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ADM. BURKEI APLANKIUS TOLIMUOSIUS RYTUS
Ar tas dabar dar šaltas

karas pavirs karštuoju?
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINES TAUTOS. — Organizacija, kuri prieš dvylika

Politikos lauke 

pasižvalgius
Stalino ir Chruščevo kova 

su Žukovu

metų buvo įkurta tam, kad ateities generacijos būtų išgelbėtos 
„nuo karo rykštės“, savo tryliktuosius metus pradėjo po labai ap
siniaukusiu politiniu dangumi.

Kai spalio 24-osios vakare ■----------------- —..-r. -------------------------=

Jungtinių Tautų generalinės: tuose, kaip posėdžiuose, taip ir 
asamblėjos salėje, simfoniniam savo šventiniame pareiškime, 
orkestrui grojant, čia skambėjo kaltina JAV, kad jos kartu su 
jau tradicine tapusi Devintoji Turkija rengiasi ginkluotai agre 
Beethoveno simfonija, visiškai sijai prieš Siriją.
neatrodė .nors Generalinis sek-
retorius ir sakė, kad „muzika 
štai vėl mus visus jungia... vėl 
mes girdime galingą laisvės 
šauksmą taikingame pasaulyje“.

Ūkanota šventė

Esančio politinio įtempimo 
ženklai buvo tokie smarkūs, kad, 
sako, pirmą sykį Jungtinių Tau
tų metinių sukakties minėjimas 
buvo netekęs savo įprasto iškil
mingumo.

Tai buvo dvylika metų nuo to, 
kai 1945 m. spalio 24 d. įsiga
liojo charta, kurią penkiasdešimt 
pradinių narių vieningai priėmė 
San Francisco mieste tų pačių 
metų birželio 25 d.

Nuo tos datos Jungtinės Tau
tos pergyveno įvairių dienų, bet 
jos sukaktuvinė šventė dar nie
kados nebuvo tokia ūkanota,

Aplaužė sovietų ragus

Dar vis spėliojama, koks gi 
likimas maršalo Georgi Žukovo. 
Žukov yra didelis karys, Stalin
grado kovų herojus.

Stalin pavydėjo Žukovui ir jį 
pažemino. Bet Žukovo popularu- 
mas nesumažėjo ir Chruščev jį 
grąžino į politinę areną. Dabar 
Chruščev pašalino Žukovą iš So
vietų Sąjungos apsaugos minis
terio pareigų. Tas įvyko po to, 
kada Vakaruose kelias savaites 
buvo kalbama, jog Žukov galbūt

Ir tuo metu, kai tos dvylikos yra vyras, kuris gali pakeisti 
metų sukakties proga čia buvo Chruščevą. Daugelis vakariečių

politikų išsireiškė, kad sovietų 
karinė diktatūra gal būtų geres
nė negu Chruščevo.

Bet reikia žiūrėti atvirai

Bet amerikiečiai turėtų atvi- 
Nora su apgailestavimu buvo |romia akimis pažiūrėti į Žukovą.

prisiminta Jungtinių Tautų lai
mėjimai ir pralaimėjimai, čia bu
vo išskaičiuota daug atvejų, ka
da ta organizacija visiškai ar da
limis buvo aplaužiusi sovietinius 
ragus.

pabrėžiama, kad organizacija 
nieko negalėjo nuveikti priversti 
sovietus išeiti iš Vengrijos, ta
čiau, JAV ambasadoriaus Lodge 
žodžiais, sovietai per JT gyva
vimo laiką buvo priversti ati
traukti savo kariuomenę iš šiau
rinės Persijos, turėjo atsisakyti 
savo reikalavimų, kad Turkija 
jiems prijungtų Kars ir Ardaha- 
no sritis, nudegė nagus Graikijo
je, buvo sustabdyti Korėjoje, pra

kaip šieiųet Ta pati karo rykš- laimėjo Gvatemaloje.
tė, nuo kurios žmoniją išgelbėti 
buvo sukurta ši organizacija, da
bar pakibusi graso visam pasau
liui, nes padidėjęs įtempimas 
Vid Rytuose kiekvieną dieną 
gali suliepsnoti karu, o ta orga
nizacija beviltiškai dirba, jieš- 
kodama išeities.

Tito kalba kaip rusai

Šventiškas sukaktuvinis to
nas, kuris būdavo jaučiamas įvai 
rių šios organizacijos narių vy
riausybių sveikinimuose, šiemet 
buvo sudrumstas.

Jugoslavijos prezidentas Tito 
dviejų puslapių telegramoje vie
toje sveikinimų atsiuntė ištisą 
disertaciją apie tai, kaip Jungti
nės Tautos turėtų geriausiai siek 
ti savo tikslų. Jo manymu, to
kios sukakties proga „visas pa
saulis ir visų šalių žmonės lau
kia, kad Jungtinės Tautos pirmų 
pirmiausia susirūpintų nusigin
klavimo klausimu ir pašalintų 
įtempimą, esantį Vid. Rytuose“.

Šituos visus atvejus JAV am
basadorius išskaičiavo praėjusią 
savaitę per diskusijas Sirijos 
klausimu.

Pagrindiniai veikėjai SSSR 
ir JAV

Niekas nesiryžta pranašauti, 
kaip Jungtinės Tautos išeiB iš 
dabartinės krizės, bet visi pripa
žįsta, jog dar niekad ligi šiolei 
taip negrėsė karas, kaip dabar.

Viena yra aišku, kad, nors ta
me konflikte minimi ir Turkijos 
bei Sirijos vardai, pagrindiniais 
veikėjais yra Sovietų Sąjunga ir 
JAV. Todėl nėra abejojimo, kad 
tik nuo jų ir pareis, ar tas da
bar dar šaltasis karas pavirs 
karštuoju.

Rytinio Berlyno 
policininkai areštavo 
5 Vakarų pareigūnus

. ... ... , BERLIN, Vokietija, spal. 31.Jugoslavijos prezidentas ma- _ ,. .. iZa a^JL, u,,1— Rytinio Berlyno policija va-no, kad „didžiosios pajėgos“, ku 
rios didžiumoje yra atsakingos 
už nusiginklavimo problemas, 
įsisąmonintų, jog „tikri rezulta
tai“ galį būti pasiekti tiktai kom 
promisu ir abipusėmis nuolaido
mis. Čia dar jis priduria, kad 
abi pusės padarytų žygių page-

kar areštavo penkis vakarinio 
Berlyno muito pareigūnus prie 
Brandenburg vartų.

Keturi vakarinio Berlyno mui 
tininkai atvyko autobusu prie 
pasienio pakeisti savo kolegų. 
Jie važiavo aplink mažą trafiko

Jis yra komunistų partijos nariu 
40 metų. Jis vadovavo Vengri
jos revoliucijos užgniaužimui pra 
ėjusiais metais. Jis du kartu sė
dėjo prie vieno stalo su Chrušče- 
vu: sovietų slaptosios policijo-3 
viršininką Lavrenti P. Beriją lik 
viduojant ir Malenkovą bei kitus 
nusodinant nuo valdžios sosto.

Kodėl Chruščevas nutrenkė 
Žukovą?

Kas atsitiko paskui, kad Chruš, 
čev nutarė, jog atėjęs laikas su
vesti sąskaitas su Žukovu? Ko
munistų laikraštis „Pravda“ šią 
savaitę davė signalą. Maskvos 
„Pravda“ pakartotinai rašė, kad 
komunistų partija yra augštesnė 
už armiją, taigi ir už Žukovą.

Žukovas, sakoma, priešinosi, 
kad būtų komunistų komisarai 
pastatyti ginkluotų pajėgų svar 
biose pozicijose. Toks pasiprieši
nimas paskaitytas nelojalumu 
partijai. Jis taip pat savo kal
bose pabrėžė daugiau rusų kari
nių mokslininkų, o ne komunis
tų partijos, nuopelnus išradimų [ 
srityje. ,

Šie Žukovo žingsniai sukėlė įta 
rimą, kad jis bando sukurti „as
meninį kultą“. Ir Chruščev pa
galiau nutarė šį klausimą iš
spręsti savo naudai. Ir naujasis 
diktatorius nepakenčia didesnių 
už save.

Nori pamiršti kaltinimus f
Chruščev kurstė Siriją prieš 

Turkiją. Žukov buvo Jugoslavi
joje ir Albanijoje, kai Chruščev 
apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Turkiją, kad jos są- 
mokslauja prieš Siriją. Kaltini
mai buvo be pagrindo. Atrodo, 
kad dabar Chruščev nori tai pa
miršti. Chruščevui reikėjo aukos 
savo vardui iškelti pasaulio aky
se.

rinti Rytų - Vakarų santykiams salelę į „niekeno žemę“ šalia 
ir pašalinti esančiam nepasitikė- Brandenburgo vartų ir rytinio 
jimui. ' Berlyno policininkai sulaikė

Tačiau Tito prabilo beveik tais juos.
pačiais žodžiais, tik kiek anks- Vienas iš kitų muito pareigū- 

I nų, matydamas įvykį, nuėjo pa
klausti, kodėl jo draugai sulai
kyti. Jį taip pat areštavo.

čiau. Ir Sovietų Sąjungos pareiš
kime, kuris čia buvo išleistas ry
šium su JT šventės sukaktimi, 
kaip tik nurodomi tiedu punktai 
— nusiginklavimas ir įtempimo _
Vid. Rytuose pašalinimas, — tik PrailCUZŲ. lėktuvai 
skirtinga eilės tvarka. Sovietai, I ..“J
kurie patys graso taikai Vid. Ry Cl I

CA1R0, Egiptas, spal. 30. —
KALENDORIUS 

Lapkričio 1 d.: Visų šventųjų
Prancūzų oro linijos Transports 
Aeriens Intercontinentaux (T. A.

šventė; lietuviški: Kaributas ir I.), lėktuvams vėl bus leista 
Vaivara. įskristi Egipte. Egipto finansų

Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:47. (ministerijos pareigūnas pranešė, 
ORAS |kad prancūzų oro linijai bus leis

Oro biuras praneša: Chicagoje ta turėti agentą Cairo mieste ir 
ir jos apylinkėje šiandien — ap- galės teikti kurą Cairo aerodro- 
sinisiikę, šalčiau, galimas lietus.'mc.

Jamaicos gubernatorius
LONDON, spal. 31.—Sir Ken- 

neth Blackbume, 50 metų, buvęs 
Leeward salų gubernatorius, pa
skirtas Jamaicos generaliniu ka
pitonu ir gubernatoriumi.

Jis užims vietą Sir Hugh Foot, 
kuris paskirtas Kipro guberna
toriumi.

I Z ' ,

Derybas atnaujins
LONDON, spal. 31. — Brita

nija sutiko atnaujinti anglų — 
egiptiečių finansines derybas Ro 
moję sekančią savaitę, pranešė 
šiandien užsienio reikalų minis- Į 
terija.

• Graikijos centre daug mies
telių patvino po trijų dienų lie
taus

Gordon Cray (Airėje), apsaugos mobilizacijos direk
torius, ir Robert CStjW, tautinio Jftgum:) reikalų preziden
tinis pagalbininlhs išeina iš BąjCųjų Rūmų po mokslininkų, 
apsaugos ir atominės energijos patarėjų, susirinkimo. Jie 
tarėso 45 minu LA su prezidentu Eisenhoweriu žemės sa teli
to ir raketų programos klausimais. (INS)

Nežinomojo Politinio Kalinio 
diena New Yorke

Ellender atvyko į 
Vengrija,

BUDAPEST, Vengrija, spal. 
31. — JAV senatorius. Ellender 
(D., La.) vakar atvyko į Buda
peštą iš komunistinės Rumunijos 
vizituoti Vengriją. Ellender, na
rys jungtinio komiteto sumažin
ti neesmines federalines išlaidas, 
neseniai aplankė Rusiją, Lenki
ją ir Iraną.

Naujos derybos
WASHINGTON, spal. 31. — 

Komunistinė Lenkija nori gauti 
daugiau ekonominės pagalbos iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Tuo reikalu šiandien pradėtos 
naujos derybos Washingtone.

Padėtis susvelnėjusi
palei pasienį

DAMASCUS, Sirija, spal. 31. 
— Sirijos užsienio reikalų minis 
terijos pareigūnas vakar pasa
kė, kad padėtis „šušvelnėjusi“ 
palei Sirijos — Turkijos pasienį. 
Ministerijos pareigūnas pareiš
kė, kad Turkija turėtų palaips
niui atitraukti savo kariuomenę 
nuo pasienio sekančią savaitę.

NEVV YORK. — 1953 m. bu
vusių politinių kalinių tarptauti
nė federacija lapkričio 7 d.— 
bolševikinio perversmo dieną — 
paskelbė Nežinomojo Politinio 
Kalinio diena, nes bolševikinė 
vergija yra pats baisusis politi
nės laisvės priešas.

Šiemet NPK diena sutampa su 
bolševikinio perversmo 40 metų 
sukakties diena. Todėl buv. po
litinių kalinių tarptautinė fede
racija NPK dieną šiemet norėtų 
ypatingai ryškiai pastatyti prieš 
bolševikinės vergijos sukaktį. Ta 
proga lapkričio 7 d. 5 vai. p. p. 
prie Sovietų Sąjungos atstovy
bės rūmų (68th Street ir Park 
Avenue kampas, Manhattan) or
ganizuojamas masinis piketavi- 
mas, o lapkričio 7 d. 7 vai. vak. 
Carnegie Endowment patalpose 
New Yorke (46th Street ir First 
Avenue kampas, Manhattan) 
įvyksta iškilmingas aktas. Kal
bės Kongreso narys Judd, buv. 
Budapešto burmistras Koevago, 
CIO atstovas E. Grey.

Rado uranijaus
ATĖNAI, Graikija, spal. 31. 

— Du prancūzų inžinieriai ir 
geologas surado uranijaus Xan- 
thi apylinkėje Thrace vakaruose. 
Žinia gauta iš Solonikų.

........ —-----------

• • “ -- si

Gazos ruože paradas. Švedijos kariuomenės dalinys, tar
naująs Jungtinių Tautų pajėgose, žygiuoja Gazos ruože Jung
tinių Tautų dieną. Netoli vėliavos stovi gen. E. L. M. Burns. 
.IT kariuomenės vadas. Apie 4,000 karių, iš 9 valstybių, da
lyvavo parade (INS)

JAV dabar galėtų nušluoti 
Sovietų Sąjungą

PEARL HARBOR, Hawajai, spal. 31. — Admirolas Arleigh 
E. Burke, laivyno veiklos vadas, vakar pasakė: Jungtinės Ameri
kos Valstybės gali „sunaikinti Rusiją keliais metodais“ ir nesvar
bu, ar Amerika turi sėkmingą tarpkontinentinę raketą.

Sugrįžus iš Tolimųjų Rytų tri- -......— —. - t i .
jų savaičių apžvalginės kelionės, Reikalauja penklŲ 
admirolas Burke spaudos konfe- * F . ♦
rencijoje taip pat pareiškė:

1. Jei visuotinis karas išsiverž 
tų, tektų kovoti su dabartinėmis 
pajėgomis, nes JAV gamybinė 
jėga rusų užpuolimo būtų gero
kai sužalota.

2. Jis nemano, kad visuotinis 
karas galimas, bet vietiniai ka
rai gali lengvai kilti, tose vieto
se, kuriose nėra stiprių ryšių su 
Amerika.

3. Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms sudaro pavojų ne karinė 
grėsmė, bet daugiau politinė - 
ekonominė infiltracija kartu su 
plačiai išsivysčiusiu amerikiečių 
nesupratimu šio pavojaus rimtu
mo.

4. 7-tas laivynas Azijoje yra 
apginkluotas atominėmis povan-

metų bausmės
MAEBASHI, Japonija, spaL 

31. — Japonų tardytojas šian
dien pareikalavo amerikietį ka
reivį William S. Girard, 21 metų, 
iš Otta\*a, III., nuteisti penke- 
riems metams į sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Girard kaltinamas nu
šovęs japonę Jungtinių Ameri
kos Valstybių šaudymo aikštėje. 
Girard pareiškė, kad jis nenorė
jęs nužudyti japonės — buvęs 
nelaimingas įvykis.

100,000 pareikalavo
Indoneziją pasiimti

vakarinę N. Gvinėją
JAKARTA, Indonezija, spal. 

deninėmis bombomis. f31- ~ Augiau kaip 100,000 jau-
Admirolas Burke paklaustas, nuoli4 vakar demonstravo ryti- 

ar sovietų satelitas „sputnik“ pa Į nės ^avos Surabaja uoste, palai- 
darė Tolimųjų Rytų gyventojus i lydami Indonezijos vyriausybės 
pesimistais, kada pradėta skleis- Į grasinirn4 jėga pasiimti vakari- 
ti žinios, jog JAV pralaimėjusios N&ują Gvinėją, jei olandai jos
erdvės lenktynes su sovietais ? neatiduotų.

Indonezijos vyriausybės vadų— Ne, — jis atsakė, — aš ma
nau, kad žmonės gali atskirti sa
telitą nuo raketos. Raketa yra 
kitoks ginklas. Jei Rusija dabar 
pradėtų agresiją, mes ją galėtu
mėm sunaikinti.

Tarpkontinentinė raketa su
stiprintų Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinį pajėgumą, bet 
nepakeistų visuotinį balansą, — 
pasakė admirolas Burke.

Nato naujas
pirmininkas

PARIS, spal. 31. — Luksem
burgo ministeris pirmininkas Jo
seph Bech paskirtas Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Na 
to) tarybos prezidentu, vakar 
pranešė šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos štabas.

Kasmet alfabetine tvarka Na
to nariai skiriami tarybos pre
zidentu. Pastaruoju metu Nato 
tarybos pirmininku buvo Itali
jos užsienio reikalų ministeris 
Giuaeppe Pella.

paragintas jaunimas pareikala
vo tuojau nutraukti diplomati
nius santykius su Olandija, jei 
Jungtinės Tautos nepatenkintų 
Indonezijos reikalavimo. Suraba
ja mie3to gubernatorius Samadi- 
kun ir pulk. Sarbini, rytinės Ja
vos karinis vadas, kalbėjo jau
nimo susirinkime.

Indonezija reikalauja sau va
karinės Naujos Gvinėjos nuo to 
meto, kada Olandija išlaisvino 
salyną prieš aštuonerius metus. 
Australija turi rytinę dalį ir taip 
pat priešinga Indonezijos reika
lavimui.

TRUMPAI IS VISUR
• Edmund G. Broum, Califor

nia valstybės generalinis tardy
tojas, vakar pranešė, kad jis kan 
didatuos demokratę sąrašu į Ca- 
lifomia valstybės gubernato
riaus postą sekančiais metais.

• Rumunijos užsienio reikalų 
ministerio pagalbininkas Teodor 
Rudenco paskirtas ambasadoriu
mi raudonajai Kinijai ir šiauri
niam Vietnamui, vakar pranešė 
Bukarešto radijas.

• Albanijoje maisto raciona-

• Alžiro vakaruose Oran apy
linkėje vakar vyko kovos tarp 
Alžiro sukilėlių ir prancūzų. 50 
sukilėlių žuvo kovose, pranešė vimas šiandien baigtas, pranešė 
prancūzų kariniai pareigūnai. I Tirana radijas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietiniai šaltiniai rytiniame Berlyne vakar teigė, kad 
pašalintas Sovietų Sąjungos apsaugos ministeris Žukov bus pa
siųstas į tą patį postą Ukrainoj, kur Stalin jį buvo ištrėmęs po II 
Pasaulinio karo.

— Čekoslovakijoje stiprėja pasipriešinimo dvasia prieš komu
nistinį režimą.

— Diplomatai teigia, kad sovietų satelitinėse valstybėse daug 
daugiau yra neramumų negu buvo praėjusių metų rudenį, sukilus 
Vengrijai.

— Maršalas Georgi Žukov buvo pašalintas iš Sovietų Sąjun
gos apsaugos ministerio pareigų, nes Nikita Chruščev bijojo, kad 
Žukov netaptų antruoju Napoleonu Bonaparte, vakar gauta žinių 
iš Maskvos.

— Prancūzijos socialistai pažadėjo remti Fclix Gaillard’ą nau
ją prancūzų vyriausybę sudarant.

— Chicagos mayoras Daley vakar negalėjo išeiti iš namų, nes 
jį vargino sloga.

— Sovietų maršalas Konstantin K. Rokossovsky turi tris pil
nas armijas su moderniškais ginklais netoli Turkijos pasienio.

— Iš Londono pranešama, jog ,,nepaprastas“ kariuomenės ju
dėjimas yra Maskvoje ir sovietų armija nerami Čekoslovakijoje, 
kad maršalas Zulcov buvo pašalintas iš apsaugos ministerio pa
reigų.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Sportinis laiškas iš New Yorko

l'eukl&diunis, 1957 lapkričio 1

Pas mūsų krepšinio veteranus
Jau vos tik savaitė skiria nuo ne paklausė, ar nenorėčiau va

tos dienos, kada į Chicagos 6v. žiuoti į Lietuvą lietuvius spor- 
rtitos mokyklos salę susirinks tininkus mokyti krepšinio. *Su- 

re’, sakau, kad norėčiau! Bet 
ims mane kas nors ir veš!... 
Yra daug geresnių krepšinin
kų... Po kiek laiko paskambi
na jis man ir liepia dėtis savo 
daiktus, imti taksi ir važiuoti j 
stotį (vizą visdėlto buvau jau 
anksčiau susitvarkęs). Taip ne
teko nė su seserimi atsisveikin
ti ...”

tūkstančiai lietuvių prisiminti 
Lietuvos pergales 1937 — 1939 
metų Europos krepšinio pirme
nybėse ir susitikti su tais žmo
nėmis, kurie šias pergales iško
vojo.

Chicagoje šiuo metu kaip tik 
gyvena dauguma tų pergalių 
“kaltininkų”, kurie maloniai su
tiko ir ruošiasi dalyvauti šiame 
reto svarbumo minėjime. Čia 
tarp kitų mes pamatysime bu

vusį Lietuvos rinktinės kapito
ną F. Kriaučiūną, kurs kartu 
su P. Talzūnu 1937 m. daug pri
sidėjo prie pergalės pasiekimo, 
šis simpatingas krepšininkas a- 
pie savo atvykimą Lietuvon 
spaudos atstovams taip papa 
šakojo:

“Į Lietuvą atvažiavome su chi 
cagiečiu krepšininku Pranu Tal
zūnu 1937 m. balandžio mėn., 
taigi tik vieną mėnešį prieš Eu- 

krepšinio pirmenybes Ry
goje. Tikrumoje į Lietuvą bu

Mielas Edvardai,
t

Po trumputės, priverstinos 
pertraukos dėl “aziatiškos” li
gos aš vėl bandysiu būti drau
ge su sporto skyriaus skaityto
jais, nukeldamas juos į didžiojo 
Nevv Yorko lietuvišką sportinį 
gyvenimą.

Jei raudonasis “sputnikas” su 
kėlė baisią staigmeną visoje A- 
merikoje, tai didesnę staigmeną 
ir nusiminimą New Yorko beis
bolo mėgėjams sukėlė Milvvau
kee Braves paleistas “sputni
kas”.

Bendrai šie metai New Yorko 
sporto gyvenimui nėra malo
nūs: krepšinio (profesionalų) 
meisteriu išplaukė Bostono Cel- 
tics, ledo ritulyje New Yorko 
Rangers buvo išstumti ir Mont- 
realis pasipuošė meisterio var
du, tautinio JAV sporto — beis
bolo nugalėtojo vardą sugriebė 
Milvvaukės Braves, gi Brookly
no (o kartu ir daugelio lietuvių) 
mylimieji Dodgers ir New Yorko

Paklaustas, kokios Europos 
krepšinio pirmenybių rungtynės 
labiausiai įstrigo į galvą, šis link 
smo būdo tautietis atsakė: “Tai 
rungtynės prieš Latviją. Mane, Giants paliko ašarose visus ger-
tacįp pirmame žaidimo puslaiky- 
je, tik 10 minučių tepažaidus, iš- 
folavo. Tai buvo mūsų koman
dai pačios pirmosios pirmenybių 
rungtynės; mes labai jaudino
mės ir mums labai nesisekė. Aiš
kiai žinojome, kad kitu atveju 
prieš latvius laimėtume kokių 
15 taškų skirtumu. Bet, kaip ži

bėjus ir išsikėlė ten, kur sporto

za — Fekete II ir Butrimas. Re- 
mėza pirmą kartą po Rocheste
rio atmintinų rungtynių su Chi
caga pasirodė pilnoje formoje ir

, . pasiekė trejetą įvarčių, vienas ............ ........ .
nm8 A. EUėlu. J. Baė.n.k.8, uj ažeslli JaIn talkinin
A. Kidžius, A. Dauk*a, E. Ba- kavo ^‘trimas lr Wete> ta{iau

puolime savo gražiausiu ir iš
mintingiausiu žaidimu pasirodė 
Alb. Gražys. Ir kaip smagu bū
tų lietuviui žiūrovui (tikiu, ir

Kas bus rytų apygardos ir 
Nevv Yorko reprezenttantais? 
O štai jie: A. Kaskonis, A. Vyš-

čanskas ir kt. Šiuos žaidėjus 
Nevv Yorko reprezentantais? 
siunčia atstovauti Nevv Yorką 
ir rytų apygardą. Ir jei, mūsų
nelaimei, atletai negalės šventė- vietoj kokių nors Rae.
je dalyvauti, visų mūsų mintys 
bus su tais, kurie 1937 ir 1939 
metais Lietuvą apvainikavo Bu

dy ir kitų matyti Vaitkevičių, 
Jokūbaitį, Sabaliauską ... Bet 
tai priklauso ir nuo pačių žai-

ropos krepšinio meisterio vsini-. dėjų j yadovų nuoSjrdaua
^u' bendradarbiavimo. Tikiu, kad

Futbolas tas bendradarbiavimas artimoj
ateity bus pasiektas.
Sportinės Nevv Yorko nuotrupos

Jei pastarosios futbolo rungty 
nės negausius mūsų futbolo en
tuziastas (gaila) nuteikė labai 
blogai (prieš Nevv York Hunga- 
rians 3:0 ir prieš S. C. Elizabeth 
3:1), tai paskutinis susitikimas 
su S. C. Newark praėjusį sek
madienį ir didžiausio pesimisto 
veidas nušvito malonia šypsena, 
nes mūsų klubo vyrai savo var

stai ir laimingieji sporto klubo PRECIN PHOTO STUDIO

Jaunasis futbolo Talentas Jur- 

(Nukelta į 5 psl)

TtL REUanoe 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
IBTVVIS GYDTfOJASj 

8625 We«t 56th Street
Vai. Pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir

4 p .p. 0:00—8:10
Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v.

P- P.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

atstovai: CTBrien; Mileris —I

note, tas rungtynes laimėjome .......................... _ f
. . , , vos 37:36. Aš ir sakau tada v>’kt‘ > ^n-

Vo'numatyta siųsti visole Ame- Budriūnui. v tai jei dabar ariamą krepšinio šventę - Lie- 
rikoje plačiai pagarsėjus!, tikrai praIaimėsin,e tai beliks tiktai tuvos krepšininku pergales 20 

krautis daiktus ir važiuoti atgal

pagalba kai kas dar didesnes do Murphy; Wells — Arens —Rae 1 
lerių sumas gali pasiglemžti. jy; Gražys — Casay — Rėmė- j

O dabar į lietuvišką sportą ___ [
Nevv Yorke.

Krepšinis
Jei prieš savaitę Brooklyno 

Lietuvių Atletų Klubo krepšinin
kai buvo palaidoję visas viltis

su nieku nepalyginamą krepši
ninką Benį Budriką ir mano vy
resnį brolį Edvardą, 4 metus iš
silaikiusį “All Stars” rinktinėje 
futbole ir krepšinyje. Tačiau 
tuo metu jie negalėjo važiuoti, 
nes* turėjo geras tarnybas, o 
laikai tada buvo labai sunkūs. 
Po sunkios depresijos ir gerą 
darbą susirasti buvo nelengva. 
Aš buvau tik baigęs De Paul u- 
niversitetą ir brolio paskatintas 
sutikau važiuoti”.

Taip pat čia mes susitiksime 
ir su vienu geriausiųjų 1939 m. 
pirmenybių žaidėjų — Mykolu 
Ruzgiu, kuris dar visai neseniai 
sugrįžo į Chicagą. Po II Pašau-' 
linio karo Mykolas liko Europo
je ir ten ilgą laiką treniravo 
Prancūzijos ir Ispanijos krepši
nio’ rinktines. Ten bebūdamas 
ne kartą susitiko su lietuviais 
krepšininkais, žaidžiančiais už 
Sovietų Sąjungą.

Paklaustas apie tai, jis spau
dai pareiškė:

“Susitikdavau šu jais (lietu
viais) Prancūzijoje ir Ispanijo
je, o daugiausia Argentinoje, kai 
gastroliavome su Ispanijos rink
tine. Per Europos krepšinio pir
menybes Prahoje, kur buvau su 
Prancūzijos rinktine, buvau su
tikęs lietuvius Butautą, Kula
kauską, Leščinską, tada žaidu
sius Sovietų Sąjungos rinktinė
je. Jie siūlė man grįžti į Lietuvą 
ir likti lietuvių komandos trene
riu”.

Kas gi nepažįsta 1939 m. pa
grindinio Lietuvos rinktinės da 
lyVio Juozo Jurgėlos, kuris da
bar irgi gyvena Chicagos lietu
vėj tarpe. Jis apie savo atsira
dimą Lietuvoje taip pasakoja:

“Dar 1937 m. grįžęs iš Lietu
vos dr. K. Savickas, sutikęs ma-

metų sukakties minėjimą — tai
f Ameriką" ."o Budriūnas biTvo žiandie”- dėka rytų apyjardos 
geras žaidėjas ir žaidė Marquet-|vadovyb43’ Vakselio atletų 
te universiteto rinktinėje. Bet i energmgo krepšimo trenerio 

Alg. Biručio ir eiles sporto bi-gerai, kad mes tada laimėjome”.

Lapkričio 9 ir 10 dienomis me3 
matysime ne tik šiuos mūsų 
krepšinio veteranus, bet ir de
šimt kitų, kurie anomis atminti
nomis dienomis buvo kiekvieno 
lietuvio lūpose ir širdyse.

Edv. Š.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef '.VAlbrcok 5-7670 ir 
□Ibion 8-4038

• Oeiieralls kontraktorius nau
jų namų stutybai, įvairiems re- 
moniaius li namų pertvarky 
nuims • Turime dideli patyri
ni ų namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento lr medžio 
laibus • Apkainavimal nemo
kamai. »

čiulių, kelionės į Chicagą gali 
mybės pasidarė jau ne svajone, 
bet būtinybe ir daromi pasku
tinieji pasiruošimai gražiai atsto 
vauti New Yorką Chicagoje.

Lietuviškoji sportinė visuo
menė, kurios tiesioginis tikslas 
ir yra tinkamas savo miesto re- 
nrezentavimas, tikiu, neliks abe- 
iinra sporto entuziastų planams. 
Tikiu, jog ir didžiosios organiza
cijos, į kurias sportininkai kreip- j 
sis, neliks tai minčiai abejin-1 
gos ir pagal galimybes juos pa
rems.

| ėOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nno >44.95 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.95 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo *14.95 

Didelis pasirinkimas elektriškų na- 
mū apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

‘Pirkite visados šioje 
modernišlftije parduotuvSJe

OTCLtvision
Csales - serviče)

< Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

i '61 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 lkl 9 vai. 
9. p. kaadlan išskyrus trečiad. Ir
šeštad.

Rea. tel. GRovehilI 6-56OS

Oooooooooooooooooooooooooo

ĮSI. Ini. A. SFMRNAS 
(331 S. Halsted — CLlffslde 4-5066 
\tdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*

Ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

miegoti nes jų užslsenšjusios žaidos 
nležšjima ir skaudšjlma senų atvi
ru lr skaudžių žaidų uždšklte 
LEGULO Ointment Joa gydymo

Tel. ofiso WA 6-3010, rez. PR 6-73*3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

Gl'RKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Wertern Avenue 
vai.; kasdien 10-12 vai. h- 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

D fino ‘elefonas: P R 8-3229 
Res teief. U’Albrook 5-6079

Tei. ofiso Ir boto OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4888 W. 15th St. Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir 6 S vai vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 tki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdsle 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGC 

4146 8. Archer Avė.
VAK. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm. antr., ketvirt 6-2:20 v

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STS

7166 South VVestern Avenns
(MEDICAL BUILDING) * 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl i vai. p.p. lr nuo 
t ▼.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. šeštad 11 
vai. ryto lkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Rea. tel. VVAlbrook 6-8766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7:9700. Namų — PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rea. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kaadlen 9—11 ryto ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lf 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 W. 108 St., Beverly Hills 

VAI.: kasdien anuo 6 v. v. Jki 9 v. vii, 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

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

Tei,; Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — BEverly 8-2946

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protealatas

Aparatal-Protezal. Med. ban 
dažai. spec. pagalba kolom 

(Arch (Supports) ir L t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais (-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 w. 68rd 8t. Chicago 28,01 

TeL PKospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 6Srd St 
Ofiso U-L REIiance 6-4410 

Resld. telef. GKovehUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p.m., 6-8 p.m 

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

Ofiso tei. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayeUe 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47th ir Hermitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVaeker Drlve
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
TeL CEntral 6-2294 

5002 VVest 16th Str.. Cioero
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0669 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ilgos) 
Ofisu ir re*.: 5100 8. W e steni Avo 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-667"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

i ypatybes palengvins Jūsų skaudšjt- 
n m n ■■ ■ e sa a n M M o'ma ir galėsite ramiai miegoti nak-S U P H I E B fl R C U S ti Vartokite Jų tapgi nuo skau-

I džiu nudegimų. JI tappgi pašalina
| nlež6jimą ilgos vadinamos PSORIA- 

,, - , j, SIS Taipgi pašalina peršSjimą. ligos
Iš stoties WGES 1390 k kasdienų vadlnamO8 ATHLETE’S FOOT su- 
*?u° ♦ šeštadienio nuo džlovlnlmą odoa lr perplyšlmą
8.30 iki 9.15 v. ryte, lr kas pirma- tarppirseių Yra tinkama vartoti nuo 

! dien) nuo 7 iki 8 vakare. hm w .... . ...
SEKMADIENJ iš radijo stoties

RADIJO VALANDA
1390 k. kasdienų

STATYBAI 
BR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RaSių 
MEDŽIAGĄ

CARR

WOPA 1490 k. lr FM 102-8 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Maplevvood Avė.. Chicago 29 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pi
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2*1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

16 ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauju specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningu 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chicago,

11L VVAlbrook 5-8063

žžiūstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų odoB išbšrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl valkušiams.kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduojš nuo iš 
vlršlnlų odos ilgų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, 11.25 ir 23.60.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milvvaukee, Wls., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri J —

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

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

jy

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis paalrlnkimas naujausių Ir mndernMklanntų 
rakandų, TV, vMntuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, aav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Roomv.H Road Talei. SEoloy 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. ii

'K

8415 SO LITUANICA AVĖ., CHTCAGO, 
Telefonas — FRontier 6 1882 *<»

_____________________

K^=
VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skollntano Bendrovėse yra 
saugu Ir pelningu.

Universal Savings and Loan AsnoHatlon užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtins Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ik) 
$10,000.00 kiekvienam lndflllni Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedfljų

Galite tanpytl atvykdami 
tan ir draugiškas patarnavtmaa.

per laiškus. Bus grel-

Ml paskolų Ir finansiniais reikalais krelpkltšs |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette S-6048 
Rez.: W4lbrook 5-8046

"4. ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir.. penm 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avc

Ofiso HEmlook 4-6815 
Rea HEmlock. 4-2761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. WMpple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfsyette 8-4949.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8250 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2427 
W. 62nd St., tet ReoubUo 7-8818.

Chicago 29, Hl 
telefonas flEpithllc 7-4900 

Rezidencija: GKovehUl 6-8161 
Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJi 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:86 v. 
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Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0086. 
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Rezid. 6000 8. Artesian Ava.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.
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Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Teief. REpuMle 7-9990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
ano 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
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TOLI MATĄS POLITIKAS
Vakarų Vokietijos krikščionių demokartų partijos vadas 

dr. Adenaueris, laimėjęs parlamentinius rinkimus, pradeda tre
čiąją kadenciją, kaip Vakarų Vokietijos vyriausybės galva — 
kancleris. Naująją kadenciją jis pradeda eidamas aštuoniasde
šimt antruosius savo amžiaus metus.

Pradėdamas naują kadenciją, kaip ^naujas” kancleris, jis 
padarė visą eilę pareiškimų parlamentui ir tautai. Jo pareiškimai, 
arba vyriausybės deklaracija, yra verti rimto dėmesio. Juos per
skaitęs, iškart jauti, kad kalba gabus, patyręs ir toli matąs po
litikas bei valstybininkas.

Pažymėtina, kad dr. Adenaueris savo pirmą dėmesį skiria 
komunizmo pavojams ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje. 
Jis viešai iškelia faktus, kokį didelį spaudimą į vokiečių tautą 
daro Sovietų Rusija, arba, kaip jis sako, “rusiškasis totalitariz
mas“, ištroškęs viso pasaulio dominavimo.

Kaip gerai žinome, Vakarų Vokietijai yra leista turėti savo 
kariuomenę ir ją atitinkamai apginkluoti. Dr. Adenaueris savo 
deklaracijoje sako, kad per ateinančius ketverius metus šis ki-aš- 
to apginklavimo reikalas gali būti užbaigtas. Tuo pačiu pareiš
kimu jis ir įspėja laisvąjį pasaulį.

Kadangi Sovietų Rusija visomiB priemonėmis, šmeižtais ir 
intrigomis priešinasi Vakarų Vokietijos apsiginklavimui, ateinan
tieji ketveri metai būsią didelių bandymų metais. Jie gali iššaukti 
ligšiol dar negirdėtą ir nejaustą spaudimą į Vakarų Vokietiją 
ir Vakarų demokratijas. Toks spaudimas gali tapti nauja pla
taus masto sovietine agresija.

Tokiam pavojui atremti dr. Adenaueris šaukia laisvąsias 
pasaulio tautas vienybėm Jo manymu, laisvieji pasaulio kraštai 
privalo sutelkti "visas galimas minčių ir sielų jėgas”, kad, Jung
tinėms Amerikos Valstybėms vadovaujant, galėtų išgelbėti pa
saulį nuo komunistų užsimojimų/jį paglemžti. Iš savo pusės, 
Vokietijos kancleris pažada pilniausią bendradarbiavimą, pabrėž
damas, kad jo vadovaujamoji vyriausybė duos stiprią paramą 
ekenominiam ir kultūriniam stiprinimui atsilikusių Azijos ir Af
rikos tautų, siekiančių laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Ame
rikai tai ypač įdomu, nes ji yra tokios programos iniciatorė ir 
vykdytoja. Vakarų Vokietijos parama bus labai vertinga ir 
efektinga. t

Dr. Adenauerio pasisakymai ir nustatytoji programa vi
daus gyvenimui, ekonominiam jo stiprinimui ir visokeriopam 
Žmonių gerovės kėlimui be abejo susilauks didelės gyventojų 
daugumos pritarimo ir paramos. Ją vykdant, Vakarų Vokietija 
dar sparčiau darys pažangą visose gyvenimo srityse. Ši pažan
ga turės įtakos ir į komunistų kontroliuojamos Rytų Vokietijos 
žmones. Tai padidins jų norą greičiau jungtis su vakariečiais, 
kad galėtų naudotis demokratine vakariečių santvarka, garan
tuojančia laisvę visiems žmonėms. Pačių Rytų Vokietijos žmo
nių padidintas veržlumas į laisvę ir noras, kad pagaliau visa 
Vokietija būtų apjungta, negalės liktF be pasekmių. Gal tai ir 
sukels Sovietų Rusijoje reakciją ir norą plėsti agresiją toliau į 
Vakarus, jei laisvosios tautos bus vieningos ir viskuo pasi
ruošusios Sovietų Rusijos agresiją atremti, Vakarai tos grėsmės 
nepabūgs. Būdami vieningi ir gerai pasiruošę, jie drąsiai galės 
pakelti jiems mestą kovos pirštinę. Todėl toli matąs politikas 
ir valstybininkas dr. Adenaueris ir skatina laisvuosius kraštus 
jungtis ir ruoštis.

Pastabos ir nuomonės

AR PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS 
BŪTINAS?

DR. J. ORINIUS, Vokietija

# • gyvenime

Jau ne nuo šiandien spaudo
je rašoma apie Pasaulio Lietu
vių seimą, kuris turėtų įvykti 
New Yorke 1958 metų vasarą 
ar rudenį, t. y. 40 metų sukak
ties proga nuo Lietuvos valsty
bės atstatymo. Paskutiniu lai
ku taip pat teko skaityti laik
raščiuose, kad tais pačiais me
tais ir tuo pačiu tikslu (Lietu
vos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti) ALTas anksčiau 
planuoja lietuvių kongresą Bos
tone ir kad dėlto gali atsirasti 
dvilypumo ir varžybų tarp or
ganizacijų. Apie tai pagalvo
jus, kyla klausimai: kodėl tos 
varžybos (tuo tarpu laikraš
čiuose) kyla? Ar viena katra 
organizacija nepradeda skverb
tis į antros uždavinius? Ar Pa
saulio lietuvių seimas, numaty
tas Lietuvių bendruomenės A- 
merikoje, yra būtinas?

Man, kaip Liet. b-nės tary
bos Vokietijoje nariui, ir norė
tųsi tais klausimais čia viešai 
pasisakyti.

Koks tikslas?

Nors Liet. bendruomenės 
planuojamas Pasaulio Lietuvių 
seimas turėtų būti platesnis, 
negu Alto kongresas, tačiau 
abiejų sąskrydžių svarbiausi 
tikslai yra tie patys — pade
monstruoti pasauliui (pirmoj 
eilėj Amerikai), kad laisvieji 
lietuviai nenustoja reikalauti 
laisvės bei nepriklausomybės 
pavergtai Lietuvai. -• Tikslas 
reikšmingas, bet iš esmės poli
tinis. Todėl kyla klausimas, 
kodėl jo nori imtis Liet. ben
druomenė, kuri iš esmės yra 
nepolitinė? Kodėl šito tikslo 
neduoti siekti Altui, kuris iš es
mės yra svarbi politinė organi
zacija?

Kai perskaitai laikrašty, kad 
Pasaulio Lietuvių seimas at- 
seisiąs apie 30 tūkstančių dole-

ATGAIVINS KOMINFORMĄ
Maskva įsakė viso pasaulio’ Vakarų galvosena

komunistų partijoms gerai su
siklausyti ir palaikyti Chrušče
vo naujus, dramatiškus pasi
stūmėjimus. Jų uždavinys — 
sustiprinti komunistinį bloką 
Europoje ir dar labiau išnaudo
ti Rusijos techninę pažangą. 

Komunistų planai

Tikima, kad Maskvos valdo
vai parengė naują planą, pagal 
kurį:

a) Norima atgaivinti komin- 
formą, Maskvos diriguojamą 
tarptautinę komunistų organi
zaciją raudonajai propagandai 
ir agitacijoms, kuris būtų tokiu 
būdu sutvarkytas, kad sunai-

Vakarų ekspertai tiki, kad 
Chruščevas savo naują vieny
bės pareiškimą paskelbsiąs 
Augščiausiojo Sovieto specia
lioje sesijoje, kuri šaukiama 
lapkričio 6 d. revoliucijos meti
nių proga.

Laukiama, kokią poziciją 
užims Jugoslavijos Tito. Ma
noma, kad Chruščevas davė 
jam sugestijų, kad naujojo Ko- 
minformo, kaip ir senojo, vyr. 
būstinė būtų Belgrade. Jame 
Tito turėtų “specialią poziciją”, 
palyginus su kitais satelitiniais 
valdovais.

Chruščevas tiki, kad naujos 
tarptautinės organizacijos su

kintų pažiūrų skirtumus tarp,kūrimas įlietų naujo kraujo į 
Jugoslavijos Tito, Lenkijos Go- komunistų partijas ir labiau jas 
mulkos ir Kinijos Mao Tse-tun- apjungtų naujoje šaltojo karo

šinosi jo doktrinai, kad dauge
lis kelių veda į komunizmą. Be 
to, jis tai padarė ir dėl to, kad 
įtikintų, jog Rusija atmeta Sta
lino metodą naudoti kominfor- 
mą valdant satelitines valsty
bes.

Chruščevas dabar tiki, kad 
atėjęs laikas vėl tą organizaci
ją atgaivinti ir nori įrodyti, jog 
tai, ką Stalinas darė jėga, gali
ma padaryti naudojant “gerą 
valią“. /

Galbūt norima, kad prie aps
krito stalo būtų galima aptarti 
nuomonių skirtumus, kurie vis 
atsiranda tarp įvairių raudonų
jų diktatorėlių.

J. Kuzmkmis

rių, kyla ir trečias klausimas: 
ar Liet. bendruomenė Ameri
koj nebeturi aktualesnių kultū
rinių uždavinių, kad ji norisi 
imti tokių, kurie pirmoj eilėj, 
priklauso Altui, Vlikui, L. L. 
komitetui? Ar Liet. b-nės vei
kėjams verta dėti didžiules pa
stangas surinkti 30,000 dol. su
mai, kad ji būtų išleista pirmo
je eilėje politinėms demonstra
cijoms, kokių jau yra buvusi ne 
viena, bet po kurių neliko nie
ko konkretaus nė pastovaus, 
išskyrus tam tikrą skaičių lapų 
prirašyto popieriaus ir daugy
bę žodžių, nors jų tarpe būtų 
senatorių ir ’kcMgfeso narių 
pasakytų? Turint tai galvoj, at
rodo, kad politinė demonstra
cija didelio kongreso forma tu
rėtų atitekti Altui. Tiesa, gal 
tas kongresas neturės tokio 
skambaus vardo, kaip Pasaulio 
Lietuvių seimas, tačiau jo reikš
mė nebus mažesnė, nes ir jis 
gerai organizuotas, jei jame da
lyvautų ir LLK, irVLIKas, ir 
Lietuvos diplomatiniai atsto
vai, galį pakankamai įspūdingai 
pademonstruoti Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimą.

Ar seimas nebūtų fikcija?

Kad galėtume atsakyti į šį 
klausimą, pasvarstykime, kas 
sudarytų dalyvių masę seime ir 
kongrese. Man atrodo, nėra 
abejonės, kad abiejuose sąskry
džiuose absoliučią daugumą su
darytų Amerikos lietuviai, ku
riuos gal nežymiai atmieštų 

l Kanadoj gyveną lietuviai. Tie
sa, Pasaulio Lietuvių seime nu
matyti atstovai iŠ kitų konti
nentų. Tačiau ar šitie atsto
vai galėtų'sudaryti dalyvių ma
sę, reikalingą demonstraci
joms? Geriausiu atveju atsto
vų skaičius seime (pagal orga
nizacinio komiteto laikine kons- 

I tituciją) negalės būti didesnis, 
kaip šimtas asmenų. Ir to pa
ties šimto didžioji dauguma 
būtų JAV ir Kanados, nes ne
galima tikėti, kad iš lietuvių 
bendruomenių Europoje, Aus
tralijoje ir Pietų Amerikoje at
vyktų visi ten rinkti atstovai. 
Dauguma tų bendruomenių yra 
pertoli ir jos finansiškai persilp- 
nos, kad savo pinigais pajėgtų 
atsiųsti tiek atstovų, kiek jų 
būtų išrinkta pagal paskelbtos 
laik. konstitucijos nuostatus. 
Kadangi šie numato leisti ats
tovams pasirinkti antrininkus, 
nėra abejonės, kad silpnosios 
liet. bendruomenės būtų dau
giausia atstovaujamos antrinin
kų. pasirinktų iš JAV ar Ka
nados lietuvių. Gavę iš Ame
rikos pašalpų kelionei, gal at-

Mūsų dienraštyje jau buvo pranešta,, kad Pasauliečių 
apaštalavimo kongieso metu Romoje, spalio mėn. pradžioj, 
p. Rudžiai suruošė priėmimą lietuvių delegacijai Flora vieš
butyje Romoje. Priėmime dalyvavo atstovų ir iš kitų kraštų, 
šioj nuotraukoj matome: inž. Antaną J. Rudį, ALRKF pir
mininką; vyskupą Vincentą Padolskj; baronesė Elzbieta von 
Guttenberg, Vokietijos katalikų akcijos veikėja; Marija P. 
Rudienė .ALRKS atstovė; kunigaikštis Karolis zu Lowen- 
stein,' Vokietijos Katalikų Akcijos organizacijos pirmininkas.

važiuotų keli atstovai iš Euro- kad tokie gausūs sąskrydžiai, 
pos ar Pietų Amerikos, tačiau kaip dainų šventė su kultūros 
jų būtų tiek nediug, kad jie kongresu ir šokių festivalis su 
demonstruoti netiks. Taigi, re- jaunimo kongresu retkarčiais 
aliai galvojant, iš Pasaulio Lie- yr* reikalingi. Tačiau toli gra- 
tuvių seimo teliktų tik vienas žu jie netun paglemžti daugiau- 
vardas, t. y. formalistinė fik- šia. dėmesio ir jėgų, nes jie te- 
cija. Bet ar dėl formalistinių tarnauja kiekybei, bet ne koky- 
fikcijų verta eikvoti jėgas ir heL J'uese visada slypi apgau- 
išleisti tūkstančius? Ar ALTas lingi pavojau Pirma, nemažai 
be tokių fikcijų negali suruošti skiriant dėmesio masiniams są- t 
demonstracijų, kurių realios pa- skrydžiams (kiekybei), reikia [ 
sekos nebus mažesnės už ta- 8toti i konkurenciją su grynai,
riamo pasaulinio seimo?

Pasaulinio sekretoriato 
sudarymas

Į ką tik patiektus samprota
vimus seimo iniciatoriai gali at
sakyti, kad seimas turi išrink
ti PLB sekretoriatą. Forma- 
liškai imant, tai tiesa. Tačiau 
tik neaišku, kodėl toks sekreto
riatas, jei jis reikalingas super- 
orjanizacinėms fikcijoms, ne
galėtų -būti išrinktas be seimo? 
Juk to sekretoriato buveinė, 
praktiškai galvojant, negalėtų

amerikietiškomis masėmis, ku
rių viršyti niekados nebus gali
ma. Antra, tokių masinių są
skrydžių galimybės yra visada 
gans ribotos, o jų lygis dau
giau ar mažiau vidutinis. Tre
čia, jie išsemia vadovaujančių 
asmenų jėgas tiek, kad jų ne
belieka pastovesniems darbams, 
o naujų darbininkų beveik ne
duoda. Tuo tarpu aišku, kad 
be eilinių darbimnkų, kurie nuo
lat dirba apačiose, masiniai kul- 
tūriųiai sąskrydžiai neįmanomi. 
Jie gaMmi tik dėlto, k«d kažin- 
kas ir kažinkur dirba kasdieni-

būti kitur, kaip tik JAV. To- nį jarbą> daug svarbesnį ir sun- 
dėl, jei atsiranda JAV lietuvių, kesnį negu šventinia. Šventi- 
kurie tiki sekretoriato veiklu- ni«.į fejerverkai greit perdega,
mu ir sutinka jame dirbti ne 
dėl, savo garbės, organizacinis 
komitetas, šiek tiek pakeitęs 
savo nuostatus, gali pasiūlyti 
tuos asmenis PLB sekretoria
to kandidatais, o pavienių kraš
tų lietuvių bendruomenės tary
bos iš šitų kandidatų slaptu 
balsavimu gali išrinkti sekreto 
riatą. Tai būtų daug papras
čiau ir pigiau baigti superorga- 
nizacijai, jei ji reikalinga. Šito
kia procedūra nereikalinga nei 
seimo, nei tų didelių pastangų 
bei išlaidų, kurios išsemia ide
alistus, -o vaisių kaip ir nepa
lieka, kaip daugelis šių laikų 
politinių demonstracijų (aiškus 
pavyzdys JT).

Daugiau dėmesio kokybei

Galvojant apie Pasaulio Lie
tuvių seimą, kyla abejonė, ar 
JAV Liet. b-nės vadovai nenu
krypsta perdaug į kiekybę, į ma
sines demonstracijas? Tiesa,

tik nuolatinis kokybinis kultū
rinis darbas lieka. Dirbamas 
nedideliuose kultūriniuose židi
niuose, jis augina ir brandina 
naujus darbininkus. Dirbamas 
kasdienybėje, jis didesnės iš
tvermės ir kūrybinio įkvėpimo 
reikalauja, negu šventinės ma- 

" įnifestacijos ir demonstracijos. 
Kad tokių darbininkų jėgos ne- 
išsisemtų, Lietuvių b-nė ir visi 
patriotai pirmiausia turi jiems ( 
padėti. Jiems morališkai stip- ! 
rinti ir įkvėpti turi būti atlikta 
eilė kokybiškai vertingų patva
rių darbų kolektynėmis pastan
gomis. Į šituos patvaresniuo
sius kūrinius reikia koncentruo
tis sukaktuviniais 1958 metais. 
Ne prabėganti kiekybė, bet pa
tvari kultūrinė kokybė tais me
tais turi būti lietuvių uždavi
nys, kurio ir šauniausias pasau
linių seimas negalės atlikti. 

Kokie galėtų būti tie darbai,

PATAISYTA 
LIURDO ISTORIJA

Laiškas, kuris bhvo kažkur 
dingęs ir tik paskutiniu metu 
atrastas, rodo, kad tradioinis 
kun. Peyramale, prieš 100 me
tų buvusio Liurdo klebono, lai
kymasis nebuvo toks, kaip daug 
kur rašoma.

Šitas laiškas buvo kun. Peyra- 
male parašytas broliui nepra
ėjus nė mėnesiui po pirmojo 
apsireiškimo. Jame smulkiau 
aprašytas pats apsireiškimas ir 
stebuklingi pagijimai. Iš to 
laiško paaiškėja, kad, nors kun. 
klebonas buvo griežtas Bemar- 
detos atžvilgiu, jis buvo giliai 
paveiktas mergaitės nuoširdu
mu ir tikėjo tuo, ką mergaitė 
papasakojo.

Taigi laiškas įrodo, kad ne
tiesa, jog Liurdo klebonas bu
vo Bernardetai žiaurus ir ja ne
tikėjo.

Laiškas, kuris buvo Peyra
male šeimos archyve, paskuti
niu metu buvo atrastas Liurdo 
istoriko H. Lasserre. Jis bus 
atspausdintas kun. Lairentin’s 
Liurdo šimtmečio leidinyje, ku
ris išeis iš spaudos gruodžio 
mėnesį.

GOMULKA PRIES RELIGIJĄ 
.MOKYKLOSE

Naujasis Lenkijos komunis
tinės vyriausybės potvarkis 
draudžia visų religinių kongre
gacijų nariams ar jų mokiniams 
dėstyti tikybos pamokas kraš
to mokyklose.

Šis potvarkis stipriai suma
žins religijos pamokų mokyto
jų skaičių.

Šių .mokslo metų pradžioje 
švietimo ministerija paskelbė 
katalikų ir nekatalikų teologi
jos mokyklų sąrašą, kurių ab
solventai galėjo dėstyti tikybą 
mokyklose. Tačiau tame są
raše neminimos vienuolių kon
gregacijos bei seminarijos. To
kiu būdu komunistų rėžimas 
siaurina Bažnyčiose teisę duoti 
tikybos pamokas mokyklose.

Gomulkos režimas rengia it 
kitus planus, nukreiptus prieš 
Bažnyčią. Jų tarpe minimas 
draudimas rengti religines pro
cesijas. Nepaisant vyskupų 
prašymų, jau dabar neleidžia
ma* rengti betkokių religinių 
procesijų. j. k.

reikalingi sutelktinių pastangų 
bei lėšų, ir kurie paliktų giles
nes bei patvaresnes pasėkas 
negu seimas, mėginsiu nurodyti 
kitame savo straipsny.

Kvailys valgo kol apserga ir 
badauja tol kol pasveiksta.

— Anonimas. 
Modernieji poetai savo rašalą

perdaug atmiešia vandeniu.
— J. W. Goethe

go.
b) Numatoma Maskvoje su

šaukti suvažiavimą, kuriame 
šalia Chruščevo dalyvautų Ti
to, Gomulka ir Mao. Tą suva
žiavimą manoma sušaukti ko
munizmo revoliucijos 40 meti
nių proga lapkričio mėnesį.

c) Raudonosios armijos vie
netai, stengdamiesi įkalti į gal
vas, kad mes galime užimti visą 
likusį pasaulį“, turės žygiuoti 
šventės metu Maskvos gatvė
mis, apsiginklavę moderniai
siais atominiais ir raketiniais 
ginklais. ■

d) Chruščevas dar kartą puls 
vis dar stiprią “opoziciją“ pa
čioje Rusijoje, anksčiau vado
vautą Malenkovo ir Molotovo, 
kujie kaltino Chruščevą už pra- 
sitarimą, kad į komunizmą ve
da daug kelių ir už tokiu būdu 
sukėlimą sukilimų Vengrijoje ir 
Lenkijoje.

fazėje.
Vakarų ekspertai yra įsitiki

nę, kad rusų komunistų parti
jos gen. sekretorius yra pasi
šovęs iki paskutinių galimybių 
išnaudoti šiuometinį • Rusijos 
prestižą, kurį ji įsigijo paleis
dama erdvėn raudonąjį mėnulį.

Kas tas kominformas?
Kominformo, kuris buvo Bel

grade įsteigtas 1947 m. spalio 
mėn. kaip kominterno arba rau
donojo internacionalo palikuo
nis, pagrindinis uždavinys buvo 
palaikyti Kremliaus ir sateliti
nių valstybių pažiūras glau
džioje ideologinėje darnoje.

Kominformas buvo Stalino 
atsakas Amerikos Marshallo 
planui.

Tačiau senasis kominformas 
suiro svarbiausia dėl to, kad 
tarp Stalino ir Tito atsirado 
neperžiangiamų priešingumų. 
Chruščevas uždarė kominfor- 
mą, nea, jo nuomone, Jis prie-

CTBPBBūre JANIS KLIDZEJS
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Dar rimti keleiviai atsisuko iškilmingai atgal ir 
nužiūrėjo į jį žvilgsniu, kuris sakė: tam ponaičiui pora 
butelių alaus yra sužadinę fantaziją ir gyvenimo kom
poziciją... Žinoma, gatvė, tai ne miškas.

Pro šalį bėgdamas, Andrius paėmė konditerijoje 
pusę litro pieno ir porą riestainių, įlėkė į kambarį, per- 
kandęs visa tai nurijo ir nusiprausė. Įsirišo naują kak
laraištį, paėmė portfelį, ir vėl buvo gatvėje.

Prieblanda jau buvo apgaubusi žiburius, langus, 
reklamas ir figūras, tramvajaus ir automobilių akis.

Kokios šį vakarą paskaitos? Andrius ištraukė 
paskaitų tvarkaraštį ir sustojo prie kažkokio apšvies
to krautuvės lango. Fizika... Docentas Libertas. Įva
das į visuomenės ūkį... Docentas Širomas. Nuostabu 
buvo jų klausytis. Iš tiesų šie trečiadienio vakarai uni- 

! versitete Andriui labiausiai patiko. Nedaug dar, tik 
kokius tris kartus Andrius buvo jų klausęs, bet jau 

| per šias porą savaičių šiems dviem mokomojo personalo 
nariams jautė savotišką simpatiją. IŠ jų dvelkė tokia 
didžio žmogaus jėga. Galėjo jie pasakoti paprasčiau
sius dalykus, bet jie pavergė, sužavėjo. Kaa tai buvo?

Ne vien pati paskaita, bet tas žmogus, kuris atidarė 
šviesos duris į šį jieškojimų pasaulį.

Andrius ėjo kaikurių paskaitų klausytis ir į filo
logijos fakultetą. Ten buvo profesorius Daugė. Iš tik
ro, buvo verta jieškoti, atrasti, suprasti dvasią, kultūrą, 
jėgą ir grožį, jei juos buvo galima taip pajusti ir išgy
venti, kaip profesorius Daugė! Galėjo klausytis lr žiū
rėti, kaip jis vedė širdis, ir juo toliau, juo labiau su
žavėjo. .

Taip, Andriau, ir juodžiausiame gyvenime yra ir 
baltų vieškelių! Pajėk tik jais eiti.

Taip ir tą vakarą Andrius sėdėjo salėje, ir visas 
girdėtasis buvo naujas. Daugelis studentų, palinkę ant 
popieriaus lapų, stengėsi užrašyti kiekvieną paskaitos 
žodį. Andrius to nedarė. Jis tik' sėdėjo, akis primerkęs 
sėdėjo, tarsi nematomais ryšiais prie šios erdvės ir suo
lų pririštas. Nerašė nė žodžio į pasiimtą sąsiuvinį, nes 
jam atrodė, kad rašymas tik trukdytų šio naujai gir
dimo pergyvenimą.

Skambutis.
Balsai. Linksma maišatis. Triukšmas. Visi sku

bėjo žemyn. Daugelis žiūrinėjo skelbimus fakulteto 
vitrinoje apie praktikos darbus ir egzaminus, nors iki 
jų buvo dar visa3 semestras. Studijų pradžioje, kaip 
paprastai, visi rodėsi sau ir kitiems be galo rūpestingi 
ir darbštūs. Jokia smulkmena neturėjo praeiti jų ne
pastebėta. Visa čia buvo nauja, didinga ir paslaptinga, 
ir rodėsi, kad net šios rudos sienos ir baltosios lubos 
buvo prisisunkusios kažkokiomis ilgai jieškotomis Ži
niomis, kurios dabar turės atsidengti.

Ten ir atgal koridoriais vaikščiojo studentės, ran
komis susikabinusios tokiu koketišku, lengvu žingsniu.

Jos buvo besišypsančios, iškilmingos ir truputį įsi vai
dinusios, nes joms rodėsi, kad jos jau nebėra tos, kas 
buvo praeitą vasarą. Žinoma, taip, taip! Į universitetą 
juk nepatekdavo betkuri. Jau vien žodis studentė“ 
reiškė beveik tą patį, ką grožio karalienė, miss.

Ponai studentai, kurie buvodrąsesni ir geriau iš
auklėti, surado būdą, kaip prisigerinti savo gražiosioms 
kolegėms, tada vaikščiojo poromis ir tie patys pasi
kalbėjimai ir flirtas abiem rodėsi reikšmingesnis, kaip 
kasdieniškasis, nes juk čia buvo kitos aplinkybės, ki
tokia vieta, ir jie patys buvo kitokie.

Ir Andriui čia patiko viena mergaitė iš viso to di
džiojo būrio. Tamsiais plaukais, bordava suknele iri 
tokiom drėgnai spindinčiom akim. Taip, ji buvo tokia 
savotiška grožybė. Rodėsi, kad ji kaip tik buvo buvusi 
bažnyčioje, ir, akis pakėlusi, prašiusi Dievą ir mačiusi 
kažko nematyto. Taip, tas valganasis akių spindėji
mas! Gal ji ko nors liūdi? Kas tai galėjo žinoti, tai 
žinojo tik ji pati. Kaip jos vardas? Buvo jau girdėjęs, 
pynėsi atmintyje jau su kitais girdėtais vardais. Alna... 
Taip. Aina! Aina Talupytė... Tikrai, Aina Talupytė! 
Galbūt žemgalietė, galbūt vidžemietė. Geriau, kad bū
tų iš Vidžemės... , ,

Tikrai Andrius būtų priėjęs ir pasikalbėjęs, bet tai 
buvo suspėjęs padaryti kažkoks kitas. Kažkoks lieknas 
studentas, juodais plaukais ir antakiais. Andrius buvų- 
girdėjęs, kad su šiais juodaisiais prie mergaičių širdžių 
sunku varžytis. Juodi plaukai lr juodi tankūs antakiai 
jaunam vyrui esą daugiau verta už visą kitą.

— Sveikas, Rugajau! Tu mūsų fakultete ? — kaž- 
( kas sugriebė Andrių už peties.

(Bus daugiau)
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žiną”, su kuria žinoma atsilan
kys Clevelande ir bus neblogiau 
priimtas.

Negausus santariečių būrys, 
vadovaujamas Ryto Babicko ir 
Alberto Vaitaičio, surengė ma
lonią pramogą clevelandiečiams. 
Po operetės svečiai gardžiai vai
šinosi bufete ir smagiai pašoko, 
grojant gerai muzikai. S. G.

KRISTAUS KARALIAUS
Rūta Kiimonytč Clevelande *v kntp

Praėjusį sekmadienį Kristaus
Lapkričio 16 d. Clevelando lie- ti su filmo popularinimu po vi- Karaliaus šventė buvo pradėta 

tuviai turės mielą viešnią iš pa- sas JAV ir Kanadą. Parvykusi iškilmingomis šv. mišiomis šv. 
saulinio filmų centro Hollywoo- po ilgos kelionės, kurioje buvo Jurgio parapijos bažnyčioje. Šv 
do. J “Ąžuolų” sukaktuvinį kon smarkiai susirgusi, Rūta daly-.mišiose įspūdingai dalyvavo 
certą jam vadovauti ir atlikti vavo televizijos ir filmų pasta- skautai, ateitininkai ir vyčiai su 
programos dalį atvyksta lietu-j tymuose “Anything Goes” su
vaite filmų aktorė Rūta Kilmo- Bing Crosby ir Donald O’Con- 
nytė, kuri filmų ir televizijos nor bdi Mitzi Gaynor. Po to se- 
pasaulyje yra žinoma kaip Rūta kė pasirodymai filmuose “The

savo ogranizacijų vėliavomis. į 
Taip pat dalyvavo lituanistinės 
mokyklos vėliavos. Kun. Goldi-j 
kovskis atnašavo šv. mišias iri

Lee.

Ją pamatysime ir išgirsime 
“Ąžuolų” koncerte lietuvių sa
lėje. Tačiau manau, kad dauge
liui bus įdomus šios lietuvaitės 
filmų karjeros kelias. Jį keletu 
šaltinių ir prabėgsime.

Talentingoji lietuvaitė, pasie
kusi jau kritikų pripažinimą ge
ra fnenininke, nesibijanti prisi
pažinti lietuvaite, kilusia iš lie
tuvių tėvų, veikianti Lietuvos 
Vyčiuose, priklausanti Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijai Los 
Angeles, dalyvaujanti lietuviš
kuose parengimuose bei minėji
muose, yra gimusi 1936 m. ge
gužės 30 d. Montrealy, Kanado
je, iš tėvų, atvykusių iš Lietu
vos.

Jau būdama trijų metų Rūta 
pradėjo lankyti šokių mokyklą, 
dalyvauti dainos, šokių bei dek
lamavimo konkursuose. Jau ta
da ji buvo žinoma, kaip nepa
prastas vaikas. Nuo 6 iki 7Y2 
metų dalyvavo Canadian Broad- 
casting Company vaikų radijo 
teatre. Nuo antrojo iki septin
tojo skyriaus lankė katalikišką
ją pradžios mokyklą. Būdama 
12 metų. atvyko į Kaliforniją. 
Nors Rūta buvo Kanados pilie
tė, o jos tėvai taip pat jau bu
vo gavę Kanados pilietybę, bet 
jie galėjo atvykti į JAV tik Lie
tuvos kvota. Todėl reikėjo lauk
ti vizos. Tuo metu tik trys lie
tuviai tegalėjo atvykti pagal kvo 
tą per metus. Bet Kilmoniai bu
vo laimingi — jų eilė greitai at
ėjo ir jie persikėlė į saulėtąją 
Kaliforniją. Kilmoniai Montre
aly jau buvo gerai prasigyvenę; 
tėvas, kaip geras siuvėjas, buvo 
įsigijęs apartmentų ir kitos nuo 
savybės. Viską likvidavo ir at
vyko Kalifomijon.

Būta įstojo į Nekalt. Prasid. 
Širdies mokyklą, bet dėl blogo 
susisiekimo po metų perėjo į Hol 
lywood High School. Atvykusi į 
Kaliforniją, ji vėl pradėjo mo
kytis šokių; Gimnazijoje ji ne
paprastai intensyviai dirbo me
no rateliuose, dalyvaudama vai
dinimuose, rašinėdama scenines 
apybraižas, Vaidindama ir reži
suodama. Dar būdama ginrna- 
zijoje Rūta susitiko su Laura 
Kasley Brooks, kuri buvo žino
ma charakterio aktorė. Ji pra-

AŠTUONIOS SESERYS

Išdidi motina Jane Barton, Pittsburgh, Pa., rodo vienin
teliam tik gimusiam sūnui savo aštuonių dukterų fotografiją. 
Naujagimis dar kolkas, kaip matyti, didelio džiaugsmo sa
vo aštuonioms seserims nerodo. (INS)

Hamilton, Ont
Lietuviški filmai

Sekmadienį, lapkričio 3 d., pa
rapijos salėje bus rodomi lietuviš 
ki filmai iš Kanados ir JAV lie
tuvių gyvenimo. Bus du sean
sai: 3 vai. p. p. — vaikams ir 
6:30 vai. — suaugusiems. Ne- 
praleiskime taip retos progos 
ir visi atvykime pasižiūrėti šių 
filmų. Filmus paruošė hamil- 
toniečiai J. K. Žukauskai, muzi
ką pritaikė V. Babeckas ir įkal
bėjimai — K. Barono.

Su tais pačiais filmais hamil-, 
toniečiai lapkričio 17 d. vyksta 
į Montrealį. Filmų rodymo ren
gėja yra Montrealio V. A. pa- 

I rapija.

Tvvinkle in God’s Eye”, "Giri in i pasakė šventei pritaikytą pa- 
the Red Velvet Swing”, “Gaby”, mokslą. Po šv. mišių buvo pasi- 
“Funny Face”, “Kiss me Kate”, aukojimo aktas Kristaus Šir- 
“South Pacific”, "Goodbye ag- džiai. Mišių hietu solo giedojo 
ain”, “Witness for the Prosecu-' svečiai solistai iš Chicagos 
tion” ir “Indemnity”. Rūta yra Algirdas Brazis ir Ona Ste-
turėjus daugiau 70 televizijos pa pbens. __________________________________________________

sirodymų; ji vaidina “Playhou- po šv. mišių Šv. Jurgio para- . .
pijos salėje buvo Kristaus Ka- Daugelis čia mokslą baigusiųjų, Qary In<£

i? .  ____!_•   _ i—a.  i____ • ill n ena ai i ainit įnirtimą ar»nrlr*an_ »

ROTA KILMONYTE 
Filmų ir televizijos aktorė

se of the Stars”, “Lux“ teatre, 
dalyvauja Būras & Allen televi
zijose, Alfred Hitcocks ir kituo
se. Jos mėgstamiausias žanras 
yra lengvi muzikiniai pastaty
mai. Ji televizijos progranv>se 
jau yra susidariusi rimtostir pa 
jėgios aktorės reputaciją. Se
kantis filmas, kuriame ji turės 
svarbią rolę bus “Marjorie Mor- 
ningstar”.

raliaus pagerbimo aktas, kurį i jungiasi į ateitininkus sendrau
gius bei skautus filisterius. Įstei-pradėjo Petrą® Kliorys.

Pradžioje buvo Vac. Kavaliū
no paskaita. Paskaita buvo la
bai įdomi ir sukėlė didelį publi
kos susidomėjimą.

Po paskaitos pradėta meninė 
dalis. Buvo montažas apie Kris
tų Valdovą. Montažą paruošė 
Dalia Prikockytė. Jame daly
vavo Regina Laniauskaitė, Ma
rytė Gailiušytė ir Jūratė bei Da
lė Orentaitės.

Jaunasis talentas Saulius Al- 
kaitis smuikavo Haendelio sona
tos dvi dalis ir Wieniawskio ro
mansą. Jam akompanavo jo se
suo Audronė Alkaitytė.

Toliau pasirodė ir senesnie
ji talentai. Juliaus Kazėno va
dovaujamas oktetas pagiedojo 
dvi giesmes. Solo giedojo Ka
minskas. Pranešėja buvo J. Gai
liušytė.

Minėjimas — aktas praėjo la-

Tautų festivalis
girnas dar naujos organizacijos g 2 jr 3 dienomis
labiau skaldo ir taip negausiasT , ,.10 Gary, Ind., yra ruošiamas visų

lietuviškas jėgas. Bet atrodo, tautų pasirodymas, kurį organi-
kad alumnai vargiai plačiau pri-; zuoja Gary International Insti- 
gis aukštuosius mokslus baigų-; tute. Dalyvauja 26 tautos su 
šiųjų lietuvių tarpe. _ savo tautiniais šokiais, dainomis

— Lituanistinės mokyklos me j ir chorais.
tinis tėvų ir rėmėjų susirinki-į Lietuvių grupei vadovauja So

fija Adomaitienė, Veronika Skei- 
rienė ir Teresė Bartush.

Programoje lietuvius atsto
vaus “Ateities” šokėjai, vadovau

mas šaukiamas sekmadienį, lap
kričio 3d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Bus pateikta metinė veik 
los apyskaita, išrinktas tėvų ko
mitetas ir aptarti kiti aktualūs | jamj Bruno Rhoto prieg progra

mą salėse vyks visų tautų pa
rodos ir bus pardavinėjami įvai
riausi pyragaičiai bei kiti kepi
niai.

mokykloj reikalai. Tėvų komi 
tetas kviečia visus mokyklos rė
mėjus (organizacijų atstovus ir 
paskirus asmenis), mokytojus 
ir mokinių tėvus gausiai ir akty
viai dalyvauti mokyklos reikalų 
sprendime.

j bai sklandžiai ir įdomiai. Salė 
MENININKAI IŠ CHICAGOS į buv° gaU8iai Papildyta

Praėjusį sekmadienį daugiau 
kaip 800 žiūrovų audringais plo 

i jimais ir dideliu dėmesiu priėmė 
ehieagiečių “šikšnosparnio” o- 
peretę. J. Strausso vardas, žy
mioji jo operetė, Chicagos liet. 
choras “Pirmyn” bei žinomi ak
toriai buvo ehieagiečių pasise
kusių gastrolių kaltininkais.

Rengėjai — lietuviai studentai 
santariečiai — padarė gražų ir 
kultūringą mostą, pasikviesdami 
muz. K. Steponavičių su jo re
žisuota operete į Clevelandą.

Žiūrovai, kurių buvo įvairiau
sio amžiaus, išsimokslinimo ir 
pažiūrų, su malonumu sekė nuo
taikingąją operetę. Operetei pil
numos suteikė stiprus iš Cleve
lando orkestro narių sudarytas 
orkestras, kuriame grojo ir vio- 
lenčelistas Vytautas Kušleika.

Prie gana kuklių dekoracijų 
solistai Algirdas Brazis, Ona Ste 
phens, Praurimė Krasauskaitė - 
Ragauskienė, Antanas Peškys,

skynė kelius į tikrąjį profesiona I Albertas Snarskis, Jonas Avelis, 
linį teatro kelią. Rūta mokėsi dr. C. Svenciskas, Juozas Lauru- 
pas ją. Būdama 14 metų, ji pa
sirašė sutartį su filmų bendro
ve “Twentieth”. Mirus savinin
kui Ivan Kahn ir mažinant per
sonalą, Rūta buvo atleista. Rūta 
tęsė mokslą gimnazijoje ir ak
tyviai dalyvavo įvairiuose teat
ro muzikiniuose vaidinimuose.
Būdama 16 metų. Rūta pradėjo 
dirbti NBC televizijos progra
mose, vadinamose “Hol1ywood 
Opening Night”, Kartu ji dirbo 
“Būtos & Ailens Show”. Po “B.
& A. Show” Rūtai plačiai atsi
darė durys ir po to sekė dauge
lis televizijos pasirodymų. Rūta

IŠARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJE

— Australijos Lietuvių Ben
druomenės krašto valdybos pir
mininkas St. Kovalskis svečia
vosi Newcastle lietuvių koloni
joje, kur per Tautos Šventės 
minėjimą skaitė paskaitą. Laik- 

; raščio bendradarbiui St. Ko
valskis pareiškė, kad Newcastle 

į lietuviuose nesitikėjo rasti to- 
i kią gyvą veiklą ir tikrai gražų 
Tautos šventės minėjimą. 
“Džiugu buvo matyti tokį gau
sų lietuviško jaunimo būrį sa
lėje ir scenoje.”

Newcastle miestas randasi 
rytinėje Australijos pakrantėje

prie Ramiojo Vandenyno ir yra 
vienas didžiausių plieno pramo
nės centrų pasaulyje. Čia įsikū
rė nemažas skaičius lietuvių, 
susiorganizavusių į bendruome
nės apylinkę, kuriai šiuo metu 
pirmininkauja prieš porą metų 
iš Anglijos čia atvykęs J. Dir- 
ginčius. Nevvcastle sėkmingai 
veikia S. Žuko vadovaujamas

mišrių balsų choras ir Meno 
grupė, kurią veda M. Rimgau- 
dienė.

— Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugija Sydnėjuje (Austra
lijoje) š. m. spalio mėnesį šven
čia savo penkerių metų sukak
tį. Per visą savo gyvenimą M.
L. B. D-ja stengėsi per spaudą 
ir parengimus žadinti visuome
nės susidomėjimą mūsų pajū
riu, finansiniai remti seną maž- 
lietuvių laikraštį “Keleivį” ir 
atlikti kitus darbus, surištus su 
Mažosios Lietuvos klausimais.

Draugija kiekvienais metais 
ruošė Klaipėdos Atvadavimo 
minėjimus, Jonines, pajūrio va
karus. Nemažomis sumomis
M. L. B. D-ja parėmė “Kelei
vį”, dr Vydūno premijos fon
dą, “Mūsų Pastogę”, “Lietuvių 
Namus” Bankstowne ir Sydnė
juje; stambesnę pinigų sumą 
taip pat paskyrė ir jaunimui 
— vandens sporto reikalams.

Draugijai šiuo metu priklau
so 55 nariai, pirmininkauja S. 
Marcinkienė. ».

lės parodai bus atidarytos 4 vai. žmogaus kalbėjimas yra jo 
Pelnas skiriamas Intemation- galvojimo veidrodis.

ai Institute namų statybai. — Kiniečiai.

Viskas vyks Memorial Audi
torium, 31 E. 7th Avė, Gary,

— Dr. V. Ramonas - Rama- Ind. Programa abi dienas bus 
nauskas HttSknistlnei mokyklai' pradedama 7 vai. vakaro, bet sa- 
paaukojo m- " '

— Zigmas Jankus pažadėjo 
mokyklai nupirkti mažą patefo- 

Jflra G. . ną kuris bus naudojamas kaip 
vaizdingumo priemonė klasėse.

“CARD PARTY” _____________________________ į
Lapkričio 3 d. 3 vai. p. p. lietu j _____ )

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

vių svetainėje L. Vyčių 25 kuo-1 
pos abu skyriai — senjorai ir I 
jaunieji — bendrai rengia “card , 
party” — kortavimo pobūvį, ku
riame bus duodamos gražios do
vanos prie kiekvieno stalo ir 
taip pat trys didesnės dovanos 
prie įėjimo biletų. Bus užkand- 
džiai, gėrimai ir kiti paįvairini
mai.

Šio kortavimo pobūvio pelnas 
bus paskirtas “Vyčio” palaiky
mui. nes, kiek yra žinoma, rei
kalaujama finansinės paramos. 
Taigi ne tik abu Clevelando vy
čių skyria i rengia-šį kortavimo 
pobūvį geram tikslui, bet kartu 
ir prašo Clevelando lietuvišką vi 
suomenę gerą vyčių tikslą pa
remti gausiu atsilankymu į šį 
pobūvį.

SUSIRINKIMAS
Lapkričio 6 d. 7:30 vai. vak. 

lietuvių svetainėje vyčiai senjo
rai šankia savo mėnesinį susi-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite Įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS.
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

šonis, Vida Švedienė ir Jonas rfn ų j kurį kviečia atsilanky
Dambros buvo įtikiną, sukūrė 
gražių scenų ir puikių muzikinių 
sąskambių. Nors ir nepilnas cho 
ras, bet sultingai ir vykusiai už
pildė masinius scenos reikala
vimus. Tiek Algirdas Brazis, 
tiek Ona Stephens, tiek Antanas 
Peškys ir Snarskis su Praurimė 
Ragauskiene buvo stiprūs balsi
niu ir vaidybiniu atžvilgiais. Y- 
patingai puikų įspūdį sudarė Al

ti ne tik sa vo narius, bet ir nau
jus kandidatus, nes padidinus 
vyčių senjorų skaičių jie galėtų 
daugiau pasireikšti ne tik visuo
meniniame darbe, bet ir bažny
čios rėmime bei kituose lietuviš
kuose reikaluose, nes mažam na
rių skaičiui visa tai atlikti yra 
sunkoka. Senelis

TRUMPAI
bertas Snarskis savo tikra vai
dyba, kurios galėtų pavydėti ne — Ąžuolų oktetas, spalio 26
vienas profesionalas aktorius. 
Gražiai, gal kiek perdaug buvo

įstojo į Los Angeles College. šaržuoti kalėjimo viršininkas — 
bet pamačiusi, kad ji kolegijos Jonas Avelis ir kalėjimo sar- 
negalės pabaigti dėl darbo teat- gas — Jonas Dambros. 
re, ji įstojo į U. C. L. A. apim- “Šikšnosparnio” režisorius ir 
dama ją labiausiai dominančius dirigentas muz. Kazys Stepona- 
teatro dalvkus. Tuo metu ji da-, vičius p arodė neabejottinus sa- 
lyvavo “African Heartbeat” ope vo sugebėjimus režisūroje ir di- 
rps pastatyme, M. G. M. bendro- rigavime., Ir clevelandiečiam*’ 
vė pakvietė ją dalyvauti filme turbūt nereikės laukti kitus 17 
“Seven Brides for seven Bro- metų, kad jis vėl pasirodytų Cle 
thers”, pirma jai išlaikius egza- velande. Pats dirigentas yra pa
minus tarp daugelio konkuren- tenkintas Clevelando gastrolė- negausus. Pranešimą pateikė

d. Juliaus Smetonos kviestas, da 
’vvavo Parma, Ohio, burmistro 
rikirainėje kampanijoje, atlikda
mi kuklią, bet dailią programė
lę. Oktetui akomponavo muz. 
Pr. Ambrazas.

— Karolis Titas persikėlė į 
savo namus 14298 Superior Rd., 
Cleveland Heights 18, Ohio. Te
lef. YE-2-4691.

— Alumnų susirinkimas, įvy
kęs sekmadienį inž. Jono ir Ja
ninos Puškorių bute, buvo labai

čių. Toliau Rūta vėl plačiai da- mis ir publika. Muz. Stepona- 
lyvavo televizijos programose, vičius yra pasiryžęs ateity pa- 
1953 m. MGM paprašė Rūtą vyk, statyti Karnavičiaus operą “Gra

stud. Algis J. Kasulaitis. Dėl 
mažo dalyvių skaičiaus nebuvo 
galima išrinkti nė valdybos.

(Air conditioned)

Klijentai aptarnaujami 
jų gimtoje kalboje — 
kalbu latvių, vokiečių, 
estų, vengrų, rasų, 
prancūzų ir anglų kal
bomis.

Plaukų šukavimo Salionas 
Philadelphijt'je

Vera Asmuss 
615 W. Pike St

Hunting Park Section
Važiuoti tramvajais Nr, 47 ir 50

Užsakymai Tel. BA 8-8561

PLAUKŲ KIRPIMAS

PUSMETINIAI IR FORMOS

Mokytoja Marinello Mokykloje

«%ilBK************* *********
VIKTORO K O 2I C O 8 
f JetavMks gazolino stotis tr anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

675® 8. WE8TERN A VE. PE 8-96S?

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytu*; pas 

BALYS RADIO A TELEVISION SALES t SERVICE
2646 West 7 lst Street I’Rospect 8-5374

Z"'

MALONI STAIGMENA,
Kad |\airių pažiūrų rašytojai, žurnaHstal tispusi^knl knyga 
rekomenduttų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga“ (Bern. Brazdžio
nis) “T. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogų," (Dr. A-. Baltinis). “Mums krenta j akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus. išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ,r Gyve
nimas būtų išverstas i anglų kalbą" (Prof, Dr. A. Ramūnas). 
"Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas),

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama ' DRAUGO" Administracijoje: 4545 
W. 63rd SU Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

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

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

CRANE SAVINGS ft LOAN ASSN.
2555 W 47th St.. Chicago 32, m.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, UI.

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. UI.

CIZID’O SELF Wl\l» W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES _ WALBR00K 5-8202
OCT. 31 NOV. 1-2

MONNET THREE STAR COGNAC

COURVOISIER Three Star Cognar

GRAND ARMAGNAC 21 yr. old 
Imported Brandy

Fifth

Fifth

Fifth

$4.98

$4.38

$4.88
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sw*rt

ASSORTED GERMAN WINES 
Case of 12 bottles

HARVEY’S GOLD CAP 
Imported Port Wine

Fifth

Fifth

$.|39

$1*1-45

Fifth $1.89
IMPORTED LIUUEURS — RASPBERRY,
STRAWBEKRY. 8TREGA, and others, Fifth $2 89

CURACAO LIQUEUR

ANI8ETTE LIQUEUR

Fifth

Fifth

$3.59

$3.09
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SPORTAS
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(Atkelta iš 2 pusi.)

gis Birutis rungtynėse už savo 
Brooklyn Collegc buvo stipro
kai sužeistas — paliko porą dan 
tukų ir daugiau pusvalandžio iš
buvo be sąmonės. Ligoninėje at 
sijavęs, nutarė duoti porą mė
nesių atostogų futbolui. Panašų 
nutarimą padarė ir kitas atsar
ginės komandos žaidėjas Virbic
kas, kuris aukodamasis už Hun- j 
ter College sužalojo savo žavią 
nosį, gi pirmosios vienuolikės L. 
Vaitkevičius vis dar yra kamuo
jamas aziatiškosios ligos.

Maršalas Rodion Mallnovsky,
naujas Sovietų Sąjungos apsau
gos ministeris. paskirtas vieton 
maršalo Žukovo.

Gana dfcie blogąją pusę. Mū- šaulio futbolo taurės baigmi- 
sų mielas sporto klubo žaidė- nėms pirmenybėms kvalifikuotis 
jas Algirdas Mileris džiaugiasi Meksika įveikė Costa Ricą 2:0, 
nauju šeimps prieaugliu — ža- o Argentina nuskriaudė Chilę 
via dukrele Rita. Draugai spor 4:0 ir Boliviją taip pat 4 0. 
tininkai sveikina laimingus tė-. Kinai nugalėjo japonus
VUk' ' ’ Raudonosios Kinijos armijos

Brooklyno LAK krepšininkai futbolininkai supliekė Japoni- 
praėjųsį sekmadienį susitiko su jOs futbolo vienuolikę 2:0. Rung 
Dėdės Šamo tarnautojais Povi- tynės įvyko Peipinge.
lu Dovidaičiu ir Algirdu Jankaus 
ku, kurie gavo užsitarnautas a- 
tostogas ir jas praleidžia sim
patingajam Brooklyne.

Spalio 18 d. dėka mūsų ener- 
grngujų filmų entuziastų Edvar
do Skobeikos, Mykolo Slapšio ir 
Vacio Steponavičiaus, gausus 
New Yorko sportininkų būrys 
grožėjosi Rochestery įvykusios 
sporto šventės nuotrupomis, 
Worcesterio krepšinio ir tinkli
nio šVentės momentais ir pui
kiausiais Amerikos vaizdais.

Reikia tikėtis, kad filmų mė
gėjai, o jų atsiranda vis dau
giau, ateityje sudarys net kelių 
valandų sportinį filmą.

•O dabar, piielas bičiuli, spausk 
naščius, kaip ir aš spaudžiu, 
ir Iki greito pasimatymo 
cagoje.

Tavo

>■»

uI
J

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO. TLLTNOTS

Į SIAURĖS VAKARUS
Kelionės įspūdžiai

A. VALIU&KIS, Black Hills, South Dakota

. Pirmojo JAV prezidento Jur- į 
gio Washingtono skulptūra bu
vo pirmoji iškalta Juodųjų Kal- 

' vų “Demokratijos altoriuje“. Jis 
buvo didysis besikuriančio kraš
to vadas Amerikos revoliucijos 
dienomis, net asmeniškai su drą
sa ir pasišventimu vadovauda
mas pergales pasiekusioms ar
mijoms. Savo sugebėjimais ir

KANKLININKŲ ŽINIAI
Pagal muz. B. Pakšto nurodymus, gautos patobulintos KAN

KLES, kurios netik gražiai skamba, bet ir labai gražiai atro
do. (Jaunamos pas >1 Karvelį, 3322 So. Halsted St., Chicago, III. 
Tel. YArds 7-0677. « .

Nors Juodosiose kalvose ke-jvose, tai dau^ svarbiau yra ži- 
liaujantį nuolat žavinai gamtos noti. kad šie keturi didieji Ame- 
vaizdai supa, bet įspūdingiau- rikos sūnūs buvo ’vasios milži- 
siuoju scenovaizdžiu pasigėrėti nai pirmųjų 125 ra tų šio krašto 
pakilkime į Rushmore kalną, ku istorijoje. Jie sukr-č tikrai de
rinote 0.000 pėdų augštyje soli- moki*atiniais pagrindais sudaro- ryžtingumu jis realizavo tryli- 
džiame granite, demokratinių i- mą valdžią, jie nutiesė kelius se- kos Amerikos kolonijų susijun- 
dejų simbolizavimui rasime iš- kančioms kartoms' į šviesią at- gįmo idėją. Po sėkmingo karo = 
kaltus keturis žymiausius šio i eitį. jie taip pat įpareigojo jų užbaigimo likęs toliau tautiniu 
krašto veidus: Jurgio Washing- vietą užimančius vadus šventa: vadų atkakaliai tobulino valdy- 
tono. Tomo Jeffersono, Abrao- bekompromisiniai ginti žmoni- mosi formas ir privedė prie JAV 
mo Lincolno ir Teodoro Roose- jos teises. Jų nuveiktieji darbai 
velto. Masyviniai biustai yra to- yra tas didysis testamentas, ku
ki dideli, kad jų šiandieninis, rio nesilaikantieji ne tik pirm- 
“kosmetikas“ Glenn T. Jonės takūnų įnašą, bet ir visą Vakarų 

kultūrą sunaikinti tepasitar- 
naus. Nesant galimybės čia 
smulkiau tų vyrų gyvenimo die 
nų aprašinėti, meskime nors ant 
raštinio pobūdžio žvilgsnį į jų.
darbus, kad pamatytume, kokią Tačiau’ kart4 nusprendęs, tikslo 
nepaprastą reikšmę turėjo pa-1 siekdavo be svyravimų. “Tiesiog 
skiros asmenybės šio krašto eko, prie uždavinio įvykdymo — in- 
nominiam sužvdėjimui bei ligšiol i vestigacijos baigtos”, tada są

žiniškos skulptūros vaizduoja tų i ^besitęsiančios galybės užtikri-Į kydavo prezidentas Jurgis Wash 
vyrų nepaprastą dvasinę jėgą ir . . 1 .

“•—’• ingtonas.

Taip pat pas J. Karvelį galite gauti ir į Lietuvą pasiųsti: 
LAIKRODŽIUS ŠVEICARIŠKUS, AKORDEONUS, visokių di
dumų SIUVAMAS. RAŠOMAS MAŠINAS, FOTO aparatus, DEI
MANTINIUS PEILIUS stiklui piauti ir visą eilę kitų prekių.

gali pasivaikštinėti ant Roose- 
velto ūsų arba, kėgliais ant iš
pudruoto Washingtono peruko 
pažaidęs, poilsiui ant Jeffersono 

i antakio prigulti. Nenustebki
me, nes prezidentų biustai nuo 
smakro iki viršugalvio siekia iki 
60 pėdų. Proporcingai tai ati
tiktų 465 pėdų vyro augštį. Mil-

konstitucijos priėmimo 1787 m. 
konvencijoje, kuriai jis pats ir 
vadovavo. Tai buvo labai tvir
to charakterio praktiškas vals
tybininkas, atsargaus gudrumo 
kupinas: neištyręs visų aplinky
bių, jis niekad neskubėjo prie 
galutinio sprendimo veiksmų.

INSURIO 
-JJPTO-

• Jei reikia paskolos pirkimui na
mo ateik į Mutual Federal Sav
ings . . . gausi greitą ii sąžinin
gą patarnavimą.
Chartered and Supervised by the United 

States Government.

2202 W. Cermak Rd., 
Chicago 8, III.

Phone VI 7-7747 
John J. Kazanauskas. pres.

V. Vokietija laimėjo
Vakarų Vokietijos lengvosios „ „ . ,

atletikos rinktinė .veikė Pran-'N ",'TO,l'lua f;arbas. 
lengvaatlečiu. 118:94 r<’alVbė dau*cuzijos

Vokiečiai gražias pergales su
griebė 100 m ir 200 m bėgimuo
se, kur jų Germar parodė 10.4 
sek. ir 21.1 sek. laikus.

Rytų Vokietija supakavo 
Rytų Vokietijos futbolo rink-

augščiausio ūgio JAV preziden
tas Abraomas Lincolnas buvo 
tik 6 pėdų ir 4 inčių.

Skulptorius Gutzon Borglum 
prie skulptūrų grupės dirbo 14 
metų su pertraukomis dėl pini-

tinė buvo eliminuota iš baigmi- gų trūkumo bei darbui nepalan- 
nių pasaulio pirmenybių, kai ji) kių oro sąlygų (šešeri su puse
Leipzige įvykusiose rungtynėse 
pralaimėjo Čekoslovakijai 1:4.

PADĖKA

nimui. FEDERAL
5PVING5

Kaziui Pabedinskui ir visiems jo artimiesiems,

Mūsų brangiam broliui

ANŲ

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 
9-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirta
dieniais nno 9-tce valandos ryto iki 8 vai. 
vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

1 vai. po pietų. Trečiadieniais 
visai neatidaroma.

PEOPLES HARDWARE 8C PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai GregoraviČiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliaj 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

metų nuolatinio darbo). 1941 
m. skulptūros buvo baigtos; de
ja, jų autorius, sulaukęs 74 m. 
amžiaus, jau prieš 7 mėnesius 
buvo iškeliavęs amžinam poil
siui. Darbą užbaigė jo sūnus 
Lincoln Borglum. Paminklas 
kainavo $989,992.32. Federali
nės valdžios įnašas į šią sumą 
yra $836,000.

Skulptūrų grupė yra didžiau
sia iš žinomų šios srities istori
joje. Galėtume palyginti su di
džiuoju Egipto sfinksu, kurio

Tėvų Marijonų Centro ir Aps
krities valdyba ir tėvai marijo
nai nuoširdžiai dėkoja visiems vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju- 

Chį. siems prie TT. Marijonų Bendra?- 
darbių seimo pravedimo bei jo pa
sisekimo. Ypač dėkoja Prel. Ign.

1 Albavičiui, atlaikiusiam iškilmin- 
Ant. Bagdžiūnas gas šv. mišias seimo dalyviams,

. Draugo namo koplyčioje ir visai 
iškilmingų šv. mišių asistai: dia
konui kun. Antanui Bendžiūnui,
subdiakonui kun. Jonuo Kuzius- .augštis siekia 70 pėdų, žmogaus 
kui, T. Marijonų Seminarijos na
mo studentams, ir muz. Alice Ste
phens bei visam jos mergaičių 
vadovaujamam chorui, labai gra
žiai giedojusiam per šv. Mišias.
Taip pat labai dėkoja redaktoriui . . , ». . . xx.
Stasiui Piešai, seimo pirmininkui, J°8 vei^ų grazintojas, augščiau

Sporto kronika
— Joana Reivitaitė - Karionė,

gyv. Bridgeport, Conn., Lietuvo
je žaidusi krepšinį, leidiniui “Lie 
tuviškasis krepšinis” atsiuntė 
krepšininkų nuotraukų iš 1922 
metų.

— Lietuvos krepšinio pergalių 
20 metų sukakties proga įvyks
tančiose krepšinio žaidynėse 
žais geriausios šiometinės Š. A- 
merikos lietuvių komandos. Sios 
žaidynės bus pradėtos lapkričio 
9 d. 2 vai. St. Rita mokyklos 
salėje, prie 63 ir Claremont gt.

— Kanados liet. krepšinio žai 
dvnės įvyks lapkričio 30 d. ir 
gruodžio 1 d. Montrealyje.

— P. Mačinlaitis ir V. Rukšys 
išrinkti Toronto Aušros šachma
tininkų vadovais.

— Biletus į krepš. veteranų 
pagerbimo pobūvį, įvykstantį 
lapkričio 10 d. 6 vai. vak. Ja- 
cy’s restorane prie 79 ir So. 
Kedzie Avė., galima gauti “Ter- 
roje”, pas Karvelį ir kitose vie
tose. Jie taip pat gaunami, krei 
piantis ir šio skyriaus adresu ar 
telefonuojant OL-2-4992.

— Praėjusios savaitės skyriu
je, str. "Lituanica pralaimėjo” 
įsibrovė korektūros klaida. Ten 
išspąusdinta: "... lietuvių vie
nuolikei reikia atsargesnio var
tininko"; turėjo būti —atsargi
nio vartininko.

— šiandien 7:30 vai. vak. 
Lietuvių auditorijoje pradeda
mas LSK Neries šachmatų tur
nyras.

— F. Kriaučiūnas ir Z. Puzi- 
nauskas. Lietuvos krepšinio rink 

'tinės, laimėjusios 1937 m. Eu
ropos pirmenybes, žaidėjai ir dr. 
K. Savickas, krepšinio žaidimo 
Lietuvoje popui arin to jas, lap
kričio 9 ir 10 dienomis įvyksta n 
čio Lietuvos krepšinio pergalių 
20 m. sukakties minėjimo proga 
kalbės per “Voice of America” ■ 
j Lietuvą.

/

Sporto pasaulyje
i

Rusai pralaimėjo
.Lenkijos futbolo rinktinė spa

lio 20 d. Katovicuose įveikė ne
nugalimąją Sovietu Sąjungą; 
2:1. 120.000 lenkų žiūrovų, ste-l 
bė jusių šį žaidimą, švilpimu ir I 
kitokiais ženklais rodė nepasi-! 
tenKlhimą rusams.
Meksikos ir Argentinos pergalės

Regionaliniuose žaidimuose pa '

gyvai pravedusiam seimą: sekre
toriams — brol. Pranui Jaučiui 
ir p. P. Snarskienei. Dėkoja Re
zoliucijų komisijai: pirmininkui 
Draugo vyr. redaktoriui Leonar
dui šimučiui, kun. dr. Juoz. Prun- 
skiui, redaktoriui, kun. Kaz. Ma
tulaičiui, MIC. Mandatų Komisi
jos nariams: Albinai Semaitienei, 
Katarinai Kopek, p-lei Marijai 
Stankus, Marcelei. Pakeltienei. 
Kropščiom ir gerosioms seimo da
lyvių maitintojoms: T. Dubinskie- 
nei, B. Rauekinienei, L Druktenie- 
nei, kurios skaniais ir savo pačių 
pagamintais valgiais maitino sei
mo dalyvius. Dėkojame ir visiems 
dalyviams, atsilankiusiems j mū
sų seimą. Tačiau ypatingai nuošir
džiai dėkoiame visiems mieliems 
mūsų aukotojams bei . gerada
riams, kurie nors ir maža savo 
auka, malda, ar darbu parėmėte šj 
mūsų seimą. Per Dievo Motinos 
Mariios užtarimą Jums visiems 
prašome ypatingos Dievo palaimos 
ir Jo malonių.

TT. M. Bendradarbių 
C. Ir A valdyba Ir 

Tėvai Marijonai.

galva yra 30 pėdų, o liūto kūno 
ilgis — 189 pėdos.

Nepaliaujamai bėgančio laiko 
sendinamų didžiųjų demokrati-

paminėtasis Jonės yra vieninte
lis asmuo, turįs teisę remontuo
ti biustus, kuriuos dažnai besi
kaitaliojančio Pietinės Dakotos 
klimatinės sąlygos be pasigai
lėjimo sparčiai gadina. Augštai 
akmeniniame kalne pakabintoje 
kėdėje sėdėdamas jis užlipdinė- 
ja plyšius, užlygina įtrūkimus 
šviesaus švino, sėmenų aliejaus 
ir uolų pudros “kosmetine koše”, 
komanduodamas savo padėjė
jams jį augščiau pakelti ar prie 
prezidento pasmakrio nuleisti. 
Uolų pudra apibarsčius besi- 
raukšlėjančius veidus, jie vėl to
kia natūralia spalva sublizga, 
kad žiūrovas įvykdytų grožinių 
pakeitimų visiškai nebepastebi.

Keturi prezidentai
Jei skulptoriaus ranka iškalti 

masyvūs biustai šiandien yra ke 
liautojų “Meka” Juodosiose Kal-

DOVANŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ
Po ilgų ir stiprių derybų su Rusų vyriausybe pasekmingai su

sitvarkėme vėl siuntinėti dovanų pakietus is Danijos i Rusiją ir 
Rusų okupuotus kraštus: Lietuvą, Estiją lr Latviją. Pristatymo 
laikas: 4-5 savaitės.

>r,
STANDARTINIAI PAKIETAI

1. 11 av......... *19.00
456 gr. Kavos, deglntoe 
450 gr. Šokolado, 1 dėžė 
456 gr. Kakao, 1 pakietus 
200 gr. Arbatos, 2 pakirtai 
228 gr. Pipirų, člelų 

1000 gr. Kiaulinių taukų, 1 dėžO 
830 gr. Sviesto, 1 dėžė 
5oo gr. Salada oil alyvos. 1 d6žS 
100 ilk. Cheaterfleld cigarečių

Vr. b 22 sv. *1)2.00
456 gr. Kavos, degintos 
456 gr. Kakao. 1 pakt.
150 gr. Šokolado, 1 dčž.
400 gr. Arbatos, 4 pakt.
500 gr. Kiauliniu taukų, 1 pakt. 
ftoo gr. Margarino, 1 -pakt.
500 gr. Augalinių riebalų, 1 pakt.
385 gr. Sviesto. 1 dčžfl 
5oo gr. Soiiiduoll alyvos, 1 dčž.
60o gr. Skalbimui molio, 1 dčž.

|ooo gr. Kalami deftros 
912 gr. I.unrhhnm mčsos, 1 dčž.

1000 gr. Cokraos, 1 mnlft.
912 gr. Kvietinių miltų, malft.
200 slk. Cheaterfleld cigarečių

| kalnas iškaityta — su|takaA Imas, pašto Išlaidos, raudona kortežė-kvltas 
Ir "duty |ml<l Ucnae”, Pakirto gavėjas ni<Ao neturės primokėti. 

Siųskite užsakymus, čekius ir Money Orders su pasitikėjimu f:

AMERICAN PARCEL SERVICE
64 Wesl Randolph St., Chicago, III., II. S, A.

Tel. FR 2-1262

Nr.
912 trr.
9U0 gr.
912 gr.
912 gr.

J 000 gr.
1000 gr.
1000 gr.
830 gr.

1000 gr.
100 trik.

N r.
912 gr.
460 gr.
466 gr.
200 gr.
228 gr.

1000 gr.
1000 gr.
500 $rr.
830 gr.
500 Kr
912 gr.
850 gr.

1 <
600 gr.
200 «tk

8 22 av. *29.00
Kavos, degintos 
Šokolado, 1 ddž.
Kakao, 1 paktet.
Pieno miltelių, 2 pakt. 
Cukraus, mulo.
Kiaulinių tuukų, 2 pakt. 
Margarino. 2 pakt. 
Sviesto, 1 dėžž 
Skalbimui muilo, 2 dčž. 
Cheaterfleld cigarečių

& 22 sv............*30.00
Kavos, degintos 
Šokolado, 1 dčž.
Kakao, 1 pakt.
Arbatos, 2 pakt.
Pipirų, 1 maiA.
Cukraus. 1 maiž.
Skalbimui muilo, 2 dė*. 
Saladaoll alyvos, 1 d82. 
Sviesto. 1 dčž.
Kiaulinių taukų, 1 pakt. 
Kvietinių miltų, 1 malk 
lliini shoulder — petukas, 

lė*«
Margarino, 1 pakt. 
Cheaterfleld cigarečių

ANTANUI PABEDINSKUI
mirus, liūdime ir reiškiame užuojautų jo 
žmonai Bronei, broliui Kaziui ir jo šei
mai, seseriai Onai ir giminėms.

' ’' r ■

Stud. Ateitininkų Korparaeija 
KĘSTUTIS

‘ A. + A.

SAULEI RAUBAITEI - 
TURCTIENEI

netikėtai mirus, jos vyrą Praną, dukrelę Eg
lutę, tėvus p. p. Riaubus giliai užjaučiame.

Irutė Milavickaitė,
V. ir J. Milavickai

A. | A.

ANTANUI PABEDINSKUI 
mirus, reiškiame gilios užuojautos broliui 
inž. Kazimierui Pabedinskui ir jo šeimai.

O. Barauskienė, E. ir <f. Eidenai, 
D. ir S. Liepai.

Atliekame dideliut ir rąžo* automobilių ranontoa. Lyginimas, da 
iymaa. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA"
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A. Stanevlėlaa, Sav

2641 Wetf 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tet WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PE6IAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | TISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraostymag 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

NAS GRADINSKAS
J. O. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI Fl
TELEVIZIJOS nuo $9500

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

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Atdara kaudien Iki u tai., pirmad ir ket’,. iki 9 vai. Sekm uždaryta

ĮHišsiĮ- - •“ “"Ti
r~ J- | ' "~r~, I

inaifri nuKIIUljl

X
* a.

l/7% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

AND LOAN 
ASS’N 

LAfayette 3-1083 J
CRANE SAVINGS

>555 WEST 47tb STREET 
B. B. Pletkievricz, prez.; E. R. Pletktevvtcz, sekr Ir advokatas j

Mokam** MikAtuH dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkam* į 
valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita Uandlen. Apdrausta lkl *10,000

Mseho vRlendos pirmad ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 lkl 0; treč. uidaryta, o *e*t nno 9 iki vidurdieni-

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS~N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

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

"ąsiiuuidokitr “Draugo” Classified skyriumi

Remianti* ChiragiA Savinrr Bendrovės praeitimi, nuo pat joa jaikftrimo 
1924 met., joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžrilgln, nėra aaugeanėa ir pelningeanėa įa taigos paaidėti 
taupomus pinigu*. Pasidėję taupinlua paa mua gausite ne tiktai aaugiimą 
— jų apdraudimą Iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kurluoa kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chleago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių Ir moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

IJetuvtai gyvenantiej už Chicagos ribų. nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigu* paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mū*ų turtas $21,000,000.00.

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

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

Atdara: piniuulienį uuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuu 9 iki 8.
T^ečiailienį uždaryta visų dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.
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D1ENRASTLS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 lapkričio 1

ĮVAIRIOS žinios
Išvyko į ūkį

MONROVIA, Liberija, spal.
31. — Du šveicarai daktarai įsa
kė Liberijos prezidentui VVilliam 
Tubman’ui ilsėtis. Tubman, ser
gąs skrandžio liga, išvyko į savo 1 
ūkį, 100 mylių nuo Monrovijos.

Patraukė į teismą
VVASHINGTON, spal. 31. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
patraukė į tarptautinį teismą 
Bulgariją, kad ji atsilygintų už 
JAV lėktuvą ir 6 žuvusius laku- ’ 
nus, numuštus 1955 metais.

Parvežė daug
mokslinės medžiagos

CROTON, Conn., spal. 31. — 
„Nautilus“, JAV povandeninis 
laivas, varomas atomine energi
ja, tyrinėjo Arktikos vandenis.

Grįžus iš nuotykingos kelio
nės, „Nautilus“ povandeninio 
laivo kapitonas VVilliam Ander
son pasakė, kad jis parvežė daug 
mokslinės informacijos. Povan
deninėje ekspedicijoje netoli šiau 
rėš ašigalio „Nautilus“ išbuvo 
67 dienas.

Surinktos mokslinės žinios pa
dės JAV žymiai geriau išnaudoti 
Arktikos sritį strateginiams, ša
lies gynybos reikalams.

HimimiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

I

larp Žalsvu Palapinių; i
Dr. a. Baltinu aavo recenzijoje 

apie AJ romaną taip rašo: P. Keslū 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kuri bevllti&koje kovoje dėl tau 
tos laisves parode Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują d ei aavo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejt, 
okupacijų replCse. Todėl Ai romane 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
sldomejimu. Ypač romane minim 
žygiai žavės Jaunimą lr kels Jo dva 
slą. Sis romanas, atskleidžiąs mūs 
nerotškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties ldealiznn 
ugū.vnu

296 pnzL Kaina >3.00
Užsakymus kartu su pinikais siųskit

•DRAUGIS'
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiitiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiii

Pulk Rudolf Ivanovič Abel
Maskvos šnipui Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, gresia mirties bau 
smė. Jo bylą nagrinėjo Brooklyn 
federalinis teismas. (INS)

PADĖKA
Labai širdingai dėkojame vi

siems kurie dalyvavo mano brolio 
a. a. KAZIMIERO VEIVERIO lai
dotuvėse, taip pat dėkojame už pri 
siųstas gėles bei vainikus. Ypatin
gai nuoširdi padėka ponams Rup- 
sell’ams ir Kairiams už jų prie- 
telišką pagalbą mano mylimai bro 
lienei ir jos sūnui Vitukui ju liū
desio valandose. Visados prisimin
sime jų gerą širdį. Dar kartą šir
dingas ačiū visiems

B. P.Ūkeliai ir šeima

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
■š tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

Duoną ir įvairias skculngas 
bulkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Ave

Tel. CLirrside 1-6310
Pristatome ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat- Iš
siunčiame J visus artlmuo- 

miestus

Pirkit Apsaujios Bonus

Mielam kaimynui
A. -j- A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
jo žmonai poniai bronislavai ir visai giminei reiš
kiame mūsų gilią užuojautą

P. ir M. Plechavičiai

A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
jo žmonai Bronei Pabedinskienei ir broliui Kaziui

Pabedinskui su seimą gilią užuojautą reiškia

KAROLIS IR ONA DABULEVIČIAI 

EUGENIJUS IR DOMICĖLĖ PETRAUSKAI

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
SEAL ESTATE I REAL ESTATE REAL ESTATE

r Didžioje liūdesio valandoje, netekus mylimo vyro
A. t A.

ANTANO PABEDINSKO, 
mūsų sesei BRONEI ir jos artimiesiems reiškiame 

giliausią užuojautą.

Vyresniosios Giedrininkis

Kaziui Pabedinskui ir visiems jo artimiesiems, 
jo broliui

A. | A.

ANTANUI PABEDINSKUI
mirtis, reiškiame nuoširdią užuojautą.

Sergaent & Londy Įstaigos bendradarbiui: I. Bartkus, P. 
Narutis, V. Pavilčlus, V. Petraitis, V. Rudys ir M. Zabloekan

2 po & kam., 2 aut. paraias. $18,5011 
2 po 4, 1-6, kraut., 2 aut. gar. $36,000 
6 kam., 2 aut. gar., porčiai. $17,600 
1 a. 6 k., 11 a. 7 k., 2 kar. gar.$17,600 
l'urime ir daugiau namų pasirinktiniu
S.fl. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. «» St.____________ HE. 4-02112

6 AKRAI ŽEMES
Puikus G kamb. namas netoli 19,7 

lr Crawford. Centralinis šildymas. 
Garažas. Traktorius lr visi žemei 
dirbti įrankiai. Daug vaisinių lr ki
tokiu medžių. Viskas tik $17,600. A. 
Rėklaitis.

BRANGIAI (RENGTAS
Naujas, mūr., 2 po 6% (3 mieg.). 

Aukštas rūsys. 2 šildymo sistemos. 
86 pėdų sklypas. Tik 141,000. A. Si
rutis.

TIK 918,900
6 kamb. (♦ mieg.) 6 metų mūr. 

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

1’IMKIA PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mflr. bun- 

galow. 6648 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7Ist Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6016

Arti 71-oe Ir Campbell Ave. 
2-jų butų mūrinis narnas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšiid. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533._______

Remkite dien. Draugi

BRIGHTON PAltKK, li kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulšs lr šviesos. S, bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

42u«l A Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandenę Ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. įmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. uiinuks. Pilna pastogė tr 
rūsys. Guzu apšiid. žieinlniaL langal- 
-sleteiiai. Gražiai apsodintas. 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namą.

2-Jų butų — 6 lr 4 kumb. med. 
Automat. apšiid. Modern. virtuvė lr 
vonia. 87^4 pėdų sklypas. $90 paja
mų’į mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. 6 kantb. mūr. bungalovv. Arti 65 
lr Lawndale.

4! kamb. mūr. bungaloiv. 2 autųm. 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 63 
ir Christiana Ave.

Turime Ir kitų namų pardavimui, 
taip put Ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis Į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

mūr. 3 bt. kraut. c. A. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. — 24,600 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 16.UOO 
mūr. ll kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
t ra pigių lr pelningų minių sąrašas

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

\IARQUETTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko.

I cent r. guzu šlldyin. ,reikia parduoti 
šią savaitę.

I
BRIGHTON PARKE:

Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti i 
' susisiekimo. Nebrangus.

I
GAGE PARKE: t

Mūr, 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų lr 
įvair. biznių Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg

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

REAL ESTATE___

TIKTAI INVESTUOTOJAMS
Naujas 8 butų įk> 4 kgmb., vi

si su elektrinėm krosnim virimui 
ir šaldytuvais, ąžuolinės spintos ir 
papuošimai. Visas namas liuksu
sinis. Pilnesniom informacijom a- 
pie šj nepaprastą namą kreipkitės 
j mūsų raštinę.

K. A K. REALTY CORP. 
KAMINSKI & KREJCI 

4302 VV 551h St, (Tel. L U 2-1700

NAUJAS 6»/2 KAMB. MOR. 
“ranch" namas. “Overhead” ka
nalizacija; ‘‘radiant’’ apšiid. 2 ži- 
dniai. Daug priedų. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki <> vai. 3752 
W. 67th St. Tel. REliance 5-5045.

$7.900 PILNA KAINA! 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. Gar. Apylin
kėje 27 ir Sawyer. Įmokėti $1,800.

SVOBODA, 3739 VV. 26th St. 
LAvvndale 1-7038.

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

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut- 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad.. alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 II cent. Slld., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. CLIffside 4-7450; Rea. 

VArds 7-2046

NAUJAS lf.> augšto kampinis 
namas ant 13 pėdų sklypo. 5Ąį 
kamb. apačioje, 4*/2 kamb. viršu
je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 
apšiid. Ąžuol. papuošimai. “Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo i iki 6 vai.

6401 S0. KEATING AVL
RElian-.-c 5-5042

PAJAM V Nl’OSAVYB®
16th ir 5lst Ave., Cicero. 4 butai 

—■ 2 po 3 kamb. ir 2 po 4 kamb. 
Automat. alyva apšildymas visuose 
butuose. Spintos virtuvėje, modern. 
vonios. naujas 2 autom, garažas, 
aluminum langai ir sieteliai. $23,600.

OLympio 2-6780

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONIS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra- 

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
L957 m. gruodžio 1 diena.

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

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

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

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

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

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

Šlojo nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 58th St. TeL PKospect 8-6464
uinnimumniMi'iuMiH

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

BUILDING & REMODELING

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

Paruoši KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Draugi’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III, 

Kaina $1.50

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

>00000-0000O-OOOOOOOOO-OOOOtrO

MAKQUETTE PARKE
2-jų augštų mūr. 4 po 5 k. $49,500. 

t. Šimkus.
GAGE PARKE

5 k. mūr. bungalow (galimybė pa- į 
laryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė lr Į 
.onia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
laražas. $18,500.

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

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
■nerašė lr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
R4«l Estate — Insurance — Rentals 

Notary Public
5916 So. Westem Ave.

PRosp. 8-2234
0(Xl0OtM>0Ck>OO<Xk>O<M>O<><X><>O<X>

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
5405 W. 51 St. VVAlbrook 5-5030 
/Roapect 8-3579 (vak. ir sekm.)

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Iltį 
rei.: YArds 7-9675 arba CL 4-74502

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.. VI 7-4329

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER 
Sales Department VVork. 

Mušt be able to write own 
letters. Excellent working 

conditions. 5 day week 
LEAF BRANDS, Ine. 

1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

ESterbrook 8-6000 

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Some high school chemistry. 
Advaneement.

Food Processing plant. 
EStebrook 8-6000 

Mr. Hols 
BILLER

Billing done on eleetromatie type- 
writer. Some experience desirable.

—e ■ .

Sales Register Clerk
——OI—

Both jobs are permanent. Ability to 
speak and write English reųuired
J. W. BUTLER PAPER C0. 

223 W. Monroe St.
Mr. RAMSAY

F Ran kibi 2-5800

HELP VV ANTED -- MEN

MOVIMC

IŠ TOU IR ARTI '•'J
**<// OHHU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTW0 (PANK/Ai

*£U "KTU PATYRIMAS- P/6US IPSAŽININ6AS PATARNAUTAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
9088 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tei. v/Aikmok 9-9209

y
mokau*

fjjvidendą

MIDLAND
Sdvings and 

Association

r 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
fe, SAUGIAUSIA ib 

pelningiausia 
taupymo

$E NOBOVf

4038 *rch$r 4»$$M T.I, LA1-6714 

AUGUST SALDUKAS Frsild

'įkaitykite ir platinkite dienrašti hraujto’

NEĮTIKETIHA
Gražus 2-jų butų mūrinis na

mas, gerame stovy. Idealioj vie- 
oje. Modern. virtuvės su spinto- 
nis ir vonios; uždari porčiai. Ke- 
Izie Ave. transportacija. Žema 
taina.

K. & K. REALTY CORP.
KAMINSKI & KREJCI , 

4302 W. 55th St.. Tel. LU 2-1700

GERŲ PAJAMŲ 
NUOSAVYBE

PARDAVIMUI ARBA 
IŠNUOM. — “LEASE” 

Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui

Tel. HYde Park 3-7955

1426 S. Slst Ave.
CICERO

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb.
Plytelių virtuvė ir vonia. Komb 
alum langai ir sieteliai. “Knotty 
pine’’ rūsys, baras. Autom, karštu* 
vand. alyva apšiid. 2 atskiri boi
leriai. 2 autom, garažas; į viršų 
pakeliamos durys.

P.AOL1 REALTY OO.
5106 W. 14th St. OLyniptc 2-5248

MARQUETTE PARKE
Visai naujas 3-jų butų namas arti

71 st ir Kedzie. 2 po 5’/^ kamb. (3 
mieg. kamb.), plius angliškas rūsys. 
Pilna kaina $.39,960. Skambinti 
PRospect 6-6644 arba atvykite į 
2618 W. 63rd St.

TRA VIS & TRA VIS

CICERO GELTONŲ PLYTŲ
MOR PAJAMŲ BUNGALOW. 4 
k?mb. ir 3 kamb. pastogėje, 45 
pėdų sklypas, spintos virtuvėje, 
plytelių vonia. Tuojau galima už
imti. SVTOBODA, 6013 Cerrnak Rd. 

Blshop 2-2162

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 6-5531 

nuo 6 vai. p. p. Kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-—-4 vai. Adresas: 515
Nolton, tVlllow Springs, UL

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubia: 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2763 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

I

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gim. fontractors

Atlli-ka planavimo lr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
ustarlmal nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu-

JONAS STANKUS
Kaštlnės lr buto telefonas 

PKospect 8-2013
8800 SO CAMPBELL AVE 

Chlcago 29. DL

Cost Department 
TR AIN EE

College graduate or high school 
student with experience in 
factory cost aecounting.

Age 30 or under.
Excellent opportunity.

LEAF BRANDS, Ine.
1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

EStebrook 8-6000
Tb m tab OPERATOR '

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

responsibility in reasonable 
period of time.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

LEAF BRANDS, Ine.
1155 N. Cicero — Neil 
Cashman, ES. 8-6000 

P. LEONO REAL ESTATUI
REIKALINGI 

NAMŲ PARDAVĖJAI
SA L E S M A N A I 

GEROS DARBO SĄLYGOS
2735 W. 71st St., WA 5-6015

1 REIKALINGAS SENYVAS žmo 
gus prižiūrėti namą ir palestinti 

, paukščius.
A. Zellon, 7132 S. Racine Ave. 

ISNUOMUOJAMA —’POB RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Ta’-pininkanjami- butų iftnuomavi 

mui. Patarnavimas veltai Tarime 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Estate
5V16 So. VVestern. PKospect 8-1834

PARDAVIMUI
PROGOS — OPPORTUNITIES

Iš priežasties ligos, pigiai par
duodama taverna

Nebrangiai parduodamas mažai 
vartotafe alyv. Duo-Therta 3—4 
kamb. pečius. Skambinti nuo 8 iki

5000 W. 14th St, Cicero, Illinois 12 vai. ,tel. YArds 7-9480.

Parduodama MAISTO KRAUTU
VE su visais (renginiais. 5 kamb. bu
tas užpakaly. Alyva apšiid. Prieina- : 
ma nuoma. 7200 8. Čanipbell Ave. 
RKpubiie 7-7265. 1

MISCELLANEOUS

Parduodama GROCERIŲ KRAU
TUVE. Įsigyvenęs biznis. Švarūs 
modern. įrengimai. Air-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par
davimui. 5 kamb. butas užpaka
ly. Sav. turi kitus interesus.

ERiiatier 6-5366______ -

MENININKAI, DĖMESIO!
Parduodama labai pelninga, seniai 

įsteigta mėsos ir groserlų krautuvė. 
Savininkas eina pensijon; patraukli 
kaina už biznį lr namą. 2-jų augštų 
mflr., 6 kamb. modern. butas, užda
ras porėtus užpakaly, karštu vand. 
alyva apštld., pilnas rūsys, garažas. 
Artį 69th ir Ashland. Pankers, 7020 
8. Karine. HUdson H-341I.

įsigykite dabar

PER PASAULJ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos Į
SJS* JK?nwi ,T*

“Drauge“, 4545 W. 63rd St„ Chi
cago 20, 111. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

ŠILDYMAS
A. StančIaaflkM instoliuoja Ti

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius for- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymple 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakarei 

OLymnfc 2-67SS

LIET. APDRAITDOH AGENTŪRA
Visų r Ašių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
I pasiteiraukite pas mus.

jonas KiRvarm 
! WAIbrook 5-M»7t
INTERSTATE INSFRANCR AGENCT 
0108 8. Ashland Ave.. CVitoaao SS. HL

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka.

lietuvių dienraštis, o skelbimų bhi- 

vra prienama vislema.
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FEDERALINIS DARBO ĮSTATYMAS
PRANAS SULAS, Chieago, lll.

ba iš viso $66 už savaitę. Jeigu 
jis dirba 60 valandų, jo regu
larus atlyginimas būtų $1.00 už 
valandą ir jam priklausytų pu
sė to atlyginimo arba 50 cen
tų ūž viršvalandį; o už 20 virš
valandžių $10 plūs jo alga ar
ba iš viso $70 už savaitę.

Įstatymas numato viršvalan
džių apmokėjimo alternatyvi
nius metodus. Tuos metodus su
interesuoti gali rasti leidiny 
Interpretative Bulletin (778 da-

eiga pasibaigė gyvomis disku
sijomis prie kavos puodelio.

VOKIETIJOJE
— J. Grigolaitis palaidotas.
Miunchene, Vak. Vokietijoje, 

palaidotas žurnalistas Jonas 
Grigolaitis.

Laidotuvėse, be našlės, daly
vavo jo artimųjų ir pažįstamų
jų. Karstas buvo paskendęs 
vainikuose. Juos padėjo MLT 
ir kiti.

Laidotuvių ceremonialą atli
ko ev. kun. senj. Keleris. Pa- 
vargonavo jo dukrelė.

Po religinės dalies pasakė E. Simonaitis ir St. Vykintas.
kalbas MLT ir Prezidiumo bei 
dabartinis . PLB Vokietijos 

Krašto Valdybos pirmininkas

Kalbėtojai iškėlė mirusiojo di
delę meilę savo tautai ir jai au- 

kavimąsi.IV. 1 $3.75 viršvalandžių premiją prie
Federalinis darbo įstatymas atly^n*n)0- jis. gautų $71.25. 

taikomas vienodai tiek vyrams, i Kitas būdas apskaičiuoti 
tiek moterims, nežiūrint ko- akordinį darbą už viršvalan- 
kiu pd^rindu mokamas atlygini- džius, tai mokėjimas pusantro 
nimas (nuo yalandos, mėn. ai- karto už gaminį (piece), paga- 
ga ar nuo pagaminto gaminio); mintą viršvalandžių laikotarpy- 
tiek namų darbininkams, tiek je. Ui gaminį atlyginimas turi 
fabrikų bei įstaigų darbinin- būti nemažesnis, kad per valan-
kams ir tarnautojams, nežiū- dą dirbantysis už pagamintų ' ly). pavadintam "Overtime Com 
rint darbovietėje dirbančiųjų gaminių skaičių gautų nema- pensation”, be to 548 dalyje— 
skaičiaus. žiau minimalaus valandinio at- “Authorized Basic Rates for

D , lyginimo (ne viršlaikio valan-i Overtime Payment”.Bet šiame Įstatyme nenuma- ys“1**1 vaiuu j j
ty tas ekstra atlyginimo mokė ji-'d°7’’3)', , 1
mas ui darb,. dirbtą Šeštadienį, I Pvz Vladui II“”“ 3 centai 
sekmadienį ar šventės dienas. "J Saminį' Per savaitę jis dirbo 

Nors įstatyme nenumatytas ^3 valandas ii uždirbo $51.33 
dirbantiesiems atostogų dienų , pirmąsias 40 valandas pa-

Mūsų brangiam bičiuliui

Mielam prieteliui
A. | A

ANTANUI PABEDINSKUI 
taip netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai Bronei ir seseriai Onai ir kartu liūdime skau
džios nelaimės valandoje.

V. ir M. Bankauskai

IŠARTI IRTOLI
AUSTRALIJOJE

skaičius, ‘ bet pagal atskirus 
susitarimus ir kolektyvines su
tartis darbininkai bei tarnau-

gal mokamą atlyginimą. Jam 
mokėjo nuo gaminio pusantro 
karto arba 7* 2 cento už gaminį,

tojai išdirbę darbovietėje vie- Pagamintą viršlaikio laikotar- 
nus metus gauna 7 dienas ap- P™5- Kai Jis PaSamino 80 ga- 
mokamų atostogų, už sekančius įminil* viršlaikio metu, tai jam

metus — dar 7 dienas ir t. t. 
Įstatyme nenumatytas darbo

valandų riba vimas asmenims |

sumokėjo $6 (80 kartų po 7*/2 
centų) kaip už viršvalandžius 
apmokėjimą. Taigi jis iš viso

16 metų amžiaus ar vyresniems. uždirbo S57 33 Per savait^
T. Jeigu dirbančiajam mokama)

Kaip apskaičiuojamas alga už nustatytą savaitės iia-1
už viršvalandžius apmokėjimas landų skaičių, tai jo regularus 

darbovietėje atlyginimas šaunamas Padali‘ IUž ; atidirbtas 
darbo Valandas mokamas va
landinis atlyginimas. Jeigu dir
bantysis per darbo savaitę dir
bo daugiau, negu 40 valandų, 
tai jam/mokama pusantro kar
to už kiekvieną viršvalandį kas 
yra daugiau 40 valandų.

Pvz. Jeigu Jonaitis gauna 
$1.40 už darbo valandą, tai yra

— Machiavelio veikalų “Prin
cas” ir “Kalbos” mintis ir idė
jas, bei tų idėjų projektaciją į 
dabartinę politinę praktiką įdo
miai savo paskaitoje nušvietė 
St. Kovalskis. Paskaita buvo 
skaitoma Sydnėjuje “Plunks
nos Klubo” sueigos metu. Su-

nūs savaitinę algą iš dirbtų va- į 
landų skaičiaus.

Pvz. Aleksui mokama alga 
yra $60 už 40 valandų darbo i 
savaitę. Jo regularus valandi-' 
nis atlyginimas-bus $1.50 ($60 
padalinus iš 40 valandų). Jeigu 
jis dirbtų viršvalandžius, tai jis 
gautų pusantro karto nuo $1.50

. ,__ . arba $2.50 uz kiekvieną valan-jo regularus atlyginimas. Jeigu, , J.',j . . ,7® ; |dą dirbtą virs 40 valandų.
Jeįgu alga mokama pagal tie

sioginį išdirbtą laiką (straight- 
time pay), nežiūrint kokį skai-

jis dirbo 44 vai. per savaitę, tai 
jis gautų pusantro karto nuo 
$1.40, arba $2.10 už kiekvieną 
valandą; dirbtą virs 40 valandų. 
Jo atlyginimas už savaitę bū
tų $56 už pirmąsias 40 valan

čių valandų savaitėje dirba, 
tai regularus atlyginimas gau-

das plūs $8.40 už 4 viršvalan- naraaa a gą, Primuš ii dirbtų 
džius, arba iš viso $64.40. ivalandl) k,ek™"a savaitę.

Jeigu darbininkui mokamas , Viktoro darbo valandos
atlyginimas už pagamintus ga- kas savaitę keičias,. Bet pagal 
min«‘(piece-work), tai jo at- aatartl au darbdaviu, jam tur,
lyginimas išvedamas padalinusI 3u‘' mokama ,46<’ savaltę' 
savaitini uždarbį iš tą savaitę ?el.to regularus atlygintas 
dirbtų valandų skaičiaus. Dir. i ke-čias, kai jis dirba virslaikp 
bantysis turi teisę gauti pu- Jei J‘s d,rba, » ta, jo
santro kart nuo regularaus at- regula™, atlyginimas yra $1.20 
lyginimo už kiekvieną valandą valand* '$6? Primuš ,s 
dirbtą,virš 40 valandų kaip pa- 50 valan*»' Jam priklauso 
pildomas atlyginimas už akor- puse regularaus atlyginimo ar- 
dinį darbą (pieee-workl. ba 60 centų, uz kiekvienus 10

PvpjTetrui mokamas akordi-, «rsvalandz,us plūs jo alga ar- 

nis (piece-work) atlyginimas.
Kai jis dirbo 45 valandas per 
savaitę, tai jo uždarbis buvo 
$67.5Q, < Jo regularus atlygini
mas ui-tą savaitę buvo $1.50 
($67.50 padalinus, iš 45 vai.).
Prie rėgularaus atlyginimo jis 
gautų,75 centus (pusę regula
raus atlyginimo) už kiekvieną 
valandą, dirbtą virš 40 valandų, 
arba 5 kartus 75 centus už 5 
viršvalandžius. Pridėjus šią

A. A
JONAS BRAŽINSKAS
Gyveno 317 E. 116th St. 
Mirė spalio 30 d., 1967, 4 v.

popiet, sulaukęs senatvės. f
Kilo iš Kretingos apskričio, 

Plungės parap., Mišėnų km.
Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Mary Čorrea, žentas Jo
seph, 3 sūnūs: Joseph, marti 
Lucy; John, marti Valia; ir 
Casimlr, marti Margaret: 6 
anūkai: Susan Mario ir Jerome 
Correa; Phillip, Kathleen, Paul 
ir Sheila-Khea Bražinskas, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoje liko duktė Julija 
su šeima.*

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas penk
tadienį '7 vai. vak., Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lapkr. 4 d., iš koplyčios 8:45
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marčios lr anūkai.

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

A. t A.
Atsargos kapitonui

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
jo žmoną ponią Bronislavą, brolį Kazį Pabedinską 
ir jo šeimą liūdesio valandoje giliai užjaučiame

J. ir St. Jurai

II

A. A.

ANTANUI PABEDINSKUI
mirus, jo žmonai, broliui, seseriai ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžių užuo
jautų ir kartu liūdime.

Br. ir J. Bičiūnai, V. ir K. Kleivai,
O. ir K. Mickevičiai, A. Pauliukonis, ,.. 
K. Povilaitis, E. ir A. Repšiai,,
N. ir St. Rauekinai, J. Sakas - Sakevičlus

PADĖKA
A. j* A.

FELIKSAS KYBARTAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas, mirė 1957 m. spalio mėn. 

21 d. ir palaidotas spalio mėn. 24 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: prek kleb. 
J. Paškui, kun. Vaišvilui ir kun. Makarui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame prel. J. Paškui, 
kuris pasakė pritaikintą pamokslą, ir kun. Makarui, ku
ris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dė
kojame kun. Vaišvilui ir kan. Zakarauskui už atkalbėjimą 
Rožančiaus koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. Lachavvicz, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona Agota, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
A MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miest e!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4G05-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA $ EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 8o. VVestern Ave. Air ContHtioned koplyčia 
REpubUe 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tl.ma. kurt* ryv.na kito** mlaato daly**: gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

■nen

SOPHIE RIMKUS
(VIKRUTĖ)

Gyveno R. K. 1, 
BENTON, HARBOR, MICH. 
Mirė spalio 30 d., 1957, Iv. 

ryto, Hulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rasei
nių apskr., Kalttnėnų parap. 

Amerikoje išgyve.no 5 4 m. 
Pasiliko dideliame nullūdi- 

ine ųyraa George, 2 dukterys 
—■ Alphina, žentas Joseph/ 
Gruazka, anūkas Joseph George; 
Ir Alvera Rimkus, brolis Mar
tin Yurkus, brolienė Alice, se
suo Rauline Davis su šeima, 
švogerka Anna Yurkus su šei
ma, • "kiti giminės, draugai ir 
patirtami.

Kūnas pašarvotas Maželka- 
Eėaka koplyčioje, 6846 South 
Western Ave.

Ijaidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 2 d., iš koplyčios 9:30 
vai- ryto bus atlydėta J šven. 
I’Al Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmrtles, draugus Ir pažįstamus 
dalyVatltl šiose laidotuvėse.,

NnlMIdę: Vyras, rtuktoris, žen
tai Ir anūkas.

laidotuvių direktorius Ma- 
želka-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

A. t A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
gilaus skausmo prislėgtiems — jo žmonai Bronei, 
seseriai Onai ir broliui Kazimierui su šeima, bei ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdiausią užuojautą 
ir kartu liūdime. ,

S. IR P 2UMBAKIAI IR 
SONUS D. IR J. PASKEVICIAI

įsigykite originali) mąstymo lobyną dabar!

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
G^riauąiog gilės dėl vestuvių, ben- 
ketų, lndotuvlų ir kitų papuošimų. 

2448 West 63rd Street 
Tslef PR 8-0888 Ir PR 8-0884

Knn. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
' KETURI TOMAI 

Mąstymai kiekvienai metų dienai

Kietai įrišti, viso 2299 post 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS”. 2334 So. Oakley Ave^ Chieago, DL

A. A.

KATRINA BUCHUNAS.
(Marozaitė)

Gyveno 7040 S. Fairfield Ave.
I

Mirė spalio 30 d., 1957, 12 vai. naktį, sulaukus pusės am.
Gimė Chieago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Julia Buchunas 

ir Anne Buchunas, dėdė Jonas Marozas, jo žmona Stephanie, 
Jų duktė Aldona Horodecki su šeima, švogeris Jonas Buchu
nas, pusbralis Antanas Buchunas, kiti giminės, draugai ir pa- 
žįstamį. Lietuvoje liko brolis Anicetas, sesuo Alpūnė Kruot- 
kus, Sibire; brolis Juozas Marozas.

Priklausė Liet. Ūkininkui Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioj, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šešt., lapkr. 2 d., iš koplyčios 10 JO Vai. 

ryto bus atlydėta į SvenČ. P. M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys.
Laidotuvių direktorius Steponas Lacikawicz. Tel. RE 7-1213

ANTHONY B. PETKUS
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE 
CHICAGO, ILL CICERO. ILL,
Telefonai GRovehill 6-2345 arha

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- ag? TOl Mea turime koplyčias!
f vimas dieną ir nak- Bū v s o s e Chicagos ir'

I ti. Reikale šaukti JMBfL _« Ro8e,ando daly* *'
, mUB tuojau pataTnaujaiūe.,

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfnyette 3-3572

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-8401

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

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL VArds 7-1911

John W. 
Pachankis

Chester
VltkaualuM

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArtls 7 1138-1139

Į paminklų patalpas ir atgal men visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DABAR — BL'8 PASTATYTA KAPINIU! D LENOJE t 

JOKIO ĮMOKSIMO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJA.

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVE., CICERO, lll Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 6‘rth STREET REpnblk 7-1213
2814 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672

VAHCE FUNERAL HOME
1424 S. Wh Ave. Ol.ympic 2-5245 ir TOwnhnli 3-96KI

i%25c5%25a1gyve.no
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 lapkričio 1

X Kun. Jonas Borevičius, 
SJ, jėzuitų vienuolyno vadovy
bės skiriamas, išvyks lapkričio 
vidury j Montrealį, Kanadą, 
kur paskirtas jėzuitų namų vy
resniuoju. Kunigas Jonas Chi
cagoje pasižymėjo veikla or
ganizacijose, ypač jaunimo, bu
vo L. B. Chicagos Apygar
dos valdybos narys, nuoširdžiai 
pasidarbavęs įvairiuose kultū
riniuose darbuose. Chicaga kun. 
Jono Rnrevičiaus asmeny ne
tenka veiklaus kultūrininko ir 
nuoširdaus visuomenininko.

X Chicagott skautų tėvų ko
miteto praėjusį šeštadienį su
rengtas tradicinis balius praė
jo su didžiausiu pasisekimu. 
Pasivėlavusius svečius, nors ir 
didelėje salėje, sudarė sunku
mų besutalpinti Svečių tarpe 
buvo matyti didelis skaičius
gražaus lietuviško jaunimo, ku
ris su mūsų senimu linksmai j k® miesto tarybai svarstyti re- 

1 kordinį 1958 m. biudžetą, sie-praleido laiką. Ateityje rengė
jai kaip tik turės atkreipti dė
mesį, kad dar daugiau sujung
tų į būrį senimą ir jaunimą ir 
dar įspūdingiau praleistų va-, 
karą. Dėka šio vakaro mūsų toma- kad bus padidinti mokes- 
skautai ir skautės susilauks &a* nuosavybes. Galimas
nemažos paramos. dalykas, kad mokesčiai padidės

$1.20 nu.o kiekvieno $1,000 nuo*
X Dali. A. Rfikštelė. prieš iš

vykdamas iš Californijos į Chi
cagą apsigyventi, spėjo parink
ti 17 dol. a. a. dail. prof. Igno 
Šlapelio paminklui statyti, pagal 
jam pasiųstą komiteto lapą, 
kuriuos įteikė dail. M. Laurina
vičienei, komiteto kasininkei. 
Pinigus sudėjo J. Tininis, E. 
Tumienė, Mitkienė, B. Braz
džionis, Skiriai, B. Budriūnas,

Daugiau dirbančių
Naujas bendrabutis Chicagos srityje nuo liepos

berniukams 15 d- iki ^S8®^ 15 _d- dirban*
šiandien, penktadienį, kard.' skaičius padidėjo 30,700.

_  Stritch pašventino naują ben-; Apie tai pranešė R. F. Cum-
A.* R*ūkšters’A? G^titU i?*ktJdrabuti ir nau^ koplyčią De ™ns, Illinois Darbo departa- 

La Šalie institute, 3455 South mento direktorius. Chicagos sn- 
X Detroito LSK Kovas krep- Wabash Ave., Chicagoje. tin įskaitomi Cook ir Du Page 

=====:=:==_=_^_:__:;_= apskritys Illinois valstybėje iršininkai, kurie neperseniai lai
mėjo Kanados Lietuvių Dienos 
proga įvykusį krepšinio turny
rą, dalyvaus krepšinio žaidynė
se, ruošiamose lapkričio mėn. 
9—10 d. d. Šios žaidynės, ku
rios bus pravestos St. Ritos 
mokyklos salėje, yra skiriamos 
Lietuvos krepšinio laimėjimo 
20 metų sukakčiai paminėti.

X Chicagos arkivyskupijos 
patvarkymu 40 kunigų studi
juoja. Loyola universitete spe
cialius kursus psichologijos sri
tyje; tarp jų yra keturi lietu
viai: kun. Antanas Zakaraus
kas, kun. Pranas Kelpšas, kun. 
Jonas Malin ir kun. Juozas Gil
bert.

X Auganti “Daina” — tele
vizijos ir kitų elektros naminių 
reikmenų įmonė, 3321 South 
Halsted st., padidino savo tar
nautojų skaičių ir dabar gali 
greičiau patarnauti klientams. 
Įmonei vadovauja inž. A. Sė
menai.

X Mečislovas ir Vaclovas 
Gregoraviėiai, atvykę' į JAV 
1917 metais, tuojau pat ėmėsi 
biznio. Pradžioj turėjo taverną, 
o dabar jau virš 35 metai turi 
geležies ir namų reikmenų pre
kybą “Peoples Hardvvare & 
Paint Co.” vardu, 1901 W. 47th 
Street.

X Sūduvos knygų leidykla,
atsiliepdama į Kultūros Fondo 
paraginimą, atpigino savo leidi
nių kainas, sumažindama 50% 
tiems knygų mėgėjams, kurie 
knygas užsisakys iki š. m. gruo 
džio 31 dienos tiesiai iš leidyk
los. (Sūduvos naujas adresas: 
6632 S. Maplewood Ave., Chi
cago 29, III.)

’ Argonne laboratorijos biolo
ginis ir medicinos skyrius lai- 

X AMtminkv l»Ulu» ik m. , saugumo premil,: **
lapkričio 16 dieną VVestern Ave.
Ballroom salėje, 3504 South
VVestern Avenue, bus malonus 
ir įdomus visiems. Atvykite — 
nesigailėsite!

CHICAGOS ŽINIOS
Širdį pavaduojanti mašina Milionas centų priei vėžį

Kard. Stritch aplankė Lojo- Vakarinių Chicagon priemies-
k,a universitetą, kur apžiūrėjo nut»r£' 8urinkli
naujai (rengt, mažių,, kari opc- cenl') kov,‘Pr»'S »«»

ligą. Jų vajus pradėtas spalioruojamam pacientui pavaduoja 
širdį ir plaučius. Kardinolas 
stebėjo, kaip mašina varinėja 
kraują, kaip per ją burbuliu
kais eina deguonis, atsinaujinav^uviiin, aunuiaujiiLa • «
kraujas ir vėl darosi tinkamas'000 cent„ų' « vfeo nokime daly-

..... . vauja 13 mokyklų. Moksleiviaiorganizmui. Kardinolas prasi- J „
U*, kad visdėlto Dievo pada- P»™Mi. tad jie stengiasi
rytoji mažina žmoguje yra žy- k* "»re lr1n£'ra lin’
miai tobulesnė. kę 1 "'P*’1“™*** nusikaltimus.

Kardinolas taipgi apžiūrėjo Kinai nebesilaidoja
dr. Procter pravedamus tyri
mus, kaip digitalio vaistai vei
kia į širdį, ją paakstindami 
plakti. Normaliai tą paskatą 
organizme atlieka du chemika
lai, kuriems savo uždavinį iš
pildžius, enzimos juos sunaiki
na. Norima nustatyti — kaip 
veikia digitalis: ar jis sulėtina 
tų naikinančių enzimų veikimą, 
ar kaip kitaip.

Pakils mokesčiai nuo 
nuosavybių

Chicagos mėras Daley patei-

kiantį $576,981,056. Taigi — 
biudžetas $50,000 000 didesnis, 
kaip šių metų. Miestui reikia 
jieškoti naujų pajamų ir numa-

savybių vertės. Svarbiausios 
biudžeto padidėjimo priežastys: 
numatyta pasamdyti 200 naujų 
policininkų ir 100 policijos raš
tininkų. Padidinamos rinkimų , 
išlaidos.

X Don Varnas posto šokiai, 
įvykę L. Vyčių salėje, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Atsilan
kiusiųjų buvo daug ir visi links
mai leido laiką. Šokiams gro
jo posto orkestras “Rhythm 
Rascals”, kurį sudarė George 
Jonikas, Anthony Jonikas, Ted 
Rurik ir Gordon Gudas. Posto 
komanduoto jas Juozas Stanai
tis, kuris buvo šio parengimo 
pirmii^inkas, džiaugiasi gerai 
pavykusiu vakaru. Lapkričio 
2 d. (šeštadienį) posto patal
pose bus “Halloween Party”, 
kuri žada būti graži ir įspū
dinga. Čia bus muzika, užkan
džiai, vaišės ir kiti įvairumai. 
Posto nariams ir jų bičiuliams 
įėjimas nemokamas.

X Braižybos kursai prade
dantiesiems pradedami lapkri
čio 5 d. 7 v. v. tėvų jėzuitų 
Jaunimo centro namuose. Dar 
yra keletas laisvų vietų. Norin
tieji gali ten pat vietoje } kur
sus įsirašyti.

X Irena ir Algirdas Budreę-
kąi nupirko Lituanistikos mo
kyklai suolą per direktorę Ali
ciją Rūgytę. Džiugu, kad lietu
viški reikalai nepamirštami. A. 
Budreckas turi savo nekilnoja
mo turto pardavimo įstaigą — 
4081 Archer Ave.

X Apolonija Baeevlčienė-Ne- 
nortaitė naujai atvyko iš Ko
lumbijos į JAV ir apsigyveno 
pas tėvelius P. E. Nenortus, 
3826 Aldcr st., East Chicago, 
Ind.

X Jeronimas Vyšniauskas, 
atsargos pulkininkas, gautomis 
Chicagoje žiniomis iš Lietuvos, 
mirė spalio 13 d. Kaune.

IS ARTI IR TOLI

kurie, pasinaudodami Gabijos lei- buvo išdirbta 1,000,000 valan-J 
dyklos knygų išpardavimu, isigys I dų be jokios nelaimės, kuri bū-
knvgų bent už $5.00. Knygos nu- t mdziu-i nakenkti bnuMim 
pigintos nuo 25% iki 90%. Di- galėjusi pakenkti žmogaus 
delis pasirinkimas įvairių leidvk- sveikatai. Amerikos vidurkis 
lų leidinių. Sąrašai siunčiami pa- i yra apie 7 sužalojimai kiekvie- 

šiuo adresu:1 Gabiia. PO. r. ozw. .... 1iinx 355, Wvttndanch, N.Y. , nicihs 800 darbo valandų.

14 d. ir jie jau turi 100,000 
centų. Šią savaitę Nazareto mo
kyklos auklėtiniai I>a Grauge 
Parke pasižadėjo surinkti 100,-

tėvynėj
Chicagoje yra apie 5,000 ki

nų, kurie seniau norėjo bent 
mirę pasilaidoti tėvynėje. Ta
čiau dabar raudonieji draudžia 
religines apeigas laidotuvėse 
Kinijoje ir Chicagos kinai be
velija su apeigomis laidotis sve
tur. Dėl to Chicagos kinai nu
sipirko didesnį plotą Mt. Au
burn kapinėse Stickney apylin
kėse, kur bus pakankama vie
tos pasilaidoti.

Televizijos garsenybė 
apie tikėjimą

Norman Ross, kurį dienraš-'1 
tis “Chicago Daily News” va-Į 

dina vadovaujančiu televizijos 
programos pildyto ju mūsų 
mieste, parašė minimame laik
raštyje straipsnį apie savo gy
venimo filosofiją. Jisai pabrėžė, 
kad tikėjimas yra subrendimo 
ženklas; jis skatina visus būti 
uoliems savo religinėse parei
gose bei ištikimiems tradicinei 
dorovei.

Lake apskritis Indianos valsty
bėje. Iš viso čia yra 2,443,000 
dirbančių.

Į East Chięago paežerę
Svarstomas planas, kuris, at

rodo, bus priimtas, nutiesti pla
tų kelią į East Chicagos pa
krantę, kur yra geras parkas, 
vandentiekis ir fabrikai. Vieš
keliui bus panaudota geležinke
lio pakraštis ir jame galės tilp
ti 6 mašinų eilės. Kainuos 
$4,000,000. Lėšas duos plieno 
bendrovė ir mažą dalį — gele
žinkelių linijos.

400 pagalbos šauksmų
Chicagos pakrančių sargyba 

šį sezoną susilaukė net apie 400 
pagalbos šauksmų iš ežere plau
kiojančių laivelių. Daugiausiai 
pagalbos šauksmų buvo dėl ko
kių sugedimų vidaus įtaisuose, 
kaip gazolino vamzdžiuose, įde
gime. Be to — Chicagoje, Jack
son Parke ir South Chicagoje 
buvo sulaikyta 8.214 laivukų už 
nesilaikymą plaukiojimo taisyk
lių.

"Neraštingi" geografijoje
Gilbert F. White, Chicagos 

universitete vadovaująs geogra- i 
fijos departamentui, kalbėda
mas augštesniųjų mokyklų at-l 
stovų suvažiavime, pažymėjo, 
jog JAV augštesniosios mokyk
los išleidžia “neraštingus” geo
grafijos srity. Kaip įrodymą 
jis suminėjo faktą, kad prasi
dėjus karui Korėjoje daugelis 
studentų nežinojo, kur tas i 
kraštas yra.

Saugi atominė laboratorija

Tėvų jėzuitų naujai pastatyto Jaunimo cent ro Chicagoje atidarymo iškilmės.

Susitiko dvi grožio 
karalienės

Grįždama į Denverį, kur ji 
studijuoja Colorados universi
tete, Chicagos aerodrome buvo 
sustojusi 1958 m. JAV grožio 
karalienė Marilyn Van Derbur, 
20 .m. amžiaus. Čia ją sutiko 
Chicagoje gyvenanti 1956 metų 
grožio karalienė Sharon Kay 
Ritchie, 21 m. amžiaus. Marilyn 
korespondentams pasakojo, kad 
jos laimėjimas jai atnešė progą 
susitikti daug įžymių žmonių. 
“Ir šiandien — eilė stovi, lauk
dami mano autografo, o prieš 
porą mėnesių mano autografas 
nebuvo vertas nieko”. Ji pasa
kojo, kad gauna daug laiškų. 
Daugelis tėvų jos klausia, kaip 
jie turėtų auginti vaikus, ir ji 
atsakanti, kad jie privalo paro
dyti daug meilės ir vaikus glo
boti, aprūpinti. Taip darė jos 
tėvai. Ji nemano, kad šie me
tai ją pačią pakeistų. Jos no
ras — ištekėti ir būti gera mo
tina.

Daugiau žmoniškumo 
pamokų!

Chicagoje vykstančioj augš
tesniųjų mokyklų atstovų kon
ferencijoj, kurioje kalbėjo Wa- 
shingtono organizacijos Re
sources for the Future, Ine., 
direktorius R. Guštafson, pa
brėždamas reikalą, kad mokyk
lose turi būti daugiau kreipia
ma dėmesio į humanitarinius 
dalykus, ugdančius žmonišku
mo vertybes.

Miškelis miesčionims
Teismas patvirtino Cook ap

skrities vadovybės planą — įgy
ti 1.500 akrų miško Spring 
Creek vietovėje, BarAgton 
apskrity ir paruošti jį fuiečių 
vasaros išvažiavimams.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— K. Vidikauskas, nors jau 
varo aštuntą metų dešimtį, se
natvei nepasiduoda ir gausiai 
bendradarbiauja mūsų kaimy
ninių tautų spaudoje. Neseniai 
Karpato rusų savaitraštyje 
"Pravda" tilpo jo eilėraštis 
“Dievas —žmonių tėvas”; tame 
pat laikraštyje jo rūpesniu bu
vo įdėtas kun. Prunskio sidab
rinio kunigystės ir 50 m. am
žiaus jubilėjaus paminėjimas, 
drauge su nuotrauka.

— Kan. dr. J. B. Končius — 
American Immigration Confe- 
rence direktorius. American Im- 
migration Conference, 509 Ma
dison Ave., New York 22, N. Y., 
pakvietė neseniai iš Europos 
grįžusį BALF pirmininką kan. 
dr. J. B. Končių savo organiza
cijos direktorium. Naujasis di
rektorius kviečiamas A. L C. 
Tarptautinio komiteto ar Įsta
tymų komiteto nariu.

— Dr. Juhus Kaupas, rašy
tojas ir kritikas, grįžęs iš JAV 
kariuomenės, su šeima apsigy
veno Garden City, Mich., neper- 
toli nuo Detroito didmiesčio ir 
aktyviai dalyvauja vietos lie
tuvių veikloje.

— New Yorko sportininkai
<1 id<4iu nusivylimu sutiko FASK

Susisiekimo nelaimės 
Chicagoj

JAV Saugumo taryba nusta
tė, kad saugiausias miestas 
(tarp turinčių nemažiau, kaip 
1,000,000 gyventojų) yra Det
roitas. kur kiekvieniems 10,000 
gyventojų per pirmus devynis 
šių metų mėnesius išpuolė 2.6 
mirtys susisiekimo nelaimėse. 
Antrą vietą užėmė Chicaga su 
2.9 mirtinomis nelaimėmis kiek
vieniems 10,000 gyventojų ir 
trečioje vietoje — Philadelphi- 
ja-

Sprogimas sunaikino namą
Netoli Chicagos, Mundelein 

miestelio apylinkėse užsidegė 
dujos, susprogdindamos ir už- 
degdamos Lester Svenson na
mą. Patys savininkai buvo išvy
kę. Gaisre žuvo jų baldai, dra
bužiai, brangenybės. Ugniage
siai išgelbėjo tik ’ griuvėsius. 
Sprogimas įvyko, kai netoliese 
kasęs kontraktorius perkirto 
pagrindinį dujų vamzdį. Jis tuo
jau telefonu skambino dujas 
tvarkančiai bendrovei, bet spro
gimas kaip tik tuo metu ir įvy
ko.

Kalbės ispanė
Barcelonos universiteto pro

fesorė Mallet šį sekmadienį 2 
vai. 30 min. p. p. laikys paskai
tą apie Ispaniją šv. Edmundo 
auditorijoje, 208 S. Oak Park 
Ave., Oak Parke. Ta profesorė 
dabar dėsto Rosary kolegijoje.

Dovanojo $200,000 vertės
muzikos rinkini

Chicagos radijo stotis WGN 
padovanojo Illinois universite
tui savo per 30 metų sudarytą 
plokštelių ir kitokių muzikos 
reikmenų rinkinį, kurio vertė 
siekia maždaug $200,000.

IR TOLI
sprendimą, nedavusį jiems lei
dimo rengti pasaulinę sporto 
olimpiadą 1958 m. Newyorkie- 
Čiai buvo pareiškę iniciatyvos 
tokią olimpiadą surengti New 
Yorke įvykstančio lietuvių sei
mo proga ir toje olimpiadoje 
dalyvauti būtų pakvietę viso 
pasaulio lietuvius sportininkus. 
Buvo manyta pakviesti sporti
ninkus ir iš Lietuvos.

— Adv. J. Šlepetys, Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas ir da
bartinis Liet. Bendruomenės 
tarybos pirmininkas, pakvies
tas ir vyks į Torontą tenai ka
riuomenės šventės proga skai
tyti paskaitos jungtiniame mi
nėjime. Tą minėjimą Kanadoje 
rengia kun. Ažubalio vadovau
jamas keturių organizacijų ko
mitetas.

— Neo Lithuania korporaci
jos nariai lapkričio 8 d. New 
Yorke. šaukia savo metinę su
eigą centro valdybai ir Ncw 
Yorko valdybai išrinkti. Ligi 
šiolei centro valdybai ir N. Y! 
valdybai pirmininkauja dr. E. 
Noakas. /

— Mečys Kriaučiūnas, Mon
trealio Neo Lithuania korpora
cijos valdybos pirmininkas, ląn- 
kėsi New Yorke ir su centro 
valdyba pasitarė veiklos reika
lais

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Škotijos lietuvių Šv. Ka

zimiero draugija šiemet atšven
tė savo 60 metų veiklos sukak
tį. Ta proga spalio 13 d. Mos- 
sende buvo surengta speciali 
šventė, kurioje dalyvavo plačių 
apylinkių draugijos nariai.

Svečiai pirmiausia buvo pa
vaišinti arbatėle. Visiems be- 
užkandžiaujant, Šv. Kazimiero 
draugijos centro valdybos pirm. 
J. Kriščiūnas pasveikino susi
rinkusius ir pakvietė kun. J. 
Gutauską, kad šis nušviestų su
kakties prasmę. Kunigas nuro
dė, kad nuo 1897 m., kada Ško
tijoje atsirado būreliai lietuvių, 
jų religinis gyvenimas gerokai 
nukentėjo, nes jie nesuprato 
anglų kalbos ir negalėjo pilnai 
naudotis anglų kunigų patarna
vimais. Susirinkę draugėn, se
nieji lietuviai nutarė burtis į 
krūvą ir reikalauti sau lietuvio 
kunigo. Lietuviai laimėjo: Ško
tijoje per tą laiką darbavosi vi
sa eilė kunigų, kuriems gražiai 
talkininkavo Šv. Kazimiero 
draugija su kolektoriais, var
gonininkais, chorų vadovais. 
Kunigas visiems jiems padėko
jo, palinkėdamas sveikatos ir 
ilgo amžiaus.

Toliau draugiją pasveikino 
Lietuvių Instituto pirm. J. Kaš- 
ponis ir L. Kat. Moterų drau
gijos atstovė. Meninę dalį išpil
dė Šv. Cecilijos choras, kuris 
išpildė visą eilę gražių dainų. 
Kaikurias jų turėjo ir antrą 
kartą pakartoti. Susirinkimas 
dėkingas Lietuvos Ministeriui 
Londone B. K. Balučiui, kuris 
ta proga atsiuntė sveikinimo te
legramą.

— “Išeivių Draugas”, kuris 
yra pats seniausias lietuviškas 
laikraštis Didž. Britanijoje, at
sidūrė finansinėse sunkenybė
se. Jo leidimas nuolat brangs
ta, o skaitytojų skaičius ne di- 
leisti kas antrą savaitę. Tačiau, 
deja, bet — priešingai — su 
kiekvieno senesnio lietuvio mir
timi mažėja. Dėl to laikraščio 
leidėjai nutari laikraštį toliau

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

j $2.00
; . . -

Galima gauti DRAUGO*I
Administracijoje
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KAS TIK TURI GERA SKONf,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, Išsimo- 
kėjimai Iki 3-Jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuviu baldų prekyba Chicagoje
lietuvių prekybos namai —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 9:30,
kitom dienom 9—6. sekma dieniais 12—5

kaip redakcija tvirtina, "kad ir. 
rečiau pasirodydamas “Išeivių 
Draugas" nori pasilikti ištikimu 
lietuvių bendruomenės tarnu, 
patarėju ir bičiuliu.

— Miršta senieji Škotijos 
lietuviai, mažindami jau ir taip 
negausų lietuvių skaičių. Spa
lio 2 d. Bellshillyje mirė 64 m. 
Elzbieta Čižauskienė, kilusi iš 

j Vilkaviškio apskr.; spalio 4 d. 
Mossende mirė 76 metų Ona 

j Šmerauskienė, kilusi iš Lanke- 
' liškių parap.; spalio 4 d. Coat- 
! bridge mirė 76 metų Antanina 
Petraitienė, kilusi iš Sintautų 
parap. ir rugsėjo 24 d. Glas- 
gove mirė 48 metų Juozas Al- 
kevičius, palikęs nuliūdusią žmo
ną ir du sūnus.

AUSTRIJOJ
— Tarptautinis Jaunų Krikš

čionių Demokratų kongresas
įvyko š. m. rugsėjo mėn. 27-29 
d. d. Spitzerberge, prie Vienos. 
Jame dalyvavo Austrijos, Bel
gijos, Čekoslovakijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Liuksemburgo, 
Olandijos, Šveicarijos, Vengri
jos ir Vokietijos jaunųjų krikš
čionių demokratų atstovai. Lie
tuvius atstovavo A. Venskus ir 
L. Pabedinskas, atvykę iš Pa
ryžiaus.

Kongreso pagrindinė tema: 
“Demokratija ir Rytų Europos 
kraštai”. Paskaitose ir diskusi
jose buvo ypatingai iškelta Par- 
baltijo kraštų sunki politinė pa
dėtis ir kad Vakarai yra linkę 
dėl paskutinio meto politinių 
įvykių dažnai neleistinai už
miršti tą sunkią pabaltiečių 
būklę. Vakarų Europos krikš
čionių demokratų jaunimas šia
me kongrese pakartotinai pa
brėžė savo brolišką solidarumą 
su visomis pavergtomis tauto
mis.

KAS KĄ IR KUR
— Don Varnas posto mėnesinis 

narių susirinkimas įvyksta šj pen
ktadienį, lapkričio mėn. 1 d. pos
to namuose, 6816 So. Westem Av. 
Pradžia 8:30 vai. vak. Šio susi
rinkimo metu bus keičiami posto 
įstatai.

' — Chicagos Lietinių Kęstučio 
Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks š.m. lapkričio 
mėn 1 d. (penktadienį) 7 vai. va
kare Hollywood svetainėje 2417 
W. 43rd Street. Valdyba

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų b 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
▼isi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, DI

Perskaitę 
kitiems ’

‘Draugą” duokite

Tėvai, įsigykite ir duokite aavo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
Ihustruote VANDOS FANKIENB8 
pasakų knygų —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pnsl. Kaina fl.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4645 W. 63rd Street, Chicago 29. III.


