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Rusai žada nedalyvauti JT nusiginklavimo ko
Pijaus XII žodis atidarant naują 

Vatikano radijo stotį
Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA. — Popiežius Pijus XII, pašventinęa spalio 27 dieną 
naują Vatikano radiją, esančią už Romos, pasakė lotyniškai kalbą 
visoms tautoms.

„Klausykite, tolimųjų kraštų -
tautos“, — pradėjo pranašo Iza- jos ir kino klausimais enciklikos 
jo žodžiais Jo Šventenybė. — Iš „Miranda prorsus“ mintis. Visų 
naujosios Vatikano radijo sto- krikščionių ir visų dorų žmonių 
ties, iš šio antenų miško, virš ku uždavinys yra rūpintis, kad ra- 
rio į dangų kyla tiesos ir meilės dijo aparatai, kuriuos šiandien 
ženklas, nenugalimasis Kryžius,' galima rasti daugelyje namų, 
„mūsų žodžiai skrenda į jus“ (2 tarnautų dorybių ugdymui, tie- 
Kor. 6, 11). Visų pirma norime sos skleidimui, sveikam poilsiui,
išreikšti mūsų širdies padėką Di
džiajam ir Gerajam Dievui, ku
ris sutvėrė ne tik dangų ir žemę 
su jo nuostabia tvarka ir grožiu, 
bet taip pat kiekvienam elemen
tui suteikė paslaptingas jėgas, 
kurias žmogaus protas atranda, 
nenuilstamai tyrinėja ir palen
kia tarnauti savo naudai. Taip 
žmogaus balsas, pagautas tech
nikos pagamintų aparatų, suke
lia elektrines bangas. kurio3, per 
skridę žemes ir vandenynus, yra
priimamos kitų aparatų, kurie I Tuo tarpu Dievo žodis 
atgamina tą patį balsą, tarsi tie, j žinąs“ (Plg. 1 Petr. 1
kurie kalba tolumoje, būtų čia 
pat. Tai įvyksta radijo pagalba. 
Radijas be abejonės yra vienas 
iš didžiausių išradimų, kuriuos 
mūsų laikais sukūrė žmogaus ge
nijus visų bendram labui.

Mūsų amžiaus garbė
Visi šie išradimai yra mūsų 

amžiaus garbė, — kalbėjo toliau

Dievo kilusi tiesa yra nenyks
tanti. Kai Dievo įsakymai vyk
domi gyvenimo praktikoje, jie 
gali ne tik pavienius, bet visą 
žmoniją išvesti į geresnį, laimin
gesnį gyvenimą. Kristaus Evan
gelija pažadina tokias dorybes, 
kokias senoji pagonių filosofija 
negalėjo nė įsivaizduoti. Visa 
žmonijos istorija liudija, kad 

Pijus XII. — Tačiau visdėlto rei- Evangelija nauja kryptimi pasu-
kia prisiminti, kad iš techninės 
pažangos kilę patogumai ir nau
da negali žmogui suteikti pilno 
pasitenkinimo ir tikros laimės, 
jei su jais drauge nekyla dvasinė
pažanga, jei jie neprisiderina niu mastu.
prie prigimties dėsnių ir amži
nojo Dievo įstatymo. Kaip sako 
didis gamtos tyrinėtojas šv. Al
bertas Didysis, reikia visa svars
tyti santykyje su Tuo, kuris yra
išminties šaltinis, visos gamtos siekia jis ir tolimiausius sunkiai 
Kūrėjas, tvarkytojas ir valdyto- prieinamus kraštus, tepasiekia 
jas. Kaip visais Dievo sutvertais namų židinius ir sielų gelmes; te-
daiktais, taip turime naudotis ir 
tomis jėgomis, kurias mokslinin
kai palenkia žmogaus tarnybai. | visur triumfuotų Kristaus kara- 
Tačiau tas naudojimasis turi bū- Į lystė, „karalystė tiesos ir gyve- 
ti protingas. Jis negali žmogaus nimo, karalystė šventumo ir ma
taip pavergti, kad jis užmirštų 
net savo sielą, sukurtą nemirtin
gumui. Kiekvienas naujas išradi
mas tebūna tarsi pakopa, pade
danti kilti į dangiškąsias verty
bes. Gamtoje ir jos jėgose visi 
temato Dievo buvimą, tesigėri ir 
tegarbina jo nenykstančios švie
sos spindulius. Kaip nykstančio
je gėlių grožybėje, kaip nuosta
biai tiksliame žvaigždžių judėji
me, kuris vyksta begalinėje erd
vėje pagal Dievo nustatytus dės
nius, taip atomų paslaptys,e, ku
rias akis įžvelgia, pasinaudoda
ma nuostabiais technikos įran
kiais, tebūna pagarbinta amžinai 
kuriančioji Dievo išmintis ir ga
lybė. Jei žmonės tokiu žvilgsniu 
žvelgs į pasaulį, visi nuostabūs 
tiek praėjusių amžių, tiek mūsų 
laikų atradimai neves į kūno ir 
dvasios griuvėsius, bet tarnaus 
pavienių asmenų, šeimų ir vals
tybių gyvenimo pažangai, gerbū
viui ir laimei.

Yra aišku, — tęsė šv. Tėvas, 
— kad šie išradimai gali atnešti 
daug gero, bet taip pat ir daug 
blogo. Kiek tai liečia radiją, kas 
nežino, kad jis gali visur skleis
ti tiesą arba klaidas, dorybes ar
ba ydas, santaiką arba nesutari
mus, mirtiną neapykantą arba 
brolišką meilę?

Radijas turi tarnauti dorybių 
ugdymui
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dvasiniam pakilimui ir atsigaivi
nimui.

Radijo išradimas teikia taip 
pat platesnes galimybes vykdy
mui Kristaus įsakymo: „Skelbki
te Evangeliją visam sutvėrimui“.
Bažnyčia privalo pasinaudoti šia 
galinga priemone, atlikdama sa-Į
vo misiją. Žmonių kuriamos teo-j Komunistu vadai 
rijos niekuomet nėra tobulos. Jos “
dažnai yra kilusios vienos iš ki
tų. Išsiplėtoję, jos pamažu nyks
ta, užleisdamos vietą kitoms.

„yra am- 
25). Iš

ko tiek idėjas, tiek valią, tiek iš
viršinę veiklą ir dorovę, kad ji 
visiškai pakeitė žemė3 veidą. 
Tai, kas įvyko anais laikais, turi 
įvykti ir šiandien, tik dar plates-

Tepasiekia tolimiausius kraštus
Dėl to Jėzaus Kristaus moks

las teplinta kasdien vis plačiau, 
— kalbėjo Šv. Tėvas. — Tepa-

neša jį taip pat ir naujųjų atra 
dimų sukurtos priemonės, kad

lonės, karalystė teisingumo, mei
lės ir taikos“.

Norėdamas, kad viso pasaulio 
katalikai plačiai naudotųsi mo
derniomis apaštalavimo priemo
nėmis, Šv. Tėvas rūpinosi, kad 
ir jo balsas radijo bangomis pa
siektų visus pasaulio kraštus. 
Tokiu būdu Mistinio Jėzaus Kris 
taus Kūno Bažnyčios nariai pa
sijus tarp savęs sujungti nau
jais ryšiais. Net tie, kurie yra 
atskirti užtvaromis ir kitomis 
kliūtimis, galės išgirsti Kristaus 
Vietininko balsą.

iodis valstybininkams
Baigdamas kalbą, Pijus XII 

ragino viso pasaulio tautas į 
brolišką taiką ir vienybę. Ypač 
tie, — kalbėjo Šv. Tėvas, — ku
rių rankose yra tautų likimas, 
turi prisiminti didžiąją atsako
mybę prieš savo sąžines ir prieš 
Dievą. Tebūna jie vieningi vietii 
kitų supratime ir pagarboje, pa
remtoje teisingumu ir tiesa; vi
somis pastangomis tesirūpina, 
kad ko greičiau būtų pašalintos 
nesantaikos ir priešingumų prie
žastys.

KALENDOR1UH
Lapkričio 6 d.: šv. Leonardas; 

lietuviški: Bangpūtis ir Vigandė.
Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:41. 

OKA 8
Oro biuras praneša: Chicagoje

Toliau Pijus XII priminė nese- į ir jos apylinkėje šiandien — da
rini paskelbtos radijo, televizi-1 linai apsiniaukę.

Jaunimo kova su
Vienos policija dėl 

Vengrijos
VIENA, Austrija, lapkr. 5. — 

Apie 300 austrų ir vengrų stu
dentų vakar susirėmė su Austri
jos policija, kai jie bandė de
monstruoti Vengrijos revoliuci
jos užgniaužimo minėjime. Pra
ėjusių metų lapkričio 4 d. sovie
tų tankai ir artilerija užpuolė 
Budapeštą, Vengripos sostinę, ir 
užgniaužė prieškomunistinj suki
limą.

Studentų demonstraciją suruo 
šė nepriklausomų studentų ko
mitetas. Jie susirinko prie Alber
tina meno muzėjaus už Vienos 
operos rūmų.

Studentai nešė plakatus su šū
kiais: „Vengrijoje šiandien te
bėra kartuvės ir korikai veikia“ 
ir „Vengrijoje kraujas dar te
besilieja".

atvyko į Maskvą
MASKVA, lapkr. 5. — Palei

dus antrąjį dirbtinį mėnulį (šį 
kartą su šunim) ir pašalinus 
maršalą Žukovą iš valdžios, so
vietai šiandien užsiėmę bolševi
kų revoliucijos 40 metų sukak
ties iškilmių ruošimu.

Komunistų vadai iš įvairių pa
saulio vietų atvyko į bolševikų 
revoliucijos minėjimą, kuria bus 
lapkričio 7 d. Maskvoje. Sovietų 
parlamentas lapkričio 6 d minės 
revoliucijos metines.

Kipro saloje dar 
neramu

LONDON, lapkr. 5. — Mar
šalas John Harding vakar grįžo 
į Angliją iš Kipro salos. Harding 
buvo Kipro salos gubernatorius. 
Jo vieton paskirtas Hugh Foot, 
kolonijalinis veteranas adminis
tratorius.

Harding, planuojąs apsigyven
ti savo ūkyje, pasakė, kad Kipro 
saloje dar nėra taikos. Kipro po
grindis grasina vėl pradėti ko
vas, jei Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos debatai nepa
tenkins jų reikalavimų. Kipro H būti, kad, patys sovietai ar jų 
graikų pogrindžio organizacija talkininkai kada nors mano te
nori salą sujungti su Graikija.

Adenauer vyks 
j Londoną

BONN, Vokietija, lapkr. 5. —
Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenauer gruodžio 3 dieną at
vyksta į Londoną. Adenauer tar- kuris šiuo metu yra Ankaroje, 
sis su Britanijos ministeriu pir- Turkijos sostinėje, sako, kad tai, 
mininku Macmillan’u, pranešė kas vyksta Sirijoje, perdaug pri- 
Bri tani jos ambasada. mena pačius bloguosius momen- 

, tus Korėjos kare.
• Senatorius Dirksen (R., III.) 

įsitikinęs, kad JAV greitai pra- • Kalifornijos gubernatorius 
lenks sovietus raketų ir satelitų Goodu'in J. Knight ketinąs kam 
gamyboje. didatuoti į JAV senatorius.

2XX» 2.J00

Raketų tofln. Brėžinys palygina sovietų raketų pa
siektų augfttumą ir tolumą su Jungtinių Amerikos Valsty- 
bių išbandytomis ir būsimomis raketėmis. “Operation Far- 
side" raketa, neseniai išbandyta JAV. iššauta 4 000 mvlių 
į erdvę. Sovietų Sputnik n yra tik 1,000 mylių erdvėjo. (INS)

SpntnJko pozicijos. Diagrama rodo Sputnik I ir Sputnik 
II arba “Mulnik", kuriame yra šuo, reliatyvias pozicijas. In
strumentai pranešė Rusijoje apie šuns padėtį, sako sovie
tai. (INS)

Sovietų Sąjunga tebeveža 

ginklus į Siriją
ANKARA, Tvatija, lapkr. 5. — Pradėję praėjusių metų kovo 

mėnesį, sovietai yra privežę Sirijon tiek karinės medžiagos, kad ji 
viršijia visokius galimus Sirijos kariuomenės reikalavimus.

Sovietų ginklų vežimas į Siri
ją tebevyksta ir toliau. Turkų 
skaičiavimais, kasdien Sirijos 
uoste yra iškraunami trys laivai.
Sakoma, kad kasdien Sirija gau
na 8,000 tonų karinio aprūpini
mo medžiagos.

Tuo tarpu Sirijos kariuomenė, 
kuri tesiekia 60,000 vyrų, per 
vienerius metus gali sunaudoti 
30,000 tonų karinio aprūpinimo 
medžiagos.

Visa tai matant kariniams ste
bėtojams kyla klausimas, kam 
tai yra daroma ? Atsakymas ga-

mis medžiagomis pasinaudodami 
jėga įsiterpti į Vidurio Rytų vals 
tybių politinį gyvenimą. Prane
šama taipgi, kad sovietai Sirijo
je stato povandeninių laivų bazę 
ir požemines gazolino stotis.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laikraštininkas Joseph Alsop,

Chicagoje matysis 
Sputnik II

CHICAGO, UI. — Argonne As
tronomijos klubas praneša, kad 
šiandien, trečiadienį, 5 vai. 47 
min. ryto Chicagoje gali būti 
matomas sputnik H. Jei dangus 
bus giedras, jisai gali būti aiš
kiai matomas per keturias minu
tes. Ketvirtadienį sputnik pra
lėks Chicagą 12 minučių vėliau: 
5 vai. 59 min. iš ryto, tačiau ta
da bus sunkiau matyti, nes jau 
bus arčiau saulėtekio. Gerai tu
rės būti Chicagoje matomas 
sputnik ir ateinantį antradienį. 
Jie skris nuo pietvakarių į šiau
rės rytus beveik pačiu dangaus 
viduriu.

Galingasis kuras
žemes satelitams

CHICAGO, m. — Armour Ty
rimų įstaigoje Chicagoje, jau 
nuo 1952 metų pradėta jieškoti 
to galingojo kuro, kuris, atro
do, panaudotas rusų sputnikams. 
Ekspertai sako, kad panaudojant 
boraksą bus galima rasti dvigu
bai stipresnį kurą, kaip Iki šiol 
naudojamas amerikiečių raketo
se. Iš borakso sudarytas jungi
nys, pavadintas boron hidratas, 
sumaišytas su suskystintu de- 
guoniu, raketose išvysto baisų 
degimą ir stumiamąją jėgą. Bo- 
raksas nėra brangus, tik jo pa
ruošimas gali būti išlaidingaa. 
Šiuo metu JAV-se tam reikalui 
statomi du fabrikai, kurie kai
nuos apie $38,000,000.

138 pėdas krito
NAGASAKI, Japonija, lapkr. 

5. — Tomae Yoshida, 6 mėnesių 
amžiaus, lengvai susižeidė, kai 
jis krito 138 pėdas į jūrą nuo til
to Saikai parke. Jūrininkas iš
traukė vaiką iš vandens. Mrs. 
Yukie Yoshida pareiškė parei
gūnams, kad kūdikis išslydo iš 
rankų, kai pasilenkė prie tilto.

NEW YORK, lapkr. 5. — So
vietų Rusija vakar po pietų pa
reiškė Jungtinėms Tautoms, kad 
ji atsisako ateityje dalyvauti 
tarptautinės organizacijos nusi
ginklavimo komisijos ar pako
mitečio diskusijose. Nusiginkla
vimo komisija ir pakomitetis 
daugiau kaip 10 metų kalbėjo j 
nusiginklavimo klausimais.

V. V. Kuznecov, Sovietų Rusi
jos užsienio reikalų ministerio 
pagalbininkas, pareikalavo pri
imti Maskvos planą, kad būtų 
sudaryta nauja nusiginklavimo1 
komisija, į kurią įeitų visi 82; 
Jugtinių Tautų nariai. Jis kalbė
jo Jungtinių Tautų generalinės 
asamblėjos politiniame komite-i 
te.

Bandė ką nors ištraukti

Politinis komitetas beveik mė-i 
nesį bandė ką nors ištraukti iš 
Londono nusiginklavimo kalbų, 
kurios baigėsi neseniai, kai So
vietų Rusijos delegacija atmetė 
Vakarų nusiginklavimo pasiūly
mus. Londone nusiginklavimo 
klausimus svarstė penkių vals
tybių pakomitetis, kurį sudaro 
Sovietų Rusija, Jungtinės Ame
rikos Valstyyės, Britanija, Pran
cūzija ir Kanada. Nusiginklavi
mo komisiją sudaro 12 valsty
bių.

Kaltina Vakarus
Dabartinėse sąlygose sovietų 

vyriausybė nemato reikalo atei
tyje dalyvauti nusiginklavimo 
komisijoje ar pakomitetyje, nes 
jie esą nesėkmingi, pareiškė Kuz 
necov.

Sovietai kaltina Vakarus dėl 
nusiginklavimo n e p a sisekimo 
(Kremlius visuomet kitus kalti
na). Kuznecov mano, kad suda
rymas naujos komisijos daug pa 
gelbės išspręsti nusiginklavimo 
klausimus, nes, girdi, daugiau 
galvų bus įtraukta į darbą. Ir 
vėl turbūt dešimt metų kalbės...

Susitikimas su lenkais
New Yorke

NEW YORK — Po ilgesnės 
pertraukos š. m. spalio 30 d. lie
tuvių ir lenkų veiksnių atstovai 
vėl buvo susitikę New Yorke. Ta 
proga buvo pasikeista nuomonė
mis apie esamąją tarptautinę po
litiką, jos posūkius, galimas pa
sekmes, apie padėtį savo kraš
tuose ir apie laisvinimo pastangų 
derinimą. Sutarta vėl susitikti ir 
sudaryti programą tolimesniems 
pašnekesiams. Iš abiejų pusių pa 
skirta po asmenį, kurie paruoš 
programos projektą ir parinks 
diskutuotinus klausimus.

Šiam pašnekesiui vadovavo lie 
tuviai, kitas bus šaukiamas len
kų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhower ir jo kabinetas vakar posėdžiavo 
Baltuose Rūmuose. Svarstė administracijos išlaidų ir jstatymda- 
vystės programas. Prezidento Eisenhomerio kabinetas Šį penkta
dienį svarstys vidaus ir užsienio politikos klausimus.

— Nacionalistinės Kinijos laivai vakar nuskandino komunis
tinės Kinijos šešis didelius ir mažus karinius laivus pietuose nuo 
Matsu salos, pranešė nacionalistinės Kinijos apsaugos ministerija.

— Pietų Korėja vakar protestavo, kad komunistinė Siaurės 
Korėja buvo įsileista į dabartinę tarptautinę Raudonojo Kryžiaus 
konferenciją New Delhi, Indijoje.

— Du vengrai atbėgo į Vakarus per minų laukus ir vielų už
tvaras iš komunistinės Vengrijos, vakar pranešė Austrijos polici
ja. Tai pirmas drąsus bėgimas iŠ Vengrijos kelių savaičių laiko
tarpyje.

— Eelix Gaillard vakar sudarė 2į-tą pokarinę Prancūzijos 
vyriausybę.

Važiuojant ati<
naują radij<

CASTEL GANDOLFO, 
ja. — Popiežius Pijus XII Kri 
taus Karaliaus šventėje iškilmin
gai atidarė naują Vatikano ra-’ 
dijo stotį. Santa Maria di Gale- 
ria vietovę, kurioje yra pastatyti 
techniniai stoties įrengimai, nuo 
popiežiaus vasarinės rezidenci
jos Caatel Gandolfo skiria apie 
40 km. Šį kelią Šv. Tėvas prava
žiavo apylinkės gyventojų karš
tai sveikinamas ir palydimas en
tuziastiškais „Viva ii Papa“ 
šauksmais. Radijo centre Kris
taus Vietininką sutiko 13 kardi
nolų, daug vyskupų ir augštų 
Šv. Sosto pareigūnų, Italijos vy
riausybės atstovas ministeris 
Matarella, diplomatinis korpusas 
prie Šv. Sosto, Romos miesto 
burmistras Tupini, radijo stotį 
pastačiusių firmų atstovai, Po
piežiškos Mokslų akademijos na
riai ir daugelis kitų žymių as
menų. Lietuvai iškilmėse oficia
liai atstovavo Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto ministeris Stasys 
Girdvainis.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Du. sovietų mokslininkai — 

prof. K. P. Stanikovič ir prof. 
Anatoli Blagonravov — mano, 
kad šuo, esąs sputnike H, galės 
gyventi tik kelias dienas. Bla
gonravov pareiškė Londono 
„Daily Mirror“ laikraščiui, kad 
„šuo pastips“ ir negrįš į žemę.

| • Lietuviškos knygos į Kini
ją. Lietuvos Mokslų Akademija 
siunčia savo mokslinius veika
lus į Kiniją ir iš ten gauna ki
niečių mokslo veikalų siuntas. 
Pekino valstybinė biblioteka yra 
užsiprenumeravusi ir kaikuriuos 
Lietuvos žurnalus.

I
• Komunistinės Čekoslovaku 

jos prezidentas Antonin Zapotoc- 
ky sunkiai serga. Prahos radijas 
pranešė, kad Zapotocky, 72 me
tų, yra valstybės sanatorijoje.

• Prancūzija. Paryžiuje va
kar dar penki alžiriečiai nužu
dyti.

• B. Pranskus pakeltas į pro
fesorius. Sovietų Sąjungos Aug- 
štojo mokslo ministerijos vy
riausioji atestacinė komisija li
teratūros mokslo darbuotojui 
Broniui Pranskui „už ilgametį 
mokslinį tiriamąjį darbą liete- 
ratūros srityje suteikė profeso
riaus mokslinį vardą", paskelbė 
Vilniaus „Literatūra ir menas.”

• „Muttnik“ yra tas, kuris 
žvejoja drumstame vandenyje, 
pasakė kapitonas rusas Robert 
Kamdron.
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ve., Chieago 32, m. Tel. YA 7-8588 nuo 1957 m. lapkričio 1 iki 1958 šiam įvykiui paminėti, dar prieš

•— • ------ i m. vasario 28 d. Varžybose ga- A. S. S. Žiemos stovyk’ą, bus
Ii dalyvauti visi skautų viene- išleistas “Sukaktuvinis Sumuš

tinis”. Jį redaguos visiems ge-

visos man padarė gerą įspūdį.
Kaip gaila, kad jūs negalite 
skautauti savo krašte — gra
žioje Lietuvoje. Bet mes tiki
mės, kad laikai ir aplinkybės t-» ** • • ▼*»r J 1 Išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais < X Iki 4 pople*
Neužmirškime, kad šis kon- tai ir pavieniai platintojai. Su- 

kursas baigiasi lapkričio 30 die-1 rinktos prenumeratos vertina-

TpL BJBUa&M 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 M • * <i k
«B0 Wt*rt Btfth Street

<al. Pirmad, antrad., ketvlrtad. Ii 
penktad. nuo 1—4 p .p. C: 10—8:S0 
**1. va k Trečlad ir šeštad 1—4 v
i' P

lot oi ton ir butu Ul.jiupk' 1-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. lftth SU Cicero

»»«

Trečiadienis, lapkričio 6, 1957

P. LILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProteuMa.

Araratal-Proteaal. Med. bau 
dažai. Spec. pagalba kokui

(Arėki Supporbt) lr u t. 
^ah: 9-4 lr 6-8. Dektadlenlals 9-1 
iKTHOPEDIJOK rECHMkOS LAB 

2850 W. 63rd St. Chieago 29, Iii
Tvl PlhiNiM-et AMWt

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 VV. hSrd St 
Ofiso teL ItKUauce 6-4410 

Ręski, telef. GRovehlU 6-0611 
Valandos: 1-1 p. m., 6-8 p. ta 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir tektad. pagal sutarti

■.......1 -- -----------
Oflao tel. GLlffaide 4-2866 
BealdenclJua: LAfayetle S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Henultage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
4e*taa. nuo Iki 6 vai., lkskyr. sek

rai pažįstamas humoristinio pasikeis ir Lietuva vėl bus lais- 
“Sumuštinio” redaktorius, senj. Į va.”

Amerikos skaučių vadovė iš 
Chicagos Helen Wilson rašo:

E. y | mos taškais, o varžybų laimė-
I tojams numatytos atitinkamos Rimas Vėžys, 6349 S. Artesian
dovanos. Varžybų taisyklės I Avė, Chieago 29, Illinois. Jam

, . . paskelbtos Skautų Aido Nr. 10. j talkininkaus ir visą technišką
m. lapkričio 1 d. Jaunimo Varžybose dalyvaujantieji vie- darbą atliks senj. Kęstutis Dir-

netai registruojasi iki š. m. lap- kis. Brolis Rimas prašo pa-
kričio 15 d. galbos, mintimis, idėjomis, aka-

. ■ A- s- D- Chicagos skyrius demiškais "pletkais” ir karika-lanke virs ou n&ny, oet taip

jungos Ko 
ažiavimo pre 

[) 25 d. išsiunti- 
F/viams savo pir- 
Suvažiavimo da- 

cija buvo pratęs- 
mėn. 1 d. KSS 

kelbtas balsavimas
tvirtinti davė šiuos pat ir turininga. Kadencijai bai- 

155 dalyviai pasisa- į giantis, skyriaus pirmininkas 
prieš ir 4 susilaikė. į šen j. Adomas Mickevičius, pa- 

lumas dėkoja už pasiti- darė pereitų metų veiklos apys
kaitą.

Fil. Vytautas Černius skaitė 
įdomią ir mūsų tremtinio gyve
nimo sąlygoms aktualią paskai
tą: “Lietuvių tremtinių grupės 
nutautėjimas”. Fil. Černiaus 
paskaita apėmė dalį jo tezės, 

necuelos ir Vokietijos. Seseri- kurią jis apgynė Chicagos uni
ja atstovaujama 74, o Brolija versitete magistro laipsniui gau- 
128 atstovų. & Savo tezei medžiagą jis su-

Kandidatais rinkimuose yra rinko, apklausinėdamas kelias- 
pasiūlyti į LSS Tarybą bendruo- dešimt tremtinių — lietuvaičių 
ju sąrašu — 27 skautininkai, iš lankančių Marijos AugŠt. mok. 
kurių 8 skautininkės, LSS Ta- Chicagoje. Kiekvienai iš jų jis dams, kad dovana sudėta skau-
rybon Seserijos sąrašu __ 13 pateikė virš šimto klausimų, tų tėvų priklauso sk. d-vei ir
skautininkų o Brolijos sąrašu Gautus davinius jis interpretavo: todėl ją grąžino skautams spor-
__ 14 skautininkų. Iš kiekvie-' lr priėjo išvadą, kad pvz. lie- to reikmenų pavidale, kurios
no šių sąrašų bus renkama po tuvaite nutautėja ir pasisavina bus naudingos skautų žiemos 
šešis Tarybos narius. LSS Gar- svetimą kultūrą lėčiau negu veiklai. Vytautėnai ir jų vado- 
bės teisman pasiūlyti 6 kandi- kad įtalė- Reikia tikgti* kad fiL vai yra nepaprastai dėkingi v. 
datai, o LSS Kontrolės komi- Kerniaus tezės toks aktualus ir 3. v. Kizlaičiui už puikias do-
gįjoii _  8 kandidatai. Vyriau- vertingas turinys susilauks pla- vanas ir tą pasiaukojančią mei-
siop Skautininkės pareigoms tesnio dėmesio lietuvių spau- ię lietuviškai skautijai. 
kandidatuoja v. s. Lidiia Če- d°Je- * Korp! VYTIS New York’o
pienė iš Bostono. o Vyr. Skaut.1 Vi9V8 8,.ei dalyviug skyrius, Visuotino Lietuvių Stu 
Pavaduotoja v. s. Emilija a§arų prajuokino senj. Rimo 
Putvytė iš Hartfordo. V. s. yg£įo “Sumuštinis”. Po sueigoa 
Steponas Kairys iš Toronto yra gekg kavutė ir pasilinksmim- 
kandidatu Vyriausio Skautinin- mag Brolis
ko-y apeigoms jo v. s. Aleksas
Matonis iš Waterbrry kandida-į ------------

Fotografija yra portretas, 
pieštas saulės. —Dupins

iKSS dalyvių mandatus pa
tikrino sktn. K. Marijošienė, 
psktn. J. Benešiūnas ir pskt. V. 
Pileika. Viso užsiregistravo 
202 dalyviai-vės iš Anglijos, 
Australijos, Kanados, JAV, Ve-

GAUSI SUEIGA

namuose įvyko A. S. S. Chica- 
kos skyriaus sueiga. Sueiga bu
vo gausi ne tik dalyviais, atsi-

išrinko naują valdybą 1958 me
tams. Skyriaus pirmininke, — 

i t. n. Aldona Andriukaitytė, 
10803 S. Wabash Avė, Chica- 

!go 28, III., ąarės t n. Birutė 
Bulotaitė ir t. n. Milda Griga- 
ravičiūtė.

* Cleveland’o Pilėnų tunto 
B. L. K. Vytauto sk. d-vės su
eigoje v. s. V. Kizlaitis įteikė 
vytautėnams $51.20 vertės spor
to įrankių bei žaidimo priemo
nių. Pereitą vasarą, baigiant 
Cleveland’o Pilėnų tunto sto
vyklą, skautų tėvų komitetas 
šios stovyklos viršininkui v. s. 
V. Kizlaičiui įteikė dovaną — 
$50 čekį. Pastarasis, laiky-

tūromis.
* Chicagos Roscland koloni

joje jaunųjų lietuvių nėra daug. 
Bet štai jau kelinti metai čia 
veikia šeštadieninė lituanistikos 
mokykla, o taip pat jau greitai 
bus dveji metai kaip po šešta
dienio pamokų dar vyksta skau
čių sueigos. Džiugu pranešti, 
kad spalio mėnesį jau įvyko pir
moji skautukų sueiga. Broliai 
Algis , ir Vytas Pačkauskai auiti-' 
ko jiems vadovauti.

Ofiso telef. LAfayette 1-6210, jei 
neatsiliepia, kaukite KEdzle 1-3868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Ar nebūtų koks būdas, kad Chi-i VAI 8' Avė.
’ ’ Kasdien popiet nuo 11-1:80 «

pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 v 
Trečlad. tik susitarua

“Man labai patiko jūsų leidinys.

cagos skautės galėtų bendra 
darbiauti su jūsų organizacija.”

Lietuvos konsulas dr. J. Bu
drys iš New Yorko rašo”. Man 
malonu pasveikinti Skaučių se
seriją, parodžiusią sveiką ir 
Lietuvos bylai naudingą suma
nymą išleisti tikrai reprezenta
cinį leidinį, supažindinti Ameri- 
,ką su Skaučių seserija Lietu
voje ir tęsiančia savo tradici
jas čia Amerikoje”. SKS

Teisingumas be jėgos — yra 
neveiksmingas, jėga be teisingu 
mo yra tironija. •—Pascal

GRAŽUS ATSILIEPIMAI APIE 
SESERIJOS LEIDINĮ

Seserijos leidinys “A Visit 
with Lithuanian Giri Guides” su 
šliaukė daug gražių atsiliepimų 
spaudoje. Vadi ja gavo taip 
pat ir daug laiškų.

Šv. Kazimiero Kongregacijos 
Seserų motina M. Teofile rašo:
... giliai vertiname jūsų pa
stangas pasidarbuoti taip šau
niai skautybei. Norėtume kiek- į 
vienoje mūsų seselių bibliote
koje Jūsų brošiūrėlę išstatyti. 
Ar galima būtų prašyti jūsų 
tat šios malonės — 50 dsugiau

DR. I. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

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

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai.
p p. kasdian išskyrus trečlad 
'eštad

Res. tel. GRovrhlU 6-66OS

rel. ofiso WA 5-3010, res. PR 6-7388
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečlad 
uždaryta 1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GURKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

, , , . . , 6822 South YVestern Avenne
kopijų, UŽ kurias būtumėm gi- Į kasdien 10-12 vai. Iv 1-9 vaL
liai dėkingos. Melsdamos jums i Šeštadieniais iu-a vai .Trečia

0 1 llenlals uždaryta Kt. laiku susitarus
Ofiso ’elefonaa: PR 8-3226 

Bes teief. WAlbrook 6-5076

tuoj a Vyr. Skaut. Pavaduoto
jo pareigoms. Yra taip p it ren
kami Seserijos, Broli os garbės 
gynėjai ir rajonų vadai.

Koręspondencinis skautų va
dų ir vadovių suvažiavimas yra 
skaitlingas dalyvių skaičiumi. 
Jis dirba visu rimtumu, kad 
40-siems Lietuvos skautijoms 
metams savo sąjungai duotų 
pareigingą ir darbščią vadovy
bę. K. S.

DALYVAUKIME KONKURSE
Lietuvių Skautų sąjungas va

dų, vadovių ir aka’emikų skau
tų ir skaučių laikraščio MŪSŲ 
VYTIS, leidėjai nutarė paskelb
ti:

Geriausių šiais .metais Mūsų 
Vytyje atspausdintų straipsnių 
ir gražiausios nuotraukos kon
kursą.

Sąlygos šiame konkurse da
lyvauti yra labai paprastos. 
Reikia susirasti visus 5 šiais 
metais pasirodžiusius M. V. nu
merius ir išrinkti tris geriau
siai patikusius straipsnelius, po 
vieną iš visų trijų pagrindinių 
M. V. skyrelių: bendrojo, vadi-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef '.VAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• UeDiiuiu KuutraKtorius nau 
namų sluiybal, įvairiems re 

iiiuniauu) ir namų pertvarky 
naniB e Turime didelį patyri
uų namų statyboje. 6 Patye 
.niekame cemento lr medžio 
taibus a \pkalnavlmal nemo
kamai

dentų Sąjungos Suvažiavimo, 
kuris įvyks lapkričio 28—30 d. 
d., išvakarėse rengia susipaži
nimo vakarą visiems į suvažia- gražios sėkmės kilniose jūsų pa- 
vimą atvykusiems A. S. S. na- reigose ir prašydamos perduoti 
riams.

* Cleveland’o jūros skautai
mūsų širdingus sveikinimus vi
soms jūsų bendradarbėms, lie-

š. m. lapkričio mėn. 30 d. ren- kame su gilia pagarba . Sese- 
gia šaunų vakarą. Numatyta lems kazimierietėms tuoj buvo

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU
Gražiai atremontuotose Rosevelt 

Furoiture patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

Patys geriausieji SfEGLER, 
MOORE lr kitų firmų pečiai, Šilda
mi aliejumi ir garo.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 SonVb Damen Avenne 

Kampas 47-tos ir Daman Ava 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. rak 

fieštad. 2—4 vai. vak.
’rečlad. ir kitu laiku pagal sutart* 

Telef. ofiso LArayette 8-6048 
Bes.: W4lbrook 6-3048

NELAUKITE PASKUTINIO 
MOMENTO!

Jau dabar Įsigykite šventčmB: 
a Modernišką televiziją 
6 Hi F*i fonografą 
6 Nuostabius importuotus radijus 
6 8tebuklingus transistorinius 

radijukus
6 Patogius radljo-laikrodžlus 
6 Gražius elektr. laikrodžius 
6 Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite dldelj pasirin

kimą elektr. namų apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurbliu lr kt. 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvSje.

Jii-DAinti
miTELCViSIOn

vų ir akademikų. Be to reikia' Gsales - Service^ 
išrinkti gražiausią nuotrauką.
Tai Atlikus reikia pasiųsti savo 
sąrašėlį sekančiu adresu: E. Vii 
kas, 12601 So. Stewart Avė.,
Chieago 28, Illinois.

«« Inž. A 8I-5HRNAH
.3321 8. Ilnlsted — C 1,10*1.1 e 1-566.- 
\tdara: kasdien 9—6. pirmadienis*.

Ir ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOO

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausiu ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radi jo aparatų, veid
rodžių, lotų ir kita.

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA A VE., CHICAGO, mJ 

Telefonas — FRontler 6 1882

Konkurso pabaigoje, lapkri
čio 30 dieną, visi gauti balsai 
bus suskaičiuoti ir tokiu būdu 
bus išrinkti geriausi šių metų 
straipsneliai ir gražiausia nuo
trauka. Konkurso dalyvis (ar
ba dalyviai), kurio atsiųsti pa
vadinimai atitiks konkursą lai
mėjusįjį straipsnių ir nuotrau
kos pavadinimams, gaus Akade
minio Skautų Sąjūdžio Valdy
bos paskirtą dovaną — 25 do
lerius. Konkurso rezultatai 
bus paskelbti spaudoje, o ge
riausių straipsnių autoriai ir 
gražiausios nuotraukos fotogra
fas bus atitinkamai pagerbti ir 
apdovanoti.

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Plsoldų RflRlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS I.ITWINAS, PrM.
3039 So. Halst.il St.

Tel. VIrtorj 2-ICT2

Apkainavimą ir Prekių Priatab 
mą Teikiame Nemokamai

Rattinė atidarė kandlen nuc 
8 vai. ryto Iki 8 vai vakaro 
deėtadienaia iki 3 vai. vakaro

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

Univerml Savinga and Loan Amoctation užtikrina aaugumą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtina Suvienytų ValntyMų valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir nąžtningų vedėjų pantangoa.

Galite tanpyti atvykdami amnenlėkal ar per lalėkna. Bnn grei
tas Ir drniigiAkaa patarnavlmaa.

Dėl paskolų Ir vigais flnanainiala reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr 0hlrurg6) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI
SPECIALI STB!

7166 South Western Avenue
(MEDICAi, BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
« v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai ryttf Iki B vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res tel WAIhrook 6-3766

reL ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt 
nuo 1 Iki 4 vai. p.p.. antrad. Ir 

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Res. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Spedalybč —- vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MOMSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRUROS 

Office: 10748 South Mlohlgan Are.
Buto 165S W. 10S St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vU 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo ' 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-4766 
Buto BEverlr 8-8946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uacker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
TeL OEntral 6-2264

6002 WMt 10Ui Str.. Cicero 
vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vaL 

Tel. TOwnhaU 3-0666 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

>1. oflao HE.4-6849. ras. HE.4-222*
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71st Street

Vai Pirm . ketvlr.. p»nxt 1-4 Ir T-»
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 

‘•u m iir.larvtn

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4317 South IVeetern Avenoe 
Chieago 26. OI

telefonas RF.puhllc 7-4600 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archei Avenue
’’** nuc *'* ,r nuo vas Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 pople*

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0036

ResJdend Jot. tel. BEverty 8-864«

Oflao HE 4-1414, arba RE 1-67041 
Re*. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIUHAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų Ilgų 

2454 Heet 7l«t Street 
71-06 ir Campbell Avė. kampas)

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak 
šešadlanlala 1—4 p. p. Trečiadieniais 
■Uždaryta.

Oflao u-le(. V Arde 1—1166 
Rnridencijoe — OTewart 3-461*

DR. I. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1641 Reni 35th Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatve t 

V AL 1—4 lr 6:80—6:80 p. p. kas 
’1»n Išskyrus trečiadieniu* Atidai-*‘-•tedlmlntr j -4 «ai
(•i. ofiso FH «-!»»», re*. HE 7-919.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.OlUT'LlVlH GVUYTOJAliį 
2500 Hert SSrd Street

V AL kasdien uuo S—6 p. p. Ir 7:8« 
1»1 <1 vai Trečlad Ir »e»t uždaryta

Telefonae ORovehlll 5-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ 8PECIALIST®
— PRITAIKO AKINIU8 — 

Valandos: n ir i » > . pagal
■tsltarlma Išskyrus trečiadienius. 

2422 W. Marųnette Road

Ofisu I. puto lel Ol.ymph 2-ISMl

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Oonrt. Cicero 
Kaadlen 10—13 ir 4—7 vai. Trečlad

Ir AeAtsd tik 16—13 vai.

Oflao HEmlock 4-6816 
Res. HEmlock. 4-87(1

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAC8 UGO6 

2745 We< 89th Street
(priešais 8v Kryžiaus ligonine' 

B-Ums netesi susitarime

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠHS
<268 So. Whlpple Street

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

leštad. 10—12. Trečlad. uždaryte
LAfayette 3-4646.

Namų — CFdarermt 8-7786

OR. VLADAS PRUNSKI3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3258 South Halsted Street
*<a«dlen I—7 vai. vak. Beštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimu 
ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2487 
W 66nd 8L. tel. Republk* 7-8818.

■iflao telefonai) — Hlohop 1-2636
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedsle lr Archer) 
ML. kaadlen nuo 2:00 Iki 8:00 * 
Trečlad Ir sekmad tik susitarus

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofissa ir to«.: 5100 S. Western Avė 
Tel. Flto»pect 8-1223 arba WE 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr., 
rreč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
1-4 vai. popiet lr sulig susitarimu 

TeL ofiso HE 4-2123, re*. Glh. 8-616.1
OR. V. P. TUMASONIS

CHlltURGAS
2454 West 71st Street
(71s» lr Oamrbell Avė.)

Vai.: plrmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; geštad. 2—«. 
Treč. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-2828
DR. A. VAUS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AK V SERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
(09-os Ir Maplcwo<xi Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—^-4 p. p.

TeL oflao PRospect 6-6400
" Rerld. PRospect 6-6400
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(Vaškevlčifitė)
GYDYTOJA IR CHIRURG®
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik nusitarus -

rel. oflao Vlctory 3-1681
Res. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-R v v šeštad. 1-4 vai popiet 

rel. ofiso PR. J-0440, re*. HE.4-S160
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųnette 8d.

Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki S v.
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
rel. ofiso GA. 6-0267, re*. PR. 6-466* 

Reiki. 6600 8. Arteaian Ava
VAL. 11 v. r. iki a o. p.i 6—7 v. v

Tel. TUrner 8-9002
DR. J. RIMDZUS

CHIROPRACTOR
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. lr treč. 8-8 vai. vak., lest. 
10-12 vai. prieš plet. Kitu laiku pagal

OR. ZIGMAS RUDAITIS
■PRO. OHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Wert 69th Street 

Priešais Sv Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIe 7-9660 

TAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
■ uo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—6:00 
lešt nuo 2:00—4:00. Trečlad Ii
Utį lallrn maltame telefonu

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis ta* pritaiko afclalm 

kėlėte stlklM ta r6mm 
(455 8. Oaiifornla Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki t vak. (trečlad. už 
tarytai Aeštad 10 ryto Iki 1 v p. p

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArdM 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
* Ofisas lr akinių dirbtuvė 

750 Weet 85th Street
Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre 
ilad. nuo 10-12, penktad. 10-3 1>
leštadlenlals nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Viri 26
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ISTORINĖS VARŽYBOS
Sovietų paleisti žemės bendrakeleiviai be šuns ir su šunimi 

verste verčia visus ir visur kalbėti apie sovietų mokslininkų at- 
siekimus. Maskvai, besirengiančiai minėti 40 metų sukaktį nuo 
bolševikų įsigalėjimo Rusijoje, nieko geresnio ir didesnio nega
lėjo įvykti. Jokia kita propagandos priemonė būtų negalėjusi 
tiek daug dėmesio atkreipti į Sovietų Rusiją. Bent laikinai pa
saulis pamiršta, kas vyksta Rusijos viduje, kiek ten yra skurdo, 
vargo, kiek dešimčių milionų žmonių kenčia vergų darbo stovyk
lose, kaip engiami yra šimtai milionų žmonių, neturinčių laisvės 
pajudėti, kalbėti, rašyti, savo raligiją netrukdomai praktikuoti.

Aplink žemę keliaujantieji dirbtiniai mėnuliukai patarnauja 
Chruščevui pašalinti iš kelio visus stipresniuosius bolševikus, 
kurie galėtų diktatoriaus sostan atsisėsti ir patį Chruščevą lik
viduoti. Sputnikas jau padėjo nusikratyti Žukovu ir kaikuriais 
kitais Chruščevui pavojingais asmenimis.

Šaltojo karo eigoje jau seniai vyksta didelės lenktynės tarp 
Rytų ir Vakaių pasaulio, tarp komunizmo ir Vakarų demokra
tijų. Taip pat eina nepaprastai didelės reikšmės istorinės varžy
bos dėl šio karo priemonių ir žinoma dėl paruošimo pačių moder
niausių karinių ginklų karštajam karui, jei toks bet kada kiltų.

šiandien, kaip mums kalbama, atrodo, jog Sovietų Rusija 
šiuo atžvilgiu jau pirmauja ir dėl to daug kas pradeda nuogąs
tauti. Tiek JAV vyriausybė, tiek karinės viršūnės, tiek moksli
ninkai svarsto priemones, kaip būtų galima Rusiją pasivyti ir 
pralenkti. Tuo rūpinasi ir JAV sąjungininkai. Dėl to jie susi
rinks gruodžio mėnesį šiai padėčiai pasvarstyti.

Kai buvo baigtas II Pasaulinis karas, Vokietija ir Austrija 
buvo nelaimingai padalintos į keturias zonas ir sovietams buvo 
sudaryti visi galimumai išplėšti iš Vokietijos grynai mokslinių 
įstaigų ir laboratorijų labai daug mokslinių aparatų ir išsiga
benti Rusijon visą eilę pirmaeilių vokiečių mokslininkų. Tik ma
ža jų dalis paliko Vakarų Vokietijoje, bet ir jiems nebuvo su
daryta sąlygų dirbti mokslo darbą, nes Vakarų Vokietijai buvjo 
uždrausta gaminti bet kokius karinius daiktus, raketas, atomi
nius ginklus ir t.t Mokslininkai nuėjo dirbti kur kitur, o bolše
vikai, atsigabenę vokiečius mokslininkus pas save, juos tuojau 
užkinkė dirbti pilniausiu tempu tą darbą, kurį jie gerai žinojo ir 
kuriam buvo pasiruošę. Reikia neužmiršti, kad Vokietija pirmoji 
H Pasaulinio karo metu pasigamino raketinius ginklus. Tai vo
kiečių išradimas. Vokiečių mokslininkai, žinoma, rusų moksli
ninkų padedami, galėjo greičiau paruošti dirbtinį mėnulį, ir pa
leisti jį aplink žemę ir net planuoti raketos pasiuntimą į mėnulį, 
kas turėtų įvykti rytoj, minint bolševikų revoliucijos sukaktį.

Mes neabejojame, kad šias varžybas, kaip ir visas kitas, lai
mės Amerika su savo sąjungininkais. Ji turi pakankamai moks
lininkų. Tik reikia, kad jiems būtų sudarytos darbo sąlygos, 
kad valdžia negailėtų tam lėšų. Reikia laukti, kad Nato valstybių 
galvų suvažiavimas Paryžiuje gruodžio mėn. nuims draudimą Va
karų Vokietijos mokslininkams grįžti prie savo specialybių, prie 
mokslo darbų. Užkinkius darban Amerikos, Vokietijos ir kitų 
laisvųjų kraštų mokslininkus, šios istorinės varžybos bus pa
kreiptos vakariečių naudai.

JAUNOJI IR VYRESNIOJI 
KARTA

Apžvelgdamas Jaunimo kong
reso darbus, A. Baltinis “Aiduo
se” įdomiai svarsto jausnosios ir 
vyresniosios kartos santykius, 
ši problema darosi aktuali ir pas 
mus, todėl autoriaus mintys ver 
tos didesnio dėmesio. Autorius 
iškelia vyresniųjų patyrimą ir 
jaunųjų energiją, rašydamas:

— Jaunoji karta dėl to ir yra 
jaunoji, kad ji dar nėra priaugus 
senosios kartos pažiūrų. Iliuziją 
apie jos pažiūrų naujumą ir mo- 
demiškumą sukelia tik jaunosios 
kartos nesubrendimas ir nekri
tiškas žvilgsnis į gyvenimą. Lai
kui bėgant, jaunosios kartos pa
žiūros keisis, pasidarys gilesnės, 
platesnės ir vispusiškesnės ir 
tuo būdu moderniškesnės. Bet 
tuo tarpu ši jaunoji karta su
spės “pasenti” ir į jos vietą at
eis kita jaunoji karta, kuri dėl 
savo jaunatvės naivumo laikys 
šias pažiūras “nemoderniško
mis” ir kovos prieš jas.

Taigi visas jaunosios kartos 
įsitikinimas savo pranašumu 
prieš vyresniąją kartą remiasi 
logine klaida ir paneigia visokią 
pažangą. Pagal šią pažiūrą iš
eitų, kad žmogus augščiausią 
savo dvasinio išsivystymo laips
nį pasiekia apie dvidešimtuosius 
savo gyvenimo metus ir po to 
pradeda žengti atgal. Išeitų, 
kad juo daugiau patyritno ir ži
nių žmogus įgyja, juo jis labiau 
“pasensta” ir “atsilieka”. Toks 
galvojimas priešingas ne tik gy
venimo faktams, bet ir sveikam 
protui. Jei klaidų padaro ir vy
resnioji karta, tai todėl, kad ji 
savo patyrimo ir žinių tinkamai 
neįvertina. Visumoje gi kiek
viena vyresnioji karta yra gy
venusi ir pasimokiusi iš gyve
nimo, palaipsniui taisiusi savo 
nesubrendusias pažiūras, turė
tas jaunatvėje ir tuo būdu pro
gresavusi, pasiekusi didesnio to
bulumo ir pilnatvės.

Autorius, sutikdama, kad gali 
pasitaikyti kaikurių nesklandu
mų tarp vyresnės ir jaunesnės 
kartos, skatina prie darnaus ben 
dradarbiavimo:

— Jei tarp vyresniosios ir jau 
nesniosios kartos būna priešin
gumų, tai tas dar nereiškia, kad 
jos turėtų skirtingus tikslus, bet 
kad yra tik skirtingi keliai į 
tuos pačius tikslus. Vyresnio
sios kartos patyrimas ir jauno
sios idealizmas yra tie veiksniai, 
kurie galėtų suderinti šiuos prie 
šingumus.

KELETAS STUDIJŲ
Pažangus lietuvis inteligentas 

šiuo metu negali apsieiti be rim
to žurnalo “Aidai”. Čia mes 
randame mūsų uoliųjų kultūri
ninkų lituanistinių ir kitokių stu 
dijų duomenis, sutelktus į įdo
mius straipsnius. Paskutiniame 
(7) “Aidų” numeryje dr. J. Bu- 
dzeika svarsto Europos politinio 
susijungimo problemas, prie ku
rių veda ūkiniai reikalai. Prof. 
Stp. Kolupaila painformuoja a- 
pie nuotykingą ir tyrimais tur
tingą K. Tiškevičiaus prieš 100 
metų surengtą ekspediciją Ne
ries tyrinėjimui. Mes čia aptin
kame įdomią legendą apie Ne-; 
ries upės kilmę: Vilija prasidė
jusi iš mergaitės ašarų. Ji ver
kė prie akmens, kuriuo pavirto 
jos bernelis. Mergaitė buvusi 
vardu Julja (gudiškai — Vulja- 
na), iš kur ir Vilijos vardas. 
Prof. Kolupaila cituoja ir įdo
mius Tiškevičiaus užrašus, kaip 
pvz. šis posmelis apie savo že
mės meilę:

— Nieks nemyli savo žemės 
nuoširdžiau, kaip lietuvis. Lie
tuvis myli savo žemę gaivalin
gai, gerbia ją lyg dievybę; be 
ašarų ir liūdesio jos neapleidžia, 
nors kartais neturi iš jos tinka
mo duonos gabalėlio.

Tame pat “Aidų” numeryje 
kun. VI. Budreckas duoda gau
siai surinktų Informacijų apie 
kompozitorių Teodorą Brazį. Il
game sąraše paduodami net 69

ANTRASIS PALYDOVAS SU ŠUNIMI
GEDIMINAS GALVA

Prieš pat bolševikinės revoliu
cijos -U) retu sukaktį vienas pa-i 
lydovas, kuris įgijo pemelig 
traukiamosios gailos, numuša
mas, antras iššaunamas. Pir
masis yra J. K. Žukovas, antra-1 
sis, kuris skrieja 937 mylias virš 
žemės, amerikiečių pramintas 
Baltiniu nes jame vra ir baltas, 
kudlotas šuo, kurį rusai pava
dino Kudriavka.

Net mėnesiui nepraslinkus 
nuo ano palydovo, kuris dar te- 
beskrieja aplink žemę, rusai iš
šovė antrą, sveriantį 1,222 sva
rų ir turintį 1,184 svarų įvairių 
įrengimų. Jam iššauti, kaip spė
jama, turėjo būti panaudoti trys 
skirtingi įrengimai, kurių svo
ris svyruoja tarp 600 — 800 to
nų. Pastarojo palydovo greitis 
siekia 17,840 mylių per valandą.

Kudlius laisvesnis už pilietį

Kudriavka, pasak Maskvą, tu
rįs mikrofoną ir patalpintas ga
limai įprastinėse sąlygose. Jis 
naudojasi žymiai didesnėmis 
laisvėmis, kaip eilinis Rusijos 
pilietis, nes gali prie mikrofono 
loti ir maitintis kondensuotu 
maistu; Juk tų dalykų — laisvai 
mintyti, laisvai tikėti, kalbėti ir 
būti sočiu bei apsirengusiu — 
ypač pasigenda Rusijos piliečiai, 
esą milžiniškos piramidės žemu
tinėse pakopose. Žinoma, bal
tasis šuo turi atvėsintą patalpą, 
kuri, deja, Rusijos piliečiams 
taip apkarpyta. Rusijos pilie
čiams, bent šiuo metu, mažai rū
pi oro vėsinimas, šaldytuvai, au
tomobiliai ir televizijos įrengi
mai, kuriuos primygtinai vaka
riečių radijo siųstuvai perša.

Ir kaip nuostabiai žavu, kad 
JAV gyvulių globos draugijai pa 
nūdo baltasis šuo, šio meto did
vyris, nes apie jį laisvas pasaulis 
daugiau žino ir kalba, kaip apie 
pavergtųjų žmonių milionus. Ji 
net užsimojo pareikšti protestą 
dėl šuns likimo, kai milionų žmo 
nių likimas pasmerktas užuo
marščiai. Džiaugiasi Maskva, 
Washingtonas ir Paryžius, kai

komp. Brazio sukurtų dainų, 
giesmių, knygų ir svarbesnių 
studijinių straipsnių.

DAIIJOJI RAŠTIJA IR 
KRITIKA

“Aiduose” visuomet randame 
ką nors iš dailiosios raštijos, 
šiame numeryje A. Vaičiulaitis 
pateikia trumpą, bet šiltą litera
tūrinį pasakojimą “Apie Sirakū
zų poetą Dionizą”. Turime VI. 
Šlaito ir J. Šito (vertime) poezi
jos. Ant. Giedrius rašo apie de- 
vyniabrolės interpretaciją. Duo
damos recenzijos knygų “Aguo
nos ir smėlis” bei dr. V. Sruogie
nės “Lietuvos istorijos”. Nu
meris iliustruotas V. Kašubos, 
K. Račkaus, A. Blato, M. Čiurlio
nio, E. Docienės ir T. Valiaus 
kūriniais. J. Dgl.

(TĘSINYS)
z '

Su kiekviena pragyventa savaite augo ir Andriaus 
pažįstamų skaičius. Ilgai ir visokeriopai jis buvo gy
venimo vėtytas ir mėtytas, ir visi šie nuotykiai jame 
įrašė naujų žinių. Taip pat gerai jis jautėsi mūrininkų, 
medžių pjovėjų ar uosto darbininkų tarpe, kaip jaus
davosi jis toje visuomenėje, kuri save vadino augštes- 
niais sluogsniais. Ne, Andrius jatt nebebijojo, kad gi
lėtų kojos paslysti ant parketo ar, išgurstant žodį „di
rektorius“, turėtų iš susijaudinimo parausti. Nieko jis 
daugiau nematavo su baigštaus nuolankumo matu.

Pasitaikė Andriui iš arčiau stebėti tuos žmones, 
kurie buvo pasidarę žymūs turtuoliai ir į save žvelgė iš 
didelės statumos nuo kitų.

Andriaus studijų draugas Arnoldas Rožė paprašė 
jį į svečius pas savo tėvo brolį, kuris buvo didesnės rū
bų krautuvės savininkas.

Pirma Andrius manė neiti ir sakė:
— Ne. Turiu mokytis.
— Ne? Kodėl? Ten tave kviečia kaip į savo na

mus. Jie iš tikro sakė, kad pasiimčiau koki »vo drau
gą su savim. Ten bus mažoka jaunų žmonių, ir ponioms 
ir Jų dukroms nebus su kuo pašokti ir paflirtuoti, — 
taip dėstė savo planus Arnoldas Rožė. — Nueikime gi. 
Ir pats pamatysi, kaip patys senieji Rožės yra apva

lūs kaip statinaitės ir mandagūs kaip dievukai...
— Reikės šokti... O man valsas tik taip trys su 

pliusu...
— Puikiai! Užtenka! Kavą gerti, tortus valgyti 

ir su damom kikenti tu jau išmanysi. Na, ir užtenka.
Iš tikro, tai Andrių sudomino, ką Arnoldas čia pri

pasakojo.
— Gerai. Būsiu.
— Pagaliau tu esi protingas. Rytoj pusę septin

tos...
Andrius nuvalė dulkes nuo savo geriausiojo kostiu

mo, kiek jis, Marijos gatvėje už septyniasdešimt latų 
pirktas, geras galėjo būti, ir sutartu laiku kartu su 
Arnoldu buvo Rožių namuose.

Pirmiausia Andriui juokingas atrodė tas manda
gumas, kuriuo priėmė svečius. Taip, mandagumo čia 
buvo, bet jis toks savotiškas, svetimas. Galėjo justi, 
kad Čia žmonės kankinasi su tuo mandagumu, galėjo 
matyti, kad čia buvo pirma pasiryžta būti mandagiais.

— Prašau... prašau... Būkite toks malonus... 
Džiaugiuosi, džiaugiuosi.... Ponios ir ponai, koks 
džiaugsmas... Dovanokite man už nepastabumą...

Šiokie žodžiai visur skambėjo. Gal esu neapšlifuo
tas ir grubus, todėl galbūt man visa tai krinta į akis? 
Taip Andrius galvojo ir padarė tokį pat besišypsantį 
veidą, kaip ir visi kiti.

Andrių pristatė visiems, ir jis girdėjo, kaip prie 
vardų pridėjo profesiją ir titulą: inžinierius, daktaras, 
advokatas, direktorius, aktorius, smuikininkas, daini
ninkas...

Jis neturėjo jokio. Rugajus! Taip, toks berniukas 
Rugajus su kostiumu už septyniasdešimt latų...

Andrius paraudo, kai namų šeimininkė, kažkokią 
jauną ponią pristatydama, sakė:

— Studentas Rugajus...

Apsaugok Dieve, ar tik čia nepradės aptarti ir pa
sakoti, kad jo kostiumas kainuoja tik septyniasdešimt 
latų ir kad jis pietus valgo tik už trisdešimt santimų, 
— Andrius galvojo ir vos nesusijuokė.

Bet noras juoktis tuojau praėjo, kai jis pamatė; 
kad kaikurios akys, jį tarsi įvertindamos, stebi. Ir jis 
apsižvalgė: taip, iš tikro, jis išsiskyrė iš visų, nes nie
kas neturėjo tokio paprasto ir pusiau apnešioto kostiu
mo, kaip jis.

Nieko, nieko! Septyniasdešimt latų vis dėlto pini
gai ! Stovėk drąsiai, Andriau.

• Svečiai Šnekučiavosi būreliais, kiti buvo išsisklai
dę po daugybę kambarių. Taip, kambarių čia buvo išti
sas labirintas! Mažiausiai aštuoni ar dešimt. Kilimai. 
Sunkios, brangios langų užuolaidos. Ruda oda aptršiik- 
ti minkšti baldai. Žiburiai kaip bažnyčioje.

Namų šeimininkė kvietė prie stalų. Andriui pasi
taikė atsisėsti šalia kažkokios jaunos, tamsiaplaukės 
damos. Lizija Vilnytė, advokato duktė, konservatorijos 
studentė.

Gėrė kavą, valgė tortus. Po to vyną, konjaką. 
Svečiai įkaito. Balsų ūžimas kilo. Gudrių ir dvipras- 
miškų išsireiškimų kas kartas daugiau įsipynė Į pašrte- 
kesius.

— Pone inžinieriau, papasakokite anekdotų. Jums 
jie tokie vikrūs, kaip unguriai, — garsiai sakė kaž
kokia ponia iš kito stalo galo.

— Negaliu... tai yra., nedrįstu pasakoti...
— Kodėl? — ponia koketiškai sučiaupė dažytai 

lūpas Ir ypatingu balau šnibždėjo: — prašau, kodėl?
— Kodėl? Jūs, ponia raudonuosit..
— Aš? Hi, hi! Aš pati sau atleidžiu nuodėmes. 

Pasakokite!
(Bus daugiau)
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šuo amtelėja, o jų sąžinės tyros, 
kai milionai žmonių kenčia.

Susirūpinimas

Jau tokia žmogaus prigimtis, 
kad po įtūžimo seka susirūpini
mas. Taip nutiko ir su amerikie 
čiais mokslininkais. Amerikie
čių palydovo Vanguard vadovas] 
J. P. Hagen nurodė: "Jei rusai 
turi milžiniško pajėgumo rake
tas pakelti palydovą į tokį augš- 
tį. jie neabejotinai yra pasiga
minę apstybę raketų šauti į to
lį”.

Kodėl JAV šioje srityje yra at 
silikusios?

De Witt teka’ba tik apie gali
mybes šį gruodžio mėn. iššauti 
tik mažo svorio palydovą. At
skirų sričių techniškieji žinovai 
užsimojo daug ką kaltinti. Vieni 
puola atsllikima Informacijoje, 
kas vyksta Rusijoje. Kiti kalti
na vyriausybę, Pentagoną, o y- 
pač administraciios surambė.ji- 
mą. Tretieji pamini netikusį tam 
tikslui skirtų finansų tvarkymą 
ar finansinį nepriteklių. Ketvir
tieji nusako JAV atsilikimą nuo 
Rusijos gamtos moksluose. Ne
mažai kartelio išliejama prisi
minus buvusį krašto apsaugos 
ministerį Wilsoną, kuris vedęs 
politiką": kas gera General Mo
tors Co., turi būti nebloga ir 
JAV. Jis ir mokslinius tyrimus 
aptarė “mokslinėmis išdaigomis, 
neturinčiomis jokios praktiškos 
reikšmės”.

Buvęs krašto apsaugos vice- 
ministeris 1955 — 1957 m. va
sario laikotarpyje C. C. Pumas 
paskelbė š. m. spalio 21 d. “Li
fe” numeryje savo išvedžiojimus 
dėl minimo atsilikimo priežas
čių. Jo manymu, JAV turi pa
kankamai smegenų, pinigų ir pa 
tirties. Jis rašo: “Labai dažnai 
atvejais tyrimai tiesiog nesusie
ti su ginklų gamyba buvo nu
stumiami į šalį. Toki tyrimai 
buvo laikomi šalutinės reikšmės 
dalyku, mokslininkų laiko pralei 
dimu, o jiems buvo skiriamos 
sumos, jei kas likdavo nuo “tik
rai svarbių dalykų”.

Autorius šį požiūrį aptaria tra- 
gingai paviršutinišku ir trumpa
regišku. Krašto apsaugos minis 
teris galėjo parūpinti reikalingų 
sumų tyrimams, tačiau jis ne- 
parodęs suraptimo ir geros va
lios. O pinigų tikrai tyrimams 
trūkę. Darbas vykęs eilėje žiny
bų ir nebuvęs suderintas. Kiek-1 
viena žinyba turėjo puikių suma 
nymų ir buvo užsispyrusi. Rung 
tyniavimas ir pavydas vedė į ati
dėliojimą ir nesėkmę. Tautinė 
mokslo akademija neturinti pi
nigų net tarpkontinentinei geo
fizinei programai įgyvendinti. 
Trintis tarp sausumos, oro ir jū
rų karinių žinybų pasiekusi ap
gailėtiną lygį.

Jo manymu, reikia pakeisti 
naivų požiūrį į tyrimus, remti 
mokslo įstaigas, sudaryti sąly-

KLAUSO AR NELOJA

U. S. Navai tyrinėjimo įstaiga Washingtone klauso sig
nalų iš sovietų paleisto žemės satelito, kuriame skrieja šu
va 1,056 mylių augštyje. (INS)

gas mokslininkų datbui ir paga
liau pertvarkyti valdžios įstai
gų kompetencijas. Jis įspėja: 
“Iki mes nesugebėsime turimų 
priemonių sutelktinai panaudo
ti, baiminuosi, kad rusams su
dalysime naujas progas trium
fuoti”.

' Nustebimas?

Keli išradimai transporto sri
tyje pakeitė tarptautinį bendra
vimą ir tarpusavio tautų naiki
nimą. Garlaivis išrastas 18d2 
m., garvežys — 1825, lėktu
vas — 1903 m., žemės bendrake
leivis — 1957 m. Pirmosios trys 
priemonės jau nepaprastai yra! 
ištobulintos ir be jų nūdien civi
lizacija turėtų sunykti. Negali
ma tvirtinti, kad exosferos ir 
dar toliau pasiekimas yra be
reikšmis, kaip nekartą pasitaikė 
šios skiltyse. Jis gali turėti mil
žinišką reikšmę ne'tik meteorolo 
gijai, bet ir geofizikai, kurioje 
yra dar daugelis neišspręstų 
klausimų. Mes pasižymėtume 
vąikų išmintimi, jei manytume, 
kad rusai iššovė antrąjį bendra
keleivį tik propagandai. Tiesa, 
pirmojo bendrakeleivio padaryta 
rusams propaganda neįperkama 
už milionus dolerių; tai mįlžiniš- j 
kas rusų laimėjimas mokslo sri-' 
tyje, nes jie pirmutiniai ir vai-| 
sius pradės skinti. Šie vaisiai 
gali būti labai kartūs vakarie
čiams, juos panaudojus ne 
kūrybai, bet naikinimui. Jau tu
rėjimas toli siekiančių raketų su 
daro pavojų. Tačiau pavojus pa 
didėja, kai, panaudojus bendra
keleivio ženklus bus patikslina

nuotolį. Tie dalykai buvo žinomi 
visiems, kaip nūdien žinoma, kad 
prof. G. Čebotarev daro tyrimus 
iššauti raketą į mėnulį, kuri at
sitrenkus grįžtų į žemę. Visa 
tai susieta su rytojaus pavoju
mi laisvajam pasauliui. Ar ir 
tuomet jis stebėsis, jei bus kar
tą užpultas?

mi geografiniai nuotoliai, žemės 
suplojimas ir gravitacijos (g) vi 
durkis, kas dabar težinoma, jog 
turimi duomenys nėra tikslūs. |

Jau prieš kelerius metus rusų 
mokslo akademijos prof. Alek-; 
sandr N. Neizmejanovas nurodė,' 
kad netrukus turėsime žemės 
bendrakeleivį. Po Stalino mir
ties gana dažnai rašė rusai moks j 
lininkai apie raketas ir žemės 
bendrakeleivius. Valstybinė lei-į 
dykla 1955 m. išleido K. A. Gil-j 
žino “Nuo raketos iki erdvės lai- i 
vo” knygą, kurioje populariai ap 
rašo ateities galimybes. Tais pat 
metais jau bandė 250,00 svarų 
raketas, pasiekusias 1,500 mylių1

DAUG UŽSIENIEČIŲ 
STUDENTŲ

Praeitais metais daugiau kaip 
40,000 užsieniečių studentų bu
vo įvairiose JAV mokyklose. 
Daugiausiai iš Kanados — net 
5,370. Apie trečdalis visų tų už
sieniečių studentų atvykę iš to
limųjų rytų — Kinijos, Korėjos, 
Indijos, Japonijos ir Philipinų 
salų. Iš Kinijos yra 3,000, iŠ 
Korėjos ir Indijos daugiau kaip 
2,000. Iš viso užsieniečių yra 
atvykusių iš 136 kraštų. Dau
giausia užsieniečių studijuoja 
New Yorke — Čia jų yra 5,568. 
Toliau — Kalifornijoje, Michi- 
gane, Massachussetts. Iš univef- 
sitetų — daugiau užsieniečių tu 
ri Kalifornijos universitetas — 
netoli 1,500.
NUSIPELNE SOCIALINĖJ 

AKCIJOJ
Šių metų Katalikų Tarptau

tinės Taikos medalį gaus kun. 
R. A. McGowan, buvęs NCWC 
socialines akcijos direktorius, ku 
ris yra parašęs daug naudingų 
studijų socialiniais klausimais.

Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite ' '

DRAUGAS
,4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

INSURKJ " " 
UPTO- / ■L.
FEDERRL 

ING

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL.

Vlrginia 7-7747
AND IGAN ASR’N. t-.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

□
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Hartford Conn. visuomenė, išvydusi gražius dar- ^7 d. Conrad Hilton viešbutyje

’ I bot, supratusi kultūrinės veik-' Paminėjo “Margutis”. Tai su-
Kalp laivas per ledus los svarbą, rems LB apylinkės Kakčiai atžymėti buvo skirta ir 

Ijet. Amerikos Piliečiu Klubo valdybos planus ir Kultūros i “P^iali, ne kasdieniu® progra-

SUKAKTUVINIS PARENGIMAS Melrose Park., III.
Savo.30 metų sukaktį spalio jautė ir klausytojai. Po sunkio- Balio vajus

Balio 117 skyrius rengia rū

BENDRABUTIS
STUDENTAMS

salėje įvyko LB Hartfordo apyl. 
narių susirinkimas; nors jis ir 
nebuvo gausus, bet buvo gyvas 
ir įspūdingas. Dr. A. Šerkšno 
pareiškimu po susirinkimo, tai 
pirmas toks susirinkimas, kurio 
p ra vedimas paliko visiems gerą 
ispūdį.

LB apyl. valdyba, besiruošda
ma šiam susirinkimui, taip pat 
tu lietuvių apatijos “ledų” išlau- 
žimui, parašė ir Putnamo sese
lių vienuolyne išspausdino 8 psl. 
brošiūrą, kurioje trumpais bruo
žais supažindino su LB idėja ir 
tikslais, lietuvybės išlaikymo pro 
blema, jaunimo švietimo ir auk- 
'ėjimo lietuviškoje dvasioje rei
kalais, skatina leisti vaikus į 
šeštadieninį lituanistinę mokyk
lą ir pan. Brošiūrėlės turinys 
efektingas; deja, to nepakaks tų 
"apaijos ledų” pralaužimui, to-

Fondą. VMK'

telef. FI-3-4610, ir mes paim- ( 
sime iš namų. Mes gerai žino
me, kad kiekvienas šelpia savo 

Į gimines, esančius Lietuvoj arba

scenon ir prašomas dainavimui, ^ų. avalynes ir piniginį vajų ... ’ n-tuviu kurie čia netu- toid naslė paaukoję lėšų. kad 
tačiau nuo to jis vis tik sušilai- nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio . Notre Dame universitete būtų

sios arijos iš “Andrea Chenier" 
buvo keliolika kartą kviečiamas

Sinclairo Ou bendrovės gene
ralinio patarėjo Gratten T. Stan-

‘Pažadėtoji žemė’
Filmas

Š. m. lapkričio 16 d. 6:30 vai. 
vak. Hartfordo dramos sambū
ris suvaidins anglų dramaturgo, 
Nobelio premijos laureato W. 
Somerset Maugham veikalą “Pa 
žadėtoji žemė”. Spektaklis j- 
vyks lietuvių parapijos salėje, 
339 Capitol Avė (kampas Broad 
St.) . Veikalo režisorius — Ipoli 
tas Tvirbutas.

Po spektaklio bus šokiai ir 
veiks turtingas bufetas.

Skautų vakarai

Lapkričio 23 d. Hartfordo 
skautai ruošia skautišką pasi
linksminimo vakarą su skautiš-

Su pusės valandos pavėlavi
mu buvo pradėta programa ne
seniai pagamintu filmu iš muzi
ko Vanagaičio veiklos, kuris yra

i kė. Rašančiajam atrodo, kad so 1 d. sušelpimui lietuvių, esančių 
I listas labai gerai padarė, nes; Sibire, Lenkijoje ir Vokietijoj?. va,us 
tam regis buvo net keletas prie-! Rūbus ir avalynę prašome siųsti 
žasčių. Sol. Baranausko pasise- pas J- Urbei}, 1649 N. Broad- 

| kimas šiame koncerte buvo didės waY. Melrose Park, telef. FI-4- 
nis, negu jo partnerės. Jis dai-> 9033. Pinigus galima įteikti vai 
navo, ir gerai dainavo. Antroji dybos nariams J. Urbeliui, K.

Margučio įsteigėjas. Filme jo dainavimo dalis buvo žymiai J Jukneliui, V. Žilėnui ir P. Kava- 
yra daug gražių vaizdų, nors ir stipresnė. Taip pat pastebimas j liauskui, arba siųsti fin. sekr. A
nevisi jie primena Lietuvos gam- žymesnis skirtumas tarp paruoš
tą. Aišku, jog filmas suktas čia.
Be dokumentinės pusės, filme 
groja simfoninis orkestras ir dai 
nuoja solistai bei moterų choras.
Janų? dainuoja op. sol. J. Vaz- 
nelis Vanagaičio “Beržą”, kurį 
jam pavyko labai vykusiai su
dainuoti. Jo balsas skamba vi
suose registruose lygiai ir išbaig 
tai. Tembras gražus ir labai m a 
lonus ausiai. Nenuostabu, kad

tų dalykų Italijoje ir čia. Itališ
ka mokykla jam davė tai, ko čia 
gal niekada nebūtų įgijęs. Jo 
buvimas Romoje pateisino visų 
viltis. Jis jau yra pakeliui į di
džiuosius menininkus, ir mes tu
rime juo džiaugtis ir didžiuotis.

Solistė Lily Pons, rodos jau 
nebedainuojanti Metropolitan o- 
peroje, padainavo Bishop — La-

ri nė giminių, nė pažįstamų. To
kiems lietuviams ir vykdomas 

Kiekvienas parodyki
me savo gailestingumą. Auko
kime, kiek galime. Skyr. v-bu

įrengti jau 17-ti studentų rū
mai, kuriuose galės gyventi 150 
studentų.

Jarienei, 133 N. 14 Avė., Melro
se Park, III. Telef. FI-3-4610.

Kas negalėtų aukojamų daly
kų prisiųsti, prašome skambinti

NEWTOWN, PA.
ŠIRDINGIAUSIAS ACIŲ!

FOTOGRAFŲ DOVANA 
UNIVERSITETUI

Eastman Kodak bendrovė 
Rochestery įteikė Niagaros uni 
versitėtui, vadovaujamam tėvų 
vincentiečių, $5,500.

DR. H. S. W0DL
OPTOMETRISTAS

ATIDARĖ NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

1618 West 47th St.
TEL. CLIFFSIDE 4-4949

pkdhkitės “Drauge”1

UŽ GERESNI PASAULI
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

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

Kaina $1.50

Praėjo 43-čioji Tradicinė Penn- 
sylvanijos Lietuvių Diena, Lake- 
wood Park su didelėmis pasekmė- 
.mis. Mūsų Geradariai padalino šios 

Forge, Bachelet, Strauss — La-1 dienos pelną Lietuvaičių seselių 
Forge ir Verdi kūrinius. Pasiro- Vienuolyjoms darbuojančioms to-
do, kad ir pasaulinio garso žvaig i® ąpielinkėje. .

’ . .. ... ri Šia proga labai dėkojame 43-
zdes sušlubuoja tonacijų įšlai- £įos Tradicinės L. D. Komitetui 
kvme ir neparodo tikrojo daina-5 už suteiktą auką $500.00 mūsų 
vimo. Jos arijoje iš op. “Rigo-! vienuolyjai ir visiems dalyviams 

. !už prisidėjimą sukelti šią auką.letto buvo tūlų svyravimų, jo-j Norime čia ypatingai pareikšti 
kiu būdu nedovanotinų tokio i nuoširdžią padėką mūsų Didžiai 

V.MvhAfc garso solistei. Arijos užbaigi- Gerbiamiems Dvasiškiams dalyva-
vaiaypoje rezi- a e-aid ana rodė io? to vusiems Ren^mo Komitete —mas augsta gaicta parode, jog to Garbės pirmininkams prelatui S. 

iai tikrai nereikėjo daryti, ka- Dobinui ir Kun. P. česnai; Pirmi- 
•dangi buvo jaučiamas pavargi- ninkui ir Iždininkui. Kun. K. Ra
mas balse, nebetikslus tonas, pa- ka.uskui- ^rJTlai.nko

... , kui, Kun. J. Lukšiui; Raštininkui,
sitikejimo stoka ar iš viso pa- Kun. J. Neverauskui; Kun. J. Ce- 
jėgs ir po to viso staigus nu- poniui ir Kun. S. Railai Soaiudos 
traukimas ir Radi.io komisijoje; Kun. E. Wa-

ssel ųž paįvairinimą programos su 
Maestro Mariįošius dirigavo mažyčiais! Kun. L. Pečiukevičiui 

uz tvarkymą programos ir Kun. orkestrui, kuns lydėjo ir solis- v. Vėžiui už pasidarbavimą prie 
tus. Jo sumanumu ir patyrimu mažinu rinkliavos
bei labai puikiu dirigavimu dau- Į įvertiname Jūsų didi pasišven
tėlis snratu buvo nalaidota timą’ žinome kiek d’'rt’° >dėta kad gens spragų ouvo paiaiaoia. anrentnis * aia Lietuviu

ka programa, kuris kaip toks,ir Lyne operoje jis turi gavęs 
net keliąs partijas. To negalima 
šį kartą pasakyti apie sol. M. 
Kripkauskienę. kuri dainuoja ge 
rai, bet techniškas filmo darbas 
jos dainavimo metu yra atliktas 
blogiau, sinchronizavimas nevy
kęs. Solistė dainuoja Vanagai 
čio “Dobilėlį”
sūrius galėjo rasti daug geres
nių būdų tos rolės paskirčiai at
likti. Alice Stephens mergaičių 
dainavimas nesudarė įspūdžio. 
Gražų įspūdį padarė “Pelkių Ži
burėlio” valandėlės , atvaizdavi
mas, perduodant B. Sruogos kū
rinio dalelę.

šiais metais Hartforde bus pir
masis. Skautai, o taip pat ir sk.

dėl apylinkės valdyba ruošiasitėvų komitetas, tikisi, kad lietu- 
plataus masto kultūrinės ir or- viškoji visuomenė skautus nuo
gam zacinės veiklos plėtojimo žy
giams. apjungimo kultūrinių 
veiksnių ir sambūrių bei jauni
mo bendrame kultūros ir švie
timo darbe.

Susirinkimą pradėjus LB apy
linkės valdybos pirm. Walter M. 
Chase savo įžanginiame žodyje 
davė valdybos kultūrinės ir or
ganizacinės veiklos vaizdą. Bai
gęs savo žodį pristatė žymų vie
tos juristą teisėją Praną Mon- 
čiūną, buvusį Conn. valstybės du 
terminus senatorių, žymų jauno
sios kartos lietuvį, kuris savo 
kalboje padrąsino Hartfordo lie
tuvius eiti kultūros ir lietuvių 
vienybės keliu, rūpintis jauni
mo švietimu ir lietuvišku auk
lėjimu. Jis ragino susirinkusius 
remti įkurtą Kultūros Fondą, li
tuanistinę mokyklą ir mokslo šie 
kiančius lietuvius studentus, tei
kiant jiems stipendijų.

Prof. V. Balčiūnas iš Hellyer 
kolegijos, JA\T LB Finansų Ko
misijos narys, trumpais bruožais 
kalbėjo švietimo reikalais, davė 
tėvams patarimų, ypač tiems, 
kurie vaikus leidžia į kolegijas ir 
universitetus, nurodydamas, ko
kio mokslo šaką jie turėtų pasi
rinkti, apie galimybes su mažiau 
lėšų vaikus išleisti į mokslą. 
Akademiniais ir švietimo reika
lais žodį tarė dr. A. šerkšnas.

Įkurta^ Kultūros Fondas, 
talkos vajus

Po prelegentų kalbų pradėtas 
svarstymas LB apyl. kultūrinių 
ir švit.t.imo reikalų bei diskusi
jos. Nutarta valdybos kultūrinę 
programą remti, ruošti talkos 
vajų aųkų rinkliavos Kultūros 
Fondui, žodžiu, valdybos pasiū
lymai patvirtinti ir bus vykdo
mi stiprinimui kultūrinės veiklos 
ir lituanistinės mokyklos. Iš mo 
kytojų Jucėnienės ir Skrupske- 
lienės pranešimų paaiškėjo, kad

širdžiai savo atsilankymu par- 
rems. Vakaro pradžia — 7 vai. 
vak. tose pačiose patalpose, kaip 
ir “Pažadėtoji žemė”.

Naujų Metų sutikimas

Kaip ir praėjusiais metais, 
Hartfordo skautų tėvų komite
tas ruošia skautams paremti 
tradicinį Naujųjų Metų sutiki
mą. Vietų skaičius yra ribo
tas. Todėl rengėjai prašo iš ank 
sto visus vietos ir artimųjų apy
linkių lietuvius, kurie norės N.
Metų sutikime dalyvauti, jau da
bar vietas užsisakyti, įmokant 
pinigus iš anksto. Vieta — sta
liukas su užkandžiais ir tradici
niu šampanu — 7 dol. asmeniui.
Kadangi staliukai bus nemažiau 
6 asmenims, todėl norintieji pra 
šomi iš anksto susigrupuoti sau 
pageidaujama prasme.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis į sktn. Juozą 
Benešiūną, 122 Fairfield Avė., 
telef. JA 2-7510, arba į tėvų ko
miteto pirm. Joną Šimanskį, 43 i tikirno-

Filme pasakotojais buvo Ant. 
Lapinskas ir akt. Gaudrimas. Vė 
liau rodoma eilė veidų, kurie yra 
parėmę “Margutį” per eilę metų, 
kartu su dabartine vedėja L. Va 
nvtgoitiene. Filmas, nežiūrint 
trūkumų, daro mielą įspūdį. 

Koncerto aplinka

Atsivertus programą, teko nu
stebti, jog mūsų mėgstamas so
listas St. Baranauskas įrašytas 
kaip Lietuvos operos solistas. 
Tenka manyti, kad rengėjai tai 
bus padarę be paties solisto su-

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEV1SION CO. • 2512 H. 47th Str. • EKcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl 
TELEVIZIJOS nuo $95OO|

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

Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Atdara kasdien iki t» »ai pi r mari n iki m vai S^km uždaryta

surengus šiąią Lietuvių Dienos 
šventę. Mūsų žodžiai per menki iš
reikšti tinkamą padėkojimą. Visa-

York Str., telef. CH 6-7868.

'’hieagoje
Vieningo darbo atgarsiai

Šiais žodžiais noriu pabrėžti 
vieną gražia ypatybę, kuri atsi
spindi Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų Draugijos narių tarpe. Ši 
draugija, įkurta prieš 38 metus, 
yra nuveikusi milžiniškus dar
bus, padėdama seserims kazimie 
rietėms visoje jų veikloje. Drau 
gijos narės rodo nepaprastą 
darbštumą ir meilę kiekvienam 
užsimojimui, darbui ar pramo
gai. Reikia paminėti tik pasku
tinę pramogą — “Bingo and Bun 
co Party” — kuri praėjo didžiau 
siu pasisekimu. Aš. kaip dalyvė, 
stebėjausi jų kilniu ir vieningu 
atsicavimu savo pareigai. Tvar-

šeštadieninė mokykla sėkmingai I įuvo tiesiog žavinga. Visos, 
veikia, turi 47 mokinius keturio-j u?ėTT;U8iog sau 8kirUs y^tas, ma 
se k.asėse, dirba keturi moky-Į ,onj8j 8U §yp8ena priiminėjo sve
t0-lai- ........................... ' Čius ir nurodė vietas žaidėjams.

Buvo pranešimai iš lietuvių pasiro<j^ kad šeštas skyrius va-

Viešbučio salė buvo pilna žmo 
nių. Vietos buvo mažoka, kė
dės suspaustos, kad vos galima 
atsisėsti, todėl, vos ątėjus. darė 
nekokį įspūdį, o prie jo pablogi
nimo dar prisidėjo ir tvarkdarių 
keliamas triukšmas net paties 
koncerto metu.

Orkestras grojo puikiai, ir diri
gentas orkestrą vedžiojo ten,
kur tik norėjo. Maestro chicagie ®.ts teatlygina Jums

, ... ,. , už tą Mielaširdvstes darbą.cių visada mielai sutinkamas.
Koncertas baigtas orkestrui at
liekant Berliozo Rakszy maršą, 
op. 24: Baigiant norisi iškelti 
m'ntį, kad mūsų visuomeninio 
gyvenimo veikėjai pagalvotų a- 
pie simfonilio koncerto suren
gimą mieste iš grynai lietuviš
kųjų kūrinių. V. Tūbėnas

už tą Mielaširdystės
Dieve galingasis, Atlvgink mūsų

Geradariams gausiomis malonė
mis.

Šv. Kazimiero Seserys 
Newtown, Pa.

tAe» MIDLAND
Savings and Loan<u. 

Association
rtlNSUREUF

ė£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia ik 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

•ENOROVl

anksto nesutvarkymas buvo gąs 
dinantis, nes fortissimo vietose 
žmonėms teko užsiimti ausis, 
kad nesusprogtų būgnelis. Nuo
latinis fotografų skambinimas Į 
lemputėmis bei t.raškinimas po-! 
pieriais kėlė žiūrovų nerimą ir! 
nusivylimą organizacine tvarka. 
Tai geriau tiko banketui, negu 
šia.m koncertui. Tokiose sąlygose 
koncerto nebuvo galima iškišu- ■, 
syti susikaupus. Visa tai ir me-!, 
nininkams kėlė nerimą. Dėl to 
maestro Marijošius net negalė
jo pradėti diriguoti iš pirmo 
karto. Tačiau meninė programa 
buvo gera ir už tai atsakomybė 
nuo menininkų savaime atkrin
ta.

— Nuo 1939 m. ligi 1952 m. 
keleivių skaičius lėktuvais padi
dėjo JAV ir Šveicarijoj 20 kar
tų, Kanadoj 36 kartus ir Bra- 

Garsiakalbių išjzilij°j daugiau kaip 40 kartų.

sporto sambūrio, taip pat dra
mos sambūrio ir skautų vadovy
bės. Susirinkusieji džiaugėsi, 
kad Hartfordo lietuviai sporti
ninkai sėkmingai veikia, taip vi
si nekantriai laukia dramos sam 
tūrio premjeros “Pažadėtoji že
mė”, kurią režisuoja režisorius 
Ipolitas Tvirbutas. Premjera 
bus lapkričio 16 d. parapijos mo 
kvklos salėje.

Hartfordo LB apylinkės na
rių susirinkimas, nors ir nebu
vo toks gausus, kaip tikėtasi, pa 
dėjo pagrindus ateities veiklai 
kultūrinėje ir švietimo reikaluo
se. Dalyviai, daugumoje turin
tieji akademinį išsilavinimą ir 
Žymūs visuomenės veikėjai bei 
veikėjos, baigė susirinkimą ge
roje nuotaikoje; yra vilčių, kad 
sekantieji LB narių susirinkimai 
bus gausesni dalyviais, žodžiu. 
LB apyl. valdyba yra ryžtingai 
nusiteikusi išvystyti kultūrinę 
veiklą Hartforde ligi augšto 
laipsnio, nes ji stengiasi pralauž 
ti apatijos ledus, sudaryti sąly
gas LB kultūrinio laivo plauki
mui į užsibrėžtą uostą. Neabe
jojama, kad Hartfordo lietuvių

dovavo “bingo” žaidimui, septin
tas — “bunco”, devintas — kepi 
nių išpardavimui. Žaidimai vyko 
su didžiausiu entuziazmu laimė
ti, nes dovanos buvo labai pui
kios ir patrauklios. Žaidimus 
baigus, rėmėjos vaišino svečius. 
Svečiai ramiai ir gražiai šneku
čiavosi ir dalinosi įspūdžiais. To 
da neužteko. Žiūriu, kas bus to
liau. Nagi, rėmėjos, kad sukru
to, s,ihido. |il< sukasi, lik eina, 
ir po kelių minčių viskns buvo 
gražiausiojo tvarkoje, rodos, kad 
nieko nebuvo. Tai rėmėjų vieniu 
gumas tokius darbus nuveikia.

J tokius darbus Sv. Kazimiero 
'■eseru rėmėjos įdeda visą savo 
dvasią, jėgas ir pasiaukojimą, 
todėl jų darbai atneša gražius 
Vainius. Visuomenė supranta rė
mėjų pasišventimą, todėl remia 
ių darbus.

Kur vienybė, ten galybė. — y- 
ra teisingas priežodis. Rėmėjų 
draugijos vienybė yra įgyvendin
ta. Rėmėjoms, rėmėjams ir vi
siems atsilankiusiems širdingiau 
sias ačiū. V. E. K.

Meninė dalb>

Chicagos simfoninis orkest
ras, Vytauto Marijošiaus diriguo 
lamas, pradėjo koncertinę Jaku- 
bėno “Kaimiečių šokiu” iš jo 
“Miško šventės". Kūrinys — 
modernizmo dvasios, tačiau ant
rasis iš jo II simfonijos Menn- 
eto lietuviškai širdžiai mielesnis. 
Patyrusio dirigento rankose abu 
kūriniai buvo atlikti su įsijauti
mu. nejie.škant pigių efeklų.

Sol. St. Baranauskas pirmą 
k.irtą padainavo Vanagaičio “Ma 
•nvtč” ir Banaičio “Aš pėr nak
tį”. Programoje įrašytos arijos 
iš “Aidos" nedainavo. Iš pradžių 
solistui kliudė šviesų nesutvarky 
mas. Mikrofonas buvo jam tik
rai nereikalingas, nes užtušavo 
švelniąsias dainavimo vietas. A n 

Į *ią kartą solistas sudainavo Puc 
',:ni ariią iš op. “Turandot” ir 
iš Giordano operos “Andrea 

i Chenier” — "Un di Ali’ Azzur- 
i ro Spazio”. Dideliu susidomėji- 
riiUjimu publika išklausė solistą, 
kurį po grįžimo iš Romos girdė
jo pirmą-kartą. Solistas yra pa
daręs pastebimą pažangą. Tą

4038 Archer Aveaue t.i. LA3-67V 
AUGUST SALDOKAS Pmcld

</2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAlayette 8-108S

tfokame aukMna divIdenduM. Krintame <'*kliis. Parduodame Ir perkam. |
valstybėm bonus. Taupytolama patarnavlmat nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Hąakaltą Uandlen. Apdrausta Iki <10.000

tarbo valandos pirmad tr ketvirtad nuo 9 Iki 8 vai vakaro 
antr. tr penk. 9 Iki 5; treft. uždaryta, o Ceit nuo 9 iki ridurdlonlr

MOVIMO

NAUJI MSU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTMO (PANP/Al 

nnu Merų AerrMMAS~ maus tP są±iningas AmiPNMMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į 2022 VA 69 St CHICAGO 36, ILL Tel V/Altaok 5-9209 1

“SUNJSMS ™
” O TOLI IR ARTI

Atliekame dideliui Ir mitus automobilių remontai. Lyginimas, ds 
tymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA"
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” - A Stanevičius, Sav

2641 West Tlst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef PRo8pect 8-9842, Hamu tel. WJUbroolt 5-5934

STASYS
2146 So. Hoyne Avė.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldu perkraustymaH 
asmenų turinčiu ilgą patyrimą

FABIJONAS
Telef. Vlrginla 1-7091

. _____ 'f

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šfo|e lietuvliko|e 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND L0AN1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki 810.000.00 .,

BRIfiHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo CalHomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
penktad. ir TrečiadPirmad.. antrad. 

ftefttad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p
9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad 9 vai. Iki 8

Remkite tuos. kurių skelbimus matot Drauge".

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis ChicagcJh Sa\ings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos JsikOritno 
1924 met., jos pavyzdinga bi/nio tvarka, ypatingai indėliu vangmno ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės Įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sangnmą 
— ju apdraudimą Iki $10,000.00, augate dividendą, bet ir dangei} kitu P*- 
lamavlmn veltui, už kuriuos kitose Įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės Įstaiga yra riena 
ls gražiausiu ir .moderniausiai Įrengti, visoje Illinois Valstybėje.

Lietiniai gyvenantiej už rhicagos ribų. nežiūrint kurioje Suvienytą 
Valstybių dalyje jie begyventi,, gali taupyti pinigus peštu.

Rašykite dėl informacijų. Musu turtas $21,000.000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki K, antradieni ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.12
Trečiadienį uždarvLa visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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BALFO SIUNTINIAI Į SIBIRĄ
BALFO Pirmininkas apie savo kelionę ir BALFO 

aktualiuosius reikalus
t ’

Malonu Jus matyti tik ką grį- Girdėjome. kad BALFas per į 
žus} iš Europos, pasveikinau savo skyrių Muenchene telkia 
BALFo pirmininką kan. dr. pagalbą Sibiro ir Lietuvos lie- 
Končių. Kur teko šį kartą tuviams?
kinkytis? .. .. . . .,Jau praėjusiais metais iš 

Europoje buvau apie 5 mė- Muencheno pradėjome šelpti į
nesiūs. Lankiausi Prancūzijo- Sibirą ištremtus lietuvius. Šel-j 
je, Šveicarijoje, Italijoje, Aus- pėme juos vaistais, šelptinųjų! 
trijoje, Čekoslovakijoje. Lenki- adresus gavome iš grįžusių iš 
joje ir Vokietijoje. Sibiro vokiečių belaisvių. Daug

pagelbėjo mums ir VLIKas, ku-| 
ris įteikė nemažai Sibire esan-

Ši kelionė nebuvo išimtinai &ų lietuvių adresų.
skirta lietuvių reikalams. Vy-(
kau Europon ne BALFo įgalio-’ W turiml* BALFo lėšM * 
tas ir dėlto, suprantama, BALE kame ir siuntėme . vitaminų ir 
iždas už mano keliones nemokė- vaisU* lietuviams į Sibirą. TuO| 
jo. Nors ne lietuvių reikalais Pačiu metu Pradėjome siųsti Į 
važinėjau po Europą, bet malo-,vaisU* Paketėlius ir Lietuvon, 
nu man buvo pagelbėti ir užtar-, Šiemet į Sibirą jau pasiun
ti ten pasilikusius lietuvius. Kur tėm nemažai ir maisto pakietė- 
tik galėjau juos užtariau ir pa- lių.
dėjau. ,." Vaistų siuntinėliai į Lietuvą

Ar vis BALFo reikalais?

RAUDONAS MENULIS

ši nuotrauka paimta iš bolševikų filmo Raudonas mė
nulis, kuriame vaizduojama pasirengimai siųsti raketose j 
erdves šunis ar kitus sutvėrimus. (LNS)

ŽODŽIO TESĖJIMAS
JONAS MIŠKINIS, Amslerdam, N. J.

atsakančių vaikų. Tėvai patys tu-
I ri būti savo vaikams autoritetu 
ir geru pavyzdžiu. Pasiryžkime vi
suomet tesėti žjdį ir tuo darykime 

, ,, , . , , Įtakos ne tik savo vaikams, bet ir
Kas gi iš musų nesiekia ko nors žmogui negalima pavesti atsakln- artimiems.

(geresnio, tobulesnio, gražesnio? go darbo. Be to, žodžio netesėji- !
Be asmeninių siekių mums dar pri mas Labai blogai veikia moraliai 

I valu savintis lietuviškus papro- nesugadintą žmogų, ypač jaunuolį, 
čius, gražiąsias ir tauriąsias tra- Nusivylęs žmogus ima nebepasiti- 

i dieijas. keti kitais. Vienas užsidaro savy-
Viena iš gražiausių siekiančių se .i® ir stengiasi nekreipti dėmesio i 

novę tradicijų kaip tik yra žodžio ^Plmką. kitas pradeda taip pat ne 
(“sėjimas. Istorija žino net tokių įskaityti su savo pažadais, kad

DRABUŽIAI PASAULIO 
VARGUOMENEI

Padėkos dienos proga lapkri-
-----  -----..j------- — ------, f čio 24-30 dienomis visoje Ame-

reto kilnumo pavyzdžių, kada lai- ,lk tuo tarpu atrodytų visiems ge- kataliku vvskunai skel-
i kinai išleistas belaisvis, tesėdamas ras- malonus. Tik retas pajėgia nkoje katalikų vyskupai skei 
duotąjį žodį, grįždavo atgal pas tam nusivylimui atsispirti ir stoti j tia drabužių rinkliavą pasaulio 
priešą, nors puikiai žinojo, kad ten kovon prieš tokį silpnavalio ne- neturtėlių naudai Kasmet tokio- 
jo laukia žiauri mirtis. Tokį at- par pro • rinkliavose surenkama apie
S'MSS, «»■» 10.000.000 svarų drabuži,, o per-

, viens pilietis Moras pasikėsina Mūsų tautos ateitis daugiausiai eitais metais gautas rekordinis 
prieš savo valdovą Dionisą, jį sui-j priklauso nuo tėvų. Kaip svetur kiekis: 16.592,833 svarų dra
ma ir pasmerkia mirti. Bet Mo-įbus auklėjami vaikai, tokia bus ir i , -• ■ ori*vinHži,i

'ras prieš mirtį nori dar nuvykti į'tauta. Vargo mokyklos laikais Duz,ū ir antiuouzių.
j savo tėviškę. įkaitu palieka savo prie ratelių lietuvės motinos vai-Į------------------------------------------------
draugą. Jei jis negrįžtų — mirs kams įkvėpta tėvynės meilės ūg
io draugas. Dionisas ji išleidžia, nis įgalino lietuvius išplėšti iš 
norėdamas įsitikinti žmonių niek- šimteriopai stipresnių pavergėjų 
švbe: jis buvo tikras, kad kalinys Lietuvos laisvę.
negrįš. Bet įvyko priešingai. Mo- Gyvendami svetur ir siekdami 
ras grižo, nors kelionė buvo Jam geresnio gyvenimo nepamirškime

Įdomu būtų visuomenei žino- nevičienė. Šalia jų visoje Vo- nepaprastai sunki. Jis grįžo laiku, aidintį" ir moralinį' Nepasitikėkime
ti kokia lietuvių kultūrinė būk- kietojoje yra 96 gėrybių pa-i U?8 kltaip būtų žuvęs jo draugas. vien tik mokykla, nes ji ne visko

Putojai, « pa-
prie jos prisideda? čių pabėgėlių tarpo, kurie dirbaI Ll^«vos kunigaikščių pavyzdžiai gyvenime kuo mažiausiai sutiktu-

Vokietijoje likę lietuviai su- be jokio atlyginimo. Jungtinių J T® b‘°^ .L1®tu”Skos
sispietę į bendruomenę, kuri Amerikos Valstybių vaidilos | nigaikštos įsiūtos, Imris niekad

16 ARTI IR TOLI BA_uDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
•JU-l7 W #7th PI. Chicago.

Dl. WAlbrook 5-8063

Kokios dabar svarbiausios ir Sibirą yra labai svarbūs, y- daugiausia rūpinasi švietimu- patvarkymu Surplus Commodi-' nesulauž® duotojo žodžio net savo
lietuvių problemos Vakarų Eu- Pač kai prašytojai atsiunčia re- žymiausia jos švietimo ištaiga ties dalinimo prižiūrėtojai turi priešai^gerbė ^""jo vardas.1 kaip
ropoję? ceptus. Tokiais atvejais vais- yra Vasario 16 gimnazija. Jo- būti JAV piliečiai, todėl, man tauraus ir kilnaus valdovo, plačiai

i tai siunčiami kuo skubiausiai. je yra per 100 jaunuolių. Juos nanrašius n n Damhravtonė | skambėjo anų laikų Europoje.Neišemigravusių iš Vakarų ___ i*Zr , /> f P P’ P- L,amt>raviene’| o kas gali būti gražesnio už
Europos lietuvių pabėgėlių yrai Vokietija po karo jau yra at-
apie 8,000; mažesni jų skaičiai sistačiusi ir vaistų gamyba ge- 
yra: Danijoje - 
— 30, Belgijoje

50. Švedijoje rai išvystyta, geriau negu bet, “u -M gyvenimu. 
- 230, Pran- kur Europoje. Vokietijoje yra besimoka. ,aun, 

vaistų, kurių nelengva būti gau-
1C ti ir Amerikoje. Todėl vaistų

reikalinga. Austrijoje ir Italijo- J98

cūzijoje — 800 ir Šveicarijoje 
apie 60. šiuose kraštuose jie

je lietuvių yra po kokią šimti
nę. Jiems šiokia tokia pagalba 
reikalinga, ypač Austrijoje, kur 
lietuvių būklė kiek sunkesnė.

Didžiausią problemą sudaro 
Vokietijos lietuviai paliegėliai, 
nes ten neišemigravusių lietu-

aplankiau rugsėjo 27 d. ir tu- Laučkienė ir Padalienė, kurios džiolo Lietuvos sostines Vilniaus 
rėjau progos arčiau susipažinti dabar gyvena Vokietijoje su- kiirėi° Gedimino atsakymą: “Orei 
«1. h, ovumim.. au. čiau geležis sutirps j vašką ir van

duo pavirs uola, negu mes ištarę 
lodi atšauksime.”

Mes jieškome talkininkų ne . ..... .. .7^.. . , . . .. *od; reikia tesėtitik Vokietijoje, bet ir Ameriko
je, kurie dalį savo laiko galėtų; Zodi reikia tesėti ™ dide*1 
skirti labdaros darbams. Už tai 
jiems labai būsime dėkingi.

Gimnazijoje tiko BALFui talkininkauti, 
besimokąs jaunimas yra gra
žus, darbštus. Mokytojai pasi
aukoję dirba švietimo darbą.

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

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

darbas progresuoja. Gimnazi 
jos auklėtinių .brandos atesta

Ką turi daryti žmonės, kurie tus patvirtina vokiečių švieti- K. Obolėnas

liuose dalykuose, nes ne vienam 
kartais tai gali atrodyti menknie- i 
kiu, o kitam, kaip tik gali būti la
bai svarbu. Žmogus, kuris netesi j 
duotojo žodžio, netenka pasitikė- 

1 jimo, pagarbos ir vertės. Tokiam
norėtų savo artimiesiems Sibi
re pasiųsti vaistų?

Tesikreipia į BALFo Centro 
raštinę, 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, N. Y. Už $15 — $20, 
žiūrint vaistų rūšies, bus gerasvių yra per 7,000. Beveik pu-i „

- . , , . . . ... . siuntinėlis. BALFo Centras pi-se jų yra nedarbingi invalidai, . t __ _ _ _ _ .
džiovininkai, seneliai, našlės su

mo ministerijos, dėl to jie gali 
stoti j universitetus. BALFas 
visada šią mokslo įstaigą šelpė 
ir tebešelpia. Apie pusę viso 
maistą gimnazijai parūpina 
BALFas. Tai patvirtino gim
nazijos direktorius ir ūkvedys.

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

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 VVest 47th St TeL LA 3-4139

nigus ir užsakymus perves į I Šalia maisto, moksleiviams dar 
Vokietiją. Paprastai, Lietuvoje siunčiame drabužių ir avalynės, 
žmonės vaistus gauna per tris Bendruomenės žinioje dar
savaites,
kias.

o Sibire

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki S 10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomisyra visa eilė ivargo> mokyklė

lių, kur lietuvių vaikai mokomi 
lietuvių kalbos. Be to spaus- 

- dinamos knygos. Tą darbą at- 
; lieka bendrovė “Venta”, kuriai 
j vadovauja p. Remeika. Jis jau 

aukų i išleido visą eilę lietuviškų kny
gų. BALFas net yra užpirkęs 
nemažą kiekį tų knygų, kurias 
siunčia į Sibirą ir Lietuvą.

Ar knygos pasiekia gavėjus 
Sibire ir Lietuvoje?

Ne visada, ypač religinio tu
rinio knygos grįžta iš Lietuvos 
ir Sibiro su užrašu: “Uždraus
ta”. Nežiūrint kliūčių, BALFas

per pen-

mažais vaikučiais, silpnos svei
katos žmonės, kuriems pašalpa 
būtina. Iš vokiečių jie gauna, 
mūsų pinigais, apie 25 centus
dienai, bet iš tokios pašalpos Ar BALFas siunčia Sibiran ir 
žmogus negali pragyventi, ypač Lietuvon medžiagas drabu- 
jaunimas, kurių yra apie 2,200 žiams? 
nuo 1 iki 16 metų amžiaus. Be 
BALFo pašalpos pusė jų jau
apsirgo džiova.

Kaip BALFas pajėgia tokį di
delį lietuvių skaičių šelpti?

Klausimas teisingas ir įdo
mus. Gerai, kad vokiečiai dar 
duoda tremtiniams po 25 cen
tus dienai, kitaip BALFui tek
tų, beveik, neįveikiamas uždavi
nys sukelti apie $300,000 per 
metus vien tik Vokietijos lietu- 
viams šelpti.

BALFo ištekliai nedideli, dėl 
to jis nei dešimtos dalies pagal
bai reikalingos sumos Vokieti
jos lietuviams neskiria. Džiu
gu, kad BALFui į pagalbą atėjo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė. Lietuvių šalpos rei 
kalama ji kasmet skiria nema
žai maisto produktų pav.: sū
rio, sviesto, pieno miltelių, rie
balų ir Lt. Per metus gauna-

BALFas iš surinktų 
medžiagų drabužiams nesiun
čia, nes mūsų organizacija yra 
labdaringa ir negali šalpai skir
tus pinigus naudoti valstybi
niams muitams mokėti.

Kadangi Sovietų Sąjunga, už 
siuntinius reikalauja muito mo
kesčius, dėl to BALFas į Sovie
tų Sąjungą siunčia tik atskirų
organizacijų bei asmenų tiisaky-'ir jolia“ j?“
tus ir apmokėtus siuntinius jų e ° s us

Muenchene. Kas Tamstą atsto-nurodytiems gavėjams. BALF
as iš Europos siunčia drabu
žiams medžiagų siuntinius $39 
vertės, o į Sibirą — $40 vertės. Į

vau ja Vokietijoje?
Muenchene yra BALFo įga

liotinis Vokietijai Rugienius, se-
šiame bus geros medžiagos krctorS Uet"v‘’1 “į* ™igt« 
kostiumui, medvilninės medžią-|slun"< tvarkytoja E. Kalnėnė
gos suknelei ir kitų daiktų. |lr skynaųs _ vedeja.

anglų, vokiečių ir prancūzų kal
bų sekretorė, klaipėdietė E. Ba-šiuos siuntinius žmonės galėtų, 

užsakyti per BALFo centrą i 
Brooklyne ar BALFo skyrius.

Girdėjau, kad buvote Lenki-
i .joje. Ar teko susitikti su lietu- 

me apie 400 tonų maisto Pro* vjaįs » 
dūktų, kurie kainuotų apie
$400,000. Šį maistą BALFas Lenkijoje buvau savaitę lai- 
parūpina iš Amerikos valdžios

S 0 P H I E BARČUS
RADIJO VALANDA

Ift stoties WOES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki deStadlenio nuo ! 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vukarp. ■

SEKMADIENĮ ifl radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

TH. HEmlock 1-2II»
7I.M> No. Mapleuood A%e.. t’hloaico 29

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

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

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

*0 colių vilnonės medžiagos Ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ......................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ........................................................................ $1.88

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.90 gausite vienai suknelei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEKTILE CO.
1306 SOUTH OHIOH AVENUE

l’ruMtnie alAklai Įsidėmėti adresi, — 1300 HO. UNION —nes Stetn 
Trctile yra tik Aluje vietoje (r Jokių skyrių neturi.

I hiokan | rytus nuo Halsted St., lį^ bloko | pietos ano 
Roouevelt Kd. Atdara 7 dienan aavaitėje iki 5:80 vaL vak. 

TeL MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

CHICAGO SAVINGS » LOAN ASSH.
6245 S, Westem Rve.,__________ Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St, Chicago 9, III., Yflrds 7-Ū145

CRANE SAVINGS k LOAN ASSN.
2555 W 47lh St.,______________ Chicago 32. 1)1.

OISTRICT SAVINGS k LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8. 111.

ST. ANTHONT SAVINGS k LOAN ASSN.
1447 S. 49lhCt., Cicero 50,1U.. tel, TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS k LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, m.

ir pasiunčia savo įgaliotiniui 
Vokietijoje, kuris, patarėjų ko
misijos padedamas passirsto 
maistą daugiausiai pagalbos 
reikalingiems lietuviams.

Ar Vokietijos lietuviai gerai 
aprūpinti drabužiais?

Vokietijoje likusius lietuvius 
BALFas gerai aprūpina drabu
žiais, nes Amerikos lietuviai at
liekamus rūbus ir avalynę ati

ko. Nors ten lankiausi ne 
BALFo reikalais, bet Varšuvo
je ir Seinuose mačiausi su vie
tos lietuviais ir susipažinau su 
jų problemomis. Lenkijoje ra
dau šiemet iš Sibiro grįžusių 
lietuvių.

Jiems reikia drabužių, vaistų, 
maisto. Vartotų drabužių pa kie
tus BALFo skyrius iš Muenche
no jau siunčia Lenkijos lietu
viams. Siunčia ir vaistų siun- 

duoda BALFui. Kasmet BAL- ,t.inėliiiK. Pastebėjau, kad Len
kas surenka apie 40,000 svarų, i |<ijos lietuviai labai ištroškę lie- 
Pcrnai iš Amerikos Episkopą-1 literatūros ir laikraš-
to drabužių vajauH gavome 
50,000 svarų drabužių ir ava
lynės. Išviso praėjusiais me
tais Vokietijoje gyvenantiem 
lietuviam išdalinome apie, 
100,000 svarų įvairių gėrybių.

Beto, dar kai kuriuose Vokie
tijos kraštuose maisto ir dra-; 
bužių davėme latviams ir es
tams.

čių. Pažadėjau jiems iš Muen
cheno pasiųsti.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotoerafljo* 

mūsų ^peeialvhS

TON PHOTO STI BIO
flncorporatedl

EDVARDAS ULIS. mv 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 
Lietuvoje ir Sibire

MES SIUNČIAME VISKĄ KA JOS PAGEIDAUJATE. 
Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

2sk

^78.79

pamušalai. 2 poros kojinių, 2 pr. vyr. kojinių 
A 1 Medžiaga penkiems vyr. kostiumams 3^ yard 
kiekv. ir pamušalai 2 poros kojinių.
2 pr. vyrų kojinių, 2 skarelės
A 2 Medžiaga trims vyr. kostūmas 3*/2 yrd. kiekv. 00

Pamušalai trims kostiumams y>*T/.W
A 3 Oda 2 poroms aulinių batų su priedais augštos kokybės

Medžiaga dvejiems vyr. kostiumams.
Dveji pamušalai. ATI
2 skarelės yl/O.Uv

A I Medžiaga trims vyr. kostiumams su pamušalais.
Medžiaga trims moteriškiems kostiūmams. 4 yard. kiekv.
2 poros kojinių
2 poros wr. kojinių
1 Skarelė

I
» ANTANAS TVERAS

DIPL. LAIKRODTNTNKAR
-i- į. Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny

bės. religiniai dalykai (devocionalai I. 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

į(81.65
Jūsų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

AL'S EEPORT-IMPORT GIFT PARCEL SERVICES

243 Granby Street, Hartford, Conneetleut
Telephone CH 22609

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo" Bendra- 
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
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 Švaistąs-Balčiiinas ir Domas 
Velička.

4. Romano Riužetą 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
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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



K i'

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, lapkričio 6, 1957

KANADOJE CLASSIF1ED ANI) HELP WANTED ADVERTISEMENTS
Sudbury, Ont.

Ateiviai — rinktinė mažuma
Arkivyskupas Giovanni Pani-

Hamilton, Ont.
Rekolekcijos V. A. parapijoje

REAL ESTATE

Mwl 2 a.. II a 5 dideli kainb., 
centr. Slld. angį., garažas. *14,500.

Hamiltono V A. parapiioa Kumpinis mūr. namas Ir krautuvė. 
, » ... I Gerai einantis biznis Brighton Paik. le bažnyčioje nuo spalio 20 iki 2» centre. Prie kraut. 4 k. butas,lydimas vysk. A. Carter ir • rekolekcijos pravestos I Med. z a. a būt.. *lid. rad.. alyva, 

kitų augštų dvasiškių, Sudbury d- vyko rekolekcijos pravestos pajRmų $210 m6n
4 6 * svečio kunigo Sabaliausko iš m ui « i» »*nt. siid.

co

ĮSbuvo trejetą dieną ir aplankė P!,m(,ka|ai , amaWo8bu.į.. padu. -r.*-
žymesnes religines institucijas. A . . ....vo rytais ir vakarais ir buvo 

gausiai tikinčiųjų lankomos. Re-
, -- :__ kolekcijos baigtos bendra Šv. Ko20 d., buvo oficialus priėmimas ...... .. J, , ♦ „ munija Kristaus Karaliaus die-gražiai išpuoštame miesto sta- ,

j. ii, • -7 onn ną. Vakare vietos ateitininkųdione, kur dalyvavo apie 7,000 ** - rr ■ . , i------------------------------------------
žmonių Sveikinimo kalbas naša kuoPa suren£e Kristaus Karai. „ s mieg., gamtas, sis,700
. , , ” ... . . , minėjimo akademiją. Paskaitą j“ kamb. mur. 3 mieg. gar. si&.ftookė du dvasiškiai anglų ir pran- . .. A. . _. , _ L 5 kainb., mūrinis naujas. *18,500.

rUUaAi,, skaitė torontietis A. Rinkunas, 2 pu 4 kamb., mūr., uid. ak. *23,000. cuzų kalbomis, o \isų piheč.ų men;ne programos dali atiįkj ,““,ne ir d“UKlau n“mų paMrlnkl,n,,‘ 
vardu sveikino miesto burmist- L™”lLIirog.raIrs.A. AGLINSKAS Real Esfale

Buvo apsistojęs Christ the King 
klebonijoje. Sekmadienį spalio

ru J. Fabro. ftv. Tėvo atstovas ^tadieninės mokyklos auklėti-
niai ir ateitininkai. Tenka džiaug i 

i tis gražia vietos at-kų kuopos:
viniojų sudaro f anglų-kilmės veikia’ kuri’ be savo tiesioginių 

1 pareigų, rengia gražius minėji
mus, pasilinksminimus, platina 
lietuvišką spaudą ir išlaiko bib
lioteką. Užmigus ant buv. apyl. 
valdybų laurų dabartinei KLB

pasakė kalbas angliškai ir pran 
cūziškai. Trečdalį Sudburio gy

žmonės, trečdalį — prancūzų ir 
trečdalį — kiti europiečiai, bet 
iš viso yra net 39 skirtingų tau
tybių. Yra labai didelis procen
tas ir naujųjų ateivių — tai bu . TT _ . ,, , ,,. ........................ , * 1 Hamiltono apyl. valdybai, ateidingas imigracinis miestas. Sv. ____ •
Tėvo atstovas ragino ir senuo
sius, ir naujuosius gyventojus iš 
rtiokti abi valstybines krašto kai 
bas ir praktikuoti krikščioniško- 
kosios meilės įstatymą. Naujie
siems ateiviams priminė pareigą 
išlaikyti savo tėvų tikėjimą, kul
tūrą ir papročius. Be to ragino 
duoti gerą pavyzdį kitiems tikė
jimo pareigų išpildyme. “Ar jūs 
norite, ar nenorite, bet tūkstan
čiai stebi jūsų elgesį ir jūsų dva
sinį gyvenimą. Būkite pavyzdin
gi”. Priminė, kad šio krašto są
lygos yra visai kitokios, čia susi 
duriama su žmonėmis kitokios 
galvosenos ir kitokių tikybų, Į- 
spėjo nuo pavojų pasiduoti ma
terializmui.

Naujieji ateiviai čia sudaro tik 
mažumą. “Jūs turite jausti pa
reigą“, tęsė toliau, “išlikti rink
tine mažuma, sugebančia išlaiky 
ti šventą tikėjimo palikimą ir sa 
vo gražius papročius, kuriuos at 
sivežėte. Silpna mažuma dažnai 
tampa užmiršta ir apleista ma
žuma. Naujame krašte turite

ninku veikla yra šviesūs pragied 
ruliai mūsų kolonijoje. '

Parapijos inūgė
Mūsų bažnyčios skolų sumaži 

nimui yra rengiama didelė mu
gė, kuriai jau suaukota eilė ver-

(Nukelta į 7 psl.)

Brockton, Mass.
PADĖKA

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Dienos, 
Lakewccd Park, Pa., rengėjams 
ir dalyviams už auką $500.00, ku
rią apturėjome, kaipo mums skir
tą pelno dalį. Toks lietuviškos vi
suomenės duosnumas ir rengėjų 
pasišventimas padeda mums ir to
linus tęsti labdarybės darbus mū
sų tautiečių tarpe. Ypatingą pa
dėką reiškiame sekantiems: Gar
bės pirmininkams: Gerb. prelatui 
S. Dobiniui ir kunigui P. C. Čes- 
nai; Pirmininkui ir iždininkui: ku
nigui Kazimierui Rakauskui; Vi- 
ce-pirmininkui kunigui Jonui Luk
šiui; Sekretoriui: kunigui Juoza
pui Neverauskui: Skelbimo komi
sijai: kunigui Juozapui Čeponiui ir 
kunigui Stanislovui Railai; Prog
ramos, parodos, ir tvarkos rengė
jams: kunigui Leonui Pečiukevi-

outi nepalaužiamos dvasios ir . u k. n’. ! Nugenimi Wassel ir . , 5 , , . -kunigui Vihamui Vėžiui: žodžiutvirto charakterio .
Po to buvo šv. mišios ir tautų 

rožančius, kurį kalbėjo 39 skir
tingos tautinės grupės su savo 
vėliavomis ir tautiniais drabu
žiais. Lietuvių grupei atstovavo 
dvi poros su tautiniais rūbais ir 
Lietuvos trispalve.

šaunios sutuoktuvės
- Gražiai išpuoštoje bažnyčioje 
kun. A. Sabas palaimino moterys 
tės ryšį Viktoro Virginijaus Lum 
bio ir Claudette Lacourciere. Iš
kilmingoms giedotoms šv. mi
šioms asistavo diakonas ir sub- Į 
diakonas. Tai pirmos tokios su- { 
tuoktuvės visoj Sudburio lietu
vių istorijoje. Po to buvo pui
kios vaišės jaunosios ir jaunojo 
namuose.

Trumpai
— Dr. J Baltrušaitis tapo per 

keltas iš pietų Ontario į North 
Bay. Jam pavesta rūpintis On
tario šiaurės miško kirtėjų plau 
čiais. Tad jis turi važinėti iš 
vienos vietos į kitą. Neseniai ap
lankė ir savo draugus Sudbury- 
je. Dr. Jono ir Bronės Baltru
šaičių garbei pas jų senus pa
žįstamus A7 V. Jašiūnus buvo 
suruoštos jaukios vaišės, kurio
se, be vietinių, dalyvavo Augus- 
taitienė ir L. J. Barčaičiai iš To
ronto.

— V. Kriauėeliūnaitė laimėjo 
Fordo kompanijos $20 premiją 
už dešimties dainelių atspėjimą.

— M. Meškauskas, kaip pavyz 
dingas elektrinės tarnautojas, 
gavo paugštinimą ir perkeltus I 
į Niagara Falls, Ont. Linkime ! 
jam ir ten sėkmės.

— V. Skvireckai pasistatydi
no namus, kuriuos kun. A. Sa
bas pašventino. Namų šventini
mo vaišėse dalyvavo gražus bū-1 
relis jų artimųjų draugų.

— St. Krivickas nusipirko na- j 
mus.

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas bus lapkričio 16 d. uk
rainiečių salėje, Frood Rd. Kon
certinę dalį atliks solistė Stefa
nija Mašalaitė iš Toronto. Pra
džia — 7 vai. vakaro. Tikimės, 
kad atsilankys lietuviai iš iš to-1 
ūmesnių apylinkių. Sudburiškis

visiems, ka.m priklauso mūsų pa-

Seseles ir jų globojami seneliai 
kasdiena ma’daus Da^^iškaio Tė
vo. k o d Jis S^vo eralvbe ir geru
mu teiktųsi atlyginti visiems, taip, 
kaip Jis vienas tegali.

Didžiai dėkingos — 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 

Mctina M. Anuneiata

sklyi
*28,000.

M. ŠIMKUS
KKAL E 8 T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tek GUtfaidfl 4-7460; 

YArds 1-2046
Kės

2439 W. «« St. HE. 4-8202

LSNCOMCOJAMA -- bDK REN I

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnnoniavi 

inui. Patarnavimas veltui Turimi 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Estau
5916 So. LVestern. PRoopect 8-2281

IŠNUOM. 3 KAMB. BUTAS, 
ANGLIŠKAME RŪSY.

POrthsmouth 7-8981

REAL ESTATE

nitlUHTON P.MtKE, ti kamb cot 
inge, ant plataua 72 pėdų sklypo. 
l>uug saulės Ii švtesoa. ;s bloko nuo 
parapines mokyklos 2 automobi
linius Karatus. Pamatę šį (luiną būsi
te sužavėti. {mokėti tik *4,000.

I2ial & Campbell Avė. 5 kamb. cot- 
tage. Yra Eiigltsh bas- meni, kuriame 
pravesta vandens Ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažus, (mokėti tik *4.500.no.

I kamb. namas. Pilna pastoge Ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-aietiltal. Gražiai apsodintus. 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesni namą

2-Jų butų — G ir 4 kamb. med. 
Automat. apšild. Modern. virtuve ir 
vonia. 87(4 pėdų sklypas *90 paja
mų į men. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. C kamb. mūr. bungalow. Arti 65 
Ir Ijivvndale.

(i kamb. mūr. bungalovv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 63 
ir Chrlstiana Avė.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef. LUdlow 5-5909

REAL ESTATE

I mūr. 3 lit. kraut. v. S. gar. — 23.400 
mūr. 3 bl. išdek. c. A. gar. — 24,500 
med. 2 b t. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. ti kb. naujus, lld. lot. — pigiai, 
i ru pigių ir pelningų namų sąrašus

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

MARQl’ETTE PARKE:
Mūr. liung. 6 kainb. arti parko.

. eenlr. guzu šildytu, .reikia parduoti 
■ šių savaitę.

BKIUHTON PARKE:
, Mūr. 2 po 4. eentr. šildymas, arti 
susisiekimo. Nebrangus.

G AG E PARKE:
Mūr. 5 butai, po 4 kamb 

šildymas, gražiai atrodo iš 
modern. įrengti butai, 
mos.

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

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

šioje nekilnojamo turto pardavimo! 
įstaigoj*- perkant ar parduodant, jū 
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
KKAL. ESTATE HALES 

2000 W. 59tb St. TeL PRospect 8-5454

centr.
lauko.

REAL ESTATE

<XXXXXX><X>OCK>CXI<XXXXHXXXX><X> 
MARMI'LTTE I*ARKE

2-jų augštų mūr. 4 po 5 k. *49.600.
A. Šimkus.

GAGE PARKE
6 k. mūr. bungalow t galimybė pa. 

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonių. 33 pėdų sklypas. Guzo šikii 
Garažas. *18,500.

Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
mieg.) inod virtuve ir vonia. Guzo 
suu. TV .vumb. rūsy. GurazaB. *18,900

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Coitage ao pėdų sklypus su 
*136.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Alunnnuin langai, garažas 
pilna kaina *16.000.

PASITE1RAI UITE mūsų narnų_ X- t- »._JGeros paįa-Įlr įtikinsite gerais plrklniui-

VARPAS
I

Real įstato — Insurance — Rentals ; 
Notai-y Public 

591(5 So. Westem Avė.
PKosp. 8-2234

o<xxxhxx>voo<xk>oo-o-c><kkkk><xx>

HELP WANTED - FEMALE

REIKALINGA VIRĖJA 
VIENUOLYNUI

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

Telefonuokite PO 7-4477 po 
3 valandos po pietų.

COOk RANTED
For Convent on Northw>-st slde. 

Room. Bath wlth Shower. radto and 
television. Good salary. Shouid be 
good Cook for simple cooking. Mušt 
speak and understand Engllsh. Call 
Slsl.-r Mary Helena. l \ 7-7622 be
line 3 P M or UN 7-9884 after 3 
P M

ST. EUGENE CONVENT 
7920 W. Fosttir Avė.r

HELP \V ANTED — MEN

BUTLDING & REMODELING

i---------------------------------------- ~
Išnuom. 6 kamb. butas. Karš

tas vanduo. Naujai dekoruotas. 
Pageidaujama suaugę.

2536 West 45th St.
Tei. FBontiei 6-4216, po 5 v. v.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• Chicago Gaily News kores

pondentas Beech vakar pranešė, 
kad sovietų Sputnik sumažinęs 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prestižą Azijoje.

• Kiek Panevėžy je pastatyta 
naujų namų. Vilniaus radijas 
spalio 3 d. paskelbė, kad Pane
vėžio mieste, kuriame prieš ka-1 
rą buvo 26,000 gyventojų (c I 
dabar, tikriausia, žymiai dau
giau), po karo pastatyta arba ! 
dar statoma 1,500 gyvenamųjų 
namų. Tai yra maždaug 120 
namų kasmet. Tokiam didokam 
miestui tai palyginamai nedaug. 
Ir visdėlto Lkp Panevėžio k )- 
mitetas savo posėdyje šiais skai 
čiais pasigyrė.

5 AKRAI ŽEMUS
Puikus 6 kamb. namas netoli 197 

ir Crawford. Centralinis šildymas.
Garažas. Traktorius ir visi žemei , Parduodamaa mūrinis namas — 
dirbti įrankiai Daug vaisinių ir kt--fk uv6 tinkant, bet kokiam bizniui 
tokių medžių. Viskas tik *17,600. A. 1
Rėklaitis.

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

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

TIK S 18,900
6 kamb

ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažus. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpublio 7-7205.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą.

, -------- (4 mieg.) 6 metų mūr. i'Naudokitės mano teisingu patarna-
namas, vienas blokas nuo Marųuette ,
Pk. šildymas alvva.- A. Katilius. |

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- j

galotv, 6543 S. Campbell, parduoda- į
mas už $18,000. P. Leonais.

P, LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
VKI telefonai: AVAlhrook 5-6015

D <5 M E S 1 O 1

M O V I N G
V tfENJULib atlieaa įvairiut 
įerkraustymus bei pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų.

Tei. BIshop 7-7075

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

BEpubUc 7-9400 

Arti 71-os ir Campbell Avė.

^Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-S j 
Smo, pertvarkymo (remodeling) dar baili 1

VACYS PETRAUSKAS į
BUILDING CON1RACTOR 

i4327 S. Campbell Av„ Chicago 32, III.* 
Tei.; YArds 7-9675 arba CL 4-745O<

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTGB 

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

Namų tei. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street I

\Vc tiave an lininedlate openlng for

• RATE CLERK
and

OFFICE MANAGER
For Southern Carrįer. Contaet — 

V. R. Archer, th-niTal Motor Ezpsvss 
3417 So. Cicero Avė., BIshop 2-1992

Reikalingas vyras PLAUTI IN
DUS ir atlikti kitus bendrus dar
bus. 6 dienas savaitėje. $60 į sav. 
Kreiptis —

SHARKO’S RESTAURANT 
6301 W. 63rd St.

MISCELLANEOU8

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis lr auto VIRV 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

•7M 8 WESTERN AVĖ. PB 8-95SS

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

44VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis aplp 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 lr net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
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 sumažinti.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

Narnų statybų, įvairūs pataikymai 
‘ ir pardavimus, jei norite pirkti ar 

užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- 
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 pirkite ar užsisakykite pas

i pėdų sklypas. Garažas. </ Č> I Ibi IZ I I C
HEmlock 4-4533. V- b I IVI h U □

! Z"'______ ' Susitarti šaukite TErminal 9-5531 i
1 AR NORI SAUGIAI INVESTUO- ; nuo 5 vai. p. p kasdien ir sekma- ’ 
TI? Štai Čia — 3-jų augštu na- dieniais nuo 10—4 va*. Adresas: 515! 
mas — 10 butų. Pajamų $11,500 Wlllow Springs, llt_________ .
Arti Marųuette Parko. Kreiptis j . zr. , i
sav. 2621 W. 61 St. (1-me augšte). J. DKhlVh and SOlN
' 9528 LA CROSSE AVENUE OONSTKUCTION COMPANV |

(1 blk. į vak. nuo Cicero Avė.) 1442 S 48th Ct., Cicero 50, III

NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT- 
1R SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- Į 
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
L.EGULO Ointmpnt Jos gydymo 1 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite ją tapgi nuo, skau
džiu nudegimų. .Ti tappgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHUETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančlos suskilaios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 

j pardtiodama — po 75 
' centų, *1.25 ir *3.50.

Pirkite vaistinėse Chi- 
cagoje ir apylinkėse:
M1Iwaukee, Wts.. Ga- 
ry, Ind. ir Detrolt Mi- 
chigan, arba rašykite 

j ir atsiųskit Money Or
deri į —

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

smk

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
vininkus vietoje.

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTAT.E-INSURANCE 

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

GAGE PARKE, 6 kambarių 
bungalovv. Ištisas rūsys ir pašto- į 
geje patalpos (in attic dormer). 
Naujas boileris, apšildymas karštu 
vandeniu. 2 automob. garažas ir 
ant viršaus sandėliui patalpos. Ne
paprastai puikiai išlaikytas na
mas.. Kaina tik $17,800.00. Reikia 
pamatyti, kad įvertintumėt. Ban
kas duoda paskola $14,000.00. Rei
kalinga įmokėti tik $3.800.00. Šū
kis. Telel. LUdlow 5-5900.

NĄUJAS 6 KAMBARIŲ 
MŪRINIS NAMAS

6933 So. WOLCOTT AVĖ.
Telefonas HEmlock 4-0442, 
po 5 vai vak., šeštad. ir 

sekmadienį tisą dieną.

NAMAS IR BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE. 4 gyv. kamb. užpa
kaly. 2 autom, garažas.

3418 Wez4t 63rd St.

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų Įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tei. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

ŠILDYMAS
A. Stančlauskae instoliuoja i 

sų geriausių Amerikos firmų g& 
ir alyva kūrenamus pečius fc 
naces), visų dydžių oro vėsint 
vus (Air oonditioners) ir atliel 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicei
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vi 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAimOH AGENTPRi
Visų rūšių apdraudos. Automol 

nų finansavimas. Notariataa Valat 
)>6s patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kiti 
pasiteiraukite pas mus

JONAN KIRVAITIS 
VVAlbrook 8-5S7I

INTERSTATE INSURANCE AOENl 
6108 N. Ashland Avė., Chioa*o SS, 1

ĮSIGYKITE DABAR !

Skelbtis "DRAUGE“ apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas j 

j lietuvių dienraštis, o skelbimu kai 
! yra prienama visiems.
| 111111111111111111111111111111111111111,niiiiiiiiniiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėje,

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti
“D R A C G E”

4545 W. 63 St., Chicago 29. UI.
.......................................... . ’

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai 
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
uasakų knygą -

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce 
dės. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

I 4 0 R AUGIS"
(545 W 63rd Street, Chicago 29. III.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ 

MŪRAS
Bullders G« n. (kMatractors 

Atlh-ks planavimo lr staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namu įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. I1L

Statome
NAMUS IR

GARAŽUS
MASTfcR SUILBf’S
Genere '"ontractlng Co.

(Bar. V. Sodeika ir .1, sliori'hNkar
1660 8. 48TH CT., CICERO 50, IL1

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-I23A
> atliekam*- vtaus ntatyboi* t> v* 

tvarkymo < remodeling) darbus

D e M E S I O 1
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RADIO PROGRAMA

Liet. Radio Programa Iš stoties 
WLYN. 1360 kil. sekmadieniais 2:80 
— 3:00 vai. popiet: liet. muziko, dai
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rot 
kalais kreiptis į Steponą. Minką. 
Baltic Florist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 
27. Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis "Draugas”. 
iiiiiiiiiinuiiiu»miiiiiiutinnnmiiunwn

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Flttsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vaL p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithua.nian Catholic Hour,
Radijo Station WLOA. Braddock. 

Pennsylvamia.

ĮSIGYKITE DABAR

iRemkite ilicn. Draugą!
VYSKUPŲ FONDO RINKLIAVA

Lapkričio 24-80 dienomis Amerikos Katalikų Vyskupų 
šalpos fondas daro drabužių rinkliavą užsienio katalikams 
šelpti.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROROMS

“Drauge“ galima gauti NAUJ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRI 
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų 
atspausti rankomis šilk skreen b 
du. VARDADIENIO, GIMTADI1 
NIO, PADĖKOS, U2UOJAUTO 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI 
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ Si 
KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir Pj 
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 A' 
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskit

“DRAUGI S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, m.
Platintojams duodama nuolaida

4.500.no


i
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tingų fantų. Kiekvieno parapie- 
čio pareiga nusipirkti nors dvi 
knygutes (vienos knygutės kai
na $2.50) ir tuo pačiu paremti 
mūsų parapiją. Laimėjimų trau 
kimas numatomas lapkričio 30 
d. Royal Connaught viešbutyje. 
Po to — pasilinksminimas, gro
jant gerai muzikai. Numatoma 
yra ir programa. Hamiltono ir 
apylinkių lietuviai prašomi lap
kričio 30 d, rezervuoti V. A. pa
rapijos rengiamai mugei ir gau
siai atsilankyti j paskutinj pasi
linksminimą prieš adventą.

Trumpai

KRITIKUOJA

Buvęs prez. Truman pieų metu

DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ MAŽI NUTIKIMAI
VISUOMET REIKIA STOVĖTI JĄ. AA ĮAMŽINSIU

KATALIKŲ SPAUDA 
LENKIJOJE

* VTV , , I metu Lenkijoje eina 49Žymusis KIX amžiaus pabaigos Anglų istorikas Edward Gibbon, Į kataliku UPrį„dinifli laidiniai b. 
J A Valstybių rašytojas Markas gyvenęs 1737 — 1794 m., kurio ka- KalanK4 Pe uodimai leidiniai, jų 
Twainas kartą buvo pakviestas j pitalinis trijų tomų veikalas “Ro- vienas dienraštis ir devy-
vieną mažą miesteli skaityti pas- mos imperijos smukimas ir galas” ni savaitraščiai. Bendras jų ti- 
kaitos. Atvykęs ir turėdamas dar dar ir šiandien tebėra istorikų di- ra*as 787 000 epzemnlinrini 
kiek laiko, jis nuėjo į kirpyklą nu- džiai vertinamas, savo jaunystėje » £ P •
siskusti. buvo labai įsimylėjęs j gražuolę------------------------------------------ -—
- Atrodo, jog Tamsta nesate Eliza^th Tačiaa Jis turė-

vietos gyventojas? — paklausė S “ & S?;
kirpėjas, gerai žinodamas, kad jo K.vdytoją, kuris taip pat rodė 

J ’ •; dideles simpatijas šiai damai.

— Visuotinius susirinkimus ib s Angeles kritikuoja dabartinę 
JAV vyriausybę dėl iniciatyvos stošio mėnesio pabaigoje numato 

sušaukti KLB valdyba ii- Lietu
vių Namų Fondo valdyba. Rei
kia pažymėti, kad lietuviškų na-

kos politikoj. (INS)

A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI
mirus, jo žmonai p. Bronislavai, broliui Kaziui ir jo 
šeimai reiškia giliausią užuojautą

Juozas RimkevičiusG UŽAUSKŲ
BEyERLY HILLS GELINY6IA

niekuomet anksčiau nebuvo niekur 
sutikęs, nes visus vietinius gyven
tojus jis gerai pažino. j nuo kvailo tamstos plepėjimo, Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban-

— Taip, — atsakė Mark Twain, , — išdidžiai pareiškė anas gydyto- ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

— Kai panelė Elizabeth susirgs

-šis yra pirmas kartas, kada man jas, kada jie vieną dieną susitiko 
: tenka viešėti jūsų miestelyje.

— Tamsta atvykote kaip tik lai- 
: ku, — painformavo jj kirpėjas. —

taitos gražuolės kambaryje, 
tik aš tegalėsiu ją išgydyti.

— O kai panelė Elizabeth tams- 
Kaip tik šiandien vakare miesto to8 gydymo dėka numirs, — atsi- 
salėje Markas Twainas skaito pa- kirto Gibbson, —tai tik aš sugebė- 
skaitą. Ar eisite jos pasiklausyti? gįu įamžinti jos vardą...

— Manau, jog reikės nueiti.
— Ar Tamsta jau turite biletą? 
— Ne, dar ne.
— Bet jau visi biletai yra išpar

duoti ir teks Tamstai stovėti.

MASCAGNIO MOKINYS

Garsus italų kompozitorius Piet- 
ro Mascagni, gyv. 1863 — 1945 m., 
operos “Cavalleria Rusticana” aunantį pamokslą. Po to ilga vir- -.Tai nieko nuostabaus - ra- = k^ ^.avo langais £ 

• - • ••• . ... .. miai atrėžė Tvvainas, — aš nore- ’ 13mij statybai jau turima bšveik tinė automobiliu palydėjo vebo- =
2X000 doleriu ' katallkl' kaP>"« vakar'l T°' Kalėčiau sėdėti, kai tas tipas skai- operos

melodiją. Pasipiktinęs perlėtu tem
pu, kompozitorius išėjo į gatvę ir 
sušuko tam muzikantui: 

i —•' Aš esu Mascagni! Aš tau pa- 
Pagarsėjęs japonų admirolas rodysiu, kaip šią vietą reikia gro- 

Togo 1904 — 1905 na., karo su ru- ti teisingai. — ir, pagriebęs “ka- 
sais metu, nugalėjęs caro laivyną, tarinkos” rankeną, jis pradėjo ją 
netrukus po savo pergalės lankėsi grePai sukti.

toniečiai, atsilankius į namus rin i katalikiškųjų organizacijų var- J^ingai^riimks^ bUV° ziSą^grijlnt K teisim
kėjui, prašomi neatsisakyti nuo J" J~ ‘ A **

ronte. Pabaigus relig. apeigas, to paskaitas ...
— Numatoma, kad Kanados kapinėse žodį tarė buvęs Vliko

Krašto Tarybos suvažiavimas į- pirm. Jonas Matulionis, velionies 
vyks Hamiltone. artimas bičiulis. Kanados Lietu-

— KLB apyl. valdyba vykdo iVių Bendruomenės vardu kalbė- 
narlo mokesčio rinkimą. Hamil-1 jo jos pirmininkas Meilus ir visų

VANDENS TAURE

2143 VVest 6Srd Street 
Telef. PR 8-083S Ir PR 84)834

aI A

Ai

solidarumo mokesčio sumokėji
mo, nes tai yra kiekvieno KLB 
nario pareiga. K. B.

du — dr. A. Šapoka. Atsisveiki- JAValstybių vyriausybė jo gar- gaį įškišęs”pro langą galvą, Mas- 
nimas su velioniu kapinėse bu- bei surengė iškilmingus pietus, (.agni pastebėjo, kad ant apšepu- 
vo užbaigtas Tautos himnu j kurių vyriausias šeimininkas buvo sįos “kitarinkos” dabar jau buvo

tuometinis JAValstybių užsienių nemažu raidžių užrašas: “Mascag-
nnnitn, Paninės srtiTvunn ! reikalų ministeris Williana Jennings nio mokinys”. Surinko Ed. šulaltisPo apeigų kapinėse artimiau- Bryan Tradicijoa reikalauja, kad ___________

šieji Pabedinskų šeimos giminės, l vyriausias šeimininkas svečio gar-
bičiuliai ir pažįstamieji susirin- bei pakeltų tostą ir išgertų su juo
ko jų bute Indian Rd„ Toronte labai griei-
paguosti Bronislavą Lukoševi- tai nusistatęs prieš alkoholį ir nie-

, čiūtę - Pabedinskienę ir su jais kuomet nebeėmė i burną jokių visame pasaulyje buvo įvesta
enaruomeneje y- : 2 SPSUte Ona Pabe- 8Vaiea1'I- Todėl kaikurie JAVals- g Tszaus Širdies šventė Tsna-•a labai gerai žinoma Ramūnų t ni]814 J° 8 ę ~ \ aDe tybių vyriausybės nariai buvo šiek sv; JeZ8U8 Širdies švente, ispa 

šeima Prof dr. A Paplauskas - drnskaitę bei svainį Lukoševičių, j tiek susirūpinę, kad tie pietūs ge- nijos išleistas specialus pašto
12-ls „ *’ rai pasibaigtų, nesukeldami jokiųRamūnas Ilgi praėjusios vasaros j _ _____ , tojjmesnjų neaiškumų ir kad sve-

dėstė Cttawos universitete, kur NUOSTABUS IŠGIJIMAS čias ir Japonijos vyriausybė dėl to
taip pat dirbo ir jo žmona dr. LIURDE neįsižeistų.

Bet, laimės deliai, viskas pasi
baigė gerai. Atėjus tinkamam mo
mentui,' pietų metu ministeris

Ottawa, Ont.
Susirgo dr. M. Ramūnienė

Šioje kolonijoje ir visoj Kana
dos Lietuvių Bendruomenėje y

ŠV. ŠIRDIES PAŠTO 
ŽENKLAI

Minint 100 metų sukaktį, kaip

ženklas, kuriame vaizduojamas 
Švč. Širdies pasirodymas šv. 
Margaritai Marijai Alacoąue.

JUOZAPAS
PRANCKEVICIUS

Gyveno 5625 S. Trlpp Avė. 
Tel. PO 7-9214

Mirė lapkr. 4 d., 1957, sulau
kęs H K m.amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau
lių apukr., Krokių parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Amelija (Gabrėnaitė), 
2 podukros: Caroline Bank,
žentas Morris; ir Helen Paige, 
žentas Joseph, posūnis William 
Anužas, 2 broliai: Stanislovas 
ir Antanas, sesuo Tille Snod- 
grass ir jų šeimos, kiti klminės, 
draugai ir pažįstami.

(tunas pašarvotas A. M. Phil
lips koplyčioj, 3307 I.ituanica 
Avė. ,

La.idotuv6s įvyks ketv., lapkr. 
7 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į Šv. Jurgio para
pijoj bažnyčia, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už vello- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę žmona, podukros, 
posūnis Ir žentai.

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ'
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South Caiifornia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Marija Ramūnienė. j Nuvykęs į Liurdą nuostabiai
Paskutiniu laiku Kanados So- staigiai išgijo »paraližuotas pran 

cialinių Mokslų Taryba paskyrė cūzų'karys veteranas Georgės Bryan atsistojo ir. pakėlęs stiklą 
prof. dr. A. Ramūnui stipendiją Marąuerite. Laike vokiečių in- di-
parašyti veikalui apie Amerikos vazijos Prancūzijoje jis buvo dėlę pergalę vandenyse, todėl aš ir 
ir Europos auklėjimą. Šiuo me- sunkiai sužeistas: perskelta jo keliu jo garbei taurę su vandeniu, 
tu prof. A. Ramūnas studijiniais j kaukolė ir sužalotas nugarkau-j ‘^pSiū
tikrais yra išvykęs į Europą, iis. lę &3mpane> tuomet ** pakel81u
kur dabartiniu laiku yra apsisto- ==
jės Londone, Anglijoje.

Besi jautusi ligi tol labai svei
ka ir tvirta staiga susirgo dr. M.
Ramūnienė ir rugsėjo 30 d. bu
vo skubiai išvežta į Ottawos Qe- 
neraJ Hospital, kur ir dabar te- 
begydoma.

Po ketvertas dienų ligoninėje 
buvo padarytos dvi operacijos, 
nes, peršvietus Rentgeno spin
duliais, surasti akmenys tulžyje.

Begulint dr. M. Ramūnienei 
ligoninėje, Azijos gripu susirgo 
ir vjsi jos vaikučiai, kurie buvo 
pristatyti ton pačion ligoninėn.
Vyriausioji dukra 14 m., sūnus 
13 metų. Dabartiniu metu vai
kučiai jau namuose, o motina 
dar turės praleisti ligoninėje tre
jetą savaičių.

Ligoninėje begulinčią dr. M.
Ramūnienę aplankė Zabulioniai 
iš Toronto ir pasisiūlė paimti sa
vo globon Ramūnų vaikučius, 
ko) ligonė pasveiks. Apie Zabu- 
iioaįęnę ligonė sako: “Zabulio- 
niene tokia nuoširdžiai lietuviš
ka, it tikra mano sesuo”.

■Ligonė džiaugiasi, kad nuolat 
yra lankoma sūnelio Mykoliuko 
krikšto mamos dr. A. Šidlauskai 
tės ir kitų lietuvių kaimynų bei 
universiteto personalo. Pr. Al.

Mūsų brangiam bičiuliui

t A-

lę šampane, tuomet 
šampano taurę ...

Mylimą draugę BRONĘ, jos mylimam vyrui 
A. f A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

ALICIJA RŪGYTE

A. | A.

SAULEI RAUBAITEI-TURCTIENEI 
netikėtai mirus, jos vyrą PRANJJ, dukrelę EGLUTĘ, 
ir tėvelius L. ir J. RAUBUS ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Ed. Šilingas, Kažėmekaičiv ir 
GrimskiŲ šeimos.

ANTANUI PABEDINSKUI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtiems — jo žmonai 
Mielai Poniai Bronei, sesutei Onai, broliui inž. Ka
zimierui Pabedinskui su šeima ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

\ z''- ■ ■ '
Dr. Petras Meškauskas su žmona

L1ODĖS1O VALANDOJ 
Saakitt

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•849 8o. Weetera Avą, Air Condltioned koplySa 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

TUms, kuri* gyvena kito** miesto dalyse; gaualme 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ONA KACAS A(KAČIUSIS)
(NARAVAITE)

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskiri) 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną.

Netekome savo mylimos 1956 m., lapkr. mėn. 9 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Nuliūdime liko — vyras Aleksandras, sūnus Theodore, 

duktė Teklė Kwak, žentas Joseph, 4 anūkai, brolis Aleks. 
Naravas, 2 pusseserės: Ona Kirščiūnas, jo vyras Jonas: ir 
Veronika Vitkauskas, jos vyras Victor, ir jų šeimos, švoge
ris Paul Kačiusis su šeima ir kiti gimines.

Už jos sielą užprašėme gedulingas šv. Mišias kepk r. mėn. 
9 dieną 8 vai. ryto St. Patrick’s parapijos bažnyčioje, 119 
Markei St., Momence, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažystamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a.a Onos sielą. Po pamaldų kviečiame draugus ir 
pažįstamus pusryčiams pas Mrs. Joseph Kwak, 6% mylioa 
į rytus nuo Mcmence, Route 1.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, žentas Ir

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ 1410 S0. 

CHICAGO, ILL. CICERO
Telefonai GRovehili 6-23^

T0wnhall 3-2108, 3-2109

50th AVĖ

arba
ILL.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna tjhK Mes turime koplyčias'
vimaa dieną ir nak- KT v s o g e Chieagos ir

1 tį. Reikale šaukti 
• mua.

Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
1348 » GALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3972

Toronto. Ont
Palaidotas A. Pabedinskas

Spalio 31 d. Toronte buvo pa
laidotas Antanas Pabedinskas, 
žymus ir veiklus lietuvių krikš
čionių demokratų veikėjas ir ben 
drai nepaprastai reto kilnumo ir 
taurumo visuomenininkas. Stai
gi ir netikėta jo mirtis penkias
dešimt devintuose gyvenimo me
tuose sukrėtė ne tik visus Kana
dos lietuvius, bet ir bendrai dau
gelį lietuvių visur išeivijoje, nes 
velionis buvo nepaprastai pąpu- 
laros ir mėgstamas asmuo. Lai
dotuvėse buvo matyti žmonių, 
atvykusių iš Washingtono, Chi- 
cagod, New Yorko, Detroito ir 
Monrealio, nekalbant jau apie 
Tajpnntą ir jo apylinkes.

laidotuvių iškilmės vyko iš 
Prisikėlimo bažnyčios, kurios vie 
nu įžymesniųjų organizatorių ’r 
rėiiėjų buvo velionis. Po treje
to, flirtu atlaikytų, šv. mišių pa
rapijos klebonas tėvas Placidas 
pasakė labai turiningą ir jaudi-

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 Gilbert ir An- 
ne Dunne, švogeris John ir 
jų šeimos, švogerka Emily ■ 
Peters, 2 švogeriai Michael ir 
Everaon 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 į šv. Jur
gio pa r. bažnyčią, kurioje j- 
vvks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į £v. Kazimie
ra kapines

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir naž'stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka žmona-
Laid. direkt. Ant. M. Phil

lips, telef. YArds 7-3401.

A. A

ANTANAS KLIKNA
Gyveno 6 228 8. Artesian Avė. 

Tel. OR 6-3339 
Mirė lapkr. 4 d., 1957, 4:30

vai. popiet, stilaukęft puhčh am
žiau#. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Viduklė# par.. 
Papeikiu km.

Amerikoje išgyveno 52 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Monika (Plllplkė), duk
tė Vallrea Ja##, žentas Edward, 
anūkai Clarence ir Jacųuellne, 
broli# Frank, #e#uo Veronika 
KtaHcevvski, dėdė Kastantas 
Butvtla#, Jo žmona Ltdo.vlka, 
kiti giminė#, draugai ir pa (šla
mi, Lietuvoje liko senuo Stefa
nija.

Priklausė 8LA Kp. No 52,
Chieagos Liet. Draug., Teisybė# 
Mylėtojų Draug., Žemaičių Kul
tūros Klubui ir Utenos Klubui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no koplyčioje, 4348 So. Cali- 
fornta Avė.

laidotuvės Jvyks penktadienį, 
lapkričio 8 d.. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto buH atlydėtas į ftvenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kartote įvyk# 
gedulingos pamaldos už velio
niu sielų. Po pamaldi, bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine#, draugus Ir pnžlstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę- žmona, duktė, žen
tas Ir an-HtaL

Laitiotuvlų direktorius Pet
ras Bleltūnaa Tel. LAfayetto 
3-3572.

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlee-Presldent

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

A ■ ♦ '*

John W. 
Pachankis

Chestar
Vltkaoskas

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DARAU — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JORIO {MOKĖJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJE.

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. H AUST E D STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. CGnunodure 4-222M

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. ' Tel. YArds 7-1133 1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ.. CICERO UI Tel. OLymplc 2-1003

2IUMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 M I6th STREET YArds 7-O7SI

STEPONAS C. LAČKAWlčr
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. AOth Avė Ol.ymplc 2-5245 Ir TOvrnhall S-96S7
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x Tėvų Jėzuitų statybos fon
dui vakarienė įvyks Jaunimo 
Centro salėje, 5620 S. Clare- 
mont Avė., ateinantį sekmadie
nį, lapkričio mėn. 10 dijeną, 5 
valanda po pietų. Vakarienei 
vadovaus Tėvas Jonas Borevi- 
čius. Bilietus vakarienei galima 
įsigyti pas Karvelį, 3322 South 
Halsted St., pas Ramanauską, 
4559 S. Hermitage Avė., “Mar
giniuose”, 2511 W. 69 St., pas 
Gedvilienę, 4639 S. Hermitage 
Avė., pas Jankauskienę, 3328 
S. Lituanica Avė., pas Petkienę, 
4343 So. Rockwell Avė., ir Jau
nimo Centre, 5620 So. Clare- 
mont Avė.

X Rapolas Skipitis, buvęs 
Draugijos Užsienio Lietuviams
Remti pirmininkas, pakviestas, . . _ it ,,, , f. . , x , .. . nmų specialistai J. Hollomandalyvauti Lietuvos krepšinio . T_., „ ....... „ _.. ... I ir Hibvard bei Union Carbide
pergalių minėjime. R. Skipitis bendrovės mokslininkas D. 

Swan pareiškė, kad rusai tikrai 
gali ketvirtadienį, švęsdami re-j 

! voliucijos sukaktį, paleisti ra-j 
• ketą į mėnulį.

pirmasis pakvietė Amerikos 
lietuvius sportininkus atvykti 
į Lietuvą. Pirmoji Amerikos lie
tuvių sportininkų ekskursija į
Lietuvą atvyko 1935 m. vasa- __________________________
rą. Da lyvių tarpe buvo Ben. I '
Budrikas (tada laikytas vienu X LRD patikslina Draugo 
iš geriausių krepšininku visoje bendradarbio V. Rmj. pastabą,
Amerikoje), Ed. Kriaučiūnas, 
K. Savickas ir kiti. Dabar juos 
vėl pamatysime krepšinio per
galių minėjime ateinantį šešta
dienį ir sekmadienį.

X Vienas asmuo, rašydamas 
labai svarbius straipsnius, krei
piasi į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą jieškodamas šios perio
dikos: Pradai ir žygiai, Litera
tūra, Prošvaistė, Vairas, Lietu
va (ėjusi Lietuvoj), Aušrinė ir 
Naujoji Lietuva (ėjusi Vilniu
je). PLA vadovybė, norėdama 
jam padėti, labai prašo tuos, 
kas turėtų šios periodikos, per-
leisti ją Pasaulio Lietuvių Ar- Vajaus paskutinė diena yra
chyvui. Tuo žygiu bus padary- Į lapkričio 12 d.
ta dviguba nauda: patarnauta , x Alb. Dzirvonas, V. Mom-
šiam reikalui ir apsaugota atei
nančioms kartoms.

X Savanoriai-kūrėjai jau 
prieš porą metų pareiškė pa
geidavimą, kad jie būtų įjung
ti į Lietuvių Bendruomenę, kaip
visa organizacija, bet neturint liauskas ir P. Kinderis
aptartos tvarkos ir dėl kitų ne
aiškumų viskas pasiliko iki šiai 
dienai. Dabar, po Tarybos su
važiavimo Chicagoje, kai šis 
klausimas aptartas ir numaty
tos galimybės organizuotai 
jungtis į Bendruomenę, sava- 
noriai-kurėjsi galės įsijungti 
organizuotai kaip skyrius.

X Kun. J. šaulinskas, Visų 
Šventųjų parap. klebonas, po 
gana sunkio^ ligos pradeda at
gauti jėgas. Tikimasi, kad šį 
mėnesį galės sugrįžti iš ligoni
nės. Kaip jau buvo rašyta, kle
bonas yra pasiryžęs pastatyti
naują bažnyčią. Bažnyčios sta- karais. ‘ Cocktail Hour” įvyksta 
tymo rūpesčiai jam neduoda kiekvieną sekmadienį 2 vai. p. p. 
ramybės ir ligoninėje. x Antanas Mikalajūnas, Ci-

X Leonas VaksHis, iš profe
sijos mokytojas, aktyviai dir
bęs Brighton Parko tėvų ko
mitete prie lituanistinės mo
kyklos, taip pat nemažai pasi
darbavęs ir sportiniame gyve
nime, šiuo metu yra Chicagos

cero gyventojas, susirgo ir iš
gabentas į ligoninę. Guli dr. P. 
Kisieliaus priežiūroje. Taip pat 
serga ir Juozas Vaitiekus.

X Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos valdybos 
įvykusiame posėdyje lapkričio

Lietuvių Vyrų choro vaidybos | mėn. 2 d. dr. Jonas Bajerčius 
sekretorius. į pasitraukė iš valdybos pirminin-

X L. Narbutu, R. Ukrlnas.Įko pareigų ir iš pačios valdy- 
Dalia Noreikaitė. Ona Ališytė|bos
ir kt. skaitys savo kūrybas
Chicagos Jaunimo Literatūros 
būrelio susirinkime šį penkta
dienį 7 vai. V. naujuose Tėvų 
Jėzuitų namuose, Jaunimo cent
re.

X Ona Ascilienė mirė Lietu
voj. Amerikoj liko dvi dukte
rys: Leoną Murasky, Cicero, 
DL, ir Marijona Zickus, Grand 
Rapids, Mich. Taip pat liko 
Amerikoje sesuo Eva Macienė, 
Boston, Mase

CHICAGOS ŽINIOS
Paslaptingas skraiduolis
Elmwood Parko policininkai 

pirmadienį virš Chicagos matė 
dideliu greičiu skrendant kaž
kokią ovalinę masę. Panašų 
paslaptingą skraiduolį matė 
žmonės ir Texas valstybėje, ir 
Meksikoje, ir net Piji salose. 
Tuo reikalu susidomėjo ir pra
dėjo tyrinėti JAV aviacija.

Bokštas balionų 
išbandymui

Chicagos universitetas savo 
Stagg aikštės pietiniame kraš
te suplanavo pastatyti 40 pėdų 
augščio bokštą, iš kurio bus 
bandomi balionai. Jie bus pri
pučiami viduje ir išleidžiami 
pro duris, įtaisytas 35 pėdų 
augštyje. Tas bokštas kainuos 
$21,000.

Raketa į mėnulį
Trys amerikiečių metalurgi

jos specialistai: General Elect
ric bendrovės laboratorijos ty-

kad esą mokiniams nebuvo pa
piginti biletai į Baltaragio ma
lūno spektaklį. Ištikrųjų buvo 
įteikta Chicagos Augšt. Litua
nistikos mokyklai 85 biletai už 
pusę kainos, deja, iš 200 moki
nių paimta tik 14 biletų. O pra
dinės mokyklos mokiniams, sa
vaime aišku, biletai neduoti, ka
dangi vaidinimas ne vaikams 
skirtas.

X Roselande Ralfas rūbų va
jų vykdo šią savaitę. Valdyba 
prašo aukoti brolių šalpai. Rū
bai priimami Visų Šventųjų 
para p. salėje bet kuriuo laiku.

kus, B. Mačiukevičius, V. Ra- 
dys, S. Džiugienė, I. Radienė ir 
E. Slavinskas yra išrinkti į 
naują "Dainavos” ansamblio 
valdybą. Revizijos komisiją su
daro A. Paškevičius, P. Kava-

X Marijos Augšt. mokyklos 
Motinų klubas lapkričio 10 d. 
šaukia mėnesinį susirinkimą, 
kurio metu kalbės dr. Edvvard 
Krol. Programa rūpinasi po
nios A. Dudėnas ir J. Durkin.

X Maldos kelionę į Sopulin
gosios Marijos baziliką organi
zuoja šv. Jurgio parapijos vei
kėjai. Autobusais išvyks lap
kričio 8 d. 7 v. v. nuo bažny
čios.

X Don Varno posto baras 
yra • atidarytas trečiadienių, 
penktadienių ir šeštadienių va-

X “Rigoletio” operai kvieti
mai jau sparčiai perkami, nors 
tik dar viena savaitė, kai jie 
gaunami pas platintojus.

X Tamoiiūnas, Gurskis įr 
keletas kitų Cicero gyventojų 
išvyko medžioti. Jiems medžiok
lė labai gerai visada pavyksta.

X šv. Vardo dr-ja, Nekalto 
Sv. Marijos parapijoj, lapkričio 
10 d. 8 vai. turi bendrą komu
niją, pusryčius ir susirinkimą.

Penkios dienos hipnozės 
miege

East Gary, Ind., gyventoja 
V. Hughes, 26 m. amžiaus, tri
jų vaikų motina, užhipnotizuo
ta užmigo pirmadienį ir bus 
laikoma mieganti penkias die
nas. Ji miega Chicagos Hipno
zės Institute, 64 W. Raftdolph. 
Toje patalpoje vyksta paskai
tos, bet ji miega nepažadina
ma. Tokiu ilgu hipnozės miegu 
norima tą moterį išgydyti nuo 
nemigos ir nuo nervų pakriki
mo, kuris jau ėmė reikštis 
aštria odos liga kairėje ranko
je. Ji užmigo tuo hipnozės mie
gu per keletą minučių. Hipnoti
zuotojui įsakius, jos kraujo 
spaudimas nukrito 30 punktų 
ir tai parodė elektrokardiogra
ma Hipnotizuotojo įtakoje ji 
juokėsi, verkė, rodė išgąstį ir 
leido adata durti, nejausdama 
skausmo. Ji saugoma dieną ir 
naktį. Ją taipgi maitins. Ją tirs 
medikų ir psichiatrų stabas. 
Manoma, kad šeštadienį, kai ją 
prikels, ji jausis laiminga ir 
daug sveikesnė.

Tirpdo erdvėj pakibusius 
metalus

Westinghouse Electric ben
drovė pademonstravo kaip tir
pinami erdvėje pakibę metalai 
— titanijus, zirkonijus ir kiti. 
Dideliu greičiu kintančia elekt
ros srove jie įkaitinami iki 
5,000 laipsnių karščio. Tokio 
karščio negali išlaikyti indas, 
todėl tie metalai magnetais lai
komi pakibę erdvėje, vidury 
varinio indo. Tas tirpinimo bū
das išvystytas bendradarbiau
jant su Britų Kolumbijos uni
versiteto profesoriais. Dabar 
jis pademonstruotas Metalurgi
jos kongreso proga specialioje 
parodoje International Amphi- 
theatre patalpose.

Didins Oak Forest ligoninę?
Cook Apskrities komisionie- 

rius John Mackler siūlo, kad tie 
$9,500,000, kurie numatyti gau
ti iš paskolos bonų, būtų pa
naudoti pastatymui naujo prie
stato Oak Forest ligoninėje, 
kur dabar esąs didelis vietų 
trūkumas. Keletas senelių ir 
šiaip liguistų asmenų, laukda
mi kada toje prieglaudoje atsi
ras vietų, net numirė nesulau
kę.

Paliko $5 milionus
Chicagos finansininko Potter 

Palmer našlė Pauline Palmer, 
mirdama paliko $5,210,680. Ji 
mirė 1956 m., sulaukusi 74 m. 
amžiaus. Jos turtas tik dabar 
galutinai įvertintas. Ji paliko 
$133,795 Meno Institutui, 42,000 
paliko savo 10-čiai tarnautojų, 
Ir $30,000 savo 17-kai giminių. 
Likusioji penkių milionų suma 
atiduodama trusto apsaugai ir 
iš jos užaugąs pelnas skiria
mas jos sūnui, dviems dukte
rims ir dukraitėms.

5,000 namv prekiautojų

Conrad Hilton viešbuty Chi
cagoje vyksta suvažiavimas ne- 
judomos nuosavybės prekybi
ninkų, kurių yra atvykę 5,000. 
Suvažiavime vyraujanti nuomo
nė, kad šios šakos prekyba 
vyksta gerai. Jie tik kritikuoja, 
kad vyriausybės finansinė po
litika nesanti realistiška dabar
ties momentui. Laukia lengva
tų paskoloms.

10,000 raštų jieškant 
mergaičių

Chicagoje ketvirtadienį iš
siųsta 10,000 aplinkraščių į 
įvairias policijos būstines, in
formuojant, kad spalio 25 d. 
dingo dvi 15 m. mergaitės: 
Jeannie Paulman ir Laurie Ho- 
vious. Taipgi jieškomas buvęs 
kalinys Tomas Cappe, 34 m. 
amžiaus, kuris dingo tą pačią 
dieną, kaip ir mergaitės.

Toronto LSK Vytis krepšininkai dalyvaus Lietuvos krep
šinio pergalių 20 m. sukaktis minėjimo proga įvykstančiose 
krepšinio žaidynėse. Varžybos prasidės lapkričio mėn. 9 d. 
2 vai. šv. Ritos mokyklos salėje.

27 katės gaisre
Tuščioje parduotuvėje ugnia

gesiai rado 27 kates metalinia
me narve, kai jos blaškėsi ar
tėjant ugniai. Visos katės buvo 
baisiai išalkusios. Kačių savi
ninkė yra Veronika Blackstone, 
kuri praeitą savaitę buvo nu
bausta už žiaurumą gyvulių at
žvilgiu.

Kaimynystės vyrai išgirdo 
toj krautuvėje sprogimą. Atbė
gę pramušė langą, kad išbėgtų 
viduje buvusi žmogysta, bet 
juos pačius dūmai pritroškinę 
ir jie nematę, kas išbėgo. Atsi
skubinę ugniagesiai gaisrą lik
vidavo, o kates perdavė Gyvu
lių Globos draugijai. Gaisras 
padarė apie $1,100 nuostolių. 
Visa tai įvyko namuose 4053 
N. Broadway. Chicagoje.

Iš Lenkijos atvyko 
• vyskupas

Iš Lenkijos į Chicagą atvyko 
vysk. Karol Pekala, Tamau 
vyskupas padėjėjas. Jį priėmė 
kard. Stritch. Garbingasai sve
čias yra sustojęs Šv. Elenos 
parapijoje, 2315 W. Augusta.

Pabrangs mokesčiai 
nuo namų

Meras Daley pripažįsta, kad 
didinant Chicagos biudžetą pa
brangs mokesčiai nejudamos 
nuosavybės, tik jis sako, kad 
tas pabrangimas nebūsiąs toks 
didelis, kaip buvo spėliota. o tik 
iki 12 centų nuo nuosavybės 
kainos.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prel. M. Krupavičius 27 
spalio, vvaterburiškių Meškū- 
nienės, Paliulio ir kitų lydimas, 
aplankė Stankevičiaus koply
čioje pašarvotą kunigą Praną 
Bastakį. Čia prelatas susirin
kusiems pasakė, kad, nors ir 
mažai, bet pažinojo Lietuvoje 
kunigą Bastakį. Ir mes mirsi
me, toliau pasakė, o jis jau da
bar šį pasaulį apleido. Mums 
telieka už jį pasimelsti, kad jis 
aname pasauly tiek nevargtų, 
kiek šioje žemėje jam teko 
vargti. Kunigas Bastakys pa
laidotas 28 spalio Waterbury 
Kalvarijos kapuose. Laidotuvė
se dalyvavo 8 kunigai ir žmo
nių tiek, kiek tik sekmadieniais 
gali atsilankyti bažnyčioje. Į 
laidotuves buvę atvykę kunigai 
Totoraitis ir Demikis iš Ncw 
Jersey.

Kunigas klebonas Valantie- 
jus jau keli metai negaluoja. 
Tai sveiksta, tai vėl, naujai li
gai prisikabinus, atsiduria ligo
ninėj. Dabar vėl namuose. Nors 
niekur neina, bet dalyvavo ku
nigo Bastakio laidotuvėse. Šiaip 
jis yra šviesios nuotaikos, gero 
ūpo ir gražios išvaizdos.

— Jurgis Puidokas, gyvenan
tis Brocktone 256 Ames st., 
pats būdamas jau 72 metų, bet 
dar pajėgus, dirbdamas šelpia

Chicagos atstatymas
Meras Daley pranešė, kad 

stengiamasi gauti daugiau fe
deralinės pašalpos ir paspar
tinti susenusių Chicagos mies
to dalių atstatymą. Tas atsta- 

j tymas paliestų gal net visą 
miesto trečdalį. Tam norima 
gauti $100,000,000 federalinės 
pašalpos.

Atvyksta japonų 
profesoriai

Penktadienį Northwestem 
universiteto Technologijos insti
tute svečiuosis 12 japonų in
žinerijos profesorių. Jie yra at
vykę šešioms savaitėms į JAV 
į JAV ir čia studijuoja ryšius 
tarp universitetų ir pramonės.

Poezijos žurnalas
Prudential Plaza auditorijo

je, Chicagoje, bus paminėta 
mūsų mieste leidžiamo poezijos 
žurnalo “Poetry Magazine” su
kaktis. Iškilmės įvyks lapkričio 
17 d. 3 vai. p. p. Kalbėtoju pa
kviestas poetas John C. Ranson.

Areštavo 28 tarnautojus
Chicagoje areštuoti 28 sunk

vežimių inspektoriai, kurie duo
davo ženklelius, rodančius, jog 
sunkvežimis tvarkoje, visiškai 
jo netikrinę, o dažnai gaudami 
kyšį.

Nubaudė dėl spausdinto 
šlamšto

JAV distrikto teismas nu
baudė Publishers Development 
Corp., esančią Skokie, $2,500 
už platinimą spausdinto šlamš
to — nepadorios literatūros.

' savo brolį ir kitus gimines 'bei 
draugus, - gyvenančius priešų 
nuskurdintoj Lietuvoj.

Gauna daug Ilgų, pilnų padė- 
1 kos laiškų, iš kurių vienam labai 
liūdnai skamba Lietuvos žmo
nių skundas dėlei priešų suža
lotos lietuvių moralės: “Pas 
mus labai mažai gero jaunimo, 
ypač vyrų. Net skaudu, kad 
taip pasigadino jaunimas. Bet 
ką jau kalbėti apie jaunimą, 
kad pas mus seniai kolchozuo-

KVIETIMAI
į Lietuves krepšinio pergalių 20 

metų sukakties minėjimo 
ŽAIDYNES IR BANKETĄ

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

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

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

_ _ _ _ RZl0“2 -02IZ-fts Perskaitę dien. “Draiką", duokite jį kitiems.

se svetimoteriauja. Iš tokių ge-, 
rų vyrų senatvėj pasidarė blo
gi, įsimyli svetimas, palaidas' 
moteris, 9 savo šeimai blogi. j 
Labai skaudu ir baugu pagal
vojus, kas bus su mūsų vai
kais.”

— Sofija YV&itek Los Ange
les Bendruomenės valdybos pa
skirta vadovauti ir organizuoti 
tautų pasirodyme lietuvišką
Kalėdų eglaitę.

-
— Pranciškonų gimnazijoje

Kennebunkport, Maine, pradėta 
registracija ateinantiems moks
lo metams. Priimami berniukai 
į pirmąsias tris klases. Regist
racijos ir informacijos reikalu 
rašyti: Very Rev. Rector, St. 
Anthony’s High School, Kenne- 
bunport, Maine.

— Juozas Kluonius mirė spa
lio 31 d. Lietuvoje, Gelgaudiš
kio valsč., Daukantiškių km. 
Jis yra kun. Juozo V. Kluoniaus 
tėvas. Kun. Kluonius darbuo
jasi amerikiečių Šv. Jono Krik
štytojo parapijoje, Standish, 
Mich.

— Stasė Fledžinskienė, prity

SAPNAS
Viena pusė gyvenančių žmonių 

pasauly visada miega. Nėra tokio 
momento, kuriame visa žmonija 
budėtų. Miegas nė vieno neaplei
džia: pertraukia ir generolo plana
vimus kovos lauke, ir ministerių 
darbą krizės metu. Niekas negali 
atsilaikyti miegui, prieš jį visi tam 
pame kūdikiais, kiekvienas pasi
deda savo aprangą ir metasi į lo
vą, palikdamas viską nuošaliai. 
Čia tuojau pasitinka miegas, neš
damas saldų malonumą, užliejantį 
sielą, kuri tamsoje ir tyloje jau
čiasi visai laisva. Užmerktose aky
se atsiranda maži spalvoti paveiks
lai: gėlės, knyga, gyvulėlis, gam
tos vaizdas, žmogaus išraiška ir 
t. t Visa' tai žmogų perkelia į 
sapnų pasaulį.

Kaikurie sako, kad miego metu 
nustojame sąžinės. Klysta. Sąži
nė, kuri nepriklauso kūnui, nieka
dos nemiega. Sąžinė priklauso sie
lai. Senovėje žmogus labai skaitė
si su sapnu. Šiandien liko tik sva
jonė. Ar Mozė ir Echilas buvo iliu
zionistai Ar sapnai neprisidėjo 
prie kultūros? Mokslininkas Kar- 
tezijus rasdavo gražiausias ir gi
liausias mintis sapne. Matemati
kas Bohr pamatė atomą, kurio 
prieš tai niekas nežinojo. Jei iš 
rankos iškrinta stiklinė, logika 
tuojau sako: baigta! O jei stiklinė 
susilaikytų ore, sakytume stebuk
las! Tas pasako, kad esame bejė
giai pažvelgti į pasaulį be logikos. 
Stiklinės išsilaikymas ore suaugu
siam žmogui duotų susirūpinimo, 
gi kūdikiui sukeltų tik juoką. Vi
sa nelaimė tame, kad tikime tik 
tai, ką matome.

Sapnas neįeina į dienos progra^ 
mą ir užtat, vos pabudę, nebegal- 
vojame apie turėtus sapnus. Dau
gelis nė nežino, kad sapnavo, nes 
juos užmuša logika. Kas mažiau 
logikos vergas, tas daugiau atsi
mena nakties pergyvenimus: mo
terys, vaikai. Vyrai tesirūpina tik 
diena, bet ji palieka žaizdas. Kar
tais kaltas ir atminties trumpu
mas.

Sapne idėjos daug greitesnės. 
Sapno atpasakojimui yra reika
linga daug ilgesnė kalba ir tai dar 
nepilna ir netiksli. Sapno iškalbin
gumas toli pralenkia žodini iškal
bingumą, betgi išreiškia visa tai, 
ką girdime, ką galvojame. Užtat 
tiek daug nesusipratimų. Dvasios 
kalba yra nuostabi. Sapno pasau

CHICAGOS SPORTO KLOBAS 
L m. lapkričio 8 dieną Penktadienyje rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
KLCBO JOANA SALftJE, 1500 SOUTH 49th AVENUE, CICEROJ 

VAKARO PRADŽIA — 8 VAU VAKARO
ŠOKIAMS GROS JUOZO KO2IKIO ORKESTRAS 

įėjimas laisvas.
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto. Telef.: PR 8-4)838. 
Kviečiame visas ir visus malonioj atmosferoj praleisti laiką.

RENGĖJAI

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON|!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai. Televizijos, Šaldytuvai ir visa narnama ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
z LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FIIRNITURE CENTER. INC.
3222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

-Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—6

rusi tautinių šoktų mokytoja, 
pradėjo vadovauti Los Angeles 
tautinių šokių grupei. Ši grupė 
kartu su parapijos choru yra 
pakviesti dalyvauti televizijos 
programoje.

— M. Žymantienė, p r o f. 
M. Biržiškos duktė, išgyvenusi 
Los Angeles mieste pas savo tė
velį ir sesutę Oną Barauskienę 
metus su viršum, išvyko atgal
į Londoną pas savo vyrą.•»

— Los Angeles tautininkai, 
vadovaujant dr. Petrui Pama
taičiui, spalio 26 d. pranešė per 
radiją, kad nutarta įsigyti or
ganizacijos namus ir pavadinti 
“Tautiniais namais”.

— Inžinierių ir Architektų 
sąjungos Los Angeles skyriaus 
valdybą 1958 metams sudaro 
Juozas Andrius — pirmininkas, 
Julius Jodelė — vicepirminin
kas, Viktoras Petrauskas — 
sekretorius ir Valentinas Var
nas — iždininkas. Senoji val
dyba, kuriai sėkmingai vado
vavo inž. Br. Budginas, išleido 
vienkartinį biuletenio numerį, 
informuojantį apie skyriaus 
veiklą ir narius.

lis yra laisvės pasaulis, kuriame 
esame nei vargšai, nei turtuoliai, 
nei užmiršti, nei prisiminti. Sapne 
nėra nei ribų, nei laiko, nei verga
vimo. Sapne nėra mirusiųjų, tik iš-
vykusieji.♦

Mes užmirštame sapną, bet sap
nas nepamiršta mūsų. Sapnų pa
sauly budi mūsų patarėjai ir sura- 
mintojai. Einame gulti susirūpinę, 
o atsikeliame jau nusiraminę. Ge
ro ar blogo nujautimas priklauso 
sapno pasauliui. Štai kodėl žmo
gus trokšta poezijos. Poezijos ne
reikia sumaišyti su žodžiais, para
šyta eilute. Poezija gali būti pro
zoje, piešinyje, panoramoje, ar
chitektūroje, gėlėje, šokyje ir mu
zikoje. Poezija yra švelnus, stai
gus, gilus jausmas, kurį žino visi 
žmonės ir be kurio nėra žmogaus. 
Poezija atplėšia žmogų nuo žemės 
ir nuneša j sapnų pasaulį. Sapnas 
visada yra poetiškas. Kiekvienas 
artistas, aktorius yra poetas, gy
venęs sapno pasaulyje. Tiesa, ne 
visada įstengia duoti dienai tai, 
kas buvo nakties, bet, kada tai 
įveikia, tampa didelis žmogus.

B. Mikalauskas

Tikriausias būdas gerai gy
venti ir jaustis laimingam yra 
būti pačiam geru. —C. Gautu

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

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

ši novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.68rd St. St.. 
Chicago 29, Dl.


