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SAKO, KAD RUSAI PALEIDO ANTRA SATELITĄ
Jungtinėse Tautose dvi savaites 

švaistėsi žodžiais
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė. Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. Iš didžiųjų debesų, kurie buvo už
gulę taiką Vid. Rytuose, mažai tebebuvo lietaus. Tik tiek, kiek 
čia per Generalinės Asamblėjos posėdžius, užtrukusius beveik 
dvi savaites, buvo žodžiais pasišvaistyta.

Generalinė Asamblėja savo nu .......... 1 -
tarimu nebalsuoti Sirijos-Turki-i Peru ir Ispanija, siūlė, kad vi
jos pasienių neramumų klausimu 
sudarė naują, dar nebuvusį pre
cedentą. Ligi šiolei, kai koks

sas tas reikalas būtų pavestas 
Gen. Sekretoriui ir kad anas su
darytų sąlygas Sirijai ir Turki-

nors klausimas patekdavo į die- jai susitaikinti, 
notvarkę ir diskusijas, tai vis j rezoliuciją ir JAV,

būdavo priimta vienokia ar ki
tokia rezoliucija. Dabargi buvo 
patiektos dvi rezoliucijos, bet 
Asamblėja, gerokai išlukštenusi 
klausimą iš visų pusių, nutarė 
nieko nenutarti. Šitoks nutari
mas čia vadinamas “no- formai 
action”.

Nebalsuota už rezoliucijas

Asamblėja priėjo prie tokio 
nutarimo po to, kai abi pusės 
prieš tai pasiūliusios rezoliuci
jas, atsisakė reikalauti, kad re
zoliucijos būtų pastatytos balsa
vimui. Pasiūlymą, kad abidvi 
pusės taip pasielgtų, padarė In
donezijos atstovas.

Sirijos atstovas pareiškė, kad 
jis sutinkąs su Indonezijos pa
siūlymu, bet reikalavo, kad tas 
klausimas'vistiek pasiliktų dar
botvarkėje. Užtat turkas, kuris 
Indonezijos kolegos pasiūlymą 
pavadino “protingu pasiūlymu”, 
pyko, kam Sirija savo sutikimui 
stato sąlygą, taigi, tai, kad klau 
simas pasiliktų darbotvarkėje ir 
būtų iškeltas reikalui esant.

JAV ambasadorius Lodge, ku
ris tame, palyginti, trumpiausia- 
me Sirijos-Turkijos konflikto 
diskusijų posėdyje nekalbėjo, vė 
liau išleistame pareiškime ypa
tingai gyrė Asamblėjos spren- 
d;mą nieko nenubalsuoti. Tai 
reiškia, anot Lodge, kad palie
kamas atviras kelias tarpinin
kavimui, kurio buvo ėmęsis ka
ralius Saudas. (Ir Lenkijos at
stovas Asamblėjos posėdyje mi
nėjo tarpininkavimą, porinda
mas, kad Turkija ir dabar savo 
sutikimo neatsiima, nors Sirija 
pirmiau buvo sutikusi, o paskui 
atsisakė).

JAV ambasadorius Asamblė
jos sprendimą pavadino “blai
viu ir tinkamu”, nes Asamblė
ja nenutarė sudaryti komisijos, 
kuri būtų turėjusi tirti padėtį, 
dirbtiniai sukurtą Sovietų Są
jungos. Kad tai buvo sovietų 
sukurta situacija, anot Lodge, 
paaiškėję ne tik iš diskusijų, bet 
ir pats Chruščevas tai pripa
žinęs Turkijos ambasados šven
tėje Maskvoje.

, Todėl Lodge pareiškė viltį, 
kad kelias paliekamas atviras 
karaliui Saudui veikti. Ta pras
me, anot jo, Asamblėjos akci
ja buvo suderinta su septynių 
valstybių rezoliucija.

Sirijos-Turkijos konflikto 
klausimą diskutuojant, — pra
dėjus jį Sirijos skundu prieš 
Turkiją, pradžioje buvo many
ta, kad nebus jokių rezoliucijų. 
Bet vėliau Sirija įteikė savo re
zoliuciją, reikalaudama, kad JT 
sudarytų investigacinę komisi
jų, kuri būtų pasiųsta į Sirijos- 
Turkijos pasienį ir nustatytų, 
kiek turkų kariuomenės judėji
mas graso Sirijos saugumui. Ko
misija savo pranešimą Asamblė
jai ir Saugumo Tarybai turėjo 
patiekti dviejų savaičių laikotar
pyje-

Septynios valstybės, kurių 
tarpe buvo Kanada, Danija, Ja-

• linija, Norvegija,’ Paragvajuj,

bet jos oficialiai jos nesponso- 
rav o, nes Amerika laikė, kad ji Į 
bavf šiose diskusijose perdaug 
paliesta. Sovietų Sąjunga taipgi 
nesidėjo prie Sirijos rezoliuci
jos, nes ir ji “buvo paliesta”. 
Faktinai, Sovietų Sąjunga ir 

i JAV čia buvusių diskusijų me
tu ii- buvo svarbiuoju objektu.

Išlindo yla iš maišo

Taip, kaip anot turko, disku
sijos parodžiusios, kad Turkija 
esanti “taiką mylinti tauta”, tai 
tos pačios diskusijos parodė, kad 
sovietai dirbtiniu būdu buvo ban 
dę sukelti karo paniką Vid. Ry
tuose. Šitai daugeliui atvėrė a- 
kis, kai abi datos — diena po 
Turkijos rinkimų ir NATO ka
riuomenės manevrų pradžia — 
praėjo be jokių karo ženklų, kai 
tuo tarpu, anot Sovietų Sąjun-' 
gos, Turkija tada turėjo pulti 
Siriją. Sovietais suabejojo ir 
kaikurios arabų valstybės, kai 
užs. reik. ministras Gromyko 
jiems ėmęs rodyti neva doku
mento fotokopiją, kurioje esąs 
įsakymas Turkijos vyr. kariuo-, 
menės štabo pradėti karą su Si
rija. Turkija viešai pareiškė, 
kad jeigu Gromyko tokį raštą 
turi, tai tegul jis jį parodo vi
siems ir viešai. Tačiau Gromy
ko to rašto dar neparodė.

Ispanija jieško
prekybinių santykių

MADRIDAS, Ispanija, lapkr. 
3. — Ispanija bando užmegzti 
prekybinius ryšius su komunis
tų kontroliuojamais kraštais ry
tinėje Europoje. Ispanija buvo 
išskirta iš Europos bendros rin
kos. Todėl Ispanija turbūt buvo 
priversta jieškoti prekybinių 
santykių su komunistų valdomo 
mis valstybėmis.

Egipto bovelna
ir rytine Vokietija

'CAIRO, Egiptas, lapkr. 3. — 
Ekonominiai šlubuojąs Egiptas 
prekiauja beveik 20 milionų do
lerių vertės bovelna su rytine 
Vokietija. Egiptas daugiausia 
bovelną parduoda už chemikalus 
ir dirbtines trąšas. Egiptas praė 
jusiais metais panašiai pardavė 
bovelną Čekoslovakijai. Vėliau 
čekai egiptietišką bovelną par
davė vakarinei Vokietijai už 
„stiprų pinigą,” kurio taip gy
vai reikia Egiptui.

• Plaukiojanti bazė „Petras 
Cvirka" spalio 22 d. sugrįžusi iš 
Atlanto į Klaipėdą atgabeno 
daugiap kaip 24,000 statinių žu
vies (silkių).

KALENDORIUI
Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis, 

lietuviški: Orūnas ir Buteika.
Saulė teka 6:26. leidžiasi 4:43.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
nprininukę Ir šalta.

Atlas raketa, apdengta drobe, vežama per vieną Kalifornijos miestą iš fabriko į bandymo 
vietą Floridoje. Šios raketos vežamos specialiuose sunkvežimiuose ir yra lydimos saugumo parei
gūnų. (INS)

Hidroelektrine 
stotis Kaune

MASKVA. — “Izviestijos” Nr 
254 praneša, kad prieš dvejus 
metus pradėtoji hidroelektrinės 
stoties statyba ties Kaunu tę
siama toliau. Ekskavatorių kau 
šais ir buldozeriais jau esą iš
kasta 700,000 kubinių metrų že
mės. Aplinkui išaugęs nedidelis 
miestelis iš akmeninių namų, o 
šalimais — garažai, dirbtuvės, 
betono gamybos įmonės. Spalio 
23 d. pradėtas pilti betonas hid
roelektrinės stoties pamatams. 
Ta proga suorganizuotose iškil
mėse dalyvavo Lietuvos kom. 
partijos sekretorius Sniečkus, 
min. pirm. Šumauskas, Lietuvos 
Augšč. tarybos prezidiumo pir
min. Paleckis. Po mitingo buvo 
atidaryta metalinė lenta su įra
šu “1957 m. spalio 23 d. padė
tas pirmas kertinis betono met
ras Kauno hidroelektrinei sto
čiai, statomai Sovietų Sąjungos 
XX kom. partijos suvažiavimo 
nutarimu”. Taigi, niekur be mas 
kvinės propagandos neapsieina
ma.

Komercijos sekretorius
depresijos klausimu
WASHINGTON, lapkr. 3. — 

JAV komercijos sekretorius Sin 
clair Week« vakar įtikinėjo, kad 
„kalbos apie depresiją ar atsi
pūtimą esančios neprotingos.”

Komercijos sekretorius Weeks 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais pasakė, kad ekonomija yra 
„geroje padėtyje."

Rastas ežere

CHICAGO, III., lapkr. 3. — 
John Nicholas, 75 metų, 815 N. 
Racine ave., lavonas vakar iš
trauktas iš Michigan ežero apie 
100 pėdų nuo Navy Pier. Poli
cija pareiškė, kad lavonas išbu
vęs dieną ežere.

Sužeistos Italijoje

WASHINGTON, lapkr. 3. — 
Trys jaunos amerikietės, įskai
tant Chieago Daily News laik
raščio biuro, AVashingtone virši
ninko Edwin A. I.ahey dukterį, 
sunkiai sužeistos Italijoje.

Trys VVashingtono (D. C.) 
moterys, visos po 22 metus, bu
vo išvykusios trijų mėnesių ke
lionėn po vakarinę Europą.

• Olandija. Daugiau kaip pu
sė Olandijos gyventojų niekada 
nematė kino teatro. Jie labiau 
vertina namų džiaugsmą

Maskva nepasako, kaip buvo
paleistas dirbtinis mėnulis

LONDON, lapkr. 3. —Rusai šiandien pranešė paleidę antrąjį 
žemės satelitą — šis veža šunį. Radijo signalai rodą, kad šuo yra 
gyvas, pasakė rusai.

Satelitas esąs šešis kartus --■ ■ ■
sunkesnis negu buvo paleistas 
spalio 4 dieną. Antrasis satelitas I 
dabar apsisuka aplink žemę kiek I 

■ vieną valandą ir 42 minutes i 
maximum 937 mylių augštumo- 
je, paskelbė Maskvos radijas.

Mirė V. Steponaitis
VILNIUS, okupuota Lietuva 

Mirė Vytautas Steponaitis 
(spalio 12 d.), buv. Lietuvos ka
rinės spaudos darbuotojas, bib-

„ .... . . liofilas, bibliografas ir istori-
Hermetiskai uždarytas , T, . ,kas. Buvo gimęs 1893 m. kovo 

Šuo hermetiškai uždarytas dė 24 d. Sintautuose, Šakių apskr. 
žėje, kurioje oras yra automa-1 Yra surinkęs daug medžiagos iš 
tiškai reguliuojamas, sako Mas- į carinės valdžios laikų. Po karo 

į kva. > dirbęs Lietuvos knygų rūmuose
,, , . ir valstybinėje respublikinėjeMaskvos radijas praneš, jog bibliotekoje, ėdamas

Lietuva spalio revoliucijos 
minėjimo ženkle

c
ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Jau kuris laikas vyraujanti pavergtosios Lietuvos spaudo
je ir radijo pranešimuose tema — pasiruošimai keturiasdešim
tosioms spalio revoliucijos metinėms.

Pasiruošimai vykdomi sočia- ==================
listinio lenktyniavyjno ženkle. Į- 
vairios įmonės ' skelbia įsiparei
gojimus išleisti daugiau produk
cijos, negu ankstesniais metais.
Vyksta susirinkimai, kuriuose 
vienur kitur senieji komunistai 
pasakoja apie Rusijoje prieš ke
turiasdešimt metų vykusią re
voliuciją.

iš dirbtinio mėnulio (žemės sa
telito) gautos informacijos pa
rodo, kad „mokslinių instrumen- 

, tų veikimas ir šuns gyvybinių 
' veiksmų kontrolė vyksta norma- 
i liai.”

Atlikęs pirmą kelionę

bibliografinius leidinius, iš ku
rių paminėtini: “Tarybų Lietu
va 1940-55”, “Tarybinė lituani- 
ka 1944-46 m.”. 1954 m. buvo iš
leistas “Kaimo bibliotekos kata
logas.” Būdamas didelis lietu
viško spausdinto žodžio mėgė-

„ .. . jas, visą savo amžių rinko lie-
Rusijos satelitas, sakoma jau tuvi4kas knygas ir sjaip ,eidi.

Žinoma, nestinga įtaigų apie 
pasiekimus bolševikiniais me
tais. Kuriuos visu tačiau skel
bia dirbtinio žemės palydovo te
ma, pabrėžiant, jog Sovietų Są
junga, paleisdama žemės paly
dovą, ne tik tapo pirmaujančia 
valstybe pasaulyje, bet su že
mės palydovo paleidimu įžengta 
į naują socialistinio įsigalėjimo 
ir kapitalizmo žlugimo erą.

Ameriką pasivyti ir pralenkti,
Lietuvos valstybinės plano ko 

misijos pirmininko J. Laurinai
čio teigimas šiuo atveju tepami
nėtas kaipo pavyzdys bolševikų 
nesiskaitymo su tikrove.

“Tiesa” spalio 8 dieną paskel
bė bolševikinės valdžios ir komu 
nistų partijos centro komiteto 
kreipimąsi į jaunimą, darbinin
kus ir tarnautojus eiti talkon 
padėti suimti derlių kolchozuo
se, kad nebūtų nuostolių, kurie 
buvę patirti praėjusiais metais. 
Po šito kreipimosi, jau sekančią 
dieną, tai yra spalio 9 iš Vil
niaus išvyko apie 4,000 mokslei-

atliko pirmą savo kelionę aplink 
žemę, pirmiausia virš Maskvos 
vakar 10:20 (Chicagos laiku) 
vakare ir sugrįžęs šiandien 
12:05 ryto.

Antrojo žemės satelito palei
dimu rusai dramatiškai teigia 
Rusijos mokslininkų pažangą, 
šiandien jungdami su 40 metų 
bolševikų revoliucijos sukakties 
minėjimu.

mus.

TRUMPAI IS VISUR
• Vidurio ir rytų Europos 

krikščionių demokratų sąjunga 
iškeliama iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Tos sąjungos centras 
ligšiol veikė New Yorke. Čia bu
vo ir jo biuras. Valdybos narių 
dalis,'labiausiai lenkai, rėmė idė

Paskelbusi apie antrojo dirb- ją iškelti valdybą ir biurą į Pa- 
tinio mėnulio paleidimą, Maskva ryžių. Lenkai susilaukė pritari- 
nepasakė, kaip jis buvo paleis- - mo ir Free Europe komitete, 
tas į erdvę. , kuris remia pinigais. Biuro gen.

• .. i sekretorius ir didžioji kitų tar-
1,118 svarų nautojų dalis jau perkelta. Iš-

vyko į Paryžių ir pora valdybos 
narių. Sąjungoje dalyvauja če
kai, lenkai, latviai, lietuviai, 
vengrai, kroatai, slovėnai. Biure

. .... .daugiausia yra lenkų ir čekų.
žemės satelitas, turis mokrtm.ua Lietuvj uk 
instrumentus, sveria 1,118 sva-!

ni" • Vokiečiai įsirengs specialų
• Jungtinių Amerikos Valsty- siųstuvą transliacijoms į kraš- 

bių devynios žemės satelitui sek- tus už geležinės uždangos? To

Maskva praėjusią savaitę pra 
nešė, kad satelitas su šuniu grei 
tai bus paleistas.

Maskva pranešė, kad antras

vių, studentų ir specialiųjų mo
kyklų mokinių talkinti kolcho- y stotys vakar anksti negalėjo kį reikalavimą paskelbė federa-

...kad derlius būtų suimtas 
nuostolių

be

zininkams suimti derlių. Tain 
pat skelbiama, kad apie 4,000 
panevėžiečių, moksleivių, darbi
ninkų bei tarnautojų išvyko pa 
dėti suimt) derlių. Būdinga tai, 
kad sovietinė spauda šiais me
tais lyg ir rodo kiek daugiau dė
mesio kolchozininkų sodybi
niams sklypams. Raginami kol- 
chozininkai jungtis į kolchozo 
darbus ir jiems

sugauti signalų iš antrojo 
vietų žemės satelito.

so-

Ryšium su keturiasdešimto
sioms spalio revoliucijos meti
nėms, taip pat pareigojimai gu
la ir ant žemdirbių pečių. Rei
kalaujama, kad ko daugiau bū
tų pagaminta pieno, mėsos, grū
dų.

Ypatingo dėmesio vertą tei
ginį paskelbė valstybinio plano 
komisijos pirmininkas J. Lau
rinaitis. Jis pažymėjo, jog pie
no ūkio srityje Lietuva Ameri- 
ki, jau buvo pralenkusi 1956 
metais. Belieką pasivyti mėsos 
gamybos srityje. Kai tuo tarpu 
Maskvos statistikos valdyba 
skelbia Lietuvą esant daugiau- 

j šia atsilikusią pieno gamybos
srityir. lai yra šimtui hektarų Iu |lpkr. 3. _ j
na,l.'o,.m™ rrmėa trpaęam,. ■

Užsidarė laikraštis
VIENA, Austrija, lapkr. 3.— 

Popietinis laikraštis „Weltpres- 
se” vakar užsidarė, nes jį sus
paudė finansiniai sunkumai, 

žadama duoti' „Weltpresse” amžius — 12 me-
kolchozo arklius bulvėms nuim
ti. Tačiau ir šiuo atveju pirmo
je vietoje statomi kolchozo dar
bai. Tik juos baigus, kolchozi- 
ninkai nebūsią užmiršti ir jiems, 
duodama paramos nuimant bul
ves.

Nelaimė važiuojant 
iš parengimo

nanėių tik po 84 centnerius pie
no. Tame pačiam/' lygyje pieno 
gamybos srityje pagal maskvi- 
nius duomenis vra ir Baltgudi-! j**".' »

i ja. Kitų sovietinių respublikų1
pieno gamyba stovi žymiai augš 
čiau, negu okupuotos Lietuvos, 
tuo tarpu Laurinaitis tikinėja, 
jog Lietuva pieno gamybos sri
tyje Amerika buvusi jau pernai 
pralenkusi. Tuo atveju išeitų, 
jog visa Smurtų Sąjunga jau 
praėjusiais metais būtu buvusi 
toli pralenkusi
Chruščevas tik 
r) paskelbė lpnktyniavimo pla
ną ir jis po trijų mėnesių su
griuvo, įsitikinus, jog vienerių 

' -trejų Tn«tų būvyje nepavyks

tų-

linė-3 Vokietijos susisiekimo mi
nisteris Seebohm viename vo
kiečių tremtinių susirinkime 
Lueneburge.

• Raudonosios Kinijos va
das Mao Tze-tung atvyko į Mas
kvą dalyvauti rusų bolševikų 40 
metų revoliucijos sukakties mi
nėjime. Kremliaus vadai iškil
mingai sutiko Kinijos komunis
tų vadą.

2476 N. Albany, vaikų darželio 
mokytoja, vakar žuvo automo
bilio nelaimėje, grįžtant iš pra-

Miss Berendt ir automobilio 
vairuotojas William Baumann, 
23 metų, 3303 W. Wrightwood, 
dalyvavo pradinės mokyklos, 
esančios Rolling Meadovvs, pra
mogoje. Nelaimė įvyko, kad au
tomobilis, netekęs pusiausvyros, 
trenkė į stulpą. Vairuotojas nc-

Ameriką... O Į sunkiai sužeistas, 
šiemet pavasa-

• A. Venclova parašęs naują 
romaną apie 1940 metus, kai o- 
kupuotoje Lietuvoje buvo suda- 
rvtas bolševikinis režimas

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Sovietų maršalas Gregori K. Žukov išmestas iš komu
nistų partijos centro komiteto ir valdomojo prezidiumo. Jis 
apkaltintas bandęs „likviduoti” komunistų partijos kontro
lę ginkluotose pajėgose ir sukurti „asmeninį kultą,” Krem
liaus išsireiškime, vieno žmogaus valdžią. Sovietinė žinių 
agentūra praėjusį šeštadienį pranešė, kad žukov numestas 
nuo komunistų partijos viršūnių.

—Maskvos „Pravda”, sovietų komunistų partijos orga
nas, praėjusį šeštadienį paskelbė, kad maršalas Žukov pri
sipažinęs „prie klaidų” ir prižadėjęs pasitaisyti.

—Indija norinti gauti y2 biliono dolerių paskolą iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, kad galėtų pagerinti Indijos eko
nominį gyvenimą.

—Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) valsty
bės turbūt leis Vakarų Vokietijai gaminti kontroliuojamus 
šovinius.

—Sovietų užsienio reikalų ministeris Gromyko pareiškė 
Jungtinėse Tautose, kad Sirijai dar tebegresia pavojus iš 
Turkijos kariuomenės telkimo prie Sirijos pasienio.

—Vakarų diplomatai mano, kad Kremlius galbūt daugiau 
pralošė negu laimėjo, bandydamas sudaryti didelę krizę Iš 
Sirijos pasienio ginčo su Turkija.

—Turkijos prezidentas Celal Bayar paprašė demokratų 
vadą Adnan Menderes, dabartinį Turkijos premjerą, suda
ryti naują vyriausybę.

mokrtm.ua
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1957 lapkričio I

ŠUOLIAIS Į MEDICINIŠKĄ ŠVIESĄ!
DR. JONAS ADOMAVK'lus

MEILE IR TĖVAS

Gaila, kad neretai pacientas 
spaudžia gydytoją negydytojiš- 
kai elgtis: jis reikalauja per ke
letą minučių atlikti tai, kas, pa
prastai, kelių valandų laikotar
pyje atliekama. Jis tariasi su
taupysiąs — tik už kelias minu
tes gydytojui sumokėsiąs. Taip 
žmogus elgiasi ne automobilio 
motorui sugedus, bet jo paties 
širdžiai bei skrandžiui negaluo
jant. Tokia elgsena įėjo į ma
dą — dabar sunku su šia tam
sių laikų liekana kovoti. Žmo
gus šiandien yra nusiteikęs 
taip, kaip seniau vergas: jis 
nežino, kad GALI, YRA ir TU
RI BŪTI KITAIP. O ko jis ne
žino, to, suprantama, ir trokšti 
negali. Mums dar toli iki žy
diško apsišvietimo mediciniš
kuose reikaluose.

KAMAI išreikšti. Neužten- philadelphia, Pa. 
ka pasakyti "man skrandį skau *
da”. Reikia nušviesti reikalą
smulkmeniškiau. Žinotina, ar 
skausmas rišasi su valgiu — 
paaštrėja ar nyksta užvalgius, j SA 20 kuopos sekretore, lietuvių 
kur skausmingiausia, kurion; banko patalpose buvo suruoštas 
vieton persidu oda, k a i p1 pagerbimo vakaras. Vakarui va 
šarmai (soda) bei kiti vaistai dovavo solistė Juzė Augaitytė, 
jį malšina. Svarbu žinoti, koks kuri tuo reikalu daugiausia ir

Pagerbimo vakaras
ė

Pastaruoju laiku Adelei Smai- 
lytei, kuri 10 metų išbuvo LRK-

TaL RElianea 5-lill
OR. WALTER I. KIRSTUK

•' "YTOJAS IR CHIRURGĄ® 
IBTUVIS 'ITDTTOJAflJ

8925 West 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad nuo i—4 p .p. 6:B0—8:10 
vai. vak Trečlad. Ir ieštad 1—4 v. 
P> P-

I.

yra skausmo pobūdis: bukas ar 
aštrus; o gal jis nuolatinis ar

darbavosi. 2monių buvo susi
rinkę apsčiai. Juozas Strolia

Kitados Jūs buvote tamsybė. dabar 
esate šviesa . . . Elkitės kaip Avie
nos valkai.

šventas Kaitas, Efez 5,8.

Ko betruktų, kad sunegala
vusysis sugebėtų elgtis kaip 
šviesos vaikui pridera. Daug 
ašarų šioj pakalnėj tada išdžiū
tų. Tada žmonėms akys atsi
verią — jie pamatytų, jog dau
giau suprantančiam yra kurkas 
lengviau ir maloniau gyvenimo 
vieškeliu žygiuoti. Visi su pa
šaipa sekame tūlos moters el
gesį ligoninėje, kaip ji, mirtinia 
me patale gulėdama, atsisako 
jos gyvybę išgelbėti galinčios 
kraujo transfūzijos. Ir visa 
tai ji daro dėl savo išsigalvoto 
bei kitų jai įkalbėto Dievo no
ro. Nesišaipykime iš jos per
daug, nes mūsų kiekvienas dau
giau ar mažiau panašių nesą
monių nesame atsikratę. Todėl j Tūlam sergančiajam šiandie- 
visįems lietuviams, mediciniš- Line mediciniška tiesa yra ne- 
ku gUlvojimu tamsybės šalike- girdėta neregėta pasaka. Gai
lio prisilaikantiems, dabar rei- ia, kad ši tiesa tik šviesos vai- 
kia šuoliais mediciniškon švie- kui yra matoma bei supranta- 
son pasinešti. ma. O štai kokia ji paprastu-

Pagaliau turi mūsuose net ir tė: ligoniui teisingą diagnozę 
likučiai čigoniškos magijos din- galima nustatyti tik nuodugniai 
gti. Turi kuogreičiausiai mūsų jj ištyrus. Ir taip dar ne visa- 
tarpe pranykti tokia neteisybė, da ir ne visur nusiduoda. O be 
lyg tas ar anas gydytojas yra diagnozės gydymas yra viskas, 
toks geras, kad net atspėja ligą ką jūs įsivaizduoti galit, bet 
iš laiško gauto iš Sibiro. Kitas, tik ne gydymas. Taigi, ligonį 
girdi, vien tik į akis pažiūrėjęs reikia ištirti pirm jį gydant. Ir 
arba visai į tave nežvilgterė- tai atlikti reikia nežiūrint, kiek
jęs, pasako, kas tavame skran
dyje yra. Arba vėl — šitas 
vien iš sudejavimo, - kad tau 
ranką skauda, jau žino, kokios 
adatos tau reikia. Ir taip be 
galo. Ir taip kasdien. Ir visa 
tai ne kažkur pasakų krašte, 
bet mūsiį tarpe dedasi. Ir ne
vienas’ mes tuo didžiuojamės, 
kitiems tokias nesąmones pa
sakojame, net jas laikraščiuo
se skelbiame.

Toks nusiteikimas yra lygus 
čigonės būrimu susižavėjimui. 
Tai iš piršto išlaužtai prana
šystei pasitikėjimas. Tokiu ar-

sergąs kišenėj pinigų turi bei 
kiek pacientų daktaro laukia
majame sėdi. Ištyrimas prasi
deda nuo gerai surinktos ligos 
istorijos. O kad ji būtų tinka
ma i atlikta, be gydytojo reikia
mo elgesio, reikia dar ir pacien
to tinkamo bendradarbiavimo 
bei bent minimalaus nusimany
mo sveikatos reikale.

Ligos istorija išgelbsti 

Kartais prisieina ir patyru
siam gydytojui gerai galvą pa
laužyti, kol teisingą diagnozę
,nustatyti pavyksta. Jam irgi 
kliu jodamas, ne vienas toli ne- .. . , .. , , . ,

: r n ■ . 1 ligos istorija daug padeda. Im-
nujojo. Prie pirmo kupsto su
klupęs, toks jojikas paprastai, 
ne save į nagą ima, bet visus 
apie jį esančius niekinti prade
da. Tuo jis nieko sau nepade
da, bet už tai kaip stipriai 
kitam gyvenimą apkartina. O 
kuriam iš mūsų taip elgtis ver
ta?. Juk taip tik nesubrendėlis 
tesugeba save į niekus versti. 

^Paūgėkime susipratimu

V|sa mediciniška pažanga 
nieko nepadės nei man, nei pa
čiam, jei mudu vien seniai gir- 
dėtuB prietarus užantyje nešio- 
šim 1 ar juos naujesniais pakel
sim.' Tik pasiklausykim, kokio
je mediciniškoje baloje tūlas 
mūsiškis dar tūno.

— Pažiūrėk, daktare, pulsą 
ir duok man vaistų; aš manau, 
kad mino širdis nesveika ir gy
slos sukalkėjo. O gal man skil
velis nedirba, kad taip pučia pa
valgius ir lyg gniaužia ties krū
tinkauliu, — ragina beskuban
tį gydytoją tūlas pacientas. To
kia skuba abiem patinka: ser
gančiajam nereikia ilgai pas 
gydytoją užtrukti, o gydytojui 
— jo ilgai laikyti pas save ne
prisieina. Sunegalavusysis eina 
į vaistinę recepto, lyg geležėlę, 
anot lietuviško posakio, besi
džiaugdamas. Gaila tik, kad 
neretai dėl minutės SKUBOS 
kilęs džiaugsmas liūdesio aša
romis aplaistomas esti. Ligo
nis, mat, ne visada žino, kad 
minėti jo nusiskundimai gali 
kilti dėl KELETO VISAI SKIR 
TINGŲ vidaus organų susirgi
mų. Kuris iš tų organų nega
luoja, reikia BŪTINAI sužinoti, 
nes jųjų gydymas gali būti vi
sai skirtingas. O kaip kitaip 
sužinosi, jei žmogaus reikia
mai neištirsi. Juk ir mechani
kas automobilio netaiso pirm 
jo nošpžiūrėjęs. Tai žino kiek
vienas medicinos mokyklą bai
gęs gydytojas. Jis savo parei
gą stengiasi prideramai atlikti.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteal*^

Araratal-Protezal. Med. bau
datai Hpec. pagal ba kojon 

(Arch Hupporte) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 lr 8-8. Šeštadieniais 9-i 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd SL, -Chicago 29, UI 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4280 W. 63rd St
Ofiso teL RElIauoe 5-4410 

Reald. telef. GRovehill. 6-0617 
Talandoe: 1-8 p. m., 8-8 p. m

Penktad. ttk po pietų- 
Trečlad. lr Ieštad. pagal sutarti

Tel. oflao lr buto OLymple 2-4150

DR. P. KISIELIUS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cicero 
Kaadlan 1-8 vai. U • 8 vai vak . 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 11 lkl 4 popiet...... ... , skaitė paskaitą ‘Lietuve moteristik užeinąs ir po kelių sekun- . ,.»•*•* •i ir menas . Lietuvių tremtinių 

<toų ar minučių vėl praeinu, 3Urinkia „emaiai aukų
gal gniaužiantis, o gal kaip pei-!
liu duria ar tik maudžia. Žino- Moterims, kurios suruošė tą 
tina ir kaip padėties pakeiti- Pagerbimo vakarą mūsų žymiai
mas atsiliepia į skausmo pobū-|Puik^ Peiksiu piešėjai Adelei 

Smailytei teskamba nuolat pa
dėkos žodis. Puodžiūnų Marė

dį bei jo intensyvumą.
Užkrėsti augalai bei susirgę

gyvuliai jau imta mokslo pa
diktuotais metodais gydyti. Ne
gi žmogus anų dviejų nevertas, 
kad jis vis dar iš magijos glė-, 
bio nevisiškai išlaisvintas yra. i 
Tad švieskimės SAVO pačių,

Anglijos gyventoja Constance i 
Sandra pasiskelbė, kad ji tekėsian- sveiKaungumui. 
ti už kiekvieno vyro, nežiūrėdama oooooooo0^^00000000000000'

K

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar įsigykite šventėms:
• Modernišką televiziją.
• Hi Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus trausistorinius 

radijukus
• Patogius radljo-laikrodžlus
• Gražius ei. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pastrin-

kurį negalavimą. Mat, iš rent-iklm» ei- namų apyvokos reikmenų.
. . . ! k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau-

geno davinių gauna.ua apie kų džiovintuvų, kulkiaaiurblių ir kt.
70% reikiamų informacijų, po pj^ue'^doTS^er^koje 
gastroskopijos darjų 20% pri- parduotuvėje, 
sideda. Visus šiandien medici
nai galimus ir būtinus skran- 
džvi tyrimus atlikus, vis dar 
lieka neišaiškintų skrandžio li
gos atvejų apie 10%. O juk ir 
tą dešimtį iš šimto reikia tin
kamai gydyti. Kaip tik šiais 
atvejais lemiamai ir padeda o- 
rientuotis ligonio sekim? s bei 
tinkamai su rinkta ligos istori
ja.

Maudžia, skauda

Jau anksčiau esame susipa
žinę, kaip bendrai apie savo gy
venimą gydytojui pasisakyti ir 
kaip vėmimą apibūdinti. Žen
kime dar vieną žingsnį toliau 
ligos istorijos tinkamam perda-

išsilavinimo, rasės ir amžiaus, ku
ris pajėgs sumokėti jos tėvo sko
las, 6,500 dolerių, šiuo savo skel-, 
bimu ji išsižadėjo savo sužadėti-. 
nio, teisių studento, kurį ji mylė
jo. . (INS) ,

žaizdą: genybinę ar piktybinę 
(dėl vėžio atsiradusią) ar kitą į

kime, pavyzdžiui, skrandžio 
žaizdos atsitikimą. Pasitaiko, 
kad, peršvietus rentgenu skran
dį ir vėliau periskopiniu vamz
deliu (gastroskopu) skrandžio 
vidų apžiūrėjus, vis dar neaiš
ku palieka, kokią pacientas turi

vimui — išmokime savame kū
ne jaučiamą SKAUSMĄ TIN-

KVIETIMAI
į Lietuves krepšinio pergalių 20 

metų sukakties minėjimo

ŽAIDYNES IR BANKETĄ
anksto gaunami šiose vietose: 

J. Karvelio prekyboj, 3322 S. Hal
sted, Terros knygyne, 3333 S. Hal
sted, B. Brazdžionio prekyboje, 
2646 W. 71 St., Marginiuose, 2511 
W. 69 St., A. Vasiliausko krautu
vėje, 14 St. ir 49 Avė., Cicero.

Krepšinio žaidynės prasideda 
lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. p.p, o jų 
užbaiga lapkričio 10 d. 2 vai. p.p. 
Jos įvykss St. Ritos mok. salėje, 
6300 S. Claremont Avė. (prie 
Westem Avė.) Taip pat ten bus 
ir krepšinio veteranų tarpusavio 
susitikimas. Banketas įvyksta 
lapkričio mėn. 10 d., 6 vai. Jacy’s 
restorane prie 79-tos ir S. Kedzie 
Avenue.

Minėjimo proga įvykstančio va
karo, kuris bus Liet. Auditorijo
je, lapkr. mėn. 9 d., 8 vai. Kvieti
mai gaunami prie įėjimo.

RENGIMO KOMITETAS

iš

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Ylsoldų RAMų 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

8TASYS LITWTNAS. Prea
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Kpkainavimą ir Prekių Printat' 
mą Teikiame Nemokamai 

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

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Ineorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.
40S8 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Oflao telef. LAfayette 9-3210, jei 
neatalllepia, šaukite KEdzle 1-9888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kaadien popiet nuo 12-9:80 y. 
Vak pirm. antr., ketvirt 8-8:10 v

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI
SPECIALISTE

1158 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
8 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad ll 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1158 
Rea. tel. W Al brook 5-3785

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Realdencljoa: LAfąyette. 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Wmt 47th Street
(Kampas 47th tr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vok 
Seštad. nuo 9 lkl 6 vai.; lšskyr. sek

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

Vai. kasd 12—4 
TeL C11) t raj 8-2204

5002 VVest 18th Htr., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 8-0959 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS

įLūflino
yTCLCVĮSĮOn
Csates - servlce)

«v. Ini. A. 81MRNAS 
1321 S. Halsted — OLlffside 4-5885 
atdara kasdien 9—8, pirmadieniai*

lr ketvlrtadlenlala 9—9 
0000000<>000<XXXXXXXXXX>0000

KAZYS ČESNAUSKAS |
6444 80. TROY ST. Ų 

Telef. (YAlbrook 5-7670 it įį 

Olbson 8-4938

DR. J. ir K. AGLINSKAI
■ IDYTOJAJ IR CHIRURGAI 

6430 8. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 
81 valandos skambinti telefonu

HEndock 4-1562 nuo 2 lkl 9 vaL 
y. p. kaadlan išskyrus trečlad -■ 
■uštad

Rea. tei. URovehlll 4-5005

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St (71 ir Campbell av.) ,valD , v > «.
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. Tr.efi' \r Penllt- V®Į- vak-- šeštad 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 2-4 V&1 P°P|et lr »ul1* įtarimu 

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-619.'

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika lr moterų ligos) 

Ofisas ir ros.: 5100 8. Western Avė 
I Tel. PRospeet 8-1223 arba WE D-SS?"

fl/lso 1 B-sl —r*. O. 7 A •• y

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

e Generalis kontraktorius nau- 
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų perlvarky- 
mams e Turime didėt) patyri
mą namų statyboje. • Patys 
itl tekame cemento lr medžio 
darbus, e Apkainavimai nemo 
karnai.

Tel. ofiso WA 5-3010, res. PR 0-7383

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
♦KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
'Oi., kasdien 1O-12 vol. h 7-8 vaj 
vak. Šeštadieniais 10-i vol .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res teiuf. VVAlbrook 5-5070

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kaadien 9— 11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryto.

(71at lr Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS Sp^elalyM. AKI SURIJA lr M Ų

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
Office: 10748 South Michigan Avė.
Bato 1656 W. 108 SL, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vl.į 
Vol,: kaadien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

išskirus trečlad. šeštadieniais nuo I 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PVUman 5-0700 
Buto--BEverly 8-2944

2624 VVest 69th Street 
(«9-os lr M»plewOod Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 lr 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

ATNAUJINAME NAMĄ!
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. J
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dil artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS)
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, HX|

Telefonas — FRontier 6 1882

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraus tone Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yn 
aaugu ir pelninga

Universal Savings and Ix*an Association nžtlkrlna saugumą 
•r grafų pelną.

Sangumą užtvirtina Snvlenytų Valstybių valdžios agentflra lld 
810,000.00 kiekvienam Indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų paataagoa

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas Bas grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
%

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOi* 

1701 South Damen Aveaae 
Kampas 47-tos lr Daman Avė 
Vai kasdien nuo 0—8 vai. vak

šeštad. 2—4 vai. rak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutari

telef. ofiso LAfąyette 3-0048 
Res.: W M brook 5-3048
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KAS NUGALĖS KOMUNIZMĄ?
ŽUVUSIOS VILTYS

Žukovo atleidimas iš pareigų baigia mums visu ryškumu ati
dengti vieną tiesą, liečiančią komunistinę santvarką, kuriai mes 
ligšiol vis dar permažai kreipiame dėmesio. Dauguma žmonių 
Vakaruose, net prityrusių stebėtojų, labai sunkiai taikėsi su 
mintimi, kad toks popularus II Pasaulinio karo nugalėtojas, 
kaip Žukovas, galėjo būti nuverstas. “Nenugalimosios” raudo
nosios armijos vadas buvo nugalėtas, kaip eilinis nusikaltėlis. 
Tiek politiniai, tiek laikraštiniai Vakarų sostinių sluogsniai ke
letą dienų išdirbinėjo visokias neįtikimas hipotezes, norėdami 
kaip nors Žukovo likimą sušvelninti. Visų tų pastangų pagrin
das buvo tas, kad maršalas buvo laikomas perdaug populariu 
Rusijoje, jog jį būtų galima drįsti prašalinti. O Vakarų visuo
menė, atrodo, ėjo dar toliau. Gaunamas įspūdis, lyg ji buvo su
dėjusi į šį kariškį savo slaptas viltis, tardamasi, kad jis kaip nors
išgelbės pasaulį iš komunistinės grėsmės.

: • l
KAS LEMIA KOMUNISTINĘ SANTVARKĄ?

Norint suprasti, kaip tai galėjo atsitikti, reikia įsisąmo- Į 
ninti tiesą, kad komunistinė santvarka yra valdoma partijos. 
Pirmu žvilgsniu tai gali atrodyti banali tiesa. Tačiau, ką ji iš 
tikrųjų reiškia politiniame Rusijos gyvenime, geriausiai mums 
gali pasakyti Chruščevas; tiesa, ne savo žodžiais, bet darbais.

Mąstant apie kokios politinės santvarkos jėgų balansą, ga
lima dėlioti ant svarstyklių policines, administracines, karines, 
partines, finansines ir visuomenines pajėgas. Tokia nacinė Vokie
tija pvz. galėjo būti gerai suvaldoma policinio aparato pagalba, 
kai visi kiti valstybiniai faktoriai jau buvo atsakę. Koks nors 
kraštas gali būti apvaldomas karinės diktatūros. Labai dažnai 
ekonominiai veiksniai nulemia krašto politikos kryptį. Norma
liame politiniame gyvenime pati visuomenė balsavimais apspren
džia, kam pavesti valdžią.

Mirus Stalinui, daug kas manė, kad Sovietų Sąjunga galės 
būti valdoma iš administracinio centro. Taip turbūt bus galvojęs 
ir pats Stalinas, nes jis savo patikėtinį Malenkovą paliko minis
terio pirmininko kėdėje. Tačiau šis išsyk pasirodė neturįs vairo 
savo rankose. Kai kas manė, kad Sovietų Sąjunga bus apvaldoma 
iš slaptosios policijos būstinės. Taip manė ne vien prašalaičiai, 
bet ir pats šios įstaigos viršininkas Berija, kuris ir buvo pradėjęs 
taip reikštis. Bet mes visi atsimename, kaip Chruščevas praša
lino ir sunaikino Beriją. Paskui jis prašalino administracinį cent
rą su Malenkovu ir Molotovu. Dar buvo likęs vienas savaran
kiškas veiksnys — kariuomenė, kurios vadą jis atleido šiomis 
dienomis.

PARTIJOS VALDŽIA

Kodėl Chruščevui taip sekasi? Visų pirma reikia pastebėti, 
kad jis yra labai gabus žaidėjas jėgų persvara. Jis moka puikiai 
dozuoti baimę ir atvangą. Būdingas yra jo atsilankymas po Žu
kovo nūvertimo į turkų ambasadą švęsti Turkijos nepriklauso
mybės šventę. Jis tiesiog juokui paliko visą Artimųjų Rytų karo 
grėsmę,, kuri taip buvo įtempusi visų nervus. Tai didelio gemb- 
lerio taktika. Tačiau jis vienintelis iš visų Stalino įpėdinių su
prato, kur yra padėta rankena valdyti Sovietų Sąjungai. Ta jė
ga yra partija. Tai yra išdirbtas ryšys tarp žmonių, kuris yra 
tapęs svarbesniu už visus kitus galimus žmonių ryšius.

*1* z'* J
Šią sįstemą komunizmas išugdė labai plačiai ir rūpestingai 

pravestu visuotiniu politiniu lavinimu, šiame darbe jis neapsi
ribojo vien partijos nariais. Jis nesitenkino kurį nors žmogų ar 
kraštą išoriniai pavergęs. Komunizmas negaili didžiausių pastan
gų savo pavergtuosius perauklėti. Jei to jis nepasiekia įtikinėji
mu, tai jis padaro pakeisdamas žmogaus gyvenamąją aplinką. Jis 
stengiasi nepalikti žmogui jokio privatumo ir jokios širdies gilu
mos. Jis atvirai naikina visus kitus žmonių ryšius ir kuria tik 
vieną komunistinės politikos ryšį. -

Komunistai yra įsitikinę, kad be komunistinės filosofijos nė
ra komunizmo. Lenino šūkį “be revoliucinės teorijos nėra įma
nomas joks revoliucinis sąjūdis” komunistai pavertė gyvu visuo
meniniu faktu.

Tiesa, šiandien komunizmas dvasiškai nestovi ant tvirtų pa
matų. Pats Chruščevas, kritikuodamas Staliną, gerokai yra juo3 
apgriovęs. Taip pat yra ten visuotinis nepasitenkinimas antire
ligine propaganda. Tačiau, nepaisant to, ten yra pasilikusios kai
kurios komunistinio mąstymo formos, kurios dar gerai funkcio
nuoja. Viena tokių komunistinio galvojimo formų yra partinio 
ryšio pirmenybė prieš administracinį ar karinį. Rusijos žmogus 
partijos būstinės bijos dar ilgai po to, kai ten partijos jau ne
bebus.

ŽUKOVAS — NEVYKUSIOS KOVOS SIMBOLIS
Žukovo prašalinimas visų pirma yra raudonosios armijos pra

laimėjimas prieš partiją. Jeigu ir ne patį armija, tai bent Žu
kovo popularumas buvo atsistojęs skersai kelio visagaliam par
tinės diktatūros ryšiui. Tačiau Vakarų visuomenės toks gyvas 
užjautimas Žukovui liudija ją esant tarsi Žukovo dvasine sąjun
gininke. Ar šis jausmas nereiškia, kad ir Vakarų visuomenė sa
vo kovoje su komunizmu yra savo viltis sudėjusi vien techniškose 
ir karinėse priemonėse?

' I

Militarinės priemonės kovoje su komunizmu, net jeigu jos 
būtų žymiai sėkmingesnės negu Žukovo, negalės visko atlikti 
šioje kovoje. Geriausiu atveju jos galės tik pradžią kovos at
likti. Visa pagrindinė kovos našta liks tiems, kurie norės ko
munizmo pavergtiems kraštams pasiūlyti žmoniškesnę santvar
ką. Bet šio uždavinio negalės atlikti žmogus, kuris, nors tiki į 
Dievą ir gerbia savo artimą, bet nieko nėra galvojęs ar dirbęs 
visuomeniniams žmonių santykiams išlyginti. Galbūt komuniz
mui dar labai ilgai reikės laukti tokio krikščioniško priešo, kuris 
ne tik jį nugalėtų, bet ir išlaisvintų iš jo negalių.

Tas laukimas gali užtrukti, nes mes šiandien dar permažai 
kovojame su komunizmu aktyvia organizacine žmogaus dvasios 
pastanga. Komunizmas iš medžiaginio prado yra padaręs dva
sinį principą, kuriuo grindžia savo politiką. Principas yra klai
dingas, bet jis yra sužadinęs nepaprastai platų politinį galvo
jimą. Vakaruose tuo tarpu linkstama eiti visai priešingu keliu, 
tariant, kad politika nedaug turi reikalo ąu dvasiniu žmogaus 
gyvenimu. V. Bgd.

I.AISVft NELAISVĖJE Galimas dalykas, jog būtų ap- 
Londono “Economist” rašo: sieita ir be policijos, jei pilietiniu 
Studentų laikraščio “Po Pros susiklausymu lenkai prilygtų an 

tu” uždarymas, nors liūdnas ir glams. Išbuvimas pusantro 
riaušes sukėlęs dalykas, bet go-1 šimtmečio svetimųjų globoje, 
mulkizmo pabaigos pradžia, trumpas, labiau nepriklauso- 
nors kaikurie vyrai Maskvoje ir mybės negu demokratijos, laiko 
Rytų Europoje to labai norėtų, tarpis, žiauri ir demoralizuojan-
Sukilimo nuotaikų nebuvo. Prieš 
metus prie "Po Prostu” studen
tų prisidėjo darbininkai ir vals
tiečiai, bet šiuo momentu vąlstie 
čiai yra patenkinti žemės nuo
savybe, o darbininkai — padi
dintomis algomis. Policija buo
žėmis ir ašarinėmis bombomis 
lengvai susidorojo su supyku
siais studentais ir triukšmauti 
išėjusiais jaunuoliais.

Bet galvosūkis, kaip apriboti 
minties laisvę, nesugrĮžtant prie 
stalinizmo, vistiek pasiliko neiš
spręstas. “Po Prostu” uždary- 

. mas gal būtų be jriukšmo pra- 
i ėjęs, jei studentams būtų buvęs 
leistas protesto mitingas poli
technikume ir pasiųsta patikimų 
kalbėtojų. Bet jie rado užrakin- 

• tas duris, pradėjo gatvėje karš- 
I čiuotis, o policijas įsikišimas už
kaitė puodą.

ti nacių okupacija pilietinių nuc - ' 
taiku nes"stinrino. Stalinizmas 
M pilietines nuotaikas su 
kraipė, oet u* visuomenės sluogs 
nius suvartė. Miestiečių skaičiai 
padvigubėj^ atvykėliais iš kai
mų, kurie dar nevisi priprato 
miestiškai gyventi.

Gomulkos žygis prieš spaudos 
Į laisvę ypač yra kartus lenkų in
teligentijai, nes ji ta laisve be 
galo didžiavosi ir laikė už visa 
brangiausia. Vifenas vyriausy
bės narys jnet sakė: "Jie manė,

King Saud, Saudi Arabijos karalius, (juodais akiniais) 
siūlosi tarpininkauti Turkijos ir Sirijos ginčuose. Kairėj Tur
kijos užsienių reikalų min. Zorlu. (INS)

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge“.

amoralių politikų stovi visa eilė 
vidinės ipenkystės pagraužtų va
dinamųjų kultūrininkų. Šalia 
vienu ar kitu atveju klydusių 
ar klystančių politinių grupių 
dovi visa eilė kultūrinių ir ki
tokios prigimties sambūrių, ku
rie lygiai nėra švarūs nuo bar
nių, sukčiavimo, demagogijos.

Ačiū Dievui, kad čia mūsų iš
skaičiuotos dėmės tėra tik iš
imtys. Juodų avių yra kiekvie- 
noi kaimenėj. Ir tarp 12 apaš
talų buvo vienas Judas. Tačiau 
nedera tų išimčių pasigauti ir 
kelti audras stiklinėje. Geriau 
būtų, kad tie užkietėję antipo- 
litiniąi kultūrininkai įstabiau 
apsižvalgytų aplink. Tuomet gal 
jie pamatytų, jog pvz. dvi di
džiulės ,nepolitinės organizaci
jos ALB ir BALFas buvo įkur 
tos ne tų grynųjų kultūrininkų, 
bet politinių organizacijų ir jo
se dirbančių žmonių, kuriuos 
šiandien taip dažnai mes puo
lame.

Apskritai būtų gera, kad an- 
tipolitiniai kultūrininkai pamąs 
tytų, kas dėtųsi Amerikoje, ku
rios laisvėmis ir ilgamečiais dva 
siniais ir materialiniais turtais 
jie naudojasi, jei nebūtų nei par 
tijų, nei politikų, nei partinių 
"peštynių”. Neabejojame, jog 
tuo atveju būtų ramu ir gera 
— vienas vadas, viena partija 
ir daug daug kalėjimų ir kar
tuvių. Kažin, ar tuomet jie ne
pasigertų politikų ir partinių 
“peštynių”, kurios vistik yra ge 
riau, neju anarchinė laimė ar 
diktatūrinė, vergijinė ramuma.

Tokių ir panašių faktų ir fak
telių yra šimtai. Vieno ar dvie- , __  . ____ „ __ __

kad mielu noru žolę graužtų, jei jų politinį darbą dirbančių Ąrei- Į mu. Lygiai žmogaus charakte
ri^ turėtų laisvės, betekai žolės vas žodis ar žingsnis yra priski- riot būdo, širdies gerumo ne

riamas kiekvienam jų kolegai, apsprendžia nei politinės pažiū- 
Kiekviena vieno dėmelė yra vi- ros, nei kiti atskiri panašūs ele- 
sų dėmė. j raentai. žmogžudžių yra visose

Iš kitos pusės šokama į kitą profesijose, visais laikais ir vi- 
kraštutinumą. Kiekvienas cho-1 suose kraštuose. Demagogų yra 
ristas, tautinių šokių šokėjas,
dailininkas ir mokytojas, ne
svarbu, ar Lietuvos laisvinimui 
centą paaukojęs ar ne, vaikus 
lietuviškai auklėjąs ar ne, nors

davėme —- nepatiko”. Tačiau Go 
mulką nuvers ne spaudos varžy
mai, tik nepasisekimai pagerin
ti gyvenimo sąlygas. Jau dabar 
gyvenama skolon ir reikalinga 
naujų paskolų. V.

TERMINŲ IR SĄVOKŲ SĄMYŠYJE
KELETAS PASTABŲ APIE KULTŪRININKĄ, POLITIKĄ 

IR PASIDIRBTUS “BAUBUS”

A. ERDVILAS

Turbūt neatsitiktinai kartu su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
organizacijos kūrimu ir maž
daug tuo pačiu metu vykusia 

i bendros politinės laisvinimo vir
šūnės tam tikra krize lietuvių 
visuomenėje prasidėjo puolimas 
politikų ar /apskritai žmonių, 
politiniame ar partiniame darbe

sų kalbamąjį klausimą svarsty
damas, staiga išsitaria, jog esą 
mūsų politikai įsileistini į NN 
organizaciją,. tik jie turi atsisa
kyti demagogijos. Toks išsireiš 
kimas byloja giliai įsišaknijusią 
mintį — visi politikai yra dides
ni ar mažesni demagogai. Juk 
pvz. niekur neteko girdėti, jog

aktyviau pasireiškiančių. Poli- tokia sąlyga būtų statoma šim-
tikos ir politiko terminas pra
dėjo įgyti kažkokią naują nega
tyvią prasmę, kaip pvz. tokie 
nekalti, bet nacių išniekinti ir 
bolševikų subanalinti terminai 
“propaganda” ir “draugas”.

Tas faktas apgailėtinas dar 
labiau, nes nematyti galo šiai 
segregacijai tarp kultūrininko 
ir politiko, kurią vykdo šiandien 
daugelis mūsų šviesiosios inteli
gentijos. Politikas yra kaltina
mas įvairiomis tautinėmis ir' vi- 

’ suomeninėmis nuodėmėmis. Jis 
apšaukiamas Lietuvos laisvės ar 
dytoju, demagogu, diktatūrinin- 

j ku, puses bendruomenės nesėk
mių kaltininku, lietuviškos vie- 

1 nybės ardytoju ir dar kitokiais 
stipriais, šiurkščiais ir švelnes
niais epitetais. Toks galvojimas 
kaikuriuose žmonėse yra toks 
stiprus, jog tapęs pasąmoniniu.

I Štai neseniai vienas mūsų spau-, 
i dos bendradarbis teisingai mū-

tais kartų muzikui, dailininkui, 
rašytojui, gydytojui ar kurios 
nepolitinės organizacijos veikė
jui.

nebūtinai kinta su kiekvienu o- 
ro. profesijos ar darbo pakiti-

visose partijose, visose profesi
jose bei visose pasaulėžiūrose. 
Šventųjų būrys yra lygiai mar
gas, neribotas viena kilme, vie
na lytim, vienu talentu. Šito

vieną lietuvišką laikraštį skai- fakto ignoravime ir glūdi mūsų
tąs ar ne, — jau yra kultūrinin- segregacionistų” klaida: jieš-
kas, augštesnės klasės persona, kojimas baubų ten, kur jų nėra. 
kone žemės druska.. O jei dar Jei jie pasistengtų pažvelgti į 
jis geba gaišiai šūktelėti apie žmogų, o ne į jo vieną ar kitą 
tautinę vienybę ir pakolioti po-! ypatybę, jie pamatytų, jog ne 
litiką — jis statomas tauraus1 visi politikai yra demagogai ir 
lietuvio, vienybės šalininko, di- į visi politikai šventieji. Tas pats 

ir su politinėmis grupėmis bei 
kultūrininkų sambūriais. Ir vie

džios asmenybės pavyzdžiu.
\ j

Nemanome šioje vietoje leis-,1
tis į ginčus, kas yra vertinges
nis — politikas ar kultūrinin
kas, kokie santykiai turėtų riš
ti kultūrą ir politiką ir t.t. No
rime tik prabėgomis šiuo klau
simu padaryti kelias pastabas.

Visų pirmiausiai reikėtų pa
klausti visų “segregacionistų”, 

Iš kitos pusės, neseniai vienas nuo kada ir koks nežemiškas 
aspirantas į šiokius tokius poli- autoritetas taip patvarkė, kad 
tikus buvo švelniai primintas, visi politikai ar politinį darbą 
kad jam gal kiek neišeina dirb- i dirbantieji negali būti kultūri/ 
ti su gimnazinio jaunimo gru- ninkais ir atvirkščiai. Nuo kada 
Pe- (Lyg jis būtų buvęs raup- talentingas poetas negali būti 
suotas!) Nueinama net taip to-, ir talentingu politiku ? Nuo ka
li, jog mūsų studentija net re- į da gabus politikas, aktyvus par- 
zoliucijomis stabdoma nuo akty į tietis negali būti kultūrinės ar 
vesnio dalyvavimo politinėje1 kitokios nepolitinės organizaci- 
veikloje ar net politinių klausi-, jos vadovu. Iš kitos pusės, kas 
mų aktyvesnio studijavimo. Bai padaro politiką demagogu, o ne 
doma studentija, kuri visais lai-1 politiką — ne? Kodėl “nepar- 
kais ir visuose kraštuose buvo tietis” automatiškai tampa ge- 
pats aktyviausias politinio gy- j resniu už "partietį” ? Bandyda- 
venimo elementas; politiniai ak- [ mi atsakyti į šiuos klausimus, 
tyvistai ir revoliucionieriai pa- mes pamatysime jų nelogišku- 
čia gražiąja tų žodžių prasme mą. Žmogaus negalima matuo- 
mūsuose yra baidofna nuo poli- ti vien pagal jo profesiją, svorį, 
tikos, tarsi politika juos pavers religiją, politines pažiūras, gabu 
kažkokiais parijais. mus ir t.t. Žmogaus asmenybė

BBHBBBBHK JANIS KLIDZEJS

9R ėfijtto/iad Ola/ctuA
K ROMANAS

vertž A.1 UBifisklė IKKMMAŽ?

(TĘSINYS)

— Draugai! Kokią dainą! — šaukė kažkuris.
Ir skambėjo šešiasdešimt jaunų, galingų balsų: 

„Geras gerą susitiko...“ /
— žengiu žingsnį — žemė dreba, valio!
Tariu žodį — miškai skamba, trad - rai - lala!
Andrių draskė, kėlė ir nešė dar iki šiol nepatirti 

jausmai: iš tikro atrodė, kad po šio triukšmingojo bū
rio žingsniais žemė dreba ir jų balsuose miškai skambą.

— Dabar šitą — „Žydėk, žydėk, rugių varpa“, — 
šaukė Kalnietis.

Vėl dainavo visi ir Andrius, klausydamasis, gyve
no prie Sidabro ežero, Salanų, Salnišų ir Rugajų lau
kuose.

Skambutis. Visi suėjo į salę. Pirmininkas pradė
jo susirinkimą ir paskelbė darbų tvarką.

Kažkas skaitė referatą „Jaunuoliai — grožio jieš- 
kotojai“. Po to diskusijos, patrauklios, aštrios ir gy
vos, kaip keliai sužaliavusiais laukais, ar žaibai, einan- 

i tieji nuo dangaus iki žemės.

— Kodėl nesuradau šių bičiulių anksčiau ? — An
drius galvojo ir jam pagailo, tarsi jis ką nors būtų pa
vėlinęs.

Cia visi ėjo kaip bangos, kaip vėjai, ir tie rames- 
j nieji, kaip naujai statomų namų mūrininkai.

— Bičiuli, Jonai, dažnai esu buvęs kvailas, —.sakė

nur, įr kitur yra piktos valios, 
menkų asmenybių, kilnaširdišku 
mo ir garbingumo. Šalia suktų,

IŠ ARTI IR TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS

' Naujas specialus didelis 
sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigu* ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
a047 W. «7th PI. Chioago, 

UL VVAlbrook 5-8063

INSURED 
UPTO.* /

FEDERAL 
5AVING

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savings
gausi greitą patarnavimu
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.
Virginia 7-7747

AND IX) AN ASS’N. JOHN J. KAZANAUSKAS. 

President

Andrius, — bet šį vakarą parūpink man įstojimo an- siektų išsilyginimo. — Kitaip — kokiems velniams tad 
kalbėti apie žmogų, dvasios kultūrą? Meluoti, patai
kauti ir vogti gali kiekvienas, kas turi akis, bumą ir— Tu įstosi pas mus?

— Tuojau!
Andriaus geriausias draugas Jonas būtų apsiver

kęs iš džiaugsmo, jei tai visa/tebūtų įvykę taip staiga 
ir šio didelio būrio tarpe. Jo širdis džiūgavo:

— Andrius bus mūsų! Mūsų!

i 47. |-
Dveji metai dar buvo^ atlaužti nuo amžinybės ir 

Į padalinti tarp žmonių gyvenimo valandų. Jau dvejus 
metus Andrius buvo dirbęs universitete — klausęs pas
kaitų, dirbęs laboratorijose ir tvarkęs egzaminus.

Toks savotiškas šis laikas buvo. Ne, ne todėl, kad 
laikas galingiausias keleivis, einąs dideliais žingsniais, 
ir viso nešėjas, ir ne todėl, kad jis lipo nuo kalno į kal
ną, nuo tamsos į šviesą ir nuo šviesos į tamsą, ir ne 
todėl, kad niekas nebegrįžo toks pat, kaip kartą buvęs: 
ar tai būtų laimė ar nelaimė, grožis ar svajonė. I

pilvą... Reikalinga susivaldymo ir kitų valdymo galia 
su kilnia dvasia.

Taip dažnai Andrius pagalvojo apie kūrybingo 
žmogaus gyvenimo prasmę.

Įvairios nuotaikos ir daug kas Andriuje pasikeitė. 
Galbūt tai buvo ir dėlto, kad jis jau buvo senesnis: da
bar jis turėjo dvidešimt du.

Gyvenimo nesulaikė nei laimė, nei nelaimė, ir jo 
tėviškėje, kaip ir seniau, dienos aušo su žydėjimu. 
Jauni berniukai ir mergaitės, kurie augo po jo, jieškojo 
savojo gyvenimo. Andriaus brolis Jonas jau mokėsi 
gimnazijoje, ir Andrius jam padėjo kiek galėjo su viena 
kita dešimtine. Sesuo Verutė jau buvo paskutinėje 
pradžios mokyklos klasėje, ir Andrius galvojo apie tai, 
kad ir ji turi jieškoti kelio toliau. Tegu ir bus sunku, 
bet reikia išbristi! Nedrįs niekas juoktis Rugajų tėvui
į akis, kad jis su savo vaikais pražuvęs! Ateis laikas,

Andrius buvo daugiau išmokęs, giliau ir toliau jieš- kad prieš Rugajų visi nukei8 kepures!
kojęs ir dažnai pats sau mintyje sakė: Mokytojų institute mokėsi taip pat Marytės sesuo

— Juo daugiau tu žinai — juo daugiau tu nežinai. Antosė. Praėjusią vasarą, kai Andrius buvo nuvažiavęs 
Kiekviena naujai išgyventa diena, kiekvienas pa-1 į namus, pamatė, kaip labai ji buvo panaši į Marytę.

| tyrimas ir pergyvenimas, ir kiekvienas naujų žmonių Taip pat tarųsū.-i plaukai, akys giedrios, didelės, veido 
pažinimas vis daugiau atskleidė gyvenimo dramų ir gy- išraiškoje tas džiaugsmo ir liūdesio susiliejimas. An- 

' venimo komedijų. Ir tau ten priklauso rolė. Vaidinsi ?1 drius mintimis grįžo atgal ir prisiminė, kad visai tokia 
Keitimasis. Amžinas keitimasis ir augimas. Ir pat buvo Marytė, kai ji, pradžios mokyklą baigusi, ka-

Andriuje buvo daug kas pasikeitęs — daug kas nuar- daise sakė:
dyta ir daug naujo surasta. Nepajudintas liko tik jo( — Andriau, žinai ką: aš niekad nenorėčiau būti se- 
gyvenimo pagrindinis dėsnis. nesne...

— Jėga ir grožis! . j — Taip, ji neliko senesnė. Nulūžo, kaip balta gėlė.
Ne, tai nebuvo jo poza. Tai buvo jo tikrovė, kuri, Antose... Galbūt tu esi, ar galėsi būti, toji pati ma-

jame skambėjo kaip ir jo kraujas. no Marytė? ši mintis, tarsi žaibas, staiga nušvyti An-
Didžiausi vagys yra visi tie, kurie vienokia ar ki- driuje ir taip pat staiga dingo, ir vėl liko tamsu. Mary- 

tokia galia išplėšia tiesą tiems,, kurie mažiau pajėgia te, tik tu mane šaukei... Šaukei, bet tave ir tavo balsą
ją ginti. Todėl, kas tai mato ir jaučia, turi būti kietas paėmė tamsa.
ir aštrus, kaip plienas, kad tokiu būdu gyvenime pa- (Bus daugiau)

*
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Waterbury, Conn.
Spalio 26 a. Waterbury, 48 

Green Str. lietuvių svetainėje 
posėdžiavo apygardos valdyba. 
Be bendrųjų bendruomeninio J 
darbo reikalų platų atgarsį ra
ro Kutkaus rašto svarstymas iri 
atskiru darbotvarkės punktu 
Bagdono pateiktas 1955 m. po
tvynio aukoms VVaterburyje su
rinktų lėšų reikalas.

Pasaulio lietuvių seimo reika
lu pasisakė dr. Vileišis, Demikis, 
Chase, Strazdas, Saulaitis ir Bag 
donas. Visi pasisakė už demo
kratinį rinkimo būdą į pasaulio 
lietuvių seimą.

Bagdonui paprašius perskaity 
ti 1955 m. apygardos protokolą i 
Nr. 2, paaiškėjo, jog valdyba y- 
ra kalta, kad surinktos potvynio | 
aukoms lėšos nepanaudotos tam 
didžiam tikslui, kuriam jos bu
vo skirtos.

Šis nemalonus įvykis sukėlė 
daug nereikalingų kalbų ir įta
rinėjimų. Reikėtų kaip galint 
greičiau sutvarkyti šį reikalą,

' paskirstant aukas nukentėju- 
siems ir bent keletoje lietuviškų

KYŠIS IR STREIKAS
fllHHfifl

George Mennen, muilo kompa
nijos vicedirektorius ir pusbrolis 
Michigan gubernatoriaus Mennen 
VVilliams, senato tyrinėjimų ko
misijai paaiškino, kad New Yor
ko gangsteriai bandė iš jo išreika
lauti 15,000 dol,, prižadėdami baig 
ti 1951 m. streiką. (INS)

laikraščių pateikiant apyskaitą, 
kad aukoję matytų, kiek kas y- 
ra aukojęs, ir kiek kas gavęs iš 
tų aukų. Kalbėjusieji pasisakė, 
kad šios aukos turi būti sunau
dotos tik tam tikslui, kam jos 
buvo renkamos. K. Bagdonas

CLASSIFIED AND HELP WANTED A D VERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE

U kainb., 3 mieg., garažas. 813.700 
O kamb. mūr., 3 nileg. gar. *13.300 
5 lounb., mūrinis naujas. *18,501).
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. *23,000. 
Turtine ir daugiau tumių pasirinktiniu
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2139 W. 00 St. HE. 4-821)2 .■ ■ .

5 AKIEM 2KMCH
Puikus ti kamb. namas netoli 197 I 

ir Crawford. Centrailnis šildymas, i 
Garažas. Traktorius ir visi žemei j 
dirbti įrankiai. Daug vaisinių ir ki- j 
tokių medžių.*Viskas tik *17,500. A.' 
Rėklaitis.

BRANGIAI ĮRENGTAS
Naujas, mūr., 2 po 5H <3 mieg ). 

Aukfttns rūsys. 2 Šildymo sistemos. 
3« pėdų sklypas. Tik $41,000. A Si
rutis.

TIK *18,94)0
ti kamb. (4 mieg.) ti metų mūr. 

namas, vienas blokas auo Marųuette 
Pk. šildymas alvva. A. Katilius.

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais pulkus mūr. bun- 

galow, C543 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonaa,

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

Skelbkitės "Drauge”

BltlGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage. ant plataus 7 2 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos, tį bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti, įmokėti tik $4,000.

42nd A Caiiipbt'U Avė. 5 kamb. cot- i 
tage. Yra English basement, kuriame, 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam- j 
barius. Garažas, {niokūti tik 44.5OU.UO. ,

i kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- j 
-sieteliui. Gražiai apsodintas. 2 au- , 
tom. garažas Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

2-Ji.l butų --»■ G lr I kamb. meti. 
Automut. apSild. Modcrn virtuve ir, 
vonia. 37 ‘į pūdų sklypus. $90 pajų- i 
my į niūri. Arli Mnrųuetlc Pk.

Pigiai parduodamas. reikia remou 
to G kamb. mūr hungaiow. Arti tif> 
ir luivyndule.

I> kumb mūr. bungulbvv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastoge. Arti 53 
ir Christiana Avė.

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

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis į mūsų rastinę — »

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

KEAL ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. e. š. gar. — *3,404) 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. C. s. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. ti kb. liaujas, Ud. lot. — pigiai, 
t ra pigių ir pelningų namų sų rašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer A\e.._____ LA 3-3384

MARQI E'ITK PARKE:
Mūr. bung. G kumb. arti parko, 

centr. gazu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

RRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti j 

susisiekimo. Nebrangus.

REAL ESTATE __

TIKTAI IN VESTUOTOJ AMS
Naujas 8 butų po 4 kamb., vi

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

K. A K. REALTY (’OKI‘. 
KAMINSKI & KREJCI 

4.802 W. 55th St, Tel. LU 2-1700

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA VIRĖJA 
VIENUOLYNUI

Duodamas atsk. kambarys su vo
nia, televizija, gerame name. Ka
talikė. Turi kalbėti angliškai.

• Ji
Telefonuokite PO 7-4.477 po 

3 valandos po pietų.

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldų, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

AR NORI SAUGIAI INVESTUO
TI ? Štai čia — 3-jų augštų na
mas — 10 butų. Pajamų $11,500 
Arti Marųuette Parko. Kreiptis į 
sav. 2621 W. 61 St. (1-me augšte).

9528 LA CROSSE AVENUE
(1 blk. į vak. nuo Cicero Avė.)

' 2 augštų 5 kamb. mūr. namas už 
' tiktai $17,000. 45 pėdų sklypas, 
šoninis privažiavimas, didelis ga- 

■ ražas. Centr. apšild. alyva. Jmo- 
I kėtj $3,500 grynais. Matykite sa- 
I vininkun vietoje. _____ __

Arti 71-os ir Campbell Avė.
1 2-jų butų- mūrinis namas. 6 ir 6 k.

Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmloek 4-4538.

GAGE PARKE:
Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. * 

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

Turime visokio dydžio namų ir 
įvalr. biznių. I'a rūplita mę paskolas 
lengv. sulyg.

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

Med. 2 a., 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 ti k. cent. šild., sklyp.

1 31 pūdi), garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Rea. 

VArds 7-2046

NAUJAS 1> . augšto kampinis 
namas ant 43 pėdų sklypo. 5l/a 
kamb. apačioje, U 2 kamb. viršu
je, pilnai užbaigti Karštu vand. 
apšild. Ąžuol. papuošimai. "Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 6 vai.

6401 S0. KEATING AVĖ.
REliance 5-5045

C4M)K RANTEI)
Por Convent 011 Northwent side. 

Room, Bath wlth 8hower, radio and 
televjslon. Good salary. Should be 

i good Cook for slmple cooking. Mušt 
speak and understand English. Call 

| Sister Mary Helena, l'N 7-74)22 be- 
1 fore 3 I*. M. or l'N 7-914144 after 3
' I’. M.

ST. El'GENE CONVENT •
7D24) %V. Foster Avė.

BILLER
Billing done on eleetromatie type- 
vvriter. Some experience deaįrable.

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-S 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai*

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Iltį 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

Sales Registėr Clerk
-------o-------

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

223 W. Monroe St.
Mr. RAMSAY

ERanklin 2-5800

HELP VVANTED — MEN

D E MESI O !

MOVING
A. BENlULlb atlieka įvairiu) 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstums,

Tel. Blshop 7-7075

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

24)04) W. 59th St. Tel. l’Rospect 8-5454
|wiiwn 'mi'minniiiniiiiiiiiii'iwiitnnwi4iiiiinminiMiini'iuniiimmt)iimu;iii'imŲuici ae .i

Parduodamas mūrinis namas - 
krautuvė tinkanti b.et kokiam bizniui 
ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažas. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpubllo 7-7265.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUe 7-9400

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitu medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ......... ...................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo . ........................................... 39.00
3 daliu miegamieji, riešuto ąžuolo......................  ................. 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų .................. ,........... 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo .................................. ................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ............................................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto .......... .............. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim ................................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo............................... 89.00

- VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Ine.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta : Pim. wl. ir ketvlrtad 9 — 9:80 
KHntn dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 —- 5

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK,ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kem'ia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramtai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
81S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHl.ETE'S FOOT su
stabdo džioviniitių odos ir perplySima 
tarppirščlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilslos odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikųčiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Lp-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1 25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Miltvaukee, Wis.. Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Monoy Or
deri J —

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

įSIGVTCITE DABAR

iii'tiiiiiiiiiiiiiiM'iniiiiiipiin UlIMnll! l'Hlllinillllllir'ildini'lHPtl

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

"D R A U G E”
4545 W. 68 St., Chieago 29, III.
Nmoiiiiiiiiiiiiiii.iiiiniiiih!i' ■iiioiitmiMit nittiHiiiiiiiiiitiMMmcotiii'fi
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M AKIJI EITE PARKE
2-jų augštų mūr. 4 pp 5 k. $40,500. ' 

A. Šimkus.
GAGE PAKKE

6 k. mūr. bungalow (galimybė pa
daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
faražas. $18,500.

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

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

PASITEIRAI'KITE mūsų namų 
sąraše ir (sitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS į
Reni tMate — Insurance — Itentals' 

Notary Public 
5916 So. VVestern Avė. 

PKosp. 8-2234 
(KjCrtjOOOOOOOOOOOOOPOOOCKKiOO

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel Blshop 7-3340 
2737 West 43r<1 Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuris būtų gerai iš
planuotas, patogūs, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, \\illow Springs, 111.

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, skubiai 
gerai ir pigiai
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 41 vai. 

vakaro ik) 11 vai. vakaro

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 W. 51 St. VVAlbrook 5-5030 
PRoapect 8-3579 (yak. ir sekm.)

NEĮTIKĖTINA
Gražus 2-jų butų mūrinis na

mas, gerame stovy. Idealioj vie
toje. Modern. virtuvės su spinto
mis ir vonios; uždari porčiai. Ke
dzie Avė. transportacija. Žema
Iz g in q

K. & K. REALTY CORP. |
KAMINSKI & KREJCI 

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

\Ve hnve an immediate opening for

RATE CLERK
and —'

OFFICE MANAGER
Por Southern Carrler. Contact — 

V. it. Archer, (irnrnd Motor Express 
3417 So. Cicero Avė., Blshop 2-1992

REIKALINGAS DAI LYD f:
(CARPENTER)

HOME BUILDERS
< veneral Remodeling Contractors 

'Tel. HAymarket 1-3969 
1548 W. 18th Street

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Ta'pininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Uestern. PRoapect 8-22*4

Išnuomojamas 4 kamb. butas, an
trame augšte, 6 mėnesių laikui.

5616 South Claremont Avenue 
Dėl informacijų, kreipkitės HEm- 
lock 4-1677 tarp 7 ir 8 vai. vak.

Tėvai, įsigykite ir duokite gavo vai
kams paskaityti gausiai ir špalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKlfiNBS 
pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
iai) ir iliustracijas piešė Bes. Merce 
dės. 18 pusi. Kaina SI.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
4545 W. 63rd 8treet, Ohicago 29. IIL

SKELBKITftS “DRAUGE”

LIETUVIU STATYBOS R 
BENDROVĖ |

MŪRAS
Kiiilder- Gen. 4'<>iilr:*e4<ir>

Atlieka planavimo ir staty
bos darban gydytojų ofisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
'•Htarirnai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu:
IONAS STANKUS |

Kaštinės tr buto telefonas j:
PRoapect 8-24)18 &

HKIMT SO CAMPBELL AVĖ |
Chicago 29. III

i---

PROGOS —• OPPORTUNITIES

M PSIM N KAI. DP.MES1OI
l’arduodania labai pelninga, seniai 

įsteigta mėsos ir groserių krautuvė. 
Savininkas eina pensijon; patraukli 
kaina už bizni ir namų. 2-jų augštų 
mflr., fi kamb. modern. butas)--užda
ras porėtus užpakaly, karštu vand. 
alyva apšild., pilnas rūsys, garažas. 
Arti fiiith ir Ashland. Dankers, 7026 
S. Išaein,*. HIAIson 8-3411.

Išnuomojamas 5 kmb. neapsta- 
tytas butas Gimimo Panelės Svč. 
parap. bažnyčios apylinkėje. Su
augusiems arba šeimai su 1-nu 
vaiku. Tel. GRovehill 6-8995.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Ntančianskae instoiiuoja vi

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

S 1546 S. 49th Court, Cicere
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vsL 

ryto ibi Ii vai. vakaro 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET APDRAUDO8 AGENTITRA 
' Visų rūšių apdraudos. Automobl 

IIų finansavimas Notariataa Valsty
bės patvtrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite paa mus

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook ė-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Avė.. Chioago SS. TU

Pirki! Ansaiit'ms Bonusi

Remkite dien. hraufo!
VYSKUPŲ FONDO RINKLIAVA

Lapkričio 24-30 dienomia Ameriknu Katalikų Vyskupų 
Balpos lomias dar drabužių rinkliavą užsienio katalikams 
šelpti.

D ft M E 8 I O I

Visi Pittsburgho lietortal 
KLAUSO IR REMIA

Pitfsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Plttsburghe

JI TRANSLITjOJAMA 
Kiekvieną sekmadlcn’ mo 

1:36 Iki 2:00 vai. p. O
ia stiprios ir Galingo*

wloa
RADIJO STOTIES BRADDOCKIl.

I .laaia r-dkalala kreipkitės Šiuo adre 
■u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR
>tadto StAtlon W1X)A. Braddook. Pa
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FEDERALINIS DARBO ĮSTATYMAS
PRANAS šlTb AS, Chicago, III.

V. | SPAUSDINI Al. Suinteresuo- j
ti amenys nemokamai gali gau-Į 

Veikiantis \V alsh-Healey Vie- jg artimiausios Departamento Į 
šųjų sutarčių įstatymas (Public skyriaus įstaigos šiuos spausdi- 
Coatracts Act) nustato pagrin- nius, susijusius su parangos 
dus darbo standarto darbinin- įstatymu: The \Valsh - Healey 
kams, dirbantiems prie vyriau- Public Contract Act, Ruling and 
sybei reikmenų pagaminimo, lnterpretations, General Regu-i 
pagal sutartis, kurių vertė di- lations, Part 201, The YValsh- 
desnė negu $10,000. Healey Public Contract Act1

Čia pateiksime kaikuriuos Poster and Attachments. 
to įstatymo svarbiuosius nuo
statu^.’

Darbo pagrindai. Įstatymas 
tvarko, minimaliai atlyginimą,

MŪSŲ KOLONIJOSE

Pilietybės reikalais
.... ... , , , KL. Aš esu inžinierius ir gyve

ni viršvalandžius apmokėjimą, nu jAV-bėse keletą mėnesiu vi- 
ir apsaugos ir sveikatos nuo- zitoriaus viza. Aš iš tikrųjų noriu
status. Jis tvarko vaikų darbą, ^būti kaip nuolatinis gyventojas.

i As esu pasiruosęs tam daryti žy-
darbą namuose !r kalimų darbą, gįų, pgt mano kilmes krašto kvota j 

Įstatymo apimtis. Įstatymas' yna išsemta. Mano bičiuliai sako
apsaugoja darbininkus, kurie 
gamina, surenka arba pakrau
na gaminius, Įstatymas darbi
ninkais rūpinasi, kai jie dirba 
prie'.parangos. AT. Taip, jos yra teisingos. Kaip

Išimtys. Įstatymas netaiko- au£$tos kvalifikacijos užsienietis, 
•j . . \ x • • • nors kilęs iš tokio krašto, kurio

mas administratyvimams ir pro kvota yra išsemta, visdėlto turi 
fesiniams tarnautojams (kaip teisę gauti nuolatinio . gyventojo 
apibrėžta Fair Labor Standarts statusą. Tačiau jūsų aplikacija
. . .___ ___ . . j. turi įrodyti, kad jūs jau gyve-
įstatymo nuostatuose, 541 d), nOĮe JAV-bėse 1957 m. liepos 1 d. 
įstaigos darbininkams ir muiti- ir esate išpildę patvirtiną vizą dėl 
nėse kaikuriems dirbantiems. pirmos preferacijos prieš rugpjū- 

Minimalinis atlyginimu, Ran ” į ■«£ 

govas turi mokėti nemažiau, tymas leidžia jūsų žmonai ir vai- 
kaip Darbo sekretoriaus tam kams — ir svetimšalių vaikų vy- 
tikrai pramones rūšiai „nstaty- į
tas atlyginimo minimtfmas. To- kaip virš kvotos (non quota) imi- 
kis nustatytas minimumas gra nta ms, jeigu jų vedybos įvyko 
veikia daugelyje pramonės ša- pr*eš 1957 m. liepos 1- dieną, 
kų, be| ne, visose. Rangovai (Išaiškinimas gautas iš ConAnon 
įpareigoti darbinjnkams mokėti Council, New York) 
nemažiau $1.00 už vai. minima- 
linio atlyginimo, kuris Įsigalio-i c i
jo 1956 m. kovo ld. uUZAUonŲ
. .Vmfoalandžių apmokėjimas. BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
Už viršvalandžius turi būti mo- Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 
kanąa nemažiau kaip llX> karto ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų, 
už visas valandas, dirbtas dau
giau 8 vai. per dieną arba virš 
40 val...per savaitę.

Apsauga ir sveikata. Darbo
vietė turi būti saugi ir prisilai
koma sanitariškų nuostatų.

Vaiky, darbas. Vaikai jaunes
ni nėgu 16 m. ir mergaitės jau
nesnės, begu 18 m. negali dirbti 
prie parangos darbų.

Kėlinių darbas. Kaliniai ne
gali dirbti prie parangos dar
bų.

MaAcsni atlyginimai. Įstaty
mas lėidžia mokėti specialius 
mažesnius atlyginimus prade
dantiems (beginners), moki
niams ir praktikantams (lear- 
ners, aprentices), bet jų atlygi
nimo minimumas turi būti pat
virtintas.

■man, kad naujasis įstatymas duo
da galimybių man pasilikti šiame 
krašte nuolat ir atsivežti mano 
žmoną ir vaikus iš užsienio. Ar 
šios informacijos yra teisingos?

Pr. šul.

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

A. A.

KAZIMIERA GEDVILAS 
(Stonaitytė)

Gyveno 143 5 
cero. III.

So. 49 C GI

Brooklyn, N. Y.
50 metų klubui, kuris paveržtas 

raudoniesiems

Spalio 26 d. savo auksinį ju-/ 
bilėjų paminėjo Brooklyno Lietu J 
vių Amerikos Piliečių Klubas, 
gavusiai dalyvaujant tiek seno- j 
sios, tiek jaunesniosios kartos, 
lietuviams.

Šis klubas, savo veiklą pra
dėjęs gražiais lietuviškais dar
bais, pastaraisiais metais .buvo 
gerokai raudonųjų apvaldytas,! 
bet naujai atvykusiems įstojus! 
į jo eiles ir perėmus vadovybę, 
jis vėl atstatytas į tikrąsias vė
žes. Šiuo metu klubo patalpose 
randa pastogę visa eilė lietuviš
kų patriotinių organizacijų, o jo 
salėse vyksta koncertai ir minė
jimai.

Sukaktuvinė programa jau bu 
vo pradėta spalio 20 d. ir tęsta 
spalio 26 d. Spalio 20 d. sukak
ties intencija Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje buvo bend
ros pamaldos, o spalio 26 d. bu
vo paminėjimo aktas ir koncer
tas.

Ilgesnes kalbas apie klubo 
veiklą pasakė J. Šaltis, nupasa
kodamas klubo įkūrimą ir jo 
veiklą seniau, o klubo valdybos 
pirm. St. Gudas supažindino su 
dabartiniais darbais ir ateities 
uždaviniais.

Sveikintojų tarpe buvo Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. Ve. 
Sidzikauskas, N. Y. tautinių or
ganizacijų vardu — Juozas Cin
kus, Moterų Vienybės pirm. P.

Šimonienė, Lietuvių Bendruome 
nės vardu —adv. J. Šlepetys, 
“Vienybės” redaktorius Juozas 
Tysiiava, “Darbininko” redakto 
rius Paulius Jurkus, SLA var
du — Juozas Petrėnas. Raštu 
sveikinusiųjų tarpe buvo Lietu
vos generalinis konsulas Nevv 
Yorke Jonas Budrys.

Minėjimo programą vedė su
kakties rengimo pirmininkas Ste 
ponas Karvelis. Scena buvo pa
puošta JAV ir Lietuvos vėliavo
mis, Lietuvos Vyčiu bei gražio
mis gėlėmis, kurias sukaktuvi
ninkui prisiuntė lietuvis gėlinin
kas Mažeika.

Koncertinę programą atliko 
Mykolo Liuberskio vadovauja
mas skautų vyčių oktetas, nuo
taikingai padainavęs maršų ir 
liet. liaudies dainų.

Po programos visose klubo sa 
lėse vyko vaišės. .

Sukakties minėjimo proga bu-. 
vo išleistas leidinėlis, kuriame 
aprašyta ir foto nuotraukomis 
pavaizduota klubo veikla. Klu
bas įsteigtas 1907 m. liepos 29 
d. Brooklyne. Jo steigimo inicia- į 
toriumi buvo Andrius Kundro
tas, pirmasis to klubo pirminin
kas ir ilgametis jo darbuotojas. į 
Klubas inkorporuotas 1908 m. 
balandžio 3. d. Pagrindinis klu
bo tikslas buvo tarpusaVė narių 
savišalpa, o tarp kitų uždavi
nių — lietuviškoji veikla, jos 
skatinimas ir rėmimas. Vėliąją 
klubas rėmė ir Lietuvos valsty
bės kūrimą savo darbu ir lėšo
mis.

Klubas, kuriam priklauso tik i 
vyrai, 1919 m. įsigijo pirmąsias

patalpas, o dabartinėse, kurias H 
pats pasistatė ir kurios yra prie | 

, Lituanicos aikštės, tuo vardu pa 
i vadintos klubo pastangomis, klu 
bas yra nuo 1931 m. Du pasta
ruosius dešimtmečius apmirusi 
klubo veikla atgijo, atvykus II 
Pasaulinio karo audrų anteštiem 
lietuviams. Dabartinėje klubo 
vadovybėje, kuriai pirmininkau 
ja naujakuris St. Gudas, yra a- 
biejų kartų atstovai. S. N.

• Egiptas. Cairo mieste su
griuvo aštuonių augštų namas. 
Mažiausia 12 asmenų žuvo, keli 
tuzinai žmonių sužeista.

f
A. A.

ONA DŽIUGAS 
(Paliouaitė)

'Gyveno 2330 Vv'. 23rd St.
Mirė lapkr. 3 d., 1957 m.,

1:30 vai. ryto. Huluukusi pusėn 
amžiaus.

Uline Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apski.. Naujamiesčio 
parap. Amerikoj išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Kazimieras ir anūkas Ga- 
ry. duktė Julia Reed, žentas 
jerrol ir anūkai: Pamela ir 
Lavonne (gyv.’* Toledo, Ohio), 
giminaičiai Gallauskas, Počiū- 
nas. Rudaitis ir Palionių šei
mos, daug kilų giminių, draugų 
ir pažįstamų. IJetuvoje liko 2 
broliai ir 2 seserys.

Kūnas pašarvotas šiandien 5 
vai. popiet lAckawlcz koplyčio- 

2314 W. 23rd PI. Laidotuvės 
įvyks trečiad.. lapkr. 6 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Aušros Varjų parap. 
bažnyčią, kurioje (Vyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą Po pamaldų bus nulydėta į 
ŠV. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnus, duktė, 
anūkai, žentas lr kiti giminės.

Laid. direkt. St. Lackawicz. 
tel. Virginia 7-6672.

j«

Tėveliui Lietuvoje mirus, mielą prietelių 
VYTAUTĄ MAŽEIKĄ užjaučia:

Didž. gerb. BRONISLAVAI IR KAZIMIERUI PABE
DINSKAMS dėl

A. t A.

ANTANO PABEDINSKO
nelauktos mirties, reiškia giliausią užuojautą

Sofija ir Antanas Ragauskai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
pasirinkimaa mieste'

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
IRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4*05-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Plakatai. Darbdaviai turi iš
kabinti plakatus, kuriuos galėtų 
dąrbinįnkai matyti. Tuose pla
katuose turi būti atspausdinti 
įstatymo nuostatai ir patvirtin
ti atlyginimo minimumai. Pla
katai be atlyginimo gaunami 
Departamento skyriaus įstai
gose.

Nuostoliai. Darbdaviai turi 
sumokėti JAV vyriausybei po 
$10.0Į) už kiekvieną dieną, jei 
prie parangos darbų dirbo vai
kas arba kalinys.

Pabaudos. Jei JAV vyriausy
bė nustatytų, kad darbdavys 
prasižengė parangos įstatymui, 
tai thkios parangos galiojamas 
panaikinamas.

KlUdŠimai. Departamento sky 
riai, suinteresuotiems asmenims 
dėl įstatymo nuostatų ir jų tai
kymai, suteikia nemokamą in
formaciją. Jei kam tuo reikalu 
kyla koks neaiškumas, tesi- 1 
kreipia su savo klausimais į 
artimiausią Departamento sky
li ųs kur gaus tinkamą atsaky
mą.

1;
Dėmesio. Jeigu darbininkas 

norėtų sužinoti, ar jam taiko
mi parangos įstatymo nuosta
tai dėl atlyginimo minimumo ir 
kt., tai jis turi kreiptis į arti
miausią Darbo departamento 
skyriais įstaigą. Suinteresuota
sis H|ri patiekti tokius davi- 
niusękokia yra parangos suma, 
ką fįįpną pagal parangą gami-i 
na, marangos rūšis (pirmasis! 
konnjLktorius ar subkontrak- 
toriuŠJį atlyginimo išmokėjimo 
būdas, darbo valandos ir bet- 
kurios kitos detalės, kurios jo 
manymu reikalingos dėl teisin
gesnio, atsakymo.

Milė lapkr. 3 d.. 1957, 12:45 
vul. ryto, HulailkuH puaėa amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, duktė Katei 1 e 
ir žentas Paul, anūkai Edyvard, 
Paul ir Robert, brolis VValter 
ir jo vaikai Doroth.v, Mildred, 
VValter ir Robert. Lietuvoje '£ 
seserys ir brolis, švogeris My
kolas ir jo šeima, švogeris Ig
nacas ir Jo šeima, švogerka— 
Martba Gedvilas ir jos šeima, 
kiti giminės, draugai bei pa
žįsta mi.

Kūnas pašarvotas Antano 
Pet kaus koplyčioje, 141 o So. 
5oth Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkr. 7 d. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, Kurioje įvyks 
gedulingos paniurtos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: vyras, duktė ir kiti 
giminės.

J-aidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, Tel. TO 3-2108.

LUCILLE VERBISK1 
(Gudjtnis)

Gyv. 50n4 Harnew ltd. South, 
Oaklatvn Illinois.

Mirė lapkr. 2 d., 1957 m.,
S:50 vai. vak., sulaukusi 42 m. 
amžiaus. .

Gimė Chieago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Otto, 2 dukterys: Patri- 
cia ir ’ Marlene, sesuo Helen 
Gudjonis, 2 broliai: Petras ir 
Pranciškus ir jo žmona Mary 
ir šeima; 4 pusseserys:: Elea
nor Soldat, Petronėlė Schwa- 
bas. Antoinette Motitz. Pauline 
Vuehka, uošvienė Pauuine Ver- 
biski su šeima, kiti gimines bei 
pažįsta n,i.

Priklausė Šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėju draugijai.

Kfyįas pašarvotas Ant. Phil
lips koplyčioje, 3307 Lituanica 
Avi\ Laidotuvės įvyks antrad., 
lapkr. 5 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, dukte
rys, sesuo, broliai ir kiti gimi
nės.

Igtid. direkt. Ant. M. Phil
lips. tel. YArds 7-3401.

ANTANAS BALČYTIS,
JUOZAS IR ALEKSANDRA DĖDINAI, 
VYTAUTAS ORENTAS,
LEONAS IR BIRUTE PRAPUOLENIAI, 
VINCAS IP VANDA SIMANAVIČIAI IR 
JUOZAS TULABA.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUm* kuri* gyvena kltoa* mieato dalyao; gausimo 
koplyčią arčiau jūsų namų.

TlCg

Gyv.

PADĖKA
A. A.

AGOTA BUDRIK
SIAlI.ITTft

7230 S. Washtenaw Avė.
Mūsų mylima žmona ir mo

tina mirė 1957 m1, spalio 11 ir 
palaidota spalio 15 d.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskatinį pa
tarnavimą ir palydėjo į jos po
ilsio vietą.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių.

Dėkojame prelegentui, kuris 
pneąkė nuoširdžią atsisveikini
mo'kalbą kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame grab
nešiams ir visiems. kurie pa
reiškė mums toje liūdesio va
landoje užuojautą.

Dėkojame Emilijai Prinlgaua- 
klenei už paruošimą vaišių.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Mažeika i-Evans, kuris 

Tnaloniit patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
Ir skausmo valandose.

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

Vyras Stanley, duktė, sūnūs, 
marčios. žentas Ir anūkai.

T
A. A

VINCENTAS KUCHEN 
(Kučinskas)

Gyv. 1626 H. 48th Ct., Cicero.
Mirė lapkr. 2 d., 1957 m., 8:- 

30 vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. ( x

Gimė IJetuvoje. Kilo Iš Ma
rijampolės apskr., Kražiškių pa
rapijos. Vlzgirių kaimo. Ameri
koje Išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs: Vincentas Ir murti Kay 
ir anūkai Katherlne, Danny lr 
Ruth; Norbert Ir marti Ade
nite ir anūkė Diane; 2 dukte
rys: Agnės ir Liilian ir anūkas 
John; 2 seserys: Agnės Stanis
lovams, švogeris Krank Ir šei
ma; Konstancija Janulis ir šei
ma. Lietuvoje liko sesuo Jieva 
Ožikauskienė ir šeima, sesuo Ma
rijonu Rasimienė ir šeima.

Priklausė A. L. it. K, Susivie
nijimui.

Kūnas pašarvotas Vanee ko
plyčioje, 1424 H. 5oth Avė., Ci
cero, III. laidotuvės įvyks tre
čiadienį, lapkr. 6 ii. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bos atlydėtas į 
šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos 
llž velionies sielą, l’o pamuldų 
bus nulydėtas > šv. Kazimiero 
ka pinos.

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

Nuliūdę lieka: sūnūs, duk
terys, seserys.švngcrls Ir anū
kai.

fktld. direktorius A. 
tel. OLympie 2-5245.

Va nee.

Mums taip mielai
A. f A.

SAULEI TURUTIENEI mirus, 
netikėtai didelio skausmo ištiktus jos vyrą PRANĄ 
TURŪTJį, mažą dukrelę EGLUTĘ ir jos tėvelius po
nus RAUBUS giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. A., S. ir R. Palaikiai

ANTHONY B. PETKUS
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. VVESTERN AVF SO. 50th AVĖ
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai GRovehill 6-2345 arba
TOvvnhall 3-2108, 3-2109

Brangiam bičiuliui
A. 4- A.

ANTANUI PABEDINSKUI 
mirus, jo žmonai p. Bronei ir sesutei Onai 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

t A, I, P, Čepėnai

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVI V 
LAIPOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- TOL, Mes turime koplyčias 1

1 vimaa dieną ir nak- v a o s e Chicagos ir
I tį Reikale 6 a u k t i , Roselando dalyse ir
| mua. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 6-3745

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAIjSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

3319 8. LITUANICA AVĖ.
* t

JURGIS F RUDMIN
Tel. Y Ards 71138 1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO III TeL OLympic 2-HM13

John VV. 
Pac liaukis

Chester
Vitkauskas

ZIUMUN0 tZbOfK) ZUDYCKI
1646 VV Uit h STREET ' Y Ards 7-O7SI

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.

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

ISSIKINKITE hAllAli _ |(| S PASTATYTA KAPINIU HIENOJE! 
JOKIO fMOKJMlMO. SPMOKYKITE KAPINTV DIENOJE.

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PI. VCE Virginia 7-8672

VANCE FUNERAL HOME
1424 H 56«h Avė OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-96X7

Pasinaudokite "Draugo' flassificd skyriumi
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sivaišinti,
X Bridgeporto Balfo skyrius linkaminti 

jau porą metų kaip neturėjo
rinkliavos prie baž- kįegįaį įr jų kaimynai atsilan

kyti ir papildyti eiles klubo 
tarpe, nes rasite daug pažįsta
mų žmonių iš savo gimtojo 
krašto.

X šakių Apskrities klubas, 
arba kitaip vadinamas — Za
navykų klubu, lapkričio mėn. 
16 d. Ciceroje rengia savo klu
bo 20 metų sukakties minėjimą. 
Numatoma graži programa ir 
vėliau vaišės, kaip pridera za
navykams pagal tradiciją pa- 

pasikalbėti ir pasi- 
griežiant muzikai.

Tą dieną yra kviečiami visi ša-
pinigmės rinkliavos prie ' ’ 
nyčios, kuomet žmonėms įtei
kiami vokeliai. Kitos parapijos 
jau pravedė šitokias rinkliavas 
ir turėjo gerą pasisekimą. Da
bar Balfo skyriaus vadovybė 
daro žygius, kad vietos klebo-! x Brighton Parko apylinkės 
nas duotų sutikimą tokią rink- mokinių ansamblio Tėvų komi- 
liavą pravesti. tetas išrinktas iš šių asmenų:

Jadvyga Pakeltienė, Juozas 
X Balfo Brighton Parko sky- glajus, Petras Macnorius, Alek- 

rius skelbia rūbų ir avalynes gandras Januševičius ir dr. jur. 
vajų nuo lapkričio 4 d. ligi lap- Vladas Šimaitis. Baigiami pa- 
kričio 18 d. Drabužiai ir ava- ruošiamieji darbai pradėti pa- 
lynė, taip pat ir aukos rūbų mokas.
išsiuntimui priimama: Jonas x Vienas iš pirmųjų lietuvių 
Kerulis 2421 W. 45th st., Sta- televizijos specialistų yra Jonas 
sys Rūta, 4626 S. Rockwell st., Gradinskas. Pradėjęs nuo tai

symo, dabar jau kelinti metai;

Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai, laimėję Lurcpos meisterio vardą 1937 m. Rygoje. Šio 
laimėjimo sukaktis bus minima Chicagoje lapkočio 9 d.

DEL ČIURLIONIO PAVEIKSLO

Juozas Bernotas, 4434 S. Tal
man Avė., Julius Sevrimavi- 
čius, 4358 S. Fairfield Avė., 
krautuvėj, Barbora Leonaus- 
kienė, 4201 S. Maplevvood Avė.

X Prel. D. Mozeris, Nekalto 
Švenčiausios Panelės Marijos 
Prasidėjimo parapijos klebonas, 
savo biuletenyje “Parapijos Ži
nios” skelbia, kad 11. 3 sek
madienį parapijos mokyklos sa
lėje ruošiamos kunigo Petro 
Gedvilos išleistuvės. Kun. P. 
Gedvilą toje parapijoje išbuvo 
svečio teisėmis 6 metus ir visas 
savo jėgas atidavė jaunimo or-

nuosavam name turi kupinai 
pripildytą krautuvę ir moder
niausiais elektroniniais instru
mentais aprūpintą taisymo 
dirbtuvę. Klijentų pasitikėjimas 
savais specialistais viską daro.I t

X East Chicagos lietuviai 
savp aukas, skirtas Balfo ru
deninei rinkliavai, rengiasi įteik? 
ti lapkričio 17 d. koncertinio 
parengimo proga šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje.

X Tėvas LJpovič, MIC, Balt- 
gudžių Marijonų įstaigos vedė
jas Londone, lankydamas savo

ganizaeįjoms, ypatingai ateiti-, tautiečius Amerikoje, apžiūrė- 
ninkams. Jis buvo stiprus šulas |jo Draugą bei t. Marijonų na-
lietuvybės palaikyme parapijo
je.

X Edvardas šulaitis po nedi
delių komplikacijų sveiksta po 
buvusio sužeidimo. Šulaitis yra 
dėkingas visiems bičiuliams lan
kiusiems sužeidimo metu ligo
ninėje ar namuose. Dėkingas 
ir daktarams P. Kisieliui ir J. 
Adrian už priežiūrą ir operaci
ją, taip pat dėkingas Lorettos 
ligoninės personalui. Šiuo metu 
Šulaitis vėl baigia aktyviai įsi
jungti į visuomeninę veiklą.

X Daiva ir Galinda šilingai
tės, buv. Lietuvos teisingumo 
ministerio St. Šilingo dukters, 
dabar yra pakviestos jaunimo 
štabo spaudos sekcijos talkinin
kėmis, kurių pareiga bus rūpin
tis spaudos platinimo darbu. 
Šauliai ir kiti asmens, kurie 
nori užsisakyti Karį ar kitus 
laikraščius, gali kreiptis adre
su 6504 W. 28 st., Berwyn, UI.

X P. Molis iš Hopkinbon, 
Mass., įstojo nariu Lietuviškos 
Knygos kluban, įmokėdamas 5 
dol. metinio mokesčio. Už tai

mus.
X Elzbietai Kleizienei, 7248 

So. Fairfield; už 13 d. praleistų 
ligoninėje, Leonardas Jankaus
kas įteikė $631.25 čekį.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Domininkas Karoblis, 237
S. Main st., Athol, Mass., gy
ventojas mirė spalio 11 d. Pa
liko žmoną Mortą Karoblienę.

— Kun. J. Kidykas, SJ, stu-! tyta propagandai.

CHICAGOS ŽINIOS
*

Paliko $4,381,620Milžiniška tarptautini
paroda Winnetkoje gyvenęs buvęs

Kardinolo Stritch rezidenci- Chicagos Sanitarinio distrikto
joie Chicagoje (1555 N. State) inžinierius Langdon Pearse, 78 raštis “The Nevv World” paskel-
penktalienį poniet buvo sukvies- ni. amžiaus, mirdamas paliko bė taisykles apie laidotuves 
ti laikraštininkai. Čia kardino- santaupų $4 381,620. Nuo to Sprendžiama problema palaido
tas pristatė Paulių Heymans, ku palikimo federalinių mokesčių
ris yra Šv. Sosto komisionie-! reikės mokėti $1.645,853 ir TUi- 
rius Tarptautinei parodai Briu- nois valstybės iždui — $369,-
selyje (Belgijoje) ruošiamai 032. Velionis po penkis tūks- laidojamas katalikų 'kapinėse: 
1958 m. Paroda veiks balandžio tančius paliko Narthvvestern Jeigu dėl tokių laidotuvių ne- 
-spalio mėnesiais. Taipgi buvo unįversitetui ir Benton Settle- bus papiktinimo; 2. Jeigu tas pristatytas tos parodos komi- ~ou“ ; visfS sumą - -KataHkas yra artimas katali- 

’ ’ —' ' kų šeimos giminaitis; 3. Laido
jimas turi vykti šeimos kape 
Gote), kur jau yra vienas ar 

įvairiose (daug-įau šeimos narių palaidota,

Nekataliko laidoj’mas 
Katalikų kapinėse

Chicagos arkidiecezijos laik-

įimo to nekataliko, kuris yra 
katalikų šeimos narys. Tokiu 
atveju tas nekatalikas gali būti

teto narys grafas du Morceau., savo žmonal Po mirties tu.
u u yra is elgijos. ie ,-g įgalinta 10-čiai gimi- 

painformavo apie Vatikano pa-j ... 
vii joną toje parodoje. Numato- ,
ma, kad į parodą bus atgaben
ti kaikurie eksponatai iš Vati
kano meno muzėjų ir archyvų. 
Plačiai bus atstovaujama JAV 
katalikų bažnyčia. Dalyvaus ei
lė katalikų universitetų.

Parodos proga šaukiamas 
Pontifikalinės Mokslo akademi- 
jis suvažiavimas.

Planuojama, kad bus ekspo-

gyvenančių
krašto dalyse.

Peršovė įsibrovėli
Policininkas peršovė Rober

tą Bronį, gyvenusį 2028 West 
Homer, 20 m. amžiaus. Jis bu
vo įsibrovęs į vienos našlės na
mus 1050 N. Central, Chicago. 
Kaimynas matė kaip tas įsibro
vėlis pirma paskambino prie

natų ir iš Chicagos. Taipgi bus durų, o kai niekas neatsiliepė, 
atstovaujami orientaliniai kraš- i tai nuėjo prie užpakalinių du- 
tai. i rų ir įsilaužė į rūsį. Kaimynas

Kai JAV pasakė, kad savo pašaukė policiją. Policininkas
skyrių įrengti ji skirs 15 milio
nų dol., rusai paskyrė 60 milio
nų dolerių, kurių 11 mil. numa-

dentų At-kų sąjungos centro 
valdybos dvasios vadas, iš Ro
mos ateitininkams atsiuntė 
sveikinimus, kuriuose tarp kit
ko rašo:

“Gana klausyti apie Kristų. 
Gana skaityti apie Kristų. Mes 
norim rasti Jį gyvą. Gyvą, as
menišką ir intymų Kristų mes 
turime tik Švenčiausiam alto
riaus Sakramente. Todėl kiek
vienas ateitininkas veržte ver
žiasi prie Kristaus Ostijos. Ne 
sykį, ne du ir ne tris per metus, 
ir net ne sykį per mėnesį (nuo
širdumas nepakenčia formaliz-

Bus taipgi tylinčios, paverg
tos Bažnyčios pavaizdavimas. 
Kiekviena tauta turės savo die
ną. Katalikų diena bus rugp. 
14-15 d.

Sudaryta šešių architektų 
grupė, kurie rūpinasi katalikų 
paviljonu.

Katalikų paviljonas turės ir

pro išlaužtas duris pamatė va
gį besirausiantį po namus. Tas 
ėmė bggti į viršutinį augštą. 
Tuo metu policininkas jį peršo
vė į nugarą. Iš vagies iškrito

arba — nepašventintoje kapų 
dalyje; 4. Tokioms laidotuvėms 
reikia iš parapijos kunigo prista 
tyti kapinėms leidimą raštu; 5. 
Skelbiant apie laidotuves, nemi
nimas kapinių vardas; 6. Kata
likų kapinėse niekada negali bū
ti laikomos nekatalikiškos pamal 
dos.

Mokesčiai nuo pelno iš 
kapitalo

Lapkričio 5 d. tarp 7 vai. 30 
min. ir 9 vai. 30 min. Chicagos 
universiteto miesto centro pa
talpose, 19 S. La Šalie str., bus 
trys paskaitos apie pajamų mo 
kesčius: nuo pelno už nejudomos 
nuosavybės pardavimą, nuo pei

revolveris ir jo pagrobti $35. no už kapitalą ir kaip atskaito- 
Policiją vagį suėmė ir nugabe- mi nuostoliai, mokesčiai inves

tuojančių kapitalą. .Paskaitas 
skaitys specialistai. Už įėjimą

no į ligoninę.

Medžio drožinių paroda
Chicagos Miesto knygyne, e- 

sančiame Michigan ties Ran
dolph, yra medžio drožinių pa

mokama $10.

Jieško pianistų
Chicagos Parkų distriktas jieš

jis gali pasirinkti klubo leidi-fmo), bet kiek tik įmanoma 
dažniau, sakyčiau taip dažnai, 
kaip dažnai dalyvaujame šv. 
mišių aukoje. Jei kas jūsų gal
voja, kad šita išvada nėra tei
singa, nėra reali ir nepraktiška, 
tai malonėkit man parodyti, 
kas yra realybė, ir* logika, ir 
praktiškumas, ir net nuoširdu
mas. O jei turit pripažinti, kad, 
šaltai galvojant, ta išvada yra 
logiška, reali ir praktiška, tai

nių 7.50 dol. sumai. Šiuo būdu 
geriausiai galima paremti lie
tuviškąją literatūrą. Klubo ad
resas toks pat, kaip Draugo.

X B. Pakšto orkestras sutiko 
groti Chicagos šaulių klubo ren
giamam vakare, kuris įvyksta 
Lietuvių auditorijos salėje lap
kričio mėn. 16 d., kuriame bus 
vaidinama labai linksma kome
dija. Ją režisuoja akt. A. Brin
ką.

X Arturas Andriulis, Lietu
vos krepšinio veteranas, iš New 
Yorko atvyksta Chicagon ir čia 
dalyvaus Lietuvos krepšinio 
pergalių XX-mečio sukakties 
minėjime lapkričio mėn. 9—10 i 
d. d.

X Kalakutų ir polkų vakarą 
lapkričio 16 d. rengia Don Var- (ižiausj 
no postas. Vakare bus galima . , . . . , ,,
laimėti ir kalakutų. Rengimo |J_. _ Y
komiteto pirmininkai yra A
Mosteika ir B. Kvietkus. ,,. , . . .. .________________________________ ; kiuosi kūną nors dieną tenai

atlaikyti už jus šv. mišias.’’
MĖSA PERKI ______
pas mėsininką, dantis gydai pas Atpigintų knygų iki 90% gali- 
dantistą. bylą veda advokatas. Jei , ma įsigyti iš Gabijos leidyklos, ku- 
reikia televizijos, radijo, patefo- ri paskelbė savo ir kitų leidyklų 
nono, vėsintuvo — kreipkis pas knvgų išpardavimą. Didelis pa- 
apeciaJlstą, J. Gradinskas, J. <1. sirinkimas. Reikalaukite sąrašų 
THevielnn Go.. 2512 W. 47th St.. adrerti’ Gabija. POR 355. Wv- 
rn. t»-199X. andanch, N.Y.

mKaUHkC SSt išryškina. SMptū™, yra tarp 4V- ko pianistų. kurie galėtęI dirtrti

colių ir 5 pėdų augščio, visos, su jaunimu, ruošiant jų progra- 
sukurtos Vinolio Hannell, kuris j mas. Pianistai turi sugebėti griež 
taipgi yra tapytojas ir kerami- ti baletui ir gimnastų maršams. 

Į mūsų kultūros progres, jei-1 specialisUs. Už savo medžio
na humanizmas, kuris turi būti is u Ptnras jisai almėjo premi- 

' ją Šiaurines Indianos meninin
kų parodoje. Jis yra amerikietis, 
mokslus ėjęs Suomijoje. Savo 
skulptūroms yra panaudojęs 
tąipgi Thailando medį.

kad šalia techniškųjų laimėji
mų neturi. būti ‘pamirštamos 
žmogiškosios vertybės.

pašventintas religine dvasia, — 
kalbėjo kardinolas.

Terihniški laimėjimai negali 
neatsižvelgti žmoniškumo reika
lavimų. Pvz. didinga yra dan
goraižių statyba, tačiau juose 
apgyvendinus šeimas, kokiame

Patarimai vedusiems
Lapkričio 10 d. nuo 1 vai. iki

Jiems bus mokama po $1.80 už 
valandą ir jie galės griežtį iki 
24 valandų per savaitę. Daugiau 
šiai darbo valandos popiečiais 
ir vakarais. Platesnių informa
cijų galima gauti pašaukus dr. 
VV. Bergmann, HArrison 7-5252, 
ext. 430.

20-me augšte apgyvendintos šei 
mos motina nebegali sekti, kaip 6 vai. v., bus paskaitos ir bus
jos vaikai žaidžia kieme.

Ruošiant katalikų pąviljoną,
jau sudaryta 52 tautose specia
lūs komitetai.

Katalikų paviljonas įims ir
pajudėkite, atsiliepkite nuo sa- bažnyčią, kur bus 2500 vietų
vo nerangumo suolų ir eikit 
prie Kristaus, Ostijos tikrovė
je. Nepasilikit tik svajotojai. 
Svajotojai ųeatnaujins nieko 
Kristuje. Laikas ’ susitikti su 
Kristumi, ne, pageltusiuose kny
gų pusiaujuose, o gyvoje, šilto
je, draugijoje dažnos Komuni
jos tikrovėje.

Jau ne sykį Romoje mel- 
už Jus visus įvairiose 

ir
mūsų globėjo Sv. Pijaus X ka
pą, šv. Petro bazilikoje. Ti-

diskusijos apie vyro-zmonos su
gyvenimo klausimus ‘šiose pa
rapijose: Holy Rosary, 351 E. 
113th Str., St. Walter, 118 ir 
Western; St. Clare De Monte 
Falco, 5443 S. Washtenaw.

iAr Vokietija pasimokė?

Chicagos universiteto patalpo 
se miesto centre, 19 S. La Šalie 
str., lapkričio 4 d. nuo 8 vai. 
iki 10 vai. bus Wisconsin univer 
siteto prof. P. Boarman paskai
ta “Ar Vokietija pasimokė iš 
praeities?” Įėjimas — $1.25.

sėdėti. Atskiroj koplyčioj bus 
ir švenčiausias. Katalikų pavil
jonas bus išpuoštas originaliais, 
garsių pasaulio menininkų pa
veikslais.

Katalikų paviljone bus sky
riai: Dievas žmogus, Popiežius, 
Evangelijos skelbimas, švieti
mas, socialinis veikimas, Lab
dara, Menas, Mokslas, Idėjų 
skleidimo technika.

Parodos metu jau net 33 įvai-! 
rūs tarptautiniai katalikų sąjū
džiai šaukia savo suvažiavimus.

— J. Pr.

Sunedus masinai — 
Vėluojasi čekiai

Chicagos regione 17,000 karo 
veteranų ir žuvusiųjų našlių pa
vėluotai gaus savo pensijų če
kius, nes sugedo mašina, kuria 
buvo rašomi čekiai.

SVEIKINA LAIMINGĄJĮ

■ Don Esler, 62 m., Highland Park, Mich., fabriko darbi
ninkas, sveikinamas draugų, kadangi jis laimėjo arklių lenk
tynėse "Irish Sw*-cpstakes • 140,000 dolerių. (INS)

“Draugo” reportaže “Čiurlio
nio galerija Chicagoje”” (š. m. 
spalio 22 d.) nevisai tiksliai at-1 
pasakota, kad "Dail. A. Var-, 
nas ... drauge su Čiurlioniu da- i 
lyvavo pirmoje lietuvių dailės pa 
rodoje”.

Iš tikrųjų Lietuvių Dailės Dr- 
jos rengtose parodose aš pradė
jau dalyvauti nuo antrosios pa
rodos, kuri vyko Vilniuje ir Kau 
ne. i

Šia proga gal pravartu bus 
tam tikro patikslinimo žodis tar
ti ir dėl mano nupiešto fono 
Čiurlionio portrete. Reportaže 
pasakyta, kad “kai kas kėlė abe
jonių, ar tikslu buvo parinkti 
modernių didmiesčių ir kitų mo
dernių pastatų fonas ir neįprasta 
dailininko uniforma”.

Turiu paaiškinti, kad portreto 
fone piešiau ne kokius modernių 
didmiesčių pastatus, bet beveik 
tikslią kopiją, paimtą iš patiem 
Čiurlionio ar, sakykime, tapyto 
paveikslo, kuris yra vadinamas 
Preliudas: Vytis”. Žinoma, aš 

panaudojau tik šonines to pa
veikslo dalis, jas veik tiksliai nu 
kopijuodamas. Mano priedas to
je kopijoje yra tik tokios rūšies:

Pamaldos už laisvės 
kovotojus

Sekmadienį Šv. Stepono baž
nyčioje, Joliete, buvo atlaikytos 
šv. mišios minint metinę sukaktį 
laisvės kovų Vengrijoje. Pamal
das užprašė vengrų pabėgėliai 
šiame krašte, norėdami pasimels 
ti už žuvusių kovotojų sietas ir 
padėkoti Dievui, kad jie galėjo 
pasiekti šį laisvės kraštą.

Ūkininkų suvažiavimas
JAV < farmų problemos bus 

svarstomos Chicagoje lapkr. 
11-14 dienomis, kada čia įvyks 
žemės ūkio atstovų suvažiavi
mas. Posėdžiai vyks Sherman 
viešbuty. Numatoma, kad bus 
apie 5,000 dalyvių.

Kardinolui "dėl Vengrijos"
Maltos riterių ordinas pasky

rė medalį “Pro Hungariae” Chi
cagos kardinolui Stritch, įvertin 
darni jo didelį prielankumą ven
grų pabėgėliams.

Šimtametė parapija
Sekmadienį, lapkričio 3 d., bu 

vo pakviestas kard. Stritch da
lyvauti iškilmėse 100 metų su
kakties Šv. Patriko parapijos, 
esančios South Chicagoje.

Gyvulių paroda
Chicagoje, International Am- 

phitheatre patalpose, nuo lapkr. 
29 d. iki gruodžio 7 d. ruošiama 
gyvulių paroda.

Tik neikiek nesutepta / širdis 
jaučia pilną lengvumą.

— J. W. Goethe

“Perskaitę!* šią knygą. nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieštoosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

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

ši novelių rinkini galit Įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAM. 4545 W.6Srd 8L St.. 
Chicago 29, III.

dešiniajame Čiurlionio paveikslo 
šone yra augštai iškelta virš mie 
sto pastatų lyg gelžbetoninio til
to dalis su vienu tvirtoviško pa
vidalo bokštu •— ramentu. Tą 
tilto dalį aš pratęsiau iki kairio
jo paveikslo šono, tartum tiltas 
būtų nutiestas viršum viso mies
to ir kairiame šone taip pat at
remtas į tvirtovinio pavidalo 
bokštą. Į to bokšto čiurlionišką 
aplinką įjungiau Amerikos Lais
vės statulą, o dešiniajame šone, 
į kurį daugiau atgręžtas yra por
tretinis Čiurlionio veidas, įpy- 
niau Gedimino pilies bokštą. 
Tuo būdu simboliškai pavaizda
vau akivaizdų kompozicinį jun
ginį tarp Čiurlionio vardo gale
rijos, gimusios Amerikoje ir jos 
vyriausiosios pranokėjos, įkur
tos tėvynėje Lietuvoje.

Čiurlionio paveikslas “Preliu
das: Vytis” vaizduoja ne kokį 
modernų pastatų miestą, bet pa
sakingąjį miestą, vaizduojantį 
lyg tam tikrą kultūrinį centrą, 
augštai iškeltą, skaidriomis spal 
vomis nušviestą, lyg savo rūšies 
Akropolį.

Kai dėl Čiurlionio portreto 
“uniformos” — esu tos nuomo
nės, kad drabužiai, kuriuose ge
riausiai tjnka vaizduoti Čiurlio
nio asmenį, kaip menininką par 
excelence (iš pranašumo), yra 
jo darbo marškiniai. Tokiuose 
darbo marškiniuose radau Čiur
lionį, pirmą kartą aplankydamas 
jį Varšuvoje bene 1905 m. Čiur
lionis visuomet buvo labai toli
mas nuo oficialinio žmogaus lai
kysenos tiek gyvenime, tiek ir 
žmonių draugėje.

DaU. Ad. Varnas
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MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaSS.

B P. MARTIN

Šia kellaa, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurias Dievas vedS Sv. Tere- 
«Slę, yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Augtstinas, „negali pada
ryt) ką. nors didelio". Tačiau kas nė
gė'/i melstis, nusižeminti lr mylttlT

P P. Plūs XI

štame amžiuje Sv. TereaSISs Ma
žasis Kelias yra geriausia*. Tikrumo
je t6ra vienintelis kelias, vedąs 1 am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: ,,Iš tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite tr nepasidarysite kaip 
kfldykiai neteisite J dangaus karalys
tę“. Dangus lr žemS praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turt 160 puslapių lr kai
nuoja tik *1.00 Su kietais virbeliais 
*1.60.

KAD IŠVENGTI
SKAISTYKLOS

Naujai Kleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite 3 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kabu* 40 centų
t T įsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
4545 VVest 6$rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS 
įlIlIHIHIlIlIlIlIM IIIIIIIIIIIMIIIIIIIHHIHinn* 

STASYS DŽIUGAS 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI ~ 

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

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

%
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Pirmadienis, 195 < lapkričio 1 PTKNRASTLS DRAUGAS. CHICAGO TbilNOIS

l SIAURĖS VAKARUS
Kelionės įspūdžiai

A. VALIUAKIS, Slieridan, Wyoming
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Nepriklausomybės o a s kelbi- ir laimėje gyventi nori. Skulp- 
mo akto autoriui Tomui Jefer- toriaus darbas pilnai pavyko:1 
šonui būtų jau vien to užtekę iš- iš akmeninių veidų trykšta lals- 
garsėjimui. Bet tai buvo tik vės, nuolankumo, ryžtingumo,: 
vienas iš daugelio jo didžiųjų jėgos ir meilės kiekvienam žmo- 
darbų savo krašto gerovei. Visą ,uį spindvliai. praeįvį verčia
savo gyvenimą jis atkakliai ko susimąstyti: jei tada Tvėrėjas
vojo prieš betkokią žmogaus ti- .. . , . .... „ ... , siuntė tokius didelius vadus,lomios formą, siekdamas demo-l ... . ... ..
kratinio gyvenimo, kuriame ei.| kort«l Ji P»galll Šiandien Haurių 
linio žmotaus interesai bnU pir-!konvul“« lasomam pasauliui, 
moję vietoje. Paprastuoju žmo- Šiurpulingi perėjimai reto 
gumi jis daugiausia ir pasitiko- grožio gamtovaizdžių vietose 
jo. Kaip valstybininkas Tomas kelionę labai paįvairina kur 
Jei leršonas buvo daugiau filoso- mažiausias neatidumas gali iš- 
fkiio tfobfldžio. labai daug nuvei- šaukti nuotykius. Čia į augš- 
kes įvairių mokslo šakų išnop’i- tus skardžius kopi, čia vėl lyg 
lnrinirne. kuribs buvo gyvybinės niekad nesibaigsiančiais štai-į 
reikšmės nauiai formuoiamame, gįaįs posūkiais iš jų žemyn krin 
krašte. Jo administracijos metiĄ- VOg vairuojamo vežimėlio iš-
ouvo nupirkta Louisianos ten- . . , - ,1* x ...... , . mierų, nors ir meksfalruotais,torna. kuri daugiau negu padvi- “ , ...
gubino naujos respublikos p,o- Urvals Pydamas. re. signalu 
tus ir atidarė naujus kelius eko- b? Pjovos triūbydamas spėji 
nominėms galimybėms. kitam, iš priešingos pusės besi-

Daog.au negu kas kitas prisi-1 artinančiam už akių užbėgti, 
dėjęs prie unijos išsaugojimo ir Lyg per neužkeltus vartus į- 
pann’kinęs vergiją buvo niekad snvnki j per milionus metų už- 
neužgestančios atminties prezi- silikusias ankstyvojo pasaulio 
dentąs Inncolnas. Jo dėka didy- skurdžias liekanas — juodųjų 
sis laisvės spindulys prašvito net kalvų blogąsias žemes. Vulka- 
labiausiai nuskriaustiesiems ir ninių degėsių nuotrupos iškyla 

visu savo niūrumu. Iš kitos 
pusės, iš čia gaunamos vienos

REIKŠMINGA AR JUOKINGA

Pilietis Pete McDonald prisitaisęs prie kojų kujokus eina 
Los Angeles gatvėmis. Jis nukeliavo iš New Yorko į Los An
geles 3,200 mylių. Ta kelionė užtruko 4 mėnesius ir vieną 
dieną.
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buvo jgyvendinta “Valdžia iš 
žmonių, per žmones ir žmo
nėms”. Jis gerai žinojo ir visunuoSirdmnu mylėjo paprastąjį ^rt g^ U 3.x ? .^te y'!ko1 aukso smėlyJe besiknisan- žmogui pasaulio soduose pasi- 
žmogų. Pasižymėjo dvasiniu at- Senausiai išsilaikiusios tieji pavargs, jei nuo aziatiškos vaikštinėti. Tad skubėkime to-
spgiųe u, logiškais sprendimais Pr,ešistonmų žinduolių, žuvų ir slogos pakeliui nemirs ... Ven- nau į horizonte kylančius tam 

Tai iyg smėk- gr-įjos įr kitų pavergtųjų mir-

bių: geriausiai išsilaikiusios
dorinių žin

išlėto, bet po to staigiu vykdy- a“i’alų hekanos; y; y * ,gi įjos ir Kitų pavergtųjų mir-isius kalnų siluetus su baltuo- 
ntuž#a. valstybininkas su dide- llsko miesto griuvėsiai sešehuo- tįnjs klyksmas ataidi ir iki šių - _ni._n viri.-.nSa Voii™, 
lėmis žmoniškumo fr meilės sa- se atspindžiuose. Tik riedė- šmėkliškų, indėnų palūžusių vi- . .»

jimas moderniais keliais mir-įivčhi miestu stone tautinio parko kryptimi
ties angelo karalystėje keleivį

vo artimui ypatybėmis. Dėl kil- 
nių^klėjų realizavimo žmogžu
džio kulkos nuskinto šešioliktojo 
JAV prezidento žodžiai geriau
siai nusako jo siekimus: "Nė 
prie vieno su neapykanta — su 
meile pas visus”.

Ketvirtoji figūra vaizduoja

iš liūdnos pasakos išbudinda
mas čia pat susimąstyti priver
čia, prie kokio baisaus kapiny
no Stalino testamento vykdyto
jai šiandienini pasaulį veda. Už 
vis tragiškiausia, kad nemaža

gausybės darbo sričių ir talentų daUs būsimųjų aukų MVO bu.
žmogų paiikusį savo krašte taip deiiams ttip efektingai padeda, 
pat neišdildomus pėdsakus. Gy
venimo kelyje jis pažįstamas Siaurame kalnų tarpeklyje 
kaip politinis reformatorius, gy- išsidėstęs Mirusio miško mies- 
vulių auginto jas, karys, rašyto- tas yra gyvas ne tik be laiko 
jas, istorikas ir energingas JAV nenorinčiais mirti žmonėmis, 
vadas* Kad geriausiai iš visų bet įr praeįties nuotykių jieš- 
JAV prezidentų jis pažinojo Va- kotojy dvaaiomis auksa kasžjų 
karus, matėme anksčiau, .sutikę krauju nutaSkytu08e gyvenįm„
Teodorą Rooseveltą Siaurines .. ...

i. - t- žingsniuose. Pirmosios šio bliz-Dakotos blogosiose žemese. Jis ,
ypatingai rūpinosi krašto natū- Sanci° metal° ka*ykl°s talP 
raliųjų šaltinių apsauga. Jo ad- Pat randasi Mirusio miško mies- 
ministravimo metu buvo iškas- te, kurių liekanas verta apžiū- 
tas Panamos kanalas. O jo rėti. Pionierių pėdas aukso 
mėgtamas išsireiškimas pilnai smėlyje, jų beprasmį juoką, 
tebegalioja mūsiškėms dienoms: troškimus ir konfliktus, tikrųjų 
“Kalbėk švelniai, neškis didelę šeimininkų nukariavimą šian- 
lazdą, tai toli nueisi”. dieninis žmogus “Deadwood’o"

Nors jau tolokai paliko Juo- teatre konvulsingai mėgina pa- 
dosios augštumos, bet jose pa- kartoti, skambiu motto prisi- 
matyti reginiai ir pergyvenimai dengęs: “Bailys niekad nemė- 
neišdildomai pasilieka atminty- gino šio žygio pradėti, o silp- 
je. Niekad nepamirštamas di- nas pakeliui mirė”. — Veltui 
dingas demokratijos kūrėjų
paminklas, seniausiųjų konti
nento kalnų granite iškaltas, 
kad kartų kartos jų didįjį tes-

lyčių miestų.

Velnio bokštas

Atsisveikinimui su Juodosio
mis augštumomis verta pasigė
rėti buivolų bandomis bei kitus 
rečiau besutinkamus laukinius 
gyvulius pamatyti. Nenuosta
bu, kad gaila šį gražų gamtos 

i kampą palikti; su nekomplikuo
tuoju grožiu žmogus greitai su
sigyvena ir jį pamilsta. Skau
du, kad dar gražesnės pasaulyje 
vietovės aplink Sartų ežerą taip 
žiauriai velnio bokštu nuo mū
sų atskirtos. Su viltimi, kad, 
vergijos retežiams subyrėjus, 
laisvės rytui išaušus, vėl galė
sime Ežerėnų krašto idilija gė
rėtis, patraukiame toliau, į va
karus legendarinio Velnio bokš
to kryptimi. Tai kolosalinis 
lyg suakmenėjusio medžio, 
1,280 pėdų nuo upės paviršiaus 
augščio, bokštas, kurj kasmet 
tūkstančiai keliautojų aplanko. 
Žmonės ateina ir nueina, o jis, 
geologų tvirtinimu, stovi jau I 
50 miliohų metų. Aplink jį žūt I 

butinę kovą vedė indėnai, po jų | 
įsikūrė baltieji, šiandien pro jį

mėginama save šiandien ana-, keliaujame mes, rytoj jį la.n- 
logiškais dalykais prigaudinėti. Į kys kiti. Keičiasi tik žmonių 
Akiplėšiški drąsieji užtenkamai margaspelvė 'minia, o jis vis 
turi smegenų atvirai pražūtin- toks pat amžių eigos nepajudi

tamentą vykdytų, jei laisvėje l gojo žygio be laiko nepradėti, namas. Kaip trumpai teleista

Kentucky Blended Whiskey

The great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywhere 1

Švelniausia iš puikiųjų Kentucky ahiskies turi skonį, 
lengvumą, kokybę*, kuriais jumis irgi laimės!

$4.5B
4/6 Qt.

THE OLO SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE, KY., OISTRIBUTED BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS COMPANY 
86 PROOF . 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

Trys Taupymo Budai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą ui in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

2‘/t% PROCENTŲ
< imtinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 

indėlj 12 mėnesių

3% PROCENTŲ
(Dietinių)

išmokami kas pusmetį pa

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą. išlaikius 

indėlį 18 mėnesių

ApdrauHti iki ♦IO.Oint.no hV<Jt-ral Insurance <’orporatloti. 
Indėlių certifikatai yra iftraėomi sumoje *1.000.(to.

Marąuette National Bank
I __

6316 South Westem Avenue

CHICAGO 36, ILLINOIS

*«*S» • Jn* *«Sn*•A!* •kSa" »*!*«-* *a* •aa »A.* •A* *A*V,
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J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI Fl

TELEVIZIJOS nuo
DUMONT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON, SONORA, 

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR KIT. 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.

Atdara kandlrn Iki i. >ai pirmad n h-i. iki * vai Sekm uždaryta

$95 00;

“Sostas,
" 15 TOU l« ARTI

NAUJI atoeu TBOKAI-NAUJAUSI KRAUSTrrtO IPANtr/AJ 
NJ6U N!erų PATTIflNIAS-PISUS IP SĄŽININGAS AtrAPMUNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tet. UAHrook 5^209

D. JURJONO Bendrovė švęsdama savo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d.) gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertės dovaną, o pir
kusią už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks už grynus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsite didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių veltui.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis: toliau: na
mų mošos ' prekėmis, poreelano ir kristalo setaįp, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais: vonios, 
toiletai, prausyklos, plovyklos, kabinetai indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apšvietimo. x ■ •

Taigi visi j D. JURJONAS & CO. Krautuvę, 3251 3a. 
Halsted St., Chicago 8, lll. Tel. CAIumet 5-1064

Atliekame dideliui ir rn'Jua antomobtlių remontas. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu dalis 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
aamenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Heyne iv.. Telel. Vlrglnla 7-7067

V

|Acb 
mok***16

40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

SE NDROVl

4038 Archer Avenue t«i. LA3-An« 
AUGUST SALDUKAS Pr*xld»>M

;;5S55!!!I
iicMŠlį-------- -|
” * - ■•■c"' ' i
Eilini !r:ii:iliai ;l

"V* «. n-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
?55ft WTEST 47th STREET LAfayetto S-1088

B. R. Pletklevvlcz, prez.; E. B. Metk»ewtcz, sekr. Ir advokatas j
Mokamt- aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkam- | 

valstybės bonus. Taupytoiams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami są..k»tų Aiandlen Apdrausta Ud 110,000 |

mrbo valandos pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro | 
antr. Ir penk. 9 Ud B; treč. ulrtaryta o zeit nuo 9 iki vidurdieni. į

Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki >10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASfN
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvlrtad 9 vai. Iki 8 v.v.

"ftsinandftkite “DranjĮo” Classified skvriiimi

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chieagck Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met... jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą Hd $10,000.00, augštą. dividendą, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

lietuviai gyvejiantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
ValstyMų dalyje j* begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtus $21,000.000.00.

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

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

Daog.au
%25e2%2599%25a6IO.Oint.no
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broku, sugadinimy, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesiu.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

'4

ĮCflS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

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

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

2-jų dalių sofefe ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

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

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

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 1 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už..................... ............................................................ $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

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

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

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo.................................. ................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausiOs rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagctii, jpatingų 

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
(Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, (leneral Motor, General 

Electric, Hotpoint. ir kitų ............................................................................................................................... $159.00
Virimui f laso Porcelano pečiai pas mus tiktai ............ ............................................................................... $89.00
C. ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores. Siegler. Qneqer nuo.................. ....................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, (leneral Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ............................................................................................. ......................................... $99 00 _ $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik ...............................................$29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 j vairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ................................................ $6.50

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

Jaunavedžiams viskas I metams išmokėjimui be palūkanų su mažais (.mokėjimais.
I

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die 
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

DTENRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO TLLTNOTS

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Raudonųjų ' didvyrių'' memuarai

Bolševikų okupuotoje Lietu
voje labai keliami tie žmonės, 
kurie vokiečių okupacijos me
tais veikė raudonųjų partizanų 

[eilėse. Taipogi spausdinami ir 
tų “didvyrių” atsiminimai iš 
vadinamojo “Didžiojo Tėvynės 
karo’’. Beje trylikai metų pra
slinkus, vos trys vadinamieji 
“didvyriai” parašė atsiminimus, 
kurie buvo išleisti atskiromis 
knygomis ir su didžiausia pom
pa sutikti tarybinės kritikos. 
Tos pasirodžiusios raudonųjų 
partizanų knygos yča šios: Br. 
Urbonavičiaus “Liaudies keršy
tojai’’, VI. Vildžiūno “Aukštai
tijos kalvose’’ ir St. Vaupšo 
"Keršto ugnys”.

Tatys knygų pavadinimai, iš
skyrus gal antrąją, byloja, ko-| 
kia dvasia dvelkia knygų pus
lapiai. Štai bolševikinis “Per
galės” žurnalas recenzuoja buv. 
raudonojo partizano St. Vaup
šo knygą “Keršto ugnys”. Pats 
autorius buvęs vienas iš rau
donųjų partizanų vadų, kurie, I 
beje, veikė ne Lietuvoje, bet Gu 
dijoje. Autoriaus biografija 
tikrai įdomi. Dar 1919 m. ko
vojęs prieš “kontrrevoliuciją”• 
gimtojoje Lietuvoje, vėliau Is
panijoje internacionalinės bri
gados sudėtyje, gi II Pasauli
nio karo metu “partija jam pa
tikėjo nepaprastą uždavinį — 
suorganizuoti partizaninį judė
jimą Minsko apylinkėse ir po
grindinį — diversinį darbą pa
čiame Minske ...” Taigi, tie po
grindininkai ir nužudė 1,100 ka
rininkų ir kareivių, susprogdi
no 187 priešo ešelonus ir t. t.

Visdėlto, palyginus St. Vau
pšo atsiminimų knygą su mūsų 
tremtinių memuariniais raštais, 
kaip B. Pūkelevičiutės “Aštuo
ni lapai”, St. Ylos “Žmonės ir 
žvėrys”, J. baumanto “Partiza
nai už geležinės uždangos” ir 
kitomis, aiškiai pastebi, kaip 
privilegijuotojo tarybinio žmo
gaus knyga toli atsilikusi nuo 
mūsųjų to paties žanro knygų.

“Pergalė” cituoja vieną St. 
Vaupšo knygos deimančiuką: 
“Vidudienį sėdome į roges ir 

i palikome kaimą. Gyventojai 
i dar ilgai mojavo rankomis. 
Lengvai slido atidrėkusiu snie
gu rogių pavažos, smagiai, pa- 
siprunkšnodami bėgo arkliai. Į 
veidą dvelkė minkštas vėjas, 
trenkė arklių prakaitu ...

Pasirodo tarybiniam “didvy
riui” knygą parašyti padėjo jo 

1 literatūrinis bendraautorius J.
1 J. Gaisrys. Ir “Pergalė" pa- 
, žymi, kad tuo tarpu betuvių 
tarybinėje literatūroje atsimini
mų knygos rašomos bendradar
biaujant su profesionalais rašy
tojais. Bet ko tos knygos ver
tos, supranta bent kiek litera
tūroje nusimanąs skaitytojas...!

Dievas ir Hitleris ...

Vienas pulkininkas “Naujie
nų” atkarpoje užpuolė generolą 
St. Raštikį už pamaldumą, už 
tikėjimą į Dievą. Koks gali 
būti karys ir koks vadas, jei 
jis, anot pulkininko yra "da
vatka”, lanko šv. mišias ir mel
džiasi ?

Tiesa, į visokius dievus tiki 
žmonės šiame pasaulyje. Į vie
ną tų dievų tikėjo ir anas pul
kininkas . . . Kai paskutiniais 
vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje nebeatsirado žmogaus, 
kuris išdrįstų mobilizuoti Lie
tuvos vyrus vokiečių kariuo
menei, visgi minimas pulkinin
kas stojo į tą postą. Tikėjo
mės, kad gal klydo ar gelbėjo 
tautą nuo žiaurių nacių repre
sijų? Bet štai, kai Lietuva jau 
buvo bolševikų užjota, minimas 
pulkininkas Austrijoje dar vis 
organizavo lietuvių “regimen- 
tus” naciams ir su lietuviais 
patriotais —' pabėgėliais kitaip 
nesisveikino, kaip rankos pakė
limu ir “Heil” žodžiais... Tų 
įvykių liudininkai gyvena Chi
cagoje ir, momentui iškilus, 
faktą visuomet paliudys.

Tikrai būtume* palikę pulki
ninką ir jo tikėjimą ramybėje, 
jei jis nebūtų ėmęs pulti švarų 
lietuvį generolą, kuris galbūt 
klaidų ir padarė, bet kuris visgi 
nekolaboravo su jokiais Lietu
vos okupantais.

Patriotų nuodėmės

Mes nuolatos kalbame ir 
sielojamės, kaip pritraukti lie
tuviškąjį jaunimą į tautinę vei
klą. prie savosios, lietuviškos 
knygos, į savus meninius pa
rengimus, koncertus, teatrą.

Beje, kartais mes padarome 
ir nedovanotinų klaidų, nustum
dami jaunimą, atgrasindami jį.

Prieš porą savaičių publika 
gėrėjosi “Baltaragio malūnu”, 
kurį Chicagoje pastatė Montre
alio lietuvių aktorių trupė. Į 
tą vaidinimą entuziastiškai iš- Į 
skubėjo ir vieno kaimyno du 
vaikai: vienas 14 metų am
žiaus kitas — 10 metų. Tėvai 
davė jiems po 2 dolerius. Iš 
kurių po vieną dolerį buvo skir
ta biletui, o kitas — autobusui 
užmokėti ir kokių nors gardu
mynų nusipirkti. _ ,

Kaip nustebo ir paraudo tie 
du jaunuoliai, kai už biletus 
LRD jiems paskaitė po du dole
rius. Taip, kaip ir suaugu
siems. Sugrįžę pėsti į namus 
po spektaklio jie net turėjo su-

VIKTORO KOŽICOS 
f (etnvhUc. gazolino stotis Ir auto 

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

' dalys •
CALL-ME-MOTORS C0.

8759 8. WESTERN AVB. PR 8-988

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO ft TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 7Ht Street PKospect 8-5374

Z-

MALONI STAIGMENA,
Kati į vai ritj pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekoniendių.tų, tai —

TOMO 2IOR.AICIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

"Gražiai, sugestyviai, įdomiai paraiyta knyga" (Bern. Brazdžio
nis). “T Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumaa: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdts). “Daugiau panašios ver
tės knyga!" (D. Pentims).

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

Knyga gaunama "DRAUGO'' Administracijoje: 4545
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75. 
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rasti liudininką, kuris paliudy
tų tėvams, kad tikrai po du do
lerius užmokėjo už biletą ir kad 
niekur bereikalingai pinigų ne
išmetė nė viejio cento, ir dar 
pėsti vėlai vakare sugrįžo į na
mus.

Niekas neabejoja, kad LRD 
valdyboje yra geri lietuviai pa
triotai ir kad jie nuoširdžiai 
sielojasi lietuviškojo jauninto 
ateitimi. Bet tokių klaidų rei
kėtų ateityje pasisaugoti ir ne- 
beapiplėšti jaunimo iki pasku
tinio cento.

Vyresnysis berniukas sugrį
žęs iš spektaklio, nebe reikalo 
pareiškė tėvui, kad jis geriau 
keturis kartus į kiną už tuos 
pinigus nueis, negu vieną kartą 
į lietuvišką teatrą ...

VI. Rmj

Teisingumas yra šventas žmo 
nių giminės ryšys. —Boasuet

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Ift .stoties \VC,ES 1S90 k. 
nuo pirmadienio iki fteštuilienio nuo 
X:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki X vakare.

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

Tel. HKmlock 4-241S 
7159 So. Maplcwood Ave.. Chlcago 29 
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Darbo departamento
nauja įstaiga Chicagoje

1 Darbo sekretorius James P. 
Mitchell šiomis dienomis pra
nešė, kad Chicagoje, III., atida
roma Darbininkų kompensaci
jos biuro nauja distrikto įstai
ga (angliškai vad. District Of
fice of the Bureau Employees 
Compensation). Ta įstaiga pra
dės veikti nuo š. m. lapkričio 
4 d. Įstaigos adresas — 14 East 
Jackson Boulevard, Room 1817 

i (Lytton rūbai). Įstaigai vado
vaus Deputy Commissioner R. 
C. Enoe.

Nauja distrikto įstaiga tyri
nės federalinėse darbovietėse 
susižeidusių darbininkų preten
zijas. Įstaigos apimtis — Illi
nois, Iowa, Kansas, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, North Da
kota, South Dakota ir Wiscon- 

• sin valstybės. ,
Distrikto įstaiga numato at

spausdinti būtinas formas ir jų 
nuorašus tvarkymui ir informa
vimui, kad patarnautų suinte- 
suotiems asmenims pareikšti sa
vo pretenzijas pagal Federalinį 
darbininkų įstatymą (Federai 
Employees’ Compensation Act).

Pr. Šul.

Pavydus yra tas. kuris liūsta 
dėl kito pasisekimo

—Aristotelis

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 VVest 47th St. TeL LA 3-4139

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
. SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

T*/ ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chicago 36, III

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

CRANE SAVINGS ft LOAN ASSN.
2555 W 47th St„_____________Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS ft LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1800 S Halsted St.. Chicago 8, III.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS <

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
(957 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- 
'aliūnas, Petras Maldeikis, Juozas Svaistas-Balčiūnas ir Domas 

Velička.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mąšinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5 Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
Draugas", 4545 W. 63rd St.. Chieago 29 III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
vti slanvvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
ikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir

oasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
tonoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 

teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

f


