplinka pasikeitė. “Tada ma
žiausi kasdieninės rutinos įvykiai pasidarė pilni kosminės kovos 
prasmės. Dangus ir pragaras, Dievas ir velnias tapo nuolatiniai 
mūsų sąžinės elementai”.

Autoriteto klausimo sprendimas šiai bendruomenei užtruko 
ilgiausiai ir buvo atsiektas tik po atsivertimo. Tiesa, jie nėra lais
vi nuo šių problemų Ir dabar, tačiau mintis, “kad mes esame lais
vi savo veikloje ir džiaugsmas, kad esame Dievo rankoje”, at
nešė jiems sandermę. “Giedoti kartu Credo mums yra nuolatinis 
ir kasdien naujas stebuklas”.

Taenos bendruomenės sąjūdyje mes galime įžvelgti posocialis- 
tinės visuomenės pastangas rasti naujus visuomeninio gyvenimo 
kelius. Šios bendruomenės kūrėjas yra jau gana toli nuo byro- 
niškos dvasios, kuri pačiame žmogaus nepasitenkinime randa kaž
kokios keisters šilumos. Iš jos ji nori sukurti nemirtingų simfo
niją. Taenos žmogus savo nelaimes jau apvaldo visuomenę ku
riančia pastanga, šios bendruomenės nueitas kelias duoda pa
grindo tam tikram optimizmui. Išeina, kad, gyvenant su savo 
artimu iš paties giliausiojo centro, nėra neįmanoma rasti kelią 
iki paties Dievo. V. Bgd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

NESVEIKAS LENKTYNIAVIMAS
Ypatingu dėmesiu Vakarų 

Europos spauda paminėjo po
piežiaus Pijaus XII kalbą, pa
sakytą Europos Anglies ir Plie
no bendruomenės antrosios' a- 
samiblėjos dalyviams. Ben
druomenę, kaip žinoma, sudaro 
šešios Europoa valstybės: Itali
ja, Prancūzija, Vokietija, Bel
gija, Olandija ir Liuksembur
gas. Visų šių kraštų atsto
vams — senatoriams ir parla
mentarams — šv. Tėvas audi- 
jencijoje kalbėjo apie vieningu
mo ir nuoširdaus bendradarbia
vimo reikalą. Ne tik Europa, 
bet ir visas pasaulis jaučia, 
kalbėjo tarp kitko Jo Švente
nybė, kad visi žmonės yra tarp 
savęs broliai, kad jie yra pa
šaukti jungtis bendram darbui, 
siekiant pašalinti skurdą, bai
mę ir netikrumą. Paskutinio 
karo palikti medžiaginiai ir do
roviniai griuvėsiai aiškiai liu
dija, kad grynai nacionalinė po
litika yra bergždžia, kad nesvei
kas lenktyniavimas veda į su
nykimą. Bendradarbiavimas ir 
jėgų apjungimas tuo tarpu už
tikrina mokslo, pramonės ir pre 
kybos išsivystymų.

*
Teisė ir galia

Tačiau būtų klaidinga many
ti, pastebėjo Pijus XII, kad 
nauja santvarka kils savaime, 
vien ekonominių veiksnių įta
koje. Reikia atsiminti, kad 
gimtosios nuodėmės pažeista

žmogaus prigimtis, palikta vien 
saviems instinktams, neša tik 
netvarką. Dėl to turi būti visų 
pripažinta teisė ir galia, kuri 
prižiūrėtų jos vykdymą.

Toliau Šv. Tėvas atkreipė dė
mesį į pirmuosius Vakarų Eu
ropos valstybių ekonominio ben
dradarbiavimo vaisius. Anglies 
ir Plieno bendruomenė yra pa
skelbusi programą, pagal/ kurią 
numatomas laisvas darbininkų 
specialistų kilnojimasis iš vie
nos valstybės į kitą. Tuo sie
kiama palaipsniui pravesti dar
bininkijos gyvenimo sąlygų su
vienodinimą visoje Europoje. 
Be abejonės tai turės didelę sim 
bolinę ir praktinę reikšmę, sie
kiant protų ir širdžių suartini- 
mo tikrame broliškume.

Aukos dvasia

Valstybių apjungimas, pabrė
žė baigdamas Pijus XII, jokiu 
būdu nereiškia tėvynių panaiki
nimo ar įvairių rasių be atodai
ros suliejimo i vieną, nes tėvy
nės meilė yra visiems įgimta. 
Tačiau ir čia nebus galima apsi
eiti be aukos,. nes tik aukos 
dvasia užtikrina tuos palaimin
tus vaisius, kurių visi siekia.

Kalbos pabaigoje Šv. Tėvas 
linkėjo Europos valstybių atsto
vams eiti saugiu krikščioniškų 
tradicijų keliu, kuris veda ne 
tik į ekonominį praturtėjimą, 
bet taip pat į kultūrinį, dvasinį 
bei religinį pakilimą. (V. R.)

... "

TRŪKČIOJIMŲ POLITIKA
Gediminas

Jau ne kartą pasireiškė ap
gailėtinas trūkčiojimas vaka
riečių politikoje. Vienas keis- 
čiauaiųjų įvyko prieš metus, 
kai anglai, prancūzai, palydint 
Izraeliui, užpuolė Egiptą. Už
puolimas ir nelauktas pasitrau
kimas ne tik pažeidė minėtų di
džiųjų valstybių garbę, kraštuo-i 
se išugdė įtampą ir kaikur pri
vertė vyriausybes pertvarkyti, 
bet turėjo tiesiog apgailėtinų 
pasėkų tarptautinėje politiko
je. Vidurio Rytuose iššaukė 
visai nelauktus pakitimus, ku
rių raida dar ir šiandieną nenu
sakoma. Maskva, naudodama
si nemaža įtampa, išdrįso pa
siųsti ginkluotus dalinius Ven
grijoje sukilėliams malšinti.

Reikia nustebti, kad ir šiuo 
metu, kai Rusija giriasi pirma
vimu apsiginklavime, vedama ta 
pati trūkčiojimo politika. Aiš
kaus nepasitenkinimo būta, kai 
Washingtone buvo susitarta su

Galva

anglais pasikeisti apsiginklavi
mo tyrimų išdavomis ir tarpu
savyje talkininkauti. Žymiai 
aštresnį nepasitenkinimą pran
cūzuose iššaukė JAV siuntimas 
ginklų Tunisui, kuris gali jais 
patalkininkauti Alžyrui, kai 
prancūzai nori visas turimas 
pajėgas ten panaudoti sukili
mui numalšinti.

Kodėl trūkčiojama.?
Pernai tragiškosios įtampos 

metu Egipte prezidentas D. Ei- 
senhoweris pareiškė: “Mes no
rime būti teisūs mūsų didie
siems santarvininkams Vaka
ruose, tačiau mes norime taip 
pat tokiais likti visam arabų 
pasauliui”. Šis pareiškimas 
mums leidžia spėlioti dėl JAV 
užsienio politikos gairių. Jis tuo 
labiau verčia jieškoti tikslesnio 
nusakymo apytikriam vaizdui 
susidaryti. Geriausiu talkinin
ku rasime J. F. Dulles, kuris 
šiaip aptaria JAV užsienio po

litiką (“Documents on Ameri
can Foreign Rellations”, 1956, 
ns 102): “Jūs turite nemažą 
klausimą pereiti nuo koloniali- 
nės santvarkos į nepriklauso
mybę, kurios palaipsninis įgy
vendinimas turbūt seks per a- 
teinančius 50 m. Aš tikiu, kad 
JAV uždavinys saugoti, kad ne
priklausomybės įgyvendinimo 
raida būtų nuosaiki, bet ne re
voliucinė, kuri gali daug blogio 
atnešti. Aš spėju, kad JAV 
šios linkmės laikysis ne tik da
bar, bet ir ateityje, visuotinai 
neremiant kolonijas valdančių
jų, nė paskubomis siekiančių 
nepriklausomybės. ’ ’

Ši aptartis mums aiškiai pa
sako, kad JAV yra užsimoju
sios įgyvendinti vadinamą poli-1 
tinį balansavimą, jieškant die- i 
nos naudos, visai pamiršus es
minį nusistatymą kolonijų klau
simu. Svarbiausia, kad šis nu
sistatymas kelia nemažų abejo
nių dėl nuosaikaus jo suderini
mo su kasdieniniais įvykiais, 
kai siunčiami ginklai vienai ar 
kitai pusei, pvz. Izraeliui ir E- 
giptui. Tuo labiau ginklų siun
timas Tunisui neišplaukia iš nu
sistatymo revoliuciniu būdu ne
remti kolonijų išsilaisvinimo, 
nes Tuniso nusistatymas dėl Al
žyro laisvės jau seniai žinomas. 
Prancūzų aštrus atsikirtimas

Nūdienės politinės įtampos 
metu būtų žymiai išmintingiau, 
kad ne tik kolonijų, bet ir kiti 
vakariečių savitarpio klausimai 
būtų aptariami savybėje. Kaip 
asmeniniame, taip ir valstybi
niame gyvenime nepagirtinas 
toks veiksmas, kai netikėtai 
smogiama į nugarą. Prancūzai 
dėl ginklų siuntimo į Tunisą 
padarė ne tik aštrių pakaltini- 
mų amerikiečiams ir anglams, 
bet prancūzų atstovai padarė 
staigų mostą ir išėjo iš Šiauri
nio Atlanto santarvės posėdžio.

Prancūzų vyriausybė nurodo, 
kad ginklų teikimu esąs pažeis
tas santarvės 6 str., kuriame 
numatyta, kad visa santarvė tu
rinti stoti ginti Alžyro, supras
tina, prancūzams talkininkauti, 
jei kartais jis būtų užpultas. 
Prancūzų delegacija, apleisda- 
ma santarvės posėdį, nurodė, 
kad ji toliau negalinti jame pa
silikti, kai amerikiečiai ir ang
lai ardo santarvės vienybę ir 
griauna joje dalyvaujančių tau
tų politinį sutarimą.

Prancūzų spauda aiškiai pa
sisako, negailėdama anglosak
sams aštrių priekaištų. Kon- 
servatyviškame “Le Figaro” 
Roger Massip rašo, kąd Šiauri
nio Atlanto santarvėje Wašhing 
tonas ir Londonas siekia suda
ryti įspūdį, kad jie vieninteliai 
ten vadovauja. Šis įtarimas 
dar labiau ryškėja, kai prisi
menamas sąmyšis Artimuosiuo
se Rytuose. Visai priešingo nu
sistatymo yra kairysis rezisten

cinis “Combat”; jis nurodo, 
jog prancūzų ir arabų nesuta
rimą amerikiečiai panaudoja 
savo įtakai arabų pasaulyje su
stiprinti. Oficialusis “Le Mon
de” yra santūresnis. Buvęs am 
basadorius Andre Francois Pon-

cet pasisako, kad naujosios 
amerikiečių - anglų santarvės 
nusistatymas toli nesutampa su 
Šiaurinio Atlanto santarvės link
me.

Prancūzuose dabar skleldžia- 
(Nukelta į 4 pusi.)
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(TĘSINYS)

— Ne. Nenoriu, kad jūsų baltosios sielos nuraus
tų... Be to, neturiu ir ką pasakyti.

— Bet jūs sugebate taip įdomiai ir baisiai pasa
koti...

— Daugiau nieko neturiu. Staiga pasidariau ne
turtingas, — taisė liūdną balsą Andrius.

— Na, tai pasakokite ką nors apie save...
— Biografija? Trumpa ir menka. Nesu garseny

bė arba garsenybės sūnus. Galiu. Prašau: gimiau, au
gau, mušė motina, mušė tėvas, dar paaugau — išėjau į 
pasaulį, buvo jau metas pradėti jieškoti širdies, tada...

Vėl Andrius tylėjo ir jo lūpas puošė tokia įtartina 
šypsena.

— Na — na?
— Na— nieko!
—• Kaip tai — nieko! Pasakokite!
— Norėjau pradėti jieškoti savo ir kitų širdies,

bet pagaliau suradau, kad mano krūtinėje vietoje šir
dies skardinė dėžutė...

— Pasiutęs!

INSURIO' 
upto-; 
'OQ&

FEDERRL
5AVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savings-
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VIrginia 7-7747
ANDLOAN ASSTf. (

JOHN J. KAZANAUSKA8, 
President

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė.
Dažai, Alyva, 

namų reikmenys, vandentiekio Įrengimai* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47 th St. TeL LA 3-4139

Sav. broliai Gregoravičiai 
Stiklas, Įrankiai, peiliailorimov

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpos,- rasite didžiausi pasi

rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatu, ir kitu 
namams reikmenų. *

nž ar dau6iM “

KALAKUTĄ 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

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yrakad taupyti apdraustose 

saugu ir pelninga
Univenal Savtngs and 

ir gražų pelną.
Ix»an assoelation užtikrina saugumą

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, u pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAV1NGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

— Taip, taip yra... .
Na, papasakokite vėl, taip — vėl... — susido

mėję šaukė abu veidukai, ir Andrius pastebėjo, kad vie
nas jų iš tikro buvo dailus.

— Pasakoti? Gerai, prašau! —Galvojo Andrius.
— Nežinau, kaip tai visa pasibaigs, bet aš esu 

nepataisomas. Tai nieko nepadeda ir nepadės, kad ma
no padorieji ir ramieji draugai liežuviu kala į mano są
žinę: sako, ar aš negalįs bent kartą pradėti padorų ir 
nuolatinį darbą, ar aš negalįs mesti šį klaidžiojimą ir 
skandalus.

Geras dalykas yra tas sąžinės jieškojimas, bet, kai 
aš pagalvoju ir pamatau, kad kitų sąžinė nėra geresnė, 
tik daugiau šlifuota, tai aš savajai duodu su kumščiu 
ir gyvenu po senovei. Taip, dabar apie tuos draugus. 
Taip, aš galėčiau turėti draugų, bet pats negaliu būti 
draugas niekam, teisybę sakant, galiu būti draugas tik 

1 retai kam. Man visi jie atrodo be galo nuobodūs ir su 
savo pataikūniška dorove tik kankina.

Matote, manęs niekur negalima padėti į lentyną, 
kaip kokią nors padorią knygą ir pagal antraštę dar 
išimti. Niekada negaliu mane gundančiam ir kankinan
čiam gyvenimui pabučiuoti į ranką, pirma nenusispjo
vęs ant jos parketo, bet suklupti ant kelių prieš jį — 
tenesitiki jis, nors ir mano kelnės sudėvėtos ir dulkių 
nuo jų nereikėtų nukratyti.

Todėl dažnai galvoju, kad niekur netinku. Taip 
jau visai nėra, kad aš ničnieko neišmanyčiau — moku 
linus braukti,.griovius kasti, šieną pjauti, taksį vai
ruoti, esu užtenkamai muzikalus — galiu groti patefo- 

1 ną ir radio, bet, jei gerai pasiryžčiau, galbūt iš manęs 
išeitų net ir rašytojas.

Tegu velniai ima — tada! Tada parašyčiau vi
siems po himną, visoms mylimoms širdims ir padoriems 
vyrams. Pasakykite, kas gi galėtų man užginti išla
vinti savo dvasios galias ?

Žiemos metu man būnavtaip, na — kaip ir visiems 
mano profesijos žmonėms, bet vasarą galima verstis 
visai gerai.

Net šią vasarą — kur tik aš nebuvau! Išklaidžio- 
jau ir prisišokau visoje Latgalijoje, gėriau pieną Vid
žemėje, uždarbiavau Rygos uoste, susimušiau su jūri
ninkais ,ir dabar važiuoju į šią turtingą apylinkę. Ti
kiuosi patekti pas kokį ūkininką už berną...

Žingeidumo pilnas spindėjimas panelių akyse už
geso: jis tik paprastas ūkio darbininkas... Po pirmo 
Andriaus pasakojimo jos tikėjosi visai ko kito. Dabar 
jo pasakojimas neatrodė nei įdomus ,nei patraukiantis. 
Viena jau pradėjo žiūrėti pro langą ir nesiklausė. An
drius tylėjo, ir jos daugiau neragino, kad tęstų pasa
kojimą. Kodėl, jis tai nujautė.

Greit buvo stotis, kur Andrius turėjo išlipti. Išlipo 
ir abi panelės. Jų laukė vežikas su dideliu bėru arkliu. 
Andrius nusižiūrėjo paskui jas.

Pirmą kartą buvo šiame krašte. Visi svetimi. Ke
liai svetimi.

— Ar iš čia Vasarojaus namai toli? — jis klausė 
kažkokio.

— Eikite šiuo vieškeliu porą kilometrų iki miške
lio. Ten už miškelio...

Andrius ėjo, sukdamas apie pirštą kepurę.

(Bus daugiau)
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VILTYS IR DAUGIAU NIEKO
VYTAUTAS SEIKLJIS 

Prieš porą metų

Didesni įvykiai visuomet gi
liau įsiskverbia galvon ir ten il
giau išsilaiko. Taigi, gerai pri
simenam ir Bendruomenės Ta
rybos rinkimus. Tada spaudoje 
buvo skelbiami kandidatų sąra-

ją vienu ar kitu klausimu arba 
spaudos pagalba, arba tiesiogi
niu kontaktu su juos rinkusiais 
asmenimis. Jie eina visuome- 
nėn, aiškina padėtį, ragina pa
sisakyti vienaip ar kitaip. Iš 
seimų narių plaukia valstybinio

, . . gyvenimo nuotaikos. Atrodytų,tai keUų grupių kelių pašau-jkad bQtij buvę 1(|Į;iska
lėžiūrų. Regis, buvo ir susi
kirtimų kaikurių grupių už
pelkiuose : vieni siūlė vienus 
žmones, kiti — kitus. Vieni 
šiuose susikirtimuose laimėjo, 
kiti pralaimėjo. Tačiau kandi
datų pakako. Labai daug gar-

ir iš bendruomenės Tarybos na
rių panašios veiklos. Kadangi 
rinkimų metu bendi-uomenės 
mintis dar nebuvo populari, at
rodė, kad Tarybos nariai bus 
susirūpinę šį popularumą pa-

ŠTAJ TAU

Anna Schindler, New Yorko, teis
me paklausta, kaip ji jaučiasi at
sake reporteriui taip. Ji drauge su 
kita moterimi yra įpainiota dėl 
Ellenville, N. Y., banko 102,000 
dol. išeikvojimo. (INS)

,. .. kelti. Tuo labiau, kad, Tary-bmgų pavardžių žinomų, su pra , . . ... .
... j u - m • f. bai esant augsciausiuoju orga-

Vienintelis darbas

Visdėlto vienas Tarybos dar
bas buvo tinkamai atliktas. Tai 
vyriausiosios valdybos sudary
mas. Jei ne šitai, taip ir ne
būtų likę jokios žymelės, kad 

Į kažkada turėta pirmoji Tary
ba.

. Iš tikrųjų Vyr. Valdyba pa- 
, stangų parodė pakankamai, o 
i gal net ir daug. Spaudoje 
karts nuo karto skaitėme jos 

i pranešimus ir pavienių narių 
[ pasisakymus. Atskirų vieto- 
I vių korespondencijose dažnai 
užtikdavome pirmininko vardą, 
kuris tai šen, tai ten bendruo
menės reikalais

Trūkčiojimų politika

(Atkelta iš 3 psl.)
ma mintis, kad prieš metus Guy 
Mollet buv. ministerio pirminin- i 
ko, sudarytoji prancūzų - an-Į 
glų santarvė šiandieną jau nu- 
stojusi betkurios reikšmės, kai 
anglų - amerikiečių santarvė 
taip kampuotai pažeidžia Pran-1 
cūzijos reikalus.

VVasliingtono santūrumas
Kai Paryžius niršta, YVushing 

tonas tyli. Dabar jau čia kal
bama apie antrosios ginklų 
siuntos, skirtos Tunisui, sulai
kymą. J. F. Dulles ir prancū-

ku. Kiekvieną kartą, kai moki- *********s»H«*««***wtww»3««i 
nys neateina į mokyklą, Illinois j |y| Q V Į N G 
valstybės iždas sulaiko $1 pa- A atli" )vainua
šalpos. Dėl to miesto mokyk- Į perkrausimus bei pervežimus 
loms iš viso sulaikyta $79,500 iš tolimų ir artimų atatnmų
pašalpos. Tel. BIshop 7-7075

eitimi, su darbais. Taip pat ir 
jaunesnių žmonių, ir tokių, ku
rie plačiau pasireiškė tik apy
linkėse ar apygardose, tačiau 
geri darbininkai, judrūs, svei
komis galvomis.

Atėjo rinkimai. Skaitėme 
kandidatų sąrašą, kiekvieną 
apmąstėme ir pasisakėme — 
šitas taip, šitas ne. Taryba 
buvo garbingai išrinkta, pati 
pirmoji Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Taryba. Kas ma
žiau garsus, mažiau balsų. Kas 
skardesnis ar kiečiau pirmyn 
pastumtas, tasai susilaukė skai
tlingesnio pasitikėjimo.

Tačiau, tačiau! Žmonės, ku
rie buvo išrinkti, šitai pamiršo. 
Visai jiems išėjo iš minties, 
kad buvo rinkimai, kad jie jau
nos, silpnos bendruomenės augš 
čiausio organo nariai. Žinai, vi
sokie rūpesčiai, visokie užsiė
mimai, tai kaip čia žmogus vis
ką ir prisiminsi.

Šeiminiai uždaviniai
Yra priimta, kad visų seimų

nu, krinta ir visa atsakomybė 
už šio sambūrio padėtį. Galėjai 
laukti, kad spaudoje tai vie
nas, tai kitas narys pakiš karts 
nuo karto malkų po bendruome
nės katilu. Kadangi buvo arti 
trisdešimt narių, tad, jei kiek
vienas į metus po straipsnelį, 
jau šiek tiek susidarytų spau
doje kalbos. Galėjai manyti, 
kad ir spauda nebus pasitenki
nama. Būtų galima pavažiuoti, 
gyvu žodžiu paraginti visuome
nę remti bendruomenės darbą, 
padiskutuoti padėtį su vietos 
apylinkių valdybomis, nariais, 
kad suvažiavimų metu būtų ga
lima turėti savą nuomonę vienu 
ar kitu klausimu, jį iš pirmųjų 
šaltinių patyrus. Jei visi na
riai kasmet padarytų po eks- 
kursijėlę į apylinkes .kasmet 
pusė egzistuojančių apylinkių 
susilauktų po svečią, kuriam 
galima būtų perduoti savus 
vargus. Šis kontaktas būtų la
bai svarbus ,nes Tarybos rin
kimuose nebuvo žiūrėta, kad

nariai formuoja viešąją opini- kiek galima didesnis apylinkių

fSE-

PATARIMAI KAIP MALONIAI 
PRALEISTI

KALAKUTŲ DIENĄ
★ ★ ★

«| >7

Prieš valgant kalakutą patartina gerti

Prancūzišką šampaną 1949 m. gamybos, 5th $3.95 
Vietinį Šampaną 5th tik $2.49

— ARBA —
Importuoto Sautemo, 1949 m. 5th tik $ -| .95
Prancūziško Bordeau 5th tik

Kepant kalakutą galima užpilti stiklą vyno. Gourmentai 
pripažįsta skonio pataisymą.

Kalakutą valgant — tik Konjako

, , , . ZU užsienio reikalų ministerio
an Y avOS!’ Christian Pineau pasitarimas, 

kalbėdavo, ragindavo susirinki- galimas da,ykaS| sumažins

MARTELL . 5th
COURVOISIER 5th
IMPORTUOTO NAPOLEONO BRANDY, 5fch 
PORTUGALIŠKO BRANDY 5th

10 metų senumo

$5.29
$5.29
$3.89
$3.89

Po kalakuto prie kavos patartina

DOM BENEDIKTINAS 5th
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th tik

— ARBA —
KRUPNIKO — pagal lietuvišką receptą, 5th 
VYŠNIŲ NALIVKA 5th

Jeigu gaminsite savo krupniką — 
ALKOHOLIS 190 laipsnių 5th

$7.29
$3.59

$3.49
$3.15

$4.85

Vakare prie televizijas

Vokiško Alaus (Hanover-Westphalijos importas)
Dftžft 24 butelių ar skardinės ($8 vertės) $5.82

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS GĖRIMŲ — 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS — PAS —

Stephens Liquor s
4134 ARCHER AVENUE

(Kampas Francisco Gatvės)
Choro dirigentas K. STEPONAVIČIUS, savininkas

—;.į- j.--------------4- —

skaičius būtų atstovaujamas, o 
viskas remta tik asmenimis. 
Tuo būdu vargu galima pajusti 
tikrąją padėtį Tarybos suvažia
vimuose, jei nėra kas apie ją 
žinotų.

Nepakankamas pavyzdys 
Tačiau jau taip esti, kad vil

tys viltimi palieka. Visuomenė 
'tarybos egzistavimo patirti ne
galėjo. Spauda iš Tarybos na
rių talkos nesusilaukė. Apy
linkės buvo paliktos kelių entu
ziastų valiai. Net po Tarybos 
suvažiavimų nesulaukdavome di 
dėsnių atgarsių, pasitenkinda
mi tik protokoliniais praneši
mais. O juk taip pat norėtu
me laukti, kad po sesijų nariai 
pasipasakotų savo įspūdžius, 
pateiktus pasiūlymus, pasidalin
tų mintimis su visuomene. Ta
da ir žmonėse bendruomenės 
reikalais būtų daugiau pakal
bėta, gal ir apylinkių veikla pa
gyvėtų, gal ir apygardos tinka
miau susiorganizuotų. Tary
bos nartų spaudoje sukeltos 
diskusijos daug daugiau gelbė
tų, kaip dabartinis “glaudus

muose, tardavosi privačiuose 
namuose. Kad tik daugiau bū
tų atsiekta, daugiau šitos pūdy- 
minės dirvos būtų išplėštos. Po 
nas Barzdukas — lyg Dulles. 
Judrus visą laiką, rūpestingas, 
atkaklus. Apylinkėse gaunami 
vyr. valdybos biuleteniai buvo 
vieninteliu ryšiu tolimesnėms 
provincijos apylinkėms su pla
tesniu pasauliu.

Tiesa, ši valdyba neįstengė 
pravesti platesnio bendruome
nės organizavimo darbo. Ta
čiau ji daug nuveikė kitose sri
tyse — Kultūros fondo užuo
mazga, lituanistinių mokyklų 
programos, kultūrinio gyveni
mo paskata. Vargu ar buvo 
galima daugiau padaryti su to
kia skysta talkininkų kariuo
mene, kai nėra nei dirbančių, 
nei paskatinančių, nei patarian-

radusią įtampą. Reikia dvejoti 
dėl jos galutinio pašalinimo.

Washingtonas vargu ir dabar 
pasirinks aiškią linkmę dėl ko
lonijinių tautų laisvės. Die
nos praktiškieji reikalai gali su
trukdyti aiškiai spręsti princi
pinį klausimą pvz. Alžyre. Gai
la, kad prancūzai laukia įvykių 
paklupdomi, kaip sakykime, In
dokinijoje. Prancūzų neapdairu
mas gali nuvesti prie kito 
Dien Bien Fu Alžyro. O ten 
laimėtoju tebūtų tik Maskva:

Tuniso prez. Habib Burguiba, 
ryšium su minėtu vakariečių 
ginklų teikimu, nurodė, kad jis 
turėjęs .pritarti gimdų pirkimui 
iš vakariečių, loai prancūzai 
jam darė kliuvinius ginklus pir
kti iš Egipto. Ar iš tiesų ara-

NUO UŽSISENĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kuriu kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai «6d6tl Ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenSJuHloH Aaidos 
niežfijima ir akaudfijima senų atvi
ru Ir skaudžių. žatdų uždSkite 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypatybes palengvtnH jūsų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį Vartokite ją. tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džfovinlmą odos Ir perplyširną 
tarpplršč'ių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiOstančios suskllsios odos dedir- 
vlnių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo iš 
vlršlnlų odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 76 
centų, $1.26 Ir $8.60.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit Ml- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį J —

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

Vestuvių nuotraukos Ir 
aukštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUIHO
(Incorporated)

EDVARDAS (JUS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST. 
Telef. ’VAlbrook 6-7670 Ir 

Glbson 8-4938
• Generalls kontraktorlus nau 
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus • Apkainavimal nemo
kamai

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 Wmt 71st Street PRospect 8-5374

čių. Jei pridėsime Chicagoje'bų ginklų teikimas Tunisui yra 
suorganizuotas dvi šventes šiai sulaikytas? Prileiskime, kad
valdybai, šiems keliems žmo
nėms, turėjusiems aprėpti vi
sus JAV lietuvius, reikės pasa
kyti, kad Vyr. Valdyba ženk
lelį įrėžė.

Šitie keli sakiniai nėra pa- 
kaltinimu nei pagyrimu. Tai 
tik paprastas priminimas tų 
darbų, kurie buvo be blogos va
lios netyčiomis pamiršti, ir kar-

bendradarbiavimas” visų narių, tu menkas sąrašėlis nueitų 
visų “visiškas nuomonių suta- žingsnių, 
pimas” — perdaug nesirgti sve
timais sunkumais ir laukti, kol 
prezidiumas pašauks atvažiuo
ti sesijon.

Tačiau ką gi, viltys viltimis 
paliko. Bet, jei rinkome iš sa
vo tarpo galimai geriausius 
žmones, tai pagal jų geriausią 
pavyzdį išeitų, kad eilinis ben
druomenės pilietis taip pat nė
ra daug skolingas. Ko tada 
norėti iš žmogaus, kuris tiesio
giniai nieku nėra įpareigotas?
Kam iš jo reikalauti? Paga
liau, jei Taryba tapo tik pa
prasta revizijos komisija, tai 
kam tada tiek rūpesčio, ją ren
kant, ir kam tiek daug žmonių?
Pakaktų poros ar trejeto bu
halterių.

Kažin, ar ne geriau būtų 
buvę ,jei šalia garbingų pavar- ‘ 
džių Tarybon būtų įvesta ir 
garbingų darbininkų? Kas žino, 
ar negeriau būtų išėję, jei Ta
rybos narių skaičius būtų bu
vęs didesnis, paliekant vietos 
ir šiems darbininkams? Ka
žin, ar nebūtų reikėję, bent siū
lant kandidatus, apsižiūrėti, 
kad galima daugiau lietuviškųjų 
kolonijų būtų atstovaujama.

Aišku, kad Bendruomenės 
statutas Tarybos nariams nenu
mato nei spaudos darbų, nei ke
lionių į apylinkes, ir todėl ši 
Taryba nėra aplenkusi jai nu
matytų darbų. Tačiau tai įs
tatyminis pateisinimas, nors 
atsakomybė už visą bendruom. 
veiklą lyg ir turėtų įpareigoti 
didesnei veiklai. Jei apylinkių 
valdybos pasitenkintų tik sta
tute numatytais uždaviniais, 
taip pat jas būtų sunku kaltin
ti, jei į metus būtų sušauktas 
tik vienas susirinkimas naujai 
valdybai rinkti. Bet ar šią 
veiklą laikytume pakankama, 
jau kitas klausimas. Ypač pir
moji Taryba, apie kurią bus 
kalbama bendruomenės istori
joje, taip pat ir lietuvių tautofe 
istorijoje, jei bendruomenės 
darbai bus to verti, turėjo pa
sistengti.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
natarnavtnuM.

R. ŠERĖNAS,
■4047 W. «7tb PI. Chicago.

III. VVAIbrook 5-8063
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Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

• «/. i j.•

oficialiai šiuo reikalu nekalba
ma, bet ar nesama neoficialių 
šaltinių “kovojantiems bro
liams” paremti?

Ginklų teikimas yra viena ap
raiškų, kuri dar labiau sustip
rina vakariečių tarpusavio ne
pasitikėjimą Šiaurinio Atlanto 
santarvėje. Jam pašalinti pir
miausia reikia išspręsti klausi
mą, ar kovojančios tautos už 
laisvę yra jos vertos? Ir jei 
vakariečiai savęs išsižadėtų, tai 
daugiau laimėtų, leisdami le
gionams laisvės besiekiančius 
naikinti. Kova dėl laisvės būtų 
žymiai sustiprinta, jei vakarie
čių stovykloje neliktų esančių 
priespaudoje.

Sloga mokykloms atėmė 

$97,500
Per pirmą šių mokslo metų 

mėnesį Chicagoje dėl aziatiškos 
slogos nesilankymų į miesto 
mokyklas buvo 79,549 daugiau, 

' kaip pernai metais tuo pat lai-

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kurtose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namą jsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS t LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St.. Chicago 9, M., Yflrda 7-0145

GRANE SAVINGS « LOAN ASSN.
2555 W. 47lh SI.. Chicaoo 32, III

niSTRICT SAVINGS 
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, II)

ST. ANTNONY SAVINGS g LOAN ASSN.
1447 S 49*h Ct., Cicero 50. Dl.. tel. TO 3-8131 32

UNIVERSAL SAVINGS

I m S Halsted St.,

LOAN ASSN

Chicago 8, H).

SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
Iš stoties WGE8 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmhM'k 4-2413 
7169 So. Maplewood Avė.. Chicago 29

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

GRUNO’S KEPYKLA
4339-41 S. Litu&nlca Avė 

Tel. CLdffslde 4-«S7«
c i lutaioine | visas krautuves 
ir restoranus taip pat 14 
siunčiame į visus artini uo 
.u; miestu*

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioie lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

MOVIMO į

r* 15 TOLI IR ARTI
NAUJI OtbOJ TROKAt- NAUJAU*/ KRAUSTrm (RANK/A!

N/Blf AASTU PATYRINIAS - PIGUS IR SĄŽININGAS A9TARNAMNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69St. CHICAGO 36, ILL Tel. LZAILmok 5-^209 /■

mok3*“*

Augštą

MIDLAND
1 Savings' and Loan 

Association

r

1NSUREDt

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

^PELNINGIAUSIA 
3 TAUPYMO 
“ BENDROVE

4038 Archer Avenue Tai. la3-6zt» 
AUGUST SALDOKAS Pr.>l4»m»

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

TELEVIZIJOS nuo $9500
DUMONT, RCA, GE, ZENTTH, EMERSON, SONORA,
BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT. 

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Atdara kaedien iki t> >hi pirm.d u iki » vai Sekm nždarvt. |

Atliekame dideliu.' ir ir žus automobilių renmntua. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis auliedinimae Parduodame uitnmobUių dalia 

Sinclair gazolino stotia “PAGALBA"
'Sinclair gasolino etotia “PAGALBA" A. Stanevičius, 8av. 

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRogpect 8-9842. Namu tel WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO ’

DALIS TUOJAU PAT
Kaugus baldų perkraUMtymaa 
Asmenų turinčių ilgų patyrimą

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097
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MŪSŲ KOLONIJOSE

Chicagoje
Tėvų Marijonų Bendradarbių 

veikla
Lapkričio 13 d. vakare lietus 

taip pylė, kad niekas tokį va
karą nenorėjo eiti iš namų. Bet 
tai neatbaidė Tėvų Marijonų 
Bendradarbių — rėmėjų. Jos, 
susirinkusios j TMB Chicagos 
apskrities susirinkimą, rūpes
tingai svarstė savo veiklos pla
nus. Buvo atsilankęs ir Chica
gos vienuolyno namo viršininkas 
kun. A. Miciūnas.

1958 metai Tėvams Marijo
nams yra svarbūs, nes sueina 50 
metų sukaktis nuo Tėvų Marijo
nų Kongregacijos atgaivinimo. 
Toji sukaktis ateinančiais me
tais bus paminėta. Kokiu būdu, 
paaiškės vėliau. Tuo tarpu ap
skritis prašo skyrius, kad kiek
vienas jų suruoštų vakarienę 
Tėvų Marijonų paramai. Tokios 
vakarienės galėtų būti po Nau
jų Metų. Tačiau jau būtų da
bar laikas pradėti tuo rūpintis.

Praėjusiame seime buvo nu
tarta Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimus grąžinti į pirmykštį 
laiką. Kadangi ilgus metus tie 
seimai įvykdavo Kančios sek
madienį, tad, pagal seimo nuta
rimą TMB seimas 1958 m. ir į- 
vyks Kančios sekmadienį, kuris 
bus kovo 23 d. Šie seimai dėl 
statybos ir persikėlimo į naują
sias patalpas buvo porą kartų 
įvykę spalio m'ėn., bet tai buvo 
tik laikinai.

TMB Chicagos apskritis su
ruoš kalėdinį pobūvi gruodžio 17 
d. “Draugo” patalpose. Bus 
trumpas susirinkimas, o po to 
kalėdinės giesmės prie papuoš
tos eglutės atsilankys Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis, o vėliau 
bus vaišės, kurias paruoš Brigh- 
ton Parko TMB skyrius. Jau iš 
anksto TMB bičiuliai ir rėmėjai 
kviečiami. Įėjimas — laisvas.

E. S.

t i šiame susirinkime rėmėjos nu 
tarė išrinkti atstoves minėtan 
komitetan. Po susirinkimo rė
mėjų laukė maloni staigmena. 
9 skyriaus veikėja E. Rama- 
šauskien'ė iš Cicero atvyko su 
gausiais ir labai gardžiai namie 
pagamintais pyragaičiais. Rei
kia priminti, jog tai yra ne pir
ma uolios rėmėjos E. Ramašaus 
kienės staigmena kitoms rėmė
joms. Užkandžiai buvo papildy
ti gardžia, seselių pagaminta ka
vute.
Marųuette Parko Ralfo veikla

Balfo 5 skyrius rūbų ir ava
lynės vajaus pabaiga baigė sa
vo metų darbo planą. Kaip re
liginis ir kultūrinis, taip ir šal
pos darbas koncentruojasi apie 
parapiją. Visus tuos darbus nuo 
širdžiai remia ir juos globoja 
šios parapijos klebonas prel. J. 
Paškauskas. Jo leidimu, kiekvie 
nais metais prie Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčios Balfo skyrius

kis, A. Tveras, F. Valaitis, M r. 
X, Mr. or Mrs. X, U. Ūsorius, 
M. Zaramecis ir M. Zvvinakis.

Po 4 dol. aukojo V. Bilaišis ir 
M. Kacinauskas.

Po 3 dol. aukojo Andriulis, J. 
Basiokas, Frankai, Jagmanas, 
J. G. Juškai, J. Juodis, S. Ku
raitis,^ V. Manelis, O. Mockus, 
P. Mąnkus, V. O. Numgaudas, 
J. Rapšys, J. J. Rinkiavičiai, A. 
Siratovich, V. J. Sklerys ir K. 
Žemaitis. $2.75 — K. Račiūnas. 
Kiti aukojo po mažiau.

Labai gaila, kad dėl, vietos 
stokos negalėjome paskelbti vi
sų aukotojų pavardžių.

Nuo spalio 28 d. iki lapkričio
10 d. buvo rūbų ir avalynės va
jus. Buvo surinkta daugiau 
2,100 svarų rūbų ir daugiau 200 
svarų avalynės; be to gauta
11 dolerių pinigais.

Balfo 5 skyriui vadovauja c- 
nergingas jo pirmininkas A. 
Stankus. Jam pagelbėjo J. Aukš 
taitis, J, Bliūdžius, V. Indrulė- 
nas, P. Jazbutienė, P. Krikščiū
nas, Krikščiūnienė, J. Lukoševi
čius, VI. Mačiukas, M. Majeris,

gausesni ir gyvesni, šį sykį vėl 
įsirašė 7 nauji nariai. Taigi pro 
grosuojame, augame ir stiprė
jame.

Juk šiemet minime 25 metų 
draugijos sukaktį, tod'ėl turime 
būti gausūs ir gerai organizuoti.

Plačiai buvo gvildenamas mo
kesčių kėlimo klausimas. Pagal 
miesto mėro aiškinimą mokes
čiai keliami todėl, kad reikalin
ga padidinti algas policijai, gais
rininkams ir visiems darbinin
kams. Jei tai ir tiesa, tačiau ne
reiškia, kad namų savininkams 
nereikėtų rūpintis. Jei piliečiai 
nieko nesakys, tai, esant reika
lui ar ne, mokesčių kėlimui nie
kuomet nebus galo. Politikai vi
suomet suras reikalą ir žmonių 
nių sudėtais pinigais mokės nau
dotis ir eikvoti. Juk ir dabar 
matome laikraščiuose skandalą, 
kad pastarųjų šešerių metų lai 
ku iš miesto iždo dingo šeši mi- 
lionai dolerių. Tai namų savinin 
kų sudėti pinigai, kuriais kas 
nors pasinaudojo. Jei tie šeši 
miliėnai ižde būtų, tai ir mo-

surenka žymią sumą šalpos dar- K MUSteįkis, L. Naglius, R. Ren ke®člų kėlimo klausimo nekiltų 
1__ • ___________________________ ° * T mibcfn torvhno

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

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

PIRKDAMI UŽ $50.00 
AR DAUGIAU 

GAUSITE KALAKUTĄ

DOVANAI!

Seselių rėmėjų veikla
Šv. Kazimiero vienuolyno rė

mėjų centro susirinkimas įvyko 
lapkričio 17 d. vienuolyno pa
talpose. Narių atsilankė iš sep
tynių skyrių. Susirinkimą pra
dėjo ir jį pravedė pirm. A. Nau
sėdienė, raštininkavo V. Galnai- 
tė. Maldą sukalbėjo centro vir
šininkė seselė M. Ignacija. Raš
tininkė V. Galnaitė perskaitė du 
padėkos laiškus. Vienas jų bu
vo seselės M. Imaculatos, ki
tas— seselės M. Conceptos. A- 
bi rėmėjoms dėkojo už dovanė
les, gautas jų 50 m. nuo įstoji
mo vienuolynan sukakties pro
ga. Toliau buvo perskaitytas 
Labdarių Sąjungos laiškas, kvie 
čiąs dalyvauti s-gos seime, įvyk
siančiame Šv. Šeimos viloje. 
Laiškas buvo priimtas. Pirm. 
A. Nausėdienė žodžiu perdavė 
visoms rėmėjoms Šv. Jurgio pa
rapijos klebono peri. B. Urbos 
padėką už pasveikinimą jo kuni
gystės sukakties proga. Toliau 
pirm. pranešė, kad uoli mūsų rė
mėja ir veikėja B. Bytautienė 
esanti pagerėjusi. Šiuo laiku ji 
gyvena pas dukterį ir žentą Ri- 
mutį Louisianos valstybėje, New 
Orleans miesto pakraštyje. Šil
tame krašte saulėkaitoje jau ga 
linti skaityti “Draugą”. Jos ne
sveikata buv© kilusi dėl širdies 
priepuolio. Seselė M. Ignacija 
pranešė, kad neseniai įvykęs 
“Bingo” parengimas buvęs pu
sėtinai sėkmingas. Jos praneši
mas rėmėjas labai nudžiugino. 
Paaiškėjo, kad metinė centro va 
karienė įvyks 1958 m. vasario 
23 d. Rėmėjos jau seniau buvo 
nutarusios minėti šv. Kazimiero 
500 m. gimimo sukaktį. Dabar, 
kai ąukurtas tam tikras komi
tetu tai pačiai sukakčiai minė-

bui. Šiemet tokią rinkliavą Bal- 
fas įvykdė birželio 30 d., ir bu
vo gauta $980.68 aukų. Stam
besnes aukas davė šie asmenys:

$20 — St. Gudas, $12 — Alia 
ir Simas Velbasiai.

Po $10 aukojo P. Balzaras, M. 
Kvedaras J. Mockaitis, E. Pra- 
ninskas. D. J. Stankus, P. Uz- 
gulis, J. Vaineikis, V. ir OO. (pa 
varde neįskaitoma). 7 dol. au
kojo VI. Mačiukas, o 6 dol. — J. 
ir S. Ekhertaitės.

Po 5 dol. aukojo dr. Aleknavi
čius, P. Gadeikis St. ir L. Bar- 
mus, J. Blažys, P. Bliudžienė, G. 
Budrytė, D. L. Dannell, K. Dąb- 
rila, dr. L. Dirda, K. Druktenis, 
J. Dudėnas, T. J. Eidukai, P. 
Jakubaitis, A. Jasiukauskas, T. 
Kalinauskas, M. Kapočius, K. 
Kleiva, K. Krenčius, J. J. Liepo- 
niai, K. M. Linkevičius, J. Macė- 
nas, M. Mačys, P. Massokas, P. 
Methus, J. Mikšys, M. Mikšas, 
J. M. Palubinskas, M. Parakipin- 
kas, P. Petružis, A. Prapuolenis, 
Pr. Račiūnas, B. P. Rimantas, 
A. Stellia, An. Stropienė, L. Ši

šys, Repšienė, Stankuvienė, Ad. 
Ūselis, Valeiša, J. Vepštas, P. 
Žilys ir kiti.

Informacija prisidėjo visi pa
rapijos kunigai, paskelbdami iš 
sakyklos apie reikalą remti varg 
šus: dienraščiai “Draugas” ir 
“Naujienos”, radijo valandė
lės — S. Barčus ir “Margutis”. 
J. Naujokaitis pervežė surinktas 
gėrybes. Visiems čia minėtiems 
ir kitiems geradariams, kurių 
pavardės čia nepateko, priklau
so nuoširdi padėka.

Didžiausia padėka priklauso 
tam aukotojui, kuris nešė cen-

Į miesto tarybos susirinkimą, 
kuriame bus svarstomas mokės 
čių kėlimo klausimas, mūsų 
draugiją atstovauti išrinkta pir
mininkė Helen Kraeger.

Spalio mėnesį mirė mūsų dr- 
jos du nariai — A. Budrikienė ir 
M. Pratapas. Šiame susirinkime 
pirmininkė apie tai priminė ir 
visi nariai atsistojimu pagerbė 
mirusius.

Balys Brazdžionis siūlė paį
vairinti namų savininkų susirin
kimus prakalbomis, paskaitomis 
ir kitokiomis trumpomis prog
ramomis.

Daug kalbėta 25 metų sukak
tus, dolerius rūbus ar avalynę; į ties mūsų draugijos rengiamo 
be jų nieko nebūtų buvę. Bet į sukakt. banketo reikalais. Po
galėjo tų aukų būti ir daugiau, 
nes šelpiamųjų skaičius didėja. 
Tikėkimės, kad kiti metai bus 
vaisingesni. V. I.

Namų savininkų veikla

Spalio 31 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje įvyko 
gausus namų savininkų susirin
kimas. Smagu pažymėti, kad

banketo bus šokiai, grojant Ben 
Pavio orketrui.

Rengiamas banketas yra ne
eilinis, bet 25 metų mūsų drau
gijos gyvavimo sukakties minė
jimas. Per 25 metų gyvavimo 
laikotarpį draugija daug gražių 
darbų nuveikė. Taigi padaryki
me šį parengimą sėkmingu ir 
visi dalyvaukime šiame banke
te. A. J. Žb-lis

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

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

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

2-jų dalių sofcfc ir kėdės nakčiai padaroma S-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogauy su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

SKOLINAMI PINIGAI
Asmeniškiems arba biznio rei

kalams. Didelės ar mažos sumos.
Matykite arba skambinkite 

p Balandai — DAnube 6-3859 
LIETUVA FAMILY LOAN 

AGENCY
JI SS a. Halsted Street

AR VERTA — B2 0O J METUS? 
UMalkynlte Kražius plaukus plau

dami Kalvų mlftlnlu
NAUJA OAOYNE

PaaefttnlnKal vartojamu per 40 m< ti| 
RJusVIto »2 už * 07. bonkų.

PRANR BITAI'TAK 
R21 F. KXposltlon, Ifc-nvcr, Eolo.

maitis, In. Šreikauskas, J. Tun- mūsų susirinkimai vis darosi

— ŠVENTADIENIŠKAI PASIPUOŠUSIA 
DOVANAI

t- J* n f

Kai Jūs įteikiate dovaną 
ar vaišinate Old Sunny Brook, 
Jūs teikiate didingą 
Kentuoky Whiskey — 
smaginančią ir skanią!

KENTUCKV
BLENDED
WH1SKEV

Š4.50
4/5 Qt.

NOTK TO

STHAIGHT BUYERS:
TM flnMt st Am (tralftit bourbem coim froro Kontucby. 

Alk tai Sunny Brook Kintucky Straight Bourtonl

CHE OLD SUNNY BROOK COMPANY, tOUISVILLE, KY., DISTRIBUTED BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS COMPANY 
BOTH 86 PiOOf • MENIUCKY SLENOED YfHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

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

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

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

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................- $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias Ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% —- 

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

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

riešuto &r ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................ $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagctii, jpatlngų 

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

V
ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

Aaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, Hotpolnt ir kitų ............................................. ........................................... ......................... $159.00

Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ....................................................................................$89.00
G ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo...................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: BCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo .................................................................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.................................................................  $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ............................................. $0.50

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

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjtm ui be palūkanų su mažais jmokėjimais.

Kas Turi Gert Skonį — viską perką pas Lieponį

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki S.
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SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

S E L F 
SERVICE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEHT1SEMEN i s
REAL ESTATE

NOVEMBFK-LAPKK. 21, 22, 23, 25, 26, 27 d. d.

HENNES8Y, Thrce Star Cognac Fifth $5.09
MARTEEL, Courvotder or Gauthier

lniportcd Cognac Fifth $4.98
V AT—69 or A.VIBASSADOR Scotch Fifth $4.18
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

Kumpinis mūr. namus Ir krautuvo. 
Gerai einantis biznis Brighton Purk 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., S11<1. rad., alyva. 
Pajamų $210 nifSn.
M6r 2 a. po 8 k. cent. Sild., sklyp. 
31 pOdų, garažas. $28,000.

m. simkus
KKAL K S T A T t

4259 Se. Maplewood Avė.
TeL ClJffHlde 4-7450; Kės.

Y Ardu 7-0040

POPULAR URAND OF FLAVORED
KKANDIES Fifth $2.98

KRUPNIK (lloney Pttnch) Fifth $3.39
POPULAR BRAND IMPORTED

CANADIAN WHISKEY Fifth $3.98
CANADA DRY OR BARCLAY GIN

Full Quart Quart $3.29
DON Q RUM Fifth $2.89
Hannns, Schiitz, Pabst, Budweiser or

Millers (Case of 48 raus) Case $7.95

KKAL ESTATE

$3,ttlHI Į.MOKftTI
5 kambarių mūrinis hungulow su 

uždara veranda, moderni plytelėmis 
išklota vonia ir kabinetinė virtuvė. 
Nuujas garažas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų.

AUTI GAUK PAlUi
8 kambarių mūrinis bungulow. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Keikia pama
tyti, kad gulėtuinėt įvertinti šį na
mo. (mokėti $4,5(10.

ST. ItITA parapija — prie Mar- 
ųuette Purk, 3 (apartmentų) butų 
namas: 6. 5 ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

4 kamb. įpintas. Pilna pastogė Ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Hav. turi parduoti; pir
ko didesnį namų.

Turinio Ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai putarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis } m ūbu raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

REAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED - FEMAIJE

mur. 3 bt. kraut. c. S. gar. — 23,400 0000<XX>000(XXXXXXX>0<XXXXXKJ 
mūr. 3 bt. išdek. v. s. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy —- 15,000
mur. tt kb. naujas. Ik t. lot. — pigiai, 
t ra pigių ir pelningų namų sųrušas

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

PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

ITALIJOJE
S. 8. -VVLCANIA, Italų linijos laivas,
« u ** New v<>rit}» išplaukia gruodžio 4 d.
S. S. INDEI ENDENt E, Ameriean Kxport Unijos.
s s 1. Išplaukia iš New Yorko gruodžio tt d.
s. t). Idlll.lti E, Prancūzų linijos laivas,

išplaukia Lš Ncw Yorko gruodžio 7 d,
K. S. AVGVKTVS, Italų linijos Laivas,
.. ............. išplaukia iš New Yoilvo gruodžio 7 d.
•S. S. LILIS IXIPORO, Italų linijos laivas,

išplaukia gruodžio 12 <1.
S. S. < ONSTIT! Tl< >Y, Ameriean E\|w»rl linijos,

išplaukia iš New Yorko gruodžio 13 d.
Kaliui kelionės laivais: iki Prancūzijos uosių turisl. klase nuo $182.0(1

Cabinų klase nuo .............................................................. ............. ................... $237.50
Kelionė laivu iki Italijos uostų: turistine 

Cabinų klase nuo ..............................................
klase nuo $205.00 
.......................................... $280.00

Galite paajrinkti bet kurį iš šių liuksusinių laivu ir praleisti 
Kalėdų laikotarpį Europoj.-. Įsėdę j laivų jūn pamiršite visus savo 
rūpesčius n- vargus, nes mes aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione ir jūsų bagažų priutatysime Į jūsų nurodytų vietų.
• £,aul<dami S. S. LIBERTE pravažiuodami galėsite aplankyti ir 

1 aryžių.
• Visuose laivuose yra puikus maistas ir yra Įvairi pasilinksminimu 

programa, kad jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas.
Dėl pilnesnių informacijų 

kreipkitės į: ir kelionės dokumentų sutvarkymo

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

tt kam b., lt mieg., garažas. $13,700 
H kam b. mūr., 3 mleg. gar. $15.500 
5 kam b., mūrinis naujus. $18,500.
2 |hi 4 kumb., mūr., dkl. ak. $23,000. 
t urime tr daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS Real Estete
2430 W. 00 St. HK 4-8292

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

HEmlock 4-4533.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS NAMAS.
Arti 26th ir Sawyer Avė. 4 ir 4 
kamb. 2 autom, garažas. Plytelių
virtuvė, “cabinet” sinkos. Naujas ________________
stogas. Mokesč. tiktai $80. $13,600. D , , „♦ ą „n 7Įmokėti $3,500. SVOflODA, 3739 1 farduod- namas ant 3 skl 3 mieg. 
* kamb., vonia, karst, vand., centr.

alyva apšild., garaž. Arti mokyk, 
ir bažn. 1 bl. nuo M-40 ant cement. 
kelio. 135 mylios nuo Chicagos. 
$8,000. Inform. angliškai rašykit: 

Box 623, GtJbles, Michigan

MAKQUETTK PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šiidym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
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 
iengv. sųlyg.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

W. 26th St. LAtvndale 1-7038

ĮVAIRIOS žinios
REVOLIUCIIOS IŠKILMES 

VILNIUJE munistų ir jau buvo tuo reikalu 
susitarę su dešiniojo sparno so 

VILNIUS, okup. Lietuva. j cialistais, vadovaujamais Sara
Maskvos "Pravda” Nr. 314 ap
rašo bolševikų revoliucijos 40 
metų sukakties iškilmes Vilniu
je. Didžiosios iškilmės vyko Le
nino aikštėje. Lenino statulos 
papėdė buvo apdėta gėlėmis. Čia 
artinosi Vilniuje esančių karių 
gretos ir demonstrantai. Tribū
noje buvo kompartijos sekreto
rius Sniečkus ir ministerių ta
rybos pirm. M. Šumauskas. Po 
karių parado žygiavo civiliai. Iš 
pradžių ėjo moksleiviai, studen
tai, darbininkai su plakatais ir 
paveikslais Lenino, SSSR vyriau 
sybės narių ir vadovaujančių 
įvairiu šalių komunistų.

Darbininku kolonose ėjo gre
tos naujo Vilniuje įsteigto grąž
tų fabriko. Eisenoje dalyvavę 
ir lietuviai, pusantrų metų bė
gyje persikėlę į Lietuvą iš Ar
gentinos, Uragvajaus ir kitų 
Pietų Amerikos šalių. Paradas 
tęsėsi keletą valandų. Aprašy
me žinoma, neminima, kiek so
vietų invazija lietuvių gretų iš
varė į Sibirą, nesakoma, kaip 
jaučiasi laisvieji Lietuvos ūki
ninkai okupantų valdžioje tapę 
kolchozų bernais.

• Ottawos mieste, Kanadoj, 
suplanuota visus tramvajus pa
keisti autobusais.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

žttlH) W. 50tb St. T»4. PRospeet 8-5454

MARQCE’1TE PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų augštų mūr. 3_jų butu — 
(i. 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30.900.

URIGHTON PARKE
3-ių apartmentų med. namas. 

Gazo šiluma. Naujas garažas. Paja
mų $185 į mėn. ir savininkui bu
tas. $19,800.

KITl'R: 4 butų mūr. 1—5 k. Ir
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

2-jų augštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyvos karšto vand. šiluma. Garažas. 
Keikia paskubėti — tik $21,900.

PASITEIRAUKITE mūsų o*nių 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

V A R P A S
Iw‘aJ K&late — Insurance — Rentai* 

Notary Public
5916 So. VVestcm Avė. 

PRosp. 8-2234

<xk>o<>oo<xx><xxxx>o<xxx>o<xxx><>

WAITRESSES 
Excellent positions avail- 
able lor Women. Previous 
experience not necessary 
Will train. Good company 
benefits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniforms.

APPLY
■EMPLOYMENT OFFICE 

5th Floor
VVABASH AT MONROE

Carson
Pirie Scott 8C Co.

1 S. STATE STREET

MALĖ AND FEMALE

BUILIMNO ft REMODELING

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS *
BU1LDING CONTKACTOR

j 4327 S. Campbell A v., Chicago 32, III. j 
į Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ

HISTOLOGIC Teehnicians — 
Experienced. Excellent salary. 
Call or write: Congenital Heart 
Disease Center, 629 So. Wood 
St. Tel. CHesapeake 3-3223.

JIEŠKiO DARBO

gat’o. Po sovietų „sputnikų“ pa
sirodymo erdvėje Nenni vėl grįžo 
prie sąjungos su komunistais. Jo 
partijos vadovybė nutarė laikyti 
komunistų vadus darbininkų tik 
raišiais vadovais. Abi partijos 
sudaro labai stiprią opoziciją 
krikščionim demokratams; 1953 
m. jos gavo 9,500,000 balsų, t.y. 
35 proc.; vien komunistai gavo 
6 milionus balsų — 22 procen
tus.

SHARKO’S RESTAURANT
6301 W. 63rd St.

Turime virtinių
ir “jiarogie" kiek 
vienų šeštadienį 
ir sekmadienį.

Sūriu ir jaut ie
nos “pilaski” tu
rėsime pirmadie
nį, lapkr. 25 d.

Also leatuiiiig Cliaicoal Broile.il 
Steaks and Kritai Cliiekcii all you 
rali eal.

Privatūs kaiultariai baiikieiains, 
vestuvėms, sukaktuvėms, krikšty
noms, pobūviams ir 1.1. Atdara 
7 dienas savaitėj nuo 11 v. r. iki 
I vai. naktį. Rezervacijoms skani 
Linkite POrtsniputli 7-8207.

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. VY AJbrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)
3 METŲ 5 KA-MR. MCR. NAMAS
Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. 1 Mi karo garažas. 
$22,0110. A. Katilius.
IBIX)KO NUO MARQUETTE PK. 
Stiprus ir geras 5 kamb. — 2 labai 
dideli mieg. — mūr. bungalow. Karš
tu vand. alyva šildymas, 1 auto. ga
ražas. $17,5ūO. A. Sirutis.

BARGKNAS! TIK $12,500 
Brighton Pk. med. 2 po 4 kamb. Viš- 
kose dar 2 kamb., vienas iš jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stoker 
karštu vand. šildymas. Rūsys, gara
žas. A. Rėklaitis.

PROGA, PROGA
Visais atžvilgiais puikus mūr. Iiiin- 
galovv. 6543 S. Campbell, parduoda
mas už $18,011(1. P. Romias.

TIK $18,000
Į vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
4 uodų 5 kamb. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Gazo šilima. 1 karo garažas. A. 
Kinas.

P. LEONAS
RE AI ĖSTATT 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

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

Namų tel. Blshop 7-3840 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas, jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti narną., kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal $-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, Willow Springs, HL

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe tt-2703 nuo $ vat 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OUymplc 2-5121 nuo tt vai 

vakaro Iki II vai. vakaro

• Italijos kairiojo sparno so
cialistai, vadovaujami Nenni, 
buvo pasiryžę atsikabinti nuo ko

DĖMESIO! DĖMESIO!

General Parcel & Travel Co., Ine.
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
Mūsų firma yra gavusi iš "Intuorist" Moscow oficialų betarpišką leidimą — 
’Ticense" tiesiog siųsti pakietus į: z

USSR, LIETUVA, ESTIJĄ, LATVIJA, UKRAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, 
ARMĖNIJA IR ! VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienu siuntė
jas gaus oficialų kvitą iš pašto — Post Office.
Jūs taip pat gausite Jūsų giminių ar draugų as-meniškai pasirašytą kvitą, tvirtinantį gavimą 
iš jūsų dovanų siuntinėlio.
UŽMIESČIO KLIJKNTAJ GALI BŪTI TIKRI, KAD JV PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVŲ JŪSŲ PAKIRTI TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIĄ 
IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ.

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, VRA Ik ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKEJIMŲ.

MOKŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODCLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, SKARELIŲ, ftALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRIEINAMIAU- 
SIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. IŠSIUNČIAME SIUVA
MAS MAŠINAS. RAŠOMAS MAŠINĖLĖS. MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRUMEN
TUS, IR FOTO-APARATUS, REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIO. SIUNCAME TIK NAU
JUS DAIKTUS.

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINI KALĖDOMS!
GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRITSATYMĄ.

ATDARA KASDIEN NUO I, V. R. iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POPIET
ATSIMINKITE, KAD JUS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PARIETU SIUNTIMUI 

JEI NORITE, KAD JIE BOTŲ PRISTATYTI NAUJIEMS METAMS.

CLEVKLAND’O SKYRIUS: 900 Literarv Road. Cleveland 18, Ohio

Europoje likusių lietuvių pabėgėlių vaikučių yra dar 
virš 1,000. Jų tėveliai yra arba ligoniai, bedarbiai, nega
lėję išemigruoti, arba našlės su mažais vaikais. Lankyda
mas juos Europoje, patyriau, kad jų gyvenimas yra labai 
skurdui.

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. ’Z

šioje nuotraukoje yra viena tokia šeima našlė Mote- 
jaitienė su 10 vaikučių, kuriuos aplankiau Obercrezelberger ir 
suteikiau BALE pagalbos. Kalėdų proga rinkite ir ąiųokįtc 
sukas j vietos BALE skyrius arba į centrą, 105 Grand St., 
Bcooklyn 11. 6. Y. Kau. dr. J. B Končius

Esu pajėgi ir galiu pasaugoti vai 
ką ar ligonį, ar atlikti lengvą na
mų ruošos darbą bet kuriuo laiku, 
tačiau pageidaučiau vakarais.

Skambinti TOunhall 3-7327

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stan&anskan tnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Courf, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

IiTET APDRAFDOS AGENTtTRA
VtBŲ rūšių apdraudoa Automobl 

lių finansavimas. Notariatas. Veulaty- 
bės patvirtino* kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

4ONAR KIRVAITIS 
WAIbrook 5-507, • 

INTKRHTATF TšlSFRANCE AOENfT 
0108 S. Ashland Avė.. Chicago 30. IIL

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
BuUders Gen. Oontractor» 

Atlieka planavimo ir Btaty 
boa darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai

Kreiptis Šiuo adresu

JONAS STANKUS
Kastinės Ir buto telefonas 

PKeapect 8-20,B 

7403 S. WESTERN AVĖ.
Chicagi 29. OL

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesi Tįsi Street

BVII.MNG CONTBACTORK
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

I
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Lietuvių tniitoH lAiiriaiiMHM SMmeny- 
bČN Arkivyhk. Jnrgdo Matulalėlo- 

Matuloričiaaa 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

i **
I. LziiumU: Mintys, pastabu*, pasi- 

į ryžtmftl. Čia kaip tik atsiskleidžia
Arkivyskupo .liirgio gilus liesos Įžvol- 
glmss bei visiškas pasiaukojimai 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
IŠKftnymut.

II. IdilAkal. Tai Įvairiems asme- 
i nlms rašytų laiškų ištraukos, gyve
nlmiSkos išminties perlai, išreikš.- Į 4545 W. 63 Sf., Chimgo 29, III. 

JllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlinillllllliniliniNIINIIIIIIIIIIHIIItailIlMntMIlNHIMMINM

patarimų, paraginimų ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tėjęs.

Knyga turi 220 pat, paveiksluota 
Ir Įrišta J kietus viršelius. Kaina
• il.BO.

Užsakymus su pinigais siųskit*:

"DRAUGAS"

IANUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMO SAVTNTNKAI!

Tr Tini niaujame botų iftnuomavi 
mui Patarnavimas veltui Turi nu
lenkiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Fstate 
5010 So. VVestcm. PRospeet 8-2234

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas— 
šventas Raštas

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

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

n ft M E S I O ,

Visi Pittoburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių

Ar tu storas, ar tu plonas. 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę egzaminiams —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

rgri
Kataliku Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
Klausimai ir atsakymai anglų 

l ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wnis.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti relkalin-
RADIJO STOTIES BRADDOCKE R6 knygelę, kuri tikrai palengvina 

Įsigyti JAV pilietybe

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour,
Radijo Stati>n WLOA. Braddock. 

Pennsylvania.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
CtMcagn 29. Illinois

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

RADIO PROGRAMA
Liet. Iladlo Programa 16 stoties 

Wi.YN. ižtttt klt. sekmadieniais 2:80 
— 8:00 vai. poplot: liet. muzika, dai
nos ir Magdulės Pasaka. Biznio rei
kalą (ii kreiptis į Steponų M inkų. 
Baliu-. I'IoiihI, (lėlių ir Dovanų Krau
tuvė. F.O3 i:. Broadvvsy. Ko Boston 
27. Masu. Tel. Hų 8-0489 Ten pnl 
gaunama laikraatln “Draugas", 
illllllllllllllllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pirkite Apsaugos Bonus.
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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 8t, Chicago 29, III.

Broile.il


v
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Pinfakdienis, 1957 m. lapkr. 25 PTgNRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, HAJNOIS 7!
P. L. B. SEIMO KOMITETO 

PRANEŠIMAS
S. m. lapkričio 11 d. prela

to J. Balkūno bute įvyko P. L. 
B. Seimo Organizacinio komi-

cijos klausimais ir sudarys cen
trinį P. L. B. organą. Seimo 
Org. komitetas numatys reika-

Cicero, III.
Motery Sąjungos 2 kp. veikta

Kuopos mėnesinis susirinki
mas buvo lapkričio 11 d. parap. 
salėje. Susirinkimą pradėjo šat-

IŠ ARTI IR TOLI — Robert F. Wagner, New 
Y-orko burmistras, yra pakvies
tas į studentų rengiamą ban-

teto posėdis, kuriame taip pat, lingus referentus, bendradar- kienė, maldą sukalbėjo Lorenat
dalyvavo JAV L. B. valdybos 
pirm. St. Barzdukas ir Kana
dos krašto valdybos pirm. Vyt. 
Meilus. Posėdyje buvo aptarti

— Vytautas Vardys, politi- 
nių^mokslų lektorius VVisconsin 
universitete, Toronto Lietuvių

Didelis žmogus parodo savo 
didumą taip, kaip jis elgiasi su 
mažesniaisiais.

— CarlyleJ. A. VALSTYBĖSE
— Leonai Karmazinas pra 

ves programą akademikų skau- į — R. Kežys, vienas iš veik 
tų pobūvio metu, kuris įvyks j liųjų akademikų, vadovauja 
studentų suvažiavimo proga Liet. Stud. Sąj. JAV metinio
lapkričio 28 d. Patio’s Club, suvažiavimo rengimo komisijai. 
Atlantic Avė. ir Rockaway J Suvažiavimas pradedamas lap- 
Blvd., Queens, N. Y. kričio mėn. 29 d. 12 vai. ir bai-

New Yorko studentai, ku- g*amas gruodžio mėn. 1 d. po 
rie platino banketo biletus, pri- pietų' Beveik visa Programa 
valo kuo skubiau pranešti V. yyks Hotel Statler New Yorke, 
Ramanauskui (VI 6-0041), kiek
yra pardavę biletų. Viešbučiui 
reikalinga pranešti dalyvių skai
čių maisto paruošimui.

ketą Hotel Statler lapkričio 30, Fronto Bičiulių pakviestas skai- 
d. tė aktualią paskaitą lietuviško

sios politikos klausimais. Išsa- J 
mus V. Vardžio žodis susilaukei 
didelio pasisekimo.

1$ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Kan. Povilas Dogelis, Kau

no arkikatedros-bazilikos vice- 
prepozitas, mirė 1949 m. lap
kričio mėn . 1 d. Palaidotas 
Kaune,* katedros kriptoje.

Zaurienei perskaičius praėjusio 
susirinkimo protokolą, buvo pra j nešimai.

Pirmiausia buvo pateiktas Šat 
kienės pranešimas iš praėjusio 
seimo, kuris ko geriausiai pa
vyko. Pirmininkė dėkojo na
rėms už gražų ir vieningą pasi
darbavimą.

Labdarių ir Federacijos pra
nešimus pateikė Sriubienė ir pa
kvietė nares į Labdarių seimą, 
kuris įvyks gruodžio 1 d. ir taip 
pat į ruošiamą programą, kuri 
įvyks Šv. Antano parapijos sa
lėje gruodžio 15 d. Pranešimai 
buvo priimti vienbalsiai ir taip 
pat buvo paskirta auka Labda
rių seimui. Atstovėmis seime 
sutiko būti Sriubienė, Rudins- 
kienė, Lorenatienė Palubinskie 
nė ir Šat kienė.

Gi atstovėmis sekančiame są
jungos apskrities susirinkime 
bus Zaurien’ė, Lorenatienė, Le- 
vinskienė, Jakaitienė, Šatkienė 
ir Rudinskienė.

Sekančiame susirinkime, ku
ris bus gruodžio 9 d. parapijos 
salėje, atsilankys ir Kalėdų se
nelis, todėl visos narės kviečia
mos dalyvauti ko gausiausiai ir 
atsinešti 1 dolerio vertės dova
nėlę.

Lapkričio 12 d. 2 buvo 2 kuo
pos narių šeimyniška vakarienė 
Mangam’s Chateau patalpose, 
apvainikuojant praėjusio seimo 
nuopelnus.

Rašydama šiuos žodžius, su
žinojau, kad šį pasaulį apleido i 
mūsų kuopos raštininkės Onos 
Zaurienės tėvelis Antanas Mišei
kis. Reiškiame užuojautą Onu
tei ir Mišeikių šeimos nariams. 
Taip pat reiškiame užuojautą 
kuopos narei Levinskienei mi
nis jos tėveliui Lietuvoje. Die- 

grindiniu kalbėtoju yra sutikęs vas tebūnie gailestingas miru-

biaudamas su kraštų valdybo
mis.

Org. komiteto ižd. A. Tre
čiokas pranešė, kad seimo rei- 

pagrindiniai seimo rengimo rei-, balams iki šiol yra gauta nepil- 
kalai ir pasikeista nuomonėmis
kitais su seimo ruoša surištais 
klausimais.

Laikinoji P. L. B. Seimo kons 
titucija numatė, kad kraštų ta
rybos renka atstovus į seimą.
Šiame O. K. posėdyje konstitu
cija pakeista ta prasme, kad 
kiekvieno krašto taryba nusta
to to krašto atstovų į seimą

ni trys šimtai dol. aukų. Gra
žų pavyzdį parodė Seimo Finan
sų komisijos nariai J. Paknys 
ir I. Budreckis, paaukoję po 
$100. Pasižadėjo taip pat po 
$100 paaukoti F. ’ komisijos 
pirm. K. Cheleden ir O. komi
teto pirm. prel. J. Balkūnas. V. 
Vaitiekūnas, O. K. sekr., aukos 
$50. Viso pasaulio lietuviai

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2143 West 63rd Street 
Ifelef. PB 8-0833 Ir PB 8-0834

rinkimo tvarką. Tuo būdu at- kviečiami seimo reikalams ne- 
stovai galės būti renkami ir vi- pagailoti aukų, nes tai bus di- 
suotiniu balsavimu, kur krašto jeĮjs įvykis lietuviškosios išei-
taryba taip nutars 

Posėdyje priimta provizorinė
seimo darbotvarkė. Jos metme
nys yra šie: 7. Lietuvių tau
tos padėtis laisvame pasauly
je. Čia pagrindinai apžvelgia
ma visam pasauly išsisklaidžiu
sių lietuvių ir jų sukurtų insti
tucijų bei organizacijų veikla 
ir statistika. 2. Lietuvių tau
tos padėtis okupuotame kraš
te. Remiantis pirmais šalti
niais, čia duodamas galimai pil
nas vaizdas tos padėties, kuri 
dabar yra Lietuvoje. 3. Lietu
vos tarptautinė padėtis teisiniu 
ir politiniu atžvilgiu. 4. Lietu
vių Bendruomenė tautinių ir 
valstybinių uždavinių vykdymo, 
perspektyvoje. Čia išryškina
ma L. B. funkcijos lietuviškųjų 
problemų sprendimo komplek
se. 5. Organizaciniai L. B. klau 
simai. Seimas pasisakys visais 
bendruomenės vidaus organiza-

vijos gyvenime.
Lietuvių dailės parodai, kuri 

Įvyks seimo metu, patalpos su 
kaikuriais apribojimais yra gau 
tos nemokamai Riverside mu- 
zėjuje, New Yorke. Netolimoje 
ateityje parodos rengimo rei
kalams smulkiau aptarti įvyks 
dailininkų susirinkimas.

Seim-o žymenio projektą pa
ruošė dail. V. K. Jonynas. Jis 
yra Org. komiteto priimtas ir 
taip pat yra susitarta su atitin
kama firma dėl jo pagaminimo. 
Po Naujų Metų jis bus pradė
tas platinti.

Seimo proga įvykstančio kon
certo programa galutinai pa
aiškės po gruodžio 15 d. Kon
certe pasižadėjo dalyvauti so
listai St. Baranauskas ir A. 
gražia.

P. L. B, Seimo Informacijos 
komisija

Rochester, N. Y.
lankėsi ir pas mus

Lapkričio 9 ir 10 dienomis 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras lankėsi Rochestery ir su
vaidino K. Borutos “Baltaragio 
malūną” ir vaikams A. Gutkės 
"Melagėlį”. Į abu vaidinimus 
prisirinko gausiai žiūrovų, ypač 
į “Baltaragio malūno”, kad net 
pritrūko vietų. Nors vaidinimas 
vyko neįprasta forma, bet 98% 
žiūrovų buvo labai patenkinti 
vaidinimu ir, kaip daugelis sako, 
vaidinimas jiems buvo gerai su
prantamas, pagaunantis ir esą 
nesvarbu, ar artistai buvo su 
grimu, ar be grimo; vaikščiojo, 
ar sėdėjo. Puikus jų įsijautimas 
į savo roles, geras ir aiškus per
davimas Baltaragio malūno le
gendos, nors užtruko apie 3 vai., 
visų buvo žiūrimas..

Vaidino: pasakotojas — J. 
Akstinas, Baltaragis — Henri
kas Nagys, Jurga — Birutė Pū- 
kelevičiūtė, Girdvainis — Leo
nas Barauskas, Uršulė — Bronė 
Malaiškienė, Pinčiukas — Kazys 
Veselka, šešelga — Vytautas Sa 
balys, Raupys — Vaclovas Ker
bs, Marcelė — Viltis Vaičiūnai
tė ir klebonas — Ričardas Si- 
maniūkštis. Scenai priaikė B. 
Pūkelevičiūtė ir K. Veselka. Sce
nos efektai — Z. Lapino.

Rytojaus dieną 2 vai. p. p. 
gausiai susirinko jaunieji žiūro
vai pasižiūrėti A. Gutkės trijų 
veiksmų pasakos "Melagėlis”, 
kuris buvo suvaidintas gana ge
rai. Vaidino: Barbutė — Viltis 
Vaičiūnaitė, Morta — Bronė Ma 
laiškienė, Jurgelis — Juozas 
Akstinas, kalvis — Leonas Ba
rauskas ir kepėjas — Vyt. Sa- 
balys. Režisavo — J. Akstinas; 
scenovaizdį parengė J. Akstinas 
ir Veselka.

Po abiejų vaidinimų artistai 
buvo apdovanoti g'ėlėmis ir pa
sveikinti LB vietos apylinkės 
pirm. J. Jurkaus. Vaidinimui 
artistus pristatė vicepirm. Br. 
Krokys.

Montraealio Lietuvių Dramos 
teatrą pakvietė ir jo artistus 
globojo LB apylinkės valdyba.

Atvyks prof. K. Pakštas
Lietuvos nepriklausomybės at 

gavimo 40 metų sukakties minė
jimas Rochestery įvyks 1958 m. 
vasario 16 d., sekmadienį. Pa-

atvykti prof. K. Pakštas, kuris 
Rochesterio lietuvių visuomenei 
yra gerai pažįstamas ir todėl 
mielai laukiamas.

Trumpai
— Fknilija Kazlauskaitė, veik

li vietos lietuvaitė, išteka uŽVa 
lio Kutkevičiaus iš Toronto, o 
Lavvrence E. Logory išteka už 
Martini Malak.

— Ignas Podėlis ir Nancy 
Brazdževičiūtė po operacijų jau 
grįžo į namus ir baigia sveikti.

— Vietos amerik. laikraščiai 
savo kainas pakėlė po 2 centus, 
o sekmadienio laidas — po 10 c.

— labiausiai perkamos kny
gos šiuo metu yra šios: “Lietu
vių prozos antologija, E. Tumie 
nes "Karaliai ir šventieji”, “Vai 
gių gaminimas”, Narūnės “Gin
tarėje”.

— Lietuvių spaudos kioske 
jau galima gauti “Draugo”, “Tė 
viškės Žiburių”, Terros, Laimos 
ir kt. leidyklų išleistas Kalėdų 
ir N. Metų sveikinimo korteles. 
Dabar yra ypač gausus pasirin- 
mas įvairiausių lietuvių kalba 
sveikinimo kortelių. Sb.

— Atspėk mįslę: žalias ir rau 
donas, turi keturias kojas, 
skrenda oru ir dainuoja?

— Nežinau. Kas tai yra?
— O, aš dar pats nesugalvo

jau.

siems. Mariona Eisinas

PAJIESKOJIMA1
Jieškomas VACLOVAS RIMAN

TAS, kilęs iš Kurtuvėnų parap., 
Šiaulių vals., Saugėnų kaimo, į 
Kanadą atvyko 1912 m. Jis turėjo 
2 seseris ir 3 brolius: Liudviką, 
Joną ir Jurgį. Jieško jo pusseserė. 
Prašo atsiliepti arba apie jį pra- j 
nešti šiuo adresu: Antonia Alekas, 
R.R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

KAS NEŽINO BLAUPUNKT
vokiško radijo? AM, FM, trumpos 
bangos Europai klausyti, ilgos ban 
gos, HI FI patefonas, 4 tono kon
trolės, 6 garsiakalbiai — puikiau
sias perdavimas. J. Gradinskas, <1. 
O. Television Co., 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998.

KAM SENATVK JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 įmetu amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 remtu

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGA S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
■iiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiim

r
A. A.

ALPHONSE KASMAN
Gyveno 10840 So. Kedzio Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė lapkr. 23 d., 1957 m., 1:00 vai. ryte, sulaukęs 52 m. 

amžiaus.
Gimė Chioago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna (po tėvais 

Chingo), 2 dukterys: Bernice, žentas Gregory Sbanahan, ir 
Frances, 2 seserys: Mary Reagan, švogeris Owen, ir Florence 
Blasi, švogeris Bill ir jų šeimos, 3 broliai: John, brolienė 
Margaret, An.nony, brolienė Frances, Michael, brolienė Fran
ces ir jų šeimos, ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė C.T.A. division No. 241.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 

We8tem Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 26 d. U 
koplyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kristinos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vebonies sie
lą. Po pamaldų Imis nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, seserys, broliai, gimi
nės bei pažįstami.

laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. tel. RE 7 8600.

A. A.

ANNA PALUCKIS 
(po tėvais VVadluga) ..

Gyv. 12140 So. Union Avenue.
Mirė lapkr. 24 d., 1957 m., 9:- 

3o vai. ryto, sulaukusi senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų 
apskr., Vabalninku parap., žizo- 
nių kaimo. Amerikoje išgyve
no 50 metų.

"Pasiliko dideliame nuliūdi
me sūnus Antanas, marti Elz
bieta, 4 anūkai, sesuo Magda
lena Paliukas, jos vyras Jonas 
ir jų šeima, brolis Jurgis Wad- 
lugu ir jo šeima, ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pir
madienį, lapkr. 25 d. 7 vai. 
vakare I,. Bukausko koplyčioje, 
10821 So. Michigan Avė. Lai
dotuvės įvyks trečiad., lapkr. 
27 d. Iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėta į St. Catherine’s
parap. bažnyčią., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į 8v. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, marti, anū
kai, brolis, sesuo ir giminės.

"Laid. direkt. I,. Bukauskas, 
telefonas COmmodore 4-4228.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VAND08 FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspausdinta kita

, pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina 81.25. Pinigus ir 
užsakymas siųsti:

“DRAUGAS9
4545 W. 63rd Street. Chicago 29, EI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

ŠAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

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 kartu 
siųskite

su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

PADĖKA.
- . A. f A.

I ' • • i ' i., v ,

ALEKSANDRAS JAKUBAUSKAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas staiga mirė 1957 m. spa

lio mėn. 26 d. ir palaidotas spalio mėn. 29 d. šv. Kazimiero 
kapinėse.

Jau beveik mėnuo, kai mūsų nepamirštamas vyras ir 
tėvas guli kapuose, mes gi užuojautos žodžius vis dar gau
name iš visų pasaulio kampų.

Malonu būtų visiems asmeniškai padėkoti, bet deja nei 
laikas nei sąlygos neleidžia, todėl dėkojame visiems nuošir
džiai už suteiktą velioniui paskutinį patarnavimą.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už velio- 
nies sielą ir visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie tose liūdesio 
valandos!' fiareiškė mums užuojautą.

Dėkojame kunigams už atsilankymą į koplyčią, ro
žančiaus sukalbėjimą ir dalyvavimą kapinėse.

Dėkojame Šv. Jurgio parapijos kunigui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už velionies sielą ir palydėjo jį į 
kapines.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Anthony M. Phillips 
už jo malonų ir širdingą bei tvarkingą patarnavimą.

Nuliūdę lieka:
Našlė LIUCIJA JAKUBAUSKIENE,
Duktė LIUCIJA ir Sūnus ALEKSANDRAS

JOHN 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

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. W«rten Are. Air CondMoned koplyAa 
REpablle 7-8600 — 7-8601 Automobiliam. riete

TUom. kurte syr.a. kitom mteoto telyvoi 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGO3 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

vieš turime koplyčias 'Am bu 1 ana ų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
* tį. Reikale šaukti 
1 mus.

v s o s e Chioagos ir1 
Koselando dalyse ir 

tuojau patarnaujame.'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-6711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAIJ4TED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
19821 S MICHIGAN AVĖ TeL (X)mmodore 4-2228

JURGIS F
3319 M LITUANICA AVF

RUDMIN
Tel V Ardr. I 1138 1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50tb AVĖ.. CICERO III TeL Ol.ympir 2-1003

ZIGMŪNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W 46th STREET V Arda 7-0781

STEPONAS C IACKAWICZ
2424 VV 69t h STREET REpiihlk 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Vlrginla 7-6672
7 VUMFNMIUUL NOMK
•121 8 5Oth Avė Ol.ympL 2-5245 Ir TOmshaU 3-9687
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X Lietuvių Saleziečių insti
tuto auklėtiniai Italijoje Ame
rikos geraširdžių tautiečių yra 
nuolat šelpiami. Artėjant Kalė
doms, lietuviškasis jaunimas 
laukia Care paketų, kurie jiems, 
anot gimnazijos direktoriaus 
kun. J. Zeliausko, yra tikra 
Dievo palaima, švenčių proga 
už vieną dolerį per valdiškas 
įstaigas, sudarius tam tikrą 
skaičių Care paketų galima 
gauti 22 sv. maisto. Čia skelbia
me keletą asmenų, daugumoj 
chicagiečių, pas kuriuos gali
ma bus tai atlikti: Brighton 
Parke pas Joną Kerulį, M. 
Paukštienę, M. Dzirvonienę, 
Bridgeporte pas Elz. Samienę; 
Marąuette Parke pas M. Kon- 
drotienę; šv. Kryžiaus parapi
joj pas A. Kivenienę, O. Lan- 
dienę, Gedvilienę; Roselande 
pas P. Gudžiūnienę, O. Durie- 
nę, V. Doveikienę; Ciceroje pas 
A. Stašaitienę. Toliau nuo Chi
cagos gyveną prašomi savo au
kas siųsti per V. Petrikonį, 6423 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
III.

X Marąuette Parko Mokslei
vių Tautinis ansamblis, vado
vaujamas muz. J. Mačiulio ir 
šokių mokytojos L. Brazdienės,, 
energingai dirba ir ruošiasi pa
sirodyti su gražia programa 
rengiamoj Kalėdų eglutėj.

Repeticijos vyksta Marąuette 
Parko parapijos mokykloje — 
Lituanistinėje klasėje kiekvieną 
trečiadienį 4:30 vai. vakare.

Gerb. tėvus kviečiame savo; 
vaikus leisti šiame ansamblyje į 
dalyvauti ir pasirūpinti, kad 
vaikai skirtu laiku punktualiai 
į repeticijas atvyktų.

X Cicero 14-tasis Balfo sky
rius lapkričio mėn. 25—30 die
nomis Sibiran ištremtiems lie
tuviams sušelpti praveda rūbų, 
avalynės ir pinigų rinkimo va- 
ju.

Minėtos gėrybės bus priima
mos Šv. Antano parapijos sa
lėje nuo 6—9 v. v: pirmad., ant- 
rad., trečiadienį ir penktadienį, 
o šeštadienį — nuo 9 v. r. iki 
5 v. v. Padėkos dieną nebus 
priimama.

Iš visų lietuvių laukiama kuo 
gausiausių aukų.

X Operos spektakliui, kuris 
bus gruodžio 8 d. 3 vai. p. p. 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje, kvietimai užsakomi 
smarkiu tempu iš kitų miestų. 
Atrodo, kad ir vėl operoje ga
lėsime sutikti labai daug pa
žįstamų, atvykusių iš kitur tam 
savaitgaliui į Chicagą.

x Vaclovo Verikaičio kvar
tetas atliks programą “Draugo” 
romano konkurso premijos įtei
kimo vakare 1958 m. vasario 8 
d. Sokolų salėje. Konkursui ro
manų įteikimo terminas baigia
si gruodžio 1 d.

X PreL Ignas Albavičius, Šv.
Antano lietuvių parapijos kle
bonas Cicero, III., Amerikos 
Lietuvių R. Katalikų Federaci
jos centro valdybos vicepirmi
ninkas ir Federacijos Chicagos 
apskrities dvasios vadas, Kris
taus Karaliaus šventės proga 
Federacijos Chicagos apskričiai 
paaukojo $150. Už šią stambią 
auką ALRK Federacijos Chica
gos apskrities susirinkimas, 
įvykęs šio mėnesio 13 dieną, la
bai nuoširdžiai padėkojo.

X Balfo centre, 105 Grand 
st., Brooklyn, N. Y., gauta spa
lio mėn. aukų Vasario 16 gim
nazijai 1,849.71 dol. Daugiau
sia aukų sudėjo Chicaga — 
1,065 dol. Antroj vietoj stovi 
New Yorkas, paaukojęs 175 dol. 
Baltui aukų sudėta per spalio 
mėn. 4,344.48 dol. Daugiausia 
aukų sudėjo čikagiškiai — 
2,449 dol. Antroj vietoj New 
York — 446 dol. Drabužių su
aukota 719 svarų. Daugiausia 
siidėjo New Yorko lietuviai — 
353 svarus, toliau Rockford, 
III., Balfo skyrius — 275 sva
rus.

X Senelių prieglaudos, esan
čios Holy Family viloj, naudai 
gruodžio 1 d. 2:30 v. p. p. ren
giamas didelis žaidimų vakaras 
Dariaus-Girėno posto svetainė
je, 4416 S. Western avė. Bus 
daug dovanų ir įėjimo premi
jos, Svečiai bus skaniai pavai
šinti. Rengimo komisiją sudaro 
darbštūs nariai: Dzimidas, Ka- 
min, Palutsis, Fandell šeimos, 
miss Orchin ir mrs. Comen.

X LB Bridgeporto apylinkės 
metinis nąrių susirinkimas bus 
šaukiamas sausio mėn. 12 d. 
Lietuvių auditorijoje, kuomet 
bus renkama nauja valdyba ir 
kontrolės komisija. Dabar vab 
dyba prašo narius sumokėti na
rio mokestį už 1957 m. Atliki
me tautinę pareigą — mokėki
me solidarumo nustatytą mo
kestį !

X Henry Cabot Lodge, JAV 
ambasadorius Jungt. Tautose, 
parašė Lietuvos konsului dr. 
P. Daužvardžiui laišką, kuriame 
pastebi, kad jis ir toliau nau
dos Jungtinių Tautų forumą at
skleisti pasauliui, ką sovietai 
daro Lietuvoje ir kituose oku
puotuose kraštuose.

X Mirštančių lietuvių skai
čius, ypač senesnės kartos, Ci
cero, III., šį rudenį yra labai 
didelis. Neseniai mirė E. Ugian- 
skienė, Ona Bulauskienė, Mag- 
delena Gribauskienė, P. Meš
kauskas, Antanas Mišeikis, J. 
Vaitekus ir darbe žuvo jaunas 
lietuvis Vaseliūnas, kuris laido
jamas šį pirmadienį.

Z , . '
X Chicagos Augštesniosios 

Lituanistikos mokyklos inven
toriaus fondui aukų lapus, re
gistruotus Liet. Bendr. Chica
gos apygardos valdyboje, pra
šome grąžinti iki gruodžio 16 
d. adresu: A. Rūgytė, 4340 So. 
Artesian Avė.

X Lietuvos Vyčių Marąuette 
Parko skyriaus ruošiamas Ka
lakutų vakaras įvyks šį trečia
dienį vakare Lietuvos Vyčių sa
lėje. Vakare bus galima laimėti 
kalakutą.

X AugštesnkMdos Lituanisti
nės mokyklos Tėvų komitetas 
ruošia tradicinį vakarą-koncer- 
tą sausio 4 d. Lietuvių audito
rijoj. Programą atliks patys 
moksleiviai.

X Didelį knygyną nori su
daryti Chicagos Augšt. Litua
nistinė mokykla. Daug vertin
gų knygų paaukojo kun. dr. J. 
Prunskis.

Padorumo Legionas skelbia 
moraliniu atžvilgiu tinkamais 
net ir vaikams žiūrėti šiuos fil
mus: Albert Schweitzer, Anas- 
tasia, Animal World, Around 
the World in 80 Days, Attack 
of the Crab Monsters, Baby 
and the Battleship, Bambi, Batt 
le of Gettysburg, Battle Hymn, 
Beast of Hollow Mountain, Be- 
ginning of the End, Bernardine, 
Big Land, Bobby Ware Is Mi- 
ssing, Brave One, Buster Kea- 
ton Story, Cinderella, Delicate 
Delinąuent, Duel at Apache 
Wells, Earth vs. Flying Sau- 
cers, Eddy Duchin Story, Fear 
Strikes Out, First Traveling 
Saleslady, Friendly Persuasion, 
Funny Kace, Giant, Gun Duel 
in Durango, Gun for a Coward, 
Guna of Fort Petticoat, Happy 
Roąd, Heaven Knows Mr. Alli- 
son, Hidden Guns, Incredible 
Shrinking Man, It Conąuered 
the World, James Daen Story, 
John and Julle, Johnny Tre- 
main, Kelly and Me, Kettles on 
Old MacDonald’s Farm, King 
and I, King of the Coral Seas, 
Kronos, Lonely Man, Marceli
no, Monster that Challenged 
the World, My Man Godfrey, 
Naked Sea, Night Passage, O- 
klahoman, Gmar Khayyam, 
Outside the La,w, Peacemaker, 
Public Pidgeon No. 1, Pursuit 
of the Graft Spee, Red Balloon, 
Saga of Satchmo, Seven Won- 
ders of the World, Shoot Out 
at Medicine Bend, Silent World, 
Smiley, Spell of Ireland, Spirit 
of St. Louis, Tammy and the 
Bachelor, Tarzan and the Lošt 
Safari, Teahouse of the Au
gint Moon, Ten Command- 
mentjB, 10,000 Bedrooms, They 
Rodė West, Tin Star, Top Gun, 
Twelye Angry Men, 20 Million 
Milės įo Earth, Twinkle in 
God’s Eye, War and Peace, 
Wee Gordie, Westward Ho The 
Wagons, Wings of Eagles, 
Wrong Man, Yang Kwei Fei, 
Young Stranger.

Gali sunaikinti pasaulį
Netoli Chicagos esančioje 

Argonne laboratorijoje dirba 
atominis energijos specialistas 
Bernard Spinard, 33 m. am
žiaus. Nežiūrint jo jaunų me
tų, jisai yra paskirtas vadovau
ti 175 inžinierių grupei, kurie 
planuoja įtaisus, gaminančius 
atominę energiją. “Chicago 
American” korespondentui ji
sai pareiškė, jog mokslininkai 
atominės energijos pagalba jau 
galėtų sunaikinti pasaulį. Jis 
turi gerų vilčių, kad ši energija 
bus panaudota naudingiems tiks 
lama, ir pramato, kad 2000 
metais atominė energija jau 
pavaduos anglis ir žibalą, kaip 
pagrindinis elektros gaminimo 
šaltinis, Atominė energija yra 
daug švaresnė kaip anglys ir 
benzinas. Jis sako, kad dabar 
darbuotis atominės energijos 
laboratorijoje yra saugu; jokių 
didesnių nelaimių ten neatsitin
ka.

A. A. ANTANAS GILIS
Jo atminimą pagerbdama jo žmo 

na Agnietė Gilienė gyvenanti Los 
Angeles mieste, savo lėšomis pa
rėmė spausdinimą kun. J. Pruns- 
kio knygos “Augštyn širdis!”, ku
rią išleido Immaculata spaustuvė. 
Parama lietuviškos, knygos išleidi
mui yra vienas geriausių būdų 
pagerbti atminima brangaus velio- 
nies. Tai paminklas, amžiais ne
nykstantis. Knyga “Augštyn šir; 
dis!” gaunama “Draugo” spaustu
vėje. kaina $2.

GAUNA KILEDENCiALUH

Dr. Eduardo Augusto Garcia (kairėje), naujai išrinktas 
Amerikos valstybių organizacijos pirmininkas, gauna kre
dencialus iš buvusio tos organizacijos pirmininko dr. Fernan
do Lobo, brazilo, Washingtone. Vidury stovi Costa Rica at
stovas dr. Gonzol F. Facio. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Tinkami filmai Padėkos diena

Šį ketvirtadienį visi amerikie
čiai švenčia vadinamą Padėkos 
dieną, primenančią tuos 102 pi
ligrimus, kurie, pabėgę iš An
glijos 1620 metais Mayflower 
laivu, atplaukė į snieguotas 
Naujosios Anglijos pakrantes 
ir, suklaupę ant kranto, giedo
jo giesmes, dėkodami Dievui už 
laimingą vandenyno perplauki- 
mą. Tuos naujakurius vieną 
dieną aplankė indėnas, kuris 
prabilo į juos angliškai ir sakė
si išmokęs tos kalbos iš anks
tyvesnių pirklių. Indėnas ap
dovanojo naujakurius kukurū
zų sėklomis, arbūzais, išmokė, 
kaip sodinti naujai atneštus 
grūdus, panaudojant žuvis trą
šai. Kai 1921 m. naujakuriai 
nuvalę pirmą derlių, jie nutarė 
suorganizuoti Padėkos dieną ir 
šventę, kurios metu pakvietę ir 
tą jiems draugingą indėnų va
dą. Koks gi buvo jų susirūpini
mas, kada tas indėnas atėjo su 
90 savo genties žmonių, kai tuo 
tarpu naujakurių tebuvo 50. 
Tačiau indėnas greit išsprendė 
maitinimosi rūpesčius. Jo pa
siųsti medžiotojai atnešė pen
kias stirnas, o indėnų vadas 
parodė naujakuriams, kur rasti 
laukinių kalakutų, kur rasti 
spanguolių. Ir nuo to laiko li
ko tradicinis Padėkos dienos 
valgis — kalakutai su spanguo
lėmis. Taigi — Padėkos die
nos šventė yra daugiau kaip 
300 metų senumo. Tą dieną 
amerikiečiai mėgsta kviestis ir 
kitataučius svečius į savo šei
mas.

Paštas prašo
Chicagos pašto vadovybė 

prašo anksti pradėti siųsti ka
lėdinius siuntinius, nes vėliau, 
esant didesniam susigrūdimui, 
paštas nebeįstengia taip gerai 
patarnauti. Primenama siunti
nius gerai supakuoti, panaudo
jant stambų minkštą specialų 
popierių. Patartina į siuntinio 
vidų įdėti savo ekstra adresą, 
kad kartais siuntinio viršuje 
adresui neišskaitomai susite
pus paštas galėtų siuntinį grą
žinti ar pasiųsti pagal viduje 
rastą adresą. Naudinga viršu
je esantį adresą apklijuoti ce
lofano popieriumi, kas apsau
gotų jį nuo išsitrynimo, nors 
tai ir nebūtina. Tačiau labai 
svarbu pažymėti aiškiai miestą, 
zoną, valstybę. Kalėdines kor
teles ir siuntinius į užmiestį jau 
pataria išsiųsti prieš gruodžio 
10 d.

Graviūruotoįo paroda
Chicagos Miesto knygyne, 

Michigan ties Randolph, gruo
džio mėnesį bus išstatyti dar
bai britų XVIII šimtmečio gra- 
viūruotojo Tomo Bewick, kuris 
yra daug nusipelnęs beiliustruo- 
damas ano laikotarpio leidinius.

Nauja mokykla
Evanstone pastatyta nauja 

katalikų Sv. Marijos mokykla, 
turinti 17 klasių. Prie mokyklos 

|yra ir salė su scena.

Išminčiai apie Chicagą
Roosevelto universitetui vyk

dant savo piniginį vajų buvo 
sukviesti keturi žymūs intelek
tualai, kurie Sherman viešbu
tyje, stebint 700 svečių, disku
tavo apie Chicagos ir apskri
tai JAV pažangą. Architektas 
F. Wright pažymėjo, kad išra
dus tokias raketas, apie kurias 
mes turime supratimo iš rusų 
sputniko, “karas darosi nega
limas jokiai protaujančiai gal
vai.” Pulitzer premijos laimė
tojas poetas MacLeish pareiš
kė, kad dabar labai išryškėjo, 
kaip svarbios yra žmonijai sme
genys. Kompozitorius Rudolph 
Ganz pasidžiaugė didele muzi
kos pažanga Chicagoje — da
bar Chicagos simfoninis orkest
ras yra vienas pirmųjų pasau
lyje. Beletristas Nelson Algren 
įnešė kiek skepticizmo, pažymė
damas, jog daugelis rašytojų 
išsikrausto iš Chicagos, kadan
gi čia neranda reikiamų sąly
gų-

Japonų menas ir žmonės
Gruodžio mėnesį Chicagos 

Miesto knygyne, Michigan gat
vėje ties Randolph, veiks Pran
ciškaus Haar nuotraukų paro
da, vaizduojanti Japonijos me
ną ir žmones. Jisai išbuvo net 
16 metų Japonijoje, fotografuo 
damas įdomybes. Jo nuotrauko
mis iliustruotos knygos “Pon- 
tocho geiša” ir “Japonijos ■ jū- 
ratė”. Parodon įėjimas iš Ran
dolph gatvės. Paroda atdara 
šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro, o šeštadie
niais iki 6 vai. v.

Portugalija, Madeira, 
Azorai

Ateinantį šeštadienį, iapkr. 
30 d., Gamtos Istorijos muzė- 
juje, ties Roosevelt Rd. ir pa
ežerės keliu, bus paskutinį kar
tą šį sezoną nemokamai rodo
mas filmas. Programoje — 
Portugalija, Madeira ir Azorų 
salos. Pradžia — 2 vai. 30 min. 
Pavėlavus neįleidžiama. Tą pat 
dieną 10 vaL 30 min. prieš pie
tus rodomas filmas vaikams 
apie žieminius vaikų užsiėmi
mus, taipgi nemokamai.

Rūmai studentėms
šiandien, šeštadienį, kard. 

Stritch šventina naujus rūmus 
studenčių bendrabučiui Barat 
kolegijoje, esančioje Lake Fo- 
rest, III. Rūmai yra penkių 
augštų, juose galės gyventi 144 
studentės. Jų pastatymas kai
navo $650,000, o baldai — 
$175,000. Plečiantis kolegijai 
ji galės iš dabartinio studęnčių 
skaičiaus — 350 padidėti iki 
650.

Žuvo gaisre
Dorothy Campbell, 29 m. am

žiaus, rasta negyva, apsirengu
si tik naktiniais drabužiais, nu- 
troškusi netoli laiptų; ji žuVo 
siaučiant gaisrui namuose, kur 
gyveno jų šeima — 5742 So. 
State Str. Gaisras padarė apie 
$4,000 nuostolių. Velionės vy
ras buvo darbe, o vaikai išva
žiavę į svečius.

65 gydytojai mokė 
naujavedžius

Praeitą šeštadienį Drake vieš 
buty buvo suruošta vakarienė 
pagerbiant 65 gydytojus, kurie 
laikė paskaitas, atsakinėjo į 
klausimus ir davė pamokymus 
apie moterystės pareigas su
žieduotiniams, besiruošiantiems 
prie santuokos ir lankiusiems 
130 vadinamų pre-Cana konfe
rencijų, suorganizuotų praeitais 
metais Chicagoje.

Kaimo kunigo dienoraštis
Mundelein .kolegija savo te

atre 6363 Sheridan Road, Chi
cagoje, lapkr. 26 d. 7 vai. 30 
min. rodys prancūzų filmą 
“Kaimo kunigo dienoraštis”. Į 
tą seansą gali atsilankyti visi. 
Įėjimas — 50 et.

Tinkami filmai televizijoje
Chicagos arkidiecezijos sa

vaitraštis “The New World” 
skelbia televizijoje rodomų fil
mų moralinį įvertinimą, šios 
savaitės pradžioje vaikams tin
kami filmai yra: 1) Pirmadie
nį 4 vai. 30 min. p. p. “Black 
Narcissus” — WNBQ; tą pat 
valandą “Londonas naktį” — 
per WBBM. 2) Trečiadienį: 4 
vai. 30 min. p. p. per WBBM— 
TV “It’s in the Air”; 7 vai. 30 
min. vak. per WGN TV “Happy 
Cand”; 11 vai. v. per WBBM 
— TV ‘Tęst Pilot”; 3) Ket
virtadienį 4 vai. 30 min. — per 
WBBM—TV “Lord Jeff”.

Pragėrė leidimus
Illinois valstybės sekretoriaus 

įstaiga praneša, kad lapkr. 20 
d. atšaukti leidimai vairuoti ma
šinas 180-čiai asmenų, kurie 
buvo rasti įsikaušę bevažiuoją 
automobiliais. Be to, dar 27 as 
menims laikinai uždrausta vai
ruoti mašiną, nes ir jie buvo 
sugauti neblaivūs prie vairo.

Truputį sumažės apyvarta
Arthur Babson, vicepreziden

tas firmos Babson’s Reports, 
esančios Wellesley, Mass., skel
bia, kad sekančiais metais vers
lai Chicagoje sumažės apie 
3—5%, tačiau verslo įmonių 
budrumas ir veikimo krypties 
įvairumas neįeisiąs labiau kris
ti apyvartai.

Mirtis išsigėrus
Julius Poczik, 42 m. amžiaus, 

gyvenęs 11844 S. La Šalie, Chi
cagoje, išsigėręs parėjo namo 
ir pasviręs taip atsirėmė į lan
go stiklą, kad stiklas sutrupė
jo, perpjaudamas jo ranką; ^ne
laimėje tiek daug kraujo nute
kėjo, kad vyras mirė.

$5 už nosies patraukimą
Chicagos teismas nubaudė 

$5 darbo unijų organizatorių 
Robert Gaston, 26 m. amžiaus, 
kuris susiginčijęs už nosies pa
traukė Dovydą^ Lannes, savi
ninką foto studijos, esančios 
3112 W. Carmen, Chicagoje.

$14,005,000 universiteto 
statyboms

Panaudodami paskolos bonus 
ir vyriausybės paskolą Illinois 
universiteto vadovai nutarė pa
statyti stambius bendrabučius 
studentams, studentėms ir ve
dusioms studentų poroms. Visa 
statyba kainuos $14,005,000.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
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 UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite.*

“D R A U G A SH
4645 Wmt 6Srd Street, 

Chicago 29. DL 
Platintojams duodama nuolaida

Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

S ii. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
alinamą “Drauge”, 4545 W. 63rd 

St, Chicago 29. III.

f --- --- ------------
KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI -

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St. VIetory 2-4226

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

Fotografas nužudė 16 m. 
moterį

Savo bute, 3340 W. Wilson, 
Chicagoje, buvo rasta nužudy
ta Darlene Todd, 16 m. amžiaus 
moteris. Jos krūtinėje ir vidu
riuose buvo septynios peilio 
žaizdos. Kakle rasta spaudimo 
žymės. Tardomas prisipažino ją 
nužudęs fotografas 24 m., kiu
ris buvo pakviestas nufotogra
fuoti nužudytosios kūdikį, kad 
galėtų šventėms tėvui pasiųsti 
nuotrauką.

Pabrango pragyvenimas
Apskaičiuojama, kad spalio 

mėnesį pragyvenimas Chicago
je buvo pats augščiausias, koks 
iki šiol yra buvęs: pabrangęs 
net 3.2%, palyginus su praeitų 
metų spalio mėn.; lyginant su 
1947—1949 m. vidurkiu — pa
siekęs indeksą 124.7.

Milionas apskrities 
tarnautojams

Darbo unijų atstovams paža
dėta, kad, sudarant naują 1958 
metų Cook apskrities biudžetą, 
bus padidintas atlyginimas 
4,500 tarnautojams, dirban
tiems apskrities įstaigose. Iš 
viso tas algų pakėlimas parei
kalaus miliono dolerių.

Pradėta drabužių rinkliava
Ryšium su Padėkos diena 

sekmadienį Chicagos arkidiece
zijos parapijose pradėta dra
bužių rinkliava, kuri tęsis visą 
savaitę. Be kitų, šios rinklia
vos metu gautais drabužiais bus 
sušelpta 30,000 vengrų pabėgė
lių, kurie dar tebegyvena Aus
trijoje ir Jugoslavijoje.

/
Mažėja paskolos verslui
Vidurvakarių bankuose per 

savaitę, užsibaigiančią lapkr. 13 
d., verslo įstaigoms išduotos 
paskolos sumažėjo $14,000,000 
ir dabar jų yra $4,113,000,000.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
. TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RCSIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vieną dolerj.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatlnkamaiB lietuviškais sveiki
nimais.

-------O------
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

f

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO 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 
} Lietuvą.

-----O-----

Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au- 
glau-s, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
lėno, J. PautlenlaUN, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai, šit, 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti Ir keletas ji, 
tikrai tinka persiuntimui - j Lietuvą, 
ši .dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 8L, Chicago 29, III.


