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Kodėl Egiptas pasiuntė karinius dalinius į Sirija?
Tarpt. Sveikatos organizacija 

influenzos klausimais
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Tuo tarpu, kai čia. protai užimti 
dangiškais satelitais ir atominiais skaldymais, tai kūnus kankina 
žemiški dalykai. Influenza ir tai ne vietinės, bet Azijos kilmės 
jau apėjo paliesti ne vieną ir iš šios tarptautinės bendruomenės, 
kai tuo tarpu paskutiniais duomenimis, visoje Amerikoje ji turi 
jau apie milioną pacientų.

Ryšium su šios epidemijos iš
siplėtimu, Tarptautinė Sveikatos 
organizacija, specialinė agentū
ra priklausanti Jungtinėms Tau
toms, anądien čia išleido įdomios 
medžiagos.

Ką tik išėjęs iš spaudos nau
jausias tos Sveikatos organizaci
jos biuletenis, rašydamas apie 
tos influenzos pradžią, charak
terį ir jos plitimą, tarp kitų daly
kų sako:

„Kelių mėnesių laikotarpyje 
influenzos virusas gali paplisti 
po visą pasaulį, ir nors sukelda
mas lengvo pobūdžio infekciją, 
jis ištisoms savaitėms dezorgani
zuoti socialinį ir ekonominį gy
venimą tų šalių, per kurias jis 
keliauja. Tos ligos apkrečiamoji 
galia ir greitis jau ir posakį su
kūrė. Sakoma, kai ateina influen
za, tai žmogus galvoja ne apie

Šitai patvirtina ir tas faktas, 
kad vasaros metu ji nebuvo pa
plitusi Amerikoje ir Europoje 
taip, kaip buvo prisibijota. Tuo 
tarpu tropiniuose kraštuose kaip 
tik priešingai. Pietiniame pusru
tulyje influenzos sezonas, kaip 
taisyklė, prasidėjo birželio mėn., 
augščiausią laipsnį pasiekiant 
žiemos mėnesiais.

N aujausios žinios

Pirmas keleivinis 
lėktuvas nusileido 

antarktyje
McMURDO ĮLANKA, Antark

tis, spal. 15. — The Pan Ameri
can lėktuvas America šiandien 
nusileido McMurdo įlankoje, atli
kęs pirmąjį keleivinį skridimą į 
antarktį — pietų ašigalio kraš
tą.

Kapitonas Ralph Savory vai
ravo lėktuvą iš Naujos Zelandi
jos.

Lėktuvu skrido JAV ambasa
dorius Naujajai Zelandijai Fran
cis H. Russell, Naujos Zelandijos 
clarbo ministeris J. K. McAlpine 
ir 36 JAV laivyno pareigūnų, pa
skirtų į geofizinių metų moksli
nes stotis. Su jais buvo tarnau
tojos Patricia Hepinstall, 25 me
tų, iš San Franeisco, ir Ruth 
Kelly, 28 metų, iš Holyoke, Colo., 
pirmosios moterys, pasiekusios 
antarktį.

Pagal spalio mėnesio pradžios 
duomenis, pačioje Azijoje, taigi 
tenai, iš kur ta epidemija atke
liavo, buvo pastebėtas susirgi
mų mažėjimas. Okeanijoje tuo 
tarpu vietovėse, kur anksčiau 
buvo skelbiama, kad susirgimų 
nebuvo, dabar jų gausėja (N. 
Gvinėjoje)' o Australijoje taipgi
pastebėtas tokių susirgimų padi-

ta», ar jis susirgs, bet kada jis dėiimas
susirgs. _ ' J _/

Centrinėje Amerikoje, kaip ir 
Influenzos pradžia Šiaurinėje epidemija siaučia,

nors Kanada vis dar yra ma-
Influenzos epidemija prasidė- žiausiai paliesta. Afrikoje la- 

jo Azijoje šį pavasarį ir nuo to biausia paliestas Alžiras, iš Eu- 
laiko, plėsdamosi abiejuose že- ropos ateina žinių iš Skandinavi- 

-mės pusrutuliuose, ant kojų pa- j0S) Prancūzijos, bet daugiausia 
statė epidemiologus ir sveikatos jg Vakarų Vokietijos.
įstaigas.

Nors tai yra, palyginti, lengvo Dėl gydymosi, kaip Sveikatos 
pobūdžio epidemija, ir nėra pa - ’ organizacija sako, nesama vie- 
reikalavusi didelio mirtingumo, ningos nuomonės. Manoma, kad

Pilotas vėl bandys
skristi į Romą

GLAVESTON, Tex., spal. 16. 
— Pilotas William Wyatt, 25 
metų, iš Dalias, šiandien ar ry
toj vėl bandys skristi lengvu lėk 
tuvu be sustojimo iš Galveston į 
Romą.

Wyatt spalio 4 d. bandė skris
ti be sustojimo iš Glaveston į 
Romą, bet nepalankios oro są
lygos tada neleido jam įvykdyti 
plano.

Britanijos karalienė Elzbieta ii ir jos vyras princas 
Pilypas šiandien atvyksta iš Kanados j Jungtines Amerikos 
Valstybes. ' (INS)

bet ji turi tendencijos ir galimy
bių plisti ,nes žmonių organiz

liga praeina pati, jei nesusidaro 
komplikacijų. Praktika parodžiu

mas, ligi šiolei tokios ligos ne- si, kad mirimai pasitaiko tik tais 
pergyvenęs, todėl ir atsparumo atvejais, kai prisijungia kokia

kita liga. Antibiotikai, jei laiku 
patiekti, padeda mirimų išveng
ti.

jai dar neturi įsigijęs.
Kaip Sveikatos organizacija

informuoja, tą influenzą sukelia 
virusas, kuris, kaip ir kiti influ- 
enzų virusai, priklauso grupei A. i
Kadangi dar nėra pavykę daug LietUVlŲ D1C1U11S 
ką apie tą naujos influenzos vi
rusą patirti, tai jis pavadintas 
nauju vardu — A(Asia) 57. Ma
noma betgi, kad šios influenzos 
virusas yra visiškai skirtingas 
nuo tos influenzos viruso, kuris 
buvo sukėlęs epidemiją prieš 25 
metus.

Nauji areštai
HONG KONG, spal. 15. — Iš 

Hong Kongo pranešama, kad 
Tsingtau mieste komunistai areš 
tavo kitus du kinų tautybės ka
talikų kunigus: Kuo ir Tčeng. 
Jie areštuoti už tai, kad atsisa
kė dalyvauti komunistiniame va
dinamų „patriotų“ sąjūrdyje. Ko 
munistai skelbia, kad dalyvavi
mas sąjūdyje esąs visiškai lais
vas.

naujame poste

Pirmieji susirgimai

Pirmieji pranešimai apie tos 
influenzos susirgimus į Sveika
tos organizaciją atėjo iš Singa
pūro praėjusio gegužio pradžio-

PARYŽIUS, spal. 15. — Vo
kietijos ambasados prie Šv. Sos
to patarėjas dr. Rudolf Salat yra 
paskirtas į UNESCO — Jungti
nių Tautų Auklėjimo, Mokslo bei 
Kultūros organizacijos Kultūros 
departamento direktorium. Jis 
yra pirmasis katalikas, paskir
tas vadovauti vienam iš keturių 
Jungtinių Tautų organizacijos 
departamentui. Dr. Salat yra la
bai artimas lietuviams. Gyven-

Socialine savaite
ROMA, spal. 15. — Šiomis die

nomis Cagliari mieste Italijoje 
įvyko 30-ji Italijos katalikų so
cialinė savaitė, kurioje buvo stu
dijuojama tema: „Naujos žemės 
ūkio formos ir žmogaus prigim
ties reikalavimai“.

Irgi kvietimas
ALBUQUERQUE, N. M. — 

Prie Albuquerque kavinės yra 
tokia iškaba: „Būk drąsus, val
gyk čia“.

je. Bet jau tada buvo pastebėta, 
jog epidemija jau buvo gerokai jdamas RomoJe visuomet dalyvau 

praplitusi. Ji faktinai prasidėju
si šiaurinėje Kinijoje šių metų

davo Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimuose.

Naujas pirmininkas
DAMASKAS, Sirija, epai. 15. 

— Socialistų vadas Akram Hau- 
rani išrinktas Sirijos parlamento 
pirmininku.

Egipto prezidentas Nasseris 
turi dvigubą tikslą

DAMASKAS, Sirija, spal. 15. — Egipto prezidento Gamai 
Abdel Nasserio kovingas pastatymas egiptiečių karinių pajėgų 
prie Turkijos durų aptemdė Saudi Arabijos karaliaus Saud taikos- 
darbus neišspręstuose Artimuose Rytuose..

Bet po dviejų dienų, išlaipinus 
Egipto karinius dalinius Sirijos 
Latakia uoste, Nasserio žygis pa 
sipuošia visai kitokia politine 
spalva. Atrodo, kad jo žygis nė
ra tiek grasinantis Turkijai, kiek 
Egipto reikalų gynimas. Dabar 
vyksta derybos tarp Washingto- 

! no ir Cairo.
Egipto ambasadorius Ameri

kai išskrido iš VVashingtono į 
Egiptą su naujais valstybės sek
retoriaus Dulles pasiūlymais.

Kiek areštuota 
studentų Varšuvoje?

VARŠUVA, Lenkija, spal. 15. 
— Pranešama, kad Varšuvos ka
lėjime šiandien yra 21 studentas 
dėl neseniai suruoštų demonstra
cijų prieš uždraudimą spausdinti 
lenkų jaunimo laikraštį „Po 
Prostu“. Seniau buvo pranešta, 
kad tik aštuoni studentai sulai
kyti.

Politiniai žinovai įsitikinę, 
kad Nasseris turi dvigubą tiks
lą:

1. Įtikinti VVashingtoną, kad 
jis gali — už tam tikrą kainą — 
sulaikyti komunistus Sirijoje ir 
sovietų ekspertus pakeisti sa
vais — nekomunistais.

2. Panaudoti Siriją prieš Tur
kiją, Bagdado sąjungos valsty
bes ir Jungtines Amerikos Vals
tybes, vykstant Cairo — Wa- 
shingtono deryboms.

Nasseris nori parodyti, kad 
tik jis galįs palaikyti arabų vie-, 
nybę.

Nauja Šostakovičiaus 
simfonija

MASKVA. — „Izviestijos“ nr. 
236 praneša, kad kompozitorius 
D. Šostakovič neseniai baigė kur 
ti naują simfoniją, pavadintą 
„1905 metai“. Simfonija keturių 
dalių, be pertraukos sekančių 
vieną po kitos.

Lietuviai katalikai mokslininkai 
posėdžiavo Romoje

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA, spal. 15. — Naujai atkurtos Lietuvių Katalikų Mokslo ry - . ,
Akademijos suvažiavimas įvyko spalio 2 — 4 d. d. Šv. Kazimiero * SpatlGOS
ikolegijos patalpose Romoje. Suvažiavimas buvo atidarytas šv. reikalais Austrijoje
mišiomis, kurias aukojo vyskupas Vincentas Padolskis.

pradžioje, ir per keletą mėnesių 
nesulaikomai plito. Tik kovo pra 
džioje Pekine pavyko nustatyti 
virusą. Netrukus liga pasireiškė 
Hong Konge. Gegužio, birželio ir 
liepos mėnesiais epidemija labai 
skubiai paplito Pilipinuose, Ja
ponijoje, Pietryčių Azijoje ir Va 
karų Pacifike. Iš ten ji keliavo 
per Indiją, Persijos įlanką, Ira
ną, Jemeną, Aden, Sudaną, Egip
tą, Siriją ir Jordaną. Ir kielj vė
liau ji buvo importuota į JAV, 
Pietų Ameriką ir Europą bei 
Australiją.

Epidemija, kaip sako Sveika
tos organizacija, pradžioje la
biausia paplito tirštai apgyven
tose bendruomenėse, mokyklose, 
stovyklose ir t.t. Ji pasireiškė ir 
greitai plito laivuose ,o iš laivų 
— uostuose ir paskui sausumoje.

Šiauriniame pusrutulyje influ
enza nėra laikoma vasaros liga.

Baligudijoje atidaryta

lietuviškų mokyklų
OKUP. LIETUVA. — Vilniš

kė „Tiesa“ informuoja, jog Balt- 
gudijoje gyvenančių lietuvių pa 
geidavimais, vietos švietimo mi
nisterija atidariusi lietuviškų mo 
kyklų Rodūnės rajone, kur gy
veną nemaža lietuvių. Pradinės 
mokyklos atidarytos lietuvių dės 
tomąja kalba Povalakyje, Pivo- 
llūnuose ir Dubiniuose. Pelesoje 
atidaryta septynmetė mokykla 
lietuvių dėstomąja kalba. Šias 
mokyklas Baltgudijoje aplankiu
si grupė Lietuvos Mokslų Aka
demijos darbuotojų ir Vilniaus 
universiteto studentų ir apdova
nojusi lietuviškais vadovėliais ir

grožinės literatūros knygomis. 
Šia proga pažymėtina, jog So

vietų Sąjungai pokario metais 
rytines Vilniaus sritis su Ašme
nos, Svyrių apskritimis atplėšus 
nuo Lietuvos ir prijungus prie 
Baltgudijos, nemaža lietuvių pa
liko Baltgudijai prijungtose sri
tyse. Lietuvių skaičius šiuo me
tu Baltgudijoje gali siekti arti 
40,000. Iki šiol Baltgudijoje gy
veną lietuviai neturėję mokyklų 
lietuvių dėstomąją kalba. Tokios 
mokyklos (iki šiol keturios) tė
ra atidarytos tik nuo šių mokslo 
metų pradžios.

Kaip žinoma, Akademija ne
priklausomoje Lietuvoje buvo iš
vysčiusi plačią veiklą. Sovietų 
okupacija nutraukė jos veikimą 
ir narius išblaškė. Ne vienas Aka 
demijos narys mirė kankinio mir 
timi tremtyje Sibire. Lietuvių 
vyskupų rūpesčiu Katalikų Moks 
lo Akademija paskutiniu laiku 
buvo atkurta laisvajame pasau
lyje. Šiandien ji jau yra apjun
gusi apie 80 lietuvių mokslinin
kų ar mokslo mėgėjų. Akademi
jos centras veikia Romoje. Pir
mininkas yra vyskupas Vincen
tas Padolskis.

»
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka 

demijos suvažiavimas buvo baig 
tas iškilmingu prof. Stasio Šal
kauskio minėjimu. Apie šį šven
tos atminties lietuvį mokslinin
ką paskaitą skaitė prof. Juozas 
Eretas.

Suvažiavime dalyvavo apie 50 
lietuvių mokslininkų bei mokslo 
mėgėjų iš Italijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Vokietijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių ir kitų 
kraštų. Programoje buvo studi
juojamos lietuvių mokslinės pro 
blemos naujausių Katalikų Baž
nyčios direktyvų šviesoje.

Paskaitos bus išleistos 
atskiru leidiniu

VIENA, Austrija, spal. 15. — 
Šiomis dienomis Austrijos sos- 

Taip lietuviai katalikai moksli- Minėje įvyko 5-asis pasaulinis ka- 
ninkai tremties sąlygose tęsia taijkų žurnalistų suvažiavimas, 
nepriklausomos Lietuvos laikais Buvo studijuojama tema: „Ka- 
veikusios Katalikų Mokslų Aka- talikų spauda Bažnyčioje ir pa- 
demijos garbingas mokslines saulyje». Paskaitas skaitė žy- 
tradicijas. i miausi katalikų spaudos atsto-

Akadcmija rūpinsis parengti 
pirmaeilių specialistų

Laisvajame pasaulyje atsikū
rusios Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos uždavinys bus su
telkti lietuvius mokslininkus 
mokslinei kūrybai lietuviškoje 
dvasioje. Kai pavergtoje tėvynė
je negailestingai naikinama 
krikščioniškoji kultūra, kai at
imta spaudos laisvė, o su ja nor
malaus mokslinio kūrimo gali
mybė, Akademija rūpinsis pa
rengti visoms mokslo sritims pir 
maeilių specialistų bei vertingų 
spausdinių ar rankraščių, kad iš
mušus laisvės valandai, galėtų 
juos perkelti į Lietuvą.

• If00,000 dolerių išleis CBC 
televizijos ir radijo transliaci- 

j joms ryšiumi su karalienės vizi
tu Kanadoje. Kitos išlaidos čia 

! neįskaitomos.

vai. Suvažiavime dalyvavo apie: 
400 katalikų žurnalistų iš 30 vals 
tybių. Lietuvius atstovavo kun. 
Vincas Mincevičius iš Romos. Su 
važiavimo dalyviai buvo priimti 
Vienos burmistro Franz Jonas ir 
Austrijos užsienio reikalų 
nisterio Leopold Figli.

“Pergamento” fabrikas 
Vilniuje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniuje veikia tokio dirbtinio 
pergamento fabrikas, gaminan
tis riebalų nepraleidžiantį popie
rių vyniojimui. Fabriko vardas 
— „Naujieji Verkai“. Kaip pra
neša Maskvos „Izviestijos“ fab
rikas jau pagamino apie 2,000 
tonų tokio popieriaus.

Popieriaus fabrikas „Grinkis- 
kės“ gamina popierių sienoms 
klijuoti. Jau esą pagaminta per 
800,000 rietimėlių to popieriaus. 
Dažai dedami į skystą popieriaus 
masę ir taip jie patvariau išsilai
ką.

nu

žiūrint į satelitą
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika, spal. 15. — Ivan Nealon, 18 
metų, iškrito iš 18-to augšto, kai 
jis bandė pamatyti sovietų že
mės satelitą.

Kulkos į kavinę
PARYŽIUS, spal. 15. — Netoli 

Paryžiaus Levallois kavinės te
rasoje afrikiečiai vakar gėrė ka
vą. Iš pravažiuojančio automo
bilio buvo paleistos kulkos į afri
kiečius. Trys afrikiečiai žuvo, še
ši sužeisti.

ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Tris dienas trukusiuose posė
džiuose suvažiavimo dalyviai iš
klausė 6 paskaitas, po kurių vy
ko gyvos diskusijos. Kun. prof. — Prezidentas Eisenhoįveris vakar tarėsi su mokslo pataria- 
Liuima kalbėjo apie Mistinio muoju komitetu Amerikos satelito ir raketos programų klausi

mais. ■ *Kristaus Kūno doktrinos teologi
nius pagrindus; dr. Stasys Bač- 
kis pateikė Bažnyčios doktriną 
apie tautų apsisprendimo teisę; 
prof. Zenonas Ivinskis ir kun. dr. 
Steponas Matulis nagrinėjo Lie
tuvos ir Apaštalų Sosto santy
kius amžių bėgyje; kun. dr. Pra
nas Brazys kalbėjo apie medici
nos etiką pagal popiežių direkty
vas; ir prof. dr. Juozas Eretas 
pavaizdavo profesoriaus Stasio 
Šalkauskio žmogaus ir moksli
ninko asmenybę. Suvažiavime 
skaitytos paskaitos bus netru
kus išleistos atskiru leidiniu.

— Egiptas pasiuntė tankų, artilerijos vienetų ir sovietų ga
mintų lėktuvų į Siriją, pranešė Cairo laikraštis EI Akhbar.

— Little Rock’e, Ark., sumažinami federalinė kariuomenė, 
kuri buvo atsiųsta įvykdyti integraciją Little Rock Central augš- 
tesnėje mokykloje. Turbūt greitai visa federalinė kariuomenė bus 
ištraukta iš Little Rock.

— Jugoslavijos diktatorius Tito tikisi, kad jam pripažinus 
rytinę Vokietiją, vakarinė Vokietija nenutrauktų santykių su Ju
goslavija.

— Vakar pranešta iš Damasko, kad Egipto kariuomenės da
liniai, kurie buvo praėjusį sekmadienį išlaipinti Sirijos Latakia 
uoste, telkiami prie Sirijos — Izraelio pasienio. Pirmiau buvo pra
nešta, kad nuo t ,000 iki 1,500 egiptiečių karių pastatyta prie Tur
kijos pasienio.

Davė receptą
ELIZABETH, N. J., spal. 15. 

— Mrs. Luise Marie Gommel va
kar atšventė savo 101 gimtadienį 
ir davė savo ilgo gyvenimo recep 
tą:

„Aš visuomet daug valgau, ir 
valgau, ką mėgstu“, ji pasakė.

TRUMPAI IS VISUR
• Vengrijos pabėgėliai. Kana

dą prašo įsileisti Vengrijos pabė
gėlius iš Jugoslavijos, kurių ten 
esą 4,800 ir dalį jų iš Austrijos, 
kur tebesą jų apie 20,000; pra
šytojas — Jungtinių Tautų augš 
tasis komisaras pabėgėlių reika
lams Lindt. Jo nuomone, esą 
daug pigiau įkurdinti pabėgėlius 
Kanadoje ir net Australijoje ne
gu laikyti juos stovyklose. Be to 
komisaras siūlo padidinti JT pri
klausančių kraštų duokles pabė
gėlių reikalams, kad iki 1960 me
tų pabėgėlių problema būtų iš
spręsta. Iki šiol metinis JT biu
džetas pabėgėlių reikalams sie
kė 3 mil. dolerių, dabar prie to 
dar esą reikėtų pridėti 7 milionus 
dolerių.

KALENDORIUS

Spalio 16 d.: šv. Jadvyga; lie
tuviški: Geluonis ir Tautgirdė.

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:10. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir švelni oro tempera
tūra, galimas lietus; rytoj — vė
siau.
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Leidinys apie lietuvius skautus anglų kalba
Savo išvaizda tiesiog prašyte skleistas. “White Badge” galėtų 

prašosi į rankas paimamas L. S. rasti vietos ne tik skautų ran- 
Brolijoa leidinys “White Badge”. koše; bibliotekos, konsulatai, 
Tai anjlų kalba, geromis nuo- laikraščių agentūros galėtų šia 
traukomis plačiai iliustruota 44 medžiaga pasinaudoti, ypač — 
psl. knygelė, pasakojanti apie tarptautines ar tautines stovyk- 
Lietuvos skautus. Leidinys spe- las aprašant.
cialiai išleistas minint penkias- i Sava medžiaga leidinys yra į- 
deiimtąjį skautijos ir šimtąjį domus ir lietuviui: iš puslapių 
Baden - Powell gimtadienį. i dvelkia mintis, kad tik maža me

Tačiau leidinio turinys minė-' džia?os dalis čia Salė3° būti te’ 
ta proga yra naudojamasi atkrei Panau-ota, gi ir ^an?lų* kalba 

pimui pasaulio dėmesio į Lietu
vos bei lietuvių skautų likimą, 
nes šiais jubilėjiniais metais y- 
ra daug progų kitataučius su
pažindinti su mums rūpimais 
klausimais. Leidinio iniciato
rius, leidėją ir prie darbo pri-

PO LAIMĖJ IMG

Po Milwaukee beisbolo komandos laimėjimo pasaulio 
čempionato vardą, merginos iš džiaugsmo šoka Milwaukee 
gatvėse. (INS)

jis daug ir savam tautiečiui pa
sakytų. Be abejo kiekvieno skau 
to pareiga būtų šį leidinį įsigy
ti, kad, reikalui ištikus, būtų į- 
manoma kitatautį su šiomis ži
niomis supažindinti.

“White Badge” išleido Lithua mo? 
sid'ėjusius reikia sveikinti už šią' nian Boy Scouts in Exile, For- Visos esame užimtos ir turime 
puikią mintį — tarptautinėn eign Affairs Secretariat, 21 Bow <jaUg pareigų bei darbo, tačiau 
plotmėn įnešant dokumentuotą doin Avė., Boston 21, Mass. Re-
komunizmo tironijos klausimą, daktorius — Antanas Banionis; 
iškeliant taip mažai žinomos Lie kaina nepažymėta. DAV
tuvos vardą ir taip pat parodant
mūsų skautiškojo gyvenimo da- AUKOS UŽJCRIO SESĖMS
lėlę. (Reikia tikėtis, kad šį gių rnetų Europos skaučių sto 
leidinį ras galimybių pasiskaitv- Vykioms paremti per Liet. Skau- 
ti ir Indijos skautų vadai, 1955 į Seserijos Vadijos socialinį 
m. Chruščevą ir Bulganiną an- gj^yj-įų pasiųsta auku $311; Ang 
dovanoję skautiškais kaklaraiš- ]jjon pasaulinėje skaučių stovyk j 
čiais...). loję dalyvavusioms lietuvaitėms

Turinys apima įvadą, trumpas skautėms paremti — $50 ir Vo- 
Lietuvos bei lietuvių skautų is- kietijos skaučių stovykloms pa- 
torijų santraukas, skautų kan-Į remti — $281.

Pinigus suaukojo: Detroito vi 
suomenė ir organizacijos —
$222, Omahos skaučių vietinin- 
kija — $43, Montrealio Nerin
gos skaučių tuntas — $21, Cle-

kinius, duoda visą eilę skautų po 
grindžio, okupacijoms priešini
mosi vaizdų, nusako mūsų tiks
lus, siekimus bei laikyseną. Ša
lia pateikiamų minčių, telpa apie
70 nuotraukų, kurių tarpe yra velando skautininkių ramovė
dalis dar lietuviškoje spaudoje 
nematytų.

“White Badge ’ daro. gerą įspū 
dį savo tūriniu ir išvaizda, gi 
savo esmėje stovi šajia kitų, ge
rai išleistų, rimtų (ne šiaip sau, 
šaipirografu atspausdintos lapų 
krūvos, taip dažnai pasitaikan
čios mūsų gyvenime), Lietuvos 
klausimą svetimtaučiuose ke
liančių leidinių. Reikia tikėtis, 
kad per šių ir kitų metų jubi- 
lėjinius sąskrydžius, stovyklas, 
jamboree galės būti plačiai pa-

PA/TOGĖJE

— “Mūsų Lapines”, leidžia
mos L. K. Šarūno draugovės 
VVaterbury, Conn., rugpjūčio ir 
rugsėjo numeriai įdomiai aprasi 
nė ja Pasaulinę Skautų Jamboree 
Anglijoje. Duodama nemažai 
faktų, neminėtų lietuviškosios 
spaudos skiltyse ir net pateikia
mas visos stovyklos planas pie
šinyje. Be eilės įdomių pasiskai
tymų jaunimui, lituanistinės da
lies, skautiškų margumynų bei 
dainų, atspasudinti sutrauktoje 
formoje visi svarbūs įvykiai pa
saulio skautų istorijoje per 50 
metų veiklą (versta iš anglų kai 
bos). Šie svarbūs įvykiai labai 

(Nukelta j 6 psl.)

Tet RElianoe 6-1811
OR, WALTER I. KIRSTUK

"O.IA* IR ^HIRirRG*, -j ,,,, , |VI', > f A •

192h Wr-st lttth Street
Vai. Ihiinad, antrad., ketvlrtad lr 

prrikinu nuo 1—4 P P 6:20—8:10 
, vai. va t -Trečiad ir šeštad 1—4 v 

p p____________________
r„| orimi Ir buto OLymplc 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
8, štadlentats 12 Iki 4 popiet

Kaip palaikyti

DIRBTINIUS DANTIS
tvirčiau jų vietoje

Ar jūs dirbtiniai dantys jus truk- 
■ , . , do ir apsunkina slydinėdami, Iškris-

ar užjūrio sesėms JOS Visada yra darni arba klibėdami kai valgote,
labai reiknlinp-ns Juokiatės arba kalbate. Tik užbarsty-itiaaunguo. Rite truputj FASTEETH ant dantų

rr plokštelių, šie alkaliniai (be rūgšties)
V. S. K. KOtiatieilC, milteliai laiko plokšteles tvirčiau ir

Socialinio skyriaus vedėja patogiau, jokio limpančios košės sko- 
J nio nei jausmo. Nerūgta. Sustabdo

(dirbtinių danų

rasite pas save tuščius Vadijos pareigą atlikti, nors dabar. Au 
socialinio skyriaus prisiųstus au kas rinkti niekad nepervėlu, nes 
kų lapus, susimąstykite ..
kartais kaikurių vienetų parei
ga liko neatlikta dėl apsileidi-

"plokštelių kvapų’
FASTEETH šiandien

jaunystė ir geri norai daug gali. 
Pasistenkite šią gerojo darbelio Remkite dien. Draugą!

kvap;
kvapą). Pirkite 
bet kurioje vaistinėje.

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

$10. Clevelando Neringos skau
čių tuntas — $10, P. ir O. Zails- 
kai. Chicaga — $5; visos — 311 
dolerių.

Gauti padėkos laiškai iš Ang
lijos ir Vokietijos rajonų skau
čių vadeivių, kurios visų skau
čių vardu reiškia širdingiausią 
padėką aukotojams.

Mielos vadovės, šie skaičiai — 
tai taurių širdžių atspindys; nuo 
mūsų priklauso, kiek mes suren 
kame aukų ir pasiunčiame savo 
sesėms. Pavartykite bylas ir, jei

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma
61 valandos skambinti telefonu 

HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdtan išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel GRovetilll 6-66U8 

TeL ofiso WA 5-3010, rei. PR 8-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta___________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES DP 

GFRKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 1U-1 vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-322*
Rea teief. WAlbrook 5-6076

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas ' 
— Rengia —

METINĮ ŠOKIŲ VARARĄ

Šeštadienį, spalio 19 d., 1957 m.,; 8:00 v. v.

LIETUVOS VYČIŲ SALEJE 
2453 W. 47th St, Chicago, IM.

ŠOKIAMS GROS “RHYTHM RASCALS" ORKESTRAS

Visi Chicagos legijonieriai ir jų prieteliai yra kviečia- 

mi dalyvauti šiame vakare. Kviečia Jus,

JUOZAS STANAITIS, Komanderis

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

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

VAes

mok35®®

Augštą

MIDLAND
1 Savings and 

Association

- Hirsuri d

JT*?

F PEN 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
j TAUPYMO

7 IENDROVI

4033 Archer Avcnnc t*i. la3-6Z«*
AUGUST SALDUKAS Prazld

S?

Atliekame didelius lr irižus automobilių remontu*. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis guliedinimaa. Parduodame automobiliu dalia 

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

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

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

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: UAlbrook 5-SO4H

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe jsikftrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Rangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupiniua pas mng gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angStą dividendą, bet ir dsugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra- 
Eiausiai ir modemiSkiauaiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinlgua paštu.

Rąžykite dėl informaeijų. Mūsų tortas $21,000,000.00

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

Atdaru: pirmadieni nuo 12 (ld 8, antradieni tr penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Ud 8 
TreėiadienJ uidaryta visą dieną, o ie*tediea| nuo 9 Ud 2 valandoe po pietų.

^1 1 , ■ —i —aa——m ..a.~u_a- ■ ■7-gTt-gr-aT-HBB——rrag—e—BgaeggggggfJi'agagaai—gagasaagį—r—

Ofiso telef LAfayettr » 2210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

1146 S. Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
vftk pirm. antr , ketvirt 8-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7168 South VVeetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1188 
Kee. tel VVAlbrook 6-3766 •*

Tel. ofiso — HE 1-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki S vai. vak.----- , . ........ ..........
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*7OO 

Res. PR 6-*8O1

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopeibu Prob-alMas 

Aparatal-Protesul, Med ban 
.Irtai Spoc pagaliui kojon 

(Arch Supports) Ir u t. 
Vai. 8-4 Ir 6-8 šeštadieniais f*
<1RTHOPKDIJO8 TECHNIKOM lxAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, OI 

Tel. PKospect 6-6O84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 w. 6Srd St 
Ofiso teL RElianoe 6-4410 

Resid. telef GRovehUl 6-0617 
Valandos: ! S p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad lr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CT.lffsIdc 4-28*6 
RezldeneUos: LAfayetu- 8-1177

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermitage)

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

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. C Filtrai 6-22*4

6002 Weat lttth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0*5*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Resid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rei.: 5100 8. Weatern Av*. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu. 

TeL ofiso HE 4-2128, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 Ist Street
(71st lr Campbell Avė.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS

<?

RD liti IIA MflIlCTA VIAIIIC GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
DR, JULIJA MONSTAVIČIUS Specialybė: AKI SERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
2524 VVest 69th Street

(66-os ir MapleivOod Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

gydytoja IR CHIRURGE 
Office: 10746 South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v v. Iki 9 v vi..
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. ▼., 

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

Tel,: Ofiso — PUilman 5-(3’’«6 
Buto--BEverly 8-8946 ,

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
I PIiAVCIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 Weet 69th Street
i priešais šv Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

” ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 Ist Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-8, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVeetern Avenue 
Chicago a*, m 

telefonas REpubUc 7-4*00 
BJatdenda; GRovehUl 6-81*1 

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
iftao vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 

»ak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrginla 7-0086 

Resklend jos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rea. RE 7-6867

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

2454 Weet 7Iat Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1186 
Beatdendjoa — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
'•YDYTO.IAS IR CHIRURGAS 

766 Weet SSth Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatv*)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-919*
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p p Ir T:l» 
Iki 9 vai Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECT AUSTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—m ir 1- -9 v. * pagaJ 
•usitarlms Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Oflao Ir buto tel Ol.ymptc 9-lite i

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—II lr 4—7 vai. Trečiad

Lr šeštsil. UK 10—II vai.

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

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

: šeštad 10—12 Trečiad. uždaryta 
I.Afayctte 8-4*4*.

1 Namu — CEdarerest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. ReoubUo 7-8818.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

, 1428 Broadway, Gary, Indiana
Tel. TUmer 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v., šešt. JO v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagal" Husitarimu-

Oflao telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

Tel. oflao PRospect 6-*400
Rezid. PRoepect 6-*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

rei. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet 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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marąuette Rd-
Val. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v- 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257, res. PR. 6-6859 
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MINDSZENTY IR KADARAS VIENYBES ILIUZIJA MIGLOSE
ST. DZIKAS. Brooklyn, N. Y..

Vengrijos komunistai, kurių priešakyje stovi Kadaras, vis 
dar bijo kardinolo Mindszenty. Jie daro didelj spaudimą į JAV 
vyriausybę jiems žinomais keliais, kad būtų atsakyta kardinolui 
globa JAV pasiuntinybėje.

Pats faktas, kad kardinolas gyvena vengrų sostinėje Bu* 
dapešte ir komunistų budeliai negali prie jo prieiti, jo pasiimti 
ir pasielgti su juo taip, kaip jie pasielgia su visais kitais ko
munizmo priešais, neduoda jiems ramybės ir juos gerokai nėr-
vin. Kardinolo įtaka į Vongrijo. imonea nors jis ir yra nuo'jų I jįį-į ’sudarant'vieną" į’ū 
atskirtas, yra labai ryški. Vengrai katalikai, žinodami, kad jų 
primas gyvena sostinėje, kad jis ne kalėjime ar vergų darbo sto
vykloje, bet saugioj vietoj — JAV pasiuntinybės globoje, — jau
čiasi geriau ir viltingiau žiūri j savo išsilaisvinimą iš komunis
tinės vergijos. Ir todėl suprantama, kodėl Kadaro režimui ne
patinka ši padėtis, kodėl jis norėtų kardinolą Mindszenty ištrauk
ti iš JAV pasiuntinybės globos ir jį ko greičiausiai likviduoti.

Iš Washingtono pranešama, kad JAV užsienio reikalų de
partamentas gali susvyruoti imtis priemonių Kadaro nusi
skundimams ir reikalavimams persvarstyti ir atsakyti kardi
nolui globą. Jei taip įvyktų, būtų pasielgta tikrai žiauriai ir ne
žmoniškai. Kardinolas būtų atiduotas į žiaurių komunistinių bu
delių rankas.

Atsižvelgiaint į padėtį, JAV vyriausybei nėra kitos išeities, 
kaip tik ir toliau globoti kardinolą, kuriam toji globa buvo su
teikta pernai lapkričio revoliucijos metu. Sunku net įsivaizduoti, 
kad JAV pasiuntinybė išdrįstų išvaryti savo garbingąjį svečią 
į Budapešto gatvę. JAV diplomatai turi negalvoti ir apie pasiū
lymą kardinolui išvykti iš savo krašto — Vengrijos. Jei turėti 
galvoje tik saugumo momentą, reikėtų juo gerokai paabejoti.
Juk ir Imre Nagy buvo gavęs užtikrinimą, kad jis neturės jokių 
sunkumų ir bus saugus, jei išvyks iš Vengrijos. Bet tie pažadai, 
kaip ir visi kiti komunistų pažadai, buvo tušti. Šiandien niekas 
nežino, kur yra šis vengrų politikas. Nėra jokios garantijos, 
kad ir su kardinolu taip neatsitiktų.

Reikėtų turėti galvoje dar vieną ir labai svarbų dalyką.
Jei pagaliau ir būtų užtikrintas kardinolo Mindszenty saugumas, 
jam išvykus iš Vengrijos, JAV neturi teisės reikalauti iš jo to, 
ko jis negali padaryti — pasitraukti iš savo pareigų. JAV į 
kardinolui suteiktą globą turi žiūrėti ne kaip į kokią naštą, bet
kaip į žmoniškumo aktą, ir pagaliau — kaip į viso laisvojo pa-. kiama vienybė esanti totalisti- 
saulio protestą prieš žiaurųjį Kadaro režimo simbolį. Šioji glo- j n(i knH 
ba yra gana ryškus pasitarnavimas kovotojams prieš komuniz
mą ne vien tik Vengrijoje, bet visur.

Lietuviškoji išeivija niekad tį nuo kitų ir nuo savęs”. Jie 
nepasižymėjo ypatingu vienin- “vartoja moralinę prievartą”, 
gurnu, šiuo gi metu esame ap- kari reiškiama bauginimais, dis- 
gailėtinai išsibarstę ir paskendę kreditavimu ir brovimusi į sve- 
separatistinio išsivaikščiojimo timos organizacijos vidų. Tos 
dvasioje. Todėl kilusi prieš kurį priemonės — tai demagogija, 
laiką mintis, kad reikia praktiš- kurią jie atstovauja. Jie skel- 
kai įgyvendinti mūsų išeivijos biasi turį mandatą dominuoti.

išvardintom totalistinėm 
visos išeiv. remiamą, politinės priemonėm jie siekia vienybės, 
kovos centrą, vienybės klausi- Ir t. t. Tokiais savo artimo są- 
mą vėl išjudino ir davė progos žinės perkratymais vienybės 
patirti mūsų politinių grupių analistai “demaskuoja demago- 
vadų dabartinius nusistatymus giją ir kitas nedemokratines 
tuo klausimu. Nestebina skepti- priemones vienybei siekti”. Iš 
cizmas šios iniciatyvos atžvilgiu viso to vaizdas gan aiškus: vie
tų, kurie iš viso neturi bendro nybės jieškotojai yra sunkiai 
ir demokratinių formų tradici- įsivaizduojami nusikaltėliai, kū
jų. Tačiau visiškai neigiama re- riems “demaskuoti” be visos 
akcija tų, kurie savo šūkiu pro- kaltinimų virtinės dar reikėjo 
klamuoja pilnutinę demokrati- gerokai palinksniuoti labai “sim 
ją, stebina ir rūpesčio kelia. Ne patingą” demagogijos žodį. Jei
tiek pats neigiamas pasisaky
mas dėl minėtos iniciatyvos, 
kiek ta proga vykdoma intelek
tualinė ataka prieš pačią vieny
bės idėją ir totalinis bandymas 
suniekinti tuos, kurie šią idėją 
pasiūlė praktiškai įgyvendinti, 
(plg. Į Laisvę, 13 nr.)

Abejingumas pareigai

Vienybės mintį kėlusiems nu
rodoma, kad negalima vienybės 
laikyti tikslu, kadangi ji savy
je nėra gėris, kad už ją esą 
daugiau brangintinų vertybių— 
pvz laisvė, teisė, teisingumas, 
žmoniškumas, kad smurtu šie-

tai eitų kalba apie vieną ar kitą; 
asmenį, konkrečiai nurodant joj 
nusižengimus, reikalas būtų pa-Į 
prastas. Tačiau šiuo atveju visi1 
totalistiniai pasmerkimai nu
kreipti į tas grupes ir žmones, 
kurie šiuo metu dalyvauja Vilke 
ir iš kurių kilo mintis bandyti 
įgyvendinti išeivijoje politinio 
darbo vienybę, kiek ji mūsų są
lygose įmanoma.

Vienybė nėra utopija

Ir vėl pirmauja
Šv. Alfonso parapija, Baltimore, Md., kuriai garbingai va

dovauja prelatas dr. L. Mendelis, ir šiemet Baltimorės arkidie- 
cezijoje yra pirmoji aukų vidaus ir užsienio katalikų misijoms 
atžvilgiu. Šiam reikalui ji per metus surinko $73,483.17. Ant
roje vietoje stovi Šv. Ignacijaus parapija, surinkusi $17,016.10. 
Garbė lietuvių parapijai ir jos klebonui, per eilę metų pirmau
jančiai lėšų telkime svarbiems katalikų misijų darbams remti.

ne, kad iliuzija esanti skirti jė
gas jos organizavimui, tikint 
po to jas pašvęsti laisvinimo 
darbui. Šių pamokymų prasmė 
išryškėja tada, kai vienybės ana 
listai nukreipia savo “tiriantį 
žvilgsnį”, deja — labai kreivą, į

Po šitokių žymios išeivijos 
dalies pasmerkimų dėstoma ton 
vienybės esmė ir jos įgyvendi
nimo sąlygos. Iš to dėstymo iš
ryškėja išvada, kad politinė vie
nybė šiuo metu neįmanoma, nes 
“tokiai Vienybei laikas dar ne
atėjęs”. Tačiau tokia išvada pri 
eita ne dėl to, kad iš tikrųjų 
išeivija būtų nepajėgi ją įgyven 
dinti, bet dėl to, kad, kaip ma
tome, didelė jos dalis lengvapė-

tuos, kurie vienybės jieško. Tik diškai apkaltinama nenuošir-

VISKAS VERDA SYKIU

Prof. Charles Issawi, kuris 
dėsto arabų pasaulio ekonomi
jos reikalus Columbia universi
tete New Yorke, per Anglijos 
valstybinį radiją davė paskaitą 
“Ekonominė revoliucija arabų 
pasaulyje”, kuri^ skelbia “The 
Listener” žurnalas. Jis kalbėjo:

Arabų pasaulyje pirmiausia į 
akis krinta politinė revoliuci
ja — arabai nori visur atsikra
tyti visų kolonializmo likučių ir 
pasidaryti nepriklausomi. Gre
ta to vyksta smarkūs pakitimai 
ir vidaus gyvenime, nes norima 
sulieti pasiskirsčiusius arabus į 
vieną tautinį vienetą, kur valdy
tų ne atsilikęs dvarponių luo
mas, bet naujesni ir moderniems 
laikams artimesni žmonės. Ša
lia to vyksta dar ir kultūrinė re
voliucija, kuri siekia arabiškai 
suvirškinti vakarietiškas idėjas. 
Tuos visus perversmus vainikuo 
ja ekonominė revoliucija, kurios 
tikslas yra greitu laiku sukurti 
pramonę ir sumoderninti žemės 
ūkį.

Kaikurie tų perversmų mūsų 
dienomis gal atrodo pavėlavę. 
Kuomet senos ir pažangios vals 
tybės Europoje jungiasi į plieno 
ir anglies bendruomenes ir bend 
ros rinkos sistemas, gal arabams 
pervėlu pasiekti smulkių nepri
klausomų valstybių ? Atominės 
energijos ir mechanizacijos lai
kais gal neapsimoka sekti XVIIJ 
šimtm. Europos ekonominės re
voliucijos pavyzdžių. Bet arabai 
karštai nori nepriklausomybės 
ir dirbtuvių, nepaisydami, ką te
oriški apskaičiavimai mokytų.

Geriausias arabiškų sunkumų 
pavyzdys yra Egiptas. Čia 23 
milionai žmonių gyvena šešiuose 
milionuose akrų dirbamos žo- 
mės, kuri teaugina vieną daly
ką — medvilnę. Todėl, nors sa
koma, jog vienas Egipto akras 
išaugina dukart daugiau, negu 
akras Europoje, egiptietis žem-

pažiūrėkim, ką jie ten randa.— 
Vieni jų (vienybės jieškotojai) 
tuo nori pridengti savo abejin
gumą visuomeninei pareigai, ki
ti “nori gyventi iliuzijoje, jog 
yra žmonės, kurie sutartinai rū
pinasi Lietuvos likimu”. Toliau 
— “Jų lūpose vienybės kalbos 
nereiškia bendros kovos už Lie
tuvą, o tik bendros tylos sieki
mą, plaukiantį iš pasitenkinimo 
ir dvasinio sotumo”. Jie nori 
“pridengti tikrąją dalykų padė-

ką gauna europietis. Pramonė
je tik aštuoni iš šimto egiptiečių 
turi darbą.

Negeriau Sirijoje, Irake ir ki
tur. Irakas eina tvirčiausiai pa
žangos keliu, nes dalį 300 milio
nų dol. pajamų iš naftos suvar
tojo žemės reformai; 16,000 šei 
mų gavo 1,300,000 akrų dirba
mos žemės.

Arabų kraštai vienu ir tuo pa
čiu sykiu vykdo žemės refor
mą, kovą dėl politinės nepriklau 
somybės, stengiasi sukurti pra
monę, sukurti vieningą arabų 
tautą ir įvykdyti europinio “at
gimimo” rūšies kultūrinę revdliu 
ciją. Tad ar nuostabu, jei arabų 
pasaulis “dega”? Juk vienu pa
kilimo žirgu jie stengiasi nujoti 
į visas puses. V.

REALIAU ŽIŪRINT

Anglijos katalikų savaitinis 
“The Tablet” savo vedamajame 
rašo:

Gilus optimizmas tik vienu) Ėj° skersai gatvės. Dardėjo. Skambėjo. Kaukė 
laipsniu mažiau klaidina, negu 1 stabdžiai. Sustojo. Atsimušė į Audriaus šoną. Jis pa

kas vieno buvusios Nagy vyriau 
sybės nario. Jame sakoma, kad 
rusai netrukus pajus, jog jiems 
naudinga atsikratyti Kadaro ir 
jo darbų. Bus leista Vengrijai 
eiti “savo keliu į socializmą”. 
Viltis graži, bet jos įsikūnijimo 
dar nematyti.

Lenkai tikėjo, kad raudonieji 
kinai spaudė Maskvą nespausti 
Gomulkos. Šiomis dienomis Ka
daras lanko raudonąją Kiniją ir 
ten iškilmingai sutinkamas ir 
vaišinamas. V.

džiai jos siekiant, kad pati vie
nybės idėja nukeliama į iliuzijų 
sferą, kaip neįvykdoma kasdie
ninio gyvenimo realybėje ir kad 
pagaliau, atrodo, randama tam 
tikro intereso esamą padėtį pa
laikyti.

Vienybė gi, net ir gerokai 
chaotiškose tremties sąlygose, 
nėra utopija. Bendruomenė, Bal 
fas, Altas, studentijos pasireiš
kimai, J. Pavergtosios Tautos 
yra geri pavyzdžiai, kaip nesi- 
rausiant svetimoje sąžinėje, ne
siekiant visiško pažiūrų nivelia
vimo ir net padėjus į šalį neiš
spręstus ginčus galima vienin
gai dirbti praktinėj 'plotmėj be 
jokio pavojaus nueiti į akligat- 
vį ar užplaukti ant uolos. Kito-į 
je šviesoje šis klausimas atsi-) 
stoja paaiškėjus, kad vienybės 
neigėjai reiškia nuonionę, jog 
nėra reikalo eiti laisvinimo dir
voje į kolchozą, kai tas darbas 
sėkmingiau gali būti dirbamas 
individualiniai per dabartinius 
susibūrimus ir institucijas. Nė-

JANIS KUDZEJSr

unoAiaA
ROMANAS

7SSSS9RBEK
(TĘSINYS)

ra reikalo įrodinėti šio teigimo Teisingai teigiama, kad 
klaidingumą. Pakaks nurodžius, reikia tokios politinių veiksnių 
kad tiek psichologiniu, tiek pro- vienybės, kokią diktuoja realūs i 
pagandiniu, tiek taktiniu atžvil- politiniai faktai. Taigi bendrinė 
giu ketkokios pastangos, nu- politinės kovos organizacija ne-1 
kreiptos į tėvynės išlaisvinimo turi konkuruoti ar dominuoti iš, 
pagreitinimą, bus efektingesnės, laikomų Amerikos piliečių pini- 
jei bus remiamos visos išeivijos gaiš institucijų. Jų darbo apim- 
ir vykdomos sutelktomis jėgo- tis ir struktūra yra skirtinga, 
mis. Įrodinėti priešingai įmano- Senas ir lietuvių garbę žemi- 
ma tik statant kokius nors in- nantis nesutarimas tarp kaiku- 
teresus augščiau už tėvynės lais rių diplomatų ir politinės kovos 
vės siekimą. Dabartinė būklė i centro galėtų būti lengvai už- 
yra nepaneigiamas įrodymas,! baigtas parodžius abipusių ge-

mums hxx>oooo<hx>ooooooooo<x>ooooo

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kuiliu nuo $44.95 

HI FI TE bE VIZUOS 
Nešiojanti TV nuo $79.95 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95 

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

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

IDlTū-Cvision
kad separatizmas veda į pražū- ros valios pastangų ir tikrovės (531V6S ■ SOPVlC©) 
tingą stagnaciją, o ne į vaisin- pajautimo. Kalbėti apie visą iš- m*, a simcnas
gą lenktyniavimą. į eiviją apjungiančio Vliko domi-

Praktinis vienybės įgyvendi- nacij4, baiminantis dėl jo vy-
nimas yra įmanomas ir būtinas, i (Nukelta į * pusi.)

.1321 s. Halsted — CUffslile l-59«5 
Itdars. kasdien 9 #. pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooo&oouv ooo

sv. seimos vilos

METINIS BANKETAS
Ruošiamas

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vak vak.
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CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Michigan Avenue 

CHICAGO. ILUNOIS
$25.00 asmeniui 8 asmenys prie stalo

Kiekvienas nupirktas bilėtas į banketą bus skaitomas do

vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra
šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa

vo vardą ar artimos giminės vardą.

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems

įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.
„ » *

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti šį gražų lab

daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau

giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą; Lemont 607 

arba į Šv. Kryžiaus kleboniją; FRontier 6-3900.

Atrakino duris. Nieko nebuvo. Atsisėdo, kėlėsi ir kokiu nors siaubingu būdu išnykti, pražūti nug žemės 
dar vaikščiojo po kambarį. Atidarė langą, tarsi kam- paviršiaus.

.barys būtų karštas. Mažoji patalpa troškino jį. Aisi- Andrius vaikščiojo po vagoną nuo vieno lango prie 
sėdo prie stalo, suėmė rankomis galvą ir ilgai nejudė- kito ir pats nežinojo, ką norėjo pamatyti. Aplink trau- 
damas žiūrėjo į stalą. Nieko nematė. j kinį bėgo dirvos, kalnai, miškai, stogai, važiuojantieji.

Kažkoks popierius. Laiškas? Griebė. Plėšė. Se- beinantieji. Visur apsnigę, visur balta. Akys pavar-

gili ignoracija. Tie, kurie dėjo 
viltis į bevaisiai baigtąją nusi
ginklavimo konferenciją Londo
ne, turbūt nežinojo, kad konfe
renciją pradėjus, maskvinė 
“Pravda” ir Maskvos radijas 
ruošė žmones nesėkmingai jos 
pabaigai. Rusams konferenci
ja tebuvo tik propagandos prie
mone. Konferenciją nutraukę, 
jie propagandą perkėlė į JT a- 
samblėjos posėdį.

Panašus gilus optimizmas vy
rauja ir Londono "Times” ve
damajame: girdi JT asamblėja 
“sugėdins Kadaro režimą ir pri
vers sušvelninti savo policinę 
veiklą”. Režimas, kuris neturėjo 
gėdos aną lapkričio mėnesį, ka-4 
da smaugė tautos balsą, vargiai 
gėdinsią dabar. Jei bus sušvel
nėjimo, tai ne iš gėdos jausmo, 
bet pagal šaltą Maskvos politi
nį apskaičiavimą.

Iš kalėjimo Budapešte į Va-

krypo, nusigando ir pamatė, kad tiestai prieš jį buvo 
sustabdytas tramvajus.

Tramvajaus vairuotojas išsikišęs, kratė didelį 
kumštį plačioje odinėje pirštinėje ir šaukė:

—Ar trenktas esi? Dar stovės čia priešais! Eina 
kaip antis! Ar girtas? Nori kad su šluota nušluotų 
nuo grindinio?

Andrius pasitraukė į šalį ir užlipo ant šaligatvio. 
Priėjo policininkas:

— Na, ponas, už neatsargų gatvės perėjimą turiu 
rašyti protokolą...

— Taip, šaltai atsakė Andrius, dabar jam buvo 
visviena, tedaro su juo, ką nori.

Policininkas pažvelgė vėl ir vėl į Andriaus veidą:

sers Liucės raštas.
Tas pats. Taigi, teisybė!
Sveikinimas, broliuk. Tau turiu pranešti liūdną 

žinią. Salnišų Marytė mirė. Sirgo plaučių uždegimu. 
Atvažiuok į laidotuves, kurios įvyks gruodžio 2 dieną.

Kliedėdama Marytė dažnai dažnai šaukusi tave. 
Taip pasakojo Salnišų motina ir kaikurios gimnazijos 
moksleivės.

Salnišų žmonės prašė, kad aš parašyčiau ir- pasa
kyčiau. kad tu būtinai būtum laidotuvėse“. Liucė

Tu mane šaukei, Maryte? Marytė...
Andrius paslėpė veidą tarp pagalviu ir verkė.

<e.
o

Liūdnai švietė saulė ant snieguotų laukų. Andrius 
įtovėjo kaktą prispaudęs prie vagono lango stiklo ir 
kiūrėjo į priešais bėgančias sniego platumas, tarsi ko
šių pėdsakų jame jieškodamas. Arti jau turėjo būti 
tėviškės stotis. Didis susijaudinimas jį drebino, ir jan 
itrodė, kad per traukinio šniokštimą jis girdėtų laide 

tuvių eisenos giesmę. Kaip siaubingai laikas galėjo
Jūs verkiate? riską pakeisti ir sunaikinti. Buvo praėjęs tik puame-
Aš verkiąs? Galbūt. Turbūt man pasidarė gai-ūs. Pavasaris tada buvo, kai jis išvažiavo iš Arumanų 

ia, kad manęs nesuvažinėjo... stoties. Išvažiuojančiųjų būrys dainavo... Dainavo ir
Ilgu ir tiriančiu žvilgsniu policininkas pažiūrėjo į jis... Jei žmogus iš anksto galėtų žinoti, kada jis turės 

Andriaus veidą ir tarė: dainuoti ir kada verkti, tada — kas tada būtų? Kitaip?
— Eikite į namus ir nekalbėkite kvailysčių! Audrius užsimerkė akis. Galbūt.

Andrius pasisuko ir ėjo. Tik dabar prisiminė, kad Greičiau! Kaip pamažu juda traukinys! Ar jis 
čia pat netoli yra jo namai. Įėjęs į namo apytamsiąnegalėtų šiandien taip lėkti, kad ratai virstų ugnimi 
laiptų erdvę, jis risčia bėgo laiptais augštyn, tarsi šį ir viskas sudūžtu į šukes ir pavirstų j pelenus! Tada

dirbyn tegauna septintą dalį to, karus yra prašmugoliuotas laiš- betoną ir plieną norėdamas sumindžioti ir sulaužyti. — tada būtų išlyginimas. Andrius norėjo tą dieną

go ir užmiršo viską, ką matė, bet galbūt Andrius į nie
ką nežiūrėjo, tik stovėjo prie vieno ar kito lango.

Pažįstami stogai. Kryžių kalnas. Arčiau! An
drius išlindo pro duris, kaip baisiausią vietą pasaulyje 
šiandien staiga pamatyti norėdamas!

Traukinys sustojo. Iššoko Andrius ir dar kažko
kia pora. Keli vežimai. Snieguota tyluma.

Andrius pasižiūrėjo į kairę: nuogas buvo medis, po 
kuriuo pavasario vakarą temstant stovėjo Marytė, kai 
jis išvažiavo.

— Būk laimingas, Andriau... Ar tu man rašysi? 
— taip tada atsisveikinant sakė Marytė.

JtsUda buvo įšokęs į traukinį, stovėjo tarpdury 
ir matė: balta skarelė mojavo ilgai, ilgai, kol tamsa ją 
pridengė...

Tamsa pridengė? Tamsa pridengė! Dabar priden
gė amžinoji, nesibaigiančioji tamsa!

Mariuk! Mariuk! Tu mane šaukei...
Dideliais žingsniais Andrius išėjo ant vieškelio ir 

skendo sniege iki kelių. Brido vis toliau. Dar dvi va
landos. Dešimt kilometrų. Apie pietų metą neš į kapus.

Kur Marytė dabar guli? Svirnelyje? Troboje? 
Andrius galvojo ir akyse matėsi Salnišų kiemas, svir
nelis, troba. Ašaros smaugė kvapą gerklėje.

Greičiau! Greičiau! Andrius buvo jau Lokių sa
loje. Žmonės čia nematė, ir jis pradėjo snieguotu keliu 
bėgti. Dar akyse matė kapinių senuosius, didžiuosius 
beržus. Ten, tikriausiai, vėjuje brazdėdamos lūžo smul
kiosios, praeitą vasarą nudžiūvusios medžių šakelės ir 
krito į sniegą... Lūžo ir krito... Tose kapinėse jau daug 
laidotuvių Andrius buvo matęs. Prieš metus jo moti
na, šiandien Marytė...

• (Bus daugiau)
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MŪSŲ KOLONIJOSE
bė buvo princip-'ms, pareigai; 
gyvosios dvasios gyvenimišku- 
mas ir socialinės jungties — to

šių metų pavasarį gabiai bai- lerancijos kultūra, tai pagrin- 
gė Geor’etown universitete dinė naujosios daktarės asme- 
VVashingtone medicinos moks- -nybės charakteristika siekiant 
lūs. Gimnaziją lankė Raseiniuo- mokslo ir jyvenim'i gilesnės 
se R ed im Inkreis Austrijoje, nrnsmės.
h-'--ė jp T'kso ra^aliu 1949 

V I’-turis nr- 
• c 'Line Nev

Yo.’: nlv'rs'tete ir'1953 m.
išimtinai aulais Bachelor of , T. ..
Arts laipsnio P žymiais buvo T ... WT ’ .

ŽIBUTP. M. DAUfF.LAITE, 
NAUJA MED. DAKTARE

— -f

a: .si SCS’

p žymiais
be konkursinių egzaminų pri-. , . \ lietuviškos nategos -imta ) Geonjetovvn, Washing 
ton, D. C., universitetą.

J., vienoje ligoninėje.

Nors Raseinių gimnazijos pe
dagogai busimąją daktarę ne-

Naujos 
mūsų

tremties e’al'os naujos viltys 
Ilgiausių ir sėkm'n ias’ų darbo
metų. Vyt. Žarėnus

Lebanono atstovas dr. Charles Malik (kairėj) įspėja 
Jungtines Tautas budėti prieš vedamas sovietų intrygas Vi
duriniuose Rytuose. Indijos atstovas Krishna Menon sako, 
kad būtų numesta šalin visi nesutarimai dėl nusiginklavimo 
bei raktetinių atominių ginklų gamybos. (INS)

Vienybes iliuzija

(Atkelta iš 3 psl.)

Waterbury, Conn.
Baleto šokėja moterų vakare narėms, kurios kokiu nors bū

du prisidėjo prie minėtojo pa- 
Brighton Parko moterų klubas rengimo.

Brighton Parko Lietuvių Mo- Nutarta priimti Amerikos Lie 
terų Klubo susirinkimas įvyko tuvių Tarybos Chicagos skyr 

tuvaitės balerinos Jonės Rasty- sPalio 3 d- Vengeliausko svetai- laiškas, kviečiąs konferencijon 
tės šokiais nėję. lapkričio 17d. Atstovėmis išrink

Į klubą įsirašė dvi naujos na- tos Julia Sačauskas, Helen Ven- 
• Vakaras-lauktas įvykis kui rės _ Paulina Kankulig ir Ve- 
'ūr,niame šio sezono gyvenime. ronika Raubanag

Paprastai į to moterų klubo
nobūvius susirenka nemažai Parengimo komisija — Helen 
žmonių ne tik iš Waterburio, bet Vengeliauskas, Suzanne Gestar 
ir iš kitų kaimyninių lietuvių ko- ir Adela Burba — pranešė, kad 
tonijų. šokių vakaras, kuris įvyko rug-

Moterų Klubo ruošiamame tra 
Piciniame vakare — pobūvyje 
•nalio 19 parapijos salėje prog

rama bus paįvairinta jaunos lie

DR. 2. M. DAUGĖLAITĖ 

noromis gimnazijon priėmė dėl 
perjaunos gimimo metrikų da
tos, tačiau jos pareigingumas, 
talentas ir visuomeniškumas 
kiekvieno pasitikėjimą didingo
mis viltimis patvirtino. Kai dau 
gumas “neturi” laiko lietuviš
kam veikimui, tai dažniausiai 
mūsų studentai tuo “neturtu” 
ir nemano skųstis. Naujoji dak 
tarė buvo garbingų studentiš
kų gretų ryškioji asmenybė, ku

Chicagoje

riausybinių funkcijų, yra netik
slinga; tai jokiu būdu neįmano
ma, nes visa emigracinė, taigi 
ir politinė, veikla remiasi tik 
moraline sankcija.

Politinio darbo vienybė nėra 
'nei iliuzija, nei utopija. Ji tokia 
gali atrodyti tik tiem, kurie sa
vo svarbiausią pare’ga laiko 
kreipti savo “tiriantį žvilgsnį” į 
kitu j ir jieškoti juose blogumų. I 

I Ar neatėjo laikas, kaip ir visam 
kultūringam pasauly yra, ma
žiau knaisiotis svetimose sąži
nėse, o daugiau jieškoti pozity
vių bendravimo formų? Senes
nioji karta traukiasi iš politinės 
kovos dėl tėvynės laisvės lauko 
su savo nuopelnais ir klaidomis. 
Su naujais žmonėmis turėtų iš
ryškėti nauja bendradarbiavimo

<AZYS ČESNAUSKAI
6444 SO. TROY ST. 

Telef. CTAlbrook 6-7670 h 
Olbaon 8-4938

e Generalia kontraktorlus nau 
jų namų statybai, įvairiems re 
niontanis lr namų pertvarky 
mums • Turime didelį patyri 
.ną namų statyboje. • Patys 
itliekame cemento lr medžio

geliauskas ir Adela Burba. Lie
tuvos laisvinimo reikalams pa
skirta $10 auka.

Buvo išrinkta komisija — Ber
nice Zemgulis, Connie Budrick

... nr-. , . . M larbun • Apkalnavimai nemoir Nellie Wilcop, — kuriai pa- namai

Spaudos mėnuo “Spaudoje” .. , . . ... ,1 J neje, days $320 pelno. Visas pei
Lietuvių spaudos knygynas nas skiriamas seserims kazimie 

“Spauda” (10 John Str.) turi rietėms. Už tokį gražų pasise-

vesta suruošti linksmą šokių Va 
sėjo 28 d. ^Vengeliausko svetai.-1 karą su programa š. m. lapkri

čio 23 d. 7 vai. vak. Vengeliaus-

kimą klubas ir rengimo komisija 
reiškia nuoširdžią padėką Petrui 
ir Helen Vengeliauskams, kurie 
davė nemokamai salę, ir eilei biz

ko svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė. Gros Ben Pavio orkest 
ras. Bus gražių dovanų ir kito
kių pamargirimų. Komisija kvie 
čia visus atsilankyti. Buvo iš
rinktos ir darbininkės minėtam 
vakarui.

Pranešta, kad serga Kazimie
ra Aglinas, Frances Ambrose ir 
Ona Žekonis. Klubo narės ap
lankė ligones ir įteikė joms klu
bo dovanas. Klubietės nuošir
džiai linki joms sustiprėti ir vi
suomet būti sveikoms.

Po susirinkimo gimtadienio 
nroga buvo pasveikinta Connie

daug naujų knygų ir kitų leidi
nių; puikus lietuviškosios spau
dos pasirinkimas lietuvių spau
dos mėnesio proga.

“Spauda” turi ne tik gėrų knyl nierių bei šiaip paskirų asmenų,
gų ir laikraščių, bet taip pat pri-' kurie aukojo. Taip pat nuošir- 
ima ir laikraščių prenumeratas džiai dėkojama narėms, kurios 
bei knygų užsakymus. Į aukojo valgius ir dovanas lai-

Lietuvių Bendruomenės orga- Riejimui; darbininkėms, “Šu- 
nai kviečia visus lietuvius spau rum-Brum sesutėms”, Antani- 
dos mėnesio proga įsigyti dau- nai Gribonis, Justine Pečiukas, 

riai užteko laiko pirmauti moks i giau lietuviškų knygų bei leidi- Kastei Jonikas, Eugene Chapas, 
le ir pirmininkauti 1952-1953 nių ir užsisakyti periodinės lie- Kazimierai Astrauskas, Petrone^
SAS New York d-vei, likti akty- tuvių spaudos. lei Grigonis ir Mary Kuzma, ku-
via nare ateitininkų organiza- Lietuviškoji spauda yra galin- rios padainavo daug gražių liau yuska. Narės sudainavo “11- 
cijoje. Skautiškas veikimas jai gas ginklas lietuvybės išlaikymo dies dainelių. Mūsų nuoširdi pa- i Tjausįu metų” o sukaktuvininkė 
irgi nebuvo svetimas. Ištikimy- kovoje. B. J. dėka visiems svečiams ir visoms pavaišino skaniais užkandžiais

r gėrimais. Viskas praėjo ma

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
BEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ,
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

•'■"■nim ipnnn KAn virs 3 Riin 'ifalfr aaz'' 
pnvn prpRi’CTR iš tpwn n* i a**

’ TMITIPŠ F'RMITinPS PASNITININS š*AHI$
ri-TPS» PIPSITE Iš RFRIMISnS V|*Tn$

pRPMGKrTn MoSII PATYRIMAS. RIPELE APYVAPT*
IP MAŽAS PELNAS JUMS ItfTIPPINA AFTlMfe’"

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!

Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis
ŠILDO KAIP MAGIJA
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambariu . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atsDalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28Va" aukščio, 33' pločio ir 23” vi
same gilumo ... 4" šilumai anga .. . Va" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

ntoje ir linksmoje nuotaikoje. 
Sekantis susirinkimas įvyk?

ke'virtadienį. lapkričio 7 d. 7:30 
vai. vak. V'šos narės prašomos 
laiku atsilarkyti.

Pirm. Adela Burba

J P’rkil Ap* ansĮos Bonus’

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftl 

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA 
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

kaina
ŽEMA TIK

TIEK $149.50

•FURNITURE«CARPETiNG,»APFMANceS«7lLEVlSiOH 
1800-02 W. o/M/dėetJ U $-7771, 7, 3,4

dvasia, atremta į momento rei- spaudoje, nes tuo tik duodame 
kalus ir principų reikalavimus, geros medžiagos tėvynės engė- 
Momentas verčia sutelkti visas jams, kurie džiaugiasi mūsų tar 
jėgas efektingam darbui, o Įjusaviu susiniekinimu ir nesu- 
pirmoje eilėje reikalauja at- gebėjimu net tėvynės laisvini- 
sisakyti noro būti nepašauktu mo kovos plotmėje vieningai 
savo artimo teisėju, ypatingai dirbti.

JI NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 VVest lllth Plaee (prie Archer ir California)
Valandos: antr., treč., šešt. 9 v. r. — 6 v. v.

Ket. Ir penkt. 9 vai. r. -— 9 v. v.

Pusmetiniai .................................... ..................................................... $7.50 lr augščiau
Paspal vlnimat ...................................................................................... 5.75
Pašviesinlmal ............................. .................................................... .. . 5.00
Plaukų kirpimas ....................................... .............. -......................... 1.50
Shampoo ir sušukavimas ............................................................. 1.75
Lietuvaitė Tel. CLiffside 4-1877

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

<■
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MOVING
\ BENIULIS atlieku įvairiui- 
>erkraustymu8 bei pervežimu*- 
š tolimų ir artimų atstumų

Tel. Bishop 7-7075

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVVINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

\pkainavimą ir Prekių PriataŲ 
mą Teikiame Nemokamai

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

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ...........................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiąue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ...............................................98c

40 colių vilnonės medžiagos ir ‘‘flannel’ vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ...................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .............. .................. .................... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite j STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vier.n pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
■taip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUEi

Prašome aiškiai įsidėmėti adresų — 1306 SO. UNION —, nes Stein 
Te.ntile yra tik šioje vietoje ir jokių skyrių neturi.

I blokas į rytus nuo Halsted SL, li/2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

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

Kreipkitės j jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priešas 
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

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J
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i J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRęntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom

Kn-.li , .,,,n , ..,ii ik. ,nl uži|nri'>

*□«««« PERmus,z “
** lA TOLI IR ARTI

NAUJI aiueti TAOKAI-NAUJAUSI KPAUSTrf'*) (PANK/Ai 
NAU METŲ PATTftlNIAS-Pi6US HtSĄtlNtN6AS AATANNAVMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
69 St. CHICAGO 36,1Lt Tel V/Aikmok 5-9209 Jj

MOVIMC

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
lengvomis Sąlygomis

chicago sIvingsTToa"n Issn7
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

^ontinental savings &Toan assn.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, Ilk, YKrds 7-0145

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILL 

Telefonas - FRontier 6 1882

CRANE SAVINGS &
2555 W 47th St

LOAN ASSN.
Chicaoo 32„ III

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN,~

1447 SM9th Ct.. Cicero 50 TU . tel TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
I ROT) S Halsted St Chicago 8. III
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DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SH0W

Spalio 17.18.19 d.d.
Ketvirtad., penktad. Ir šeštad. nuo 9-tos vai. ryto iki 9-tos vai. vakaro.

Linden, N. I.
Nuotaikingas parengimas

nai solistė dainos mene yra pa
dariusi didžiulę pažangą. Ji lan
ko muz. Juozo Stankūno daina
vimo ir muzikos studiją.

Julija Strazdienė (ispanė)

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmeniui, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — tegul jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION 8č RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7252 

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti”
Kviečia savininkai — Pranas Keršis, Paulius Endzelis ir Juozas Bendoraitis

t   ..

Bendrabučio atidarymas
Kai susirenka visos seselių iš

laikomo bendrabučio gyventojos 
(lankančios augštesn. mokyklą 
mokinės ir kolegijos studentės),

Balfo, Alto ir Lietuvių Bend
ruomenės skyrių bendrai ruoš
tas šokių vakaras — balius įvy- dviemis atvejais solo pašoko ke 
ko Lindene, Lietuvių Laisvės lėtą ispanų šokių. Tai skirtingi 
Parko salėje š. m. spalio 5 d. va- ir nieko bendro neturį su lietu- 
kare. i vių tautiniais šokiais. Kaikurie

Dėl plačiai šioje apylinkėje jų momentai primena klasišką rabučio mergaičių šventė ir jos
siaučiančios aziatiškos slogos baletą, kartais buvo jaučiamas gauna skanesnius pietus,
atsilankė mažai žmonių. Epi-1 judesių ir figūrų panašumas į Šiemet bendrabučio atidary-
demija labiausiai palietė jauni- rusiška “kazoką”; abiejose ran- mas įvyko rugsėjo 29 d. Iš ry
mą. Gi Nevv Jersey Liet.. Bend- j koše gabiai vartojami ir kontro-
ruomenės Jaunimo orkestras ir liuojami barškučiai- bei kojomis 
šį karta negalėjo pasirodyti pil-! mušamas taktas primena Lietu- 
name sąstate, nes iš dešimt or- j voje matytus čigonų šokius. J.
kestro narių tik trys__ Ann Gu Strazdienės pademonstruoti šo- lauskas ir motinėlė M. Aloyza.
tauskaitė, Algutė Didžbalytė ir kiai buvo gyvi, judrūs ir baliaus Abu pasakė žodelį mergaitėms, 
Stanlev Markevičius paiėgė da- dalyvių buvo labai šiltai sutikti., pasigėrėdami jų pasiryžimu at- 
lyvauti. Visi kiti sirgo ir du la-! ,,,na Stankūnaitė (muz ■' kaikurių tariamų “m,.

Stankūno duktė) pianinu 
gabiai paskambino Fr. Chopen 
“Militaire Polonaise”. Ji yra ne 
tik puiki pianistė, bet ir gražia
balsė dainininkė. Tai kylanti 
daino« ir muzikos meno žvaigž
dė. Lindeniečiai vėl nekantrau
ja, norėdami išgirsti ją dainuo
jant. Atrodo, kad jau neilgai j

padeklamavo.

bai reikalingus muzikantus teko j 
kviesti iš kitur.

Malonu konstatuoti, kad pa
kviestieji kitataučiai muzikan
tai — saksafonistas John Pop- 
chinski ir būgnininkas Vincent 
Livolski — mūsų jaunimui bu
vo jautrūs ir, solidarizuodami 
ankstyvesniam jo nutarimui, su
lygtą $50 uždarbį skirti Vasario 
16 gimnazijai — nuo papildomo 
užmokesčio sau atsisakė ir gro
jo nemokamai.

Nuotaikinga meninė baliaus 
programa buvo pradėta Žibutės 
ir Rimanto Raudžių muzikaliniu 
duetu. Žibutė pianinu, gi Riman 
tas akordeonu pagrojo valsą iš 
“Linksmosios našlės”.

Solistė O. Zubavičienė, akom- 
ponuojant muz. J. Stankūnui, 
net tris kartus pasirodė solo dai

KUPONAS 1
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d. | 

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis i 
3-čia premija Nes. Radijo; 10 premijų Elekt. GaminiŲ.

(Dalyvauti galima ir nieko nepirkus)
Vardas .................................................................................. ..................
Adresas ....................................................................................................................
Tel. nr......................................................................................................

PALIKITE SĮ KUPONĄ KRAUTUVĖJE

Šiemet seselių bendrabutyjemunė Milaševičiūtė, Dalia Žemai 
apsigyveno 30 mergaičių — 20 tytė iš Waterbury ir Rita Gied-
lankančių augštesn. mokyklą ir 
10 — kolegiją.

Augštesniąją mokyklą lanko

ryte.
Kolegiją lanko Ramutė Meš- 

kauskaitė, Živilė Bernotaitė ir

Annhursto kolegijoje pripažinti Kai širdis yra ugnyje, kibirk- 
mokomuoju dalyku ir už juos už štys kris ir iš širdies, 
skaitomi kreditai. Augštesn. mo
kyklą lankančios praeina viduri
nės mokyklos lituanistikos pro-

—Anonimas.

nirma sekmadieni ivvkst- tradi- NiJ°lė Jaškulytė iš Detroito, Si-' Teresė Ivaškaitė iš Elizabetho,, gramą, o kolegiją lankančios — „
cinis bendrabučio atidarymas Kavaliūnaitė iš Chicagos, j Gražina Pauliukonytė iš VVorces-1 augštesnį lietuvių kalbos ir lite- T E V A S PIJUS
kurį labai mėgsta jo gyventojos, 
nes tą dieną yra ypatinga bend-

to pamaldų metu visos mergai
tės priėmė šv. Komuniją. Po šv. 
mišių buvo iškilmingi pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo kun, V. Pau-

J
j ’ i lonumų”, kuriais naudojasi mer

gaitės, gyvenančios mamyčių glo 
boję, ir siekti pilnesnio išsiauklė 
jimo.

Gražina Kulikauskaitė iš Nevv ' terio, Roma Bilskytė iš Ansonia, 
Jersey, Regina Milaševičiūtė iš Conn., Rita Durickaitė iš Brigh- 
New Yorko, Laima Žarskutė iš ton. Mass, Danutė Pareigytė iš 
Brooklyno,. Vida Strazdaitė išBrocktono, Violeta Mitkutė iš 
Nevv Jersey, Regina Kucinaitė Los Angeles, Calif., ir Aldona 
iš Brocktono, Lilija Butkutė iš j Kalvaityte iš Waterbury.
Nevv Yorko, Dalia Macijauskai- ’ Visos bendrabutietės, šalia sa- 
tė iš Nevv Jersey, Jūratė Pauliu-1 vo normalių studijų, praeina ir 
konytė iš Worcesterio, Lilija lituanistinius dalykus, kurie tiek 
Skobeikaitė, Rita Danilevičiūtė Putnamo katalikų akademijoje 
iš Chicagos, Jūratė Ramanaus- .(.augštesn. mokykloje), tiek ir
kaitė iš Nevv Jersey, Laima Va-------------------------------------------------
siliauskaitė iš Nevv Yorko, Aure (
lija Kucmait: iš Brocktono, Ra-

pOOO<XtO(Xj(>ū900(><XXXW><X>0<iO

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos
Vakare vienuolyno salėje mer i IS stoties VVGES 1890 k" kitadicną j niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi

ru ir skaudžių žaidų uždėkite

ratūros kursą. istorijoje "ra ūrmasis kunigas

Niekas nepjauna rankos, kuri 
duoda. —Turkai

kuris turi Kristaus žaizdas Tė
vas Pijus vra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir 11 Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00

Galima įgauti ‘P0AUGO" 
Administraci u *

4545 West 113 Street. Clii<-ago 29. UI.

teks laukti, nes, anot jos tėve
lio, ateinančiais metais minint 
Vasario 16 jau vėl galės pasi
rodyti su daina.

Skudžinskas dalyvius links
mai nuteikė paskalydamas fel
jetoną mus užplūdusios nelem
tos aziatiškos slogos aktualijo
mis.

Balfo, Alto ir LB skyrių pa
vestas, širdingai dėkoju visiems 
aktyviems meninės programos 
dalyviams: Žibutei ir jos bro-

ęmitėq atliko menine nrnerama I nuo Pirmadienio iki šeštadienio nuo ganės auiKo meninę progiamą, į 8;30 jkl 9;15 v ryte jr kaa pirma. 
kurios pasižiūrėti atvyko sese- dieni nuo 7 iki 8 vakare, 
les ir būrys svečių. Programa WOPA ,49o ir PM 1O2.;, MC.
buyo įvairi: vienos suvaidino i S: 3° iki 9:30 ryte.

, . Tel. HEmlock 4-2415
vaizdelį, kitos paskambino ir 7159 stf. Mapicwood Avė., Chicago 29

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
____ ■ i.......

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

nomis, padainuodama C. Bixi liuW Rimant„i Raupiams. o.
‘Meilės žodis”, H. Arlen “Over 
the Rainbow”, H. Warren “Love 
Affair”, Ir. Berlin “Alvvays”, 
J. Kosmos “Rudens lapai” ir Er. 
Curtis “Sugrįžk į Sorentą”. Šis

Zubavičienei, J. Strazdienei, I. 
Stankūnaitei, muz. J. Stankūnui 
ir Skudžinskui; gi M. Klimui, J. 
Liudvjnaičiui, S. Vaičiūnui, S. ir 
M. Varneckams ir V. Tursai —

Zubaviėienės pasirodymas su to už paau]<otus laimėjimams daik 
kiu gausiu nauju repertuaru linl tus; inž v Diliui už auką $1; A 
deniečiams buvo didelė staigme- Kupinskienei už paaukotus $3 
na. Juo labiau, kad solistė į vertės sūrius: “Darbininkui” už 
šiuos kūrinius stipriai įsijautė,
pergyveno ir, palaikydama su 
publika puikų ryšį tiek veido iš
raiška, tiek balso niuansais ir 
švelniais judesiais, gabiai perda
vė vidinę nuotaiką susižavėju
siems klausytojams. Neabejoti-

PRIGERfi IR GYVAS

Alvin Plackter, 37.

Joan Gagnon. 27.

nemokamus skelbimus; Jokūbui 
Stukui už pagarsinimą “Lietu
vos Atsiminimų” radijo valan
dėlėje; muzikantams J. Kop- 
chinski ir V. Livolski už talkinin 
kavimą New Jersey Lietuvių 
Jaunimo orkestrui ir orkestro 
vadovui bei nariams už šaunią 
muziką; Lietuvių Laisvės Parko 
vadovybei už leidimą nemoka
mai naudotis sale; šeimininkėms 
J. Vaičiūnienei ir S. Varneckie- 
nei už skaniai pagamintus užkan 
džius; J. Prapuoleniui už orkest
ro parūpinimą ir visiems ki
tiems, bet kuo prisidėjusiems 
prie vakaro pasisekimo.

S. Vaičiūnas

Putnam, Conn.
Didelė maldininkų iškyla

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
New Britain kuopa energingos 
Bronės Mičiūnienės pastangų 
dėka rugsėjo 29 d. surengė dide
lę maldininkų kelionę į Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne, 
Putnam, Conn., esančią Marijos 
šventovę. Atvyko pilnas auto
busas ir dar paskiromis maši-, 
nomis. Prie maldininkų prisi
jungė ir keletas hartfordiškių; 
iš viso dalyvavo 60 asmenų.

Atvykę maldininkai turėjo ke-j 
lėtą religinio susikaupimo valan ■ 
dų, atliko procesiją prie Šiluvos 
Marijos statulos. Po palaimini- i 
mo visi maldininkai rimtoje nuo 
taikoje išvyko namo.

Vienuolyne maldininkams bu
vo surengti iškilmingi pietūs, 
kuriuose dalyvavo kun. V. Pau
lauskas, motinėlė M. Aloyza, vy
resn. sesuo M. Augusta ir žino-

CHAMPION BOURBON, 8 metų senumo 
vvhisky, 86 proof 5th $3.98

OLD FORESTER, 100 proof, puošniame 
butelyje. Buvo $6.39, dabar 5th $4.98

DRAMBUIE, Seotch likeris, 80 proof, butelis $4..59

ST. REMY (Šv. Remigijaus) Brandy,
80 proof, 5th $3.89

OTARD, CHTEAU DE COGNAC 
prancūziškas 5th $5-09

CHERRY BESTLE, Daniškas vyšnių likeris, 
puošniame su muzika “Happy Birthday” 
butelyje. Buvo $8.7.% dabar $4.98

FOX DE LUXE, WISCONSIN ALUS,
12 kvortų dėžė tik $3.39

TOKAY, Vengrijos vynas, butelis $275

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus, 
24 būt. dėžė, tik

1
$6-50

BALANTINE, Light Beer, 12 kvortų dėžė 
žemiau savikainos $3-85

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
Rkrlbime yra išvardinta .tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kįt.i gėrimai. Turime vyno virš 90 metų senumo. Užsa
kant didesnį kieki pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

VIRŠ 15,000.000 Amerikos gvventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Rendrovftse yra 
sangn Ir pelninga

TTnlveraal Savings and losn kssoelation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą nžtvtrtins Suvienytų Valstybių valdžios agentflra ild 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir rvŠ kai Ingi rezervai, n pelną — 

patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos

Oalite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus Rus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

DAI paskolų ir visais finansiniais reikalais krelptdtAa |:

Alvin Palckter “nuskendęs” rug
pjūčio 23 d. Bostone, buvo areš
tuotas Houstone, Tex., po 48, die
nų. Nuskendimo dieną jis buvo 
apsidraudęs savo gyvybę 130,000 
dol. Kartu su juo suimta, kaip ma moterų veikėja O. Labanaus
nuskendimo ir apsidraudimo bend- kaitė. Pietų metu buvo pasida- 
rininkė Joana (Iagnon, 27. p,’ck- ]jn(a rejjgįnj0 susikaupimo die- 
teno žinona ir vaikai gyvenu Phi- , . . 1
ladelphia, Pa. (INS) 1108 įspūdžiais.

UNIVERSAL SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Si:

LEGVLO Olntment Joa gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS Taipgi pasalina perftėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmą 
tarppirftčtų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr ?3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga
ry, Ind, ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri j —

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PREflN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

VIRTO KO K O Z I C O S 
IJetnviNk gazolino stotie ir anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

h759 8 WFSTERN AVĖ PR 8-9583

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. K7th PI. Chicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas

RALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 7lst Street PRospeet 8-5374

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

• •

5U \

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos yfllnonės medžia.- 
gos, paskiausios mados rajnko- 
mis preciziniai užbaigtas.

$75.00

Pilnas pasirlnldnias rudeniniu 
ir žieminių paltų

SPECIALOS RŪBAI PIRMAI KOMUNIJAI

)

Jaunuoliams yra parūpinta 
visas apsirengimas. Dydžiai 
nuo 8 iki 20, kaip drūčkiams 
taip ir normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad j) dėvėsite su 
pasigėrėjimui. Su dviem porom kelnių jūsų eilutė atrodys kaip nauja ilga laiką.

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė Town of Lake kolonijoje

4648-50 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois
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SKAUTAI
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Pajicškojimas CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
(Atkelta iš 2 nusl.) ... ,,Valerija Dabusinskiene įieško: 

naudingi žinoti kiekvienam va- MARYTES ir PETKlUKftS JO-
dovui ir net kiekvienam skau- MANTATTfiS. Atsiliepti šiuo adre- 
, . , ... . .. , su: A. Klostans, Beach Grove Rd.,
tui. Kadangi šią privilegiją te- Route 2, Box 117, Antioch, III.
turi “Mūsų Lapinės'* skaityto- -----------------
jai — pravartu kiekvienam sk. Jieškomi ŽUKAUSKAI, sū- 
vadovui kreiptis į Musų Lap:- Vat,ius gimę8 1916 m Vytas arba 
nės” redakciją, kuri tikrai ne- Kazys gimęs 1919 m. Jieško sesuo 
atsisakys atsiųsti laikraštėlį už Straigienė, gyvenanti — Kapsuko

kain, ,r „av.rd, įtraukti, S-įS’iMS 

į prenumeratorių sąrašą. Redak ; atsiliepti — Juozas Kalinauskas, 
cijos adresas: “Mūsų Lapinė”. ■ 2009 Mt. Vernon St., Philadelphia

REAL ESTATE
2 l«i 5 kam.. 2 aut. įtarauta. $18,560 
2 |>o 4, i-R, kraut.. 2 aut. gar. 835,666 
5 kum., 2 aut. gar., porėtai. $17,500 
I n. 5 k., II tu 7 k., 2 kar. gar.$17,5O0 
l'urime Ir daugiau namų puairlnkliiiiil

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 69 St. HE 4-8292

P. O. Box 507, Waterbury 20, 
Conn. Metinė prenumerata — 
$1.

31. Pa.

Kazys Čaikauskas iš Lietuvos 
jieško savo brolio JONO ČAIKAU- 
SKO. Jis pats arba jo gimines, 

— Jamboree Fondo va iaus me prašomi atsiliepti adresu: DRAU- 
,. -- j. j, ! GAS, Ad. 2596, 4545 W. 63rd St„tu jaudinant) pavyzd) parode Chicag0 29, m. ,

parodė sktn. A. Venclauskas, pa ---------------
aukodamas $100 ir tapdamas Jieškomas dėdė JUOZAS ŽIAU-
fondo garbės rėmėju. Sktn. A. | ^A, ankčiau gyv Cleveland, O„ 
_r , & . ,.Ti,r.x,r 1 Atsiliepti adresui Petruse Šunska,
Venclauskas atvyko į JAV įs Vo Pandėlio rajonas, Gudelių kaimas, 
kietijos tik prieš pusę metų ir, | Tarkonių kolkozas, Lithuania. Ar- 
kaip fondo sekretoriatas prane-1 Jį* — Adelė Šakočius, 98 Tunxis
sa, neuždirba ne pilno dolerio j __________
per valandą. Šis buv. LSS Vo-į Jieškomas JONAS PAšKEVI- 
kitijos rajono vado pavyzdys te-1 CIUS, kilęs nuo Ukmergės. 1940- 

41 m. dirbęs Vilniaus Lietuvos Ban 
ke. Jieško sesuo iš Sibiro. Rašyti: 
Jonas Paronis, 6834 S. Emerald 
Ave., Chicago 21, III. Tel. HU 3- 
2421.

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St WAlbrook 5-5080 
PRottpect 8-8579 (vak. ir sekm.)

DĖMESIO

parodo dar kartą visiems, kad 
galėti — reiškia norėti.

— LSS Pirmijos Gelež. Vilko 
žymeniu apdovanotas prof. M. 
Biržiška šventė 75 metų jubilė- 
jų. Ta proga LB Los Angeles 
apylinkė suruošė viešą minėji
mą. Jubiliatas buvo pasveikin
tas visos eilės skautų vienetų, 
visuomenės organizacijų, gi kor 
poracija Vytis šia proga savo 
garbės nariui dar įteikė ir do
vaną — rašalinę su įrašu.

— Psktn. Ž. Buknytei - Šimo- 
liūnienei, penkerius metus vado
vavusiai Detroito Gabijos skau
čių tuntui, iš pareigų atsisakius, 
jos vietoje paskirta psktn. Jūra
tė Pečiūrienė.

— Sktn. Angelei Karnienei,
energingai vadovavusiai Aušros 
Vartų skaučių tuntui Chicago
je, iš pareigų pasitraukus, jos 
vietoje paskirta sktn. Sofija Sta 
siškienė, buvusi Adelaidės skau 
čių vadovė Australijoje.

— Inž. Algirdas Marchertas
rugsėjo mėn. pabaigoje Illinois 
universitete apgynė pritaikomo
sios ir teoretinės mechanikos 
magistro tezę ir gavo magistro 
laipsnį. Brolis Algirdas pradėjo 
studijuoti 1953 m. 1956 m. pava 
sarį baigė Illinois universitetą 
su bakalauro laipsniu mechani
nėje inžinerijojė. Gavęs asis- 
stento vietą, liko toliau gilinti 
savo studijų. Šiuo metu yra 
gavęs darbą Argonne National 
Laboratory netoli Chieagos. Bro 
lis Algirdas skautauti pradėjo 
1946 metais, buvo aktyvus Lie
tuvių Studentų Sąjungos narys 
ir Korp! Vytis filisteris.

— ASS Chieagos skyriaus vi
suomeninių studijų būrelis po il
gų vasaros atostogų vėl pradė
jo veikti. Tema — “Meno sri
tys: renesansas ir impresioniz
mas; referavo t. n. Z. Biliūnai- 
lė ir t. n. A. Sklzikauskaitė. 
Sekantį kartą būrelis išklausys 
Chieagos simfoninio orkestro 
koncertą, o po to susirinks dis
kusijoms.

— Chieagos jūrų skautai,-ės
ir jūrų budžiai gausiai dalyva- i 
vo irklavimo sezono uždaryme., 
Iš Jackson parko uosto išplaukė I 
5 valtys. Michigan ežere vai-; 
tys suplaukė arti viena kitos, ir 
jūrų sktn. dr. K. Aglinskas, ban
goms ūžiant, tarė šiai progai 
skirtą žodį. Sezono uždarymo 
iškilmės baigtos jūrų skautų ka 
pelionui tėvui J. Raibužiui, SJ, 
perskaičius prasmingus skautų 
maldos žodžius. Valčių įgulos 
nenoromis paskutinį kartą šie
met irklavo atgal į uostą, iš kur 
vasaros metu tiek kartų plaukta 
ežeran, lenktyniauta bei įsigyta 
daug patyrimo kovoje su bango
mis.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje,

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“DRAUG E”

4545 W. 68 St. Chicago 29, III.
IIMiiilMNlMIlUMailIlIlimiMIIIIIIIIlNNNlIlIimiMlliniliNIMtlIlIiilIlNMeilIlIlHMIlIlIlIlINI'illlllliml

Jieškomas JONAS SPRANAI- 
TIS, gyv. JAV. Atsiliepti adresu: 
Frantiscan Fathers, 32 Rusholme 
Pk. Cres. Toronto, Ont., Canada.

Perskaitę “Draugą’ 
jį kitiems.

duokite

“Drauge”!

S55SHJ!!:
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KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS 

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje Ir 8 pusi. priede at* 
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 1 
naujausiais 1956 mitŲ papildymais, 
būtent: 1) Oftclalės penai !ų lr pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 

I mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

į Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas 
(Wonkmen’š Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdlmus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

•‘DRAUGAS”
4545 West SSrd Street 

CMcago 29. Illinois

REAI. ESTATE

LAItAi SUMAŽINTA KAINA
3x6, mūras. Rūsys, dvigubas gara

žas. Alyvos šildymus. Viskas tik 
$26.000. A. Sirutis.

GRAŽI S, STILINGAS
6*4 kumb. namas Chlcago Luwn 

— prie Marųuette Parko. Viršuje 2*4 
kamb. su atskiru įėjimu iš prieškam
bario. šildymas guzo. Dvigubas ga
ražas. Tik. $12,000. Kaip dovana! A. 
rėklaitis. j

6 KAMB. REZIDENCIJA
Ant 37% pėdų sklypo, 9 metų se

numo. 2 blokai nuo Marųuette Pk. 
šildymas gazu. 2 karų garažas. 
$19.500. A. Katilius.

LIETUVIŠKO TIPO
Mūr. 6 kainb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti parkas ir 63 gatvB. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MfR. BUNGALOIV
Marąuette Parke. Dvigubas gara

žus. Tik $18.400. A. Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE RA T,ES 

REpuhlic 7-9400

REAL ESTATE

mor. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,406 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,566 
imsi. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,666 
mūr. 6 kb. liaujas, 11d. lot. — pigiai.
I ru pigių ir pelningų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave., LA 3-3884

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

ruošta įrengti liūtų, centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, labai 
gera vieta. f

Mūr. 2 po 6, centr. šild., arti mo
kyklų. <

Mūr. du namai: 6, 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAGE PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, pui 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr: 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas, gražiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didele 

sale ir butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,600. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

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

REAL ESTATE

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-4 
nio, pertvarkymo (remodeling) darbai!

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

£4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IlI.Jj 
J Tel.: Y Ards 7-9675 arba CL 4-745O>

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

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

i/2% PADIDINA)
------ —■ į
DIVIDENDĄ ! į

—— į
i

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47 th STREET LAfayette 3-1088

B. R Pietkiewlcz, prez.; E K. P1etklewka. sekr lr advokato*

Mokami' aukštus dividendus. Keičiame čeklua. Parduodame tr perkam 
valstybės bonus. TaiipytoJama patarnavimai Bemokamai

fradėkite taupyti atidarydami Mąekaltą šiandien Apdrausta Iki 81O.OO*

i 
i 
i 
I

>arhc valandos: pirmad. tr ketvirtad. nuo 9 Ud 8 vai. vakaro į
n f v- Ir O IV* ” O ’V j

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

INGUS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telel. Virginia T-709T

Pradėti! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave.

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 0 ryto iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto Ud 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Ud 8 v.v

1111111111111111111111111
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Kokios pasirodo tik rotais lai kotą •
mais.

PREMIJUOTASIS DRAnoo 
ROMANAS

HELP WANTED - FEMALE

IMMEDIATE OPENING
BOOKKEEPKRS

ASSISTANT
Experienced in machine 
bookkeeping. 5 day week. 

Pleasant air-conditioned officei 
Vlctory 2-7840

HELP VV ANTED — MEN

REAL ESTATE SALESMAN
full or part time; mušt speak Lithua
nian. Top Commission; apply

NOEL REALTY 
6001 So. Kedzie Ave.
Tel. PRospcct 8-5353

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,606.

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
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
- Tel. CLlffslde 4-7450; Res. 

YAnls 7-2046

OOū<HXKKXKKXXK><X><><X>O<>O<X)«5 
* MARŲUETTE MANOR.

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

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

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

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

Cicero lr «4th 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 tr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5916 So. M'estern Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7686

<HXKKXXXX)-O<KX><><)-O<KX)<> 00-0-000

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. SOth St. TeL PKospect 8-6454

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

42nd & Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Jmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšiid. žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas. 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

Taip pat turime daugiau nuosavy- 
•)lų duodančių geras pajamas ir pre-

yblnių namų.
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 

ne turinčius parduoti namus kreip
ia į raštinę ir mes mielai patarnau

kime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Norėdami pirkti ar parduoti neju- j 
domų nuosavybę naudokitės mūsų 

patarnavimu

P. ABROMAITIS REALTY
Telef. LEMONt 1286 

1606 Illnois st., Lement, III.

1 Chicagoje: V. A. MAŽEIKA. 
Telef. COmmodore 4-5138. 

10838 So. Wabash Ave.

I

MŪRINIS. 2 butai. Pilna kaina 
$9,500 — 4 ir 4 kamb. Arti 24th 
ir Haanlin. Pečiais, apšiid. Įmokė
ti $3,000. SVOBODA, 3739 W. 26 
St„ L.Awndalc 1-7038,

LYONS. Įmokėti $3,000 už gra
žų 7 kamb. “ranch” stiliaus na
mą. 5 m. senumo. Sklypas 60x173. 
Skolą mokėti kaip nuomą. $18,900.
SVOBODA, 6013 Cerrnak Rd. Bl- 
shop 2-216‘<

SEE THESE BARGAIN BUYS
l VICINITY Olst & ARTESIAN

1 M, Htory 2 apt. Bk. corner, 33 ft. 
lot. 2 car Bk. gar. $29,500.00.

VICINITY 63rd & HONORE
2 flt. Bk. 5 &. 6, 36 ft. lot. $19,500.00.

VICINITY 61st & LAWNDALE
5 bedroom bk. bungalow. 3 baths, 

recreation room ln baHement, gas H. 
W. heat, 37 14 ft. lot., building ln 
excel. cond. could be used for Income 
property. $26,500.00.

Donald L Noel Realty
6001 S. Kedzie 

PRoepect 8-5353

»yg*
Jnrjįtrinkta ii daugelio kūrinių Jsrj 

Komisijos ir nepaprastai palankiai 
entikta akaitančioe vinnomenės

Aplankas dail. J. Pankttienše 
Lietuvitkoa Knygos Klnbo leidiaya 
434 pal Kaina $4.00.

Utaakvmoa ir pinigus siųskite

DR ADO AR
4545 AVest SSrd Street 

Chicago 29. IUlnola *
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Savininkas, Glen EUyn, IU. Si. 
Petronella’s parap. parduoda namų. 
Atdaras apžiūrėjimui šešt. ir sekm.
1 iki 5 v. popiet. »56 CRE8CENT 
BLVD. 6 kamb., akmeninis “ranch” 
namas, bi-level, 2 mieg. k. apačioj, 1 
viršuj, 2 pilnos vonios, spintos virtu
vėje ir valgymui vieta, ; 1 % autom, 
garažas, 166 pėdų “frontage”, gražiai 
apsodintas. Patogu į krautuves, auto
busas sustoja prie durų. Prieinamai 
įkainuotus, nori skubiai parduoti, iš
vyksta į Floridų. Tel. Glen EUyn 1947.

SAVININKAS, St. Albert’s parapi
joje, Oak Iawn, 7916 S. Ijiramie, 
parduoda namų. Atdaras apžiūrėji
mui. 5 kamb. mūr. namas. 3 mieg. k., 
spintos virtuvėje, valgymui vieta, tri- 
level, prijungtas garažas. 2 m. se
numo. Sklypas 78x135 pėdų, “cyc
lone” tvora, gražiai apsodintas. Prašo 
$21,000, arba duokite pasiūlymų. Pa
matę įvertinsite. Skambinti GRove- 
liill 6-1267.

Brighton Parke arti mokyklon, mū
rinis su rūsiu, šildymu tr pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Guge Parke. Svarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITI K:

Mūrinis bo šildymo. 5 hutai ir ta- 
•vernu. Pajamų $350 j mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik $5,000, Kaina 
$25,000.

A PA RTM i:\TIN I AI
Kampinis 12 b'. $57,600; įmokėti 

$17,000.
DvidešimlH butų ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 8-8881

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

Statome naujos namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 8-2793 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-6121 nuo 8 vaL 

vakaro Ibi 11 vai. vakaro

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieki* 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero

ToL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto Ud 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobl 

Uų finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS
___ W Al brook 5-5671

INTERSTATE INSITIANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, IlL

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

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

Namų įkainavimas Ir (vairą, 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PKospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chlcago 29. DL

ĮSIGYKITE DABAR !

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

ĮSIGYKITE DABAR

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.L0.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių: 3/4 colio storumo

ILatna . . • ••••••••••••••••.83.00
Paauksuota....................................$3.60

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
abollucijal; maldos apaštalystės mal
dos; dv. Valandos maldos; 83 glesm., 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau* 
šio poplerlo: tvirtai Jrlšta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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“Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
Uo nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

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

Ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.68rd St. St., 
Chicago 29, Dl.
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“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi.
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Ta’-pininkanjame botų itnnomavi- 

mni Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų nurašą

VARPAS Reni Estate
5SIS So. UesOni. l*HoMpe<-t 8-2294
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Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

J nes jis vra plačiausiai skaitomas 
į lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

į yra prienama visiems.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO K RAUTU Vft. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Pąrke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4146 K. Maplcwood Ave.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniNiiiiiiiuiiiiiiiiii
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis vaiko auklėjimas ryšium 

su jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias ) pasaulj

II dalis: Vaiko kelias J Dievą 
lr religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Ypatingieji religinio 

auklėjimo uždaviniai
828 psl. Kaina SS

Žodžių

iiimititiniiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiHiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiin

Remi lie dien UrainĮa'

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

7200 S. CAMPBELL AVE. 
RKpubiie 7-7265

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave.

IIIIIIIIINIIINIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIVIIHIII

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl", 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

Skelbkitės "Drauge”!
........................................................................................................................................................... ..u
Lietuvių tautos tauriausios 

bės Arklvysk. Jurgio Matulaičio- 
Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L i zi-hmU: Mintys, pastabos, pasi 

ryšimai. eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui

11. LaiškaL Tat įvairiems aame 
nlms rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmtškos Išminties perlai, išreikš

patarimų, paraginimų Ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta ) kietus viršelius. Kaina 
12.B0.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

4545 W. 63 SL, Chicago 29, Dl
luiiiHninniujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii1 iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiK
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GARBES IR DŽIAUGSMO DIENOS
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

PricS 20 metų visa Kurtum 
pagarbiai minėjo Lietuvos vardų

Buvo graži jau pabudusio 
1937 m. pavasario diena, kai

baigmės rungtynėse Lietuva nu 
galėjo Lenkiją 32:25 (18:18), 
o savo grupėje antros vietos Ita 
lija įveikė kitos grupės nugalė-,

Felikso Kriaučiūno, Prano Tai- tojų Prancūziją. Baigminėse
zūno ir Zenono Puzinausko va
dovaujama Lietuvos valstybinė 
krepšinio rinktinė išvyko j Ry
gą dalyvauti antrosiose Euro
pos krepšinio pirmenybėse. Au
galoti, jauni ir pilpi giedrios nuo 
taikos Lietuvos krepšinio rinkti
nės vyrai išvyko j kaimyninę 
Latviją, ginti Lietuvos vardą ir 
garbę Europos tautų žaidynėse. 
Nedidelis kauniečių būrelis paly
dėjo išvykstančius ir linkėjo ge
riausios sėkmės. Nevienas pa
lydėti atvykusių turėjo slaptą 
viltį, kurios viešai dar nedrįso 
reikšti, — gal šį kartą plačiau 
pagarsinsime Lietuvos vardą ir 
sportinį pajėgumą. Ta mintimi 
gyveno ir išvykstantieji, kuriuos 
visa Lietuva parinko jos vardą 
ginti ir kelti. Slaptą viltį stip
rino prisiminimas, kad nuo 1935 
m. vasaros mūsų krepšininkus 
kurį laiką mankštino Amerikos 
lietuvis K. Savickas, 1936 m. 
grįždamas iš pasaulinės sporto

rungtynėse susitiko Lietuva su 
Italija — vienos grupės dalyviai.
Šios rungtynės turėjo išspręsti, 
kam atiteks Europos krepšinio 
nugalėtojo titulas. Rungtynės 
buvo nepaprastai dramatiškos ir 
audringos. Lietuvos ir Italijos 
rinktinių vyrai įtempė paskuti
nes jėgas pergalei pasiekti. Ita
lai bandė išvystyti žaibišką spar 
tą ir lietuvius paklupdyti grei
tume. Lietuvos rinktinės kapi
tonas Feliksas Kriaučiūnas įsa
kė mūsų rinktinės vyrams neįsi
leisti į žaibišką italų spartą, ves
ti ramų ir apgalvotą žaidimą bei 
išnaudoti italų klaidas. F. Kriau 
čiūnas dėjo viltis į Lietuvos rink 
tinės puikiuosius kamuolio į 
krepšį mėtytojus Praną Talzū-
ną ir Zenoną Puzinauską. Ne- Spalio 4 d. vakare Hollyvvood 
apsirikta. Lietuvos rinktinė ap- svetainėje įvyko Kęstučio Klubo

PERSKIRTI DVYNUKAI

Slaugės laiko du Siamo dvynukus Pamala ir Patricia 
Schatz, kurios buvo perskirtos chirurgo Philadelphia, Pa. Ope
racijos metu vienos širdis buvo sustojus, tačiau buvo atgai
vinta. (INS)

Chicagoje
Iš Kęstučio Klubo pastogės

lienė — 12, E. Masiulis — 24, į 
E. Masiulienė — 18, H. Mažei
kienė — 12, A. Mažeika — 60, 
V. Mažeikienė — 60, Pr. Mažei
ka — 94, T. Mickevičienė — 18, 
Pr. Pašvinskas — 84, J. Savu- 
kaitis — 24, K. Stankūnienė - 
Mickevičiūtė — 72, G. ^Stirby- 
tė — 12, E. Stirbienė — 24, E. 
Šukevičius — 12, A. Tornau — 
96 ir P. Užas — 11; iš viso — 
$1,232. Iš šios sumos persiųsta 
gimnazijai $1,223, tad $9 lieka 
šeštiems būrelio veiklos metams. 
Pinigų siuntimo išlaidas — $16.- 
87 — sumokėjo B. ir K. Masiu- 
liai. B. Masiulis,

Būrelio vadovas

Newark, N. J.
Balto skyriaus susirinkimas
Balfo 3 skyrius šaukia visuo

tinį narių susirinkimą spalio 20 
d. 12 vai. Švč. Trejybės bažny
čios salėje, 207 Adams Str.

Šiame susirinkime bus pasiruo

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.

Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau* 
narna “Drauge' 4545 West 63rd Str., Chicago 29 lll.

Kaina $1.50

vai. vak. Hollytvood svetainėje, 
i Visi nariai turi nepamiršti šio
susirinkimo, nes, kaip anksčiau šiama rudeniniam Balfo vajui, 
minėta bus renkaitii atstovai į Visi Balfo nariai ir visi, kurie 
Alto Chicagos skyriaus konferen tik atjaučia mūsų brolių ir se- 

tramdė italų spartą ir drama-, ZurirTnk^ "iją ir ski.7ami pinigai kovai “žish< ^laimingą gyvenimą Ero
tiškoje kovoje nugalėjo Italiją! dėjo ir jam vadovavo pirm. A. Lietuvos išlaisvinimą. 
24:23 (11:9). Paskutinė minutė Valonis. Sekretoriui M. Krasaus

J. K.

olimpiados Berlyne kurį laiką buvo 24:23 Lietuvos naudai, tei
buvo kritiškiausia. Kai pasekmė ! kui misiskundus, kad jis nesvei-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuc kapinių 

Didžiausias Paminklams Pląnų 
Pasirinkimas mieste!

Kaune buvo sustojęs didysis ir 
garsusis Pranas Lubinas, dabar 
mūsų vyrus veda Feliksas Kriau 
čiūnas ir Pranas Talzūnas.

Lietuvoje buvo tylu ir ramu, 
kai tarptautinis traukinys lėkė 
su mūsų vyrais per Lietuvos že
mę Rygos link. Tada gal nie
kas nepagalvojo, jog po savaitės 
tais pačiais keliais grįžtančius 
nugalėtojus sveikins visa Lietu
va, po traukinio ratais bus me
tamos gėlės, džiaugsmo ašaros 
trykš iš kiekvieno akių ir per
galės šūkiai bei džiaugsmo dai
nos skambės po visą kraštą. 
Slėptoji viltis išsipildė. Po sa
vaitės Lietuvos krepšinio rinkti
nės vyrai grįžo, iškovoję Lietu
vai Europos krepšinio nugalėto
jo vardą. Nuo pirmosios stote
lės Latvijos pasienyje juos su
tiko ir sveikino visa Lietuva. 
Žmonės metė darbą ir skubėjo 
bent pro atdarus traukinio lan
gus pamatyti ir pasveikinti grįž 
tančiuosius nugalėtojus. Nepa
mirštamas grįžtančiųjų sutiki
mas Kaune. 50,000 minia už-

sėjai leido italams mesti tris 
baudas. Įsikarščiavę italų žaidė
jai neišnaudojo nė vienos bau
dos. “Aš meldžiausi”, sako Lie
tuvis rinktinės kapitonas Felik
sas Kriaučiūnas, “ir pasekmė li
ko nepasikeitusi”. Milžiniškos o- 
vacijos ir Lietuvos himno gar
sai pasveikino naująjį Europos 
krepšinio nugalėtoją. Rungty
nės buvo transliuojamos per ra
diją. Kai latvių orkestras rung
tynių salėje grojo Lietuvos him
ną, kartu jį džiaugsmingai gie
dojo visa Lietuva. Tuo momen
tu Kaune minios pasipylė į gat
ves, šoko, dainavo, bučiavosi ir 
siuntė sveikinimo telegramas. 
Kaunas nurimo tik rytui auš
tant.

Ar daug kas laukė Lietuvos 
pergalės? Pradžioje nedaug bu
vo tokių drąsuolių. Viltys pra
dėjo kilti, kai Lietuva pirmose 
rungtynėse įveikė Italiją; jos 
dar padidėjo, kai buvo nugalėta 
Estija ir lengvai nukirstas Egip 
tas. Kai pusiaubaigmės susiti
kime Lietuva paklupdė Lenkiją, 
tada jau visa Lietuva tikėjosi ir

Penkerių meti; sukaktis

135 būrelis Vasario 16 gimna- 
rinkimui pirmininkas pakvietė į zijai remti š. m. rugsėjo 30 d. su 
Bronių Klemką. laukė savo veiklos penkerių me-

Skaitytas Amerikos Lietuvių tų sukakties. Buvusieji ir esan- 
Tarybos Chicagos skyriaus laiš- Į tieji būrelio nariai per tą laiką 
kas, kviečiąs klubą į metinę Al-j sudėjo šias dolerių sumas; St. 
to Chicagos skyriaus konferen-Į Budiejus — 120, A. Černiaus

kuojąs, jį pavaduoti šiam susi-

ciją lapkričio 17 d. Lietuvių au
ditorijoje. Laiškas priimtas. At
stovų rinkimas ir aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams parūpini
mas palikti lapkričio 1 d. susi
rinkimui. Finansų sekr. B. Sho
tas pranešė, kad mirė trys kiu- įį įrĄ Į Į Į Į
bo nariai — Antanas Adomaitis,1 •
Elenonora Morkienė ir Pranas BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
Mickas. Pranas Mickas 18 metų Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 
išbuvo klubo iždininku. Staigiai ketų, laidotuvių ir^kitųjjapuošimų. 
mirė rugsėjo 16 d. Mirusio Pra
no Micko vieton iždininku išrink 
tas energingas ir geras lietuvis, 
užsiimąs namų statymu, Bronius 
Klemka. Sekantis klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio 1 d. 7

T

tvindė Kauno gatves, kuriomis . . . ,~ . i lauke galutines ir augsciausios
nugalėtojai iš geležinkelio sto pergalės. Rinktinės dalyviai pa

sakoja, jog įžvalus Čekoslovaki
jos rinktinės vadovas, tik pama
tęs lietuvių pasiruošiamuosiuą 
bandymus Rygoje, tvirtino, kad

, Lietuva bus šių pirmenybių nu-
jo visose gatvėse ir visuose na- .... „ , . . . .|rasidėj0 „arbįs Skėtoja. Po dvejų metų, tre-

ties vyko į Kūno Kultūros Rū
mus. Vytauto prospektas ir Pa
rodos gatvė buvo nuberti gėlė
mis, o pergalės šūkiai ir džiaugs 
mo dainos gaivalingai skambė-

muose. Prasidėjo garbes ir 
džiaugsmo dienos. Nedidelės Lie 
tuvos vardas mirguliavo visos 
Europos spaudos puslapiuose. 
Radijo stotys skelbė apie didžią 
Lietuvos pergalę.

Didžiosios kovos Rygoje

čiosiose Europos krepšinio pir
menybėse Kaune, Lietuva pa
kartotinai apgynė Europos krep 
šinio nugalėtojo titulą.

Praėjo 20 metų. Atsiminimai 
tebėra gyvi. Didžioji Lietuvos 
pergalė negali likti pamiršta. Ji 
ir bus nepamiršta. Lapkričio 9

Antrosios Europos krepšinio Į ir 10 dienomis Chicagos lietuviai
pirmenybės įvyko Rygoje. Rung 
tynėms buvo parinkta vieno fa
briko sporto halė, kuri buvo pa
didinta. Vista tebuvo tik vidu
tiniško tinkamumo ir negalėjo

minės garbingosios pergalės 20 
metų sukaktį. Minėjime matysi
me tuos veidus, kurie prieš 20 
metų Lietuvai garbingai iško
vojo Europos krepšinio nugalė-

sutalpinti didesnio žiūrovų skai-, tojo titulą ir kurį 1939 m. pa- 
čiaus. Latvija ir Rygos visuo-1 kartotinai apgynė, 
menė antrųjų Europos krepšinio!
pirmenybių dalyvius priėmė šil
tai. Pirmenybėse dalyvavo Lie
tuva, Italija, Prancūzija, Esti
ja, Čekoslovakija, Egiptas ir 
Lenkija. Pirmenybės buvo pra
vestos dviejų grupių sistema, — 
kiekvienoje grupėje po 4 koman
das. Abiejų grupių nugalėtojai 
turėjo žaisti su priešingos gru
pės antros vietos komanda. Baig 
minėsp rungtynėse susitiko pu- 
siaubaigminiiį rungtynių nuga
lėtojai. Vienoje grupėje žaidė 
Lietuva, Italija, Estija ir Egip
tas; kitoje — Lenkija, Latvija,
Čekoslovakija ir Prancūzija. Sa
vo grupėje pirmose rungtynėse 
Lietuva nugalėjo Italiją 22:20 
(15:9), antrose rungtynėse Lie
tuva įveikė Estiją 20:15 (16:- 
10) ir trečiose rungtynėse Lie
tuva laimėjo prie Egiptą 21:7 
(8:3) (skliausteliuose — pirmo
jo puslaikio pasekmės). Savo 
grupės nugalėtoju tapo Lietuva, 
nepralaimėjusi nė vienerių rung 
tynių. Antrą vietą užėmė Itali
ja. Kitos grupės nugalėtojo var 
dą išsikovojo Prancūzija, o ant
roji Vieta teko Lenkijai. Pusiau

JONAS TERRES
Gyveno 4432 S. Maplewood Avė.

Mirė spalio 14 d., 1957, 4:30 
vai. vak.. sulaukęs 63 m. amž. 
Gimė Lietuvoje*, kilo iš Šiaulių 
apskr. Amerikoj išgyveno 43 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (Jonikaitė iš 
Plungės parapijos). posūnus 
Stanley Mack ir jo žmona, švo
gerka Ona Šturmą, jos vyras 
Aleksandras ir jų šeima; gimi
nės Peliksas ir Aniceta Krauje
liai ir jų dukterys A riene ir 
Eunice, kiti giminės, draugai ir 
pažjstami.

Priklausė Chicagos Liet. Su
valkiečių Klubui ir Žemaičių 
Kultūros Klubui.

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

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, 
spalio 17 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nles sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapines. 

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, posūnis ir 
kiti gimines.

laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-357 2

A. A.

STANISLOVAS CIBULSKIS
Gyveno 2516 West 60th Street, Chicago, Illinois

Mirė spalio 13 d., 1957 m., 9:25 vai. ryte, sulaukęs 63 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Baisogalos miestelio ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kotryna (po tėvais Anta

naitytė), 4 dukterys — Angelą ir žentas John Yanz, Gloria ir 
žentas Walter Drungil, Theresa ir Kentas Alfred Burger, Jose- 
phine ir žentas Alinsi Brazen, 10 anūkų, 2 broliai — Aleksan
dras ir Petras, brolienė {Stanislava ir jų šeimos, brolienė Stella 
ir jus šeima, švogerka Kazė Tumaviėiiis, jos vyras Jurgis, 2 puse- 
nėrės — Bronė Martinaitienė ir Stasė Norkienė ir jų šeimos, sesers 
sūnus Petras I),nukils ir šeima, brolio, sūnus kun. Petras Cibulskis, 
MIC, ir daug kilų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko 
brolis Vladas ir sesuo Elzbieta.

Priklausė prie Šv. Vardo dr-jos Marųuette Parke, Lietuvos Vy
čių, Cardinal Mundelein Kolumbo Vyčių kp. 3024, labdarių Są
jungoj, ir nmžinas nąrj's Šv. Kazimiero Akademijos rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtad., spalio 17 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. Pan. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingo*, pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, dukterys, žentai, anūkai ir broliai.
Laid. direktoriai Mažeika - Evans, tel. REpublio 7-8600.

poje, yra kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Jieva Trečiokienė, 
Balfo 35 skyr. sekretorė

kas — 156, M. Genišauskienė — 
12, K. Leonaitienė — 56, B. Ma
siulis — 60, K. Masiulienė — 
39, V. Masiulis — 120, A. Masiu-

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus 
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
2143 VVest 63rd Street 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834 i

Gražiai ir kultūringai praleisti 
laiką, jei skaitysit didžiojo 

Prancūzų rašytojo VYCTOR 
HUGO romaną

VARGDIENIAI j
Šis Romanas dar šiandien pla- į 

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai yra labai graži ir ver
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui paflovanoti. 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, III.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

A. A
STANLEY NAMAVICIUS

Gyveno 510 W. lllth St.

Mirė spalio 15 d., 1957, 2:32 
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasitiko dideliame nuliūdime 

žmona Bernice (Grcgoravičiū- 
tė), sūnus VVilliam, marti Ve- 
įonica, duktė Emma Waller. 
žentas Wilbert, penki anūkai: 
William, Dennis ir John Naina- 
vičius, Wilbert ir Sandra Waller, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 H. Michigan 
Avė. '

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio 17 d., iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėtas j 
Visų šventų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Niliful,,': Žmona, sūnus, duk
tė, miu-tl, žentus lr anūkai.

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Wester» Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvens kitose miesto dalyee: gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ <410 S0. SOth AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- jgp lak Mea turime koplyčias!
vlmas dieną ir nak- ek' jžž v s o s e Chicagos iri

l tį. Reikale š a u k t i , Roselando dalyse lr|

mn. tuojau patarnaujame. į

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
19821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. Y Arda 7-1138-1139

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

7lGMUND (ZUDYK) zbdycki
1046 W. 16th STREET YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S Mlth Avė. OLympic 2-5245 ir Khvnhall 3-96m

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą".
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x Pirmoji meno paroda Čiur
lionio v. galerijoje atidaroma po 
galerijos iškilmių š. m. spalio 
20 d. 3:30 vai. p. p. Jaunimo 
Centre (5600 So. Claremont). 
Joje dalyvaus 18 Chicagos lie
tuvių dailininkų ir išstatys virš
100 kūrinių.

*
Matysime taip pat Lietuvoje 

esančių dailininkų paveikslus: 
Jono Šileikos — rašyt. Žemai
tės portretą (sav. dr. A. Mont- 
vidas) ir A. Žmuidzinavičiaus 
garsų meno kūrinį — Regėjimą 
(sav. dr. K. Drangelis). ši pa
roda tęsis iki š. m. lapkričio 
mėn. 4 d..

Nuo š. m. lapkričio mėn. 16

X Kultūrinis leidinys jauni
mui. L. B. Kultūros Fondas kiek 
išgali rūpinasi ir jaunimo reika
lais. Spalio mėn. gale K. Fon
das vėl išleidžia sąsiuvinį su 
įvairia medžiaga jaunimo veik
lai remti. Leidinyje šalia kitų 
klausimų telpa dainų, šokių ir 
žaidimų standartinis* repertua
ras mokyklų šventėms. Leidi
nys, kurio bus išspausdinta 700 
egz., skiriamas visoms lietuvių 
mokykloms. Vienas toks K. Fon
do 16 psl. leidinys jau išėjo 
1956 m.; jį norima leisti kas 
3—4 mėn. Valstybės iždo ir 
švietimo ministerijos neturime 
tad' visuomenė kviečiama pa
remti K. Fondą aukomis.

K. Fondo sekret. adr.: S. Ta- 
mulaitls, 913 W. Cullerton St., 
Chicago 8, III., telef. SE 8-1412.

X Sutvirtinimo sakramentas 
šv. Kryžiaus parapijoje bus tei
kiamas spalio 27 d. 3 vai. po 
pietų. Priimantiems sutvirtini Minia Mllwaukee gyventojų eina su plakatais ir siūloP>

pora geriausių žaidėjų iš Milwaukee komandos rinkti kandi
datais į prezidentus.

IS ARTI IR TOLI
I

BRAZILIJOJ
— Lietuviams sekasi. Naujai 

iš Sao Paulo dalies suformuoto
je Šv. Andriejaus diecezijoje 
dirba keturi lietuviai kunigai: 
prel. K. Miliauskas yra genera
linis vikaras, o klebonais yra 
kan. A. Arminas (Venaneijus 
Ališas), kun. V. Kavolis ir kun. 
J. Kardauskas. Lietuviai čia tu
ri gerą vardą. Kai naujai su
formuotoje diecezijoje keturi 
kunigai buvo pakelti į pirmuo
sius kanauninkus, du iš jų bu
vo lietuviai (Miliauskas ir Ar
minas), tik vienas brazilas ir 
vienas italas, nors jų ten dau-

Naujas “Girios Aido” numeris
Jau išėjo “Girios Aido” 15 nr. 

miškininkystės žurnalas, 108 pusi. 
Leidžia Lietuvos Miškininkų Są
junga išeivijoj (Chicagoje). Reda
guoja iš Ruston, La., prof. Jonas 
Kuprionis. Viršelis papuoštas dail. 
A. Žmuidzinavičiaus paveikslu 
“Grybautojas”; išleistas skonin
gai, su labai įdomiu turiniu. Prof. 
A. Rukuiža rašo apie "Miškų De
partamento kūrimosi pradžią”

patiekia biografinių žinių ir apra
šo bendrais bruožais dipl. miškų 
inž. Vinco Žemaičio nuveiktus dar
bus, kaip miškininko ir visuome- 
ninko, jo 60 metų sukakties pro
ga. Jis yra dabar L.M.S.I. pirmi
ninkas. Toliau sužinome, kad bu
vęs Vilniaus univ. mišk. fakulte
to dekanas prof. Antanas Vasai
tis (Vasiliauskas) gavo paskyri
mą į Miškų Produktų tyrimo la-

(1918-1925 m.) — apie pirmąjį boratoriją Madison, Wis.; dipl. 
Miškų D-to direktorių Povilą Ma- j mišk. Jonas Genys, baigęs miški- 
tulionį, nuo kurio mirties šiemet ninkystės mokslus Vokietijoje,

Br. Murino paroda Č. v. galeri 
joje.

Likęs gruodžio laikas yra nu
matytas New Yorko dailinin
kams.

mo sakramentą kiekvieną tre- 
2 .d _7? vakarą 7:30 vai. že-

murinėję parapijos salėje vyks-

Iš šių ir kitų meno parodų 
yra numatyta atrinkti ir įsigy
ti geriausius kūrinius Č. v. gale
rijai.

ta pamokos. Į šias pamokas pri
valo atvykti visi, kurie ruošia
si priimti sutvirtinimo sakra
mentą. Gi ateinantį sekmadienį, 
spalio 20 d., 1:30 vai. po pietų 
priimantieji sutvirtinimo sakra
mentą privalo susirinkti į baž
nyčią repeticijai praktikai. Kar-

_ | tu turi būti ir sutvirtinimo tė-
‘•., Ta7,U^'" _P“kaitą «» ar motina, kurie bus prie 

sutvirtinamųjų.apie tautinę dvasią menė, buvu
sią Menininkų klube šį pavasarį 
Chicagoje komentuoja Tarybų 
Lietuvos dienraštis "Tiesa” rug
pjūčio 25 d. n-ryje. Saviškai iš
kraipęs paskaitininko mintį, 
dienr. visaip giria Tamulaitį už 
jo žodžius: “lietuvis menininkas 
Amerikoje iki 1950 metų, išsky
rus mažutes išimtis, liko tik 
nudžiūvusi šaka.” Apžvalgoje 
paliečiami ir kiti lietuviai rašy
tojai: Pūkelevičiūtė, Mazalaitė,
Mekas ir Lėtas. Šie pastarieji 
komentuojami jau neigiamai.
Kiti mūsų žinomi rašytojai, prie 
kurių Lietuvos komunistai tuo 
tarpu negali prikibti, neliečiami.
Straipsnis “Tiesoje” baigiamas 
patetiškai: “Tai faktai ir reiš
kiniai, kurie akivaizdžiai rodo, 
kokia yra nūdienė rašytojų kū
ryba emigracijoje.

X Seselių Kozimieriečių Auk
sinio Jubilėjaus komitetas Švč.
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijoje nori sudaryti spe
cialų fondą. Planuojama nupirk
ti yasamamį ir jį padovanoti se
selėms jų auksinio jubilėjaus 
proga. Tam tikslui spalio 27 d.
3 vai. p. p. parapijoje yra ruo
šiamas bingo žaidimas, kurio 
pelnas bus skiriamas minėtam 
fondui sudaryti. O seselės užsi
tarnauja visų mūsų paramos sa
vo pasiaukojimu mūsų vaikučių 
mokymui, ligonių ir senelių 
slaugymui ir kt darbais.

X Saleziečių sodyboje Šiluvo
je prie Cedar Lake, Ind., spa
lio mėn. 11, 12 ir 13 d. d. iš 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
parapinių mokyklų 34 aštunto
jo skyriaus berniukai atliko už- bibliografinį leidinį “Knygų 
daras savaitgalio rekolekcijas, t-*ntyna • K. Lentyna eina 
kurias vedė kunigai saleziečiai jau metų. Neperseniai išėjo 
V. Duffy, A. Sabaliauskas ir vienas n-ris’ finansuojamas K.

X Marijona Vaičiūnienė, Mo
terų sąjungos veikėja, neseniai 

viešėjo pas savo dukterį Eleną 
Statkienę, gyvenančią Peoria, 
III. (ne Stankienę, kaip buvo 
anksčiau netiksliai pranešta). 
Čia beviešėdama ji sužinojo, kad 
jos anūkas Jeronimas Statkus 
(ne Stankus) nusilaužė dešinę 
ranką dviejose vietose žaisda
mas Špaulding mokykloje fut
bolą. Taip pat jos anūkė Fran- 
cina susižeidė dešinę koją pulda
ma nuo laiptų. Abu dabar guli 
namuose gydytojo priežiūroje.

X Vysk. V. Brizgys (6727 S. 
California Ave., Chicago 29, 
III.) kiek galėdamas stengiasi 
pagelbėti vargstantiems Lietu
voje ir Sibire. Prašymų ateina 
žymiai daugiau, negu vyskupas 
gali patenkinti. Kas neturi gi
minių Lietuvoje ar Sibire, o ga
lėtų pašelpti ar našlaičius
moksleivius, ar iš Sibiro paleis-* \
tą kurią šeimą,' gali kreiptis į 
eksc. vysk. Brizgį.

X Labdarių banketui biletus
per Kotryną ir Matą Srubus už
sisakė Cicero miesto asesorius 
Kimbarkas, p. Grybauskai ir vi
si direktoriai, p. p. Anton Pet
kus, p. p. Vincent Narbutas. 
Tikrai pasišventusiai darbuoja
si p. Srubai — jau pardavė bi
letų už $600; tai bus trys sta
lai minėtam banketui, kuris 
įvyks spalio 20 d. Conrad Hil- 

'ton viešbutyje.

X L. B. Kultūros Fondas įsi
pareigojo nuo 1956 m. leisti

Aug. Sabas. Sekančios savait
galio rekolekcijos 8-jo skyriaus 
berniukams numatomos š. m. 
lapkričio mėn. 8, 9 ir 10 dieno
mis - ’

X Stasys Daunys, įvairių lie
tuviškų organizacijų veikėjas ir 
spaudos darbuotojas, įeina į Lie
tuvos krepšinio pergalių XX- 
mečio sukakties minėjimo ko
mitetą, kuriame užima vicepir
mininko pareigas. Šis minėji
mas įvyksta lapkričio mėn. 9 ir 
10 d. d. Chicagoje.

X ALIAS Čikagos Sk. Me
chanikų Sekcijos rengiamuose 
braižybos kursuose norinčiųjų 
dalyvauti susirinkimas įvyks 
spalio 18 d. 7 v. v. Hollywood 
Inn, 2417 West 43rd St., mažo
joje salėje. Dar neužsirašę ga
lės ten užsirašyti ir sumokėti 
įstojamąjį mokestį, visi.

Fondo. Per vienerius metus ti
kimasi išleisti 4-ris n-rius. Pre
numerata metams 2 dol. Prenu- 
rherata siunčiama redaktoriaus 
vardu: A. Ružancovas, 203 Ma
dison St., Westville, III.

X Viktorui Jarošūnui, 2446
West 46th Place, už ketvirtą 
mėnesį sergant namuose, Le
onardas Jankauskas įteikė $200 
čekį.

X Velmiisiii Adomui, gyve
nančiam, galimas dalykas, Chi
cagoje, yra laiškas iš Lietuvos. 
Atsiimti “Draugo” raštinėje.

X Laiškas iš Lietuvos. “Štai 
vakar, grįžus man iš Šiluvos, 
kur teko šiemet pabūti pirmą 
kartą, tikrai verta yra pasakyti, 
jog Šiluvos praeitis yra brangi 
mums. Aš niekad savo gyveni
me dar nebuvau taip nuoširdžiai 
susikaupus bei meldusis, kaip

(INS)
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Subadė dvi mergaites t Gražus vokiečių filmas
Pirmadienio vakare berniukas 

Elmwood parke subadė peiliu dvi 
augštesniosios mokyklos mergai
tes. Berniukas yra 13 — 15 m. 
amžiaus. Viena nukentėjusi yra 
M. A. Niemiec, 16 m. amžiaus ir

Chicagos vokiečių kine, 659 
North Ave., šią savaitę rodomas 
linksmo pobūdžio puikiai susuk
tas spalvotas filmas „Heidelber- 
ger romanze“, su artistais Lise- 
lotte Pulver ir Wolfgang Fi-

antroji Sharon Donner, 14 m. scher. Filme rodomas dabartinis
Pirmoji yra kritiškoj padėty, ka 
dangi gavo kelis dūrius į nugarą 
ir pilvą, gi antroji gavo 6 dūrius 
į krūtinę, nugarą ir kitur, tačiau 
nėra pavojaus gyvybei. Policija 
kolkas dar nebuvo nustačiusi nu 
sikaltėlio pavardės, tačiau ma
noma jis greit bus pagautas. .

Registruotų slaugių 
mitingas

Registruotų profesionalių slau 
gių mitingas įvyksta spalio 22 d. 
Woodruff viešbutyje Joliet mies
te. Sesija yra iš eilės penktoji iš 
eilės daromų mitingų, kuriuose 
profesionalės svarsto savo reika
lus, kad visuomet būtų kurse sa
vo profesijoj ir visada būtų susi
pažinusios su paskutiniais moks
lo duomenimis.

JAV bombos gali siekti 
SSSR

Arktikos tyrinėtojas pulk. 
Bernt Bolchan, neseniai sugrį
žęs iš. kelionės į tolimąją šiaurę, 
Chicagoje, privačiame subuvi
me, pareiškė, kad nuo Ameri
kos kontinento šiaurės rytų 
krašto JAV savo lekiančiomis 
bombomis gali pasieati Rusijos 
svarbesnius ūkinius ir karinius 
taikinius. Jis ragina tokius gink
lus dar uoliau tobulinti.

Patys stato šaligatvius
Merrimac gatvės trys blokai ir 

vienas blokas Melvina gatvės tu
rėjo blogus šaligatvius ir todėl 
92 šeimos nutarė patys pasista
tyti šaligatvius talkos keliu. Idė
ja kilo jau prieš metus ir dabar 
visi kaimynai susitarę dienos me 
tu ir vakare prie elektros šviesos 
patys pila cementą.

šiemet Šiluvoje. Ir tikrai, kiek 
daug žmonių yra dar tikinčių, 
tiesiog gražu pažiūrėti.

Man teito keletą metų pabūti 
už savo nusikaltimą Sibiro lau
kuose. Ten būdama daviau pasi
žadėjimą, jeigu grįšiu, tai Šilu
vą aplankysiu. Nors grįžau jau 
keletą metų atgal, bet vis tie 
kasdieniniai vargai neduodavo 
atsipūsti, bet šiemet,’ ačiū Die
vui, už pagalbą atlikau paža
dus.”

x Prof. dr. J. Meškauskas
skaitys paskaitą Kristaus Ka
raliaus minėjime šio mėnesio 27 
d., sekmadienį, Šv. Jurgio Lie
tuvių parapijos salėje. Minėjimą 
ruošia ALR Katalikų Federaci
jos Chicagos apskritis.

X V. Litvinas, V. Kriaučiū
ną itė, S. Liulevičiūtė, M. Mote-

Heidelbergo studentų gyveni
mas, studentų dienos prieš 40 
m. ir to laiko užsieniečio studen
to nuotykiai, korp. gyvenimas ir 
studentiška romantika. Daug 
sveiko humoro ir gražių vaizdų. 
Seansų pradžia 8:20 vai. kiekvie
ną vakarą ligi šio savaitgalio.

Mirė autostradoj
Penkiolikos metų Chicagos 

berniukas žuvo Calumet Express 
way, kai jo automobilis apsiver
tė. Žuvęs yra Jerome Chengary, 
2245 E. 92.st., Bowen Augštes
niosios mokyklos mokinys. Jis 
važiavo drauge su Carl Bledsoe, 
kuris vairavo ir Stanley Janusz, 
kuris tik apsibraižė.

Nušautas gatvėje
Protestantų kunigas Louis 

Garrison, 72 m. amžiaus, buvo 
nušautas gatvėje prie Gerojo 
Ganytojo vardo bažnyčios. Pora 
suimtųjų aiškinosi, kad jie šaudė 
į kitą asmenį ir nenorėjo dvasiš
kio nušauti, jis gatvių kovos au
ka. Policijos sulaikyti asmenys 
yra Curtis Allen, 18 m., ir Robert 
Johnson, 28 m.

Paleisti keturi jaunuoliai
Keturi jaunuoliai, kurie buvo 

pagauti liepos 30 d. kaip atakuo
to jai negrų pikniko Calumet par
ke, teismo išteisinti. Teisėjas 
McNamara išaiškino, kad jie ne
buvo kalti dėl įvykusių mušty
nių. Paleistieji yra Daniel Ser- 
tich, 18 m., A. P. Chapin, 18 m., 
C. P. Smotrilla 18 m., ir jo brolis 
Emest 19 m.

Mirties bausmė
Chicagos gyventojui Charles 

Towsend, 22 m., Augščiausias 
teismas pareikalavo mirties baus 
mės, kadangi jis prisipažino nu
žudęs 4-ris asmenis apiplėšimo 
tikslais, šiuo metu nuskaltėlis 
guli ligoninėje dėl stiprios džio
vos formos. Jis buvo narkotikas 
ir apiplėšinėjo žmones, kad nar
kotikams įsigytų pinigų.

Bendri pusryčiai
Illinois valstybės Katalikių 

Moterų klubas daro antrus drau
gijos pusryčius tarnautojams ir 
oficialiems asmenims spalio 27 
d., Levvis Tovvers patalpose, 820 
N. Michigan ave., kur yra klubo 
vyriausioji būstinė.

Pradegino seifą
Įsilaužėliai į krautuvę esančią 

6028 N. Cicero ave., pradegino 
seifą ir išnešė 884 dolerius, pir
madienio naktį. Vagys įėjo į vi
dų per atdarą langą ir pavartoję

sueina 25 metai.
Dr. Zenonas Prūsas str. "Lig

ninas ir jo panaudojimas” skelbia 
įdomias išvadas, kad žaliavų mū
sų pramonei Lietuvoje visuomet 
atsiras, tik reikia, kad mūsų inži
nieriai ir chemikai jau dabar to
mis sritimis susidomėtų ir ruoš
tųsi.

Dipl. mišk. Zg. Dautartas str. 
“Dekoratyvinė sodininkystė" pla
čiai, iš savo patyrimų, apibrėžia, 
kas iš tikrųjų JAV yra “land- 
seape”. Pataria šiuo pelningu verslu 
lietuviams, ypač miškininkams, 
susidomėti ir bėgti iš fabrikų ver
gijos. A. Vadopalas str. “Miškų 
terminai”, tęsia savo plačius eti
mologinius tyrimus žodžių: medin- 
čius, trakas, želva, gudė, žaga
rai. . .”

P.S. savo str. rašo apie tai, kaip 
turėtų būti tvarkomas žuvų ūkis 
Lietuvoje.

Prof. St. Kolupaila str. "Miškų 
ūkis dabartinėje Lietuvoje” duoda 
plačią recenziją Lietuvos Mokslų 
Akademijos kartu su rusų geo
grafijos institutu išleistos Mask
voje 1955 rusų kalba informacinio 
pobūdžio knygos “Litovskaja S- 
SR”.

Prof. J. Kuprionis str. “Maume
džiai Lietuvoje” duoda apžvalgą 
(gautos iš Lietuvos) Mykolo Jan
kausko knygos "Maumedžiai Lie
tuvos TSR miškuose ir parkuose 
ir jiems auginti perspektyvos” 
(1955 m.)

Prof. A. Rukuiža duoda plačią 
kritišką apžvalgą A. Matulionio ru 
sų kalba knygelės “Liesnoje cho- 
ziajstvo Sovietskoj Litvy”, išleis
tos Vilniuje 1950 m. (40 pusi.)

Skyriuje “L. miškininkai lais
vajam pasaulyje”, J. Kuprionis

ĮVAIRIOS žinios
Laidotuvių procesija 

4 mylios
Formozoje paprastai kapinės 

yra toli nuo gyvenamųjų vietų.
Ten yra įprasta šv. mišias lai
kyti prie numirusiojo trobos, o 
paskiau kunigas, nevalgęs, su 
procesija lydi karstą į kapines.
Susidaro į abi pusi 8 mylios, kol 
pagaliau kunigas gauna • paval
gyti-

Esi laisvas
“Esi laisvas” — tarė teisėjas 

londonlečiui Mr. Brandy, kurį 
policija pristatė teisman už svir 
dinėjimą, švilpavimą ir niūnia
vimą gatvėje. Teisėjas savo 
sprendimą taip pagrindė: “Rei
kia džiaugtis, kad tokiais sun
kiais laikais dar atsiranda links 
mų žmonių.”

Nebūkite užuomaršos
Viename Stockholmo nakti

niame restorane įrengtas kam
pelis, kur galima nusipirkti sal
dainių, gėlių, nedidelių puošme
nų ir blizgučių. Prie to kampe
lio parašyta: “Prisiminkite žmo veikalo personažai, nepaprasta int

riga, grakštus stilius tuoj pagauna

Jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę. 

Jurgio Savickio

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 karą. Gyvi

kaitis ir Irena Valaitytė suda-Į aciteliną pradegino seifą. Apie
ro studentų at-kį 
draugovės valdybą.

Chicagos tai praneša krautuvės savinin
kas Rudolph Redman.

nas, kurios namie jūsų laukia”.

Lapkričio 1 d. nebus 
pasninko

Šiemet Visų šventė (lapkr. 1 
d.) pripuola penktadienį. Kadan 
gi įsakytoje šventėje visi pas
ninkai nyksta, tai ir lapkričio 1 
d. šiemet pasninko nebus.

Nežinomas daiktas užgavo 
moterį

Skrendantis geležinis gabalas 
sutrenkė ir supjaustė odą Char- 
lotte Brenner, 26 m., 168 N. Mi
chigan ave., kur ji buvo einanti 
pietauti. Daiktas atskrido oru ir 
sužeidė Brenner, kuri yra komer 
cijos aktorė.

Aziatiškos slogos epidemija
Sveikatos departamento ofi

cialūs asmenys pirmadienį pa
reiškė, kad aziatiškos slogos epi
demija Chicagoj nenumatoma ir 
kad dabartiniai susirgimai šiam 
metui yra normalus reiškinys.

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, nea turime ribotą Askaičių.

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

Jeigu trokštate ramybės savo 
Širdyse, savo Šeimose, savo 
Salyje, kiekvieną vakarą su- 
siburkite kalbėti rožančių.

l*op. Riju* IX

Gražiausioji nuopelningiausioji 
privati ir bendra malda yra Ro
žančius. Kas yra ta malda, kokia 
jos prasmė, kokie jos vaisiai ir 
kaip reikia kalbėti šią galingąją 
maldą, sužinosite, įsigiję šias ke
turias mažas knygeles apie šv. 
Rožančių: '

1. Tomo Žiūraičio O.P., NEVYS 
TANCIOS ROŽES, šv. Rožančius 
ir Gyven fanas, O laida.

2. Kuo, J. Burkaus, ROŽIŲ 
PUOKŠTE.

S. ROŽANČIUS UŽ MCSŲ KRA 
STĄ, išversta kun. V. Bagdanavi 
Narni MIC.

4. ROŽANČIUS, parengia kun. 
St. Ylos.

Perskaitę, šias knygeles, mokė
site atsakyti į kiekvieną priekaiš
tą, kurį priešai užmeta šv. Rožan
čiaus maldai, ir išmoksite jį tin
kamai kalbėti.

Visų keturiu knygelių kaina tik 
$1.00.

Tuojau rašykit ir pinigus siųs
kit:
DRAUGAS, 4545 West OSrd St., 
Chieago 29, III.

ruošiasi doktoratui Mich. valsty
bės universitete, o dr. Zenonas 
Prūsas, baigęs Vilniaus ir Muen- 
cheno univ. miškininkystės sk. ir 
prieš porą metų Syracuse univer
sitetą, dirba kaip tyrimų inžinie 
rius Mead Corp Chillcotte, Ohio. 
Įmonėje jis įgijęs labai gerą var
dą ir šiuo metu jam pavesta pa
grindiniai tyrimai kartono gamy
bos. Jis yra vietos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas, vedęs lie
tuvaitę. Toliau telpa plačios 
žinios apie Australijoj esančius 
miškininkus, taip pat apie čika- 
giečius miškininkus, apie lietuviš
ką statybos medžiagų B-vę (Am- 
lit), iš Toronto perkeltą į Mont- 
realį ir naujai Toronte (Kanado
je) miškininkų suorganizuotą bend 
rovę North Jilva. A. Ralys plačiai 
rašo apie Zg. Dautarto “Garden’s 
Friend Co." sėkmingą veiklą 
Clevelande. Daug yra patiekta j- 
domių žinių iš miškininkystes JAV 
ir visame pasaulyj. Ybač įdomus 
str. “Lietuviai miškininkai Lietu
voje ir Sibire’”. Čia daug kas su
ras sau pažįstamų žmonių ir pa
tirs jų likimą. ,

Pabaigoje duotas “english sum- 
mary of contents” žurnalo oru
mą padidina, nes duoda galimy
bės ir svetimšaliui miškininkui 
orientuotis, apie ką čia rašoma; 
tai propaganda liet. reikalui. Gar
bė už tai miškininkams išeivijoj ir 
ypač “Girios Aido” redaktoriui.

Visi kas domisi šiuo žurnalu, te
pasiunčia “G. A.” administratoriui 
Petrui Norkaičiui (4218 S. Rock
vvell St. Chicago 32, III., USA) 
$1.50 ir šį numerį gaus i namus.

“G. A.” skaitytojas

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžia padėką vi

siems, kurie man sunkioje ligoje 
padėjo. Dėkoju dr. Adomavičiui 
už rūpestingą medicinišką pagal
bą ir lankymą ligoninėj. Dr. Tu
masoniui už sėkmingą padarytą o- 
peraciją ir priežiūrą ligos metu.

Dėkoju asmeniškai lankiusiems 
mane: Prel. Paškauskui, kun. San
tarai, kun. Rutkauskui, kun. Grisu 
sliui. Ponams Skulptoriui Vėbrai, 
K. Musteikiui K. Jonuškai, Lapie
nei, V.’ Žilėnui, V. Mačiukui, L. 
Norkevičiui, V. Baltuškai, p. En- 
drijonienei, p. Baltuškienei, p. 
Dambrauskaitei, p. Kvintufelytei, 
p. Kažukauskaitei, K. Račiūnui, 
Vepštai, L. Nagliui, Memėnui, Če
puliams, Demereckiams, Lapins
kams Vodopolams, Radvilams, 
Kleizams, Ūseliui, K. Žilėnui, Vi
leišiui, Indriulienui ir draugui.

Linkėjusiems sveikatos laiškais: 
ponams N. Gugis, Pocius, Stan
kums, Petkeliams.

Dar kartą visiems didelis lietu
viškas' ačiū.

Juozas Kliudžius

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygy rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO.
Ši Antologijos dalia apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simann Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite...............

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti noria 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 
ktfja bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.
sv 4*

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicago je, išsimo- 
kėjimai Iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų, baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

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

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


