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Neišleiskime iš akių didelės komunizmo grėsmės
Ryžtingai kopiam ant modernios 

technikos sukurtų "stogų"
V. KAZIŪNAS

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA, Italija. — Neatsitiktinai naujos Vatikano radijo sto
ties pašventinimui buvo parinkta Kristaus Karaliaus šventė. Kurti 
Kristaus karalystę pavienių žmonių širdyse, šeimose ir tautose, 
skelbti tiesą, teisingumą ir meilę yra Vatikano radijo tikslas. 

„Quod in aure auditis, praedi-
cate super teeta" — ką giidite į 
ausį, skelbkite nuo stogų! Šie 
Kristaus žodžiai yra išrašyti gra 
žioje Vatikano radijo koplytėlė
je, iš kurios kiekvieną sekmadie
nį transliuojamos šv. mišios pa
ties Šv. Tėvo intencijomis. Tie 
„stogai“, apie kuriuos anuomet 
kalbėjo Kristus, ragindamas 
skelbti Dievo žodį, šiandien yra 
išaugę į milžiniškas laikraščių 
redakcijas, į telegramų agentū
ras, į mokyklas ir universitetus, 
į vis tobulėjančias radijo ir tele
vizijos stotis. Ir gal niekuomet 
nebuvo taip labai aktualu nuo 
visų šių „stogų” skelbti Kristaus 
Evangeliją „visam sutvėrimui“, 
kaip mūsų laikais. Moderniųjų 
laikų įvykiai daugiau negu įti
kinančiai įrodė, kad filosofija, 
mokslas, menas, technika, eko
nomija, politika tik tada galės 
pilnai tarnauti žmonijai, kai jie 
bus atnaujinti Kristuje. Tai mū
sų amžiaus katalikai vis labiau 
įsisąmonina, vis su didesne ener
gija ir ryžtingumu jie kopia ant 
moderniosios technikos sukurtų 
„stogų“, paženklina juos Kry
žiaus ženklu ir skelbia tą vienin
telę pasauliui išgelbėjimą nešan
čią visų laikų aktualiją, kuri yra 
Jėzus Kristus.

Marconi darbas
1931 metais už Šv. Petro bazi

likos ant Vatikano kalvos iškilo 
du kryžiais paženklinti radijo 
antenų bokštai. Tai buvo pirma
sis Vatikano radijo siųstuvas, pa 
statytas paties radijo išradėjo 
Marconi. Tų pačių metų vasario 
12 d. Marconi pirmąją Vatikano 
radijo stotį perdavė popiežiui Pi
jui XL „Su Dievo pagalba gale-; 
jau įrengti šį siųstuvą, tesutei
kia jis galimybę viso pasaulio!

lis jau buvo surinkta švėntųjų 
Metų proga 1950 metais. Kas ži
no, kokios milžiniškos sumos yra 
reikalingos modernios radijo sto 
ties pastatymui ir jos išlaikymui, 
tam naujasis Vatikano radijo 
centras nuolat liudys apie kata
likiškojo pasaulio moralinį vie
ningumą ir jautrumą modernių
jų laikų uždaviniams.

Dar statys S siųstuvus
Techniniu atžvilgiu naujoji Va 

tikano radijo stotis šiuo laiku 
yra pati moderniausia Europoje. 
Ji yra įrengta pagal paskutinius 
radijo technikos reikalavimus. 
Šiomis dienomis pradės veikti 
Olandijos katalikų padovanotas 
Phillips trumpų bangų siųstuvas 
100 kw stiprumo ir šveicarų 
Brawn Boveri firmos vidurinių 
bangų siųstuvas 120 kw stipru
mo. Kiti du mažesnio pajėgumo 
Brawn Boveri trumpų bangų 
siųstuvai (abu po 10 kw. stipru
mo) galės veikti atskirai arba, 
reikalui esant, sujungti į vieną. 
Netolimoje ateityje numatoma 
pastatyti dar tris trumpų bangų 
siųstuvus, kurie įgalins trans
liuoti keletą programų kartu.

Vatikano radijo girdimumą to
limuose kraštuose ypatingai su
stiprins didinga, pagal paskuti
nius technikos reikalavimus 
įrengta antenų sistema, kuri yra 
išdėstyta ant 24 milžiniškų radi
jo bokštų. Antenos yra taip įreng 
tos, kad bangų išspinduliavimo 
kampas galės būti nustatytas 
kiekvieną kartą, jį pritaikant 
pagal atskirų kraštų nuotolį.

Techniką palenkia tarnauti
Kristaus karalystei1 •

„Jų balsas pasklido po visą
tikintiesiems išgirsti šv. Tėvo J žemę ir jų žodžiai iki tolimiau-

Pennsylvania-Cmtral jungėjai ? 
Pennsylvunia geležinkelio prezi
dentas James M. Symes (viršuje) 
ir New York Central geležinkelio 
prezidentas Alfred E. Perlman 
(apačioje) studijuoja galimybę su
jungti geležinkelius. Abiejų gele
žinkelių turtai — $5.650,000,000.

(INS)

Padėtis neaiški
VILNIUS, okupuota Lietu

va. — „Padėtis, atsargiai ta
riant, neaiški", pasakė Naujo
sios Vilnios „Žalgirio“ staklių 
gamyklos vyr. inžinierius Vytau
tas Kupčiūnas Vilniaus radijuje, 
kalbėdamas apie santykius su 
kitais ekonominiais rajonais. 
Priminė buvusią nenormalę pa
dėtį, kai tasai fabrikas tam tik
ras mašinų detales gaudavęs iš 
tolimo Charkovo, o jas buvo ga
lima pasigaminti pačioje Lietu
voje. Iš kitos pusės, Vilniaus fa
brikas liejinius siųsdavęs į Vi
tebską, o Lietuvos kai kurie fab 
rikai tokius liejiinius turėdavo 
parsisiųsti- iš Maskvos. Įsteigus 
Liaudies ūkio tarybą, kai kurie 
ryšiai su kitomis respublikomis 
nutrūkę. „Atrodo, kai kurios ki
tos gamyklos nori atsisakyti 
mus toliau aprūpinti savo gami
niais, kyla klausimas, iš kur mes 
juos paimsime... Šiais metais pa 
dėtis, atsargiai tariant, neaiški. 
Mes iki šiol dar nežinome, iš kur 
mūsų gamykla 1958 metais gaus 
visas gamyklai reikalingas me
džiagas... Mūsų gamyklos kolek
tyvas jau nekartą buvo patekęs 
į sunkią padėtį“.

• JAV agrikultūros departa
mentas pasakė, kad maisto kai
nos pakils 1958 metais.

• • <■

' >

Pelipe Pazos, atstovaująs Ku
bos sukilėlių vadą Fidel Castro, pa 
sirašo Miami Beach’e, Fla., tary
bos konstituciją išlaisvinti Kubą. 
Dokumentą paruošė priešingos 
grupės Kubos prezidento Fulgen- 
cio Batistos režimui. (INS)

balsą“, kalbėjo prie mikrofono 
didysis mokslo vyras ir išradė
jas Marconi. Tuoj po šių žodžių 
prabilo Pijus XI, linkėdamas, 
kad šis radijo siųstuvas tarnau
tų Dievo garbei bei žmonijos tai 
kai, ir pirmą kartą radijo bango
mis suteikdamas Apaštališkąjį 

'Palaiminimą — Urbi et Orbi.
Radijo siųstuvas buvo nuolat 

stiprinamas

Per 25 veiklos metus Vatikano 
radijo siųstuvas buvo nuolat ple
čiamas ir stiprinamas. Šiuo metu 
programos yra siunčiamos 28-is

šių žemės pakraščių“, — rašė šv. 
Paulius Romėnams, aiškindamas 
Evangelijos skelbėjų misiją. Nuo 
stabiai jo žodžiai pildosi šian
dien, kai Kristaus Vietininko 
balsą radijo bangomis tuo pačiu 
laiku gali išgirsti milionai žmo
nių tolimiausiuose pasaulio kraš 
tuose. Ši stebinanti mokslo ir 
technikos pažanga verčia prisi
minti ne tik radijo išradėjo Mar
coni ir kitų mokslininkų genijų, 
bet taip pat visų gamtos dėsnių 
bei paslapčių Kūrėjo Dievo bega
linę išmintį ir nepaliaujamai bu
dinčią Apvaizdą, kuri techniką

įvairiomis kalbomis. 1940 metų palenkia tarnauti Kristaus kara- 
lapkričio 27 dieną per Vatikano lystei.
radiją pirmą kartą pasigirdo ------------- .
lietuvių kalba. Tai buvo tragiš- Gromyko išskrido iŠ 
kosios pirmosios bolSeviklnės New Yorko Į Maskvą
okupacijos dienos, kai viešas tie
sos žodis Lietuvoje jau buvo vir
tęs nusikaltimu. Pradžioje lietu
viškai buvo kalbama tik vieną 
kartą savaitėje; vėliau lietuviš
kos programos padažnėjo iki 2, 
4 ir 6 kartų, o nuo 1955 metų

NEW YORK, lapkr. 4. — Ru
sijos užsienio reikalų ministeris 
vakar išskrido lėktuvu iš New 
Yorko į Maskvą, pasmerkdamas 
Vakarų valstybes, kad, girdi, jos 
nesilaikančios nusiginklavimo su

pradžios Vatikano radijo Pro‘ , įtarimų. Jis pasakė, kad Jung 
gramose įrašytas jau septynios tinėB Tauto8 turėtų būti nera- 
savai tinės transliacijos lietuvių (jįj Sirijos krizės.
kalba. Tikimasi, kad pradėjus 
veikti naujai pastatytai radijo

Gromyko apkaltino Vakarų 
valstybes, kad jos trukdančios

stočiai, Vatikanas galės pilnai nusiginklavimą, šia proga tenka 
patenkinti Lietuvos katalikų pa- pastebėti, jog daugiausia nusi- 
geidavimus, teikdamas progra- ginklavimą trukdo Kremliaus 
mas tinkamesnių laiku. valdovai.

Katalikų aukos 

Naujoji Vatikano radijo stotis
KALENDORIUS

___  _ Lapkričio 5 d.: šv. Elzbieta;
yra pastatyta viso pasaulio ka- lietuviški: Auktumas ir Judrė, 
talikų aukomis, kurių didelė da-1 Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:42.

Skraidanti šuns būda daug 

pasakys mokslininkams
Pasaulio pirmas erdvės keliautojas — sovietų paleistame 

antrame žemės satelite įkalintas šunelis — yra gyvas įrodymas, 
kad žmogus gali keliauti erdvėje. Bent taip galvoja kaikurie ame
rikiečiai mokslininkai.

Dr. Austin Brues, medicinos ir 
biologijos tyrinėjimų direkto
rius, Argonne National Labora- 
tory (netoli Chicagos esanti ato
minių tyrinėjimų laboratorija) 
aiškina, kad jei šunelis gali gy
venti nepaprastam spaudime rei
kalingam satelito iššovimui į er
dvę, tai žmogus galįs panašiai 
padaryti.

Rusai tyli
Apie tai gali būti tikri tik so

vietų mokslininkai ir jie tyli. Jie 
praneša tik, kad šuns kvėpavi
mas, kraujo spaudimas ir širdies 
plakimas yra normalus. Kiekvie
na šio erdvės keliauninko išgy
venta minutė suteiks svajbių 
mokslininkams žinių radijo sig
nalais.

Pats svarbiausias klausimas 
tai išlikimas. Jei šuo išliks gy
vas, tai galima bus nustatyti, 
koks pakitimas įvyko jame. Kai
kurie mokslininkai mano, kad 
net šunelio smegenų veikimas 
yra užrekorduojamas.

Mokslininkų nuomonė
Mokslininkai teigia, kad sovie

tų mokslininkai natūraliai norė
tų sekti šuns smegenų veikimą,

Gaillard šiandien
eina į parlamentą

PARIS, lapkr. 4. — Prancūzi
jos socialistų specialus kongre
sas vakar autorizavo savo par
lamentinius atstovus dalyvauti 
vyriausybėje, kurią bando suda
ryti Gaillard, radikalus socialis
tas. Dabar jis yra premjero Mau 
rice Bourges pasitraukiančioje 
vyriausybėje finansų ministeris.

Gaillard šį antradieni patieks 
savo ministerių kabineto narius 
Prancūzijos parlamentui.

Gaillard turbūt gaus pasitikė
jimą parlamente.

augščiuose. Saulės radijacijos 
veikimas erdvėje yra daug stip
resnis negu žemėje. Kad žmogus 
galėtų laisvai erdvėje keliauti, 
reikia pirma sužinoti kaip saulės 
radijacijos veikimas atsilieps į jo 
kūną. Satelito šunelis tai gali pa 
sakyti. Mokslininkai teigia, kad 
turimomis žiniomis net poros sa
vaičių kelionėje saulės radijacija 
neturėtų būti pavojinga satelito 
šimeliui. •

Kaip ilgai šuo išgyvens?
šiandien jau lengva aprūpinti 

šunelį maistu, deguoniu ir net 
vandeniu tokioj kelionėje Galbūt 
šuneliui daugiausia teks nuken
tėti nuo karščio ir šalčio, nes jo 
skrajojanti būda pasidarys ne
paprastai karšta saulės šviesoje, 
o tamsioje žemės pusėje labai 
atšals.

Kaip ilgai šunelis išgyvens sa
vo skrajojančioje būdoje, priklau 
sys nuo visų jo gyvybę apsau- 
gojančių įrengimų veikimo ir 
nuo deguonio, kuris turėjo būti 
apskaičiuotas tam tikram termi
nui.

Tačiau sovietų mokslininkai

Septyni žuvo
DUESSELDORF, Vokietija, 

lapkr. 4. — Vokietijos keturių 
motorų keleivinis lėktuvas vakar 
sudužo Duesseldorf priemiesty. 
Lėktuvo nelaimėje žuvo septyni 
vokiečiai ir kiti keturi sunkiai 
sužeisti.

nes smegenys ir nervų sistema daug žinos apie tą šunelį, net nuo 
yra daugiausiai įvairių sąlygų pa ^°/r j’s nu£ai& (jei taip at
verkiamos, ypač erdvės kelionė- įtiktų L nes visa tai galima ins 
je. Smegenų veikimo užrekorda-
vimas parodytų, ar šunelis turi
sąmonę. Šitokius teigimus moks
lininkai pagrindžia tuo, kad daž
nai lakūnai netenka sąmonės ne
paprasto greičio išvystytame gra 
vitacijos spaudime. Kartais net

trumentais užrekorduoti ir radi 
jo bangomis žemėn pranešti.

Galimas daiktas, net kad so
vietų mokslininkai yra išgalvo
ję būdą išlaisvinti šunelį iš sate
lito ir jį gyvą žemėje nuleisti.

Tas pirmas erdvės keliaunin-
smegenys būna sužaloti. O sate- kas gali praskinti kelią kelio- 
lito iššovimui į erdvę išvystoma nėms į mėnulį ir kitas planetas, 
kur kas didesnis greitis ir spau
dimas.

Mokslininkai mano, kad sovie- Areštavo izraelitą
tai jieško atsakymo, ar yra sau
lės radijacijos veikimas tokiuose

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago je 

I ir jos apylinkėje — šiandien — 
; dalinai apsiniaukę.

HAGA, Olandija, lapkr. 4. — 
Egipto pareigūnai areštavo Mi- 
chael Zerner, 22 metų, izraelitą 
pečkurį olandų prekiniame laive 
Aleksandrijoje. Egiptiečiai pasa
kė, kad izraelitas turi būti ap
klausinėtas.

Vatikano radijas apie antrąjį 

dirbtinį žemės satelitą
VATIKANAS, lapkr. 4. — Vatikano radijas vakar vakare 

pareiškė, kad išvidiniai sovietų sukrėtimai ir rusų moksliniai at
radimai neprivalo nukreipti pasaulio nuo komunizmo grėsmės. 

„Kaip daug žmonių, stebėdami
sputniką, skriejantį apie žemę, 
užmiršt Vengrijos genocidą ir ki 
tus nežmoniškumus, įvykusius 
įvairiose vietose už geležinės už
dangos ? Daugelis žmonių stebės 
šį antrąjį sputniką su dar dides
ne nuostaba bolševikinio pasau
lio mokslinei pažangai ir užmirš 
nežmoniškas jo aukas ir baisią 
grėsmę.“

Komentatorius taip pat per
sergėjo, kad prašalinimas Sovie
tų Sąjungos gynybos ministerio 
Žukovo ir ankstesni prašalinimai 
Molotovo, Malenkovo ir kitų, te
gul nepaskatina į apgaulingas 
analizes, būk komunizmo grėsmė 
mažėja.

Komunistinio pavojaus užmir
šimas yra taip pat pavojingas, 
kaip bendradarbiavimas su juo.

David Ben-Gurion
sekretorius nusišovė

i
TEL AVTV, Izraelis, lapkr. 4. 

— Pulk. Nehemia Argoff, 43 me
tų, Izraelio premjero David Ben- 
Gurion karinis sekretorius, nusi
šovė iš gėdos, kad jis suvažinėjo 
dviratininką. Argoff liepė savo 
santaupas atiduoti dviratininko 
šeimai.

Nelaimė keliaujant
HOUSTON, Tex., laukr. 4. — 

Devyni asmenys vakar žuvo au 
tomobilių susidūrime. Nelaimė 
įvyko 30 mylių nuo Houston šiau 
rėš vakaruose.

Nelaimė ore
HAMBURG, Vokietija, lapkr. 

4. — Vokietijos naujų oro pajė
gų lėktuvas vakar nukrito ir su
dužo netoli Elbės upės. Žuvo abu 
vakarinės Vokietijos lakūnai.

Chruščev sako, kad Vakarų 

karinės bazės nustoja reikšmės
LONDON, lapkr. 4. — Maskvos radijas vakar paskelbė So

vietų Rusijos komunistų boso Chruščevo įspėjimą, kad Vakarų 
valstybių karines bazes išstumia Rusijos tarpkontinentinės ra
ketos.

Chruščev turėjo pasikalbėji- •
mą su Peter Dempsoh, Toronto Kremliaus valdovai apsimeta 
(Ont) Telegram korespondentu, dideliais arabų bičiuliais, nes so- 
Dempson yra Telegram biuro Ot- vietiniai imperialistai nori įsiga- 
tawoje viršininkas. lėti Vidurio Rytuose ir viešpatau

Chruščev kalba

„Tarpkontinentinės raketos iš
rišo problemą pasiųsti vandeni
linės bombos galvutes į betkurią 
vietą pasaulyje“, pasakė Chruš
čev. „Raketos gali pasiekti ka
rines bazes Europoje, Afrikoje ir 
Azijoje. Nėra paslapties, kad 
tos raketos dabar gali nešti ato
mines ir vandenilines galvutes. 
Dabar karas yra nustumtas į 
šalį. Bet negalima sakyti kate
goriškai, kad karo nebebus, nes 
kaikuriuose k a p i talistiniuose 
kraštuose yra valstybininkų, ku
rie perša karą", pastebėjo komu
nistų bosas.

ti Viduržemio jūroje. Tai rusų 
carų svajonė. Chruščev nori įvyk 
dyti šią carų svajonę.

Įsilaužimas diriguotas
generolo Michailovo

REUTLINGEN, Vokietija. — 
Naktį iš spalio 12 į 13 d. du as
menys įsilaužė pro langą į „Lat
vijos" redakcijos ir leidyklos pa
talpas Weilheime (Bavarijoje). 
Apie 3 vai. iš ryto namų savi
ninkė ir gretimų namų gyvento
jai išgirdo neįprastą triukšmą ir 
ėjo žiūrėti, kas darosi. Įsilauži- 
kai pabūgo ir greitomis pasiša
lino, nieko ypatingo nepešę. Gal 
būt jie taikė į adresų kartoteką, 
bet jos surasti ir išsinešti jiems 
nepavyko. Kad tai buvo ne eili
niai įsilaužikai, galima spėti iš 
to, kad jie neėmė vertingų daik
tų, pvz., rašomųjų mašinėlių, o 
tik išsinešė keletą laiškų ir do
kumentų, kurių dalį kitą dieną 
rado numestą gretimame sodely
je.

„Latvija“, pranešdama apie tą 
įvykį, pastebi, nesą jokia paslap
tis, kad įsilaužimas diriguotas 
generolo Michailovo. Laikraštis 
baigia: „Tai, ko jis norėtų įsi
gyti, jo agentams nėra ir nebus 
prieinama“. Nustatyta, kad įsi
laužikai atvyko iš Berlyno ryti
nės dalies.

Atostogauja Italijoje
MILAN, Italija, lapkr. 4. — 

Švedijos karalius Gustav Adolf 
ir karalienė Louisė atvyko atos
togauti Italijoje.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JAV kongreso nariai vakar 

vėl paskatino atsakomingus as
menis paskubinti raketų ir sate
lito gamybą Amerikoje.

• Sovietų Rusijos komunistų 
bosas Nikita Chruščev šiandien 
stovi tvirtai ant „politinių kojų“, 
pašalinus maršalą Žukovą ir pa
leidus antrąjį žemės satelitą — 
šį kartą su šunim.

• Pietų Korėja. 128 korėjie
čiai mirė 830 gaisrų pirmųjų de
vynių mėnesių laikotarpyje 1957 
m.

• Sovietų mokslininkai tikisi 
sputniko šunį gyvą šią savaitę 
nuleisti į žemę.

• Prancūzija. Paryžiaus mies
to vienoje gatvėje rasti pasmaug 
ti 3 alžiriečiai.

• Naujos pramoninės tabora- 
torijos steigiamos Vilniaus grąž
tų gamykloje, o „Žalgirio“ ir 
„Pergalės“ fabrikuose labirato- 
rijos plečiamos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhomer gruodžio mėn. revizituos Britani
jos karalienę Elzbietą II vakar paskelbė radijas.

— Prancūzijos vyriausybė pergyveno 85 dienų krizę. Atrodo, 
kad Felix Gaillard šiandien pašalins vyriausybės krizę, sudaryda
mas Zlf-tą pokarinę vyriausybę. Socialistai, konservatoriai nepri
klausomieji ir gaulistai ir kitos grupės pažadėjo remti Felte Gil- 
lard’ą. Šiandien jis eina į parlamentą gauti pasitikėjimą naujam 
ministerių kabinetui.

— Kremlius ruošiasi padaryti pakeitimų raudonosios armijos 
viršūnėse. Bus sukeisti vadai, maršalo Žukovo šalininkai, o kiti 
galbūt bus pašalinti iš karinių postų.

— Kongresmanas James C. Wright (D., Tex.), vakar aplan-
Chruščev pasmerkė Jungtinių Turkiją, pasakė, kad Turkijos kariuomenė nesiruošia pulti 

Tautų penkių valstybių nusigin- Airijos. Wright, II Pasaulinio karo pilotas, nuvyko į Turkijos — 
klavimo pakomitetį kaip „nenau-i Sirijoa apylinkę, kai Maskva pradėjo kalbėti, kad Turkija ruošiasi 
dingą ir bevaisį“, | Pu^i Siriją.

— Senatorius Kefauver (D., Tenn.) reikalauja prezidentą 
Eiscnhowerį sušaukti specialią kongreso sesiją raketų ir satelito 
reikalu. Kefauver net pasiūlė sudaryti naują postą kabinete — 
mokslo sekretoriatą.

— Sovietai ruošiasi paleisti raketą į mėnulį.

Pasmerkė JT nusiginklavimo 
pakomitetį

Chruščev pareiškė, kad sovie
tai labai susirūpinę, kas vyksta 
Vidurio Rytuose. Jis apsimetė di 
dėlių arabų valstybių nepriklau
somybės gynėju.
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'Ražo DR. AL. RAČKUS!

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago. 32 1=^=^

Ar flu skiepai tikrai apsau
go žmogų nuo aziatiškos influ
enzos, — tai klausimas didžiai 
svarbus kiekvienam skaityto
jui.

Flu skiepai

O ar ilgam tie skiepai gali 
apsaugoti įskiepytą žmogų nuo 
aziatiškos influenzos, — tai ki
tas gan svarbus klausimas.

Ar apsimoka nuo aziatiškos 
influenzos skiepytis, kol dar 
tikrai efektingų ir tobulų skie
pų iki šiol nėra, tai tegul pats 
skaitytojas sprendžia.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas O. R. Tamsta sa
vo laiške rašai, kad nuo men- 

Ar skaudūs yra tie skiepai, kiaušio stuktelėjimo, net ir ne- 
ir bendrai ar apsimoka tais juntant, oda tuojau pamėlynuo- 
naujais skiepais skiepytis. — ja ir daug dienų tamsi dėmė o-
tai irgi rūpimi visiems skaity
tojams klausimai.

doje išbūna, ir labai išlėto pra
nyksta, ir teiraujiesi kas prie-

Kai žmogus perdaug tikisi, o žastis tokio reiškinio būtų, ir 
jo lūkesčių tik dalelė išsipildo, ką daryti, kad išvengti tokių 
tuomet jis jaučiasi nusivylęs odoje atsirandančių negražių 
jeigu neapsivylęs. Laboratori- dėmių. TTaigi atrodo, kad tam- 
joms, kurios gamina masiniai stos kraujo gyslelės (arterio- 
vaistus ir skiepus, visu pirma rū lės) po oda yra pertrapios, nuo 
pi uždirbti milionus dolerių, stuktelėjimo pergreitai pratruk
Tam tikslui jie samdo įgudu
sius ‘"publicity agents”, kurie 
leistinais ir neleistinais būdais

sta ir kraujas po oda pasilieja 
ir paskui dėmes palieka. O prie
žasčių kraujagyslių trapumui

POLIO PALIESTA SEIMĄ mingway — ir šitoje eilės tvar-1 vo konferenciją lapkričio 8-10 
koje Wolfe stovi pirmoje vieto- d. Sheraton-Park viešbuty Wa- 
je, nes jis labiausiai bandė iš- shingtone, D. C.; bus svarstomi 
tisą žmogaus širdies istoriją iš- politiniai, socialiniai, kultūriniai 
rašyti ant adatos smaigalio”. laimėjimai Pietų Amerikos kraš-

R. E. M. tuose.
TAIKOS SĄJŪDIS

Tarptautinės Taikos sąjunga, 
kurion yra susitelkę įvairių kraš 
tų įtakingi katalikai, šaukia sa-

IMdeunls patogumas vartojant

I DIRBTINIUS DANTIS
štai malonus būdas nugalėti lais

vų dantų plokštelių nepatogumų. 
FASTEETH, pagerinti milteliai, nž- 
barstytl ant viršutinių gei apatinių 
dantų plokštelių, jas laikys tvirčiau, 

I jausitės didesnį patogumų. Jokio lim
pančios košės skonio nei Jasmo. Mil
teliai yra alkallniai (be-rugšties). Ne- 
rūgstantl. Sustabdo. “plokštelių kva
pų" ("dirbtinių dantų kvapų). Pirkite 
FASTEETH šiandien bet kurioje vai
stinėje.

skelbia per televiziją, per radi- yra įvairių, bet dažniausia tai I 
ją, per spaudą ir per “‘detailma būna dėlto, kad moterys per- 
nus” apie naujai dirbamus ga- dažnai ar perdaug vartoja a- 
minius. Tie agentai su makle-' naciną ar kitokį tam panašų

Kovai su poliu vajui parinktas š<s paveikslas. Tai yra 
oro pajėgų majoro J, Soloman šeima, polio paliesta 1953 m, 

(INS)

riais stengiasi įpiršti miniai ga
minamus produktus, stengiasi 
sudaryti pareikalavimą, o kar
tais net ir nelabai etiškai mė
gina įbauginti žmones, mėgi
na dirbtinai sudaryti net juo
dąją rinką peršamiems pro
duktams. Kur reikia patepti, jie 
patepa, ypač politinius, unijisti- 
nius ar kitokius ratus bei rate
lius jie patepa, kad tik sklan
džiau jų biznis suktųsi. Begir-
darni, bepiršdami savo produk-1 kiną.

vaistą — nuodus. Jei tamsta 
dažnai vartoji kapsules ar tab- į 
letes galvos skausmo malšini- 
rnui (apmarinimui), kurios 
randasi acetphenetidinas sykiu 
su asperinu, tai liaukis tokius j 
nuodus vartojusi. Nuo tokių 

nuodų ne tik gyslelės pasidaro 
trapios, bet ir kraujas genda, j 
ir kartai per nosis kraujas, 
dažnai teka, ir oda pagelsta ir j 

i kitokiais būdais sveikatą nai-|

ANT ADATOS SMAIGALIO Paklaustas, koks yra rašyto-
... ...... . jo tobulumo mastas, FaulknerisVmeą iškiliausių Amerikos J . .... ... ,.,, , . . . v. u t i x x- atsake: “Nepasisekimo didy-beletnstų, Nobelio literatūros i. . . .

premmmUą Mikam Fautaer. siekja w savQ nMfeni
laikraštininkai paklausė - ko- k Hemingwav arba Dos
k>a. Jo nuomone yra akėtam- p bet 8t iagl pasiekti
mų studijų reikšme rašytojui. i (>rvantcso Mlba Do3tojeV3ki, 
Faulkneris atsakė: Tai butų k Nickas mfi taiiau .
tas pats, kaip paklausti, koki, n _ mes vi3 alataė.

vertę rašytojui turi apkūrentas

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(IncorporatedJ

EDVARDAS DUS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

kambarys^ Rašytojams, kuri© į ome .
Paklaustas,' kas yra geriausi

Lai tUSUauoe o-XSXi >
DR. WALTER J. KIRSTUM

1OJA> U ('HUtllRl.7 . > l ' { n •
U 1 59th Street

> ai Piruiad uutrad., ketvirtad. ir 
^enktad nuo 1—4 p .p t: 10—8:10 
/ai. vak. Trečląd ir Aeštad 1—4 v
p. p.

I’el ofiso Ir buto OLymplc 1-41M
DR. P. KISIELIUS

■ ŪDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
4938 W. I5th SU Cicero

a asdleo i » vai ir s 8 vai vaa 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lt 1 popiet

‘.Kišo telef LAfayette » 8210, jei 
teatsiliepia. šaukit? KEdzte 8--188'

DR.EMILY V. KRUKAS
. GYDYTOJA IR CHIRURGf 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 » 
Vak pirm. ant r, ketvtrt 4-8-«n v 

Trečlad tik nusitarus.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Ortbopedas - Prolezlatas

a bau
dalai. Hpeo. pagalba kojon 

(Arvtfi Kupporta) Ir U U 
Vai.: U-4 Ir 8-8 Šeštadieniais 9-1 
'IKTHOPLDIJON TECHNIKOM IAB
2850 W. 6Srd 8L. Chicago Zfl. UI

Tel. PRoapeol 6-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NaojM adretiM: 4209 W. 63rd 8t 
oriau tel. KJCUanoe 6-4410

ReafcL telef. GRovehill. 8-0017 
Valandos: I-a p. m.. 6-8 p m

Penktad. tik po piety.
Trečlad. Ir šeštad nasrai sutarti

Ofiso tel. Cl.iftsldr 4-2880 
Roddeacljoe: LAfayette 8 117

DR. P. STRIMAITIS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 We«t 47th Street 
(Kampas 17th Ir Hermitage)

Vai. nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v va> 
*-šta<l nūn tkl 6 vai.. Išskyr sek

*

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI. 
SPECIALI STB

7168 South Weetern Avenue
(MEDiCAL BUJLDING) 

b(v. Ir pePlrmad., antrad., kef penktad.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlvr 
'Clvte Opera House, kam b 868

- Vai. kasd 12—4
Tel. CEntral 0-2284

6002 West l«th 8tr„ Ciceru 
Vai kasdien 6-8. šeštad 1-2 ra. 

Tel. TOwnball 8-0868 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos,
nuo n vai ryto iki i vai. p.p. ir nuo ' Ofisas ir ns • RlfM S a.6 v.-8 vai vakare Trečlad. nuo Av®

AnštnA ii Ai " '*^osPe°4 8-1228 arba UE 0-557". CSHBiaa I 1 OflHTl trol DIrvvv G 1 A __ » _ s..

tą, apie neigiamąsias ar žalin
gąsias produkto ypatybes ne
užsimena. Meluoti nemeluoja 
bet moka teisybės nepasakyti 
Kai autoritetai ir sąžiningi gy
dytojai priverčia teisybę visuo
menei pasakyti, tai tik tuomet 
tikrų davinių minimumą numy
kia, tik tiek kiek įstatymai ver
čia pasakyti.

O kaip ten ištikrųjų yra su 
tais smarkiai garsinamais ma
siniai gaminamais “Flu vac- 
ėine” skiepais? Štai tikrieji f ak 
tai:

U.S. Public Health Service 
išmėginusi flu skiepus įskiepy- 
jant Amerikos armijos rekrutus 
ir grupę civilių savanorių su 
vadinamais ‘“monovalent Asian 
influenza vaccine” skiepais, 
patikrinusi stropiai visus davi
nius, net trijose skirtingose vi©- j 
tose išdavos buvo tokios: (a) i 
Fort Dix, N.J. kareivinėse flu , 
skiepai apsaugojo tiktai 46% j 
kareivių nuo aziatiškos influ
enzos; (b) Bethesda, Md., skie
pai buvo efektingi tiktai 50% , 
kareivių nuo aziatiškos influ- j 
enzos.

Tai skaitytojai lai žino, kad 
su flu skiepais skiepytųjų a- 
pie pusę visvien serga aziatiška

Atsakymas J. J.'— Jei tams
ta Lietuvoje turėjai plaučių tu- 
berkulozę, ir dabar plaučiuose 
randasi tik . sukalkėjimai ir 
šiaip esi sveikas, tik dažnai slo
gomis sirguliuoji, ir teiraujiesi,

negal, dirbt, šaltame k,mbaĮy.: nūdleniai Amerikoa beletrlsUi, 

je, toks kambarys, žmoma, tu-1 PaulkncriB bc jokio kukium„ 

retų laįa, didelės reikšmes ftr, atsakė. Wolfe Faulk.

moję eilėje universiteto uzdav^ ner D(Js p Caldwen Ir He-
nys yra išugdyti humanitarą. |---- --------------*-------- - —-  ----
Niekas tačiau negali būti rašyto-;
ju, jeigu jis pirmiausia nėra hu-
manitaras”. j RR

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
©rĮima ligoni. pagal analtarlina. 

.161 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1642 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad *
šeštad ,

Etos. td. (jRo.eblll 6-5808

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7388

DR. ANTARAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Ftrmad., antr. ketv., penkt. 

šeštad. 1—4; trečlad
Vai.
1—4 Ir 6—8 
uždaryta

KAZYS ČESNAUSKAS
G444 SO. TROY ST.

Telef. WAIbrook 6-7670 it 
GIbson 8-49S8

11 vai. ryto — 1 v. p. p. 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Bes, tel. WAlbrooh 5-8765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai, popiet ir sulig susitarimu 

TeL ofiso RE 4-2123, rez, Glb. 8-018.-
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 
(71« fa. Oampbell Avė.) 

plrmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v.
6: šeštad. 2—4

2454 W. 71 St. (71 Ir Campbell av.) v ,
Valandos: plrmad. ketvlrtad., šešt. **■* 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p., antrad. Ir Antrad- ir penk. 1 

penktad. nuo 5 iki 8 vai vak Treč. uždaryta.

KXXX>OC^CK><J<H3<XX>0<><><X><><><X>0<H3
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite šventėms:
8 Moderniškų televizijų 
8 Hi Fi fonografų 
• Nuostabius importuotus radijus 
8 Stebuklingus transiatoriniua 

radijukus
8 Patogius radijo-laikrodžius 
8 Gražius ei. laikrodžius 
8 Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin

kimų ei. namų apyvokos reikmenų, 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, kulkiasiurbllų Ir kt. 

— Viskas garantuojama — 
Pirkite visados šioje moderniškoje 

parduotuvėje.

iii-DAina
IPlTCLCVISIOn
[sales - serviče)

y»i Ini. A. MEMENĄS 
3321 S. Halsted — CUlffsldc 4-5665 
ttdara: kasdien 9—6, plrmadleDlab

Ir ketvirtadieniais 9—9 
0<KXX><)<><>CKXX><XX><XXKX><><><><>0<>

ar apsimoka imti imunizuojan
čius skiepus apsaugai prie azi-'ll • G*neralla kontraKtonuB nau 1 . 1 , . x ■ 1*1 naųių statybai, Įvairiems re- į:j
atiską inilUCnZfį, — tai pata- niontams ir namų pertvarky y 
riu nesiskiepyti. Viena iš kont-l| K
raindikacijų Asiatic Flu skit- • itliekame cemento Ir medžio d 
pams tai turėjusiems ar turte-į | * Apkainavlma‘ nem° |

tiems tuberkulozę.

KŪČIŲ STALUI ANAPUS
Sp<xdail nuolaida ribotų laikų

ATNAUJINAME NAMĄ!
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GP’RKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
/M. kasdien i0-12 vai h 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10-. vai Trečia 
Mentale uždaryta, Kt. laiku susitarus 

Oflao 'elefrmaa: PIt S-8228
Re* UAlbruok 5-6O70

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOJE

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Dam&n Avė 
Vai kasdien nuo «—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutari 

Telef. ofiso LiAfayette 8-6048
Re«.: UAlbrook 5-304S

~ >1 oflao HE.4-6849 rer.. HE 4-212«
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai Pirm ketvlr. penkt 1-4 ,r 7-»
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartĮ, 
aekm. uždaryta.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rok. PR 0-8801

. DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpeclalybS — vidaus Ilgos 
2454 West 7lst Street 

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 ▼. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir t—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Specialybė: AK V SERIJA Ir MOTERŲ 
LTGOH

2524 West 69th Street 
(08-os Ir Maplevvood Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vau.

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel uftao PRospect 6-8400
Reild. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaSkevičHItS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Buto 1658 W. 103 SU, Beverly Hills Vai f**11!* Av«“»»

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 ▼. v(.k ’SS’“ P P V.8
Val.: kasdien nuo « v. v. Iki 9 ▼. Mt^Udku ūt ™tndienUJ

Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 M tik susitartu.______

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
gydytoja ir chtrurgr

10748 South Mlchigan Avė.Office:

I

. m . ... . t . įskaitant persiuntimą ir muitąinfluenza, ir tik apie 50 /c skie- siuntinys Nr. 8 20 sv*. cnkr. $10.10 
pai yra efektingi.

Flu skiepai nuo aziatiškos in 
fluenzos, jeigu kam yra efek
tingi, taip apsaugo nuo 9 iki 12 
mėnesių, — taip sako labora
torijos kurios gafnina tuos skie natos, 
pus. O kiti medicinos autorite- L L V IT O — lietuvių kontora
tai tvirtina kad tie skiepai 2Ta- Rockuell st., Chicago 29, lll.tai tvirtina, aau tie saiepai ga viųrųuette Panke WA 5-7815
Ii apsaugoti nuo aziatiškos in-! Žemiausia rinkliava už paptrnavl- 
fluenzos (jeigu skiepai efektin-,
gi) ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Tad reiškia, kad po šešių mė
nesių vėl reikia skiepytis.

Ar skauda? Skiepyjant, kai 
su adata skiepai yra švirkščia
mi po oda, arba giliai į raume
nis, skausmas yra pakenčiamas,
Tačiau po skiepijimo daugeliui 
pasireiškia nemalonios reakci
jos. Skiepyta vieta daugeliui 
parausta, sutinsta, porą dienų 
skauda. Kitus šiurpas nukrečia 
ir augšta temperatūra pakyla, 
galva pradeda svaigti, darosi 
silpna. Kitiems norisi vemti, 
vidurius raižo. Kitiems atsiran
da alerginės reakcijos, oda ir 
kojos sutinsta, dusulys krūti
nę slegia. Kiti po skiepyjimo 
labai serga, nusilpsta ir iš lovos 
keltis negali. Ne visiems, tačiau 
daugeliui nuo skiepų tenka la
biau sirgti ir nukentėti, negu 
nuo pačios influenzos

” 9 20 sv. taukų 20.00
” 66 20 sv. sviesto 26.45 

" ” 30 20 sv. miltų 10.80
Vertingas siuntinys Nr. 57 specia

liai Šventėms: $26.00. 5 sv. taukų,
6 sv. sviesto, 2 sv. kakao, 2 sv. cuk
raus, 1 sv. šokolado, 1 sv. kavos, 
2 sv. ryžių, 1 sv. pipirų, % sv. ar-

Stunčlami siuntiniai Iki' 44 sv.
10.00 rubl. Parduo

dami oficialiomis kainomis visų su
sisiekimo priemonių JAV Ir kitų 
kraštų bilietai, kaip lėktuvams, gele
žinkeliams, laivams Ir t. t.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rflšlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINA8. Preo.
3039 So. Halsttd St.

Tel. VIctory 2-1273

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. DS1 artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL1 

Telefonas — FRontier 6 1832

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlvenal Savlngs and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
816,000.00 kiekvienam indeliui ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusio ir sąžiningu vedšjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškna. Bns 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. Z. DANILEVIČIUS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0317 South Western Avenue 
Chicago 28, III 

telefonas REpublIe 7-4800 
Rezidencija: GRovehill 6-8181 

Pasimatymai pagal sutartĮ

DR, T. DUNDULIS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
’fteo vai nuo 2-4 Ir nuo 8-8:TO , 

vak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 pople' 
TAčladtenlala pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrginia 7-0086

Resldend joe tel. BEverty 8-8844

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Spoc. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas i
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Rešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef YArds 7—1166 
UealdenclJOB — RTewart 8-451

DR. i. GUDAUSKAS
RYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

756 W«t 35th Street
(kampas Halsted Ir S6-ta gatv*j 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p p. kas 
-IUn Išskyrus trečiadienius A-ttdar.

•eštadlenlals 1-4 vkl.

iki 4 vai. popiet.
Tel,; Ofiso — PUUman 6-6768 

Buto — BEverly 8-8944

Ofiso HEmlock 4-6115 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
< priešais Sv Kryžiaus ligonine > 

Priima pagal susltartma 

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple StrMt

(Arti Archer Are.) 
Valandos: nuo 10 iki 18: |—0; T.f.

šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4848

Karnų — CEdarereat 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal Sutarimą 
Ofiso tel. Vletory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St-. tel. Rępubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2588
DR. AL RA6KDS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedsle Ir Archer) 
▼AL. kasdien nuo 2:00 Iki 8:0o v

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vletory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvlv 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 0-4 v v šeštad 1 -4 vai. popiet

Tel. ofiso PR 1-8446, rez. HE.4-8154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 8 iki 8 v. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

^R. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1*21 So. Halsted Street 

T«4. ofiso OA. 6-0267, rez. PR. 6-Š05. 
Rezžd. 6600 8. Arteslan Avė.

VAL. 11 y, r. Iki 3 p. p.j. 6—7 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArdu 7-183» 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
750 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki S, nuo 6 iki 8, tre 
člsd. nuo 10-18, penktad. 10-2 u 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-2189
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'LIETTTVTR GTDTTOJA8)
2500 Weat OSrd Street -

'AL kasdien juo h—4 p p Ir 7:S< 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PK1TAIKO AKINIUS -

Valandos,. 9— ir 1—v v. v pagn 
susitarimą Išskyrus trečiadieniu*

2422 W. Marųuette Road

Ofiso Ir buto tel. Ol.ymptc 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJ A S TR CHIRURGAS
1407 So. 49th Oonrt. cicero 

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad.
Ir 4eSt»d U* 18—18 *kl.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais 8v Kryžiaus ligoniu* 
Telef. REpublio 7-2280 

▼AL: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
įuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00 

ftešt. nuo 8:00—4:00. Trečlad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR ANT. RUDOKAS. Opt 
tikrina akla Ir pritaiko

keičia stiklus Ir 
1465 8. Oalifornia Ars. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki g vak. (trečtad už- 
larvta). šeštad. 10 ryto iki 8 ♦. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Bėjo iš spaudo*! nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: *2.00, 150 pnal. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West OSrd Street, 

Chicago 29. HL

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdloer 5-9500

Entered aa Rarnnd-Clau Matter March 81, 1918, at- Chicago, Tlllnotn 
Under the Act of March S, 1879 ✓

Member of the Cathollc Press Aos’n RUB8CRTPTTON RATE8
Publlshed d a 11 y. exept Sundaya, $10.00 per year outstde of Chicago

hy the $12.00 per year ln Chicago & Cicero
Llthuanlan Cathollc Press Soclety $10.00 per year ln Canada

Forelgn $12.00 ner vearPRENUMERATA: Metams H metfl 3 mSn 1 mfin
Chlcagoj Ir ClcecoJ $12.00 $6.60 $6.60 $1.60
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00 $6.60 $3.00 $1.26
Užsienyje $12.00 $8.50 $8.60 $1.80

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nosunaudotų stralpanlų ne
saugo, Juos grąkna tik Iš anksto susltarua Redakcija ui skelbimų turini 
naatsaka Skelbimų Matuos prtstuačku&oz
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ŽURNALAS ANGLŲ KALBA i
Angliškai kalbąs pasaulis yra ir ilgai liks vadovaujančiu 

veiksniu Vakaruose. Taigi ir mūsų interesai visokeriopai liks su
rišti su angliškai kalbančiais kraštais. Taip bus net ir tada, kai 
rusų dominavimas Europoje bus pašalintas ir kai mūsų tauta sy
kiu su eile kitų tautų galės pati tvarkyti savo likimą. Palyginant 
mažai yra žinoma apie visus Vidurio ir Rytų Europos kraštus visur 
Vakaruose, ypač anglosaksų šalyse. Kaip vokiečių propagandoje 
ypatingai nacių laikais peržengus Vokieti josi sieną jau lyg ir prasi
dėdavo Azija, taip net ne eilinis Vakarų žmogus savotiškai pri
prato prie fakto, kad prie Elbės jau prasideda Rusija. Kad tarp 
Vakarų Europos ir Rusijos yra šimtas su viršum milionų kitų tau
tų žmonių, apie tai tikrai permažai žinoma. Dar mažiau anglosak
sų žmogus sugeba suprasti, kad Pabaltijo tautos yra ne slaviškos, 
kad jos turi savo seną ir su slavais nesirišančią istoriją. Pati Ru
sijos ^sąvoka čia taip pat yra savotiškai prigijusi. Tarytum Rusija 
tautiniu atžvilgiu būtų vienalytė valstybė. Jeigu eiliniam net pra
silavinusiam žmogui imsi aiškinti, kad pagal pačių Rusijos dabar
tinių valdovų pripažinimą Sovietų Sąjungą sudaro keletas šimtų 
atskirų tautybių, jis tik pasiklausys ir nelabai norės tuo domėtis. 
Pats tautybės supratimas šiapus Atlanto ir išviso angliškai kal
bančiuose kraštuose turi kiek skirtingą atspalvį. Čia tautybė po
litikos sumetimais sutapdinama su pilietybė. Toks sutapdinimas 
nesunkiai taikomas ir tautoms anapus geležinės uždangos. O tai 
jau pavojinga. Nedalomos didžiulės Rusijos šalininkai nesunkiai 
randa ypač Amerikoje 3au pakankamai užtarėjų. Kai ukrainietis 
sako, kad jo kraštas nenori vergauti rusams, kad vistiek vieną die
ną Ukraina bus pilnateisiu nariu Europos tautų šeimoj, amerikie
čiui daug lengviau darosi suprantama didžiarusio aiškinimas, kai 
šis sako, kad Ukraina Rusijai yra tas pats, kas Pennsylvania ame
rikiečiams, kad be Ukrainos ūkiniu atžvilgiu Rusija negali verstis 
ir pan. Pabaltijo kraštai, tiesa, po sunkiai gauto pripažinimo I 
Pasaulinio karo pasėkoj tebesinaudoja specifine situacija, tačiau 
kas žino, kaip būtų tą dieną, kai Rusija taptų normalia įstatymine 
valstybe ir kai ji rastų tikrą modus vivendi su angliškai kalban
čiais kraštais. Užtat visoms rusų imperializmo gresiamoms tau
toms yra svarbu tvirtinti savo pozicijas angliškai kalbančiuose 
kraštuose, pastoviau nuteikti tų kraštų viešąją opiniją visų tautų 
laisvo apsisprendimo principo atžvilgiu. Tas principas, tiesa, 
teoriškai neginčijamas, tačiau praktiškai daug sunkiau pritaiko
mas. Afrikos negrai šiandien yra daug kur laisvesni, kaip šimtai 
milionų senos kultūros europiečių. Šita linkme mūsų visokeriopa 
informacija anglų kalba įgyja ypatingą reikšmę. Trūksta moksli
nės literatūros tąja kalba. Tų kraštų mokslininkai tebesinaudoja 
dažnai mums nepalankiais, svetimųjų pateiktais šaltiniais. Visa 
tai turi įtakos ne tik į kitus, bet ir į mus pačius, ypač į tą mūsų 
prieauglį, kuris bręsta nebelietuviškose sąlygose. Šiuo atveju no
rime specialiai liesti anglų kalba žurnalo klausimą, nes tas klausi
mas gana atkakliai judinamas pačių tų, kurie jaučia iš vienos pu
sės informacijos stoką kitiems, iš kitos pusės didėjančius pavojus 
sau. Tai mūsų studentai, kurie jau kuris laikas užsimojo leisti žur
nalą anglų kalba ir jį tebeleidžia, nors susiduria su nemažais sun
kumais.

AR LIGI ŠIOL TOKIŲ ŽURNALŲ NEBŪTA?

Būta ir esama. Eina visų trijų baltų tautų leidžiamas, politi
kai skiriamas, tiesa, nelabai dažnai pasirodąs, rimtas žurnalas 
„Baltic Review“. Lietuvos Vyčių organizacija savo žurnalo beveik 
didesnę pusę jau spausdina anglų kalba. Tėvai marijonai leidžia 
vien angliškai „The Marian“. Šie du, tiesa, daugiau specifiniai or
ganizaciniai, bet jie teikia nemažai lietuviškos informacijos Ame
rikoje išaugusiai lietuvių kartai. Ypatingą dėmesį norime atkreip
ti į „Lietuvių Dienas“. Šis jau eilę metų leidžiamas, skoningai ir 
gausiai iliustruotas žurnalas ddoda nemažai straipsnių anglų kal
ba ir po visomis iliustracijomis deda parašus dviem kalbomis. 
Žurnalas tikrai tinka reprezentacijai ir svetimųjų informacijai. 
Leidžiamas privataus leidėjo, redaguojamas kompetentingų žmo
nių, šis žurnalas turėtų pasiekti ne tik naujus ir senus ateivius, ne 
tik Amerikoje gimusią lietuvių kartą, bet ir didžiąsias mokslo bei 
informacijos įstaigas anglosaksų kraštuose. Jeigu, pavyzdžiui, iš 
mūsų politinei propagandai skiriamų lėšų būtų galima prenume
ruoti to žurnalo didesnį kiekį ir jį siųsti nemokamai minėtoms 
įstaigoms, būtų keleriopas laimėjimas. Viena, žurnalo leidėjai, 
gavę paramos, galėtų jį gerinti ir didinti. Antra, angliškos įstai
gos, su juo susipažinusios, ne viena pačios jį ateityje prenume
ruotų. Trečia, atpultų reikalas steigti tam reikalui naują leidyklą. 

„LITUANUS“ REIKALAI

Mūsų studijuojąs ar neseniai studijas baigęs jaunimas leidžia 
„Lituanus“ ir stengiasi jį leisti toliau. Žurnalas, tiesa, nepasiekė 
„Liet. Dienų“ lygio ir savo charakteriu yra skirtingas, šių eilučių 
autoriui savo laiku teko siūlyti vietoj mėginto leisti lietuviškai 
žurnalo „Lietuva“ leisti tokį patį žurnalą anglų kalba. Nežinau, ar 
„Lietuva“ dar mano eiti, bet visi žinome, kad jaunieji akademikai 
labai ryžtingai plečia „Lituanus“, stengdamiesi jį didinti ir stip
rinti, tikėdami, kad tokiu būdu užpildo aiškią spragą. Darbui 
naudojamos jau svetur išaugintos jėgos, tik sartais pasitelkiant 
vyresnių. Daug kalbėta apie to žurnalo materialinius sunkumus. 
Patys studentai mėgino vykdyti vajų, nelabai pasisekusį. Gyveni
mo tikrovė rodo, kad sunku leisti spaudos leidinį, jeigu tas leidi
nys neturi pastovių, užtikrintų pajamų. Taigi ir „Lituanus“ nepa
jėgs ilgai iš aukų verstis. Jo leidėjai, jaunimo žmonės, savo vado
vybėse palyginant dažnai besikeičią personaliniu atžvilgiu, taip 
pat negalės ilgai ištverti, jei nebus sudarytos pastovios ūkinės ga
limybės. Kad jos gali būti sudarytos, nėra abejonės. Tik kažin, 
koks kelias geresnis. „Lietuvių enciklopedijos“ leidimas parodė, 
kad privati iniciatyva ir atkaklumas labai daug reiškia. Šiuo at
veju, kai kalbama apie nelietuvių informavimą, atrodo, būtų nor
malu paversti „Lituanus“ labiau studijiniu, nustatyti jam realias 
ėjimo galimybes ir skirti subsidijas iš politinių fondų. Vieno kole
gos siūlymas atsisakyti jo sąskaiton angliškos „Eltos“ taip pat 
svarstytinas. Ilgesnis to reikalo palikimas esamoje situacijoje 
gali turėti neigiamų pasėkų net ir savo tarpe. Jaunimas, pajutęs 
sveikos iniciatyvos neįvertinimą, gali imti stokoti energijos, ku
rios juk visi labai norime.

Angliškai panašius leidinius leidžiant, visada nereikėtų iš
leisti iš akių jau emigracijoj gimusio ir išaugusio gana gausaus 
lietuvių prieauglio, kuris gerokai tolsta nuo mūsų, bet kuris, rei
kiamai patrauktas, gali būti labai naudingas, gali paremti angliš
kus lietuvių leidinius ir raštais, ir prenumerata, ir pristatymu tų 
leidinių ten, kur jų reikia. Neužmirškime, kad vienas kitas tūks
tantis organizuotų Vyčių pajėgia ne tik leisti savo žurnalą, bet 
jau eilę metų laiškais ir kitokiais būdais labai pasitarnauja Lietu
vos reikalo garsinimui Amerikoje.
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K. Mockus

UGNIAI UŽ AKIŲ

Ugniagesiai apšvirkščia putomis nusileidusį lėktuvą Los Angeles International aerodrome, 
kad šis neužsidegtų, kai jis sugedęs nusileido. Lėktuvas yra United Air Lines kompanijos. Vie
nuolika keleivių ir penki įgulos nariai saugiai išėjo iš lėktuvo. (INS)

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. OIMANTAS

,15,685 laiškai

Lietuvos Vyčių metinis suva
žiavimas jau seniai praėjo, bet 
tik keletoje laikraščių teko už
tikti gana svarbią žinutę — 
pranešimą ir ataskaitą, kiek 
laiškų Lietuvos reikalais per pa
skutiniuosius metus yra išsiun
tę mūsų šaunieji vyčiai. Pasi
rodo, šį kartą bendras parašytų 
laiškų skaičius yra kiek mažes
nis — tebuvo paruošta 15,685 
laiškai. Tiesa, šiais metais laiš
kų rašymo akcijoje dalyvavo 
mažiau asmenų kaip pernai, tad 
ir jų įdėtas darbas yra didelis 
ir vertingas.

Malonu buvo skaityti kitą 
žinutę kad vyčiams talkinin
kauti laiškų rašyme žada ir a- 
teitininkiškasis jaunimas. Ži
nant, kokios nepaprastos reikš
mės yra šis darbas, tenka džiau 
gtis katalikiškojo išeivijos jau
nimo patriotine veikla.

Žydas lietuviška pavarde
Aną kartą besklaidant “The 

NYT” dienrašty, akys užkliuvo 
už vienos žinutės iš Westport, 
Conn. Tame straipsnelyje sa
koma, kad dvi šeimos norėjo 
vaišėms pasikviesti du sovietų 
diplomatus, rusų delegacijos 
Jungtinėse Tautose narius, bet 
tuodu negalėję atvykti, nes ne
buvo gautas iš Valstybės depar
tamento leidimas. Kaip žino
ma, rusų diplomatinis persona
las (lygiai kaip ir amerikinis 
Maskvoje) turi tik ribotą judė
jimo laisvę. Mus domintų ne 
tiek tas įvykis, kiek vieno iš 
rengėjų pilnai pateikta- pavar
dė — Mr. & Mrs. Henrikas Ra- 
binavičius. Išties, tikrai įdo
mu buvo patirti, kad šis buv. 
Lietuvos pilietis, tarnavęs Lie

tuvos diplomatinėj tarnyboj, žy
dų tautybės, ir toliau pasiliko 
ne tik savo pavardę, bet net ,ir 
pirmąjį vardą su lietuviškomis 
galūnėmis. Gi tuo pat metu 
nevienas grynakraujų lietuvių 
nevengia visiškai “suamerikie- 
tinti” savąsias lietuviškas pa
vardes arba bent suslavinti ir 
galimai greičiau pasidaryti ko
kiais nors “henry rabinovich’- 
iais” ir pan. Lietuvos žydo pa
vyzdys turėtų priversti ir kai- 

i kuriuos iš mūsų tarpo persigal- 
1 voti, ar tikrai jau taip vertin
ga nukirsdinti savųjų pavar- 

' džių lietuviškąsias galūnes ar 
ir visai jos atsižadėti.

Bijo D. P vardo
I

Pažįstamas amerikietis, valų 
kilmės asmuo,. neseniai buvo iš
vykęs tarnybinėn kelionėn po 
rytinę Kanados dalį. Grįžęs pa
pasakojo, kad Nova Sootia pro
vincijoje, Bridgetown miestely, 
Annapolis Valley, buvo apsisto
jęs viename pakelės viešbutuke, 
kurio savininkai pasisakė esą 
lietuviai. Pažįstamas išsitaręs, 
kad ir jis turįs gerų bičiulių 
lietuvių amerikiečių visuomenė
je, jų tarpe ir neseniai, atvyku
sių į Jungtines Valstybes. Tai 
išgirdę, Kanados lietuviai ėmė 
beveik prisiekinėti, kad jie ne
są D. P., kad jie Kanadoje at
siradę dar 1939 m. ir pan. Grį
žęs tas amerikietis, pradėjo 
klausinėti lietuvius, kodėl gi jau 
jų tautiečiai, kaip tie Nova 
Scotia gyventojai, taip labai bi
josi ir kratosi D. P. vardo. Esą 
jo nuomone, koks gi skirtumas, 
ar vieni yra atvykę prieš dvi
dešimt metų ar tik dabar; juk 
visi yra tos pačios tautos na
riai ir neturėtų būti jokio pa
grindo saviškių skirstymui ar

JANIS KLIDZEJS nanononanaa.

911 čftjnaėiaė Ola

ROMANAI

vbrtc a. 'leit lakia IMBMB

(TĘSINYS)
Ne, vis dėlto šios minčių žaibų drumzlės rinkosi į 

krūvą ir sušvito iš naujo. Ar tai nebuvo toji pat Mary
tė, kuri praėjusią vasarą Antosės akimis žiūrėjo į jį ir 
klausė:

— Andriau, ar tu dažnai esi toks liūdnas?
Dabar Andriuje pradėjo atgyti visos mintys ir 

jausmai, ir jam net rodėsi, kad ilgai ir slaptai jos jame 
buvo gyvenę, ir tik su Antosės akimis svajonėse prašvi
tę, bet tik neišdrįsę gyvomis mintimis praskambėti.

- Neseniai net Andrius buvo prašęs, kad Antosė jam i 

prisiųstų visus paskutiniųjų metų Marytės sąsiuvinius. | 
Juos ir gavo. Ne tik sąsiuvinius, bet ten buvo ir An- j 
driui rašyti, bet neišsiųsti laiškai. Andrius juos skaitė į 
ir skaitė. Dar sugrįžo į praeitį ir gruzdėjo.

Grožio ir jėgos kūrėjau Dieve, ar Tu esi išgyvenęs 
ir pramatęs tą grožį ir skausmą, kurį esi davęs jaunys
tei su savo gražiausia dovana — meile ? Visa tai ji turi 
išgyventi iš pradžios nuo kartos į kartą, kiekviena at
skira karta ir kiekvienas žmogus su šių svajonių pra
švitimu. Jei aš tada būčiau galėjęs pajausti ir išgyven
ti meilę, kaip ją išgyveno Marytė? Baltoji mergelė... 
Tavyje tada yra buvęs dangus ir pragaras. Visa tai 
tu esi apie šią svajonę sukūrusi ir Iškentėjus!. Tai išgy

perdaug rūstintis už augštokas 
kainas gal ir nereikėtų. Gi jei 
versime savuosius solistus 
murkdytis fabriko dulkėse, pia
nistams įspausime žnyples ar 
plaktuką u- pastatysime juos 
prie bėgamosios juostos tuo at
veju tik jau negalėsime iš jų 
sulaukti pakankamai vertingų 
programų atlikimo.

liguistam bijojimui D. P. žen 
klo.

Norėtųsi, kad tie svetimtau
čio žodžiai pasiektų ir tuos mū-' 
sų tautiečius, N. S. gyvenan
čius, kurie dar vis įžvelgia kaž
kokį siaubą D. P. raidėse. 
Brangūs lietuviški savaitgaliai

Stambokoje lietuviškoje ko- Į 
lonijoje vieną šeštadienį ir sek
madienį iš eilės buvo suruošti 
tikrai neeiliniai koncertai. . Iš 
toliau atvykę menininkai, seniai j 
begirdėti ir bematyti, vietos lie- i 
tuvių tarpe sukėlė tikrai didelį ■ 
susidomėjimą. Bet, meno va-1 
karams praėjus, nusiskundė vie
nos keturių asmenų šeimos gal
va. Girdi, į abu vakarus gerų 
vietų kainos siekė po $2.50. At
seit, per vieną vakarą turėjo iš
leisti dešimtį dolerių. Tas pats ; 
buvo ir sekančią dieną. Žmo- į 
gus ir skundžiasi tuo. Dvide
šimt dolerių — vis jau nema
žas pinigas ir tokiu mastu jis 
tikrai negalįs dažniau pinigus 
leisti. Ir dabar, kaį artinasi 
vėl keli, nors ir kokie įdomūs 
parengimai, turėsiąs gerokai 
pagalvoti, ar galėsiąs eiti, o gal 
tik dalis šeimos tegalės nuvyk
ti.

Žinoma, ne kiekvieno pana-; 
šūs vargai. Ir ne visi turi šei-į 
moję keturis suaugusius. Tie-. 
sa, pustrečio dolerio kaina nė- į 
ra maža, bet esama ir pigesnių 
fciletų, dargiau prieinamų kai
nų. Taip pat reikėtų žinoti, kad 
savo tarpe turime labai nedaug 
menininkų, kurie bando iš to 
gyventi, savąsias šeimas išlai
kyti ir dar tobulintis vienoje 
ar kitoje pasirinktoje meno ša
koje. Supraskime, kad tokie 
talentai yra reikalingi ir visuo
menės paramos, kurią jie gau
na atlikdami koncertus. Tad

Padaryk iš savęs teliuką ir 
įve vilkas suės. —Prancūzai
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Kanadoje, Toronto mieste lap
kričio 17-24 d. organizuojama 
katalikų socialinė savaitė, ku
rios metu bus svarstoma socia
linė spaudos, radijo, filmų ir 
televizijos įtaka.
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Sekmad uždaryta. - /

venau ir aš, bet tai buvo vis dėlto kitaip. Nors būtum 
kažkoks idealistas, bet vis dėlto tu esi vyras, ir šių de
gančių svajonių grožį tu matai kitokioje šviesoje. Tu 
esi kietesnis, negailestingesnis. Dažnai, apie tai, dėlko 
mergaitė jau turi verkti, tave tik juokas ima. Tu grožį 
imi jėga, mergaitė — širdimi. Taip, matyt, yra norėję 
amžinybės dėsniai.

Jis vartė senųjų sąsiuvinių lapus, juos nuglostė, 
tarsi čia kaip tik būtų buvusi Marytės šiltoji rankutė... 
Nėra? Nebebus...

Ar dėlto turėjo galvoti apie Antosę? Marytės se
serį?

Andrius buvo pasirengęs save keikti, išjuokti ir 
pasityčioti iš savęs. Hm. Didelis, užaugęs žmogus, bet 
sentimentalus kaip apsvaigęs paukštis, skrisdamas po 
saule. Kodėl tau reikalingas kažkoks antrasis? Ar 
kad kartu svajotų? Tu vienas pajėgi svajoti apie to
kius pasiutusius reikalus, kad niekada negalėsi jų iš
pildyti, tai kur tu nuplauksi su dviejų tokių svajotojų 
laivais:

Meilė?
Kodėl tu turi mylėti tik vieną, kodėl tu negali my-' 

lėti visų?
Tai buvo protu neatsakomi klausimai.
Apie visa tai galvojant, visokios audros Andrių 

blaškė, ir tarpais jis pats nežinojo kur.
Kai jis tarsi išsilaisvinti ir neišgyventąjį išgyven-' 

ti norėdamas, buvo veržęsis į tolius, tada vėl kilo klau
simas: „Kur aš esu? Kodėl čia obu?“

Niekas neatsakė. Buvo tik jo paties sielos ironiška 
šypsena ar kažkokio gyvenimo paveikslo iškreiptos 
lūpos:

1 — Andriau, tu esi toks pat asilas, kaip ir visi kiti.)

48.
Ruduo.
Rugsėjis gulėjo liepose, klevuose ir beržuose su 

pageltusių lapų mirgėjimu ir liūdnu skambėjimu vaka
ro vėjuje.

Dar tas pats bėgimas į paskaitas, egzaminų ruoši
mas ir begaliniai rūpesčiai dėl visokių smulkmenų. Net 
apie tokį nieką, kaip penkiasdešimt santimų, reikėjo 
galvoti. Jei tu jų neturėjai, pradėjai pajusti, kaip ska
niai kvepia sriuba, bet jei jų neturėjai dvi dienas, tai, 
einant pro maisto krautuvių langus, galėjai nusisukti ir 
išgalvoti idealiausių minčių apie gyvenimo reformas.

Taip savotiška ir juokinga. Čia, matyt, ir buvo toji 
tiesa, kad sotus alkano neužjaučia. Visa tai buvo gali
ma įžvelgti nors ir iš nedidelio bado perspektyvos. An
drius galvojo ir apie tai, kad visi įstatymai visame pa
saulyje būtų teisingesni, ir daugelio nelaimingųjų kan
čios sumažėtų, jei tie, kurie įstatymus leidžia, šių įsta
tymų leidimo metu būtų bent kokią pusę- savaitės ne
valgę. Žmogus žmogų supranta ir į jį įsijaučia tik per 
save.

Badas? Nebuvo tai joks badas, kuris Andriui to
mis pora dienų pasitaikė. Visai paprastai — porą die
nų nebuvo pinigų, ir jis šias dvi dienas nevalgė. Pra
šyti kokio lato nesinorėjo. Iš viso to buvo tik toks ge
rumas, kad Andrius atskleidė savyje daug minčių, ku
rioms būdingas buvo aštresnis tikrovės suvokimas. ,

Didesnę dalį uždirbtų pinigų Andrius buvo nusiun
tęs į namus tėvui, ir taip pačiam buvo jų pritrūkę. Taip 
dažnai pasitaikė, ir kiekvienas toks pergyvenimas buvo 
naujas išradimas.

(Bus daugiau)
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LENKTYNES Į ŽVAIGŽDYNUS
Žmogaus kelionė į mėnulį 

ALGIS RAKAKAUSKAS, Detroit, Michigan

Šiomis dienomis žmogus rake
tų pagalba oficialiai prasiskver
bė pro oro ir gravitacijų barika 
das ir įsiveržė į žvaigždėtas ir 
paslaptingas dausas, j amžinai 
tylų ir ramų pasaulj. Žmogaus 
sukurtas mėnulis jau skrieja sa
voje orbitoje 560 mylių (900 
km.) nuo žemės paviršiaus ir 
dviejų stiprių siųstuvų bei kom
plikuotų elektroninių aparatų pa 
galba teikia j žemę savo išradė
jams informacijas iš beribių erd 
vių. Taip pasibaigė atominis ir 
prasidėjo dausų amžius.

Deja, pirmąjį žygį į šį naująjį 
amžių įvykdė ne vakariečiai, bet 
Sovietų Sąjunga. Apgailestauja
ma ne dėl to, kad vakariečiai, 
kaip daugelis mano, savo sateliti 
nio mėnulio projekte atsiliko, 
bet kad a) sovietuose lęisvė, de
mokratija, humanizmas ir poli
tika pastatyta ant kruvinų bo
tai itaristinių imperializmo pa
grindų ir b) kad prievarta pa
grobtų vokiečių bei kitų tautų 
mokslininkų atsiektieji genialūs 
objektai impersonuojančiai sa- 
vinamasi kažkokių maskvinių 
technikėlių, kuriems gal būt ka
da nors buvo tekusi garbė pabū
ti “savanoriškai” atvykusių sve
timtaučių mokslininkų asisten
tais.

Įdomu, ką tie 800 vokiečių, 
austrų bei kitų sovietų pagrob
tų tautų mokslininkai per devy
nerius metus išdarinėjo Sovietų 
Sąjungoje? Tarp kitko dar ten
ka pastebėti, jog nemažas nuo
šimtis tų mokslininkų buvo V-l, 
V-2 raketų ir pirmųjų sprausmi- 
nių naikintuvų ekspertai.

Taigi, Maskva su savo Sput- 
niku (satelitiniu mėnuliu) nega
li perdaug girtis. Tai ne jos pro
duktas, kaip toks! Vienintelis 
Kremliaus originalas, mano nuo
mone, tai išbarstytos po vėjo iš
pūstas sovietines stepes vergų 
stovyklos, iš kurių sklinda į pa
saulį griaudžios kankinamų ai
manos (gal ir Tavo artimų, skai 
tytojau). Kodėl sovietai su šiuo 
išradimu nesigiria, bet priminus 
ginasi ir jieško kelių išsisukti?

Kokia gi ta vadinama sovieti
nė raketa, kuri iškėlė Sputniką 
į dausas, sunku pasakyti, nes 
tie, kurie dabar apie ją rašo, te
žino tik tikrųjų faktų nuotru
pas, o tie, kurie turi pilnas ži
nias, dėl savotiškų tikslų mažai 
kalba.

Anot detroitiečio mokslininko 
ir raketų specialisto Alfred J. 
Zaehringer, kuris prieš dvejus 
metus išpranašavo, kad sovietai 
pralenks vakariečius satelitinia
me projekte, teigia, kad ši mask 
vinė raketa, modelis T-3 (M-
104), yra trijų stadijų, 150 pėdų 
ilgio (kaip 15 aukštų namas!) 
ir sveria apie 100 tonų. Raketos 
pastatymas, anot mokslininko, 
Kremliui kainavo nuo vieno mi- 
liono iki penkių milionų dolerių.

Toliau Zaehringer sako, kad 
“...ši raketa buvo taip stipri, 
jog, jeigu būtų taikyta į mėnulį, 
tai ji ten ir būtų nukritusi...”!

Be to, 1955 m. rugsėjo 4 d. 
pastarasis mokslininkas prane
šė, kad “...sovietai penktadienį 
sėkmingai išbandė dviejų stadijų 
raketą. Jos ilgis 150 pėdų”. Va
dinasi, veik per dvejus metus 
Sovietų Sąjunga savo raketą per 
dirbo iš dviejų stadijų į tris ir 
galop atsiekė užsibrėžtą tikslą.

Kitas raketų specialistas, kaip 
pranešama iš fluntsville, Alaba- 
ma, dr. Hermann Oberth teigia, 
kad amerikiečiai, nežiūrint šio 
Rusijos jau skriejančio satelito, 
raketų technikoje nėra atsilikę, 
o net pirmauja. Šis rusiškasis 
satelitas, anot dr. Oberth, yra 

• tik propagandinis mostas.
“Amerika galėjo savo sateli

tą seniai paleisti į dausas”, sako 
dr. Oberth, “bet mes nedėjome 
į tai perdaug pastangų, nes tu
rime svarbesnių uždavinių, ku
rių dėl paslaptingų tikslų nega
liu nieko daugiau jums pasaky

ti”, baigia raketų specialistas iš 
Huntsville, Alabama.

Dr. Werner von Baum, buvęs 
vokiečių V-2 raketų ekspertas, Į 
dabartiniu metu dirbąs amerikie 
čių Redstone raketų tobulinimo 
centre, pasakė, kad Amerika da
bartiniu metu turinti užtenka
mai be kitų ir technologinių ži
nių lengvai pasiųsti "space 
ship” arba, lietuviškai tariant, 
dausų vežimą į mėnulį, jeigu A- 
menkos valdžia nepagailės pini
gų ir darbo jėgos.

JAV jau turi naujo tipo 
raketą. Washingtono 

naujoji ame-
arba Project•

Anot
pranešimo, ši 
rikiečių raketa 
Farside (Projektas Tolimoji Da
lis) bus keturių stadijų ir jos 
pradinis greitis sieks 7 mylias 
per sekundę. Ši raketa būsianti 
tokia stipri, jog, pasiekusi savo 
objektą mėnuly, galėsianti sau
giai sugrįžti atgal į žemę.

Tikiu, kad dabar ne vienam 
skaitytojui įdomu, koks gi pa
galiau amerikiečių objektas mė
nulyje. ,

Šio projekto Farside objektas 
yra ištirti dar iki šiol nematy
tą tamsiąją Vnėn ui io dalj, kuri 
visą laiką nusisukusi nuo žemės. 
Mėnulis nesisuka apie savo vadi
namą ašį kaip žemė, o tik, skrie 
damas savoje orbitoje, visada 
mums rodo tą patį veidą. Kas 
yra ant šio matomojo mėnulio 
veido, mokslininkams yra žino
ma, bet kas yra antroje pusėje, 
tegali tik spėlioti. Todėl dabar 
amerikiečių mokslininkai, kaip 
praneša Washingtonas, siųs šią 
Projektas Tolimoji Dalis ra
ketą su įvairiais aparatais ap
link mėnulį išmatuoti jo stipriai 
besikaitaliojančią temperatūrą, 
meteorų bei meteoritų antplūdį, 
kiekį ultrafioletinių spindulių, 
atplaukiančių nuo saulės bei 
žvaigždžių ir eilę kitų nuosta
bių dausų fenomenų. Tuo būdu 
nustatys galimybes žmogui įkel
ti koją į mėnulį.

Šiuo metu’su turimomis žinio
mis apie mėnulio savybes į jį 
įkelti koją labai rizikinga, nes 
ten nėra jokio oro, vietinio mais
to bei vandens. Tik dunksančios 
nuogos uolos, suakmenėjusi ma
sė lavų, meteorų bei meteoritų 
išdaužytos įvairaus dydžio duo
bės ir, dėl oro nebuvimo, bega
linė tyla.

Sir Harold Spencer, Britanijos 
Karališkosios observatorijos vir 
šininkas, universitetų astronomi 
jos lektorius, vienoję savo kny
goje sako, kad žmogus, išlipęs 
ant mėnulio, susitiks su neišpa
sakytais pavojais. Visų pirma, 
dėl nebuvimo oro, limituos jo 
mėnulines eksploracijas, nes jo 
vienintelis kvėpavimo resursas 
tegalės būti deguonies prispaus
tas kvėpavimo aparatas (oxy- 
gen tank)'. Gi deguoniui išsibai
gus, jeigu bebus įmanoma, vie
nintelis gyvybės išgelbėjimas — 
grįžimas į dausinį lėktuvą, kurio 
kabinos prispaustos kvėpuoja- i 
mo deguonies. Be to, mėnulyje 
žmogus negalės jokiais būdais 
vaikščioti tais pačiais drabu
žiais, kuriuos žmonės vilRi čia, 
žemėje. Jie turės būti specialiai 
pagaminti dausų pilotams, mė
nulio ar kitų planetų eksplora- 

j toriams.
i Beorėse planetose nėra jokio 
atmosferinio spaudimo, tiktai 
gravitacinis traukimas. Žmogus,

1 išlipęs į tokią planetą, kaip mė - 
nulį, be tam specialios apran
gos momentališkai prarastų sa
vo fizinę formą — liktų tik iš
sipūtusi, į tešlą panaši, masė —I 
užvirtų kraujas; būtų staigi mir 
tis vietoj. Todėl eksploratoriaus 
drabužiai turėtų būti prispausti 
vadinamo oro reikiamame spau
dime palaikyti žmogaus kūno 
formą bei apsaugoti kraują nuo 
užvirimo. Kadangi mėnulyje die
nos metu karštis siekia iki 150 
laipsnių Celsijaus gi nakties me 
tu nukrinta net iki 150 laipsnių , 
šalčio, tai eksploratoriaus dra-į

bužiai turėtų būti izoliuoti nuo 
šių pasakiškų temperatūros kai
taliojimųsi; žmogaus kūnas tu
rėtų palaikyti šilimą sava kūno 
temperatūra.

Šie drabužiai taip pat turėtų 
būti atsparūs nuo saulės bei 
žvaigždžių ateinančių tirštų ult- 
rafioletinių spindulių, šie spin
duliai pasiekia mūsų žemę labai 
mažu procentu, nes jie sulaiko
mi ir perkošiami mūsų žemės 
atmosferos klode, vadinamoje 
jonosferoje. Mėnulis neturėda
mas atmosferos, savaime neturi 
šio ionosferinio klodo ir tie nuo
dingieji ultrafioletiniai spindu-1 
liai, kaip iš milionų atominių 
bombų, pliekia į jo paviršutinį 
kevalą. Taigi, kaip mėnulio eks
ploratoriaus drabužiai, taip ir jo 
dausinis lėktuvas turėtų šiems 
spinduliams būti atsparūs.

Be to, dėl oro nebuvimo mė
nulis nuolat bombarduojamas 
meteorų bei meteoritų. Šie me
teorai bei meteoritai mūsų žemę 
labai retai tepasiekia, sudega o- 
re frikcijos padegti. Ne kartą, 
tikiuos, daugumas yra pastebė
ję danguje nakties metu ruoži- 
nius žybtelėjimus. Tai degą nuo 
oro frikcijos meteorai bei mete
oritai. Mėnulyje tokių fenomenų 
nėra. Kas krinta į mėnulį, tas 
jį ir pasiekia. Todėl čia nauja
sis mėnulio eksploratorius, žmo 
gus, atsiduria ir į jų pavojų. Ga 
na dažnai, sako Harold Spen
cer, mėnulyje būna meteoritų 
arba taip sakant, mažyčių me-j 
teorų lietus. Pas mus, jis sako, 
lyja vandens lašais, gi mėnuly
je — žvyru. Šie maži meteoritai, 
kaip ir meteorai, atskilę nuo 
planetų arba dausose dar nesu
prantamu būdu iš gazų susifor
mavę kūnai, slankioja, plūduriuo 
ja berybėje tuštumoje ir, kurios 
nors planetos arba žvaigždės 
gravitacijos traukiami, pašilei 
džia į ją. Į mėnulį šie keisti dan 
gaus kūneliai taip smarkiai tren 
kia, lyg jie būtų stipriausios pat 
rankos arba šautuvo išauti; le
kia greičiau už kulką. Tai, mė
nulio eksploratoriaus drabužiai, 
neskaitant paties dausų lėktu
vo, turėtų būti šių kūnų impak- 
tams atsparūs. Kitaip eksplora
torius, su visu dausų lėktuvu 
arba ir be jo, meteorų arba me
teoritų gali būti nušautas.

Taigi, kas pirmutinis, neskai
tant sukonstruktavimo paties 
dausų lėktuvo, pagamins tokias 
priemones, kuriomis naudoda
masis mėnulio eksploratorius 
galės saugiai vaikščioti mėnuly- 
lyje, tai ta valstybė ir laimės 
lenktynes į žvaigždynus.

SAUGO AMERIKĄ

Raketos Hawk pasirengę atremti visus priešo puolimus. 
Tai pirma šių kaketų fotografija. (INS)

Amerikiečiai teigia, kad šiuo 
metu jie jau turi pagaminę ga
na patvarius mėnulio eksplora- 
toriams drabužius. Kol kas jie 
yra tobulinimo procese. Gi kaip 
pranešama iš Hahn Air Force 
Base, Vokietijoje, pulkininkas 
Frank K. Everest Jr. pageidau
ja būti pirmuoju žmogum išlip
ti į mėnulį. Jis yra naikintuvų 
eskadrono vadas ir neseniai iš
bandęs lėktuvą, kuris skrido

1,900 mylių (3,040 km.) per va
landą.

ŠV. ALIEJAI
Kadangi kelyje pasitaiko daug 

: nelaimių, tai Vokietijoje kuni- Į 
gams patarta su savimi automo
biliuose turėti šv. aliejus, kad 

i pasitaikius mirtinai nelaimei bū l 
i tų galima suteikti paskutinį pa
tepimą.

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

sitvarkėme vėl siuntinėti do\unų pakietus iš Danijos j Rusiją ir 
Rusų okupuotus kraštus: Lietuvą, Estiją ir Latviją. Pristatymo 
laikas: 4-5 savaitės.

STANDARTINIAI PAKIETAI
Jir. 1. 11 sv.......... $19.00

456 gr. Kavos, degintos 
450 gr. šokolado, 1 dėžė 
456 gr. Kakao, 1 paklotas 
200 gr. Arbatos, 2 pakietai 
228 gr. Pipirų, čielų 

1000 gr. Kiaulinių taukų, 1 dėžė 
830 gr. Sviesto. 1 dėžė 
500 gr. Salada oil alyvos. 1 dėžė 
100 štk. Chesterfield cigarečių

Xr. S 22 sv............ $32.00
456 gr. Kavos, degintos 
4 56 gr. Kakao, 1 paku 
450 gr. šokolado, 1 dėž.
400 gr. Arbatos, 4 pakt.
500 gr. Kiauliniu taukų, 1 pakt.
500 gr. Margarino, 1 pakt.
500 gr. Augalinių riebalų, 1 pakt.
385 gr. Sviesto. 1 dėžė 
500 gr. Saladaoil alyvos, 1 dėž.
500 gr. Skalbimui muilo, 1 dėž.

1000 gr. Salami dešros 
912 gr. Eunchham mėsos, 1 dėž.

1000 gr. Cukraus, 1 maift.
912 gr. Kvietinių miltų, malė.
200 stk. Chesterfield cigarečių

) kalinis (skaityta — supakavlirias, pašto išlaidos, raudona kortelf-kvitas 
Ir “dūly pairi license". Pakloto gavėjas nieko neturės primokėti.

N r. # 22 sv.

912 gr. 
900 gr. 
912 gr. 
912 gr. 
000 gr. 
000 gr. 
000 gr. 
830 gr. 
000 gr. 
tOO stk

$29.00

Kavos, degintos 
šokolado, 1 dėž.
Kakao, l paklet.
Pieno miltelių, 2 pakt. 
Cukraus, malė.
Kiaulinių taukų, 2 pakt. 
Margarino, 2 pakt. 
Sviesto, 1 dėžė 
Skalbimui muilo, 2 dėž. 
Chesterfield cigarečių

Nr. 5 22 sv.............$30.00
, 912 gr. Kavos, degintos

450 gr. šokolado, 1 dėž.
456 gr. Kakao, 1 pakt. 

i 200 gr. Arbatos, 2 pakt. 
j 228 gr. Pipirų, 1 maift.

1000 gr. Cukraus. 1 maift.
1000 gr. Skalbimui muilo, 2 dėž.
500 g r. Saladaoil alyvos, 1 dėž.

! 830 gr. Sviesto, 1 dėž.
I 5oo gr. Kiaulinių taukų, 1 pakt. 

912 gr. Kvietinių miltų, 1 maift. 
s50 gr. Ham shoulder — petukas,

1 dėžė
1 500 gr. Margarino, l pakt.

200 stk. Chesterfield cigarečių

Siųskite užsakymus, tekius ir Money Orderi su pasitikėjimu J:

AMERICAN PARCEL SERVICE
64 We$t Randolph SI., Chicago, III., U. S, A.

Tel. FR 2-1262

ĮSIRAŠYKITE DRO-RS
Christmas Club Dabar!
TURĖSITE PAKANKAMAI PINIGŲ KITOMS KALĖDOMS

Numeskite piniginių rūpesčių naš
tą ir tikrai pasidžiaukite šventė
mis. Tai yra lengva įvykdyti. Pra
dėkite dabar įsirašydami į Drovers 
Christmas Savings Club. Kiekviena 
savaitę dėkite po kelis dolerius ir 
jūs turėsite pakankamai pinigų 
pirkiniams, kelionėms, vaišėms 
ATEINANČIOM Kalėdom.

r---- ---- --------------------------------
Daug vietos automobiliams 

pasistatyti

JOIN ONE OF 
THESE CLASSES TODAY!

$ 1 a week for 50 week* .. $ 50 
$2 a week for 50 weeks . . $ 100 
$5 o week for 50 weeks .. $250 
$ 10 a week for 50 weeks .. $500

BANKING HOURS
Mon. Ihru Fri. 9 a.m. to 2 p.m. 
Thurtday fvo. 5 p.m. to > p.m.

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drorers Banks
' 47 th Str—t A Ashland Av.no* Y Ar J t 7-7OOO

NUO 1883 M.

KARD. GALEN- — 
ŠVENTASIS

“Muensterio liūtas” — kard. 
von Galen ruošiamasi paskelbti 
šventuoju; jau pradėti paruošia
mieji darbai beatifikacijai. Jis, 
išbuvo 13 metų Muensterio vys
kupu ir pagarsėjo šventu gy
venimu bei nepaprasta drąsa 
prieš nacionalistų valdžią, kuri! 
persekiojo tikinčiuosius, žudė 
nepagydomus ligonius ir 1.1. Jo 
pamokslai būdavo slaptai pla
tinami net užsieniuose. 1946 m. 
jis buvo pakeltas kardinolu, bet 
mirė ką tik grįžęs iš Romos.. 
I Didž. karo metu jis yra buvęs, 
ir Lietuvoje kaip kariuomenės 
kapelionas, o II Did. karo metu 
daug padėjo lietuviams tremti
niams, atbėgusiems į Vokietiją.
VYSK. SHEEN NEBEKALBES 

TELEVIZIJOJ
Daugiau pasišvęsdamas "el

getavimui” misijų reikalams ir 
pagalbai neturtingiausių pasau
lio žmonių, vysk. F. Sheen ne
beturės laiko dalyvauti televizi
joje. Taigi bent šį sezoną jo ne
matysime paskaitų serijoje.

AMERIKIETIS Į ETIOPIJĄ

Bostono arkivyskupijos kuni
gas Daniel A. Cronin, 29 m. 
amžiaus, išvyko į Etiopijos sos
tinę Adis Abebą, kur jisai dar
buosis, kaip popiežiaus internun 
ciatūros attache.

tXX)<XX><>G<X>0<X>GO<><K><><>G<X><><>0

S 0 P H I E BARČUS

RADIJO VALANDA
Iš stoties WOES 1390 k kasdieną 
iiuu pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kuo pirma 
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SĖKMADIENJ iš radijo stoties 
W O P A 1490 k ir KM 102-3 MC. 
8:3o iki 9:30 ryte.

Tel. HF.mlock 1-2413 
7159 So. Mnplewood Avė.. Chlcaąo 29 

CKXX>O<><K><X)<7O0<>000CXK>Q(X><>tX)

18 ARTI IR TOLI BAiiDŲ
perkraustymas
Naujai specialus dideli* 

suirkveži utis su pilna ap- 
drauria. Pigus ir sąžiningai 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. U7tb PI. Cblcago,

I1L VVAlbrook 5-8063

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospeet 8-5374

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S- Westem Avė., Chicago 36, m

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

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

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

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

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

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS 1

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 — 
1957 m. gruodžio 1 diena

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

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

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
lonoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
'eisę Bpausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny- 
<a duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.



A ntradicnis, laj/kričio 5, 1957 DTFNRAATTS DRAUGAS CHICAGO, TLLINO1S

SAMBŪRIO “ŠVIESA” TRADICINIS RUDENS VAKARAS!!
Š. M. lapkričio mėn. 9-tą dieną WESTERN BALLROOM SALĖSE Vakaro pradžia — 8-tą vai. vak.

Programoje dalyvauja aktoriai A. Dikinis ir 
J. Kelečius. Šokiams groja p. Akelio kapela. 

Bufetas - baras - gėlės ir taip toliau.

Pakvietimai gaunami prie įėjimo. Staliukus 
prašoma užsisakyti telefonu: LAfayette 3-8864. 
Westem Ballroom adr. 3504 S. Westem Avė.

4*

ŠAULIŲ SĄJUNGOS ATKŪRIMAS 
IR JOS TIKSLAI

ir pavyzdį, o dabar šaulys pa
silieka persunktas tėvynės gy
nimo dvasia, atmenant Vlado 
Putvio šūkį: "Ne vien tik kardu 
ginsi tėvynę!”, bet savitarpine 
pagalba, fiziniu lavinimus!, kul-

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE LAIKINOSIOS CENTRO VALDYBOS PIRMI
NINKU ŠAULIU ALEKSANDRU MANTAUTU, SĄRYŠYJE tūrine pažan-a lietuvio tauti 

SU ĮVYKUSIA CHICAGOJE ŠAULIŲ KONFERENCIJA nės gyvybės įšLukymu> brangi-
A. GINTNERIS, Chieago, UI. nant savo Imtąją kalbą, dainą,

tautinius papročius ir daug ki-
Vasaros karščių metu tyliai riaus viršininkas — V. Mantau- dalykų, baigiant visų pagei- 

praėjo Lietuvos Šaulių sąjun- tas, II sekr. A. Valatkaitis. dalijamos tautos vienybės įgy-
gos tremtyje vadovybės ii- vie- Jie visi sudaro CV darbo pre- vendinimo savųjų tarpe,
netų konferencija, kuri įvyko zidiumą. Be to, dar yra pa- _  Kiek šaulių
Chieagoje birželio mėn. 29 d. įkviesta į prezidiumą šaulių ir )r Kanadoje
Ta proga teko kalbėtis su pa- skautų veikėja, buv. Liet. Mo- • nuw*
čiu pirmininku aktualiais šaulių terų šaulių CTarybog narė ir
reikalais: (žurnalo "Saulė" red. K. Kodą- — Šiuo metu lremtyje yra i

, tienė.
Koks buvo šaulių sąjun-

vienetii JAV 
ir koks jų augi-

Taip pat į CV įeina: šešl LSST vienetai: 2 Kanado- 
_ gen. T. Daukantas, J. Jankai- > ir 4 JAV; Penkl * ~ P‘lni I

tis- E- šukutė, prel. M. Kru- klubai lr vlena grandis, takiau, 
tovų konferencijos tikslas? pavičius, j. Ruprėnienė, prof. greitai bus įsteigti 2 naujį vie*

— Šios pirmosios tremtyje Mackevičius, gen. K. Musteikis, neta* Kanadoje ir 3 JAV. Be
tncijos pagnndiniai tiks- E. Putvytė, adv. R. Skipitis, Lo’ vad°vybė palaiko i-yšį su vi-

NEAIŠKll

Kis

kas idėjas tėra mažas suprati- cialiai pakviesta pašokti Kubilą frey talentų pasirodyme, dainuo 
mas, nors tomis idėjomis rem-, WNHC televizijoje; pasirody- ja kasdien CBS radijo ir tele- 
damiesi šauliai kovėsi už Lietu- nias sklandžiai pavyko. vizijos programose. Kartais pa-
vos nepriklausomybės idėją ir Rūbų vajus ėiose programose pareiškia, jog
buvo išaugę iki šimto tūkstan- Skautai vykdo rūbų vajų ir : esąs lietuvis su nepakeičiama lie 
čių narių. Dabar toks Šaulių prašo pristatyti aukojamus daik; ĮU_vlska Pavarde- uz ką nusippl‘ 
sąjungos ideologinis istorinis tus į parapijos salę ar paskam-j':ė V1SIJ mf,sų pagarbą, 
konspektas jau yra ruošiamas, binti telefonu MA-4-8085.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad tremtyje dar labiau paaiš
kėjo, kokį tikslų ir teisingą ke-; kietai tis, laimėjęs Arthur God-
lią buvo pasirinkusi Lietuvos i„1 , , .'i.:. ■ 1 ________________

šaulių sąjunga. Neabejoju, 
kad jos atkūrimas tremtyje1 
bus taipgi teigiamas reiškinys1 
lietuvių visuomeniniame gyve-1 
nime už Lietuvos ribų, bet, at-'

Nauja žvaigždė 
Newhavenietie Arnoldas

Skaitymas minčiai yra tas, 
V0.! kas kūnui mankšta

.1. A iki i so n

kurdami Šaulių sąjungos veiklą į 's- 
ir darbą, laikome svarbiausiu 
uždaviniu išlaikyti lietuvišku
mą ir dirbti savo tėvynės iš

peiksiąs todėl neaiškus i laisvinimui bei ruoštis savo vei-

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

SS

JONAS GRADINSKAS
konferencij 
lai buvo šie:

a) Po kelerių metų veiklos 
laikinajai Centro Valdybai rei
kėjo pasidalinti mintimis su 
šaulių vienetų atstovais dėl pa
čios, valdybos ir visų sąjungos 
padalinių nueito kelio bei atei
ties darbų nustatymo, ii- taip 
pat valdybos suvesti į tarpusa
vio asmenišką kontaktą, spren
džiant organizacinius klausi
mus.

b) Išaugus LŠST vienetų 
skaičiui, atėjo laikas ruoštis 
visuotiniam vienetų atstovų su
važiavimui, kuris vietoje laiki
nosios — steigiamosios išrink
tų pastovius Centro organus: 
Centro Valdybą, Vyr. Kontro
lės Komisiją ir Vyr. Garbės 
Teismą. Šiam tikslui siekti di
džiausia pagalba — tai laikino
jo sąjungos statuto priėmimas.

Šio statuto projektą yra pa
ruošęs vienas LŠST atkūrėjų, 
LCV sekretorius ir buvęs Chi-

nes jis yra pirmas paveikslas per- klai būsimoje laisvoje Lietuvo
Trakia ir J Vaičai- Isa cde dar i vienetus nesusior-! New Yorką. U ^ INS) ^e’ — ^gė Pasikalbėjimą LŠST

Buveinė — 38 Savvtelle'ganizavusių šauli4 p»etų Ame- ~~ ' LCV Pirmininkas Aleksandras
Brockton 39, Mass., o se- rikoje’ Vokietij°je ir kitur. Na- neturėjimas. Tai kliudė kelti Mantautas-

riy skaičiumi šiuo metu yra šaulius į augštesnius laipsnius .. __ _
gausiausias Chicagos šaulių už gerų pareigų ėjimą ir išskir- New Havetl. Cotltl.Louis

ev. d v 
tis.
Avė
kretoriato — 5727 S. St
Avė., Chieago 29, III.

— Ar atkurtoji tremtyje 
Šaulių sąjunga yra karinė ar 
tik kultūrinė organizacija

— Tremtyje atkurtoji

klubas, kuriam priklauso dau- ti rinktinį šaulių elementą, ku- Parapijos vakarienė
giau 200 Saulių Sparčiai d.dė-(ris teigiamu pavyzdžiu bū-, šv Klzimiero parapija moto
ja orono r u uga tų paskatinimas, kitiems, kaip metinį nokvli su linksma prugra- 
ir jvainos sekcijos vienetuose, yra karių ar skautų organiza- 

Šau- pvz' Toronte ir Wisoonsine vei- ei jose.
lių sąjunga yra Lietuvoje vei
kusios tęsinys. Ypač pirmai
siais veikimo metais jį buvo 
visuomeninė — ideologinio auk
lėjimo, tačiau karinio pobūdžio 
organizacija. Ji daug nuveikė 
kultūros darbo srityje, kurio 
pagrinde buvo tautos ateities

kia šaudymo grupės, Montrea- 
lio — scenos mėgėjų grupė ir 
steigiama garbės sargybos gru-

Pavyzdingo šaulio laipsnio 
reformą nespėjo įvesti VI. Put-

pū, Toronte ir Chicaįoje veikia vys', nes nelaukta mirt“ 1929 
meno būrelis. Be to, Chieago- m' kovo m' 5 d' "“‘raukė vi- 
je yra tautinių šokių grupė. i" darbus,
šalpos sekcija, organizuojami a ar s“as laušimas vėl kon-

• j- * • .. . , ferencijoje buvo iškeltas Mon-vaidmtoių ir sportinio saudy- ,. \ .
trealio Šaulių klubo pirmininko

idėja ir tėvynės gynimo dvasia. ° P a mak , g*. Barausko ir išrinkta komi-
Šaulių dirbamas kultūros dar-j — Ar konferencijos priimtas sija tokiam projektui paruošti: 
bas buvo tiktai priemonė sau-I statutas pagyvins šaulių veik- adv. R. Skipitis, S. Putvytė- 
liškarr* tautos perauklėjimui, lą? ■ Mantautienė ir A. Mantautas.
siekiant tautos idealų įvykdy- _ „netoli Viena pagrindinių priemonių
mo ir ryžto juos apginti. Ta
čiau visa šaulių organizacija į

Pirmieji šaulių vienetai |
šauliško veikimo stiprėjimui,kūrėsi naudodamiesi gana siau

ros apimties taisyklėmis. To- drauge ir organizaciniam ąugi- 
dvasia ir statuto priėmimas muP yra &aukU sąjungos ideo-savo susitvarkymu,

cagos šaulių klubo pirmininkas . ais Duvo kovos ir aPslgy- duOs galimybės plėsti šaulišką logijos įgyvendinimas, nes lie- 
Alf. Valatkaitis. Statutą per- nim° organizacija. Be to, statutas bus vi- " '
žiūrėjo ir konferencijai su savo Vykdant savo ideologiją, šau- suose kraštuose teisinis jungė-
pataisomis pateikė konferenci- lių sąjunga stengėsi išugdyti jas ir ideologinis ryšys sau

jos išrinkta Statuto Komisija, 
susidedenati iš pirm. adv. R.
Skipičio ir narių — Sofijos Put 
vytės - Mantautienės ir Alf.
Valatkaičio.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė LSST LCV pirmininko pa
siūlytą žodį Lietuvos šauliams 
treintyje. Nusipelnusį Lietu
vai ir Šaulių sąjungai, vieną 
pirmųjų šaulių sąjungos orga
nizatorių, buvusį jos Centro 
Valdybos pirmininką ir dabar
tinį Laikn. Centro Valdybos na
rį adv. R. Skipitį konferencija 
vienbalsiai išrinko Lietuvos 
Šaulių sąjungos tremtyje gar
bės nariu.

J. G. TELEV1SION CO. • 2512 W. 47th Str. • ERcntier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 

TELEVIZIJOS nuo $9500
DUMONT, RCA, GE, ZENITH, EMERSON. SONORA, 

BLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA, VM IR K1T. 
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome, 

atdara kasdU-n Iki »> .ui pir-mad ir u-i\ iki < vh! S>-km uždaryta

ma ir šokiais lapkričio 3 d., sek
madienį, 7 vai. vak. 339 Greene 
Str. Paprastai šokiuose dalyvau 
ja žymus būrys jaunimo iš visų 
apylinkių.

šokėjai televizijoje 
Skautų tautinių šokių grupė 

spalio 20 d. vakare buvo spe-

tuvių visuomenėje apie šauliš

pavyzdingo šaulio tipą — nau- liams ir jų vienetams. O toks 
jųjų laikų tautos riterį. Jei ka- ryšys ir veiklos koordinavimas 
riuomenė buvo valstybės auk- yra būtinas kiekvienai gerai

“SfoMJSMS PHKMi/so-™
r* » TOLI IR ARTI

1 Savings and Loan^^ 
Association

HINSUREŪ

r
etR 40 M£TU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
GE NOROVl

4038 Archer Aveaue T.i, LA3-67W 
AUGUST SALDOKAS Prazldan

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Taip pat konferencija priėmė 
rezoliuciją, kurioje pritariamą 
LCV darbams ir sumanymams, į 
ir pareiškė jai padėką. Buvo 
pareikšta padėka ir LCV I se
kretoriui ir ryšių skyriaus vir
šininkui, parodžiusiam daug i- 
niciatyvos, Vaidevučiui Man- 
tautui, Jr., suteikdama jam 
LSST atkūrimo iniciatoriaus 
vardą.

— Kas sudaro dabartinę 
šaulių sąjungos Centro Valdy
bą ir kur .jos buveinė?

-— LSST lai k. Centro Valdy
bos pirmininkas yra A. Man
tautas, vicepirmininkė — E. 
Klupšienė, šaulių moterų sky
riaus viršininkė — S. Putvytė 
- Mantautienė, tautinio auklė
jimo ir kultūros darbų skyriaus 
viršininkaR — V. Cižiūnas, Jau
nimo skyriaus viršininkas — 
VI. Išganaitis, iždininkas — J. 
Vepštas, I sekret. ir ryšių sky-

lėjamoji mokykla, tai šaulių 
sąjungą jos įkūrėjas VI. Put- 
vys teisingai pavadino tautos 
auklėjamąja mokykla. Tokia 
ji norėtų būti ir tremtyje,' nes 
mums reikalinga kovoti prieš 
tautinę mirtį, kuri vyksta kas
dien be kovos ir triukšmo.

Tremtyje tuo tarpu savo pro
gramoje neturime karinio pa
rengimo, išskyrus sportinį šau
dymą. Tačiau ateityje, jei vals
tybė pareikalaus piliečių pagal
bos apsigynimui, tai šauliai pir
mieji turės parodyti iniciatyvą

veikiančiai organizacijai.

—Kiti pasisakymai aJttualiais 
šaulių reikalais?
— Šaulių sąjungoje nuo pat 
jos įsikūrimo Lietuvoje buvo Į 
jaučiamas šaulių laipsniavimo

VIKTORO KO Ž1COS 
LietaviAlu. gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 B. WE8TERN AVB. PR 8-9M3
**»*«*****»^*****#********

Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 
Lietuvoje ir Sibire

MES SIUNČIAME VISKJĮ KJĮ JOS PAGEIDAUJATE. 
Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

pamušalai. 2 poros kojinių, 2 pr. vyr. kojinių 2Rk 
A 1 Medžiaga penkiems vyr. kostiumams 3'/2 vard 
kiekv. ir pamušalai. 2 poros kojinių,
2 pr. vyrų kojinių, 2 Rkarelča
A 2 Medžiaga trims vyr. kostūmaa 3'Ą yrd. kiekv.

Pamušalai trinrjs kostiumams
A 3 Oda 2 poroms aulinių batų su priedais augštos kokybės

Medžiaga dvejiems vyr. kostiumą,ma,
Dveji pamušalai, nfl
2 skarelės yi/O.vU

A 1 Medžiaga trims vyr. kostiumams su pamušalais,
Medžiaga trims moteriškiems kostiumams, 4 yard. kiekv.
2 jKjros kojinių
2 poros vyr. kojinių
1 Skarelė J»I.O7

Jūsų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

AL’S EXP0RT4MP0RT OIFT PARCEL SERVICES

243 Granby Street, Hartford, Connecticut
Telephone CH 22609

^78.79

$47.00

NAUJI OtDOJ TUOtOU-NAUJAUSI KMUSTtNn (AANtCUU 

UJEJį NISTU PATYRIMAS-PIGUS Z4»SĄtlNINGAS AMARMAGMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. UAILook 3-9209

grane savings
>556 WE8T 47th STREET RAfayette S-108H

B. K. Metklewlcz, prez.; E. R. P1etklewl<-x. seUr. Ir advokatu
Hokani* aukMus dividendus. Keičiame ėeklut» Parduodame Ir perkam- | 

valMybSa bonus. Taupytolams patarnavimai nemokamai.
t*radbklte taupyti atidarydami Haskalta Alandlen Apdrausta Iki 110,000

mrbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad nuo t» Iki 8 vai. vakaro, 
mrt,. ir p^nk 0 Iki B; trefi. uždaryta, o keit. nuo 9 iki vidurdienio

Atliekame didelius ir msžus automobilių remontas. Lyginimas, ds 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičiam, Ssv

2641 West 71 si Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų* tel. WAlbrook S-S934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymaa 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. T.l.f, Vlrginla T-7M7

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Talei, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo * Indėliai apdrausti 11d g10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LDAN ASS~N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeėtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

nAsiiuiiidokite “Draugo” flassified skyriumi

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

Taupytojų patogumui Chieago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
Iš gražiausių Ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenau tie j už Chicagos ribų. nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, guli taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21.000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
T*rečla<lienj uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.



t

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TLLlrfoiR Antradienis, lapkričio 5, 1957

JIE IŠĖJO IŠ FABRIKŲ CLASSIFIED . AN b HELP WANTED A L> V LKT1SEMENTS
Fabrikas apriboja žmogaus 

laisvę ir todėl ne vienas iš lietu
vių dažnai galvoja kaip juo nu
sikratyti. Ne vienas iš Vriuvių 
pasirinko savarankišką profesi
ją. kiti gi lankė įvairius kur
sus, kad nereikėtų fabrike būti 
paskutiniajam ir sunkiai pel
nyti duonos kąsnį. Ne vienas iš 
lietuvių tremtinių inteligentų iš 
fabriko išėjo pasinaudodami Lie 
tuvių Inžinierių draugijos Ame
rikoje Chicagos mechanikų sek
cijos suruoštais braižybos kur
sais.

Draugo bendradarbis atkreip
damas dėmesį į tų kursų pozity
vią reikšmę, davė porą klausimų 
tų braižybos kursų dviems dės
tytojams, inž. V. Naudžiui ir 
inž. Al. Didžiuliui. \ Į
Kada ir kas sumanė rengti brai

žybos kufsus Chicagoje? 
Kursus sumanė rengti Alias |

Mechanikų sekcija 1951 m., ku- 1 
riai vadovavo inž. J. Lenkcvi-| 
čius. Tada iškyla sumanymas ■ 
padėti žmonėms susipažinti su 
braižyba, ypač, kad tuomet dau
gelis inžinierių nebuvo gerai su
sipažinę su šio krašto darbo me
todais.

Kiek tokių braižybos kursų 
buvo surengta?

Buvo surengta 9-ri kursai.
Kursų programa tęsėsi apie 4 
mėnesius. Juos baigė 251 žmo
gus, iš kurių 11 moterų. Taip 
pat buvo surengti kursai brai
žyboj jau pažengusiems, kurie 
galėtų eiti augštyn, t. y. pro
jektuoti. Projektuotojų baigė 
12. Darbdaviai kiek teko patir- į 
ti braižytojais yra patenkinti. 
Patenkinti ir kursus baigusieji Į 
braižytojai. Iš jų yra jau pakilu I 
šių net į vadinamų formanų vie-, 
tas. Kursus lankė net ir tech- i 
niką čia bestudijuojantieji stu
dentai, kadangi buvo dėstoma 
braižyba praktiškai, o ne pagal 
universitetuose įprastus standar 
tus.

Kas tokiuos kursuos buvo 
dėstoma ?

Butfo dėstonja visa kas prak
tiškai turi ryšio su braižyba. 
Buvo supažindinami klausytojai 
su metalo technologija, standar 
tais, tolerancijom, metalų ap
dirbimu ir 1.1.

Ar numatoma surengti tokių 
kursų daugiau ?

Taip. Tokie kursai jau prade
dami lapkričio 5 d. Jaunimo cen

trc. Tuose kursuose bus dėsto
ma ir statybinė braižyba. Apie 
juos telpa informacijų mūsų 
spaudos iu’onikoje. Tąip pat bus 
rengiami 8 mėn, kursai jau pa
bengusiems braižytojams, kad 
turėtų jie progos žengti pasi- 
rinktoj profesijoj pirmyn. Tai 
yra, kad galėtų išeiti į projek
tuotojus. Tokiuose kursuose bus 
išeinamas technikumo. mokyklų 
numatymas kuisąs, kuriame bus 
išeinama medžiagų atsparumas, 
elektrotechnika, matematika ir 
kt. •

Kas yra buvę tokių kursų 
dėstytojais

Kursų dėstytojais yra buvę
A. Didžiulis, J. Lenkevičius, V. 
Naudžius, V. Vintartas ir pir
muose kursuose V. Tamošiūnas.

Kokio amžiaus, profesijų ir iš
silavinimo buvo visų kursų 

kursantai?i
Jauniausias kursantas buvo

17 m. amžiaus, o vyriausias 62. 
Vidurkis būtų apie 35-40 m. am
žiaus žmonės. Tokius kursus 
baigę vyresnieji neblogiau dirba 
ir už jaunesniuosius. Iš profe
sijų buvo nemažas skaičius ka-

REAL ESTATK KKAL ESTATK KKAL ĖST.VIE KKAL ESTATK IIEIJ' WAJNTEI> EEMAJ.E

iii
JUOZAPAS

PRANCKEVICIL’S
Gyveno 5525 S. Tripp Avė. 

Tel. PO 7-9214

Mirė lapkr. 1 d., 1957. sulau
kęs CS m.amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Krokių parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Amelija (Gabrėnaitė), 
2 podukros: Caroline Bank,
žentas Morris; ir Helen l’aige. 
žentas Joseph. posūnis Williain 
Anužas, 2 broliai: Stanislovas 
ir Antanas, sesuo Tille Snod- 
grass ir jų šeimos, kiti kiminės. 
draugai ir pažjstanii.

Kūnas pašarvotas A. M. Phil
lips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avė.

laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 
7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už, velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Žmona, imnIuIu-os, 
IMisūiiis ir žentai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

Nuostabi knyga apie musų dienų antgamtybes 
prasiveržimo reiškinį

uVERKIANTI DIEVO MOTINA 

SYRAKOZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo- 
vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuoee, 

kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Ola rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo^ pvz., vokiečiai apė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

•Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir "Draugo” rūmų skoloms numažinti

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

II kamb., 3 mieg., gąi-ažas. M 13.700 
n kaluli, mūr., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kųmb., inūrinL nai.Jus. *18,500.
2 iki I kaaih., mūr., tiki. «k. *23,000.
I ••• ••••«• ir ilniiitlau iihiiiii lutslrinkimiil
S.A. AGLINSKAS Real EsteteI
•14311 W 119 SI HE. (-fctf-tii

riškių, paskiau teisininkų ir ki
tų. e t
Ar įiebanilo baigusieji kursus 

toliau mokytis?

Taip. Ne vienas braižytojų 
kursus baigusių gavo impulso 
ir energijos mokytis toliau. Ne 
vienas pradėjo mokytis univer
sitete. Tenka pripažinti, kad iš 
negausaus moterų skaičiaus, iš 
12 baigusiu, dvi jau užima brai
žyklose prižiūrėtojų vietas.

Toliau bekalbant su inž. V. 
Naudžium ir inž. A. Didžiuliu 

i buvo prieita išvados, kad tokie 
kursai ne vienam inteligentui 

1 lietuviui davė progos išeiti iš 
suodino fabriko kiemo ir vėl įsi
jungti į inteligentų tarpą.

Atsisveikindamas su kursų 
dėstytojais inžinieriais, Draugo 
korespondentas pasiūlė, kad 
inžinieriai darytų įtakos savo 
kitų miestų kolegoms, kurie ga
lėtų padėti tokių kursų pagalba, 
ne vienam mūsų tautiečiui iš 
dulkių išeiti į šviesą.

— L. Augštys

UKIGHTON 1‘AKhh. t. k.mib cm 
lage, ant plaluiis T1 pėdų Mki.vpu. 
i >MUg NUUlCH II -\ICMUM 'm blilkolh.it> 

parapinės mokyklon 2 automobi- 
laniN gi.iazUK Pamatę ft) namų būsi

te sužavėti. (mokėti Ilk $4,(100.
12nd A CuinplM‘11 Ve. 5 kaluli col

io K- Yra English lautenient. kuriame" 
pi-atcHlu vandens ir kanalizacijų* 
vamzdžiai, galima įccngli Kerus kanc 
bariu*. Garažus. (mokėti tik ♦1.500.0(1.

t kum b. minim-. Pilna paatogė ir 
rūsys. Guzu apšild. žieminiai langai- 
-sieteliai Gražiui apsodintas. .2 au
tom. garažus. Sav turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

2-Jų butų —• 6 ir t kandi. med. 
Autoniat? apšild. Modern. virtuvė it 
vonia. 37 pėdų sklypus. 390 paja
mų į mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. G kamb mūr. bungalotv. Arti 65 > 
ir Lavvndale.

ti kamb. mūr. hutignlovv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 53 
I r - t 'h ristiana Avė.

Turime ir kitų namų pardavimui. | 
taip pat ir prekybinių namų.

mm. 3 bt. kraut. c. s. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24.5UU 
uii'd. 2 bt. c. gar. g. sUny — 15,900 
mūr. o kb. uuiijas, liti. lot. —pigiai, 
t ra pigią ir pelningų iianių sąrašu-

A. BUDRECKAS, Uealty
4081 Archer Avė.. I.A 8-3384

MAIttJI KITĘ PAItKE:
Mūr. hung. 6 kamb. uiti parko, 

centr. gazu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

HtUGUTON PAItKK:
Mur. 2 po 4. centr. šildymas, 

susisiekimo. Nebrangus.
uiti

2-JŲ BUTŲ MOKINIS “ba.v 
front” — 4 ir 4 kamb. Gazu ap- 
šiid. Garažas, Moksčiai tiktai $125. 
Arti 26th ir L: wndale. $16,500. 
SVOBODA, 3730. W. 26th Street.

LAutidalti 7-7038

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime: turime
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
. 6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

i.AGE PAltKK:
Mūr. 5 butai, po 4 komi). centr. 

šildymus. gražiui atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

SIMAITIS REAI TY
2737 W. 43rd St., CL 4-23S0

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE < 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Balčiūnas Andrius (“Adašius”), į 

iii Žiežmarių vai.
Beniulienė ir Staniulienė, gyve- 

no Minersville, Pa.,
Bemeckienė - Platustytė Vin- j 

centą, ir Platustis, Antanas ir Jo- i 
naa,

Borisienė - Vilčinskaite, Elena, 
Ta Tytuvėnų.
' Čepokas, Jeronimas ir Jurgis, iš 
Gaudučių k.. Kuršėnų vai.,

Dikšaitis Jonas, sūnus oJno,
Dūda Algirdas ir Jonas, sūnus 

Jono.
Grincevičienč Šatkauskaitė Ju

zefą (Grincetvicz - Szatkowska) k. 
iš Lietuvos, gyv. Detroit, Mich. 

j Kemerient Genovaitė,
Kuktienė - Maknavičiūtė Ona. iš 

Kybeikių k., Vilkaviškio ap..
Latvat George ir Mėta ir vaikai, 

atvykę Kanadon 1951 metais, gyv. 
Nelson, B.C..

Liaudinskaitė - Lukšienė Stase,
Lukšienė - Liaudinskaitė, Stasė,
Maknavičiūtė - Kuktienė Ona, iš 

Kvbeikių k., Vilkaviškio ap.,
Matulis Jonas (buv. Matulaitis), 

iš Vilkaviškio apskr., išvyko Ame
rikon iš Anglijos 1917 metais,

Melinis J., dirbęs Geležink. val
dyboje.

Muliauskas,, Mateušas ir žmo- 
i na Liucija, gvvenę Ncw Washing- 
Jone (bene Indianoje),

Nakas Pranas.
Norkus Vytautas, gim. 1916 m.
Palietis Antanas, sūnus Motie-

I jaus, ‘ ‘ ’>
Palietis Jonas, s Simono, g.vdy- 

to.iao,
Penkevičius Emanuelis sin. Sta

sio. ir Pankevičius Stasys,
Platustis Antans ir Jonas ir 

Platustytė - Bemeckienė, Vincen
ta,

Podžiukas Vladas, sūn. Antano.
Rokickas Vincas, iš Jukonių k., 

Pušaloto par.„
šatk’uskaitė - Grincevičienė Ju

zefą (Szatkownka - Grincetvicz). 
kil. iš Lietuvos, gyveno Detroit, 
Michigan, *

Staniulienė - Beniulienė, gyve
no Minersville Pa.,

Stankevičienė - Vilčinskaite Mor 
ta iš Tytuvėnų,

Statkus Algirdas ir Jonas, kilę 
ar gyvenę Panevėžyje,

Steponavičius Petras,“ sūn. Sta
nislovo

Tarvvdas Valdemaras.
Vauras Konstantinas iš Narvai- 

šiu k.. Plungės vai.. Telšių ap.,
Vitkus Bronius, iš Plungės.
Žilvte Irena
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

Cųnsulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street - 
New York 24. N. Y.

5 AKRAI 2I MF.S
Puikus G kamb. namas netoli 197 

ir Crawford. Centralinis Šildymas. 
Garažas. Traktorius ir visi žemei 
dirbti įrankiui. Daug vaisinių ir ki
tokių medžių. Viskas tik $17,500. A. ! 
Rėklaitis.

BRANGIAI ĮRENGTAS
Naujas, mūr., 2 po 5 % (3 mleg.). 

Aukštas rūsys. 2 šildymo sistemos. 
36 pėdų sklypas. Tik $41,000. A. Si
rutis.

TIK *13,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr.

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

PROGA. PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galovv, 6543 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

P. LEONAS
REAI. ĖST ATT 

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

Med. 2 a.. 11 a. 5 dideli kamb., 
centr. ftild. 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., ftild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. nent. ftild., akly p. 
31 pėdų. garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL E S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
•gel. OLlffslde 4-7-150; Res.

V Artis 7-2040

BERVVYNE geriausias 2-jų bu
tų pirkinys. Arti Scoville ir 22nd 
St. 6-5-2 kamb. Paj2mų $182, 
plius butas. įkainuotas skubiam 
pardavimu. $2t,50C.

SVOBODA, 6013 Cerniak Itd. 
_______ BIshop 2-2162.
AR NORI SAUGIAI INVESTUO
TI? štai čia 3-jų augštų na
mas 10 butų. Pajamų $11,500 
Arti Marquette Parko. Kreiptis j 
sav. 2621 VV. 61 St. (1-me augšte).

9528 LA ( KOSSE 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. Įmo
kėti $3 500 grynais. Matykite sa
vininku:) vietoje.

BUILDINO & REMODELINO

_______
! SNauji namai, garažai, įvairūs pataisy 
, grno, pertvarkymo (remodeling) darbai;

g VACYS PETRAUSKAS
BCILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell A v., Chicago 32, III. V1 
Tį i. YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

kkikaijnga yikaja
VIENUOLYNUI

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

Telef oliuokite PO 7-4477 po 
3 valandos po pietų.

Cook u.VNTED
Kur Convent uii Nortliw>-st sidi . 

Itoom. Batli wtth 8hower. radio and 
televlsion. Good sulary Shouid l» 
good Cook for stmplc couking. Mušt 
spruk and und**rstand English. Gali 
Hlaler Mūry Helena. VN 7-7022 be. 
fore 3 I'. M. or L'N 7-9HH4 after 3 
P. M.

ST. EVGENE CONVENT 
*920 W. Fost««r A\e«

HELP W* NTED — MEN

Wc buvę an immediate opening for

RATE CLERK
and

OFFICE MANAGER
Eor Southern Carrler. Contaet — 

$ R. Archer, General Motor Eiprt'ss 
JH7 So. Cicero Avė., BIshop 2-1992

ISNUOMIOJAMA _ FOR RENI

D e M E S 1 O 1

M O V I N G
A BENIULIS atlietu* įvairiu 
perkraustymus bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimu senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Oinrmeftt Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi 'nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
8TS Taipgi paftalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE'S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšima 
tarppirftčių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlūst&nėios suskilsios odos dedir 
vinių odos išbėrimų ir 1 t taipgi 
tinkama varot.i vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. I.e
gulo Otntment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse,:
Milwaukee. W1s., Oa- 
ry. Ind. Ir Detroit M-i- 
chigan. arba rašykite 
ir atsiųskit Motiev (ir 
derį J —

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

ĮSIGYKITE DAjtiAR

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

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2«<>O W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
Stll '4MfHUV>IIIHMtllllMUtU>(WSlDlte,iW«UIIU<U>UUUUlUlUIIIILUU<WJlUllliUmu,.-:n^ii ?4I-

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

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

L KURŠIUS
REAI. ESTATE SALES

REpublic 7-9400

O^OOeOOOOOOOOOCKKK.-OOOOCiO'.-Kj

MARUI ETTE PARKE
2-ių augštų mūr 4 po 5 k. $49,500. 

A. .Šimkus.
GAGE PARKE

5 k. mūr bungalow (galimybė pa
daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo ftild 
Garažas. $18,500.

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

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir (sitikinsite gerais pirkiniais

. VARPAS
Real Eslalc -— trreurance — Kintais 

Nntary Public 
5916 So. Westem Avė.

l’Kosp. 8-2234
e>r><X><K>O OOOO-O c><eO 0-0 OeOOO O

VIKTORAS SIMAITIS
ttENEKAl, OONTRAGTOB 

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

Namų tel Blshup 7-SH49 
2737 West I3rd Street

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton. VVlllovv Springs. III.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų tšnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Westem. PRospect 9-2234

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.

_______MISCELLANEOIJM

ŠILDYMAS
A. StančiauNkas instoliuoja vi

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

I 1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752

liet. apdraudok aoemtra 
Visų rūšių apdraudos Automobl 

bų finansavimas Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS
WAIbrook N-MI7I

INTERRTATF INSITRAlVCE AGENPV 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 86. IR

J. BREIVE and SON
CONSTKUCT1ON COMPANY 
1442 S 4Kth Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus 
i Atliekame visokių trobesių ir patai- 
' pu įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite IIAniibe 6-2793 nuo • vai 

ryto Iki 7 tai. vakaro
l'el. (lLyniplc 2-5121 lino A vai.

* -ikaro iki i t va* vakaro

Prieš pirkdami ar parduodami na 1 
mus. biznius, sklypus or ūkius ;

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSIJRANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W 51 St. WAIbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

<0llllllllillii(lillllilllilllillllllllllilinilll(lilli!lllillllllllll!lllillllillllUibtl(l«IHIIIillUUlll1llllllilllllllb  i

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
vra prienama visiems.

'ililiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitii.iiiii ’iiiibi'įiiiiiiiiiiithitiiiidiiiiiiiiiįiiiiiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI į 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų
Ją galite gauti

* “D R A Į] O E”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
'iiiiiiiHi!iiiiiiiimHHHiiiiiwiiiiiiiHtiiiiuimi<iiiiii!iiniiimiiiniiti(i(iiii!iiiiiiitiiiiitiiiiitiiiiiiiii:niiii
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LIETUVIU STATYBOS 
SF.NOROVĖ 

MORAS
Biltbler- <K-n. Uoutractora 
ttlieka planavimo Ir staty

uos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir ivairū- 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės ir huto telefonas 

PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chlcagt. 29. UI

^ot)R UVOf
V____ _______

PAJ1ESKOJIMAI
J ieškomas MYKOLAS pRA- 

2YS, s. Antano, anksčiau gyveno 
New Yorke. Jieško Vytautas Gra
žys, Juozo, SSSR Tomskaja Ob- 
last, Pa ra belaki j r-on, Počta Be- 
rezovka, Berezovskiį a/s.

Jieškomas PETRAS SEJONAS, 
s. Stasio, anksčiau gyv. Ukmergės 
apskr. Vidiškių miestelyje. Jieško 
Ona Gražienė, St. SSSR Tomskaja 
Oblast, Parabelskij r-on, Počta Be- 
rezovka, Berezovskiį s/s.

Jieškomas ŽOSTAUTAS, buvęs 
“Drobės" fabriko direktorius Kau
ne. Jieško kun. M. Banaitis. Pra
nešu: K. A. S., 6336 S KUbourn 
A v*., Chicaga 29. UI.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai 
kanu paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Mene 
dės. 48 pusi. Kaina 21.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’"
4546 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

VYSKUPŲ FONDO RINKLIAVA

lapkričio 24-30 .dienomis Amerikos Katalikų Vyskupų 
Šalpos fondas daro drabužių rinkliavą užsienio katalikams 
šelpti.

D^e M E S I O t
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RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stolies 

WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 2:80 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis ( Steponą Minkų. 
Baltic Plorist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis "Draugas".

'iiiimiiniiiiiimiiiiititiiiiiiiiiiiiminiiiin

Visi Rittsburgho lietuviai
' t \ USD IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburght

JI TRANSLI gJAMa 
Kiekvieną sekmum-n* ano 

1:30 Iki 3:00 *aJ p. - 
l« STIPRIOS fR GaI.INGio

WLOA
RADIJU STOTIES BRADDOCKE 

visais r ūkalais Kreipkitės šiuo adre 
•u. LITRUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio SPitlon Wi,OA. Hraddock. Pa

ĮSIGYKITE DABAR

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, U2UOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA U2 UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00. 

į Užsakymus su pinigais siuskite:
“D R A U G A S”

4545 West 63rd Street, 
Chicago 29, III.

Platintojams duodama nuolaida 
■ garu ggarsi vsrBJfy

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

blilkolh.it
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-'Antradienis, lapkričio 5, 1957 DTRNRASTIS DRAUGAS, PFTTCAGO, FLLTNOTS

1$ ARTI IR TOLI auką, bus įteiktas padėkos dip-j keršto neišvengs ir jo gyvybė tus santykius, bendravimu, žino- 
lomas. tikrai atsidurs pavojuje. Didžiuo- kime, kad jaunatvėje žmona ir

. . 1 a . i ____  s- i*, j: . sius nusikaltimus aiškinant yra vyras arba motina ir tėvas dirbo.
Ja A> VALSTYBĖSE Baiadas, L. Jablonckis u Pats savo n išvardintų gar- būtinas bendruomeninis ir visuo- stengėsi pasivyti kitus kaimynus,

poras anonimų. Suaukota jau bes aukotojų vatdu kviečiu vi- meninis bendradarbiavimas su po sumaterialėjo iki tokio laipsnio, 
— Ruošiamas parengimas BtJ j4 įr Rita Uek paiadė- sų v. L. S. B. apylinkių valdy- , ar atitinkamais biurais.-Pa- kad pražudė dėl to ir savo vaikus, 

liet Šv Jurgio oarauios Phi- . , , , ■ ,. . - 1 . . J slaptis, kuri žinoma valdininkui, kuriems sutelkė gyvybę, bet pa-
. p P P j aukoti ateinančių metų oe- cas. bažnytinius komitetus, net i, teismui reikalaujant, jei liko aplinkai. Iš tos rūšies žmo-

ladelphijoje, 1 a., naudai lap- gVje daigi pusę reikiamo kapi-' skautus ir privačius asnv.-nis į tik Pranešėjas prašo, negali būti nių yra. nemažai nusikaltėlių, ku- 
kričio 24 d. Jis bus surengtas , : turima bendra talku baloti a,,činkt; išduodama- Nesvarbu, kas pra- ne pradeda nuo mažų nusikalti-tmraoiios svetainėie urie nat 3 ' 4 4 ~ bdlgtl surinktl nešė, svarbu, kad policija nusi- mų iki baigia pačiais didžiausiais
P P J°s J . p P *N namu nlunnnao nu ' r“buaiiią fondą ir kaip galima kaitimą išaiškino, nusikaltėlį su- ir žiauriausiais. Nusikaltimų yra
bažnyčios. Ruošia vietinės vei- naujųjų namų pianuose nu- įčįau paaistatvti Bendrus na- r ,do ,ir ji atidavė teismui nu- tiek daug priežasčių, kad jų trum- 
kėios Biletu i minimai! Daren- tvatytos sekančios paalpos: su- J bausti už savo darbą. Tačiau pame rašinėlyje nesuminėsi. ČiaX ir anksto galima gauti brinkimams šventėms, minėji- mUS’ kun? oflcialus vardas- Amerikoje atsitinka labai dainai, paminėjau tik šaltinių dulkes, 
girną iš anksto galima gauti , ’ j garbes aukotojams pritariant, kad aiškiausios anlmkybes. neabe
pas Albiną Cebatorienę, 3339 niams bendras salonas, Ben- nil,nat ■ i iot..„u. p™; i°tini įrodymai advokatų yra gi-
Belcrade St Philadeluhia 34 ' druomenės raštinė, Skautų y unatytas. Lietuvių Kmi- nami ir reikalauja.ma nurodytineigiaue &t. rnnaaupnia •* brantu M s a šiltini iasm.mil carams

A. | A

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,

gilaus skausmo prislėgtiems — jo žmonai Bronei, 
broliui Kaziui PABEDINSKUI su šeima ir seseriai 
Onai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi
me.

Stasė ir Cezaris Surdokai

Pa.
grantų Misija. šiltinį (asmenį), kurio parama _» . ■ ■ a

tas padaryta. Čia jau be įtari- {j U 2 A LJ S |\ Ų
__ Vitalijos (llogutaitės) ir kambarys, namų sargui busti- Tikimės, kad ši bendra talka ma negalima apsieiti Tai tary- OCUCDI w u„,e ciiisvAiii

nė ir kun. rezidencija. ir bendriems tikslams pastaty- kuris “LVtRLY MILLS uELINYClA
... . legaliai siekia bauginti ir stumti Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban-

Norintiems būti šių namų dniu nainai paues mums grei- visuomene nuo pagalbos policijai, ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų,
garbės aukotojais reikia aukoti čiau “lyginti įvykusius nesusi- Nusikaltimų šaltiniai
ne mažiau 1,000 Bs. kurių pu- PratimUa ir ves Prie tokios vie- Pirmiausia reikia kaltinti ko- 

. ■ nyoės, apie kokią mums kaloė- mikus arba geltonąją spaudą, ose apmokama tuojau, o kita . ... . . paskui — biznierių gobšumą. Jie
pusė 1958 metais. Kiti visi yra Jo ne8eniai atsilankęs garbin- savo reklamai ima pigiausius lil-
.... . ■ j-.j gas svečias konsulas A. Simu- mus, dažniausiai visokius “mur-kviečiami prisidėti aukojant * ,, ,deriug- kaubojus, kur JaunUoii8,
bent 3% - nuo savo uždarbio, ' įkartais ir suaugęs, užhipnotizuo

jamas, jo valia susilpnėja, ir jis 
yra verčiamas noro tai išbandyti

Kęstučio Keblių šeima susilau
kė pirmojo kūdikio Vytauto.

— Algirdui Landsbergiui lai
mėjus dramos konkurso pre
miją, tai paminėjo New York 
World Telegram Nevv York 
Times laikraščiai, o Long Is- 
land Daily Press prie žinios įsi
dėjo ir laureato nuotrauką.

— New Jersey lietuvių orga-

būklas, Vargo mokykla, svečiui

pradedant š. m. liepos mėn. ir
baigiant ateinančių metų gale. _  29 miliona> registruotų I realybėje, ką matė filme. Ir pa-

"izacijų atstovų suvažiavimaa: ęjarbgg fundatorių vardai bus knm skolinlojų JAV per m”“
įvyks lapkričio 24 d. 2.30 v. P- įrašomi marmurinėj lentoje; kl- tua pasiskolina iš bibliotekų kaitimų 'mažijimo. Priešingai, 
p. Newarke, Šv. Jurgio parapi- tiems, baigus mokėti nustatytą 3G0 milionų knygų. I aprašydama mažiausias smulk-
jos salėje, 180 Nevv York Avė.
Visų organizacijų atstovai kvie
čiami būtinai dalyvauti. Suva
žiavimas baigsis užkandžiais. 

— Susitelkimo diena tėvams.

NUSIKALTIMAI CHICAGOJE
Paslaptingi nužudymai

' menas, jduoda silpnesnės valios 
I individui ginklą, kaip padalyti 
nusikaltimą, kuris būtų paslap
tingesnis, negu spaudoje aprašo
masis. Ir tai diena iš dienos ka
lama ir dainuojama: su škicais ir 
lokaliniais planais bei paveiks
lais. Jaunuolių nusikaltimams

2143 Hest 63rd Street 
Telef l’K 8-0833 ir PR 8-0834

f

GIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAJNT CASIMIR
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 

T ei — titdarcresi 3-633b
Vienas blokas aut kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

lavonas yra dingusios Anderson.
----------- —------- ---------- Nors prieš dieną kitą buvo parei-

S. m. lapkričio 17 dienų į Ne-; ^TkUbSS“..SoS kal<l"u 10000 doleri,)
i i* monimitma Lo i,- i a . a apie c mgių is tėvų, bet jau mergaite turi ypatingos reikšmės šeima,kalto Prasidėjimo yną, 84- bu o vaizduojama, kaip buvo nušauta. Dabar turime di- Jei tėvai yra palaido gyvenimo,
Putnam, Conn., kviečiami tėvai s gs erfų sos ’ne- ,AtvyRęs Pnes džiausios apimties nusikaltimo iš skyrybas laiko pasididžiavimu,
trumpam dvasiniam susikaupi- aru Chicaįo™ ėmiau sekt?SS aiškinimu* suorganizuotą jiaško; trankosi po smukles, aišku, kad 

„i Jc ■ 1 J-ų• d limo padalini iš policijos, net maži vaikai paaugę patys sten-mui — rekolekcijoms. Malone- 8 ą pasakojimą apie Chica- Spaudos (‘i'Sun-Timei”) žmbnių, giasi sekti tomis pėdomis. Jie ne-
kite pasinaudoti. Šiai dienai va-12^1.-?'^ visuomenės ir slaptosios policijos, turi nei garbės jausmo, nei sąži-
, F .. .. ~____ Vnn nusikaltimus. Ir tikrai metai po Paskirtas didelis atlyginimas už nes ar žmoniškumo. Pagaliau pri-
dovaus svečias 1S Romos kun. metų jie eme didėti, darytis pa- suteikimą infoųmaoijų, kuriomis simintinas šeimoje tėvų darbas.

s aptingi, neisaiskinimai. remiantis būtų surastas nusikal- Kur dirba abu tėvai, o savo vai-
1948. VII. 2 d. dingsta Jonas telis, žodžiu, Chicaga sujudo, kus palieka močiutėms ar specia-1

Navickas, 8 metų. Kitą dieną din dirba, jieško, bet, ar ši§ ir anks- li«'ms auklėms—yra tol gerai. I
go Orja G. Corns, Jr., 34. 1955 m. tykesnieji nusikaltimai bus iš- kol vaikai maži. Kada paauga;

konferencijos, pasikalbėjimai ir dingsta Charles Gross, respubli- aiškinti, lieka tamsi caslaptis. j vaikai, yra šeimų, kurios mažės-1
baigsis 5 vai Dalaiminimu Švč konil komitetininkas iš 31st vardo. , niuosius palieka vyresniesiems, įDaigais o vai. paiaimin mu & . 1Q55 VI n d dingsta Clem Gra. Bešališkas žvilgsnis žinoma, dvejų — trejų metų skir-
Sakramentu ir užkandžiais. ver m valstybės atstovas ir , • , ,x. . ™ • i tumu. čia jau visai netvarka. I
Kvieėiami atvykti abu tėvai, ta-j 21st^vąrdo ^komketininkas, ^res- cag3e ^ijiTstatii ’ “n£ SS*™i ĮS t

ię iš darbo yra pavargę ir skirti 
vaikams laiko neturi. Jei tėvas 
mažiau kaltas, tai motina yra kai 
ta visu aštrumu. Ji savo moti
nišką meilę atiduoda ne savo vai
kams, bet šaltai plieno mašinai. 
Jos vaikus auklėja ne motinos

mua mhijivs is auKsciau uuvo • • ų •• • , nama®s® meilė, širdis, bet įvairiausios ap-
m.ųpmuai n„ž„dvu: i953“uk “

Rapolas Krasauskas. Tėvų su
sitelkimo diena prasidės 11 vai. 
šv. mišiomis, po to seks pietūs,

---------j-—----------------------------------, — i _„uisi,__ _ mcc v ic j ų a- taroje saaų-umi (.policijos siaus-
čiau sąlygoms neleidžiant, nors va,ky Mog. įavonai pJSdJ!
vienas teatstovauja jūsų seimą šono miške. Tai du broliai Jo gieii^turi undendifs didėti sian 

Robertas Petersonas. 1957 m. ^‘eną ne ^k Pa^ioje

ONA DŽIUGAS 
(Paliūnai tė)

Gyveno aido . z3rd St.
Alirfi lapkr. 3 <1., Įit&7 m.,

J :;<(> vai. ryto. sulaukusi pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap. Amerikoj išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Kazimieras ir anūkas Ga
ly. duktė Julia Reed, žentas 
Jerrol ir anūkai: Pamela ir 
LAvonne (gyv. Toledo. .Ohio), 
giminaičiai Galiauskas, Pociū
nas, Budaitis ir Palionių šei
mos, daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje liko 2 
broliai ir 2 seserys.

Kūnas pašarvotas Lackavviez 
koplyčioje, 2314 West 23rd PI. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 6 dieną. Iš koply
čios k: 30 valandą ryto bus 
atlydėta į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Niilifulę lieka: sūnus, duktė, 
anūkui, žentas Ir kiti giminės.

Laid. direkt. St. Lackawicz, 
tel. Vlrglnia 7-6672.

JOHN F. EUDEIKIS
LMIDOTUVIŲ direktorius
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4505-07 South Mermitage Avė,

Tek Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
VMBULANCE D1EN£ IR NAKTĮ

šioje susitelkimo dienoje. Apie 
savo, atvykimą,prašom pranešti 
šiuo adresu: Immaculate Con- 
ception Convent, R. F. D. 2, 
Putnam, Conn., arba telefonu 
Walnut 8-5828.

nas ir Antanas Schussleriai ir dieną ne tįk pačioje Chicagoje>
, .... ... bet ir jos priemiesčiuose nėra ga-

sausio 22 d. vakarinėje dalyje rantuotas žmogaus saugutoaiy 
Willow Springs atrasti nuogi 1 a- Kai dį (selsmanai), taip .ir 
yonai seserų - Barboros ir Pa- naktjps metu įei būsi 
tncia Gnmes. Is anksčiau buvo

8 i Bemia miške (prie Ogdcn av. gĮSJĮSS, I X°Sl 'g-

UCIDČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. Westera Avė. Air Condltloned koptyfla 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurti gyvens kitos* miesto dslyss; (susima 
koplyčią srčlsu jūsų nsmų.

1X7 a 1X“ Jv J k 4 * t i i t.41 ■ ■ V-Z JI Vii V X llKlūjillU I Vz • k-J M i
J1 1rastas stojus prie šviesų, gali sulaukti!

>erndt, 41, lavonas, 1950 VI. 29 neprašyto “keleivio”, kuris mo- 
± krūmuose prie Westem ir 48,kgS paprašytį pavėžyti su ginklu

i FAS Mn^vn taip’ kad niekas nepastebės. ’ Kur
— Kun. A. Perkumas, SDB, 6, lavonasj 1956. VII. 23 d. Fos- vra policija., detektyvai? Jie dir-

Venezuelos lietuviams paskelbė Ta" ba’ viena’ Vra Permaža, o, ki-toiri » A Margaret.. Gallagher Jos ta antinis ryšys ir politinė pa
lok} pranešimą. nužudymą mate is 15 augsto a- siaptįnga ranka augumo jėgų

“Kaip jau esate informuoti, ,partm£nt2; Marine dr 4980, Ar- d3rbą paraližuoja. Jau buvo
jūsų pastangos turėti nuolati- aį^intas- ^955 xi Z23kdS F?ir' spaudoje kelta’ kad Po^ja būtų 

. - ... . . „ , , f}, , nta®<. d- *air" apvalyta nuo politinės įtakosrų savo dvasisk} Sv. Sosto buvo held gatvėje buvo rastas lavonas Deja kalby įgsįaįšfcįnjmų
priimtos. Yra įsteigta Lietuvių 1 ess „o8™’68™’ a4s.’ darbų nebuvo matyti. Miaža,
Pmiara ntn Miaiin kurine vir \ sausio 23 d. S. Spnngfield, kad policininkai ir valdininkai 
Emigrantų Misija, kurios vir- gatvėje rastas lavonas Bermce yra pakeičįami vietomis. Tas į 
šininku yra paskirtas dabartinis K Byteis, 42. visi čia. snmineti, nusikaltimy mažejįmą nieko ne-
jūsų kapelionas. Šis Šv. Sosto padaru a?aunaineiK?ikurnie' lav?- ,sYarbiausia> kad visuome
, 4.1 • • u-* pauaryu žiauriai KaiKurie lavo ne nedalyvauja nusikaltimų slo-

domes atkreipimas turi ir tu-inai tiek subiauroti, kad atpažinti pįnimp. O nedalyvauja dėl to, 
rėš didelės reikšmės mūsų išei- tik ift P'rštū nuospaudų.

VENEGUELOJ

Judlth Mae Anderson
kad bijo keršto, kas Amerikoje j- 
radyta. Pagaliau niekas, kad irvijos gyvenime, juo labiau Ve-

nezueloj, kame neturime jokio Rugpjūčio mėn. 16 d. iš 
mūsų tautos oficialaus atsto- Central gatvės 1019 dingsta 15
vo. Pirmasis šio laimijimo vai-1 dereon Rugpjūčio 22 d. Montro- 
sius jau pasirodė. Saleziečių se uoęte (Chieago) statinėje ran-Į žus į namus, jau bus viešai pa- 
kongregacija raštu dabartines damaa be galvos lavonas. Gydy- skelbta spaudoje ir net tam tik- 

° . tojų ir ekspertų nustatyta, kadjrais neaiškiais budais žinos nusi-
mūsų naudojamas patalpas su žvėriškai išniekintas mergaitės kaltėHs. Aišku, kad Dranešė.ias
260 km. žemės sklypu pavedė —-—= ................ .. —  -------
naujai įsteigtai Misijai visam
laikui.

Po šio malonaus įvykio ap
lankiau visas Venezuelos lietu-, 
vių kolonijas. Pasitaręs su įvai
rių įsitikinimų (religinių ir po-1 
litinių) asmenimis gavau pilną 
pritarimą ir. pasitikėjimą (su 
labai mažom išimtim) statyti 
bendrus lietuviams emigran
tams namus. Daugelis jų suti
ko bfrti net naujų namų gar
bės aukotojais. Štai jie: A.
Trinkūnas, F. Echaniz, S, Su
bačius, P. Tumėnas, J. Kulkai- 
tis, S. Dirvelis, S. Eidrigevičius,
Dr. Hermanavičius, A. Pundze
vičius, V. Giliauskas, Martinas 
Bundelis, B. Rukštelė, J. Saikus,

N.
žinodamas apie nusikaltimo kal
tininką ar lengvinančias išaiški
nimo aplinkybes, nepraneša sau
gumo organams. Gi nepraneša to 
dėl, kad, dar pranešėjui nesugrį-

t

A A
ANTHONY TVVERYON
Gyveno 5717 S. I^a'flin Avė.

Mirė lapkr. 3 d.. 1967, 1 1:30 
vai. vak. Gimė Springfield, III.

Pasilikd dideliame nuliūdime 
žmona Murel (Maeklin), moti
na, Konstancija Ambrose. 3 te
tos: Bernioe, Jos vyras Leo 
Priddy: Allce. Jos vyras Ivan 
Daniels: ir Rosalle Samoška, 
pusbroliai ir pusseserės, gyve
nančios Springfield, III., kiti 
giminės, draugai Ir paŽĮstami

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6S45 S. W>'8- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks ketv., lapkr. 
7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Svenč. P. M 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje. įvyks gedulingos pa
maldos už vlionies sielą. Po 
pa maldų bus nulydėtas i S»\. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona Ir motina.

Laidotuvių direktorius Mažei
ka-Evans. Tel. REpublic 7^8600

A. A
VINCENTAS KUCHEN 

(Kučinskas)
Gyv. 16 26 g. 4 8th Ct., Cicero.
Mirė lapkr. 2 d., 1957 m., 8:- 

3(1 vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. fc

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskr., Kražiškių pa
rapijos, Vizgirių kaimo. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs: Vincentas ir marti Kay 
ir anūkai Katherine. Ižanny ir 
Kutli; Norbert Ir marti Ade- 
llne ir anūkė Piane; 2 dukte
rys: Agm s ir Lillian ir anūkas . 
John: 2 seserys: Agnės Stanis- 
lovaitis, švogeris Krank ir šei
ma; Konstancija Janulis ir šel- 
naa. Lietuvoj® liko sesuo Jieva 
Ožikauskienė ir šeima, sesuo Ma
rijona Rasimtenė ir šeima.

Priklausė A.L.Ii K Susivie
nijimui.

Kūnas pašarvotas Vance ko
plyčioje, 1 424 S. 50t.h Avė., Ci
cero. III. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, lapkr. 6 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje nyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų- 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. t

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

t«Tys, seserys,Svogcrli 
kai.

inūs, 
A Ir anū-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN S VE <410 SO. 50fh AVĖ

CHICAGO. ILL CICERO, ILL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulanaų patarna turime koplyčias 1
irimas dieną ir nak IRT jms v š o a e Chicagog ir 

' tį. Reikale Saukti H<meit»ndn dalyse ir
mua tuojau patarnaujame.

Kiškučio Vardines 

STASYS DŽIUGAS

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
Mfc ^Chicago 29, UI.

A. A.

JUOZAPAS TRUCE 
(‘Trucinski)

Gyv. 3329 Lituanica Avė., 
telei. LA 3-9738.

Mirė lapkr. 4 d., 1957 m., 
9:30 vai. ryte.
Gimė Chieago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Vera (Palilonis), 3 
seserys Emily Dubrock, švo- 
geris Melvin, Katherine ,Els- 
field, švogeris Gilbe.rt ir ,An- 
ne Dunne, švogeris John ir 
jų šeimos, švogerka Emily 
Peters, 2 švogeriai Michael ir 
Everson Palilonis ir jų šei
mos. kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips kopi., 3307 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
lapkr. 8 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
re kapines.

Nuoširdžia1 kviečiame gi
mines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka žmona.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips. telef. YArds 7-3401.

A. A.

KAZIMIERA GEDVILAS 
(Stonaitytė)

Gyveno 1435 So, 4'J Lt., Ci 
cvro, III. •

Mirė lapkr. 3 d., 1357, 12:45 
Vai. ryto. sulaukus pusės ąmž.

Oiuiė Lietuvoje. Kilo Iš Kau
no apskr.

Amerikoje Išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanus, duktė Eatelle 
ii- žentas Paul, anūkai Edvvaid, 
Paul Ir Kobert, brolis Walter 
ir Jo vaikai llorothy-, Mlldred, 
Walte.r ir Itobert, Lietuvoje, 2 
seserys ir brolis, švogeris My
kolas Ir jo šeima, švogeris Ig
nacas ir Jo šeima, švogerka— 
Martha Oedvilas Ir Jos šeima, 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnatr" pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 go. 
50th Avė., Cicero. III.

laidotuvės įvyks ki'tvlrtadi'- 
n), lapkr. 7 d. «:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: vyras, duktė Ir kiti 
giminė*.

Taildotunų direktorius Anta
nas Petkus, Tel. TO 3-2103

I,aid. direktorius A. Vance, 
tel. OLympic 2-5245.

TBOOST - PAfHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-Presldėnt

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John W. 
1‘achankis

4,

A

^3
r>

i

CKeater
Vitkauskan

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinamo 

transportą, J ją automobiliu.

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

lAMKIKKITK DAItAlt — IG S PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
JOKIO I.MOKLIIMO. SI .MOKT.SITE KAPINIU DIENOJE.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS MrPNILLTpT

8307 8. IJTIJAlNICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

- PETRAS P GURSKIS
«5« West I8th STREET TeL SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HA1J4TED STREET Tel. Y Arda 7-lUII

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 8. NK'HMiAN YVE .Tel. COromodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50tb 4 VE., CICERO III Tel. OLympic 2-1008

ZIUMUNU (2U0YK) ZUDYGKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWI6Z
2424 W. 69th STREET REpuhtk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrglnia 7-6672

VANGI FUNERAL HOME
1424 S. 5OUi Avė OLympic 2-5245 ir TOmdudl 8-9687

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi.

iasm.mil
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X “Voice <rf America” užra
šė F. Kriaučiūno, K. Savicko, 
Z. Puzinausko ir V. Adamkavi- 
čiaus pareiškimus apie lapkri
čio 9—10 dienomis Chicagoje 
rengiamą Lietuvos krepšinio 
pergalių 20 metų sukakties mi
nėjimą. Žymiųjų sportininkų ir
rengimo minėjimo vadovų pa- 

X Chicagos Lietuvių Taryba reiškimai per “Voice of Ame? 
rica" bus transliuojami j Lietu
vą lapkričio 9 d., kai Chicagos 
lietuviškoji visuomenė rinksis į

Kun. P. Gedvilos išleistuvės i

spalio 30 d. Hollywood salėje 
turėjo savo paskutinį susirinki
mą. Lapkričio 17 d. Liet. audi
torijoje šaukiama tarybos meti
nė konferencija, kurioje bus 
sudaryta nauja Chicagos Lietu
vių Taryba. Susirinkime kaip 
tik ir buvo aptarta įvyksiančios 
konferencijos reikalai. Konfe
rencija bus grynai darbo po
būdžio. Bendrais bruožais nu
matyta tokia darbų tvarka:

Konferencijos atidarymas, in- 
vokacijos ir USA himnas, trum
pos kalbos ir pranešimai: Lie
tuvos konsulo dr. P. Daužvar- 
džio, ALT pirm. L. Šimučio, 
Lietuvos Pasiuntinybės Brazili
joje kultūros skyriaus vedėjo

Lietuvos krepšinio pergalių 20 
metų sukakties minėjimo atida
rymo iškilmes. Iškilmingas mi
nėjimo atidarymas St. Rita 
High School sporto salėje 6300 
So. Claremont Avė. (pusė blo
ko į rytus nuo So. Western ir 
W. 63 St. kampo) šeštadieni, 
lapkričio 9 d., pradedamas 2 v. 
sportininkų paradu. Po atida
rymo žodžio seks krepšinio 
rungtynės, kuriose dalyvauja 
Brooklyno Lietuvių Atletų Klu
bas, Toronto rinktinė, Detroito i 
Kovas, ASK Lituanica ir Chica-, 
gos Neris. Krepšinio rungtynes j

GRAŽIOS CELES

Graži Garnį Foley stovi tarp gražių gėlių vadinamų San- 
chezia nobilis, kurios Chicagos parkų distrikto parinktos lap
kričio mėn. gėlėm. (INS)

Iškamša neapgavo
Kalinys William Stewart, už-Kun. Petrui Gedvilai, išvyks-, 

tančiam iš Chicagos, Mari jos i <^ar^as 1 Statevillės kaiėjimą, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos,18uman^ pabėgti. Savo marški- 
į Great Fallg dieceziją, Monta
noje, atsisveikinimo vakarienė

Petro Babicko ir Chicagos Liet. praves krepšinio veteranai. Pra- 
Tarybos pirm. T. Blinstrubo, nešėju pakviestas Alg. Visoc-‘ 
konferencijos atstovų pasisaky-1 kię, buvęs Lietuvos radijo 
mai dėl pranešimų ir tarybos transliacijų pranešėjas antro- 
veiklos, Naujas Chicagos Liet.! siose Europos krepšinio pirme- i

CHICAGOS ŽINIOS

Tarybos sudarymas, rezoliuci
jos, einam, reikalai ir konfer. 
uždarymas Lietuvos himnu.

Į konferenciją pakviestos da
lyvauti liet. organizacijos, liet. 
spaudos atstovai ir plačioji lie
tuvių visuomenė. Sudaryti įvai
rių komisijų branduoliai, kurie 
bus papildyti konferencijos at
stovais.

Tikimasi, kad liet. organiza
cijos per savo atstovus ir pla
čioji liet. visuomenė skaitlingai 
konferencijoje dalyvaus ir rea
liai prisidės prie tarybos veik
los suaktyvinimo bei praplėti
mo.

nybėse 1937 m. Rygoje. Žaidy
nių vadovas Valdas Adamkavi- 
čius.

X “Tūkstančiai bučiavo, bet 
mažai kas matė”, tokiu pavadi
nimu straipsnį apie Chicagos 
kardinolo Stritch žiedą parašė 
žurn. St. Pieža. Straipsnis spal
votomis fotografijomis ilius
truotas tilps Chicago American 
priede Pictorial Living lapkr. 
10 d. laidoje. Straipsnyje pa
aiškinta kada katalikų vysku
pai pradėjo žiedus nešioti ir 
jų prasmė.

X LB Chicagos Apygardos
valdybos leidžiama knyga 50 
metų spaudos draudimo pami
nėjimui jau baigiama spaus- j 
dinti ir greitu laiku pasirodys Į 
knygų rinkoje. Šią knygą rei
kėtų kiekvienam lietuviui įsi-!

Apie II sputniką Chicagoje i shingtono atvykęs teisėjas L.
W. Youngdahl, anksčiau net 
tris kartus buvęs Minnesotos

X “Vilnis”, Chicagos raudonų
jų lietuvių dienraštis, tarnau
jąs Lietuvos pavergėjams ir 
Amerikos priešams bolševi
kams, dažnai išspausdina laiš
kų iš Lietuvos. Nr. 242 viena-. gyti.
me laiške rašoma: “Aš iš savo w „ .įX vyskupas Rancans, rezi-1 

' | duojąs Grand Rapids Mich., va
kar atvyko į Chicagą ir apsisto
jo pas svetingą kun. kleboną A.

pusės pasakysiu, jeigu nėra 
nuosavybės meilės darbui ir ne
žinai už ką ir kam dirbi, tai yra 
labai sunku stengtis. Šiaip Lie
tuvoje buvę vienkiemiai ir kai
mai sumenkėjo, trobesiai griū
na, be stogų ir niekas ių nere-1 X J. švedas. Cicero, III., su
montuoja, nes laikas eiti į kol-; tiko būti Kultūros fondo finan- 
ūkių gyvenvietes, o kiekvienam sinio skyriaus vedėju, o Daili- 
sunku skirtis su savo sodyba, donis — perėmė Kultūros Fon- 
taigi vargsta žmonės su kiau- i do sekretoriatą, 
ru stogu.”

Tame pat laiške rašoma, kad

Linkų šv. Kryžiaus parapijos 
klebonijoje.

Sužinojus, kad rusai paleido 
antrą dirbtinį mėnulį su šuni
mi jame, Chicagoje buvo nema
žas susidomėjimas. Argonne 
atominės laboratorijos bioche
mikas William Norris spaudai 
pareiškė, kad šuo erdvėse turės 
sunkią kelionę. Anot jo, būtų 
nuostabu, jeigu šuo įstengtų 
išgyventi savaitę laiko. Tokiai 
kelionei į erdves reikėjo gerai 
suorganizuoti deguonio atsar
gas ir sudaryti įtaisus, kaip iš
leisti išalsuojamą angliarūkštį. 
Kitaip šuo uždustų. Adlerio 
planetariumo direktorius dr. A. 
Shatzel net suabejojo, ar šuo 
erdvėse galėtų ilgiau išgyventi 
kaip vieną parą. Šunį gali pa
veikti ir temperatūra. Be to — 
jį paveiks kosminiai spinduliai. 
Kada amerikiečiai balione iškė
lė pelę iki 100,000 pėdų augščio, 
ji sugrįžo su dėmėmis kūne — 
paveikta kosminių spindulių.

Inž, J. Tannenbaur, radijo 
mėgėjas, praneša Chicagoje 
girdėjęs to antrojo sputniko 
signalus. - Vienas radijo mėgė
jas Highland Parke patyrė apie 
antro sputniko paleidimą kal
bėdamas per radiją su angliš
kai mokančiu Rusijos gyvento
ju.

už darbo dieną gauna kolchozi- 
ninkas tik 3 rublius. Mes gi ži
nome, kad ten kostiumas kai
nuoja 2,000 rublių.

“Vilnis” atrodo džiaugiasi, 
kad bolševikai lietuvius verčia 
gyventi po kiaurais stogais, ir 
kad tegali kolchozininkas per 
metus uždirbti tik pusę kelnių.

X Kultūros fondo valdyba 
jau išsiuntinėjo Kultūros fondo 
nariams raštą, kuriame prašo
ma Kultūros Fondo Tarybos 
narius ne tik atstovauti, bet 
aktyviai įsijungti į lėšų telki
mo vajų. Kiekviena atstovauja
ma organizacija ar asmuo turė
tų įnešti savo duoklę į Kultū
ros fondą. *

X Vaidevutis Mantautas,
šaulių sąjungos centro valdybos 
sekretorius, šaulių konferenci
joj Chicagoj už aktyvų prisidė
jimą prie šaulių są-gos atkūri
mo tremtyje buvo pagerbtas 
ir jam suteiktas Šaulių Są-gos 
atkūrėjo vardas.

X Bronei Taujenytei, 3741 
West 26 Street, už daugiau kaip 
vieną mėnesį sugaištą namuose 
dėl ligos, Leonardas Jankaus
kas jteikė $256.00 čekį.

X Draugo romano konkursui 
rankraščiams atsiųsti paskuti
nė data yra 1957 m. gruodžio 
1 d. Premijos įteikimas įvyks 
1958 m. vasario mėn. 8 d.

X Iš Lietuvos į Draugą be
veik kiekvieną dieną ateina 
laiškai įvairiems asmenims. Su
radę adresatus, tuojau laiškus 
pasiunčiame. Tačiau yra dar 
glėbelis neatsiimtų laiškų. Jie

ME$4 PERKI
Mykolas “Mickey” Ruzgia, vie

nas geriausiųjų Lietuvos rinktinės, 
laimėjusios 1939 m. Europos krep
šinio pirmenybes, žaidėjų. Jis da
lyvaus Lietuvos krepšinio perga
lių 20 m. sukakties minėjime lap
kričio mėn. 9-10 d, Chicagoje.

pas mėsininką, dantis gydai pas 
dantistą, bylą veda advokatas. Jei 
reikia televizijos, radijo, patefo- 
nono, vėsintuvo — kreipkis pas 
specialistą, J. Gradinskas, J. G. 
Televislon Co., 2512 W. 47th St., 
FR 6-1998.

Wage and Hour Law) prasižen 
gintais.

Baudžiamąjį skundą distrikto 
teismui Chicagoj patiekė proku
roro padėjėjas Roy Kullby, pa
siremdamas JAV Darbo depar
tamento uždarbių-valandų sky
riaus daviniais. Skyriui vado-

nius prikimšo medžiagomis, 
gautomis suplėšius matracą, ir 
paliko savo vietoje, o pats ban- 

parapijos mokyklos salėje. Va-1^ kvykti. Tikrindamas kame- 
karo vedėju buvo klebonas kun.! raa sarS»» Plebėjo, kad ta fi- ™uja regionalinis direktorius 

Iš viso užregistraota penki

buvo praėjusį sekmadienį, tos

Mozeris. Pirmiausia gŪra kaikaiP netikrai atrodo, 
mokyklos vaikučiai, to ~ kitas 8a»*gybinis, sto-

prel. D. 
pasirodė 
padainuodami porą angliškų 
dainelių ir pašokdami. Po to 
lituanistinės klasės vaikai lie
tuviškai padainavo, padeklama
vo ir pašoko. Lit. klasės vedė
ja S. Jonykienė lietuvišku nuo-

vėjęs bokšte, pamatė įtartinai 
judant medelius viename kam
pe ties koplyčia. Patikrinus at
rastas bebandąs pabėgti Wil- 
liam Stewart, kuris slaptai iš 
kalinių eilės pasišalino kai jie

širdumu atsisveikino išvykstam'^uv° vedami 1 kameras iš val
tį, padėkodama už materialinę igykl°8’ Dabar ->is dvi savaiti 
ir moralinę pagalbą. Kun. P.

firmos falsifikuoti rekordai, ku
riuose sužymėta mažiau dirbtų 
valandų, negu iš tikrųjų darbi
ninkai dirbo. Atsakovas nemo
kėjo patvirtinto minimalinio at
lyginimo ir už viršvalandžius 15 
darbininkų. Be to kompanija 
prasižengė rekordų laikymo tai
syklėms ir tarpsteitų (inter-turės “atgailauti” vienutėje, I’""";““ “. —. . ---------- , . . 4. J , - statė) persiuntimo nuostatams.

Gedvilą kiekvienais metais ge- ai teraudamas valgyti. Ste
na usiai baigusiam lit. klasę 
skirdavo dovaną — auksinį
rankinį laikroduką, o kiekviena 4Q polįcįjai
proga padėdavo, kuo tik kada chicagos meras patikrino po- 
galėdavo. Kiek vėliau Jonas licijos vadovybę, kad pravedąs 
Armonas, parapijos komiteto didesnį biudietą M

Darbo sekretorius James P.wart nubaustas už žmogžudys- Mitchell tajp pat praS(j JAy 
tę

narys, pasakė atsisveikinimo 
kalbą parapijos vardu Ir įteikė 
dovanas Maldos Apaštalystės 
ir Šv. Vardo draugijų vardu. 
Gražina Norvilaitė atsisveikino 
Moksleivių At-kų Marijos kuo
pos vardu ir įteikė dovanėlę. 
Lietuvių Bendruomenės Brigh- 
ton Parko skyriaus vardu kal-gubernatoriumi. Jisai susirin

kusiems 1,500 konferencijos at-ihėjo p. Velža ir įteikė dovanė- 
stovų pabrėžė, kad kada su- Į lę- Moksl. At-kų Marijos kuo- 
griūva šeima, negalima apsa- pos programoje buvo gana
kyti kokių nuostolių tai atne
ša žmonių būdui ir jų likimui. 
Šalia to net ir didelių ekonomi
nių nuostolių atsiranda: padi
dėja šalpos našta, reikia padė
ti be globos likusiems vaikams, 
reikia užvesti bylas, kaltąją 
pusę priverčiant rūpintis kitais 
šeimos nariais, susidaro nauji 
rūpesčiai su butais, atsiranda 
psichinių pacientų; net tai pa
junta mokyklos ir bažnyčios.

Mirė liepsnose
Sekmadienį Chicagoje gais

ro liepsnose mirė du jauni bro
liukai: Robert Tomlinson, 5 m., 
ir Kenneth — 3 m., kai užside
gė jų namas 5946 S. Ruther- 
ford. Namą sunku buvo ir ge
sinti, nes iš vienos pusės buvo 
neprivažiuojamas purvas, iš ki
tos — geležinkelio bėgiai, o 
vandens hidrantas buvo už 600 
pėdų. Tačiau pirmoji ugniage-

gražiai pašokta trys tautiniai 
šokiai: kubilas, vėdaras ir šus- 
tas. Kitos parapijoje veikian
čios draugystės be kalbų įteikė 
dovanėles: Vyrų klubas, Moti
nų klubas, Šv. Teresės draugija, 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų skyrius, Moterų S-gos 
skyrius ir Parapijos choras. 
Klebonas kun. prel. D. Mozeris, 
vakaro vedėjas, pasakė trumpą 
atsisveikinimo kalbą. Po to kun. 
Petras Gedvilą savo atsisveiki-

nuo 1958 metų pradžios, o gal 
ir kiek anksčiau, policijos tar
nautojai tedirbs tik po 40 va
landų savaitėje. Naujų tarnau
tojų bus priimta kai tik gruo
džio 16 d. baigs 260 vyrų poli
cijos mokyklos kursą.

Daug nuostolių dėl slogos
Esant pilnam moksleivių lan- 

kymuisi į mokyklas Illinois val
stybė duotų Chicagos mokyklų 
distriktui pašalpos $446,216 per 
šiuos metus. Tačiau ta pašalpa 
mažinama su nesilankančių mo
kinių skaičiumi. Apskaičiuoja
ma, kad dėl slogos daugeliui 
mokinių neateinant, Chicagos

distrikto teismo Chicagoje nuo
latinio įsikišimo (injunetion), 
kad ateityje užšaldyto maisto 
gamintojai neprasižengtų įsta
tymui.

Chilli-0 Frozen Food, Ine., 
paruošto virimui ir užšaldyto 
maisto gamintojai turi savo dar 
bovietę 311 N. Aberdeen Street, 
Chicago ir siunčia savo gami
nius tarpsteitiniai (Interstate) 
prekybai. Pr. ftul.

Tas kuris giriasi savo kilme 
yra kaip bulvė — jos geriausia 
dalis yra po žeme.

— Prancūzai.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
mokyklų distriktas turės daug 3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 

sios mokyklos salėje. Kvietimustūkstančių nuostolių.

Nužudytas taksio šoferis
Sekmadienio naktį buvo ras

tas nužudytas Thomas Keegan, 
41 m. amžiaus, gyvenęs 2600 
N. Kedzie. Jo galvoje rastos

nimo kalboje kalbėdamas apie trys kulkų skylės, taipgi ras
tas peršautas langas. Pinigai 
nuo jo nebuvo atimti. Patikri
nus taksių centrinę, buvo ras
ta, kad jis turėjo paimti kelei
vį nuo 1133 S. Washtenaw, o 
už valandos jau buvo rastas ne

lietuvių kalbą, pabrėžė, kad tas, 
kas nebrangina ir negerbia to, 
kas jo tėvams buvo šventa ir 
brangu, neišpildo ir nusikals
ta/ prieš ketvirtąjį Dievo įsa
kymą. Pabrėžė, kad katalikų
bažnyčia yra visuotina ir Die- gyvas, 
vas turi būti garbinamas įvai
riomis kalbomis, t. y. kiekvie
nas turi garbinti Dievą savo 
prigimta kalba. Priminė, kad

galima gauti:
“MARGINIŲ” krautuvėje. 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av„ LA 3-6342

Kvietimų kainos vra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chicago 29, 
UI., kartu prisiunčiant ir pinigini 
čeki atitinkamai sumai.

buvo ugniagesiai užaliarmuoti. 
Motina spėjo iš gaisro išbėgti, 

. _ . j nešina vienerių metų berniuku.
Baisus irstančių seimų Gaisras padarė namams nuo- 

padariniai stolių apie $9,000. Gaisro prie-
Chicagoje, Illinois šalpos kon- i žastis nenustatyta. Namas bu- 

ferencijos metu, kalbėjo iš Wa-j vo savininko Joseph De Vito.

Pingvinai snieguose
adresuoti šiems asmenims: dr.i

šių mašina atvyko praslinkus visa, ką jis padarė, padarė tik 
gal penketui .minučių, kaip tik tai, kas išplaukia iš jo pareigų, 

ir nesą reikalo už tai dėkoti, o 
už išreikštą jam padėką jis vi
siems nuoširdžiai padėkojo ir 
prižadėjo visus prisiminti savo 
maldose. Vakarienė buvo baig
ta malda. Po to dar daugelis 
žmonių asmeniškai atsisveikino
su išvykstančiu kun. 
įteikė savo dovanėles.

P. G. ir

P. A. Adams, P. Adomaitis, 
Andrius Atkočius, Veronika 
Atkočiūtė-Brazaitienė, Juozas 
Augaitis, Karolis Artmonas; 
Julius Baltrūnas (Mato), Vita
lis Budrys, Petras Buragis X Jo
no), AJex Butakis; Kazys Gag- 
lauskas, Antanas ir Jonas Ceg- 
lauskas; Al. Dairiis, Ieva Dik- 
šienė (Andriaus), Petras Du- 
mikas (Andriaus); Ida Erin- 
štaitė (Gotlybo), Pranas Erin- 
stras (Gotlybo); Jonas Gašlū
nas, M. Gelžinis, Viktoras Ge
rulis (Kazio), Petras Gudaus
kas, Eva Godelauskienė, Kazys 
Grybas, Stasys Grabauskas, 
Paulina Gutauskas; Kazim. Ja
kas, Anicetas Jankauskas, Ful- 
gensas Juodvalkis ((Bonifaco), 
Elena Jočienė, Petronėlė Jonu
šas, Jonas Juocnukis, M. Juo
zaitienė ; Teofilius Kazlauskas, 
Wm. Kazlauskis, Br. Klimavi
čius (Viktoro), Ona Knygbe- 
rienė, Eliza beth Krauchunas,

Šios savaitės programoje te
atras Today (Madison tjes 
Dearborn) rodo įdomų filmą iš 
Pietų poliaus, kaip tenai snie
gynuose gyvena pingvinai, ku
rie neįstengia skristi, kurių pa
telės deda kiaušinį ant sniego 
ir kurių patinas padėtą kiauši
nį išnešioja tarp savo pluksnų Prasidėjimo 
nesimaitindamas, kol išsiperi kambarylapkričio 5 d., aatradie- 
pingvinivkas. Taipgi įdomus 
spalvotas filmas apie Schwartz- 
waldo gyventojus, jų pramogas, 
jų šokius, tautiniuose kostiu
muose. Priedo — politikos, 
sporto, madų naujienos ir kita 
tikrovės įvairumų programa, 
kuri iš viso tęsiasi vieną va
landą.

Žmonių buvo pilna mokyklos 
salė. — A. B-tis

KAS KĄ IR KUR
—Moterų s-gos 20 kp. susirin

kimas įvyks Nekalto Sv. P Marijos 
parapijos mokyklos

KVIETIMAI
Uetuvr.s krepšinio pergalių 

metų sukakties minėjimo 

ŽAIDYNES IR BANKETU
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Laisvės žiburiai
Užjausdami komunistų pa

vergtos tautas daugelis čikagie- 
čių praėjusią naktį savo lan
guose buvo išstatę vadinamus 
Laisvės žiburius, kuriais pa-

iš anksto gaunami šiose vietose: 
J. Karvelio prekyboj, 3322 S. Hal
sted, Terros knygyne, 3333 S. Hal- 

I 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 SL Ritos mok. salėje, 
6300 S. Claremont Avė. (prie 
Western Avė.) Taip pat ten bus 
ir krepšinio veteranų tarpusavio

Felbc ir Antenas Lukoševičius; viltys, kad pavergtiesiems ateis upkriči™ mėn. 10 d., 6 val?'jacy’s

Kotryna Majauskienė, Marijona laisvės šviesa Tie žiburiai de-1 rest°rane prie 79-tos ir R. Kedzie 
| Avenue.

ginti sukakus metinėms nuo

Povilas Krupelis, Pranas Kve- reiškiamas protestas prieš rau- 
daras (Antano); Bruno Lapas, i donųjų vergiją ir reiškiamos

Makutėnienė (Jurgi-o), Antenas 
Mankielis (Prano), Antanas
Manleika, Elena Marcinkevi-

įčius, Elena Markevičius, Sta- m‘° kraujuje,
Į sys Markevičius, Nikodemas i kovotojus žudant atvykus rusų 
Martišius. daliniams.

Minėjimo proga įvykstančio va
karo, kuris bus Liet.. Auditorijo-

žiauriai laisvės •*’ lapkr- mėn 9 d“ 8 Val Kvleti‘ žiauriai laisves mai Raunami prie įėjimo.

RENGIMO KOMITETAS

vengrų revoliucijos paskandini-

Baudžiamasis ir civilinis
jieskinys gamintojams

CHICAGO, UI. — Teisingumo 
departamentas pagal JAV Dar
bo departamento pasiūlymą šio
mis dienomis apkaltino Chilli-0 
Frozen Food, Ine., pirm.-iždinin- 
ką Peter K. Libby, vicepirm. S. 
J. Libby ir įstaigos vedėją G. M. 
Vanick recordų falsifikavimu, 
kad išvengtų už viršvalandžius 
mokėjimo ir kitais Federalio 
darbo įstatymo (Fair Labor 
Standards Act — the Federal

“Perekaįtęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškoei 
ko nors panašaus” — Išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsies! 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 rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W63rd St St. 
Chicago 29, III.
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MAŽASIS

TOBULYBES

KELIES

ParaM
B. P. MARTIN

gįs - •
/> . FL

šia kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas rėdė šv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Ev. Auglatlnaa, ,,negali pada
ryti ką nors didelio“. Tačiau kas ne
gali melstis, nusižeminti Ir mylėti TP. P. Plūs XI

štame amžiuje gv. Teresėlės Ma 
žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis keltas, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „U tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklai neįeisite | dangaus karalys
tę". Dangus Ir žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraela..

e

Knygute turi 1B0 puslanlų ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais virbeliais 
$1.60.

KAI1 IŠVENGTI
SKAISTYKLOS•

Natfjsi Kleista veikslelis kuris duot 
naudingų patarimų murai p-♦lems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems y ištinkite iį 
veikalėlį, nes kiekvienas kriUčionit tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliitliliii

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPOMĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išnmo- 
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 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Vlrtory 2^226

Atidaryta: pirmadieniai! ir ketvirtadieniais 9—9:80, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


