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LENKIJOS STUDENTAI REIKALAUJA SAU TEISIU
Lietuvių tauta laukia laisvės, Kleistos ,eidiniu 

rašo Brazilijos spauda
Vliko pirmininkas dr. A. Trimakas Brazilijoje

K. PAŽĖRAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Brazilijoje

Tarptautinio krikščioniškosios demokratijos kongreso, įvyku
sio 1957. IX. 18 — 21 d. Sao Paulyje, proga lietuvių kolonijai Sao 
Paulyje, ir iš viso Brazilijos lietuviams, teko pirmą kartą pamatyti 
Vliko pirmininką, šį kartą dr. Antaną Trimaką, atvykusį kongre- 
san vadovauti lietuvių delegacijai ir kaip Centro Europos Krikš
čionių Demokratų Unijos tarybos vicepirmininkas.

Lietuvišką delegaciją šiame
kongrese sudarė Sao Paulyje gy 
venantieji kultūrininkai: kun. 
Pijus Ragažinskas, dr. Eliziejus 
Draugelis ir prof. Antanas Sto
nis ir, drauge su delegacijai pir
mininkaujančiu dr. Trimaku, at
vykęs iš Urugvajaus, mums gerai 
pažįstamas kovotojas gabia 
plunksna už Lietuvos laisvę (pa
rašęs apie dešimtį knygų ispanų 
kalba), įžymus žurnalistas, Lie
tuvos atstovybės Urugvajuj spau 
dos attacbe Kazimieras Čibiras. 
Be to, kongrese dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas Aleksandras Po
lišaitis.

Aplankė redakcijas

Dr. Antanas Trimakas, pake
liui į Sao Paulo, buvo apsistojęs 
trumpam Brazilijos sostinėj Rio 
de Janeire, kur jį pasitiko lietu
vių misionierių Brazilijoje direk
torius kan. Zenonas Ignatavičius 
su būriu lietuvių.

Kan. prof. Ignatavičius dr. Tri 
maką lydėjo į didžiųjų sostinės 
laikraščių redakcijas, kur jis pa-
darė pranešimą apie Lietuvos tra pįečiaį“ redakcija ir šio konspek-
gediją ir mūsų tautos laisvės as 
piracijas bei padėkojo redakto
riams už palankumą Lietuvai. Se 
kančią dieną pasirodė laikraš
čiai su nuotraukomis ir straips
niais. Be to dr. Trimakas.pada
rė platų pranešimą Lietuvos 
laisvinimo klausimu lietuvių vi
suomenei, kuri, suprasdama VTi- 
ko darbų Lietuvos reikalais svar
bą, paaukojo bene 7,000 cruzei
rų Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Atvykęs į Sao Paulį, dr. Tri
makas neapsiribojo savo tiesio
gine pareiga dalyvauti kongrese, 
bet rado laiko, drauge su žurna
listu K. Čibiru, aplankyti kelias 
brazilų laikraščių redakcijas. 
Juos lydėjo Lietuvos konsulas 
A. Polišaitis ir kun. P. Ragažins 
kas. Redaktoriai palankiai iš
klausė dr. Trimako pareiškimų 
Lietuvos laisvinimo reikalu ir 
įdėjo savo laikraščiuose, drauge 
su nuotraukomis, atitinkamus 
straipsnius. Sao Paulo valst. ofi
cioze „O Estado de Sao Paulo“ 
1957. IX. 24 d. numery po mūsų 
delegacijos nuotrauka padėtas 
imponuojantis užrašas: „Lietu
vių tauta laukia laisvės“.

Svarbus pranešimas

Be to dr. Trimakui kun. klebo
nas Pijus Ragažinskas, globojęs 
garbingą svečią Sao Paulyje, su
darė progos susipažinti su kai- 
kuriom lietuviškom organizaci
jom ir sueiti į kontaktą su lietu
viška visuomene bei šeimom. Dr. 
A. Trimakas buvo pagerbtas Lie 
tuvių Sąjungos Brazilijoje, ku
riai pirmininkauja kapitonas Juo 
zas Ciuvinskas, suruoštame pri
ėmime, o sekmadienį po kongre
so gimnazijos salėje, Vila Zelino- 
je, lietuvių visuomenė išklausė 
Vliko pirmininko įdomaus ir iš
samaus pranešimo apie padėtį 
Lietuvoje ir apie Vliko pastan
gas įvairiais būdais siekti Lie
tuvos išlaisvinimo. Gaila, kad lie 
tus sutrukdė daugeliui atvykti į 
susirinkimą. Graži, sklandi ir 
nuoširdi dr. Trimako kalba pada
rė labai didelio įspūdžio klausy

tojams. Čia pat Vliko darbams 
buvo suaukota 9,000 su viršum 
cruzeirų (iš viso Sao Paulyje su
aukota virš 12,000 cruzeirų). Ži
noma, tuos pinigus išvertus į do 
lerius, susidarytų menka suma, 
bet atsižvelgiant į Brazilijos etan 
dartą bei menkus uždarbius, šiuo 
atveju buvo parodyta gera valia 
ir nuoširdumas. Taipogi šiame 
susirinkime kalbėjo K. Čibiras, 
nuoširdžiai sveikindamas visus 
Urugvajaus lietuvių vardu. Jis 
kalbėjo taip pat sklandžiai, kaip 
iš rašto. į

Tik gaila, kad neužteko laiko 
Vliko pirmininkui parodyti žy
mius mūsų kolonijos jaunimo 
vienetus: Lietuvių Katalikų Ben
druomenės chorą, švenčiantį sa
vo 20 metų gyvavimo sukaktį, 
ateitininkų organizaciją ir lie
tuviškas pamokas su mokiniais 
ir pasiaukojusiais maokytojais, 
kurie dirba švietimo darbą be 
jokio atlyginimo. Tik atsitiktinai 
Vliko pirmininkas susipažino su 
konspekto jaunimui „Mūsų Po-

to leidimo sąlygomis. O juk Ben
druomenės choras galėjo gražiai 
pasirodyti su dainomis, ateiti
ninkai galėjo kokį veikalą suvai
dinti ar tautinius šokius pašokti, 
vaikai taip pat galėjo pasirodyti, 
kaip jie gražiai deklamuoja, dai
nuoja lietuviškai ar tautinius šo
kius šoka. Tačiau Vliko pirmi
ninkui paskutinę kongreso dieną 
teteko pamatyti keletą jaunuolių 
tautiškais kostiumais prie lietu
viškos trispalvės. Tad garbingas 
svečias, grįžęs Šiaurės Ameri
kon, negalės nieko apie mūsų 
jaunimą papasakoti.

Kaip bebūtų, per tokį trumpą 
laiką, paskirtą specialiai kongre
sui, Vliko pirmininkas spėjo lie
tuvišką visuomenę Rio de Janei
re ir Sao Paulyje išsamiai pain
formuoti apie Vliko darbus susi
rinkimuose ir net visoje Brazili
joje išsisklaidžiusiems tautie
čiams per abi lietuviškas valan
dėles radijo bangomis.

Daugeliui buvo nuostabu, kad 
diplomatas su ilgamete praktika, 
kurio veikla turėjo apsiriboti 
grynai politiniais bei protokoli
niais reikalais, pasirodė puikiu 
oratorium, sugebančiu paveikti 
ne tik intelektualus, bet ir pra
bilti į paprastų senukų širdį. Ir 
kas dar nuostabiau, kad ir tarp
tautiniame krikščioniškosios de
mokratijos kongrese dr. Trima
kas pasirodė gabus kalbėtojas 
anglų kalba.

Gabus diplomatas

Man asmeniškai teko dr. Tri
mako vadovybėje dirbti Lietu
vos atstovybėje Varšuvoje. Lie
tuvos atstovui Varšuvoje pulk. 
Kaziui Škirpai išvykus tom pat 
pareigom į Berlyną, atvyko į Var 
šuvą atstovo pareigom Lietuvos 
nepriklausomybės akto signata
ras dt. Jurgis šaulys, tačiau sa 
vo pareigų jis kaip ir nėjo. Fak 
tinu ministeriu buvo pasiuntiny 
bės patarėjas dr. Antanas Tri 
makas, o a. a. dr. J. Šaulys, se 
natvės ir ligų išvargintas, dau 
giausiai laiko praleisdavo savo 
bute prie mokslinio darbo. Tad

WASHINGTON, spalio 7. — 
„Freedom for Lithuania“ — to
kiu vardu yra išleistos atskiru 
leidiniu kalbos, kurios 1957 Va- 
sario 16 proga buvo pasakytos! 
senate ar atstovų rūmuose.

Pradedama kun. J. Valan tie-1 
jaus malda senate ir baigiama 
Pennsylvanijos atstovo Floodo 
kalba atstovų rūmuose. Atstovų 
pasiūlymais taip pat į kongreso 
rekordus buvo įtraukta daugelis 
lietuvių susirinkimų rezoliucijų. 
Tos rezoliucijos čia irgi paskelb
tos.

Leidinys viso turi 62 pusla
pius, išleistas valstybės spaustu
vėje Washingtone, tik ne valsty
bės lėšom.

Paleido vadus .
iš kalėjimo Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
spal. 7. — Vyriausybė vakar pa
leido beveik visus darbo vadus, 
kurie buvo areštuoti praėjusios 
savaitės pabaigoje. Buvo areštuo j 
ta 300 darbo vadų; 40 vadų dar 
tebėra kalėjime. Vyriausybė įsa
kė juos areštuoti, kad būtų iš-Į 
vengta sukilimo.

Rusija nori laivyno
bazes Sirijoje

ISTANBUL, Turkija, spal. 7. 
— Patikimi Istanbul šaltiniai 
šiandien pranešė, kad Sirija pri
ėmė Sovietų Sąjungos siūlymą 
įrengti laivyno bazę Sirijos La- 
takijos uoste. Sirijos pareigūnai 
Damaske tarėsi laivyno bazės rei 
kalu su viceadmirolu V. F. Koto- 
vu, Rusijos laivyno Baltijos jū
roje vado pagalbininku.

• Japonijos Tokio mieste pra
ėjusį sekmadienį siautė smarkus 
lietus. Žemės nualinkime žuvo 
trys asmenys.

man, kaipo pasiuntinybės rašti
nės vedėjai, teko gerai pažinti 
dr. Trimaką, kaipo gabų diplo
matą, didelį tolerantą ir lietuvį 
patriotą. Be to jis pasižymėjo ir 
administraciniais gabumais, nes, 
turint galvoj nemažą pasiuntiny
bės personalą (iš 13 asmenų), 
įvairių pažiūrų ir nusiteikimų, 
darbas atstovybėje ėjo sklan
džiai. Dr. Trimako diplomatinių 
gabumų įrodymu yra jau tas 
pats faktas, kad Lietuvos vyriau 
sybė, būdama tautininkų parti
jos valios reiškėją, paskyrė dr. 
Trimaką, krikščioniškos kryp
ties žmogų, tom pareigom, o ne 
savo partijos patikėtinį, ir, stei
giant 1939 metais rudenį gene
ralinį konsulatą Vilniuje, kur 
ypatingai buvo varoma lenkini
mo politika, generalinio konsulo 
postui užimti numatė ir paskyrė 
ne ką kitą, o dr. Antaną Trima
ką. Tarp kitko reikia pripažinti, 
kad užsienio tarnybai visą laiką 
buvo skiriami asmens, atsižvel
giant į jų diplomatinius sugebė
jimus bei ištikimybę Lietuvai.

Baigiant šį straipsnį, dar no
rėčiau pridurti, kad dr. Trima
kui Dievas nepagailėjo tikros gy 
venimo draugės ponios Jados 
Kumpikevičiūtės - Trimakienės, 
kuri būdama gera žmona ir pa
vyzdinga vaikų motina, puikiai 
padeda savo vyrui reprezentuoti, 
juo labiau, kad ji yra baigusi 
augštąjį mokslą ir apsiėjime su 
žmonėmis pasižymi žavingumu 
bei dideliu taktu. Geras šešių 
svetimų kalbų (anglų, prancūzų, 
vokiečių, švedų, rusų ir lenkų 
kalbų) mokėjimas irgi šį tą reiš
kia. Kaipo didelis tolerantas, dr. 
Trimakas, reikia tikėtis, ras ben
drą kalbą su visais lietuviškais 
veiksniais.

JAV armijos sekretorius Brucker atsisveikina su apsau
gos sekretoriumi Charles Wilson (viduryje). Gen. Nathan 
Twining, štabo tarybos pirmininkas, yra kairėje. Wilson rytoj 
pasitraukia iš apsaugos sekretoriaus pareigų; jo viton pa
skirtas Neil McElroy. (INS)

Antrasis tarptautinis pasauliečių 
apaštalavimo kongresas

VATIKANAS, spal. 7. — Popiežius Pijus XII praėjusį šešta
dienį atidarė Tarptautinį Katalikų Veikimo kongresą, kviesdamas 
kovą prieš komunizmą pravesti iki galo.

- ...---- ------------ ■■■ Kongrese dalyvauja 2,000 at-
Atvvko i Maskva Stovų iš 90 valstybių. Kiekviena 

s t t • tauta gali turėti tik po 30 dele-
MASKVA, spal. 7. — Penki gatų. Lietuvą atstovauja išei- 

Jungtinių Amerikos- Valstybių viai. Inž. A. Rudis, ALRK Fede-
kongresmanai vakar atvyko į 
Maskvą. Jie nori susipažinti su 
Rusijos gyvenimu.

Pleven’ui pavesta
sudaryti vyriausybę

PARYŽIUS, spal. 7. — Pran
cūzijos prezidentas Rene Coty 
šiandien paprašė Rene Pleven su 
daryti naują vyriausybę. Pleven 
du kartu buvo prancūzų ministe
riu pirmininku.

Guy Mollet’ui nepasisekė su
daryti vyriausybę.

Atlante nusileido
FORT LAUDERDALE, Fla., 

3pal. 7. — Vieno motoro lėktuvas 
šiandien su keturiais asmenimis 
buvo priverstas nusileisti Atlan
te, pranešė pakrantės sargyba.

Šeši asmenys žuvo
UNIONTOWN, Pa., spal. 7. — 

šeši asmenys, įskaitant Standard 
Oil Co. iš Ohio pareigūną, vakar 
vakare žuvo, kai dviejų motorų 
lėktuvas susidaužė į Summit kal
ną.

KALENDORIUS
Spalio 8 d.; šv. Brigita iš Šve

dijos; lietuviški: Daugis ir Lin- 
deika.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:23. 

OEAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, 60 laipsn. šilumos; ry
toj — apsiniaukę ir galimas lie
tus.

JAV apnaugos Hekretoriiis Charles WIIm)t» sveikina ka
rius Fort Myer, Va. Armijos sekretorius Brucker yra Šalia 
jr,. (INS)

racijos pirm., yra įjungtas Į Ame 
rikos deiegacxją.

Vedamoji kongreso tema yra: 
pasauliečiai moderniojo pasaulio 
krizėje, jų atsakomybė ir jų su- 
siorganizavimas.

Popiežius savo kalboje palietė 
abi problemos puses, bet ypač 
apsistojo prie Bažnyčios kovos 
uu komunizmu. „Tegul būna aiš
kiai pasakyta, kad Kristaus Baž 
nyčia nemano palikti kovos lau
ko savo atviram priešui — komu 
nizmui be kovos“, pasakė popie
žius Pijus XII. „Ši kova bus ve
dama iki galo, bet Kristaus gin
klais“.

Tarp kitko popiežius Pijus XII 
įvertino katalikų mokytojų veik- 
ą, ypač Jungtinėse Amerikos 
/alstybėse.

Raudonoje Kinijoje
nėra laisves

HONG KONG, spal. 7. — Vie
nas iš 41 amerikiečio, kurie ap
lankė raudonąją Kiniją prieš 
valstybės departamento įsaky
mus, pasakė tiesos žodį Peipin- 
go režimui.

Daniel O’Connell, 25 metų, iš 
Chicagos, atvykęs iš raud. Kini
jos į Hong Kong, vakar pasakė, 
kad raudonąją Kiniją nereikėtų 
įsileisti į Jungtines Tautas, nes 
komunistinėje Kinijoje trūksta 
laisvės.

O’Connell, kuris nuvyko į 
raud. Kiniją po dalyvavimo Mas
kvos jaunimo festivalyje rugpjū
čio mėn., kietai gina JAV uždrau 
dimą prekiauti su Kinija, nors 
Peipingo vyriausybei labai reikia 
mašinerijos.

Lenkų policija išsklaidė
demonstrantus Varšuvoje

VARŠUVA, spal. 7. — Lenkijos studentai šiandien pareikala- 
,vo daugiau laisvės, bet atrodo, kad jie traukiasi iš gatvės kovos, 
kuri iš eilės keturius vakarus buvo Varšuvoje.

Policininkai eu šautuvais va- --------------------------------------------------
kar išėjo prieš demonstrantus,
susitelkusius prie sovietų staty
tų kultūros rūmų.

Demonstrantai mėtė akmenis į 
policijos automobilius, bet buvo 
išskirstyti ašarinių bombų ir laz
dų.

Trijų dienų demonstracijose 
150 asmenų areštuota, pranešė 
vyriausybė.

Varšuvos politechnikos studen 
tai praėjusio ketvirtadienio va
kare pradėjo demonstracijas.
Penktadienį jie irgi demonstra
vo. Bet daugumas studentų šeš
tadienį ir sekmadienį nedalyva
vo demonstracijose.

Policija vakar buvo santūres
nė, bet mažiausia 20 asmenų bu
vo sumušta. Varšuva 9 vai. vak. 
buvo rami.

Varšuvos studentai praėjusį 
ketvirtadienį pradėjo demonstra 
cijas prieš komunistinį režimą, 
kad jis uždarė studentų laikraštį
„Po Prostu“, kuris kritikavo sta-
iimzrno liniją.

Studentų komitetas komunis
tų vadui Gomulkai įteikė šiuos
reikalavimus:

1. Panaikinti uždraudimą spau 
sdinti „Po Prostu“ laikraštį, ku
ris yra laisvės simboliu.

2. Užtikrinti, kad studentai ne
bus baudžiami už dalyvavimą de
monstracijose prieš laikraščio 
uždraudimą.

3. Pataisyti vienašališkos spau 
dos pranešimus.

Kardinolas Wišinski vakar va
kare šv. Onos bažnyčioje, tradi
cinėje studentų bažnyčioje, pasa
kė:

— Aš gerai suprantu jūsų ko
vas dėl kalbos ir minties laisves.
Bet gerbkite, ką turite. JŪ3 at
siminkite, kad mūsų kraštas yra 
sunkioje padėtyje. Sunkiu darbu 
jŪ3 sukursite geresnę ateitį.

Studentai atvyko
iš kitur j Varšuvą

VARŠUVA, spal. 7. — Šimtai pašklidusius gandus, kad buvęs 
studentų iš įvairių Lenkijos mies ministeris pirmininkas Malenkov 
tų šiandien atvyko į Varšuvą da- esąs suimtas, pargabentas į Mas 
lyvauti didžiuliame susirinkime, kvą, kur jam būsiąs teismas. 
Studentai gali pradėti kovą prieš Maskva skelbia, kad tai netiesa, 
komunistinę miliciją. I Malenkov tebesąs Sibire elektros

Policija keturis vakarus kovo-' stoties viršininkas.

VISLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Popiežius Pijus XII pasiuntė sveikinimą prezidentui Eisen- 
howeriui ir padėkojo jam už nepaprastą veiklą palaikyti pasaulio 
taiką.

— I Little Rock, Ark., Central augštesnę mokyklą vakar vėl 
atvyko 9 negrai mokiniai. Nesusipratimų nebuvo.

— Jungtinės Amerikos Valstybės baigė atominių bandymų 
seriją Nevadoje.

— Sovietų Sąjunga šiom dienom išbandė vandenilio bombą.
— Sovietų mokslininkai ketina greitai paleisti antrą dirbtinį 

mėnulį.
— Rene Pleven vakar sutiko sudaryti Prancūzijos 21f-tą poka

rinę vyriausybę. Keletas parlamento narių įsitikinę, kad jam pa
siseks sudaryti vyriausybę.

— Omani princas kaltina Britaniją, kad ji numetė bacilines 
bombas į Omani miestelius ir nužudė tūkstančius gyventojų. Prin
cas Salch ei Harity pasiuntė telegramą Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui Dagui Hammarksjoldui ir prašo pasiųsti JT komitetą iš
tirti įvykį. Šią žinią paskelbė Egiptas.

— Hong Kong dienraštis „Kung Scheung“ vakar pranešė, kad 
150,000 kaimiečių buvo sukilę Chekiang provincijoje, raudonoje 
Kinijoje, praėjusį mėnesį. Kaimiečiai sukilo prieš maisto suvar- 
~ymus. Kareiviai numalšino sukilusius. Taip pat pranešama, jog 
50,000 kaimiečių Yungkia apskrityje sukilo. Jie puolė ryžių krau
tuves ir vyriausybės krautuves. Daugiau kaip 20 komunistų parei
gūnų žuvo kaimiečių riaušėse.

— Prezidentas Eisenhouicris vakar grįžo į Washingtoną iŠ 
savo flettyshurf), Pa., ūkio.

jo prieš studentų vadovaujamas 
demonstracijas.

Šimtai jaunuolių areštuota, 
bet tikslus skaičius nežinomas.

Mažai žinoma apie didžiulį su
sirinkimą ar kas šimtus studen
tų iš kitur sukvietė į Varšuvą.

Šnipai pagelbėjo
Sovietų Rusijai

0TTAWA, spal. 7. — Igor Gu- 
zenko, kuris pagelbėjo išdrasky
ti sovietų šnipų lizdą Kanadoje 
1945 m., šiandien pranešė prezi
dentui Eisenhoweriui, kad šnipai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
raketų gamybos sistemoje įgali
no Rusiją paleisti pirmąjį že
mės satelitą.

Buvęs Sovietų Sąjungos am
basados pareigūnas Igor Guzen- 
ko telegramoje prezidentui Ei- 
senhoweriui pasakė:

— Rusijos žygis rodo gerai
organizuotus šnipus Jungtinių 
Amerikos Valstybių raketų ga
myboje. Tie šnipai išvežė vertin
gų informacijų ir tuo pačiu lai
ku agentai sabotavo ir lėtino ra
ketų išvystymą.

Gu:cn’:o pajitraukė iš komu
nistų gretų ir dabar gyvena kita 
pavarde Kanadoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Prancūzija atlieka paruošia

muosius darbus naftos pramonei 
Siharos dykumose, o taip pat 
Alžire. Jei ten Prancūziją išsilai
kys, tai po 10 metų ji bus ne
priklausoma nuo Artimųjų Rytų 
naftos šaltinių.

• Danija pašalino iš savo karš 
to Sovietų Sąjungos karo atta- 
che pavaduotoją, kuris mėgino 
šnipinėti karines paslaptis.

• Maskva paneigė Vakaruose
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 »!

Akių ligos ir akiniai
Darganotos rudens dienos ne- tų 

slegia inteligento žmogaus, jei 
akių sveikata jam gerai tarnau
ja. Tinkama elektros šviesa, ge 
ra knyga, televizija praskaidri
na žmogaus ūpą.

Tokiais atvejais joki akiniai 
nepagelbės. Tik tinkamas gydy
mas galės pagelbėti.

Nuo cukrinės ligos (Diabetes 
mellitus) žmogui regėjimas daž
nokai sukrinka. Yra kaikurios 

Raišam ar šiaip silpnos svei- kepenų ir inkstų ligos, dėl kurių 
katos žmogui nelengva gyventi, nuo albuminurijos akyse dryku-
Bet, Kai akių sveikata nusilpsta, 
kai žmogus apžlimba arba visiš
kai apanka, — jau didesnės ne- 
laiipės negali būti. Netekus re
gėjimo, gyvenimas — jau ne be 
gyvenimas, o tik baisi kančia.

SENA ISTORIJA tiniai yra vergų būklėje, ir jie dir- komas Kazachstano gyventojų 
ba, kas jiems įsakoma dirbti. draugu. Jei lis kitaip elgsis, tad

. . .. .4 gali patirti nesmagumų iš vietiniųPataria Malenkovui susipažinti \ . . .. ... „ -
su miesto sovieto pirmininku Lupi- gyventojų ir tremtinu, pus su 
nu ir per jj gauti iš miesto biblio-į "•* '**•
tekos pasiskaityti savo raštų, tik- ---------------- -

Iriau sakant, savo kalbų, pasakytų I

voje. Kai Malenkov buvo premje Pirkit Apsaugos Bonus!
ru, atėjo tonos jo brošiūrų iš Ma
skvos, kurių niekas, išskyrus drau 
gą Lupiną, neskaitė. Dabar atėjo 
laikas Malenkovui pasiskaityti, ką 
jis sovietiniams žmonėms žadėjo 
ir ko neištesėjo.

O aklieji ar negyvena? Taip, 
gyvena ir nori gyventi. Taigi ir 
ąpąkusiam galima skursti ir 
daug ko naudingo sukurti. Ak
lųjų tarpe kartais pasitaiko net 
ir pasaulinio masto genijų, tokių 
kaip graikų dainius Homeras ar 
ba anglų rašytojas Miltonas. 
Bet geriau žmogui matyti, ne
gu aklam būti. Savo akis reikia 
vertinti, kaip savo gyvybę.

Apie akių sveikatą visuomenė 
spaudoje labai retai informuoja
ma. Tad nėra ko stebėtis, kad 
net ir augštesnj mokslą baigų- i

liai draikosi ir dėl to regėjimas 
nusilpsta. Tokiais atvejais tik 
medicinos daktaro pagalba gali 
žmogų išgelbėti nuo apakimo. O 
akiniai čia nieko nepagelbės.

Yra daug ir kitokių infekci-
nių ar sisteminių Ugų, nuo kurių tokieUs Hga, U; * tetefom) ,r elek
žmogus gali apžlibti arba visis-, savo noru turėjo gyventi ir dirbti tros laidus. Duranui siaučiant, su
kai apakti. Pajutęs, kad akys! Ust-Kamenogorske, parašė atvirą stos ir Malenkovo ~ administruoja- 
silpsta išmintingas žmogus ne- laišką Malenkovui ( Ost-AVest-Ku- ma elektros jėgaine. Patariama žie

Kareiviai patruliuoja Little Rock gatvėse, civiliniai gy
ventojai rūpinasi, o baltieji studentai demonstruoja. (INS)

VOKIEČIO PATARIMAI MALENKOVUI

Autorius pataria Malenkovui su
eiti į draugiškus ryšius su vieti
niais gyventojas -— su kaaakais, o 
norint įsigyti kazaku pasitikėjimą, 
reikia lygiai keikt Staliną ir Chruš- 
čevą, nes kazaka laiko ir Staliną, 
ir Chruščevą vienodais Kazachsta
no eksploatatoriais ir kazakų smau 
gėjais bei nuskurdintojais. Malen- 
kovas turi gerai įsidėmėti, kad jis 
yra tremtinys, atsidūręs bolševiz
mo priešų šalyje: kaip vietiniai 
kazakai, taip įvairių Europos tau
tų tremtiniai yra bolševizmo orie- 

I šai. Jei Malenkovas keiks bolševiz
mą, kaip jį keikia kazakai ir trem
tiniai iš Europos, tad jis bus lai-

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VT.VTOJAS IR CHIRURGĄ 
.TUVIS 'HI:V«U AS

8926 W»-st 69th Street
Vai. Pirmad , antrad., ketvirtad lr 

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

Tel. ofiso tr buto OLympie 8-4160

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1» vai lr 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais \'t Iki 4 popiet

delsdamas privalo nueiti pas sa
vo šeimos daktarą, kad ištirtų 
jo akių nusilpimo priežastis. Šei 
mos gydytojas dažniausiai gali 
atpažinti ligonio žlibumo priežas 
tį, gali sustiprinti žmogaus svei
katą ir išgelbėti žmogų nuo ap
akimo.

Sunkesnėje padėtyje šeimos 
gydytojas nurodys, pas kurį 
akių ligų gydytoją reikia kreip-

rier”). Laiško autorius puikiai pa- mos metu turėti maisto atsargų; 
žįsta visus komunistų bajorus Ust duranas dažhai be pertraukos siau 
-Kamenogorske. Šitame mieste ofi- čia 12-14 dienų. Autorius pataria 
cialios pardavyklos yra skurdžios; Malenkovui dažnai pažvelgti į mė- 
ten negausi visko, ko gyvenimui nulį; jei jis pradeda raudonai švie- 
būtinai reikia, Ud pataria Malen- sti ir liepsniškas kryžius ant jo 
kovui susipažinti su vyr. leitenan- pasirodo, tada reikia langus ir du

ris stipriai užkalti ar užremti, nes 
tai yra ateinančio durano ženklas.

Dųranui (gal buranui) praėjus, 
Malenkovo jėgainė bus reikalinga 
skubaus remonto; autorius pataria

siųjų tarpe yra daug tokių, ku- i tis- reikės akinių, tai reikės, 
rie akių higieną klaidingai įsi-' Baisią klaidą žmogus daro, 
vaizduoja. Tad bent trumpais kai 3is savo akis mS?ina 
bruožais reikia skaitytojams su
teikti praktiškų žinių apie akių 
pveikatingumą

dirbti." Siūlų ir apautų tegalima 
gauti pas P. Viatkiną, o kam jis 
neprieinamas, tas sutrūkusią sa
gą turi su viela prikabinti: viela 

naminėmis priemonėmis, viso- Sovietų Sąjungoje prieinamesnė 
kius abejotinos vertės lašus į ne#u siūlas.
savo akis varvinti. Dar didės- j Autorius pataria Malenkovui pa

Kam aky?raibsta, dažnokai' klaid? daro' kai "»**« i kraJ
tuvę mėgina pata akinius prisi- sįtne,, u,r. [' aa t mirai ten daug 

. , ,. ® . . .. , . privežta Malenkovui vadovaujant
rinkti. Nejaugi jis savo akis sovietų Sąjungos politikai. Daug 
mažiau vertina, negu savo pirš-( čekų jaunimo atvežta į Kazachs- 

1 taną ir didelis ešelonas į Ust-Ka

tu ir Sovietų Sąjungos didvyriu 
Piotr Viatkin, kuris po karo ver
čiasi juoda prekyba, ir augštomis 
kainomis pas jį galima gauti vis
ko, ko viešose krautuvėse nėra.
Be P. Viatkino pagalbos buvusiam . . .. .. . ,Stalino sekretoriui ir jo įpėdiniui i “"."'„S”' ts'S” 
bus nepakeliamai sunku gyventi ir, , , , n taZP€’ Iš
Hivhti- Sinit, iv Q™„k„ Loi;™ 'tremtinių stovyklų. Kazakai ne

kenčia bolševizmo ir kritiškais mo

pavargsta, ašaroja, parausta ir 
peršti, arba jei akyse kažkas 
draikosi, tai visų pirma pama
no, kad jam reikia akinių. O 
kįti mano ir dar net kitiems pri
šneka, kad akinių dėvėjimas ne
va apsaugoja akis nuo apžlibi
nto, nuo visokių ligų ir atitaiso 
regėjimą. Tokie žmonių įsitiki
nimai net perdažnai būna klaidin 
gi-

Akinių paskirtis yra tik tam, 
kad trumparegis ar tolregis ga
lėtų geriau matyti. Tai ir vis
kas. Kaip lazda nepagydo šlu
bumo., taip akiniai akių ligos ne
pagydo. Vien tik akiniai negali 
akių regėjimo pagydyti taip, kad 
padėvėjus akinius po tūlo laiko 
jau daugiau akinių nebereikėtų. 
Yra daug tokių vidinių ligų, nuo 
kurių akys nusilpsta ir regėji
mas pakrinka, ir tokiais atve
jais nė joki akiniai negelbsti.

Yra viena akių liga, vadina-

tą arba pinigą?
Vai liūdna bus, kai neteksi re 

gėjimo. Su akimis juokauti ne
galima.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas M. K. — Tamsta 
savo laiške skundiesi, kad kri
tai nuo laiptų, nuo ko dabar pa
kinkyje iškilo guzas, kurį skau
da ir nežinai ką daryti. Gali bū
ti, kad parpuladama gavai rau
mens trūkį. Patariau tamstai ne 
delsiant eiti pas daktarą ir klau
syti jo patarimų.

Klausia A. V. — Ar visų gy
vulių kepenys yra vienodai nau 
dingos? Ar paruosimo būdas 
duoda reikšmės kepenų maistin
gumui? Man kažkaip paran 
kiausia viščiuko kepenis per 3 — 
5 minutes išvirti. Ar aš neda-

menogorską; jie gali imtis despe
ratiško keršto.

Autorius žino, kad Ust-Kameno- 
gorske tėra du kinai ir kad abu 
kinai pilni blakių; niekas nesirū
pina jų išnaikinti. Prie seno kino 
yra maisto krautuvė, tad jei po
nas Malenkovas netingės anksti 
atsikelti, tad antradieniais ir penk 
tadieniais galės ten gauti nusipirk
ti dešros su česnakais.

Žiemos metu, apie Kalėdas, Ka
zachstano stepėse siaučia orkanas, 
vad. “duran”. Kol jis pučia, nie-

mentais neskuba jam j talką; trem 

►oooooooooooooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1858 M. MODULIUS:

• TELEVIZIJAS
• HI PI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

iLDflinfl.

PTELEVISIOn
Csales- serviče)

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, Kliba, Slysta?

FASTEETH, patobulinti milteliai už
barstyti ant viršutinių ar žemutini); 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Neslysta, nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio košės skonio ar jausmo. 
FASTEETH yra alkallnis (nerūgš- 
tus). Nerūgsta. Sustabdo “dantų kva
pą”. Pirkite FASTEETH savo vais
tinėje,__________________________________

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR chirurgai 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma 

>fll valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kasdian išskyrus trečiad Ir 
«e«tač

Res tol GRovehilI 6-5008

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, Je) 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-*1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

4146 S. Archer Avė.
VA_L Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:10 v

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai ryto iki l vai. p.p. lr nuo 
6 v.— 8 vai vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto - 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Kos. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. oflao — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.------------------------------------------.-------
Oflao HE 4-1818, arba RE 7-8700

trečiad. ! pr 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos
2454 West 7 Ist Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.: kasdien 9—1) ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 Soutb Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v v*.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Utį 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-0766 
Buto -.- BEveriy 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susitarlma

Ini. A. SIME NAS
.1321 S. Halsted — OLlffside 4-5665 
vtdara: kasdien 9—6, pirmadieniai* 

_ . lr ketvirtadieniais 9—9
kas iš namų nė nosies negali iškiš- o<xxx>o<><xxxkxkkxxxxxxxx><kx>

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ma “nyktalopia”, kurią lietu
viai vadina vištakių. Tokia liga' rau baidos? 
sergąs žmogus, nusileidus sau
lei, nieko nemato, tiesiog ap- Atsakymas A. V. Juo jau- 
anka. Tai atsitinka tuomet, kai nesnis gyvulys, juo naudinges- 
kūnui pristinga vitamino A. To- n®9 vitaminų atžvilgiu jo kepe- 
kiu atveju akiniai nieko nepa- nys- Visų paukščių kepenys y-' 
gelbės, o vitaminas A ir kiti rei- ra beveik vienodai naudingos, 
kalingi vaistai vistakį pagydys. Kepenėles virti reikia bent 15 

Dažnai pasitaiko, kad akių vo minučių; mat virimo tikslas yra 
kai parausta, peršti ir akys vis ne tik maistą padaryti skanes- 
ašaroja. Na, tada žmogus jau niu, bet ir bakterijas sunaikinti, 
eina pas akių gydytoją, kad aki- ® maistą apkrėsti bakterijomis 
nius pritaikytų. O jo akys vis- £>ab maisto čiupinėtojas, nors 
tiek kaip ašarojo, peršėjo, taip ’r švariausios jo rankos būtų. 
ir tebeperšti. Jam joki akiniai Atsakymai į kitus tamstos klau 
nepagelbės. Tiktai tinkamos vi-, simus bus kitą sykį. 
tamino A dozos ir kiti vaistai Atsakymas B. B — Apie ar- 
jo akių vokų konjunktivitą pa

CRANESAVINGS
2565 VVEST 47tb STREET EAfayette 3-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pletldewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 IU 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Neit. nuo 9 IU vidurdienio

OR. ANNA BALIUNAS
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenne 
ai. kasdien 10-12 vai h 7-0 vai 

vak. šeštadieniais 10 . vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3228 
Res telef. WA1 brook 5-5070

DR. VL. BLAŽYS
“•LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenne

Kampas 47-tos lr Daman Avė
Vai kasdien nuo 6—8 vai va> 

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

Telef. ofiso LAfayetto 3-0048 
Rea.: VVAlbrook 5-3048

' I ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
2484 VVest 7 Ist Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 tr 7-0 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. Dagai sutarties 

: sekm. uždaryta.__________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne
Ohleago 28. Ill

telefonas REpubUo 7-4800 
R -sldencia: GRovehiU 0-8181

oaslmatymal pagal sutarties

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prou-ztoto.

Ar uratai-Protezai. Med. ban 
dažai. Kpec. itagalba kojon 

(Arch Kupports) lr «- t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 0 ’ 
OUTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 68rd St, Chicago 29, III

Tel. PRoepect 6-5004

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St 
Ofiso to*. RElianoe 5-4410 

Rezid. telef. Gltovehlll. 0-0617
Valandos: 18 p. m.. 6-8 p. m

Penktad. tik po pietą.
Trečiad tr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2880 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVeet 47 th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 0-2284 

5002 West 10th Str., Oloero 
ai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai' 

Tel. TOvvnhall 3-0858 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Avė 
Tel. PRospeot 8-1223 arba WE 0-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2 4 vai popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0188

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street
(69-os ir Mapleirood Avė kampaa)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. ’ 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oflao PRoepect 0-8400
Rezid. PItospect 0-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
/ 6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. oflao Victory 2-1581
„ Rez. Victory 8-074*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

362 Went Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 3—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto 3-4848.

Namą — UEdarvreet 3-7788

gydys, o ne akiniai.
Daugelis rūkorių nuo perdi

delio tabako vartojimo gauna 
tabakinį apakimą, kurį amerikie 
čiai vadina “tobacco blindness”.
Daug žmonių apžlibo besinuodin 
darni “fuzolio” nuodais bege
riant "samogonkę” (“munšai- 
nę”). Kiti nusilpnino savo re
gėjimą vartodami perdaug as- ligų nukentėtų ir nelaiku išmir- 
pirino ar kitokių nuodingų vais- tų.

terijų sklerozę jau buvo rašyta 
prieš keletą metų. Jei daugiau 
skaitytojų tuomi domėtųsi, gal 
ir vėl reikėtų apie tai parašyti.

Atsakymas K. G, — Netiesa, 
važinėjimas motociklu ar dvira
čiu inkstų nesužaloja. Jęi nuo 
motociklo inkstai gestų, tai daug 
Chicagos policininkų nuo inkstų

MIDLAND
Savings ana Loan 

AsSOCtafiOn
9[INSURED

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
j TAUPYM 
' 3ENDROV

4033 Archer Avmm t«i. las-azi* 
AUGUST SALDUKAS PimMmm

Atliekame dideliu*, ir mažus aatomobilių remontas. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” .
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Staaevlėtaa, Sav *

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reraiantifl Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jc« įsikfirimo 
1024 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų naėnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
npdrandimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės ištaiga yra viena ii gra 
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Vai 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paktu. _

Rąžykite dėl informacijų. Mfisų turtas $21,000,000.00

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

Atdara: plraiadleiil ano lt Ud 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Ud A 
TreNadlenį uždaryta visą dUną o 4c4ta<llon| nno 9 Ud 2 valandoa po olėtu

I i 18 II I l'-TH......................................... ... II 1 51,3^

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
')flso vai.: .nuo 8-4 tr nuo 6-8:80 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virginia 7-OOS8

Residend jos tel. BEveriy 8-8844

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

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

2454 West 71at Street
(71-08 ir Oampbell Avė. kampu)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šeSadienlats 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofleo telef. TAifla 7—1188 
Reatdendjoo — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvt)

✓ AL 1—4 tr 6:80—8:80 p p kas 
įto. Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-1888. rez. RE 7-0190
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 Went 63rd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonaa GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIAIJSTt 
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos: 9—18 ir T—9 v. v. pagal 
•USltarlTna Hskvrus trečiadienio*

2422 W. Marųuette Rojui

Ofleo Ir huto tel. OLympie 8-1881

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—18 tr 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—13 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 02nd St., tol. ReoubUo 7-8818.

Tel. oflao PR. 1-6446, rea. HE.4-8180

DR. F. C. WINSKUNAS j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 y- 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR. 6-0658 

Rezid. 6000 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue .
(Kampas Kedzie lr Arcber) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:0'i v 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-188* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akto 

ištaiso
Ofisą* lr akinių dirbtuvė
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
špStadieniaie nuo Iki e va) p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonlng 
Telef. REpublie 7-2280

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryto Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrins akto Ir pritaiko akinius 

keičia stiklas ir rėmas 
4466 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už 
darvtal Aeštad. 10 ryto Iki 1 v p p

Išėjo Iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina; $2.66, 156 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 VVest 63rd St., Cbicago 29, Illinois TeL LUdlovr 5-9500

Entered as Hecond-ClasH 
Under

Matter 
the Act

March 81, 
of March

1916, at Chicago, 
3, 1879

Illinois

Member of Ihc Ua'holic Press Ass’n SUBSCRIPTION RATES
I’ublished daily. exept. Hundays, *10,00 per year outside of Chicago

by the *12.00 per year ln Chicago fh Cicero
Lithuanian Catholic Press Roclety *10.00 per year ln Canada

Sorelgn *12.00 per year
PRENUMERATA: Metams ’4 meti! 3 mčn. 1 mėn.
Chlcaffoj Ir Ciceroj *12.00 *6.60 *3.60 *1.50
Kitur JAV ir Kanadoj *10.00 *5.60 *3.00 *1 25
Užsienyje *12.00 *0.50 *3.60 *1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina ttk Iš ankato susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skciblhių kainos prisiunčiamu, gavus prašymą. to- 
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MARŠALŲ PASITARIMAI KOMUNIZMO BANKROTAS
VLADAS MINGftLA, Detroit. Mich.

ŽUKOVO IR TITO SUSITIKIMASb ►
Londonas turi tikras žinias, kad ateinančią savaitę bus pra

dėta karinė konferencija Jugoslavijoje. Sovietų krašto apsau
gos ministerio maršalo Žukovo vadovaujama delegacija atvyks 
pas Tito pasitarimams. Nežinomas pasitarimų tikslas, bet jj iš
duoda karinė delegacijos sudėtis.

/
Prileidžiama, kad Žukovui pavesta “pagyvinti” Maskvos ir 

Belgrado bendradarbiavimą karinėje srityje. Darbas pavestas 
Žukovui, nes jis yra senas Tito draugas, karo meto bend
radarbis, nesusitepęs Tito pašalinimu ir pasmerkimu 1948 m. 
Stalino sąjūdyje. Politiniai šaltiniai sako, kad Žukovas yra 
svarbiausiu, režisoriumi, kuris surežisavo Tito priešininkų paže
minimo ir iš Kremliaus išvietinimo komediją.

UŽKULISINE MASKVOS DIPLOMATEI A
Londono politiniai sluogsniai iššifravo (rugsėjo 18 d.), kad 

Sovietų Sąjunga ėmėsi diplomatinių užkulisių iniciatyvos suda
ryti naują Balkanų sugrupavimu, kuriam vadovautų komunis
tai. Pirmuosius oficialius žingsnius ji pavedė padaryti satelitui 
Rumunijai, nes numatytas jos įtakingesnis stovis Balkanų vals
tybėse. Rumunija netiesioginiai jau kreipėsi į Graikiją ir pasiūlė 
jai sudaryti Balkanų draugystės, bendradarbiavimo, kultūrinio 
pagyvinimo ir nepuolimo sutartis. Sugrupaviman numatytos ir 
Albanija, Bulgarija, Turkija ir Jugoslavija, gi vėliau — kiti sa
telitai ir Rytų Vokietija.

Kasdiene išryškėja faktas, pasaulį. Keletą tokių Calbe pa- 
kad raudonoji bolševikų dikta- sikalbėjimų patieksiu skaityto- 
tūra per 40 metų Rusijoj ir sa- jams.
telitinėse valstybėse gimusiam Įdomus pasikalbėjimas 
jaunimui nesugebėjo įskiepyti .....
komunizmo ir bedieviškumo ^a^ai įdomų pasikalbėjimą 
idėjų. O mūsų tauta kokiomis S‘lb,e turė» 8U vienu iaunu 
nuotaikomis ir viltimis gvvena?, “a“kvos """"■"■I“*” studentu. 
Ką sako faktas, kad Mairo- Swup«iino teatre. Po vaidinimo 
nio ••Jnnnoii Lietuva" („ku-! lSėJ° PaaivaiMftoti. Tas studen- 

tas dirbo derliaus nuėmimo dar-puotoj Lietuvoj valstybinės lei
dyklos išleistoji knyga) 25,000 
tiražas buvo išpirktas per ke
lias dienas. Tas pats atsitiko ir 
su Vinco Krėvės ir kitų tauti
nių rašytojų išleistomis knygo
mis.

Pasiremdamas patikimais 
duomenimis, noriu mūsų skai
tytojams parodyti, ką galvoja

bus tris mėnesius. Niekas iš io 
draugų — studentų nevyko. Jis 
irgi galėjo išvengti minėtos 
prievolės, kadangi jo tėvas 
stambaus masto inžinierius. Jis 
palaiko ryšius su žymiais ko
munistais ...

Studentas kalbėjo:
— Pas mus, Sovietų Sąjun-

U2BLOKUOTAS SAN MARINO

Italijos policija tikrina keliautojus prie San Marino sie
nos, kad į bekovojanėių demokratu ir komunistinių vyriausy
bių tarpą neįsimaišytų svetimos jėgos. (INS)

Pakilo tiesiog ovacijos. 
Dviem šimtams studentų reika
laujant paaiškinimų apie Ven
griją ir Lenkiją, profesorius 
pareikalavo nusiraminti. Paga
liau jis garsiai paklausė: “Ar 
yra kas nors mūsų tarpe, kuris 
galėtų pareikšti, jog mūsų laik
raščiai meluoja? Kad dar, be 

1 to, yra kokia nors kita tiesa, 
kurios mūsų laikraščiai nemi- 

! ir””

Atsistojo dar vienas studen
tas, kuriam visi kaip vienas 
garsiai pritarė, ir be jokios bai
mės pabrėžė:

— Laikraštinių pranešimų 
kartojimas mus visai nedomina. 
Mes visi juk skaitome laikraš
čius. Duokite mum tikrą tiesa, 
--- prašome!”

.laisvojo pasaulio nematęs, Ru- 8»j. viaad buvo svarbiausia pi- 
.. . . . nieai ir stambios pažmtvs • beisijoj gimęs ir augęs, jaunimas, " būčiau der-

o ypač studentija. proteKCijos. As Duciau aer
“Times Magazine” tilpo labai haus Prievolea lšven*

gęs, bet pats savo noru nore-

savo draugais išeitume į gatvę, tiniai pasikeitimai valdžioje gal- 
suruoštume sukilimą ... Mes būt suteiks daugiau laisvės me-

įdomus ir būdingas Marvine L. 
Calbe straipsnis. Tas žurna- 

AIŠKUS TIKSLAS listas turėjo galimybės Sovietų
Maskvos strategija turi tikslą pavilioti “tautinio komuniz- , išgyventi net trylika

- - - - ..........................— I menesių: jis gyveno JAV pa-
Graikija šia sugestija oficialiai jau yra ! ^Tats^a“* Jk? ^šva«nėjo

plačiąją Rusiją nuo Taškento 
iki Leningrado. Visą laiką rašė 
dienyną.

Calbe rusų jaunimą suskirs
to į tris grupes. Vieną jų su
daro fanatikai komunistai. Ki
ton grupėn įeina tie, kurie kal
ba ir siekia skubių pasikeitimų 
Rusijos gyvenime. Trecią gru
pę sudaro (jų daugiausia!) 
žmonės, pasimetę ir nusivylę. 
Jie jau nebetiki į socialistinį 
teisingumą. Jie nuolat ir nuo
lat pakiša labai pavojingus ir 
slidžius klausimus. Jiems daug 
kas neaišku. Jie daug ką no
rėtų žinoti, nes jie nėra matę,

mo” Jugoslaviją į savo pusę, neutralizuoti pietinį NATO sparną l menesi4 
(Graikiją ir Turkiją)
atmetusi. Tačiau Tito nieko neprasitarė. Dabar Žukovas ir at
siunčiamas pajudinti reikalą ir kartu aptarti gyvesnio karinio 
bendradarbiavimo su Maskva galimumus. Diktatorius Tito pate
ko į tokią laimingą jam politinės situacijos strategiją, kad juo 
domisi ir Rytai, ir Vakarai. Labai gudriai laviruodamas ir iš
naudodamas padėtį, Tito neužsiangažuoja nei vienai, nei kitai 
pusei. Jis žino, ką daro. Rytų ir Vakarų imtynėse jis skelbiasi 
neutraliu. Konferencijose palaiko Maskvos pusę. Ginklus, pini
gus ir ekonominę paramą priima iš abiejų pusių. Tikrai gudrus 
ir apsukrus diktatorius. Bet jo negalima laikyti tokiu, koks yra 
Lenkijos Gomulka. Anas save parodė “tautinio komunizmo” 
kovos pačiame pavojuje, kai tuo tarpu Tito šį vaidmenį vaidina 
tik dėl politinės situacijos jam palankumo. Jis yra idealistinis 
komunistas, bet nemato geresnio kelio savo diktatoriavimui, 
koks yra dabar. Nelauktina ir šioje konferencijoje, kad Tito 
pąsikeistų, pultų besąlyginiai į Kremliaus globą. Išdidus būti sa
telitu, kokiu jam būti siūlo Maskva. Nuo bendradarbiavimo, ypa
tingai nuo paramos, jis neatsisakys, bet savo linijos laikysis ir 
toliau. Jis gali pasiųsti (jei tokia konferencija bus) savo atsto
vus į Rumunijos sugestionuotą šešių Balkanų valstybių ministe- 
rių pirmininkų konferenciją, gali net pats išvystyti tokios kon
ferencijos reikalingumo veiklą. Bet toliau nenužengs, kaip da- spausdinti Jaunimo kongreso ir

jau savo kraštui gera padaryti 
Pasinaudojau proga.

— Komunistinė bendruomenėj 
statoma amt nuostabių humani
tarinių pamatų. Komunizmo i- 
dėjos žavios. Bet tas viskas 
tvarkoma ir vadovaujama nie
kšiškai ir sadistiniai žiauriai,— 
paaiškino studentas. — Visa 
vyriausybė dvokia biurokrati
jos smarve. Riebūs biurokratai 
su riebiais snukiais ir su dar 
riebesniais pasturgaliais (tegu 
atleidža man skaitytojas už 
grubumą, bet aš verčiu tiksliai) 
mėnesiais sėdi, ką čia mėne
siais, — metais ir vis planuoja. 
Betgi ar domisi jie žmonėmis? 
Žmogus jiems nerūpi! Jie rūpi
nasi savimi. Jie trokšta turėti 
vis daugiau pinigų, antrą au
tomobilį, gražesnius namus ir 
dar vieną vasarnamį pajūry. 

Vėliau studentas kalbėjo apie

norime matyti laimingą Rusi
ją! — užbaigė.
Komunistas — tai turtuolis 
Kartą Maskvoje viename uz

bekų restorane Calbe išgirdo 
j vieno rusų sportininko išsireiš

kimą apie komunizmą:
— Komunistas — tai žmo

gus, kuris turi - automobilį, ge
rai aprengtą ir sočią šeimą, 
vasarnamį ir plius kiekvieną 
mėnesį daug .pinigų.

daugis nieko nėra skaitę (apart , ..
blogybės) apie Vakarų laisvąjį ukl,mnkus- J“°a 's Pat. maz<™

_______ ____________________ moko gyventi, dirbti ir veikti
kolektyviai. Tuo tarpu jie vi
są amžių galvoja apie nuosavą

Tautinių Šokių šventės aprašy
mai. Iliustracijai pridėtos ir dvi 
nuotraukos. Be to svetimasis

bartinis jo žonglieriavimas. Kadangi Graikija tokią sugestiją 
jau atmetė, gi Turkija negavo pakvietimo, tai ir Žukovui ne
pavyks nieko laimėti. Turkijos nusistatymas yra aiškus. Ji 
nesileis į jokias kombinacijas, kurias kombinuoja komunistinis skaitytojas supažindinamas su 
blokas. Turkijai komunizmas nepakeliui. Jis yra didysis jos lietuviškojo “Amerikos Balso” 
priešas ir nuolat reikalauja laikyti milžinišką kariuomenę, kad darbu. Knygų apžvalgos sky- 
apsisaugotų nuo komunistinių pavojų savo krašto laisvę. Tik 
JAV dėka visus sunkumus iki šiol pakelia. K. Tautkus

“Lituanus” vis dar eina
Iš tikrųjų gajus ir nepapras-1 rijos eigoje. Rašinys dokumen

tai gyvas tas mūsų studentijos 
pasididžiavimas ir tikrasis jų kū 
dikis angliškasis “Lituanus”. 
Leidimo sąlygos — daugiau ne
gu sunkios. Materialinės ir mo
ralinės paramos rodos tiek ne
daug. Kitiems leidėjams juk tik
riausiai pritrūktų ir noro, ir kan 
trybės dar t6liau vežti taip ne
daug kieno įvertinamą darbą, 
bet visi tie nesmagumai ir kliū
tys, kaip matome, negali paveik
ti mūsų jaunimo atstovų — stu- 

.dentijos pastangų ir pasiryži-

tuotas, naudotos literatūros są 
rašas pateiktas, iliustracijai pri
dėtas orientacinis Lietuvos že
mėlapis.

Dr. Juozas Grinius šiame “Li
tuanus” numeryje rašo “A Glim 
pse into Polish — Lithuanian 
Relations”. Tas rašinys, kaip ži 
noma, neperseniausiai buvo 
spausdintas Paryžiaus lenkų 
žurnale “Kultūra” ir susilaukęs 
įvairių komentarų bei pastabų. 
Šią jautrią temą apžvelgti tarp
tautinėje plotmėje ne kiekvie-

relyje dr. P. V. Vygantas re
cenzuoja dr. J. Pikūno veikalą 
“Fundamentai Child Psycholo- 
gy” (259 psl., Mibvaukee, The 
Bruce Publishing Co., 1957). 
Apie šią knygą savo metu jau 
buvo atsiliepimų mūsų spaudo
je.

Ir, kai peržvelgi į iki šiol iš
leistų “Lituanus” numerių komp 
lektą, jie sudaro jau visiškai sto 
roką tomą. Įdomus ir vispusiš
kas jų turinys, atskiri straips
niai, kurių neretas gali būti net 
ir labai naudingas mūsų kultū
rininkams ir visuomenininkams, 
aiškiai rodo, kad “Lituanus”, 
nors pirmoje eilėje skiriamas 
svetimajam skaitytojui, nema
žiau jis yra būtinas ir išeivio in
teligento lentynoje.

Al. Ginuuntas

mo. Ir tokiu būdu tūkstančiams nam publicistui būtų pavykę, 
svetimųjų šiomis dienomis siun- bet mūsasis kultūrininkas tai 
tinėjamas “Lituanus” šių metų atliko.
trečiasis numeris, datuotas rug- Apie lietuvių tautos genijų M.
sėjo mėn.

Kas įdomaus, kas pažymėtino 
naujausiame numeryje. Ar tik 
nesvarbiausia yra tai, kad kiek
viename “Lituanus” pastebima 
vis daugiau jaunų autorių. Ir 
tai rodo, kad dažnai kaikieno 
pakaltinamas mūsasis jaunimas 
yra gajus. Dar daugiau — jis 
aktyviai įsijungia į visokeriopą 
visuomeninį darbą savo aktyviu 
darbu. Kaikurie jaunieji straips 
nių autoriai pasirodo, kaip tikrai 
toli pažengę ir moką galvoti. Pa 
galiau jų priėjimo būdas prie 
skaitytojo yra tinkamas ta pras 
me, jog yra paruoštas galimai 
lengviau suprasti ir įsitraukti

K. Čiurlionį išsamų rašinį, be
veik studiją, pateikė lietuvių tau 
tos bičiulis estas Aleksas Rąn- 
nit. Čia galima būtų pastebėti, 
kad ir visas žurnalas, t. y. visos 
iliustracijos paskirtos kaip tik 
M. K. Čiurlionio kūriniams. Ir 
tik su širdgėla galima liūdėti, 
kad jos nėra spalvotos. Bet ir 
iš paprastų fotografijų bei 
straipsnio teksto skaitytojas 
turėtų pažinti Čiurlionį ne vien 
kaip mūsų tautos, bet ir viso pa 
šaulio nuostabų kūrėją. Rašinio 
pilna antraštė — “M. K. Čiur
lionis, the First Abstract Pain- 
ter of Modern Times”.

nui ir kūrybai. “Aš irgi turiu

Gailisi tarnavęs prievartai

Alfred Kantorowicz - Kantor, 
vienas žymiausių R. Vokietijos 

viltį, bet... bet aš jau neturiu. literatūros žinovų, perbėgo į
tikėjimo nei pasitikėjimo tokių' Vakarų Berlyną. Šis įvykis ge- 
permainų galimybe.” ! rokai sukrėtė likusius komunis-

.. __ ,, j tų šviesuolius. Savo laiku Kan-
JieSko heaos apie V«ųcn« I tor buvo garsiųjų „

Mann, R. Rolland ir E. Hemin-Lenino bibliotekoje — audi
torijoje. buvo skaitoma paskai
ta. Calbe buvo vienintelis sve
timtautis, kuris jos klausėsi. 
Lektorius kalbėjo, kaip ir dera 
sovietiniam profesoriui, prisilai-

T ,, . . .. ,, i kydamas partinės linijos. Vie-I klausimą, kas gi šiandien J. ... . . . , . .* ° noje paskalos vietoje lektorius
išsitarė senoviškai: “ .. .šlovin-Rusijoje visų žymiausias ko

munistas, sportininkas atsakė, 
jog Chruščevas ir Bulganinas! 
— Kodėl ? — Dėlto, kad jie abu 
šiandien turi automobilius, šei
mas, vasarnamius pajūriuose 
ir dar daug pinigų!

Kiek įgėręs sportininkas ta
rė: “Karas tikrai neišvengia
mas. Karas netrukus įvyks! 
Manoma, jog dvejų metų laiko
tarpyje. Kodėl? — Cgi todėl, 
kad kapitalistai nori ajteiti pas 
mus, bet kadangi rusų Vanka 
nors ir nemėgsta komunistų, 
bet jis myli Rusiją, tik todėl jis

goji, geniali ir galinga sovietinė 
liaudis ...” ir t. t. Jauni klau
sytojai tingėjo klausytis. Be
veik visi garsiai ėmė žiovauti, 
kiti pajuokė lektorių ir darė pa
juokiančias sarkastinės pasta

gway draugijoj. 1931 m. jis į- 
stojo į kompartiją, buvo komu
nistų raštijos vadu weimarinėj 
Vokietijoj. 1936 m. jis buvo 
tarptautinės brigados karinin
ku Ispanijoj, n D. karo metu 
jis tarnavo JAV Columbia 
Broadc. System radijo įstaigo
se ir organizavo antihitlerinių 
rašyt, sambūrį. Po karo grįžo 
R. Vokietijon, kur aktyviai da
lyvavo komunistiniame sąjūdy
je. Kai kilo vengrų revoliucija, 
Kantor pasisakė prieš Kremlių

bas, o dar kiti skaitė laikraš- drauge su keliais savo bendra-
darbiais. Pastarieji liko uždary
ti kalėjimuose, o jis pats pa
spruko. Savo radijo kalboj iš 
laisvojo Berlyno Kantor pareiš
kė:

“26 metus gyvenau komunis-

, . . , , , . . .. 1 narsiai kovos ir naikins kapita-žemea gabriuką Ir jogu Jis j 
tun tą mažyty kąsneli žemes, nraAitvvykę praeity.

Pasiilgę tikrojo meno
Kartą Calbe susitiko biblio

tekoje su viena gražios išvaiz
dos mergina. Susipažino. Bekal
bant apie Amerikos gyvenimą, 
apie mailono nuostabias kojines, 
mergaitė su pagieža ir pykčiu 
išsitarė prieš sovietinius roma
nus: juose tik komunistinė pro
paganda — neįdomūs.

— Dabar aš skaitau vien tik 
rusų romanus — XIX a. rusų 
romanus ir knygas. Jie mane 
domina tuo, kad juose nerasi 
tos prakeiktos politikos. Nuo 
pat pradžios iki galo kiekviena 
sena knyga dvelkia grynu me
nu. Mes visos ir mano drau-

jis jį nuoširdžiausiai apdirba, 
tiesiog, sakyčiau, savo žemės 
gabaliuką myli. O kolchoze (ko
lūky) jis tik vergiją atlieka.

— Mes galvojame, — pridū
rė studentas, — jog atėjo lai
kas, kad ir paprastas Sovietų 
Sąjungos žmogus gautų teisin
gą atpildą už savo darbą.

Studentas pasakojo amerikie
čiui apie smarkius ginčus, ku
rie nuolatos iškyla institute, 
kur jis studijuoja. Kartą po 
tokių ginčų institute grupė stu
dentų nuėjo pas vieną draugą 
į butą, kad aptarus esamąją ša
lies būklę ir nuspręstų, ką rei
kia daryti. Vieni studentai siū
lė sukilimą rengti, kiti, ir kartu 
čia minimas studentas, siūlė 
palaukti, nes ginklo jėga prieš .'gai tikrai pavargome nuo pro-
kariuomenę nieko» nepadarysi.! pagandos ir politikos mene ir 
Galiausia tas studentas tarė: ( kūryboje. Mes trokštame tik-

— Jeigu aš tikėčiau, jog su
kilimas gali pavykti, tai prisie
kiu Dievu, jog dar šiandien su

ro, o ne dirbtino meno.
" Amerikietis žurnalistas pa-

g JANIS KLIDZEJS wcMattnca««iSL««Į
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— Kaip tau, Andriau, taip iš viso sekasi?
— Puikiai. Karališkai. Penkiems!
— Tai tu turėtum atrodyti daug linksmesnis.

, — Mano nosis neišmano nei šokti, nei šposus
krėsti, jei ji kitiems nepatinka. O jei manęs klausia, 
kaip man sekasi, visada taip atsakau. Kaip tau 
universitete? — toliau klausė Andrius.

Daug darbo. Įdomu, patrauklu, nes viskas 
nauja.

Daug ko Jonas pasakojo apie universitetą, And
rius klausėsi ir mintimis skaičiavo, kiek mėnesių jam 
dar iki to.

— Ar nenueisime pas mūsų mergaites? Lija ir 
Virginija gyvena kartu, — kvietė Jonas.

— Ne, — ištarė tik vieną žodį Andrius, ir Jonas

Toliau telpa viena A. Vaičiu- 
į rašinio turinį svetimajam skai- i laičio pasaka bei trumpas supa- 
tytojui. Įžindinimas su autoriumi. Kitas

Buv. “Lituanus" redaktorius1 jaunosios kartos visuomeninin-' nesistengė jį prikalbėti, nes žinojo, kad viskas bus 
Leonas Sabaliūnas, vienas akty- kas, lituanistas Kostas Ostraus-1 veltui.
vesniųjų jaunosios kartos vei- kas pateikia sutrumpintą straip I — Užeik dažniau pas mus į svečius, — sakė
Irėjų, pateikia straipsnį “Prelu- 
de to aggression”, kuriame ne 
taip jau siaurai peržvelgia nelem 
tąjį Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių likimą netolimos isto-

snį iš “Literatūros Lankų”; te
ma — “Creative Writing in an 
Foreign Language an its Diffi- 
culties”.

Paskutiniuose puslapiuose iš-

čius ir knygas.

Po paskaitos studentai ėmė 
klausinėti profesorių apie Ven
griją ir Lenkiją. Tačiau jis at
sakė: “Draugai, man atrodo, 
būtų geriau apsvarstyti 20-tą tinę svajone. Po pastarųjų me- 
komunistų partijos suvažiavi- tų įvykių nuo birželio 17 iki 
mą ir asmens garbinimą...” vengrų tragedijos, kuri nuliūdi-

Visi kaip vienas garsiai šau- no daugelį senų komunistų, ir 
kė: “Ne, mes to nenorime!” (po Ulbrichto terorizmo ban-

Atsistojo jaunas vyras ir gOS prieš šviesuolius, praradau
klausia:

— Mes norime sužinoti tiesą 
apie Vengriją ir Lenkiją. Duo- įėjau prie įvedimo 
Rite tikrų duomenų apie tas ša
lis. — Kiti vėl šaukė, jog juos 
visai neinteresuoja oficiali (val
dinė) linija. — Duokite man 
nemelagingų faktų! — Greta 
amerikiečio sėdėjęs studentas 
šnibždėjo savo kolegai: “Da
bar jis negalės išsisukti, turės 
kalbėti”.

paskutinę viltį ir visas iliuzi
jas. Negaliu paneigti, kad prisi- 

sistemos, 
prieš kurią tariausi kovojąs: 
prieš neteisėtifmą, darbininkų 
išnaudojimą, šviesuolių paver
gimą, prieš atbukėlių kliką, ku
rie pažemino socializmą, kaip 
kad naciai pažemino Vokietijos 
vardą. Mūsų tikslas buvo de
mokratija, tačiau atsidūrėme 
valdininkų diktatūros grandinė-

Betgi lektorius vis siūlė ap- Se. Įmonės, liaudies nuosavybė, 
tarti 20-tą komunistų partijos | tapo valdininkų nuosavybe, kur
suvažiavimą. Staiga atsikėlė 
studentas ir visai drąsiai pa 
reiškė:

— Mes visi esame raštingi:

darbininkai neteko pagrindinių 
teisių ir atsidūrė pusiau vergi
joj, priversti stoti į specialias 
darbo grupes, kurios be tikslo

skaitome laikraščius ir knygas, stumdomos turėjo dirbti virš-
Jūs mus išmokėte. Dabar gi 
mes norime sužinoti tiesą. Mum 
svarbu išgirsti nemelagingus

stebėjo, jog šiandieniniai sovie-1 pi.”

valandžius įtemptom jėgom”. 
Antroj savo kalboj studen

tams jis pareiškė viltį vėl galė-
faktus, tuo tarpu laikraštinė' siąs kur nors laisvame univer- 
frazeologija mums visai nerū-įsitote profesoriauti. Kol kas

užsiimsiąs plunksnos darbu.

Išėjus į gatvę, Andriaus akys apsiašarojo. Jis buvo sumokėta už mokslą ir dar dešimt latų pa
žiūrėjo į J t> n o langą. Stovėjo valandėlę susimąstęs 
ant šaligatvio. Jei Jonas būtų prie atdaro lango, An

siųsta tėvui. 
Šeštadienis. Laisvesni žmonės gatvėse. Dauge-

ant šaligatvio. Jei Jonas būtų prie adaro lango, i iį8 pasivaikščiojo laiką praleisdami ir jų balsai buvo
— Atleisk, bičiuli.
Andrius pažvelgė vėl į langą, pradėjo pamažu 

eiti ir šnibždėjo savyje:
— Mielasis bičiuli, Jonai... Tu esi toks geras... 

O aš ? Nevykėlis ... Andriau, tu esi chuligano ba
tas! Taip, batas...

Ir dar Andrius galėjo save ilgai kankinti.
Kažkokiame gatvės kampe pasisukdamas, jis 

sutiko Liją Smildzianytę. Ant galvos ji turėjo juodą 
fuksės kepuraitę su korporacijos ženklu kaktoje.

Andrius tik pakėlė kepurę ir nuskrido kaip vė
jas. Jis tik girdėjo, kaip praeidama ji sušuko:

— Andriau!
Andriui buvo taip, lyg pyktų ant kažko, taip 

lyg gėda, ir jis įsimaišė į žmones.
Bėgte nubėgęs tam tikrą kelio galą, pradėjo eiti 

pamažiau. Sustojo prie vieno kito lango. Taip, ten 
buvo daug visokių dalykų, kuriuos, kaikurie galėjo 
pirkti, kas patiko ar buvo reikalinga.

Už lango buvo blizgančių juodų ir rudų batų. 
Ponių batukų buvo net mėlynų, žalių, baltų, ružavų, 
sidabruotų ir paauksuotų. Kokios turėtų būti jų 
kojos, kurios šiuos batukus nešiotų?

Ten pat prie lango Andrius pakėlė koją Ir ap
žiūrėjo savo bato puspadį. Ten buvo pailgas pra-

Jonas, kai Andrius ataiaveikino. - Atei. tn'ūaų orga- ginimą, ir jame buvo Įsikibusi skiedra. Andrius

nizacijos studentai. Pasikalbėsime, nueisime kur 
nors.

— Ką aš su tokiais gudriais žmonėmis galiu kal
bėti! — Andrius buvo užsikirtęs.

ją numetė ten pat ant gatvės.

Nors lange blizgėjo batai, bet nieko, brolau! 
Nueisi ten pat pas batsiuvį, pasėdėsi, kol pataisys. 
Naujų dar ilgokai reikės palaukti. Kaip tik dabar

džiaugsmingi.
Andrius dar sustojo prie knygų languose, aki

mis nusipirko visas knygas, sudėjo į lentynas prie 
Laimono lovos, ir tada — su pavydu pažiūrėjęs, kad 
jos lieka čia pat lange, ėjo namų link.

38.
— Greičiau, tu drambly! — taip kažkas šaukė 

jam viršum galvos, kai jis perėjo per gatvę.
Pakėlė galvą. Laimonas prie lango.
— Na? — jis šaukė atgal nuo gatvės.
— Eik į vidų, tada pamatysi!
— O, taip! Ten buvo Skaidrytė ir Inta. Visi 

buvo pasipuošę, lyg eitų prie altoriaus.
— Ai, ai, ai! Kur tu vaikščioji? Sakyk grei

čiau, kaip vadinasi toji, pas kurią tu kaip tik buvai! 
Sakyk, sakyk, kitaip — žnybsime! — apspito ir 
čiulbėjo mergaitės.

— Zelma Lagerlefa, — sakė Andrius.
Mergaitės atsitraukė ir į jį žiūrėjo plačiom akim.
— Ta... jau kokia vokietė? .. Kur tu su ja 

.susipažinai? — klausė jau visai rimtai.
— Langė — pasakojo toliau Andrius.
— Kaip, — lange! — du balsai.
— Na — taip! — Ji gulėjo lange...
Tyla ir nustebimas.
— Tai jau kokia knyga! Ha, ha! — juokėsi 

Laimonas ir raitėsi iš džiaugsmo, kad Andrius mer
gaites taip ant vietos apgavo net iki pavyde.

'(Bus daugiau)
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LIETUVOS SAVANORIŲ KLAUSIMAS 
AMERIKOJE

DR. KAZYS SRUOGA, L. K. K. savanoris

visuomenę Amerikoje? Ar bu
vo tatai įtikinančiai ir sumaniai 
padaryta? Savanoriams gali at
rodyti, kad visuomenė juk žino 
jų nuopelnus ir jų padėtį. Ko
kio gi čia kito atsikreipimo be
reikia? Tiesa. Vieno betgi da
lyko neturime užmiršti ir pa
neigti. Ne daug yra savanorių 
amžiaus (50—60) lietuvių, ku
rie labai aktyviai reikštųsi vi
suomenėje. Jaunesnioji gi kar
ta, kad ir žino apie savanorius,' 
bet labai gyvai persiima vėles- j 
niųių tėvynės didvyrių dar
bais ir nuopelnais O jų juk

būtų pamatyti, kokius gi ypa- buvo: 1941 metų sukilėliai, par- 
tingai specifiškus klausimus tizanai. Sibiro ir naciu kanki- 
Lietuvos savanoriai Amerikoje n-aj jr jtjtajp gavanoriškai ir 
galėtų turėti. Jie čia gyvena didvyriškai žuvę už Lietuvą, 
kaip ir visi kiti naujieji ateiviai.
Vieni geriau, kiti blogiau. Jie Todel ir ptrodo kad vien tik 
dalyvauja kultūros ir politikos laukdami ir po truputj viSUOme-i 

Vieni daugiau,^kiti nej priekaištaudami. savanoriai 
iš “užmiršimo” niekada neiš-

Adolfas Juodka telef onuo ja 
ir sako man: “Parašyk apie už
mirštuosius. Juk šiemet jų dvi 
gubas jubilėjus. 30 ir 10 metų 
sukaktuvės”. Juodka yra Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų Sava
norių Chicagos skyriaus pirmi
ninkas. Gi jo pavadintieji “už
mirštieji” yra Lietuvos savano
riai. Šiemet sueina 30 metų nuo 
savanorių sąjungos įkūrimo ne
priklausomoje Lietuvoje ir 10 
metų nuo tos sąjungos “atkūri
mo” tremtyje.

Iš šalies žiūrint, net sunku

darbuose. 
mažiau. Jie net turi vieną daly
ką, kurio kiti lietuviai neturi. 
Jie turi Lietuvos laisvės atko
votojo vardą ir neginčijamą 
garbę. Amerikos lietuvių spau-

eis Taip ir išmirs neišėję. Gal 
i?

SEKA PIRMENYBES

Aklas Milwaukee miesto gyven
tojas nešasi radio, nes nori būti ge

taip ir reikia, gal taip ir gerai ?irai informuotas kaip vyksta Mil- 
Daug yra argumentų, kad taipį vvaukee beisbolo komandai pirme- 
negerai kad taip būtų labai nybese dėl pasaulio čempiono var

dą kasmet, maždaug tuo pačiu blogai ’ Bet gal savanoriai da
taiku, vis plačiai aprašo tuos nebeįUrj pajėgių visuomeninta-1

(INS)

pačius savanorių kilnumo fak- organizatoriUi minties ir 
tus ir pakartoja tuos pačius, žodžio meisterių? SaVanoriu 
labai nuoširdžius, pagyrimus sa tarpe yra nUQ eilinio iki pulko 
vanonams. j beJ divizijos vado, iki štabo vir.

O visdėlto yra vienas skubiai šininko, iki paties kariuomenės 
spręstinas klausimas. Tas klau va^° ’r ne^ krašto apsaugos mi
nimas svarbus ne tik savano- nisterio. Dauguma jų gyvena 
riams, bet ir visiems lietuviams., Amerikoje ir net Chicagoje. Ir 
Juodka labai taikliai ir teista- nesuklysiu pasakęs, kad labai

mažai iš tų buvusių didžiųjų te
dalyvauja savanorių organiza- 

Kodėl?

gai tą klausimą pavadino: “už
mirštieji”. Retkarčiais spaudo
je, dažniau per privačius pasį- cijoje 
kalbėjimus, savanoriai nusi- 1
skundžia, kad lįetuviškoji vi- Todėl mes besielvartaudami, 
suomenė užmiršo savanorius ir kad mus kiti užmiršo, turbūt 
jų pasiaukojimą tėvynės tais- turėtume patys save prisiminti, 
vei. Savaime suprantama, kad 0 svarbiausia visuomenei kon- 
toks reiškinys yra labai pavo- krečiai pasakyti, ko gi mes no-
jingas Lietuvos laisvei. Ypatin
gai šiandien, kada visus šaukia
me į kovą už Lietuvą.

Bet gi konkrečiai: kuogi tas 
savanorių užmiršimas pasireiš
kia? Aišku, kad čia gali būti 
įvairių atvejų. Visų nesiimu ži
noti. Tačiau, labai bendrai 
imant čia gali būti dvejopo po
būdžio problemos: finansinės 
ir moralinės. Finansinė pro
blema kyla tada, kai savanoris 
dėl ligos, senatvės, sužalojimo 
ar kitų priežasčių nebeturi už 
ką duonos nusipirkti. Deja, 
taip pasitaiko. Moralinė pro
blema atsistoja prieš akis, kai 
visuomeniškoje plotmėje sava
norio balsas nepabojamas ir jo 
asmuo paniekinamas. Ir taip 
esti. Suprantu, kad šita tema 
opi ir ne visai aiški, bet visvien 
aktuali.

Kur tų negerovių priežastys? 
Nepriklausomoje Lietuvoje sa
vanoriams finansinį ir moralinį 
pagrindą sudarė pati Lietuvos 
valstybė — tiesioginiu ar netie
sioginiu būdu. Amerikoje, žino
ma, kitaip. Savanoriai kovojo 
ne už Ameriką, bet už Lietuvą. 
Todėl čia savanoriai, jei ko ga
li atsiekti, tai tik per lietuviš
kos visuomenės palankumą sa
vanoriams. Bet klausimas: ar 
buvo organizuotai ir visai kon
krečiai atsikreipta į lietuvišką

rime ir kuo mes dar galime Lie
tuvos reikalui padėti. Pirmas 
žygis priklauso Chicagai. Čia 
yra centro valdyba, čia didžiau
sias centrinis Chicagos skyrius. 
Tai būtų geriausias 30 ir 10 
metų sukaktuvių atžymėjimas. 
To taukia savanoriai ir jų drau
gai.

PASLAPTINGOSIOS 
RAIDĖS - UNESCO

Šiuo metu dar nevisi žmo
nės žino, ką reiškia šešių di
džiųjų raidžių junginys — 
UNESCO. Tai yra pirmosios 
raidės šių atskirų žodžių. The 
United Nations Educational, 
Sclentific and Cultural Organi
zation, kas lietuviškai reikštų 
— Jungtinu Taiutų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
ja.

UNESCO formaliai buvo į- 
steigta 1946 m. lapkričio mėn. 
4 d., nors jos veikimo progra
ma' buVo sudaryta 1945 metų 
rudenį, dalyvaujant 43 tautų 
atstovams. Dabartiniu metu 
šios organizacijos narių skai
čius jau paaugo iki 81 valsty
bės.

Ši organizacija savo priekyje 
turi 3 organus: visuotinį susi
rinkimą, vykdomąją tarybą ir

sekretoriatą. Visuotinis susi
rinkimas, kuriame yra atsto
vaujami visi organizacijos, na-i 
riai, paskiria vykdomąją tary
bą, išsirenka generalinį direk
torių. tvirtina finansinius bei 
organizacinius rėmus, priima 
biudžetą ir kt.

Vykdomoji taryba yra suda
ryta tik iš 24 narių ir ji susi
renka sesijoms mažiausiai 2 
kartūs per metus. Pati taryba 
prižiūri inustatytos programos 
vykdymą ir duoda generaliniam 
direktoriui patarimus.

Sekretoriatą sudaro 7 sky
riai: švietimo, tiksliųjų mokslų,! 
socialinių mokslų, kultūrinės 
veiklos, informacijos, techniki
nis ir personalinis. Jo būstinė 
vra Paryžiuje, kur dirba virš 
2 000 žmonių.

UNESCO pirmoie eilėje sten
giasi patobulinti švietimą la-j 
blausiai atsilikusiose tautose. 
Kaip yra žinoma. 45U visame1 
pasaulyje gyvenančių suaugu
sių žmonių nemoka nei skaity
ti, nei rašvti. Todėl ji imasi 
žygių atsilikusiose tautose" aiš- I 
kinti švietimo svarbą ir suma- j 
žinti beraščių skaičių. Tuo rei
kalu organizacija turi įsteigusi 
du centrus — vieną Egipte, 
skirtą arabų kraštams, kitą 
Meksikoje — Pietų Amerikai.

Mokslo srityje UNESCO ska
tina tarptautinį mokslo žmo
nių bendradarbiavimą. Ji sie
kia mokslo žinių paskleidimo, 
ruošiant įvairias parodas, lei
džiant specialius leidinius, da
rant įvairius mokslinius tyrinė
jimus. UNESCO suorganizavo 
tarptautinį bendradarbiavimą 
atominėje fizikoje ir įsteigė a- 
tominio tyrinėjimo laboratori

ją, siekiančią atomo galios pa
naudojimo taikingiems reika
lams.

Socialinio mokslo srityje or
ganizacija irgi stengiasi reikia
mai pasireikšti. Čia yra nagri
nėjamos žmonių susigrupavimų 
bei tarpusavio santykių apraiš
kos ir tuo norima suprasti tarp
tautinių konfliktų priežastis ir 
tinkamus būdus tų konfliktų iš
vengimui.

Kultūriniame bare UNESCO 
pasireiškia mokslo bei meno 
propagavime — rengia paro
das, steigia bibliotekas, leidžia 
leidinius ir t. t. Informacijos 
srityje ji padeda bujoti bei plės 
tis spaudai, radijai ir televizi
jai, kinui. Čia yra išleidžiamas 
mėnesinis leidinys “The UNES
CO Courier”, kuris be a'nglų 
dar pasirodo ir prancūzu, ispa
nu ir rusų kalbomis. Paskutinis 
žurnalo numeris (No. 8, 1957 
m.) yra pašvęstas žymiųjų ra
šytojų dailininkiškicms suge
bėjimams parodyti. Žurnale tel
pa Paul Valery, Hermann Hes- 
se, Nikolai Gogol, Hans Chris
tian Andersen, Leo Tolstoy ir■ 
kitų rašytojų sukurtų dailės į 
darbų reprodukcijos.

Taip pat čia būtų galima su
minėti ir kitus UNESCO nu
veiktus darbus, tačiau dėl vie
tos stokos to neįmanoma pada
ryti. Per beveik vienuolika sa
vo gyvavimo metų ši organiza-1 
cija parodė, kokia svarbi yra 
josios pasiimtoji linkmė žmo
nių gerbūvio kūrime ir kiek 
daug ji susilaukė draugų visa
me plačiame pasaulyje.

Edv. šulaitis

Kai pritruko ašarų . .
Veteranų ligoninėje Clevelande

Legiono vadas — katalikas
Naujai išrinktas JA Valsty-

,pasitaikė retas atsitikimas: pa- bil± leSiono vadas John s- Glea’ 
cientas daug kentėjo todėl, kad son yra katalikas, Maldos ordi- 
ašarų glandos buvo sunaikintos, no r^er*° garbe apdovanotas.

jo akyse visai nebuvo ašarų. ------------- --------
Akys taip išdžiūdavo, kad užsi- — Jungtinės Amerikos Vals- 
merkiant atrodydavo lyg akjįyhės nuo karo pabaigos per 
brūžuotų su aštriu šlifavimo tuos 42 metų priėmė 2.6 mil. 
popieriumi. Įšvirkščiant į akį imigrantų. Tik vienų “karo su- 
atitinkamo skysčio, palengvėda-. žadėtinių” įsileido 115,000. 
vo, bet tik trumpam laikui. Ta
da gydytojai padarė operaciją, 
nukreipdami seilių lataką į akį.
Padėtis labai pagerėjo, tačiau, 
kai karys Sėsdavo valgyti, tuo
jau pradėdavo “verkti”, tiek 
to skysčio prisirinkdavo akyse.
Gydytojai padarė dar vieną 
operaciją iš akies kampo nu- 

! vesdami lataką į nosį, kur ga'ė- 
jo nutekėti “ašarų” perteklius 
ir tada pacientas jautėsi visiš- 

i kai neblogai.

BALYS
ItAIUO III TELEVIZIJA 

Pardnviiniis ir aptariiiivinuis 
2040 W. 71>t Strift

• Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAFAI — Patefonai 
• PLOKŠTELES (Patefonams)
• DAIKTAI DOVANOMS 
• Kil,MOS — foto aparatams 
• Kortelės visokioms progoms 
Lemputės išmėginamos 

N E M O K A M A I 
Pašaukite Pltospect, 8-5374

Pirmad. ir ketvirt. 9 iki 9. Antr., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—tt Sekm. 
9—2.

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI .

WII,L BOARD CHILDREN 
in my licensed home. Excellent 
reference. CEdarcrest 3-5084.

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

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

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

Tel. CAIumet 5-1064

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, IL1 

Telefonas _ FRontier 6 1882

MOVINC

IS ARTI IR TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap 
drauda Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67tli PI. Chicago

IU. VVAlbrook 5-8063

Jeinluh hrauva * J

STATYBAI 

IK NAMt 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokių Kužių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS UTVYINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9,11L, YArds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S Halsted St Chicago 8, U)

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
>447 S 49thCt.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32
~ UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.

180(1 S Halsted St.,, Chicago 8, III

AUPUS IR PEftIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

j.. ... 

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūsu specialvh?

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, mv 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.
• t

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IK RANGOVAI

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

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

MOVIMO

" IŠ TOLI Ift ARTI
NAUJI AZOCI/ T0OKAI- NAUJAUf/ KNAUSTTNtO (PA "K/A/

•IAU Merų PATT0INIAS-PIGUS 10 SĄŽININGAS 0ATAPNAW"AI į!

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St CHICAGO 36, ILL Tel 5 W

F

a ____ „ t _ _______
4. G. TELE VISION CO. • 2512 VV. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FT TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai.

-P
HI Pi vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom.

Hen lkt « vai , pirmad. lr ketv Iki 9 vai Sekm iiirlaryla

Pradčkit Tarnui Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki 810,000.00

BRIfilITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
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.

Atdara
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Antradienis, 1957 m. spalio 8 d. DIENRASTIS DRAUGAS. CHICAOO, TELTNOTS

PROGRAMOJE:
Sol. Sai. Valiuklenė

Sol. St Cltvaras
Akompanuoja muz. Vladas 
Jokubėnos

s
H
«
&
!

LIETUVIŲ GAILESTINGŲJŲ SESERŲ SĄJUNGA RENGIA S. M. SPALIŲ MEN. 12 DIENĄ || Konlanw

Šokiams groja Jurgio Akelio 
orkestras. Sfe

WESTERN BALLROOM SALEJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE

KONCERTĄ BALIU
R

M
M
H

Pelnas skiriamas: Lietuviams li* 
J i re ir Europoje pa- 
kultūriniams reika-remti

lams.
Pradžia — 8-tą valanda 

vakare.
Visi kviečiami dalyvauti.

RENGĖJAI

TĖVAI IR VAIKAI
JONAS MIŠKINIS 

Kaikurie tėvai nemėgsta, kad kiekvieną jų laisvą žodį, išau
būtų kritikuojami, ginčijami jų 
auklėjimo būdai, nes jie, būda
mi pilni meilės, mano esą ge
riausiais auklėtojais. Tuo tar
pu vaiko ateitis dažnai priklau
so nuo to, kaip tėvai supranta

gina pas vaiką pažeminimo 
jausmą, kuris jį lydi visą gy
venimą. Įpratęs būti žemina
mu ir niekinamu, vaikas kar
tais tampa abejingu visa kam 
ir nieko neišdrįs gyvenime nu-

autoriteto dėsnį. Vaikai daž- veikti. Baimės jausmas jį su
nai tampa despotiško autorite
to auka. Yra tėvų, kurie su sa
vo vaikais labai nepedagogiš
kai elgiasi, nors savo profesi
joje ir specialiai gyvenime jie 
gerbiami draugų ir kaimynų. 
Tačiau šeimoj savo žmonos ir 
vaikų atžvilgiu jie iš . tikrųjų 
(dažnai elgiasi nekorektiškai, 
kurie supykę dėl mažmožio mu
ša, kankina ir terorizuoja savo 
vaikus. Mušimas nėra taip skau 
dus kūnui, kaip kaikurios baus
mės širdžiai. Pavyzdžiui, būti 
vaikui uždarytam 1—2 valan
das tamsiame kambarvje, sto
vėti kur nors nepajudinant gai
vos, klūpoti ant kelių, parašyti 
keletą šimtų kartų tokį pat žo
dį ir t. t. Panašias priemones

laikys prie kiekvieno slenksčio 
arba išsidirbs nesimpatingas, 
niekam nepasitikįs, charakte
ris. Tuo tarpu gerose auklėji
mo sąlygose iš tokio vaiko iš- 

,eitų labai teinama, pilna suma
numo ir valios, asmenybė. 

Nežeminti vaiko autoriteto

Yra ir tokių tėvų, kurie sa-1 
vo vaikams duoda pajusti, kad 
jie yra žemesnės būtybės, pa
sakyti jiems, kad jie esą kvai-

KARSTAS REIKALAS

Kalifornijoj politiniai reikalai 
pradėjo virti, kai šen. Knowland pa

liukai ir sunkios nuovokos, kad gkeib^, kad jis kandidatuos res 
jie netokie guvūs, kaip kiti jų j publikonų ir demokratų vardu ir 
amžiaus vaikai ir kad iš jų ne- Muksiąs iš abiejų partijų nomina-

nimo, kas Kalifornijos rinkimų sis
temoje \ra galima. Čia jį mato
me pasirašant raštą. Už jo maty- 

(INS)

būsią nieko gero. Tokie tėvų 
paviršutiniški ir neigiami auklė 
jimo būdai kartais gali sužaloti senatoriaus dukra, 
augančius ir bręstančius jau

vartojant bausmei labai laužo- nųs daigelius. To vaikams ne- 
ma vaiko širdis. Ar toks vai- Į reikia ne tik nesakyti, bet ir 
kas gali betikėti kokia laime? i neduoti pajusti. Kiekvienas

Daug katalikų moksleivių
Los Angeles mieste katalikų 

Baimė ir teroras yra įvairių šie- vaikas turėtų būti taip auklė- mokyklas lanko 135,000 moki- 
los nenormalumų veiksniai. Jie jamas, kad tikėtų pasisekimu, nių. Be to — apie 100,000 kata- 
uždaro vaiko širdį ir sielą, pa- kad tvirtai tikėtų savo Dievo likų moksleivių, einančių į val- 
raližuoja mąstymo jausmą. Ko- Jam duota jėga, jog jis suaugęs džios mokyklas, ims tikybos pa- 
dėl būtinai tėvai ' turi būti padarys pasaulyje ką nors ge-' mokas.
džiaugsmo ir šviesos priešai? ro bei reikšmingo. Kiekvienam _  j

Ar dėl to, kad ir jie kentė savo vaikui tėvai ir mokytojai tu- 
vaikystėje priespaudas?- Ar to- retų tvirtai įspausti mintis, 
kie tėvai nori atsikeršyti nekal
tiems vaikams?

Didelis varžymas užmuša 
iniciatyvą

PRIMERKTA AKIS TIK PUS£ MATO
VVT. 61 R VIDAS

tautinio komunizmo siekis — nu
šluoti kapitalizmo aplinką — išli
ko nepaliestas ir neatlaidžiai sie
kiamas. Komunizmo dogma juk nu

Auksaplunksnis Ged. Galva pie- gyvena kaip brangiausių vertybių, 8Preadusi, kad kapitalizmui pra
šia mano portretą (“D.” rugsėjo kurioms jie tiki. įsikūniiimas. i Pult} 1.e“ia ist°pi°9 veiksniai. Nau 
22 d.), kuris gal netoks tikroViš- T . . . I._ . , . 1.1U dalyku galbūt yra pašokenmas
kas, kokį Adomas Varnas savo I vieną pinigo pusę težiūrint, ki- teikti užsieniui ekonominės para- 
spalvomis oadarytų, bet, gaila, vėl tos nematyti. Į pasaulį tada, taip mos. Jos tėvas yra gal Lenino dok 
parodo nesuprantamą G. G. riešu- sakanL žiūrima primerkta akimi, trina, kuri kolonialiniams kraštams 
oratimą Amerikos ir jog politikos. Paimkime JAV ekonominę paramą paskyrė vyriausią vaidmenį pastu- 
Gausių savo straipsnių nuotaiką Pasauliui. Pasižiūrėkime į žurnalo mėti pasaulinę revoliuciją. JAV 
vienu sakiniu pareikšdamas, sa- “Current History” rūgs. Nr., kur komisija, kuri šią paramą ištvrė, 
ko: “Jungtinės Amerikos Valstybės ta Parama žinovų visapusiškai ap- jako, jog ji ėjusi trimis keliais: 
ne tik pokariniu metu padarė svarstoma. ' , kreditų bei aukų davimu, techniš-
apgailėtinas nuolaidas ir lęido pa- istorijos ir politinių mokslų Ca- ka Parama ir pi?ky?°s 3^.nlėti' 
vergti apstvbe tautų, bet neturėto lįfornia ’ Western universitete prof. f1?- Sakoma, jog 1953 — 1956 me- 
rvškios politikos ją vėliau sulaikv- UVarren Mraiusnvie “The Back- ^fHS komunistinis blokas atsiliku- ti ir neleisti jai sutvirtėti”. Nejau £.*"7 nf X ,iems kra^m9 dav?s 1492 mil.

p dol. (1.416 mil. paskolų ir 36 mil.

Pagal dr. H. J. Spaeth, auto
riaus “World Mission Map” ap
skaičiavimus, šiuo metu pasau
lyje yra 496,512,000 katalikų ir 
jie sudaro apie 18.5% visų žmo
nijos gyventojų, taigi — beveik 
penktadalį. Per paskutinius vie
nerius metus katalikų skaičius 
pasaulyje padidėjęs dvylika mi- 
lionų.

««***3S*****3e*<****W>»SRIBOBU

MOVING
>, BENIULIS* atlieka įvairiu® 
>er kraustymus bei pervežimus 
s ♦nlimų ir artimų atstumų. 

Tel BIshop 1-7075

1. , sV5vlLtetl ' Weiau ground of our Aid Program 
žodeliu ne tik G. G. nori JAV sakoįa-
net Rusiios rėmimą (nugalėti JAV i ' I dovanų). Maskva čia tedavusi 807
nuolusi Hitleri) prikišti? Kas gi Per 16 metų JAV davė daugiau mil opskolu ir 1 mil. dovanu. Ju- 
Marshallo planas. Atlanto ansigv- negu šimtą bilionų dolerių para- <>wdsvija gavusi 444 mil. paskolų, 
nimo saiunga, karas Koreioie, 60 mos svetimoms valstybėms. Pen- Indiia — 368 mi,.. Afganistanas
bilionų d^eriu parama laisvam pa- kios tuo klausimu padarytos stu-1— 139 mi, Indoneziia — lll mil.. Į «>>**********************'* 
šauliui Trumano doktrina Graiki- dijos (dvi prezidentui Eisenhowe- Sirija — 60 mi,., Argentina — 45 
iai ir Turkijai, o Eisonhowerio ara riui, trys kongresui) vienbalsiai mil. <300 ar 400 mil. dol. dovano- 
bams. jei n-1 rvški sulaikvmo ir ne-i patarė paramos politiką ir toliau ta Egiptui ir Sirijai ginklais), 
leidimo bolševikams sutvirtėti po-1 tęsti. Pirmojo Pasaulinio karo me-ĮHtika? Politika pasiseka ir ne. bet tu JAV davė 7 bil. dol. paskolų1 X/
sakvti. kad JAV visai be ryškios ir 3.25 bil. karui pasibaigus (jų aei ^L-vhn
politikos — perriebu. i tarpe ir 6 mil. dol. Lietuvai). Pa-I ramos teikimas tačiau nebuvo su- reikiamo masto pagerinti

Karas yra politika kitomis prie- dėtinė JAV politikos dalis. šelpiamų kraštų piliečių gyvenimą,
monėmis. Gali būti (bes ateities i Antrojo Pasaulinio karo metu šis nepavysimas dirbdina priešus, 
nežinome) karas tarp JAV ir S. parajna ‘pasidarė ryški politikos Paramos reikalingų kraštų pasau- 

ė-dalis. Vadinamu Lend-Lease 38- mil. gyven

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RNEEM
S. įvyks (St. Bijūnas jau nustatė ___ „__ _______
ir laiką: per artimiausius 18-ka niems kraštams suteikta 49 bil. j *°ių; Sovietu teikiama parama čia
mėnesių — “D.” rugsėjo 21 nr.). doi (Anglijai — 29 bil., S. S. — tlk lafas lur°le »r neprilygsta
Bet tada gal nekariška iš anksto g bįb). Atstatymui 1945 — 1947 Amerikos.
ub-oiht; „.vilti? nirrii. “Tuviai metais duota 14 bil. ir pusė (UNR-

RA, gavo 3 bil. — ji palaikė gy
vybę tūkstančiams lietuvių trem-

Netikiu, kad G. G. cituojami Pi- tinių ir padėjo emigruoti).
jaus XII žodžiai skelbė kryžiaus 1947 m. bįrželio 5 d. buvo P34-! nors^imi pi^iimti pareigą: primik 
karą S. S. valstybei, ne komuniz- Relbta Marshallo planas suteikti ti ir kita Pinigo puse 
mo ideologijai. Lietuvių Bičiulių 16-kai dalyvaujančių valstybių 22
paskutinėje studijų sesijoje . prof. bj[ dol. paramos pastatyti jas ant 
A. Maceina teigė, jog komunizmas kojų ir išgelbėti nuo bolševizmo, 
esąs ir metafizinis dalykas, kur Sušelptų kraštų bendros pajamos 
vyksta “kova be divizijų”. Jei JAV pakilo 25 nuoš., pramonės gamy- 
G. G. siūlymu pultų Maskvą, ši ba pašoko 64 nuoš., o žemes ūkio
pasidarytų savęs gynėja nuo už-1 našumas — 24 nuoš. (Italija ir ___ ____
puolimo ir tiktų Sv. Tėvo žodžiai: ; Prancūzija neįsileido komunistų kJip7ti npnki nopfai „.. ___kai 
“Karas vra teisėtas gintis nuo{ partijos į vyriausybę, it^lų parti- Rviestl Penkl poetai su paskai 

ja dabar tirpsta). 1949 m. sausio tomis: T. S, Eliot, O. Nash, se- 
20 d., pradėta Trumano Point Four suo m. Madeleva, H. Rago ir 
programa — padėti atsitikusiems

i skelbti neviltį ? Girdi: “Įvykiai 
rieda” Amerikai “arba pačiai nusi
žudyti arba kapituliuoti Maskvai

Nepaprasti gabumai
Studentė, grįžusi iš meno

kad didžiausias jo tikslas yra mok kl ’giriasi savo moti. 
žmonijos labui .Spletoti geriau- nai. „zinai mama profesorius

Karas yra teisėtas gintis nuo partijos į vyriausybę, it£.lų parti- 
priešo”. Nejau G. G. nori ir Šv. . •
Tėvą Maskvos pusėje irikiuoti?

šia, ką jis turi savyje. Kiekvie-' mano piešinį labai išgyrė. Jis

Nekartą teko girdėti tėvus
kritikuojant bei peikiant mo- Kiekviena vaiką reikėtų mokyti

nam vaikui pabrėžiami turėtų | kad kflrtaj 'vlsa
būti nurodoma tai, kad jame 
dar glūdi neriboti galimumai.

Gaila, kad, prancūzų poeto Beau 
delaire žodžiais, mudu su G. G. 
skaitome vienas kito raštus “ne 
vienas kitą pamilti”. Tačiau kas

Poetų paskaitos
Į jėzuitų vedamą Bostono ko

legiją šiais mokslo .metais pa-

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

Jo vasariais vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

kyklas, kuriose mokymas atlie
kamas laisvai, be prievartos, 
vaikams žaidžiant, visiškai pa
sitenkinant vaikų smalsumu ir 
jų iniciatyva. Tačiau reikia 
žinoti, jog vaikas taip pamėgs
ta darbą, kad kartais net nepa- 
siilgsta atostogų. Nepedagogiš
kas vaiko varžymas užmuša jo 
iniciatyvą, jis netenka lanks- 

\ tumo ir be laiko išsisemia. Daž- 
*' nai dėl šių priežasčių vaikai 

« pasidaro išsiblaškę, užsidarę ... 
Nuolatiniai griežti tėvų atstū
mimai vaikų nuo savęs, varžant

ir auklėti laukti iš savęs ne tik 
didelių dalykų, bet taip pat ir 
tikėti, kad jis yra gimęs tam, 
kad būtų pilnas ir visas žmo
gus, kaip tas ąžuolas, iš gylio 
išaugęs. ,

Todėl tėvai auklėjimo rūmą 
turi statyti be pertraukos, nes 
jie he ką kitą stato, tik savo 
vaiko gyvenimą ir jo gražią a- 
teitį kuria.

save”. Mama pasiteiravo: “Ir 
ką ten tokio nupiešei”. “Ogi, 
mamule, nupiešiau gulinčią ir 
atrajojančią karvę”.

Orui išsivalyti yra reikalingos 
audros. —Yaucourt

PLATINKrrE “DRAUGA’

VIKTOR(LROI1COS 
Lietuvišku gazolino stntia Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

6759 8. WESTERN AVE. PR 8-9688

“Drauge” V. Bgd. (vasario 4 d.) 
rašė įdomų, bet gal mažai kieno 
įsidėmėtiną straipsnį, “Lite ratinė 
politika”, atremtą St. Mary’s kole
gijos politikos mokslų profesoriaus 
V. Ferkisso studija Fordhamo uni
versitete “The Thought” žurnale. 
Ten sakoma, jog žmogus labai lin
kęs į gyvenimą žiūrėti, kaip į apy
saką, todėl ir į politiką nejučiomis 
pripranta literatūriškai žiūrėti^ ne 
pastebėdamas, kad, taip žiūrėda
mas, mato iškreiptą tikrovę. Sa
ko: “Pavojingiausia literatinės po
litikos apraiška yra mitai (suda
romos pasakos). Būdingiausias 
minties politikos bruožas yra — 
ji bekompromisinė.”

“Bekompromisinė”. Reiškia bal
ta arba juoda, o kaip mūsų protė
vių išmintis skelbė: “genys mar
gas, pasaulis dar margesnis”. Prof. 
Ferkiss teigė: “Galima suderinti 
interesus; galima suderinti skir-

kraštams nepasiduoti komunizmo 
diktatūrai. 1952 metų pradžioje 
buvo vykdoma 216 sumanymų 34- 
riuose kraštuose.

Tokia parama, man rodos, ne
įrodo nei "biznieriško JAV abuoju
mo, atsakomybės jausmo neturėji
mo ir moralinį vidutiniškumą”, 
kurį St. Dzikas prikišo (“D.” sau
sio” 22 d. nr.), nei “ryškios poli
tikos neturėjimą”, kaip skelbia G. 
G. Matyti, ši ryški politika dikta
tūrai pasidarė pavojus, nes ir ji 
tartum pasidarė “i mi tautininki’\ 
Ekonomijos mokslų profesorius Co 
lumbia universitete Michael T. 

; Florinsky straipsniu “Russian — 
American Rivalry in Foreign Aid” 
(tame pačiame “Current History” 
žurnale) pasakoja:

Ketveriems ir pusei metų po 
diktatoriaus Stalino mirties pras
linkus, S. S. nedaug kuo skiriasi 
nuo 1953 metų. Permainų įvyko, 

tingų vertybių sistemas: bet mitai bet ne žymiųjų. Nekintamas tarp-

R. Frosbt.

Iš tų pačių gėlių bitė ištrau
kia .medų ir vapsva nuodus.

— Italai.

oooooooooooooooooooooooooo

SOPHIE BARČUS
RADIJO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO valę. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

•SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVE. 
Chieago 29, III. HEmloek 4-2413 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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LEE’S AUTOMATIC 

HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, UI.

TChvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Pirkit Apsaugos Bonus

**
*

r
t

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 

miegoti nes jų užsisenSJustos žaidos 
niežėjimą tr skaudėjimą senų atvi- ; 

. ru lr skaudžių žaidų uždėkite i 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
ti Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu Yra tinkama vartoti nuo 
žžlOstanėios suskiisios odos dedir- 
vtnių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varott vaikučiams,kada pa 

' - sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
virtinių odos ligų. Le-

, gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Milvvaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or-

Kentucky Blended Whiskey

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

LEGUIjO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chieago 84, lll.

į

•t

*

i
i

g KAZYS ČESNAUSKAS
8444 80. TROY ST. 

Tekt tVAlbrook 5-7070 lr 
Olboon 8-4988

• General is kontraktorius nau 
Jų namų statybai. įvairiems re
montams lr namų pertvarky 
mama • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus • Apkalnavtmal nemo
kamai.

NOTE TO
BTRAIOHT
BOURBON
BUYBRBt

Th* įmeti of fine 
Imvrbon, rem*

Irom MnnhKkv As* fo, 
Sunnv Hfoofc KootiKky 
Sfraithl Roorhon'

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
>10,000.00 JAU NUO 1985 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
- ANO LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

KENTUCKV 
»»in««Y -A »L«n»

Th© great whiskey of tjie Old West 
is winning new friends everywhere!

Švelniausia iš puikiųjų Kentucy whiskies turi skonį, leng
vumą, kokybę, kuriais ir jus laimės!

Vakarų "frontiersmen” labiau mėgo whiskey . . . ypatingai Sunny 
Brook’s Kentucky skonį. Šių dienų whiskcy-pažjstą Amerikiečiai, Irgi pa
sirenka Sunny Brook dėl jos gereonės kokybės Ir lengvumo!

Tlir 010 SUNNY BROOK COMPANY. lOUISVIltf, KfNTUCKY, OISTRIBIITEI) BY NATIONAL PISTU ITR-, CRdnue--, 
COMPANY . BOIH 86 PROOF • KENTUCKY BltNDED WHISKtY CONTAINS 65% GRAIN NtUlAAu įriKiiS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A. RAUDONIS lr N. BERTUIJS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RmnmH UMd Ttl.t. SE«ley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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NUSIGINKLAVIMAS IR KAS TOLIAU
PETRAS BIjOZNELIS, \Vor,-eater. Mass.

Jau keli mėnesiai Londone dis
kutuojamas nusiginklavimo klau
simas. Ir didžiausi optimistai da
rosi pesimistais ir jau norima tą 
klausimą perkelti j pačias Jung
tines Tautas New Yorke.

Ne tuo keliu einama prie nusi
ginklavimo klausimo svarstymo. 
Einama prie jo taip lyg viskas pa
saulyje būtų tvarkoje. Tik rei
kia nusiginkluoti ir bus ramybe 
bei taika Tačiau taip nėra. Labai 
daug vra problemų pasaulyje, ku
rios turėtų būti išspręstos prieš 
nusiginklavimo klausimo išspren
dimą. Tų problemų neišnarpliojus, > 
nusiginklavimo klausimo išspren- t 
dimas būtų bereikšmis. Ginklų pa- j 
dėjimas į šalį nesumažintų pagrin-1 
dinių skirtumų tarp demokratinio | 
ir komunistinio fronto. Nesumažin 1 
tu ir įtempimo tarp abiejų pusių.: 
Vien tik paviršutiniškas užtuša-1 
virms esamos tarptautinės pade-! 
ties neatneš pasauliui normalaus 
taikos gyvenimo. Politika nėra 
kažkas nepaprasto, nieko bendro j 
neturinti su gyvenįmu. Ji vra pa
prastas gvvenimo reiškinys. To
dėl, jei ji iškreipiama iš teisingo 
kelio, tai las milionas žmonių ne
ša pražūti ir ji esminiai vra nie
kinga. Toks iškrypimas vra prie
šingas teisingumui, nes jis remia
si tik jėga, o ne teise.

Jei ir būtų prieita prie susita
rimo nusiginkluoti, tai ar visos 
valstybės galėtų to siekti? Čia aiš
ku, kad Rusija nenusiginkluotų ir 
nusiginklavimo susitarimas vis 
vien negalėtų būti įgyvendintas. 
Argi Vakarai gali taip naiviai gal
voti, kad Rusija bus prikalbinta 
nusiginkluoti ir ji tą susitarimą 
sąžiningai įvykdytų, nes jos im
perializmas remiasi vien tik gink
lu. Nors išorinė padėtis jai tai ir 
leistų, bet dėl vidinės padėties ji 
to negalėtų padaryti. Jos nusi
ginklavimas reikštų jos imperijos 
subyrėjimą ir režimo galą. Be to, 
argi ji atsisakytų tokių lengvų lai 
mėjimų, kuriucfk ji pasiekia vien 
tik gąsdinimu.

Ne taip jau būtų lengva iš išo
rinio žvilgsnio patikrinti kiekvie
nos valstybės nusiginklavimą bei 
ginklų gamybą. O kas tada įvyk
tų, jei kuri valstybė slaptai dar 
daugiau apsiginkluotų, o kitos vai 
stybės vykdydamos susitarimą pa
dėtų ginklus? Žodinis nusiginkla
vimas nieko nereiškia. Ginklai 
galima padėti tik tada, kad tarp
tautinė padėtis ir politika būtų 
paremta teise ir teisingumu. Be 
šių sąvokų įgyvendinimo negali bū 
ti jokios kalbos apie nusiginkla
vimą.

Kariuomenės skaičiai išoriniu 
žvilgsniu taip pat būtų labai sun
ku patikrinti, nes milioninės ar
mijos paliekamos. Ar daug pasi
keistų vaizdas iš išorinio žvilgsnio 
ar kariuomenės būtų 2,500,000 ar 
4,000,000 išmėtyta po visą valsty
bės teritoriją. Be to, viena valsty
bė galt apmokyti kariškai visus 
jaunus vyrus ir juos laikyti at
sargoj, o kita gali tenkintis tik 
savanoriais arba tik tam tikro 
skaičiaus pašaukimu karinei tar
nybai.

Jei ir būtų tam tikrose vietose 
jsteigta stebėjimo punktai, sunku 
būtų nustatyti kariuomenės judė
jimo tikslą: kariuomenės judėji
mas visuomet būtų pateisinamas 

- manevrais, kariuomenės dalių 
pakeitimu, pergrupavimu ir pana
šiai. Kiekvienu atveju kita pusė 
turėtų būti pasiruošusi įvairiems 
netikėtumams. O tas sudarytų dar 
didesnį nervuotumą ir baimę toms 
valstybėms, kurios nusiginklavimo
susitarimą vykdytų.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Andriukaitis Vaclovas, 
Apanavičius Ciprijonas, 
Balutis Adolfas,

i
l

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TT4JNOTS Antradienis, 1957 m. spalio S

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE

2 po » kam.. 2 aut. paraias. •IR,500 
2 |m> 4, 1-6, kraut., 2 aut. gar. •Sfl.ooo 
5 kam.. 2 aut. gar., porėtai. •17,500 
I a. 3 k., II a. 7 k., 1 kar. gar.*l7,5O0. 
Turtine tr daugiau mimų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Ėdate
243# W. (I# Kt. HK. 4-8262

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St WAJbrook 5-5030 
PRoapect ■ 8-3570 (vak. ir sekm.)

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis fra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-
yra prienama visiems.
iiiiitiiiiiiiiiiliiiiiriiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiuiiliiuiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiinniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiin

TIKIU GII I-'JT PARDUOTI
Arti (liūnų ofiso beveik nuujon, gra

žus mūro numas su garažu. Gazo Šil
dymas. Daug priedų. Įmokėti apie 
*6,000. Volodkevičius.

AUTI TT. .MARIJONŲ
1 *4 aukšto mūr. 6 kamb. bungu- 

low, 10 metų. Moderniška virtuvė ir 
vonia, 2 Išvietės, aut. gazo Šilima. 
Alium, durys, langai ir tinkliukai. 
Dvigubas garažas. *21,704). A. Sirutis.

4 KI TAI 1*0 b KAMBARĮ! S
2 aukštų mūr. ir dar kitas 3 kurni), 

natinis užpakalyj. Arti Halsted ii' 
09-os. Dvigubas garažas. *24,000,, ar
ba priimtinas pasiūlymas. A. Kėklai- 
t IH.

10 MITŲ MfR. REZIDENCIJA
6 kamb. Vienas blokas nuo Mar- 

ųuette l*k. šildymas alyva. Apsauga 
nuo potvynio. *19,nno. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Vist telefonai: VVAlbrook 5-6015

Morkūnas Konstantas, iš Mor
kūnų k., Kaišiadorlaus vai.,

1 Pakutkaitė - Kardokienė Agota, 
vyras Kardokas, Antanas,

Plikaitis Antanas, Petras ir Sta 
Bernatavičius Vaclovas, s. Kie- SyS( įj. sesuo Ona, vaikai Antano

menso, jr Elzbietos,
Čepulevičius, Antanas, sūnūs Ju- šalna Juozas, sūnus Mykolo, iš 

lijono ir Jadvygos, Grybėnų kaimo,
Dereška Juozas, iš Smalinyčios Šeputis Antanas, ir sesuo Aldo-

k., Marijampolės ap
Didžiakienė - Antanaitytė, Mari

jona ir sesuo Dudienė, Marcelė, d. 
Bernardo, iš Joniškėlio vai., Bir
žų apskr.,

Dudienė - Antanaitytė, Marcelė, 
ir sesuo Didžiakienė, Marijona, d. 
Bernardo, iš Joniškėlio vai., Bir
žų apskr.,

Grakauskas Jurgis, Žaliosios v., 
Vilkaviškio apskr.,

Gvazdauskas Atnanas, s. Juo
zo, ir jo motina Marcelė, gyv. Vei
sėjų Vaičiuje,

Jonaitis Antanas, sūnus Jurgio,
Jucienė - Saldukaitė, Cecilija,
Jurevičienė Leonora,
Kardokienė - Pakutkaitė Agota, 

vyras Kardokas Antanas,
Kasauskas Nikodemas,

Kazakevičienė - Dereškaitė, iš 
Smalinyčios k., Marijampolės ap.,

Kazlauskas Kostas ir žmona So- 
i fija.
| Lazauskas Alfonsas ir Petras, s. 
Į Liudvike,

Meškauskas Jonas, sūnus Ju
liaus, gyvenęs Pušalote,

Mockienė - Saldukaitė Ona,

na, Ieva ir Morta,
šiupšinskas Jonas, sūn. Jono, iš

Žiupos vienk., Stakliškių vai., Aly
taus apskr.,

Skazenaitė Kazė - Regina, 
Smetona Juozas at Jonas, gyve

no Sainte Claire, Pa.
Steponaitytė - Vaiznienė Mari

ja, d. Jurgio, iš Pentuplų k., Ma
rijampolės apskr.,

Truškienė - Paškevičiūtė Elena,
UlbienJ. Barbora, vyras Ulba, 

Kostas, vaikai Konstancija, Ona, 
Valentinas, gyveno Easton, Pa.,

. Urnežas, Kazys ir duktė Marija 
Rita, iš Kauno,

Vaiznienė - Steponaitytė Marija, 
d. Jurgio įŠ Pentupių k., Marijam
polės apskr.,

Vizgirdienė Elena, sūnus Jonas, 
dukterys Anelė, Rūta. ir Teresė vai 
kai Juozo, gyveno Jonkūnų k., Gel 
gaudiškio v., šakių apskr.

Jieškomieji arba apie iuos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

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

ST. ANTHONY SAVINGS OcL Jst through Oct. 31 st

351HHHI7EHSAHY CELEBHJSIION
ŠI ŠVENTĖ YRA VISIEMS...

tuo*

fUTURE SM&fl
šv. Antano Taupymo Ir Skolinimo B-vės 

valdyba, direktoriai Ir tarnautojai su pasl- 
gi-i'ėjiiiHi žiūri i tuos SS veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žnuinea sau
gia ir pelninga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
liastoviai plėtėmės galėdami sutelkti Jums 
geresnį patarnavimą, Ir patogesnes taupy
mo sąlygas kiiflcvienais metais, ši 35 mrū.i 
jubiliejaus šventė yra norą- pareikšti dė
kingumą visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią 
mielą šventę.

satilutb
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasldėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi net nesvajojote 
apie tokią plunksną su tiek 
nauji) patobulinimų. Kiek- 
v lenas atidaręs taupymo są
skaitą su #10 ar datigiau

gaus nemokamai vieną iš šių
Šančių Įrankių, taip pat gaus ją _______ _
nas taupytojas Įdėjęs f tiuimą sąskaitą to 
kią pat sumą.

Prcasure Chcst
of 200 PRIZES

šie gražūs ir naudingi pryzal' yra paskirti 
atiduoti visai nemokamai. Tik keli iš 200 pryzu 
yra čia |Himdyti. Jūs laimėsite vieną Iš tū |>ry- 
zų. jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą bran
genybių skrynią, kuri yra išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo lai
mę", Got itii Ir hus Jusi* laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas Ims vienas iš iluugHio, 
kuris atrakins brangenybių skrynią.

paikiai ra- 
tr kiekvle-

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTĄ

VALANDOS Jūsų patogumui: Plrmad. 9 v. r. 
Iki 8 v. v. šeštad. 9 v. r. Ikt 1 v. p. p. Antrad . 
ketv., penkt- s v- p- •k* 5 Vftl- POP1”!- Uždara 
visą dieną trečiadieni.

DABAR TRR LUKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas šv. Antano Tau

pymo ir Skolinimo B-vėĮe yra dJdemi, negu 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. NedeMdte. įdėkite aavo pinigus, kad 
Jie neštų |H-lną mui šios dienos. . . Po to 
taupykite ivastoviai tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
pat ir savo saugumui.

AUGftČIAUSI PROCENTAI 
I Z IŠKALNO APMOKftTAH 

šv. Antano Taupymo B-vėje 
įlalMir Jūs galite pelnyti pasto
vų augščiausią procentą nž ap
draustas Ir iškalno apmokėtos 
są-tas Pasi tel ranki t. e atvykę 
pas nms apie š( taupymo pla
ną dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

IMI >«sfc4Mi Cm* Mklltl OOBB M
Kervlng The Notgbhnrhood Slnoe IMI

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

REAL ESTATE
Murųuette ir BrigHton |>arke: 

milr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,4110 
mūr. 3 ht. Išliek, e. š. gar. — 24,500 
misi. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,#00 
mūr. U kb. naujus, Įtik lot. —pigiai, 
i ru pigių lr pelningų namų sąrašas

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

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 lr 6 kamb., šildymus 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
Įinokėjimas, kaiua tik *12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kumb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų i mėn. ir sav. f> kamb nutas, ge. 
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po ti, eentr. šim. vi<-nttib lui
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kąinn *24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas sų krautuve, ir 4 kmb. 

luitu: uutomatinis šlld. modernus bu
tas, patus sklypas, $ema žaina.

ftV. KRYŽIAUS PARAPI JOJE
Med. ti butai po 5 kmb: su vonio

mis ir Vandens šildytuvais. 240 paj. Į 
mėnesi, minias gerni aptaisytas, kai
na *18,500.

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

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

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

3 a. mūr. namas; šild. gazo pečiais. 
Geros pajamos. *15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. *28,000.

M. ŠIMKUS
R E A 1j E S T A T E-

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

VArds 7-2046 ,

KADA NOBRK PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH KKAL ESTATE 

0407 S. Kedzie Avė. VYAlbrook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVEK8K18 

WXXXKXXX>0<K>0<X>(>OCH><zOOOO<X>(

00000<K><XH>000000<KXHX>0{>000 
MAKQVETTE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamą kainų.

(,AGi; l’ARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
tiaražas. *18,500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
*I3T>.OO mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
p U na kaina *16.000.

Cicero ir O ith St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. *13",500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsit*- gerais pirkiniab-

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

6016 So. VVeetern Avė. .
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085 ,

oooooooooooooooooooooooooo

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar pardnodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar- 
navipias.

NORVILĄ
„ REAL. ESTATE SALE8 

2800 W. 5Stb St. Tel. PRoepect 8-5454

BUILDING & REMODELING HELP WANTED — FEMALE

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel Blntiop 7-334(1 
2737 West 43rd Street

momhsmsssmssosmkmm
iji namai, garažai, įvairūs pataisy-! 

jnio, pertvarkymo (remodeling) darba ;

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONIRACTOR

!7 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.lj 
I.: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ 

,WVWVVVWVVVfe

4327

Namų statyba, Įvairūs patatsyuuii 
Ir pardavimus. Jei norite pirkti ar 
užHlnakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TErminal tt-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, VVillou Springs, IU.

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

Statome naujus namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesiu ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2703 nuo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. Oljymplc 2-5121 nuo 6 vai
vakaro Iki 1* vai. vakaro

FITTER
Very ejtelusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, perma
nent, paid vacations. Appointment. 
EUelid 3-1911. QUINTERO. 730 
lj*k« St„ Oak Park.______________

S E W E R S
Very exelusive suburban store 

needs exj»ert sevvers. Highest sala
ries, permanent, paid vacations.

Q U I N T E RO
730 Lake St,___________Oak Park.

REGISTERED
NURSES

Por general duty in 65 bed hos
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses,
‘ LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAL
3010 Grand Avenue 
Waukegan, Illinois

REIKALINGA SEIMININKE prie 1 
vyro ir 2 vaikučių. Duodama butas 
ir pilnas išlaikymas. Dėl atlyginimo 
susitarsim. Kreiptis:

J. G Ų D ft N A S 
11408 Gray Avenue, 

Cleveland, Ohio

HELP WANTED — MEN

Norėdami pirkti ar parduoti lieju- j 
domų. iiuosavyls- naudokitės mūsų j

patarnavimu

Turime parduoti namų, flkiii su I 
trobesiais ir be; prekybiniu nuo- ; 
savybių lr kita. I

Jūsų nuosavy bei turime pajėgiu I 
pirkėjų. Taip pat statome namus | 

iint. jūsų arba apt ?pagal užsakymų 
mūsų sklypo.

P. ABROMAITIS REALTY
Telef. LEMOM 1286

1000 Illnois st., Lemont,"'TU. 
Chicagoje: V. A. Mažeika.. Telef. 
COmmovinre 4-5138

1(1838 So. Waha.slt Avė.

PROfJOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis.. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Avė.

PARDUODAMA
LIKERIŲ KRAUTUVE 
6554 S. Westem Avė. 
(steiga prieš 13 metų.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot- 
tago, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug suulės lr šviesos. Mt bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams .garažas. Pamatę ŠĮ namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik *4,000.

42imI A- Campbell Avė. 5 kamb. cot
tage. Yra .English basement, kuriame 
pravesta vandens lr kanalizacijos 
vamzdžiai, galima (rengti gerus kam- 
Inirius. Garažas, (mokėti tik *4,500.00.

46tb A Itoekvvell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butą *100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už. *1,700.00, Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime daugiau nuosavy 
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų.

Turime rtmtų pirkėjų, todėl prašo 
m e turinčius parduoti namus kreip
eis į raštinę ir mes mielai patarnau 
ime perduodami Jūsų namu*.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SL

Telef. LUdiow 5-5900

McHENRY. ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys j sklypą. “Restrict- 
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. 
Kreiptis j Marsha.

Tel. REverly 8-4900.
PAI.OS HEIGHTS 

SPLIT LF.VEL I
Ar jums reikalingi 4 mieg. kamba

riai? 1 vonios, 2 židiniai. Didelis 
salionas. Pilnas valgomasis. Graži 
didelė virtuvė. Pilnas rūsys. Mokyk
los busas sustoja prie durų. Kaina 
*28,000. Kreiptis į — Jullcn, tel. CE 
3-7876.

GROEBE REALTOįRN 
12211 Harlem Avė., Palos Heigtits, JU.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS t
HuUdcrs Gen. Contraetora fe 

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

Namų įkainavimas Ir (vairūs , 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRoepect 8-20IS
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chicago 29, 111

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS 

MASTER BUiLDFIS
, General <'qntractlng Co 

(Bar. V. Sodeika ir J. Skorubskas/ 
1601) 3 4sTH CICEKD 50 ITJ

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-1236
u atliekam“ visus statybos Ir par 
tvarkymo (remodeling) darbus

Reikalingas vyresnio amž. vyras 
į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAlbrodt 5-3920

MALĖ AND FEMALE

CItEDIT COKRESPONDENT. Turi 
būti prityręs skolų išjieškojimo (Col
lection Dept.) skyriuje. Prižiūrėti 
(sekti) skolų mokėjimą, paraginant 
— detalėje prekyboje parduodančioje 
prekes išsimokėjimui. Turi rašyti ma
šinėle. Matykite MR. FINE.

GOOD HOI'-SEKEEPING SHOP 
8125 South HaJsted Street

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 

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

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

CICERO. 4 kamb. geltonų plytų 
namas. Karštu vand. alyva apšild.- 
2 autom, garažas. Modern. plum- 
bingas. Mokesčiai tiktai $108. A- 
pylinkėje 22nd ir 60 Ct. $15,500 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd., Bl
shop 2-2162.

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki *26,000.

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

Mūrinis bo šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų *350 Į mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik *5,000. Kaina
*25.00)).

APAKTM ENTIMAI
Kampinis 12 b. *57,600; Jmokėtį 

*17,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

*110,000; įmokėti *30.000.
Marv|iiet4c Parke — i 4 butų, pa

jamos *18,000. Kaina *90,000.

\ VENTA
•4077 So. Archer Avė. 

LAfayotte 8-3881

V.ARIETY STORE. — įvairių 
daiktų krautuvė. įsteigta prieš 26 
metus arti mokyk., bažn., judrioje 
gatvėj, biznio rajone, prie kampo. 
Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali 
vieta tinkamam asmeniui. Turi par
duodu_______RO 2-9823.,

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

DĖMESIO

UNUOMUOJAMA — POR RENT

_ NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatate
5916 So. Weotern. PRospcct 8-2284

MISCELLANEOUS*

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazt 
ir alyva kūrenamu# pečius fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek*- 
visu* skardos darbus

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

ryto iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

_______ OLymple 8-8752_______
LIST. APDRAUDOS AGENTCRA

Visų rflftlų apdtaudoa. Automobi 
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty- 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltui 
pasiteiraukite pas mus.

jonas kirvarnu 
WAlbrook 5-a67t

INTERSTATE INSITRANCE AGENCY 
6108 H. Ashland Avė.. Cųicago 36. IIL

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

tiiimiiiinimiiimmiiimmMniniimiininiiiHniiiinimgiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiiiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
neg jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Visi PlttNburgho Uetnvlal
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh^ Lietuvis 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvoo Vyčių Pitteburgti*-

J1 TRANSLI'OJAMA 
Kiekvieną sekmadien* Mo 

1:30 Iki t:08 rti. P "
i# HTIPRIO8 IR GALINGO!-

together... 
hfl!p

\i\\ biots

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKb.

I v trata r-dkalata kreipkite# ftluo adri 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUl
Radio Station W1X)A Braddook. P*

Perskaitę “Draugą” duokite 

jj kitiems. Remkite dien. Dranga!

(%y,» AA»..
JOINT /KARFIAL
OOMNMjl* R>0 CmMBR

Pagyrimai yra tos pačios pri
gimtieji, kaip ir vynas: svaigi
na. —Tarchetti

Gražiai ir kultūringai praleisti 
laiką, jei skaitysit didžiojo

Prancūzų rašytojo VYCTOR 
HUGO romaną

VARGDIENIAI
šis Romanas dar šiandien pla

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai vra labai graži ir ver
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui padovanoti. Roma
nas penkiuose tomose.
I tomas 390 pusi., kaina . . $3.50
II tomas 216 pusi., kaina .. $2.00
III tomas 316 pusi., kaina .. $3.00
IV tomas 360 pusi., kaina .. $3.50
V tomas 382 pusi., kaina . . $3.50

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

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

Jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę.

Jurgio Havieldf.
Šventoji Lietuva

romanas
J. Savickis yra vienas iš tų ra

šytojų, kurio raštus skaitai, ne
galėdamas nuo jų atsitraukti, šio 
romano veiksmas vyksta Lietuvo- 
jo dar prieš Pirmąjį karų. Gyvi 
veikalo personažai, nepaprasta int
riga, grakštus stilius tuoj pagauna 
ir užburia skaitytoją.

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

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

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą as kaičių.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.
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Antradienis, 1957 m. spalio 8 d.

SO. BOSTONO ŽINIOS
KULTŪROS KLUBO 

SUSIKINKIMAs
— Antanans Vilniškis, akty

vus visuomenininkas, dramos 
sambūrio narys, spalio 12 d. su- 

Rujsėjo 28 d. jvyko pirmasis g^yo^g su Ona Stankūnaite Mon 
poatostoginis klubo susirinki-i treajyje. Vestuvių vaišės bus 
mas, skirtas lituanistikos palai- Įau^ namuose So. Bostone spa- 
kymo klausimams. Dr. J. Gir- jjo 5 vai. vak Laimingo
nius kalbėjo apie lituanistinės šeimyninio gyvenimo! 
mokyklos svarbą ir apie jos rė-|
mimo reikalingumą. Skautų vei | — Inž. A. Čaplikas vadovau-
kėja mkt. L. Čepienė kalbėjo a- ja komitetui, kuris lapkričio 10 
pie tautinį auklėjimą šeimoje, o d. vakare So. Bostono Lietuvių 
studentė V. šimėnaitė — apie Piliečių Klubo svetainėje rengia 
šiandienius studentų sunkumus pobūvį A. Kneižio radijo progra 
lituanistikos reikaluose. Susi- mai paremti.
rinkimas buvo gausus ir nuo- — Lietuviu Moterų Klubo su- 
taikingas. Vadovavo naujasis sirinkimas įvyko rugsėjo 22 d.1 
klubo pirmininkas dr. J. Gimbu- Dr. S. Jasaitis skaitė paskaitą 
tas. Susirinkimo dalyviai gyvai apie moterų ligas. ,
domėjosi keliamais klausimais.

SKRIS PER ABU POLIUS

— Studentai ateitininkai iš
sirinko valdybą naujiems moks
lo metams. Pirmininku daba’’ 
yra R. Leimonas.

— “Naujieji skaitymai”, Bos
tono lietuvių mokytojų rūpesčiu 
išleistas vadovėlis, jau visai bai
giami išparduoti. Taigi Bosto
ne tebus galima gauti tik “Kreg■

Bostone organizuojama pirmo 
ji komercinė oro kelionė per po
lius — šiaurės ir pietų. Lėktu
vas išskris iš Bostono Logan 
aerodromo lapkričio 10 d. Ke
lionėje dalyvaus 21 N. Anglijos gdutės” III d. 
žinomesnis biznierius. Pakvies- į 
tas dalyvauti ir meras Hynes.
Kelionė aplink pasaulį truks a- 
pie 15 dienų. Ekspedicijai vado-; Vakaras Lietuvoje
vaus admirolo Byrd patarėjas 
ir senas poliarinių sričių tyrinė
tojas Fred Dustin.

LATVIU DAII ĮNINKU 
PARODA

DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

OIDŽ. BRITANIJOJEVakaro rengėjai — Detroito L. gą verkiančios Dievo Motinos mija su labai įdomia rašytojo 
S. K. Kovas kviečia visą Detroi- istoriją, visa bažnyčia paskendo Kazimiero Čibiro paskaita. Pre- 
to lietuviškąją visuomenę atsi- ašarose. Žmonės verkė ir dėl da- legentas palygino Marijos apsi
lankyti į sį pirmąjį montrealie- bartinės kenčiančios Lietuvos, reiškimus Šiluvoje, Liu'rde ir Fa- 
čių pasirodymą Detroite. (jeĮ ta.ip pat ir dėl savo nuode- timoj ir ragino žmones labiau lietuvių kurių dauguma su-

I.SK Kovas valdyba inįų> kadangi kiekviena nuode- susirūpinti Marijos reikalavi- s*t*n*<a sueigose, aptaria rūpi-
_________ _ mė suteršia Dievo bažnyčią, t. mais, pareikštais Fatimoje, jei-1 mus klausimus ir šį tą įdomes-

y. žmogaus širdį, kuri per šv. gu norime prieiti prie teisingos ! nio surenS*a- Rugsėjo 8 d. viet os 
komuniją tampa Kristaus alto- pasaulio taikos ir atgauti per lietuv*a* organizuotai atšventė 

rius ir Šventosios Dvasios na- Dievo Motinos Marijos užtarimą 
mai. Lietuvai nepriklausomybę.

IŠARTI IR TOLI
URUGVAJUJ

— Misionierius Jonas Bnrži- Dabar padidėjo pamaldumas Labai malonu, kad salėje ma
kos, SJ, rašo; “Rugsėjo 8 d. į Šiluvos Mariją, daug deginama tesi žmonių kurie mažai kada 
Marijos Gimimo šventėje iškil- žvakelių ir kas įdomu, kad net lanko bažnyčią, bet akademijoj 
mingai atidengėme įmūrytą į Ši- vietiniai katalikai — ne lietuviai; su dideliu Įdomumu išklausė pa- 
luviškės Dievo Motinas altorėli labai meldžiasi, ypač po to, įskaitos apie Marijos apsireiški- 
kun. Jono Kučingio, iš Lietuvon kai T. Juozas Venckus, S J, jiems 1 mus ir prisiminė savo turėtą Lie
atsivežtą Šiluvos akmenėlį. Tą per pamokslus paaiškino visą 
akmenėlį jis mums* prisiuntė iš Šiluvos Marijos istoriją. O pa-

tuvoje pamaldumą i Mariją.

, . , . . , , . , Tikėkimės ,kad Dievo Motina,
Los Angolos. Lai,f. J,s atskeltas tys lietuvtai dabar jaučiasi lyg į Uverkusi anais laikais Uet.uvai
15 to paties akmens, ant kurio tūtų iš tikrųjų Šiluvoj. atsivertimo iš protestantizmo

Rūgs. 8 d. po pietų penktą klaidų, išmelš ir mūsų tautie-
valandą parapijos salėje įvyko čiams Urugvajuje malonės grįž-
Marijos Šiluvos garbei akade- ti į tikrą tiesos kelią.

^icaaoie

prieš 350 metų pasirodė Šiluvo
je verkianti Dievo Motina Ma
rija su kūdikėliu Jėzumi ant ran 
kų.

Iškilmės Įvyko sekmadienį, pri 
sirinko daug žmonių. Dalyvavo 
ir Jo Ekscelencija Lietuvos Mi
nistras Kazimieras Graužinis su 
šeima, nes buvo kartu ir Lietu
vos šventė. Prie altorėlio stovė
jo Lietuvos ir Uragvajaus vėlia 
vos. Buvo laikomos prie Šilu
vos altorėlio šv. mišios ir kai 
priminiau žmonėms tą graudin-

— St rondo lietuviai. Šitame 
nuošaliame mieste gyvena būre-

bą išrinkti: A. Kaziūnas — pir
mininkas, A. Valentukevi'čius 
sekr. ir K. Makaras — ižd.

Tiems kam gyvenimas buvo 
sinkus, žemė yra lengva.

— lankai.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA

tautos šventę. Atvykęs kun. ka-. 
pelionas atlaikė pamaldas, o pas 
kui visi susirinko moKyklos pa-,
talpose, kur išklausė svečio kai- į Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 
bos. Po to pranešimą padarė sky ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
riaus pirmininkas A. Kaziūnas.
Rinkimų metu į naująją, valdy-

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
ilidžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Spalio 9 (į. 8 vai. vakare Da
riaus ir Girėno svetainėje įvyks-į 
tančiame Lithuanian Chamberi 
of Commerce of Illinois susirin-1 
kime ruošiama speciali progra-1 
ma Po trumpos dr. H. C. Adams

Žinomo latvių dailininko Ja-1 paskaitos apie namų pagražini
mo Cirulio dailės darbų paroda mą yra jengiama speciali prog- 
vyksta J. Porietis meno galeri- rama, pavadinta "Vakaras Idė
joje, 16 Centre Str., Roxbury tuvoje”. Bruno C. Slioto vado- 
nuo rugsėjo 29 d. ligi spalio 20 vauiama šokėjų grupė pašoks 
d. Paroda atidaryta sekmadie- keletą lietuvių tautinių šokių, 
niais nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. dainininės Blandytės padainuos
vak. Kitomis dienomis 
5 iki 9 vai. vak.

nuo ruoš eilę būdingu lietuvių liau-j 
dies dainų.' Svetainėje bus ma- j

I .ža lietuvių tautinių kostiumų ir 
juostų parodėlė. Po programos; 

.. . {visi svečiai bus pavaišinti lietu-.1
Tarptautinis vakaras ren-; viSkaig užkandžiais. Pirminin-j 

giamas Bostono unįversitete ». j{as cą,į-anjey Balzekas kviečia vi- Į 
m. spalio 24 d. Dalyvaus eile gug Lietuvių Prekybos Rūmų na i 
tautybių. Lietuvius atstovaus r;ug gu savo svečiais atsilanky- 
0. Ivaškienės vadovaujama tau- tJ • .. pįrmą šiam£ sežone suSi. 
tinių šokių grupe. ' rinkimą. ’ A. B.

— T. Babuškinaitės baleto 
studijos spektaklis, numatytas Detroit, Mich. 
spalio mėn., nukeliamas į vėles- _ . -
nę datą. dėl dail. V. Andriušio Malūnas" Detrorte

ligos. Dail. V. Andriušis nese-, g. m. spalio 13 d. (skemadie- 
niai turėjo gerklės operaciją nį) Detroite lankysis iš Chica

gos grįžtantis Montrealio Lietu
vių Dramos Teatras su didelio 
garso sulaukusiu K. Borutos 
“Baltaragio Malūnu”. Šį kūrinį 
scenai pritaikė rašytoja, “Drau
go” romano konkurso laureatė 
B. Pukelevičiūtė ir K. Veselka.

Spektaklis įvyks Holy Redee- 
mes auditorijoje, 5671 W. Ver- 
nor. Jo pradžia — 4 vai. p. p.

T R U M P A I

Carney ligoninėje.

— Bostono Liet. DramosSam 
būris rengiasi gastrolėms į Chi
cagą ir Montrealį. Buvo jau nu
matytos datos, bet jos dabar tu 
rėš būti pakeistos.

— ALRKF N. Anglijos apskr.
susirinkimas numatomas lapkri
čio antroje pusėje.

A. A.
JONAS VOKUBAUSKAS

Gyveno 1908 Canalport Ave. 
Alirė spalio 5 d., 1957, sulaukęs 
pusės amžiaus. Gimė Lietuvoje, 
kilo iš Kaltinėnų parap., Vėdrų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

sesuo Marijona Deehavičlenė 
(pagal pirmų vyrų Barejviėienė). 
sesers vaikai: Krank Barvitz, jo 
žmona Antoinette, Josephine 
Kolaek, jos vyras John, kiti gi
minės, draugai ir • pažįstami.

K ii nas pašarvotas Petro Gurs
kio koplyčioje, (159 VV. ISth St.

laidotuvės įvyks trečiadienį,' 
spalio 9 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto Ims atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies stelų. I’o pa
maldų ims nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę St’suo ir kiti giminės

Laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. SEeley 3-571 1

EMILIJA TOLEIKIS
MAŽEIKAITF:

Gyveno 5324 š. Lawmlale Ave. 
Til. HE 5-6971

Mirė spalio G d., 1957, 1 1:10. 
vai. ryto, suktukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rietavo 
parap.. Jankaičių km.

Amerikoje išgyveno 4S m.
Pasitiko dideliame nuliūdime 

duktė Stelių Kocur, žentas Mat- 
thew, anūkai:' Thomas ir Mary 
Jane; sūnus Alex, marti Emily, 
anūkės Joye.e ir Juilitli, 2 bro
liai: Mykolas Mažeika, gyvenus 
Pennsyilvnnijoje, ir Julius Ma
žeika, gyv. VVest Virginijoje, 
pusseserė Barbora Nakvos, jos 
vyras Jonas ir jų šeima, kili gi
minės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys: Pul- 
karija l’ikturnienė ir Konstan
cija Vaičiulienė ir jų šeimos.

Priklausė Apaštalystės Maldos 
Draug., šv. Pranciškaus Rėmė
jų Draug. ir Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų D-jai

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės jvyks ketv., spalio 
10 d., iš koplyčios 18:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. i’. M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyka gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
<ialyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnus žen- 
tas, marti ir anūkai.

Iųiidot uvlų direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayetle 3- 
3572.

ALE.YANDER BIJlMilNAS
Gyveno 4845 VV. 14th Strikt. 
Mirė spalio 5 d., 1957 m., 12

vai., sulaukęs 76 in. umžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Varnių parap., Gln- 
taių kaimo. Amerikoje išgyveno
55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Jonas, brolis Petras ir jo 
šeima, sesuo Veronika Wesley ir 
jos Seimu, puseserė Frances 
Reinas su šeima, anūkė Anna 
Novean, daug kitų giminių bei 
draugų.

I’riklaiisė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų susivienijimo.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
Koplyčioje, 11410 šo. 50th Ave., 
Cicero, Illinois. Laidotuvės j- 
vyks trečiad., spalio 9 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
ti etas j šv. Antano parap. baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giiųines. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose Iaidotuvcse.

Nuliūdę lieka: sūnus, brolis 
su šeima, semto su šeima ir visi 
kiti giminės.

laidotuvių direktorius Ant. B. 
Petkus, lei. TOwnhall 3-210

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 80. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kuri* gyiin* kitOM miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

A. f A-

Sesei DORAI GUDONIENEI 
tragiškai žuvus, jos vyrui Jonui, vaikams — 
Algiui, Vytui, giminėms ir artimiesiems reiš
kiam gilią užuojautą.

Cleveland Akademikiu Skaučių Draugovė

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yn 
saugu Ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bns grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskdlų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE f<10 S0. 50th AVE

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

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

A. A-

VINCENTA ŠERAUSKAS
(CIK AN AUSK AITE)

Gyveno 4344 S. Hermitage Ave. Telef. YA 7-1671
Mirė spalio 6 d., 1957, 3 vai. vak. popiet, sulaukus senatv.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Nedzingių parap.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Harriet Kauffmann, 

žentas Fred, sūnus Walter, marti Sophie, 8 anūkai: Harriet 
Niemiec, jos vyras Edvvard, Sister M. Bernadine, Fred Kauff
mann, VValter Kauffmann, Frank Kauffmann, Christopher Še-,| 
rauskas, Margaret Mary Šerauskas ir Joseph Šerauskas, ir 
proanūkas Edward Joseph Niemiec. Švogeris Boleslovas še
rauskas, jo žmona Viktorija, švogerka Šerauskas ir jų’ šeimos. 
Brolio ir sesers vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. ,

Priklausė šv. Elzbietos Draugijai.
Kūnas pašarvotas namuose, 4344 S. Hermitage Ave. 
laidotuvės įvyks ketv. spalio 10 d., iš namų 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta, j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir pro
anūkas.

Laidotuvių direkl. John F. Eudeikis, Tel. YA 7-1741

A. A
LIICAS ANDRULAITIS
Gyveno 2008 W. 23rd St. 

Tel. FR 6-1430

Mirė spalio 6 <1., 1957, 5 vai. 
popiet, sulaukęs 85 in. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevė
žio apskr.

Amerikoje išgyveno 50 ro.
Paniuko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Elzbie
ta Ruplienė sų Seimą.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioj,'. 2314 W. 23rd PI.

Ijiidotuvės (vyks trečtadien), 
spalio 9 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas J kapines.

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

Nuliūdę DRAl'OAl
Lildoluvių direktorius Stepo

nas ljtcknwiez. Tel. VI. 7-6672.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčiasl
1 vimas dieną it nak- fla v s o s e Chicagos iri

Duoną Ir įvairina skt.nl n gM 
hnlkutaa kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Lituanica Ave.

Tel. CLirrstde 4-AS7A
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Įp
ilančiame | visus artimuo
sius miestus.

1 tį. Reikale šaukti 

I mus.

Roselando dalyse ir Į 

tuojau patarnaujame.!

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

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1183-1139

VASAITIS ~ BUTKUS
1446 S 50th AVE., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCKI 
1646 W I6th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6!Hh STREET REpublU 7-121.3
2314 W 2Srd I L ACT Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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X Jaunimo centras Chicago

je praėjusį sekmadienį atidary
tas. Įvedamąjį žodį tarė kun. J. 
Borevičius, SJ, ir į garbės pre
zidiumą pakvietė kultūrinių ir 
politinių organizacijų atstovus. 
Įspūdingas buvo jaunimo vėlia
vų paradas. Didingai nuskam
bėjo Amerikos ir Lietuvos him
nai. Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis pareiškė, kad Jauni
mo Centras turėtų būti lietuvių 
vadų mokykla, kuri rūpintųsi 
lietuvių tautinės dvasios išlai
kymu ir Lietuvos laisvės atga
vimu. Lietuvių Bendruomenės 
Chieagos apskrities valdybos 
vardu žodį tarė J. Jasaitis. Lie
tuvių Jėzuitų provinciolo vardu 
■kalbėjo kun. Br. Markaitis, SJ. 
Jis pasakė, kad jėzuitai bus pa
tenkinti, jei Jaunimo centre iš
augs bent vienas Valančiaus, 
Maironio, Basanavičiaus ar Put- 
vio lygio žmogus.

Meninę dalį gražiai ir įspūdin
gai atliko solistas St. Citvaras, 
solistė Prudencija Bičkienė ir 
Chieagos Lietuvių vyrų choras, 
diriguojamas muz. VI. Baltru
šaičio. Solistams ir chorui akom- 
ponavo VI. Jakubėnas.

X Kun. dr. J. Prunskis praei
tą šeštadienį Chieagos Jaunimo 
Literatūros būrelio susirinkime 
kalbėjo apie pasiruošimą kūry
bos darbui; apie moralinę kūrė
jo atsakomybę ir apie savo kū
rinių pradėjimą spaudinti perio
dikoj (rankraščio paruošimo 
technika ir santykiai su redak
cija). Būrelio daugumą narių 
sudaro studentai iš Illinois, 
Mundelein, Šv. Ksavero ir kitų 
universitetų. Būrelio susirinki
me savo eilėraščius skaitė Le
onas Narbutis.

X Aloyzas Baronas, LRD 
sekretorius, ir jo globojamoj 
Chieagos Jaunimo Literatūros 
būrelio nariai, stengsis kuo ge
riau priimti svečius, atsilankiu
sius į Baltaragio malūno pasta
tymą, kurį spalio 12 d. 7 v. v. 
Jaunimo centre pastatys Mon
trealio teatralai. Vaidintojai 
atsiveža ir savo dekoracijas, 
kurias darė K. Veselka, suside
dančias iš sulaužytų kėdžių, 
stalų ir malūno sparno.

X Marųuette Park šv. Tere
sėlės draugija spalio 8 ir-9 d. 
rengia rudeninį turgų švč. P. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6812 So. Washtenaw ave. 
Turgus prasidės 10 vai. ryte. 
Gausite skanių užkandžių. Bus 
gera proga nusipirkti drabužių 
pasiųsti į Lietuvą giminėms. 
Bus vaikams pramogų. Turgaus 
pirmininkė Mrs.' B. Katauskas 
ir Mas. B. Rainis kviečia visus 
į turgų.

X Biletus į “Baltaragio ma
lūno” vaidinimą, įvykstantį šį 
šeštadienį 7 vai. Lietuvių Jauni
mo centre, patariama įsigyti iš 
anksto, kad būtų išvengta susi
grūdimo prie įėjimo. Biletai gau
nami Temoje, 3333 So. Halsted, 
pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted, 
St. Penčylos krautuvėje, 4501 
S. Talman, A. Tvero laikrodžių 
parduotuvėje, 2646 W. 69 St., 
Ramanauskų krautuvėje, 1439 
S. 49 Ave., ir Stangenbergų 
krautuvėje, 4938 W. 15 St., Ci
ceroje. *

X Žibutė ir Zigmas Žiupsniai
įsigijo nuosavus namus Mar
ųuette Parke ir šią savaitę per
sikelia į juos, 5926 S. Artesian 
Ave. Zigmas Žiupsnys yra dai
nininkių Blandyčių brolis.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis “DRAUGE’ apsimoka 
nes jia yra plačiausiai skaitomas 
Uetuvių dienraštis. o ak ei him v

yra visiems
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

X Garbingos sukakties minė
jimas. Prieš 20 metų Lietuvos 
valstybinė krepšinio rinktinė, 
Amerikos lietuvių paruošta ir 
jiems dalyvaujant žaidynėse, I 
1937 m. Europos krepšinio pir
menybėse Rygoje Lietuvai iško- • 
vojo Europos krepšinio meiste
rio titulą. Iš Rygos grįžtančius 
nugalėtojus sveikino visa Lietu
va.

Dabar Chicagoje rengiamas 
anos garbingos sukakties 20 
metų minėjimas. Beveik visi 
1937 m. Lietuvos krepšinio rink
tinės dalyviai gyvena Chicagoje 
ar jos apylinkėse ir džiaugs
mingai ruošiasi dalyvauti minė
jime. Garbingos sukakties 20 
metų minėjimas pradedamas 
lapkričio 9 d. Šv. Ritos mokyk
los sporto salėje krepšinio rung
tynėmis, kuriom teisėjaus 1937 
m. Lietuvos rinktinės dalyviai. 
Vakare Lietuvių auditorijos vi
sose salėse didelis šokių vaka
ras su įdomia programa, baru 
ir užkandžiais. Šokių vak. gros 
2 orkestrai. Dalyvių tarpe ma
tysime 1937 ir 1939 m. Lietuvos 
krepšinio rinktinių dalyvius, ku
rie du kartus Lietuvai iškovo
jo Europos krepšinio meisterio 
vardą. Lapkričio 10 d. Šv. Ri
tos mokyklos sporto salėje bus 
tęsiamos krepšinio žaidynės. 
Rungtynes sužais ir garbingieji 
krepšinio veteranai, 1937 m. ir 
1939 m. Lietuvos krepšinio rink
tinės vyrai, kurių eilėse maty
sime F. Kriaučiūną, Pr. Talzū- 
ną, Petraitį, J. Jurgėlą, Z. Pu
zinauską, A. Andriulį ir kitus. 
Vakare Jacy’s svetainėje (79 
and S. Kedzie Ave.).. 1937 ir 
1939 m. rinktinių dalyviams pa
gerbti rengiamas banketas. Ban
kete bus meninė dalis ir išgir
sime garbingųjų sporto vetera
nų žodį. Banketo kvietimai jau 
platinami. Į banketą kvietimo 
kaina tik 4 dol.

Važiuodamas naktį neskubėk 
namo, atmink, kad skubėdamas ga 
li labai pavėluoti, patekdamas į 
juos pro ligoninę.

X Irena Montvilaitė neseniai 
pradėjo dirbti “Draugo” pašto 
skyriuje. Iki šių pareigų perė
mimo p-lei Montvilaitei nebuvo 
svetima kultūrinė-meninė sritis. 
Žiedų įteikimo proga vienais 
mokslo metais yra giedojusi 
Gounaud “Ave Maria”. Praėju
sių Kalėdų metu vienoje Chiea
gos radijo stotyje giedojo vie
ną kalėdinę giesmę (angliškai). 
Anksčiau, kada buvo galimybė, 
priklausė Kazio Steponavičiaus 
vadovaujamam “Pirmyn” cho
rui.

Irena Montvilaitė yra gimusi 
Lietuvoje: Šiuraičių km., Tve
rų valsč., Telšių apsk. II Pasau
linio karo įvykių bangos ją kar
tu su tėveliais, dviem broliais ir 
seserimi išbloškė iš tėvynės į 
Vokietiją. Iš Vokietijos atvyko 
į JAV ir apsigyveno Chicagoje. 
Gyvena kartu su tėveliais Čes
lovu ir Ona Montvilais. Vyres
nieji broliai ir sesuo yra sukū
rę šeimas.

X Dail. Zenonui Kolitą, Lie
tuvių - Amerikiečių Menininkų 
klubo pirmininkas, vienas iš 
pirmųjų Čiurlionio vardo meno 
galerijos iniciatorių Chicagoje, 
jau daugiau kaip metai, padėda
mas daug iniciatyvos, sumanu
mo ir darbo, 'nenuilstamai rū
pinasi naujosios galerijos su
organizavimu.

Šios idėjos įgyvendinimas — 
Čiurlionio vardo galerijos atida
rymas įvyks spalio mėn. 20 d. 
tėvų jėzuitų naujuose Jaunimo 
rūmuose.

TREMTIS IR IDEALIZMAS
Ir vėl turėjome progą pasi- gėrėtinai. Algirdas Brazis ir 

gerėti muzikiniu A. Mackaus per sol. Dana StarkaPytė savo vai- 
kurtu “Išeivių” spektakliu, kurį dyba ir daina knip ir anksčiau, 
atliko Dainavos ansamblis. Ši buvo savo augšt urnoje. Pažy- 
melodrama buvo atlikta Mari- mėtini ir kiti neblogai pasirodę 
jos Augštesn. mokyklos salėje, aktoriai: turtinga ūkininkė (Ele- 
spalio 6 d. Minimasis spektak-,na Krasauskienė), komunistuo- 
lis išvydo scenos šviesą Chica- įąs bernas Mikas (Nikodemas 
gos Balfo apskrities vadovybės Micius), namų pardavimo agen- 
dėka. Pelnas bus skiriamas šal- tas Marūnas (Albertas Stoč- 
pos reikalams. kus), jo žmona (Emilija Gep-

Liaudies drama “Išeiviai” tu
ri tris veiksmus.

I veiksmas — “Naktin tolsta 
namai”. Čia matoma scena prieš 
bolševikų invaziją į 'Lietuvą. 
Jaunimas linksminasi vestuvėse. 
Girdėti karo pabūklų aidai. Stu 
dentas Jonas Tamulis (Bronius 
Mačiukevičius) su savo žmona 
Jieva (Dana Stankaityte), abu 
jaunavedžiai, rengiasi pasitrauk 
ti iš Lietuvos. Galingai nuskam 
ba atsisveikinimo su tėvyne kan 
tata.

II veiksmas — “Vakaras Du-

drai žmogiškos menkystės pavyz 
dys. Marytės — dabar jau Ma- 
,ry — vaidmenį meistriškai at
liko Irena Pietuškaitė - Radie- 
nė. •

III veiksmas — “Laikas be 
vardo”. Į tėvyne grįžta abu bu
vę studentai; grįžta ir benutau- 
tėjanti Marytė su savo vyru 
“amerikiečiu” Peter (Petru Men 
keliūnu). Motinos Tamulienės 
(Elenos Krasauskienės) ir jau
nimo džiaugsmas.

Dainavos ansamblis šiuo savo 
spektakliu ir vėl pasirodė pasi-

X Nenuostabu., kad iš “Pir
myn” choro iškilo visa eilė so
listų, kurie pasiekė Chieagos 
ar Metropolitan operas, nes 
choras visada siekė ištobulinti 
balsus, pagerinti muzikinius už
simojimus. Šis choras ateinantį 
sekmadienį stato operetę “šikš
nosparnis”. Pastatymui diriguos 
muz. K. Steponavičius, kuris 
be “Pirmyn” choro moko kroa
tų chorus Chicagoje ir Indiano
je ir serbų chorą Chicagoje.

X Čiurlionio Vardo galerijos 
atidarymo proga yra gautas pa
sveikinimas iš Lietuvos, kuris 
bus paskelbtas per iškilmes. 
Šios iškilmės bus filmuojamos 
ir užrašytos. Taip "pat bus išda
lintas atsilankusiems svečiams 
atminimui gausiai iliustruotas 
leidinys, skirtas tam istoriniam 
momentui atžymėti. Atidarymas 
įvyks š. m. spalio 20 d. 3:30 v. 
p. p. Jaunimo namuose.

X Kęstučio korp. pamaldos 
naujoje Marijonų koplyčioje.
Metinės šventės proga kęstutie- 
čiai ruošia pamaldas, kuriose 
kviečia dalyvauti narius su šei
momis. Pamaldos įvyks spalio 
12 d., šeštadienį, 9 vai. ryto 
marijonų koplyčioje prie “Drau- 
go .

X Chieagos IJSK Neris, ASK 
Lituanica, Toronto LSK Vytis, 
Detroito LSK Kovas ir Brook
lyno LAK dalyvaus krepšinio 
žaidynėse, kurios įvyks Lietu
vos krepšinio pergalių XX-mečio 
sukakties minėjimo proga lap
kričio mėn. 9—10 d. d. Chica
goje.

X Priimsiantiems sutvirtini
mo sakramentą Šv. Kryžiaus 
parapijoje .trečiadienių vaka
rais 7:30 vai. vyksta pamokos 
žemutinėje parapijos salėje, 
Pats sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas spalio 27 d. 3 vai. 
p. pietų.

X Algimanto Mackaus kūry
bą Pelkių žiburėlio metu, per 
Margučio radiją, skaitys atei
nantį sekmadienį akt. Kazys 
Gandrimas.

X Donald Woodrich ir Sand
ra Vaičkus bus sujungti mote
rystės ryšiais spalio 26 d. Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

I
X Kun. Juozas šaulinskas, (

Visų šventų parapijos klebonas, ■ 
sunkiai susirgo ir sekmadienį1 
popiet buvo nugabentas į šv.1 

i Kryžiaus ligoninę.

nerienė), Bijūnas (Vytas Ra- 
dvs), Viršūnaitis (Vacys Pet
rauskas) ir laiškanešys Vytau
tas Tijūnėlis.

Minimo spektaklio vadovai: 
Stepas Sodeika — dirigentas, 
režisorius — Algimantas Diki- 
nis, tautinių šokių vadovė — 
Izolda Ralienė, dekoracijos — 
Algio Kurausko. Akompaniato
riai: pianinu — Vladas Jakubė
nas, vargonais — Algirdas Šim 
kus, rageliais — B. Pakšto vy
rai, akordeonu — Juozas Koži- 
kas. Dainos —Stasio Šimkaus,

mant salone”. Tai jau nutaus- Šokiai — Žilvytis, Rugučiai, Pol1 
tančios kaimo mergaitės ir ben- Į ka ir Malūnas.

Pažymėtinos puikios dekora
cijos.

Būtų buvę gera, jei “Išeivių” 
programos leidinėlis būtų me- 
niškesnis.

'Spektaklio pabaigoje Balfo 
Chieagos apskr. pirm. kun. St. 
Šantaras nuoširdžiai padėkojo 
visiems spektaklio kūrėjams.

Vaidinimą stebėjo palyginti ne 
maža žmonių, nors netrūko ir 
tuščių vietų. Bet tai supranta
ma, kadangi tuo pačiu metu vy
ko ir kiti parengimai.

V. Girgždas

CHICAGOJE
Atsirado dingusi studentė
Iš New Yorko į Chicagą su 

tėvu grįžo Marčia Horan, 21 m. 
amžiaus Lojolos universiteto 
studentė, kurios tėvai gyvena 
775S S. Phillips. Jos tėvas yra 
Chieagos miesto inžinierius.

Studentė buvo dingusi rūgs 
4 d. Buvo stropiai jieškoma. Iš 
namų išėjusi ji kaikurį laiką 
gyveno vakarinės Chieagos 
viešbučiuose, vėliau nuvyko į 
New Yorką. Iš tenai ji parašė 
laišką tėvams, kad ji esanti ar
ti saužudybės. Tačiau vienam 
savo pažįstamam New Yorke 
ji parašė: “Aš esu niekše ir vis
dėlto nieko nenoriu daryti pa
skubomis.”

Policija suskato jos dar uo
liau jieškoti. Tačiau ir ji pati 
pradėjo dairytis kokios pagal
bos. Patelefonavo į kleboniją, 
buvusią arčiausiai jos vieešbu- 
čio Nevv Yorke. Kunigas ją pri
kalbėjo ateiti pasikalbėti į raš
tinę. Čia jarri pavyko įtikinti ją 
kad būtų pašauktas dingusių 
asmenų biuro policijos tarnau
tojas New Yorke — Cronin. Jie 
patelefonąvo tėvui į Chicagą, šis 
tą pačią sekmadienio naktį nu
skrido į Nevv Yorką, kur aero
drome laukė jo minėtas polici
jos tarnautojas su ja dukterimi 
ir tada tėvas kitu lėktuvu su 
dukra studente parskrido namo.

Ore susidūrė lėktuvai

Netoli Palvvaukee aerodromo, 
esančio Wheeling apskrity, ore 
susidūrė du lėktuvai. Vienu lėk
tuvu skridęs Leonardas De 
Gagne, 29 m. amžiaus, nuvež
tas į ligoninę no trijų valandų 
mirė, o kitu lėktuvu skridęs 
John Furcich, 34 m., sunkiai su
žeistas. Pirmasis skrido nuomo
tu sportiniu lėktuvu, antrasis — 
savu. Aerodromo savininkas pa
sakoja, kad abudu lėktuvai artė
jo iš pietų pusės ir jų sparnai 
susirakino ore taip apie 200-300 
pėdų virš žemės. Lėktuvai nu
krito, susidaužydami.

Mirtis dėl krapštuko
Dr. T. J. Snoders žurnale 

“Wisconsin Medical Journal” 
praneša, jog vienas žmogus mi
rė per neatsargumą prarijęs 
dantų krapštuką, kuris vidu
riuose pradūrė kraujagyslę. Bū
na nemažai susirgimų dėl pra
rytų krapštukų ar stambiųjų

Chicago parkų distriktas spalio mėnesio gėlę išrinko Pe- 
peromia gėle kurią laiko Sally Walsh.

IŠ ARTI IR TOLI
L A. VALSTYBĖSE

— Pianistė Birutė Smetonie
nė sutiko dalyvauti meninėje 
programoje Ohio gydytojų su
važiavime Clevelande. Birutė 
Smetonienė dėsto “Cleveland 
Music Settlement” ir duoda pri
vačiai eilę pamokų savo namuo
se, kaskart gausėjant jos mo
kinių skaičiui.

— Kun. Antanas Naujokas, 
salezietis, nuo 1952 metų dirbęs 
liet. saleziečių gimnazijoje Cas- 
telnuovo Don Bosco, Italijoje, 
š. m. rugsėjo 29 d. laivu atvy
ko į New Yorką. Jis yra skir
tas darbuotis Šiluvos, prie Ce
dar Lake, Ind., saleziečių vie
nuolyne, tačiau pirmuosius ke
letą mėnesių mokysis anglų kal
bos saleziečių seminarijoje New- 
ton, N. J. Šiuo metu kun. Nau
jokas lanko savo gimines Ame
rikoje ir Kanadoje.

KANADOJ
— Paulės ir Prano Ancevičių

duktė Ingrida praeitais metais 
gavo Vokietijos vyriausybės sti
pendiją studijuoti kalbas Hei
delberge.

Ingrida savo studijas užbaigė 
rugsėjo pabaigoje ir su Heidel
bergo universiteto ekskursija 
išvyko dviem savaitėm į Ispani
ją. Kiek anksėiaus su panašio
mis Heidelbergo universiteto 
ekskursijomis aplankė Italiją ir 
Skandinaviją. Kaip vyriausybės 
stipendininkei jai teko būti pri
imtai kartu su kitais Vokietijoj 
studijuojančiais respublikos pre
zidento prof. Heuss ir kanclerio 
dr. Adenauer. Grįžus iš Ispani
jos Ingrid tolimesnių studijų ir

dalių. Blogiausia, kad jų nepa
rodo nei rentgeno peršvietimai. 
Medikai kelia mintį, kad tie 
krapštukai būtų daromi ne iš 
medžio, o iš kokios tirpstančios 
medžiagos, arba kad medžio 
krapštukai būtų impregnuoti 
medžiaga, kuri darytų juos ma
tomus rentgeno peršvietimu.

Kvailai bandė patarnauti' 
draugui

Chicagoje areštuotas 19 m. 
vaikinas Eugene Herrington, 
8750 Peoria St., Chicagoje. Po
licija jį sugavo apiplėšus gazo
lino stotį ir atėmus $40. Iš tos 
sumos jis nugabeno $25 į poli
ciją, kuri tiek reikalavo užsta
to, sulaikiusi jo draugą už ne
tinkamą važiavimą ir už netu
rėjimą šoferio leidimo. Su tuo 
draugu ir buvo važiavęs Her
rington. Policijoj Herrington 
pasisakė nuvešiąs mašiną namo 
ir parūpinsiąs užstatą, tačiau to 
užstato jisai jieškojo plėšikau
damas ir kai jis tą užstatą at
nešė policijon, čia jau buvo ži
noma, kaip atrodė gazolino sto
tį apiplėšęs vyras ir jį suėmė.

būsimo darbo reikalais išvyksta 
į Londoną. Jinai gavo pasiūly
mą dirbti Amerikos ambasadoj 
Somali jo j (Afrikoj) ir Kanados 
konsulate Londone.

— Toronto miesto šalpos or
ganizacijos, susijungusios į va
dinamą “United Appeal”, š. m. 
spalio 1—31 d. d. vykdo meti
nę rinkliavą. Užplanuota su
rinkti $8,926,952.

— Rinkimai į apylinkės tary
bą. KLB Toronto apylinkės 
valdyba nutarė Toronto apylin
kės tarybos susirinkimą šaukti 
lapkričio 10 d. Lietuvių Namuo
se. Apylinkės tarybos rinkimai 
bus gruodžio 8 d.

BRAZILIJOJE '
— Sao Paulyje nuo spalio 5 

d. iki lapkr. 5 d. vyksta lietuvių 
architektūros apžvalginė paro
da. Ją suorganizavo stat. inž. 
M. Ivanauskas. Prie jos pasise
kimo prisidėjo:

Garbės nariai: vysk. Vincen
tas Brizgys, vysk. Vincentas Pa 
dolskis, vysk. Dom Paulo Rclim 
Loureiro, Sao Paulo liet. kat. 
kapelionas kleb. Pijus Ragažins- 
kas, Lietuvos įgaliotas ministe
ris Pietų Amerikai dr. Kazimie
ras Graužinis, Liet. įgal. minis
teris Brazilijai dr. Frikas Meie- 
ris, Francisco Matarazzo Sobrin 
ho, dr. Jose Ferreira Carrato, 
dr. Ludenor Sampaio Rocha, 
prof. dipl. inž. Stasys Dirman- 
tas, dr. Maria Gimbutienė-Alsei- 
kaitė, prof. dipl. inž. Julius 
Gravrogkas, prof. dipl. inž. Ste
ponas Kolupaila, prof. dr. inž. 
Jonas Šimoliūnas, dr. Eliziejus 
Draugelis, kun. Stasys Yla, prof. 
Ignas Končius.

Parodos bendradarbiai: inž. 
J. Abraitis, dail. VI. Stančikai- 
tė-Abraitienė, raš. Venancijus 
Ališas, stud. Nardis Antanaitis, 
raš. P. Babickas, dr. EI. Drau
gelis, dr. inž. J. Gimbutas, dr. 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė, 
mok. F. Girdauskas, Šv. Kaži-t
miero Vienuolynas Chicagoje,

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. HL Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
SL, Chicago 29. Dl.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5
■ ....... . , ',=

dail. Ant. Kairys, J. Kaseliūnas, 
prof. St. Kolupaila, prof. Ig. 
Končius, min. dr. Frikas Meie- 
ris, mok. H. Mošinskienė, inž. 
J. Mulokas, pranciškiečių vie- 

i nuolynas S. Paulyje, tėv. Ben- 
! venutas Ramanauskas, kleb. P.
Į Ragažinskas, agr. M. Vinkšnai- 
tienė, dr. Romualdas Zalubas 
ir kt.

Parodos globėjas: Aleksan
dras Polišaitis, Liet. konsulas 
S. Paulyje.

TRUMPAI Iš VISUR
— Pavergtųjų Europos Tautų

delegacijos įkurdinamos Romoje 
ir Rio de Janeiro. Prof. Zenonas 
Ivinskis ir Dr. Juozas Gailius 
yra prašyti atstovauti PET de
legacijoje Romoje, o inž. Jonas 
Abraitis drauge su Msgr. Igna
tavičium Rio de Janeiro.

— Buvę Vorkutoje vokiečiai 
belaisviai pranešė apie anuo 
metu buvusį tenai Beleckį Joną, 
Simaitį (o gal Šimaitį), brolius 
Pilkus (vienas iš jų Antanas), 
Barauską (apie 55 m. amž.) ir 
Šenlauską (apie 35 m. amž.).

— Dr. V. Masens, Pavergtų
jų Europos Tautų generalinio 
komiteto pirmininkas, aplankys 
Australiją ir Naująją Zelandi
ją-

— Vokietijoje daugelį mokyk
lų teko uždaryti gripui siau
čiant.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų (Gildos) Chieagos apskri
ties susirinkimas įvyksta šiandien 
7:30 vak pirmininko Jono Kerulio 
bute, 2421 W. 45th Str. Bus taria
masi lapkričio 24 d. ruošiamos va- 
kairenes reikalais, todėl visi nariai 
ir narės labai prašomi dalyvauti.

Valdyba

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina 81.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
1545 W. 83rd Street, Chicago 29) DL
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Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai įdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
į neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knyga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskit:
DRAUGAS.

4545 West Gird Street 
Chicaoo 29. Dl.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS 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:
“DRAUGA S”

4545 VVest 63rd Street, 
Chicago 29, III.

Platintojams duodama nuolaida


