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Artimuosiuose Rytuose padėtis esanti labai rimta
Mrs. F. D. Roosevelt atsako į 

lietuvio laikraštininko klausimus

AL. GIMANTAS
Nors dabartiniame amerikiniame gyvenime žymiojo JAV pre- 

zidento našlė Mrs. Eleonora Roosevelt didesnės rolės ir nevaidina,
ji yra pakankamai populari tarp platesnės visuomenės.

Klausomasi jos paskaitų, ima- —■ - ___
mi dėmesin įvairūs jos pareiški- kokių nors laiški} iš Pabaltijo 
kimai, regis, neblogą pasisekimą valstybių moterų.
turi ir jos nuolatiniai straips- i Dar vienas įdomus klausimas, 
niai, kuriuos spausdina dešimtys 
šio krašto laikraščių, šiaip jau
ši neeilinė amerikietė savo di
desnėmis simpatijomis lietu
viams nėra pasižymėjusi, bet vis 
dėlto gera žinoti jos vienokį ar 
kitokį nusistatymą lietuviams į- 
domiais klausimais.

New Yorke gyvenąs A. šal
čius spalio mėn. pabaigoje krei-

ar ji, kalbėdama su Chruščevu, 
buvo prisiminusi ir Pabaltijo rei 
kalus. Deja, jos atsakymas tuo 
reikalu buvo negatyvus.

Nurodė Jungtines Tautas
Pabaigoje priminus Mrs. Roo

sevelt, kad ji laikoma didele ko
votoja už žmogaus teises ir lais 
vę, buvo prašoma sugestijos,

pėsi į Mrs. Roosevelt, pateikda-! kaiP tas pačias vertybes Ameri- 
mas eilę klausimų. Dabar gauti kos lietuviai galėtų plėsti savo

tėvų krašte. Sekė atsakymas, 
kad ji nežinanti, kaip amerikie
čiai galėtų skleisti tas vertingas 
idėjas pačioje Sovietų Sąjungo
je, bet tas yra galima veikiant. 
Jungtinėse Tautose, rodant pa
tiems pavyzdį, ir tas, jos nuo
mone eventualiai, gal ir galėtų 
turėti tam tikros įtakos ir sovie-l 
tuose.

Matome, kad jos atsakymai,; 
vietomis buvo jau perdaug aka-1 
demiški, perdaug bendri, lyg iri 
sąmoningai nenorint įžeisti so-Į

ir jos atsakymai. Jų svarbes
nius ir bandysime čia peržvelgti.

Pabaltijo valstybės
Pats įdomiausias klausimas 

buvo, ar prezidentas Rooseveltas 
iki pat savo paskutinės gyveni
mo dienos buvo priešingas sovie
tų okupacijai Pabaltijyje. Į tai 
prezidento našlė atsakiusi, kad, 
vyrui grįžus iš Jaltos konferen
cijos, ji paklaususi, ar nebuvo 
duota galimybė Pabaltijo vals
tybių žmonėms pareikšti savo va..
Hą, t y. pravesti referendumą , p^ka^Ueato-
Prezidentas atsakęs, kad rusai
visą laiką į Pabaltijo valstybes 
žvelgė kaip į savo, t. y. Sovietų 
Sąjungos dalį ir reikalauti iš jų, ’ 
kad leistų laisvus rinkimus bu- 
vo kaip ir neįmanoma, nes ka
riauti prieš rusus amerikiečiai 
tuo metu tikrai nebuvo pasinio-; 
šę ir negalėjo.

girdus atsakymus.

Didžiausias saules 
išsiveržimas per

dešimt metų
BRANDENBURG, Vokietija, 

lapkr. 25. — Astronomai prane
ša, kad vakar pastebėtas didžiau 

Ar atidarys duris? sias sauiės išsiveržimas per pas-
I klausimą, ar ji tikinti, kad butinius dešimt metų. Išsiverži- 

sovietai plačiau atidarys duris mo plotas yra 30 kartų didesnis
įvažiuoti ir išvažiuoti į Pabalti
jį, atsakiusi kad, jos nuomone, 
rusai palaipsniui nuims varžy
mus įvažiuoi į betkurią jų terito-

už žemės plotą. Išsiveržimas įvy 
ko sekmadienį, bet jo veikimo 
žemėje tikimasi tik pirmadienį. 
Panašaus dydžio išsiveržimas

rijos dalį. Mrs. Roosevelt buvo j b«vo pastebėtas 1947 metais, 
paklausta, ar ji negalvojanti, I Tarptautiškai sutartais skaičia- 
kad nišai susimanys pakeisti Pa vimais atžymint šį išsiveržimą
baltijo valstybių statusą į “liau
dies demokratijas”, kaip tą ma
tome centrinėje Europoje. Jos 
atsakymas buvo, kad ji labai abe 
jojanti tokia sovietų akcija.

Prieš Mrs. Roosevelt vykstant 
vizituoti Sovietų Sąjungos, ji bu 
vo prašyta aplankyti Lietuvoje

reikia vertinti trys su pliusu, sa 
ko Wendelsteino observatorijos 
direktorius.

Tūkstantį mylių siekiąs radaras. Atliekami baigiamieji 
darbai prie šio ir kitų radarų, kuriais bus sekami JunSti- 
nių Amerikos Valstybių bandomieji satelitai, numatomi pa
leisti gruodžio mėnesį. Šis bokštas yra Cape Canaveral, Fla.
Penki radaro bokštai statomi nuo Cape Canaveral iki As- 
cension salos, toli rytiniame Atlante. Kiekvienas bokštas ga
lės sekti satelitus daugiau kaip už 1,000 mylių. (INS)

Sovietų Rusija atskleidžia

dalį sputniko paslapčių
MASKVA. — „Izviestijų“ Nr. 270 paskelbė, kaip buvo suda

rytas sputnikas II. Paskutinėje raketoje, kuri ir yra tikrasis sput- 
nikas, priekyje specialiuose rėmuose buvo įstatytas įtaisas, kuris 
tiria saulės leidžiamus ultravioletinius ir rentgeno spindulius, to
liau — čia buvo sferinis indas su radijo siųstuvu ir kita apara
tūra, o dar toliau — hermetiškai uždaryta kabina su šunimi.

Kosminių spindulių sekimo --------- , ■___
aparatūra įtaisyta raketos (sput mo, dėl temperatūros), nusta- 
niko) korpuse. Ant rėmų įtvir- tytu būdu keičiasi ir signalų pau- 
tintieji įtaisai ir metalo dėžės su zos.
instrumentais apsaugota nuo įtaisymas sputnike dviejų siųs 
aerodinaminių ir šiluminių po- tuvų, nustatytomis bangomis, 
veikių, atsirandančių lekiant padėjo tirti apie sklidimą radijo 
tirštu atmosferos sluogsniu, spe- bangų, skleidžiamų iš sputniko, 
cialiais konusais. Tą dirbtinį mė ir padėjo išmatuoti jo orbitą, 
nulį išmetus į savo orbitą, kur Parinkimas bangų ilgio, o taip 
jau nesiekia atmosfera, tie konu- gi siųstuvų pakankamas stipru- 
sai buvo numesti. mas padėjo sputniką sekti ne tik

specialioms radijo stotims, bet ir

Heinrich von Brentano
patenkintas pasitarimu

su John Dulles
VVASHINGTON, lapkr. 25 — 

Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Heinrich von 
Brentano vakar baigė pasitari- 

Į mus su valstybės sekretoriumi 
Dulles Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizaiiios (Nato) stiprinimo 
klausimais.

Von Brentano va Kar po pietų 
, išskrido iš VVashingtono į Romą. 
Prieš išskrisdamas iš VVashing- 
tono, Vokietijos užsienio reika
lų ministeris von Brentano spau 
dos atstovams pasakė, kad tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Vakarų Vokietijos padidėjęs 
tarpusavinis pasitikėjimas. Jis 
pareiškė, kad su valstybės sek
retoriumi svarstęs klausimus, 
kas reikia daryti, kad Nato ta
rybos suvažiavimas būtų sėkmin 
gas.

Egiptietis redaktorius
apie N. Chruščevą

CAIRO, Egiptas, lapkr. 25. — 
Egipto laikraščio “Al Ahram” 
vyriausias redaktorius Hassan- 
lin Heykal pareiškė, kad Sovie
tų Rusijos komunistų partijos 
vadas Chruščevas pašalinęs Mo
lotovą iš valdžios viršūnių, kad 
jis nesutikęs su ChrušČevo “o- 
fenzyvine” užsienio politika. 
Heykal pasakė, jog Molotovas 
norėjęs laikyti Rusiją toliau nuo 
Artimųjų Rytų, bet Chruščevas 
mano, kad toks žygis būūtų “ka
tastrofiškas”. Heykal praėjusią 
savaitę turėjo pasikalbėjimą su 
Chruščevu.

Ragina pabusti Ameriką

didelių pavojų akivaizdoje
CAIR0, Egiptas, lapkr. 25. — JAV atstovų rūmų narė Mar- 

guerite Stitt Chureh (R., III.) šiandien įspėjo amerikiečius pabusti, 
neB Artimuose Rytuose yra labai rimta padėtis.

Mrs. Chureh, keliaujanti Arti- ■ ■ ... .........—.......-
muose Rytuose, pasakė, jog įsi
tempimas šioje apylinkėje yra 
daug didesnis negu ji tikėjosi. 
Taip pat Artimuosius Rytus kar 
tu su ja lanko trys kiti atstovų 
rūmų nariai.

Ji pasakė: Situacija yra la
bai rimta. Ji daug labiau įtemp
ta negu aš įsivaizdavau prieš at
vykstant į Cairo miestą .

Mrs. Chureh ir kiti trys at
stovai — O’Hara (D., III.), Hays 
(D., Ohio) ir Selden (D., Ala.) — 
studijuoja Artimųjų Rytų poli
tinę situaciją. Jie yra atstovų rū
mų užsienio reikalų komiteto na
riai.

Jie dvi valandas kalbėjosi su 
Egipto prezidentu Nasseriu.

JAV atstovai įsitikinę, kad 
Artimųjų Rytų vadai, su kuriais 
jiems teko kalbėtis, nori taikos.

Viena šviesesnė viltis yra Ar
timuose Rytuose, jog jų vadai, 
su kuriais teko kalbėtis, nori pa
šalinti įtampą ir gerų santykių 
su Vakarais ir Rytais, pasakė 
Chureh.

Mirė dailininkas
MEXICO CITY, lapkr. 25. — 

Diego Rivera, 70 metų, pasauli
nio garso Meksikos dailininkas, 
mirė šiandien savo name Mexi- 
co City.

Macmillan planuoja 
rinkimus 1958 metais
LONDON, lapkr. 25. — Bri- 

. . . tani jos ministeris pirmininkas
tūlus asmenis. I tai ji atsakiusi, Macmillan planuoja paskelbti vi- 
jog ji bijanti tai atlikti, nes tas
gal pakenkti lietuviams. Da
bar, jai grįžus, ji buvo paklaus
ta, ar ir po vizito ji lygiai taip 
pat galvojanti. Atrodo, iš atsa
kymo sprendžiant, savo nuomo
nės tuo klausimu ji nepakeitė ir 
toliau galvojanti, kad vieni ar 
kiti asmenys, aplankyti ameri
kiečių, gali nukentėti.

Prisimenant sovietų moterį

suotinius rinkimus 1958 metų 
pavasarį, dviem metais anks
čiau. Jis įsitikinęs, kad sekantį 
pavasarį yra geresnė proga lai 
mėti konservatoriams rinkimus 
negu 1960 metais.

Instrumentai rusų mėnulyje

Sferiniame inde (konteinery) 
buvo siųstuvai, o taipgi jų elek
tros šaltiniai, šilimos reguliavi
mo sistema, o taipgi — jautrūs

mėgėjams.

Kabina, kurioje šuo pasiųstas 
į erdves

Hermetiška kabina, kurioje
elementai, registruoją tempera- j buvo uždarytas pripratintas prie
tūros pasikeitimus.

Radijo signalai buvo panašūs 
į telegrafinius žodžių persiunti
mus. Signalai duodami maždaug 
kas 0.3 sekundės, o po to — tiek 
pat pauzos. Keičiantis sferinio 
konteinerio padėčiai (dėl spaudi-

VĖLIAUSIU ŽINIŲ 
SANTRAUKA

TRUMPAI IŠ VISUR
• Irano vyriausybė ruošia įs

tatymą įjungti Bahrein salą į sa
vo valstybę. Sala yra 213 kv. my
lių didumo su 120,000 gyventojų. 
Sala yra labai turtinga žibalo 
šaltiniais. Ji yra britų protekto
rate ir valdoma Seiko Sulman su 
britų patarėjais. Anglai Irano 
užsimojimu nepatenkinti, bet 
dar nieko oficialaus nepareiškė. 
Tai taip pat liečia amerikiečių ir 
kanadiečių interesus.

• Kanados atstovas Hudson 
protestuoja prieš JAV ūkinę po
litiką Jungtinių Tautų žemės 
ūkio organizacijos konferencijo
je Romoje. Esą JAV nesilaikan
čios tarptautinės sutarties, ku
rią pasirašė 39 kraštai 1954 m., 
ir savo kviečių atsargas atiduo
da kraštams, kurie negalį būti

♦ laikomi atsilikusiais. Tuo JAV
Hays pasakė, kad grupės pasi- kenkiančios Kanados ūkiui.

kalbėjimas su Nasseriu buvęs • Luksemburge stiprėja ko- 
„atviras ir draugiškas... aš ma- Vakarų politikai susi
nau, kad skirtumai tarp JAV ir,rūpinę stebi mažos .valstybės 
Egipto yra nugalimi“. I Luksemburgo savivaldybių rin-

Bet jis baiminasi, kad naujaJ kimus. Juose komunistai gavo 
didelė sovietų paskola Egiptui ® proc. balsų daugiau negu tu- 
gali sudaryti sąlygas sovietų rėj°- Gyvenimo standartas Luk- 
viešpatavimui Egipte. , semburge laikomas labai augš-

O’Hara pareiškė: JAV nenori ^as- 
nė akerio svetimos teritorijos, I • Egiptas ir Sirija svarsto tų 
bet taipgi nenori, kad mažos dviejų valstybių federacijos ga-

Kanados inžinieriai
važiuoja į JAV-bes

OTTAWA, Kanada, lapkr. 25. 
— Kanados inžinieriai važiuoja 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Tarp 1951-6 m. jų į JAV 
persikėlė 3,000. Tai sudaro treč
dalį visu tuo metu baigusių mok
slą inžinierių ir 10% visų Ka
nados inžinierių. Su 3,000 inži
nierių būtų galima suorganizuo
ti didžiausią Vakarų pasaulyje 
raketų gamybos centrą. Tas 
pats su chemikais; 1956 m. dau
giau chemikų persikėlė j JAV 
negu bai?ė universitetus. Nau
jieji ateiviai Kanadoje jų nepa
keičia. Dažnais atvejais atsike
lia amerikiečiai inžinieriai į JAV 
firmų žmonės ir užima augštes- 
nes vietas. Kanados inžinierius 
vilioja didesni atlyginimai.

valstybės būtų pavergtos.

10 vyrų nuteisė
AMMAN, Jordanas, lapkrčio 

25. — Jordano karinis teismas 
šiandien nuteisė 10 vyrų, priklau 
sančių nelegaliai komunistų par
tijai, į kalėjimą. Tarp nuteistų
jų yra buvęs “Tass” žinių agen
tūros korespondentas Kibrahiro' 
Khiresheh.

limybes.
• JAV vyriausybė pradėjo mo 

keti Izraeliui kongreso priimtą 
kultūrinę pagalbą 3,5 mil. dol.

KALENDORIUS
Lapkričio 26 d.: šv. Silvestras; 

lietuviški: Dobilis ir Švitrigaila.
Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:24.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę, mažas oro tem
peratūros pasikeitimas.

• Australijoje gvventdjų skai
čius pakilo iki 10 milionų.kelionių erdvėse gyvulys (šuo), 

buvo cilindro formos. Joje buvo 
maisto atsarga ir oro vėdinimo 
sistema, taipgi ir šilimos regu
liatorius. Be to, kabinoje buvo 
įtaisai, kuriais registruojamas 
gyvulio pulsas, alsavimas, krau
jo spaudimas, aparatūra nuėmi
mui kardiogramos, o taipgi jaut 
rūs įtaisai matavimui kaikurių 
duomenų, nusakančių sąlygas 
kabinoje: temperatūros, spaudi
mo.

Gyvulio kabina ir sferinis in- 
(konteineris) padaryti iš

— Britanijos premjeras Macmillan vakar atskrido iš Londo
no į Paryžių. Prancūzai suruošė demonstracijas prie Britanijos (jaa 

petskaja) kuri viešu ambasados Paryžiuje, protestuodami prieš britų ginklų siuntimą ahumin}jaus sluogsniu. Jų pa-
amerikinėjp spaudoje buvo krei- į Tunisiją. Rimtas demonstrantų areštuota. viršius poliruotas ir specialiai
pūsis į amerikietes moteris. J — Maroko karalius Mohammcd V vakar atvyko į Jungtims paruoštas' saulės radiacijos pri
jos tą laišką atsakė viena niu- Amerikos Valstybes. Prezidentas Eiscnhoweris ir augšti pareigu- ėmimui ir išskyrimui. S(x*cialūs 
jorkietė lietuvaitė, iškeldama Pa nai sutiko arabų karalių MohdTnmed V Washingtono aerodrome. šilimos regulatoriai, veikią dujų 
baltijo valstybių likimą. Ryšium JAV viešės 19 dienų. Maroko karalius tarsis su JAV pareigūnais cirkuliavimu, konteinery ir gy-

Turbūt visi prisimename so
vietinę moterį (pavardę Ko-

su tuo Mrs. Roosevelt buvo pa. 
klausta, ar ji galvojanti, kad to
ji sovietė moteris laišką rašė pa
ti ir savo pačios iniciatyva ir 
ar toji pati rusė ką nors minė
jo gavusi atsakymą, kuriame bu 
vo paminėtos Pabalti jos valsty
bės. Bet į šį klausimą Mrs. Roo
sevelt nepanoro atsakyti, ar iš 
viso bus nesupratusi paties klau 
simo, nes ji atsakiusi, kad Mme 
Kopetskaja tikriausiai nerašė 
pati viena to laiško, bei nieka
da neminėjo kad būtų gavusi

bazių reikalu Maroke ir JAV karinės ir ekonominės pagalbos klau- vulio kabinoje pąlaike nustaty
tą temperatūrą.simats.

— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) suvažiavi
mas prasidės gruodžio 16 d. Paryžiuje. Į konferenciją vyks prezi
dentas Eisenhoweris ir valstybės sekretorius Dulles. Norima, su
stiprinti Nato.

— Maskvos radijas įspėjo Vakarų Vokietijų, kad nepriimtų 
Jungtinių Amerikos Valstybių atominių ir raketinių ginklų, pra
nešė Rytų Vokietijos žinių agentūra ADN.

— Viceprezidentas Nixonas įspėjo Philadclphijojc, kad Sovie
tų Rusijos ekonominę, psichologinę ir subversyvinę grėsmę ame
rikiečiai gali atremti pasišventimu ir kantrybe.

- ■ Izraelio ir Jordano santykiai nepaprastai įsitempė.

Matavimų ir radijo signalų 
aparatūra,

Be augščiau minėtų įtaisų, 
sputnikan dar buvo įdėta radio- 
tclemetrinė matavimo aparatū
ra, temperatūros matavimui apa 
ratūra, elektros šaltiniai, kurie 
davė jėgą mokslinei ir matavimų 
aparatūrai. Radi otelcmetrinė 
aparatūra iš to sputniko duome
nis perdavė į žemę. Tos aparatū-

s žuvo gaisre
SANTA ROS A, Cal., lapkr. 

25. — Tėvas ir dv jo vaikai va
kar sudegė, kai ugnis nusiaubė 
jų namą devynios mylios šiau
rės vakaruose nuo Santa Rosa. 
Gaisre žuvo James Dickey, 28 
metų, jo ketvertų metų sūnus 

1 Clayton ir dvieju mėnesių Bru
ne. Mrs. Dickey 21 metų, ir tre- 

; čias jų vaikas nugabenti į ligo
ninę. kur gydomi nuo nudegimą

rn« įjungimas perdavimui reikia
mų duomenų periodiškai vyko 
pagal specialiai nustatytą pro
gramą.

Mokslinių stebėjimų progra
ma antrame sputnike buvo išdės
tyta septyniom dienom. Ta pro
grama buvo įvykdyta. Vėliau ra
dijo siųstuvų ir radiotelemetri- 
nės aparatūros, veikimas nutrū
ko. Tolimesnis stebėjimas an
trojo sputniko judėjimo, siekiant 
daugiau patirti apie atmosferos 
viršutinių sluogsniu charakteris
tiką ir stengiantis pramatyti to 
sputniko judėjimą, vykdomas pa 
dedant optinėms ir radiolokato- 
rinėms priemonėms.

Trys Daktaro anestetisto pareigos 

mirties atveju
VATIKANAS, lapkričio 25. — Popiežius Pijus XII pasakė, 

kad gydytojas gali teisėtai nutraukti dirbtinį kvėpavimą mirštan
čiam ligoniui tokiais atvejais, kai paciento šeima to prašo. 

Popiežius' tokius atvejus api- -—r-............ .   ——
būdino esančius tada, kai bandy
mas atgaivinti seimai sudaro to
kią naštą, kurios sąžiningai j'i 
negali prisiimti. Tokiu atveju, 
pasak popiežiaus, sustabdymas 
dirbtinio kvėpavimo nebus euta
nazija, t. y. nužudymas iš pasi
gailėjimo, kuris niekada 

| leistinas.
Šį pareiškimą Pijus XII pada 

rė keliems šimtams Italijos ir už 
sienio gydytojų ir anestetistų.

Sprendimas priklauso 
gydytojams

čiam žmogui, kuris dirbtiniais 
metodais gali būti pratęstas ke
lias dienas, priklauso ne Bažny- 
čios sprendimui, bet medicinos.

Popiežius šiuos pareiškimus 
padarė atsakydamas į Insbrucko 
universiteto anestezijos skyriaus

nėra vedėjo dr. B. Haid paklausimą, 
j Dr. Haid klausė, ar tada, kai li
gonis yra visiškai be sąmonės ir 
kai kompetentingas gydytojas, 
sako, kad nėra jokios vilties, 
anestetistas turi teisę ir parei
gą naudoti modernius kvėpavi
mo metodus net prieš paciento 

Sprendimas, ar kraujo cirku- šeimos norą? 
liacijos sustojimas kaikuriems Popiežius į tai atsako: „Papras 
organams dar veikiant reiškia tais atvejais, reikia sutikti, kad 
mirties momentą, kuriame siela anestetistas turi teisę taip dary- 
atsiskiria nuo kūno, priklauso ti, bet jis neturi pareigos, nebent 
medicinos autoritetui. tai yra vienintelė priemonė atlik-

Klaugimaa, kada yra atėjęs ti ligoniui kitas dorines parei- 
mirties momentas agonijoje esan gas“.

f



( 1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, lapkričio 26, 1957

Rašo DR. AL. RAČKUSj

SVEIKATA BRANGIS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

F I B R O S I T A S tu atlyžta, o vakarop pavargus
| vėl padidėja. Ligonis kartais 

Fibrositas yra pluoštinių au- skundžias^ kad jam oda dilgčio
ja, ar paliestoji vieta yra lygdinitį uždegimas, pasižymįs di 

dėlių skausmu vietose, kur skai
dulos (fibra) jungia raumenis 
su kaulais.

inatomijoje. Ar gal jų studentai 
universitetuose tevartoja vėliau 
tik tiek terminų iš lotynų kal
bos, kiek reikalauja jų pasirink
toji specialybė? Juk šiandien 
jie neišvengiamai turi susidur
ti su Vakarų pasaulio sistema, 
ir tai jiems sudarytų didelių ne
patogumų.

Atsakymas V. P. — Ar medi
cinos studentai dabartinėje Lie-

Yra didelis skirtumas tarp fi- 
brosito, bursito, arthrito, myosi- 
to, nevrito osteito, osteoarthri- 
to, osteomyelito, synovito, ten- 
dinit0 ir spondylito. Kiekviena 
Šių skausmingų Ii jų turi skirtin
gą etiologiją (priežastis, kalti
ninkus), todėl ir gydymo prie
monės kiekvienam skirtingam 
“reumatoidui” privalo būti tin
kamai pritaikomos. Visi turėtų 
suprasti, jog nepagydysi tomis 
pačiomis priemonėmis gonoreji- 
nio “reumato”, kurio priežasti
mi yra įsigalėjusi kūne gonoko- 
kų infekcija, kuriomis gydomas 
fibrositas, kuris nieko bendro ne 
turi su gonorėja. Tačiau nežinan 
tieji visokius sąnarių, nervų, rau 
menų ir kaulų skausmus pava
dina vienu žodžiu “reumatiz
mas” ir neišmintingai gadina sa
vo skilvį ir naikina sveikatą be
gerdami visokius patentuotus 
“anacinus” ar kitokius “humbu- 
kus” neva savo reumatizmui gy
dyti. Bet grįžkime prie fibrosi
to.

Pastebima, kad fi'brositu žmo 
nės dažniausiai nukenčia žiemos 
metu. Mat, sniegą nuo takų be- 
kasdami, apie namus besitriūs- 
dami, daugelis savo apglebusius 
raumenis pervargina, pertempia, 
sąnarius nepatogiai pasuka. Tai 
yra viena fibrosito priežasčių. 
Apsimoka būti atsargiems, ne
persitempti ir nepavargti, 

i. Staigus oro temperatūros pa
sikeitimas, staigus vėjo perpū- 
timas išprakaitavusį ar perkai- 
tįisį įgali būti kita pradmine fi
brosito priežastimi. Keliais žo
džiais išaiškinti medicinos pa
grindų nežinančiam yra gana 
sunku, bet reikia žinoti, kad nuo 
staigaus temperatūros pasikei
timo oda pašiurpsta, raumenys 
mažiau ar daugiau nesuvaldomai 
virį)a,' (kloję ir po oda įvyksta 
įvairių spazmų ir net mėšlungių.

• Fibrosito patogenezei palan
kią dirvą paruošia viskas, kas 
tik žmogaus kūną nusilpnina. O 
kūno pajėgas silpnina ne tik fi
zinis persitempimas,' bet ir vi
sokį rūpesčiai, išgąstis, minčių 
įtampa, protinis nuovargis ir vi
sokios gyvenimo taršatys.

Senatvėje žmogus bendrai nė
ra taip gajus ir pajėgus, kaip jau 
niklis. Metaboliniai sukrikimai, 
visokios atrofijos, vidinių liau
kų nenormali veikla, bloga krau
jo apytaka, vietamino E stoka 
gali taip pat dalinai būti fibro- 
sito kaltininkais.

Dažniausios vietos, kuriose fi
brositas atsiranda, yra spran
das, pečiai, mentės, krūtinės šo
nai, strėnos ir šlaunys. Fibrosi
tas pasitaiko kelyje, kojų nikste 
ar raktikaulyje.

Fibrosito požymiai daug kuo 
panašūs į kitų rūšių reumatoi- 
dus, bet daug kuo ir skiriasi. Pa
čiam žmogui pažinti fibrositą ne 
taip jau lengva. Atpažinti fibro
sitą ir tinkamai tą skaudžią ligą 
gydyti gali tik patyręs gydyto
jas. W

Fibrosito kamuojama vieta 
yra sustingusi ir labai skauda 
judinant ar paspaudžiant. Skaus 
mas ir sustingimas rytmečiais 
yra, aršesnis, paskui dienos me-

‘apmirusi”, smilksta ar trūkčio-,^. mokosi lotynų kalbos, ne 
ja. Tai pasitaiko, jei patinusi ar ..nau Ir nesvarbu. Teko ma- 
sukietėjusi vieta nervo liemenį
prispaudžia. Kaikada galimai,Jaj>oniJ°s’ Persi-
pirštais užčiuopti “šratinius” gu 
zuliukus po oda arba giliau rau
menyse susiformavusius. Kada 
tokius “tumoriukus” ligonis už
čiuopia, tai smarkiai išsigąsta 
ir pamano, jog tai yra vėžys.

Tinkamam fibrosito gydymui 
geras poilsis yra būtiniausia są
lyga. Sėkmingesniam gydymui 
reikia stropiai tirti ir atskirti 
fibrositą nuo Pažeto ligos, nuo 
kaulų mažųjų fraktūrų, arteri
nio trombozo, flebito, angiopas- 
tinių sutrikimų, trichinozinio 
myosito ir nuo kitokių reumati- 
dinių artritų. Be to dar reikia 
nesupainioti fibrositą su neuro
patija ir psychalgija. Beje, rei
kia žinoti, kad Rentgeno peršvie 
timai fibrosito neparodo. Fibro 
šito ar kitų panašių ligų diag
nozės nustatymui reikia, kad li
gonis bendradarbiautų su gydy
toju. Jei ligonis pildys gydytojo

jos, Indijos ir net Egipto gydy
tojų receptus vaistams, kurie bu 
vo parašyti lotynų kalba. Todėl 
nesunku Amerikos gydytojų lo
tyniškai paradytus receptus išpil 
dyti Turkijoje, o Japonijos gy
dytojų receptus išpildyti Ameri
kos vaistinėse ir 1.1. Lotynų kai 
ba yra tarptautinė ir ją kaip ne
utralia (jau neegzistuojančios 
tautos) ka’bą vra patogu varto
ti pa"°ul:o mokslininkams moks 
lo tikslams.

GIMTADIENIO PROGA

Buvęs viceprezidentas 1932-41 
m. John Nanee Garner patenkin
tas degasi cigarą sulaukęs 89 gim
tadienio.

Vertins radijo ir TV 
programas

JAV vyskupai nusprendė 
skelbti spaudoje ne tik filmų 
vertinimą, bet taipgi ir radijo 
bei televizijų programų verti
nimą, pažymint, kurios tinka 
mos, kurios netinkamos suau-. 

įsakymus, tai jam bus daugiau1 gusiems ar vaikams.
vilties sėkmingai pasveikti. , Kryžius stotyje

DAKTARO ATSAKYMAI Į ’ Vokietijoje. Passau geležin-f 
KLAUSIMUS kelio stotyje, didžioje laukia-

Klausia A. B-is. - Kaip žmo- moJe salėJe itaisytas kryžius. 
gus atrodo, gavęs širdies ataką,

Katalikiškojo jaunimo 
savaitė

Nuo spalio mėn. 27 d. iki lap
kričio mėn. 3 d. visoje Ameri
koje pravesta katalikiškojo jau
nimo savaitė, kurios tema buvo: 
“Sveikiau, švenčiau, linksmiau”. 
Jos metu buvo kreipiamas dė
mesys į paskirų individų išsi
vystymą — dvasinėje, sociali
nėje, kultūrinėje bei fizinėje
TOl~h7 $7TT<TdT$

OPTOMETRISTAS
ATIDARĖ NAUJA 

OFISĄ ADRESU —
1618 We$t 47th St.

TEL. CLIFFSIDE 4-4949

srityje, ši savaitė, kuri yra vyskupai primena žiaurų oku- 
pravedama kiekvienais metais pantų elgesį Vengrijoje bei per- 
yra aprobuota popiežiaus Pi- sekiojimus kitur ir skatina viso 
jaus XII, prez Eisenhowerio, pasaulio tikinčiuosius gruodžio 
kardinolų, arkivyskupų ir kraš-| 29 d. maldai už kenčiančius per-

P. tILEIKIS, 0. P.
Ortbopedae - frro« ta—i 

A parutei-Protseal, Med bau 
datai. Hoeo. pagalba koloa 

< Arcb Supports) Ir t- U
Vai.: 9-4 Ir 4-8. šeštadieniais 9-1 
OKl'HOl'EDIJON TECHNIKOS UAB
2850 W. 83nl si.. ChlcaKo29.il) 

Tel PRoepect 8-588,

*

to valdžios pareigūnų. (E. Š.)

Maldų diena už
persekiojimus

JAV vyskupai gruodžio 29 
dieną parinko kaip maldų die
ną už persekiojimus dėl tikėji
mo žmones. Paskelbdami tai

sekiojimus.

oooooooooooooooooooooooooc
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite Šventėms:
• ModerniSką televiziją
• Hl Fl fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

radijukus ,
• Patogius radijo-laikrodžius
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių.
Taip pat čia rasite didelį pasirin

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

Pirkite visados Šioje modemiškoje 
parduotuvėje.

iii-DPinfl-
iUlTCLCvision
Csatles- Service}

Sav. inž. A. SUMENĄS 
3321 S, Halsted — CUffstde 4-5865 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
00000000<XXXXXXXXX>000<XX>00

! DR. j. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

54S0 S. Kedzie Are.
Priima ligonis pagal susltarlma 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vaL 

, p p. kasdien Išskyrus trečlad Ir 
<« etad

Rr« tel GHnvetdll 6-5888

Tek REUanoe 0-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. l*umau., a.nir&U., antvlrtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 8:10—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adreeaa: 42«n W. 68rd St 
Ofisu U-L KEIIauee 8-4410 

Resšd. telef. GHovehlll.6-0817 
Valandos: 1-8 p. m., •-• p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trsčlad. Ir šeštau naga, sutarti

TeL ofiso Ir bato OLymptc 9-4159
DR. P. KISIELIUS,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1-8 vai Ir fl 8 vai vak 
Išskyrus trečjadtenlus. 

šeštadieniais 1 > Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette (-8210, jei 
neatsiliepia, kaukite KEdzle 8-3869
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU!

4146 S. Archer Avė.

VAL. Kasdien popiet nuo 18-3:80 i 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 ,

Trečlad tik susltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge ) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7 166 South We»tern Avenue
(M EDIC AL BUILDING ) 

Pirmad antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 ▼.—8 vai vakare Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Aeštad 
vai ryto Iki s vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Rea tel. WAlbrook 5-476*

11

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 0-4732

D R. A.
C H

M A C I 0 N A S
I R U R G A S

Ofiso tel. GLlffslde 4-2898
KestdesM'Uos. LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage, 

nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
nno ' Iki 6 vai., Išskyr. sek

Vai
šeštad

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waoker Drlve 
(Clvlc Opera House. kam b. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. GEntral 6-2294

8002 WcM 16tb Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOvrahaU 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susltarua 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos) 
Ofisas ir rtt.: 5100 S. Westam Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr.. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulis susitarimu

Tek ofiso HE 4-2123, res. GIb. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRl RGAS
2454 West 71st Street

nežiūrint, kokia ta ataka (prie
puolis) būtu — lengvo ar sun
kaus pobūdžio? 2) Kokia ligos 
apraiška reiškiasi pas žmogų, 
jeigu dažnai pasikartoja pergrei 
tas širdies mušimas, ypač nak
ties metu, kada žmogus išbunda 
iš miego ir verčiasi nuo vieno šo
no ant kito ir rodos, kad tuo me
tu lyg ir visos širdies drebėjimas 
trumpą laiką vyksta? 3) Kas 
žmogui atsitinka, kad pradėjus 
ramiai migti staiga visą kūną su 
krečia ir atrodo, jog kažkur kren 
ti ar iš lovos krenti ant žemės? 
Visį čia minėti reiškiniai būna 
man ir norėčiau žinoti iš anksto, 
koki širdies ligos ar kiti pavojai 
mano ligšiol turėtai gerai svei
katai gresia. Mano amžius — 50 
metų, ūgis — 5 pėdos ir 11 colių, 
sveriu apie 200 svarų. Negeriu 
jokių alkoholinių gėrimų ir jau 
12 metų nerūkau.

Atsakymas A. B. — 1) Jeigu 
tamsta turi omenyje žmogaus 
išvaizdą, tai širdies priepuolio 
metu įvairūs ligoniai įvairiai at
rodo: vieni yra pamėlynavę, ki
ti pabalę, kiti prakaitu apraso
ję ir t.t. 2) Tachycardia arba 
širdies neurozas. 3) Trūktelėji
mai ar kitoki pojūčiai (plauki
mo, kritimo, tirpimo ir t.t.) prieš 
užmiegant yra.narkoleptinė ko
va tarp sensorinių ir motorinių 
nervų sistemos, ir tai reiškia at
sipalaidavimą nuo įtampos prieš 
patenkant į sapnų karaliją. Tam 
sta prival'ėtum nueiti pas savo 
gydytoją, jam išpasakoti tuos 
visus sindromus ir įsitikinti, ar 
tamstai koki pavojai gresia.

Klausia V. P. — Pirmosios bol 
ševikų okupacijos metu Lietuvo
je jie pašalino iš gimnazijų ke
lias kalbas, o tarp jų ir lotynų 
kalbą. Nejaugi universitetuose, 
paruošdami savo gydytojus, jie 
visai neturi su ja daugiau rei
kalo? Įdomu, kuo jie pakeičia 
lotyniškus terminus žmogaus a

Naujoj erdvioj vietoj!
Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7X83

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Garfield Blvd.
antr.. ketv., penkt. 

šeštad. 1—4; trečlad.
11601 W. G

i Vai. — Pirmad., 
į 1—4 ir 6—8: še

uždaryta

(71st Ir Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 5—9 y. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6; šeštad. 2—fl. 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.) | Treč uždaryta
Valandos: pirmad 
nuo 1 Iki 4 vai 

penktad. nuo 5
ketvlrtad.. šešt. 
p.p., antrad. Ir 

Iki 8 vai. vak.

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Mes persikėlėme į naujas erd
vias patalpas, ir pasirūpinome ge
riausiais naujausios mados ir auk
ščiausios kokybės rūbais. Kaip pa
vyzdžiui “W0RUMB0" lengvi ir 
patogūs žieminiai paltai, '‘Botany 
500" puikiausio fasono kostiumai 
ir kitų firmų rūbai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVeetern Avenue 
/ai., kasdien 10-12 vai. b* 7-8 vaL 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso *elef*>aas: PR 8-3929 
Rea telef. VVAlbrook 8-8074 -

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

Kampa. 47-toa Ir Daman Avė 
▼ai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea: YVUbrook 6-3048

” lt ofiso HE.4-6849 res. HB.4-1884
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71at Street

Vą.1 Pirm ketvlr.. penm. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sekm uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Aveuoe 
Chicago 29, Hl 

telefonas REpnblic 7-4900
Rezidencija: GRovehlU 6-8101 

Pasimatymai pagal sutartj

Jaunuoliams skyrius yra irgi 
aprūpintas geriausiais paskiausios 
mados rūbais. Atėję kartu sūnus 
ir tėvas čia ras geriausį apsiren
gimą.

UŽDARYTA ftĮ KETVIRTADIENI — PADĖKOS DIENOJE

H. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

IK JAUNUOLIAMS

NAUJOJE VIETOJE

4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
>flao vai nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 ▼. 

'sk. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0084

ReMdmci Jos tel. BEverly 8-8941

ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rca RF, 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec- akuitrija ir moterų ligų 

2454 West 71nt Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampee) 
vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlentats 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. TArda 7—1188 
— STcwart 8 451

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
i Kampas Halsted Ir S6-ta gatvt) 

▼AL 1—4 Ir 6:80—8:80 p p. kas
’šskyrus trečiadienius štidare-•tądien,sis 4 va,

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Res. PR 6-9MO1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 y. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 rioath Bdlchlgan Avė.
Buto 1658 W. 103 St., Beverly Hilla 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 ▼. v(ą 
Vai,: kasdien nuo 6 y. v. Iki 9 v.

lšaklrua trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6784 
Buto--BEverly 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligonine' 

Priims nagai susltarlma

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

(Arti Archer Ava) 
Valandos: nuo 10 Iki 13; 1—6? 7-8.

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdararest 9-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. ReMd. 3487 
W. 62nd St., teL ReonbUe 7-8818.

Ofiso telefonas — Blahop 7-9598
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečlad Ir sekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHTRURGINS8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-9990 

VAL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nno 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4;00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu

Telefonas GRovehill 6-^82S
DR. A. YALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(A9-os Ir Maplcivood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

rrt. ofiso PRoopect 6-9400
Rezld. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškerlčHktS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus
Tel. ofiso Vlctory 1-1581

Rez. Vlctory 2-0749
DR. V. VILEIŠIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
802 Weet Slst Street

Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-3 v v šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8184I

DR. F. C. WIMSKIW»S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. ofiso OA 6-0257, rea. PTL 6-4859 

Rezld. 8800 8. Artealan Are.
VAI, 11 y r Iki 3 p p.i 6—7 v y

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 95 metų patyrimo
7>1. YArds 7-1899 

Pritaiko akiniu.
, Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki S. tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
leštadlenlals nuo 16 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudtjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ,r tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. V lai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
lustrumentats, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos valkus.

4712 South Aithl&nd Avė. 
tel. Y Ardo 7-1873 

Vai I0:8o iki 7 v vak Šeštad. 10:8
-llri Š y*L Hekmad Ir uždare

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* ChlcagtA Savinąs Bendroves praeitimi, nuo pat jos jslkflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomos pinigus. Pasidėję taupinlus pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki 310,000.00, augfitą dividendą, bet Ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

lietuviai gyvenanttej už Chlcagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.
I

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8. antradieni Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

• ei ofiso PR «-I8ls, r«t RB 7-8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
U KTU VIS OTDTTOJAS)
2500 Weet HSrd Street

VAL kasdien iuo t 4 p p Ir T:8« 
iki n vy, Trečiai, Ir šešt. uždaryte

Telefonas ORovshlll 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
- PRITAIKO AKINIUS - 

Valandos. »- i* ir , ... para-
nsltarlms ••skyrus trečiadieniu. 

2422 W Margnette Road

Ofiso ir t n to tel. OLymptc 9-1981

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So. 49th Gourt. Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad 

Ir teštad. Uk 19—12 vai.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis ir pritaiko akintas 

keMMa atlklw Ir rSmas 
4465 & Oalifornia Ava TA 7-788) 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak (trečlad už 

10 ryto ,k, « v op•s ryte i •eštad

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinoia TeL LUdlov 5-9500

Kntered aa 8econd-Clas8 Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Cathollc Press Asa’n 81’B8CR,PTION RATER
Publlahed d a 11 y. ezept Rundays, 810.00 per year outslde of Chicago
t.lthiianlan Cathollc Press Soclety 810.00 peryear In Canada

Eorelgn 812.00 per y«-arPRENUMERATA: Metams M, meto 3 mčn. 1 mšn
ChlcAgoj Ir Cicero) 212.00 86.60 83 60 91 80
Kitur JAV ir Kanadoj 910.00 86.60 83.00 81 26
Užsienyje 812.00 86 60 93 60 81.10

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik Iš anksto susltarua Redakcija už skelbimų turini 
neatsako Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus

ChlcaKo29.il
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

NAUDINGI PASITARIMAI

Visuomeninis mūsų gyvenimas tvarkomas demokratiniais pa
grindais. Ir todėl juo daugiau pasitarimų ir konferencijų įvyksta, 
juo tas gyvenimas eina sklandžiau ir vieningiau. Visada yra ge
riau, kad veikėjų pasitarimų įvyktų daugiau, ne mažiau.

Tenka laikyti, kad įvykusioji pasitarimai Washingtone Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo proga buvo reikalingi ir 
tikrai naudingi. Juose daug dalykų labiau išryškinta, išsiaiš
kinta, dirbamieji Lietuvos išlaisvinimo darbai sustiprinti, labiau 
sukoordinuoti. Susitikti Alto, Balfo ir LLK veikėjams, dalyvau
jant Lietuvos atstovui VVashingtone, visada yra naudinga. Ypač 
buvo naudingas susitikimas ir fiasitarimas, įvykęs lapkričio 15 — 
18 dienomis.

Svarbus pasitarimas buvo ir praėjusį šeštadienį Chicagoje. 
Tai buvo Amerikos Lietuvių Federacijos Centro Valdybos lyg ir 
metinis susirinkimas. Jis buvo padalintas į tris dalis. Priešpiet 
Marijos augštesn. mokyklos patalpose iš Europos grįžęs pirm. 
inž. Antanas Rudis ir jo žmona pkteikė įdomų pranešimą iš savo 
kelionės, ilgiausiai apsistodami prie tarptautinio pasauliečių apaš
talavimo kongreso, įvykusio Romoje. Jiedu tame kongrese da
lyvavo labai aktyviai, užmezgė daug lietuvių tautai naudingų pa
žinčių ir kontaktų. Supažindino dalyvius su epochine popiežiaus 
Pijaus XII kalba kongresui, su nutarimais ir nuotaikomis. Šioje 
susirinkimo dalyje dalyvavo, kaip vakar jau buvo paskelbta 
mūsų dienraščio pirmame puslapyje, vysk. V. Brizgys, klebonai 
ir visa eilė veikėjų. Pietų metu šios mokyklos valgykloje bu
vo privatūs pasikalbėjimai, o be to — inž. Bajoriūnas iš Detroito 
parodė gražių vaizdų iš Federacijos jaunimo stovyklos gyveni
mo. Po pietų posėdžiavo ALRKF Centro Valdyba, dalyvaujant 
jos nariams prel. Ig. Albavičiui, prel. Jonui Balkūnui, kun. dr. 
A. Juškai, pirm. A. Rudžiui, dr. A. Damušiui ir L. Šimučiui. 
Trumpai valandėlei į posėdį buvo atvykęs ir vysk. V. Brizgys. Be 
to, svarstant jaunimo stovyklos reikalus, dalyvavo ir ta stovykla 
nuoširdžiai besirūpinantieji Polikaitis ir Bajoriūnas. Buvo ir 
Marija Rudienė.

Šios mūsų centrinės, Amerikos lietuvių katalikų apjungimu 
besirūpinančios ir Katalikų Akciją beugdančios, organizacijos 
dabartiniai rūpesčiai kaip tik labai ryškiai iškilo šiame susirin
kime. Dėl jų pasisakyta ir kaikurie dalykai bandyti įstatyti į 
naujas formas.

Galbūt ilgiausiai svarstyti jaunimo stovyklos reikalai, nt« 
jie liečia daug aktualių ir skubiai atliktinų dalykų. Išklausius 
išsamius pranešimus apie stovyklos finansinę ir teisinę padėtį, 
padarytos atitinkamos išvados, apie kurias mūsų visuomenė bus 
painformuota kiek vėliau. Pirmininkui A. Rudžiui pavesta atlik
ti kaikuriuos žygius ir apie juos pranešti valdybai, kad ji iš to 
galėtų padarytį savo išvadas. Iš dr. Damušio, Polikaičio ir Ba
jorūno pranešimų gautas gana aiškus vaizdas, kad stovyklos 
reikalai yra gerai pastatyti, daroma nuolatinė pažanga, tačiau 
vis dar yra reikalinga stipri finansinė pagalba aukų ar paskolų 
formoje.

Nutarta raginti kolonijas, visas be išimties, kitais metais 
ruošti šv. Kazimiero jubilėjaus iškilmes, šiuo reikalu spaudoje 
bus paskelbtas specialus pranešimas.

Susirinkimas, atsižvelgdamas, kad 1958 m. įvyks visa eilė 
lietuvių didesnių kongresų ir seimų, nutarė ALRKF kongreso 
1958 m. nekviesti. Jis atidedamas iki 1959 metų. Šis nutarimas 
yra sveikintinas. Federacijos vaidmuo yra katalikiškųjų orga
nizacijų veiklą, kiek tai leidžia sąlygos, koordinuoti ir joms pa
dėti.. Ji turi padėti ir padeda Altui ir Balfui, JAV Lietuvių Bend
ruomenei ir L. Vyčiams. Visos tos organizacijos kitais metais 
kviečia savo kongresus ar seimus. Todėl Federacija joms padės, 
o pati savo kongresą sukvies vėliau, kada nebus tiek daug dides
nių seimų.

Tenka džiaugtis ALRKF atliktais darbais, jos talka kitoms 
organizacijoms ir naujais jos užsimojimais.

SU SROVE IR PRIEŠ SROVf
VYTAUTAS SEIRIJIS

i

“Sputnikas” — kitokių dienų ženklas?
Londone einąs “The Econo- 

mist” vedamajame rašo:
Kremliuje komunistinio pašau 

lio žvaigždės šventė bolševikų, 
revoliucijos sukaktį — revoliu-! 
cijos, kuri jau apžiojo trečdalį 
žmonijos. Erdvėse skraidą “spu 
tnikai” pabrėžia nuo medinio ark 
lo iki erdvių raketos praeitąjį ke 
lią. Bet žvaigždžių tarpe nėra 
maršalo Žukovo. Jo pašalinimas 
pasauliui blykstelėjo; o tai pa
prastai Maskvoje vyksta už už
darų durų — peiliu dūrimas į nu 
gaidas vienas kitam. Čia du so
vietų gyvenimo veidai.

Todėl lengva sovietų sistemą 
vaizduoti juoda ir balta. Pasieki 
mai aiškūs. Sovietų Sąjunga 
šiandien yra antras po Ameri
kos pramonės milžinas, kuris A- 
meriką pralenkė raketų lenkty
nėse. Sovietų pasiekimai atomo 
ir raketų Atžvilgiais būtų neįma
nomi be plačios ir išsišakojusios 
pramonės. Jų nebūtų, jei ne 
smarkokai pavarytas rpokslo va 
jus ir masinis visokių inžinierių 
ir technikų paruošimas.

Rusija pasididžiuodama pašau 
liui rodo savo pramoninę revo
liuciją ir stengiasi sužavėti at
silikusius kraštus. Bet ji nutyli 
baisią kainą žmonėmis, kurią 
užmokėjo. Pramonės sukūrimas 
pareikalavo kasmet iš skurdžių 
pajamų paimti ketvirtą dalį ne
didelių piliečio uždarbių. Duona 
buvo prievarta išspaudžiama iš 
pusbadžiai užlaikomų kolūkinin-

kų. Sunkiajai pramonei teikta 
liūto dalis, lengvajai — trupi
niai. Darbininkais į miestus su
varyti 50 milionų valstiečių ne
rado ir neranda tinkamų gyven
ti namų. Du pasaulinius karus 
ir vieną tarpusavio pridėję, ga
lime įsivaizduoti, ką rusų tauta 
per 40 metų pergyveno. Ji ir 
šiandien negyvena taip, kaip 
antrieji pasaulyje pramoningi 
žmonės privalėtų gyventi. O kur 
slaptoji policija, vergų stovyk
los ir nuolatinių valymų istori
jos?

Stalino įpėdiniai suprato, kad 
senais keliais eiti nebegalima. 
Tiesa, Chruščevas tiesiog Stali
no priemonėmis, ir greičiau negu 
Stalinas, pašalino visus savo 
konkurentus viršūnėse, nors tik 
Berija galvos neteko. Tačiau 
Chruščevas jau turi reikalą su 
visai kitokia visuomene, negu 
Stalinas, ši visuomenė jau ne 
taip rami ir nebylė. Ji gal vėliau 
privers “sputniko” žibėjimą erd 
vėje pakartoti eilinio piliečio gy
venimo sąlygose. Tada, aišku, 
pakis Sovietų Sąjungos vidaus 
ir užsienio politika. Chruščeviz- 
mas gal bus priverstas pasiša
linti iš gyvenimo, kaip staliniz
mas.

Aišku, jog sunku yra ateitį at
spėti. Bet, jeigu per 40 metų So
vietų Sąjungoje įvyko didelių 
pasikeitimų, tai, atėjus laikui mi 
nėti 50 metų sukaktį, galbūt ją 
minės visai kitokia Rusija, negu 
šiandieninė. V.

Nežinia, ar tai lietuviškojo 
būdo savybė ar toks įprotis, ar 
mada, tačiau, jei užgriebiamas 
ir didokas darbas, kuris gali 
būti atliktas trumpu laiku, pri
tarimas esti didelis ir dirbant, 
ir nudirbus. Tačiau, jei reikia 
ištvermės, jei mintį tenka me
tais brandinti ir metais ją re
alizuoti, išskystame lyg sviestas 
keptuvėje. Pavyzdžių yri daug. 
Štai pvz. dainų ar šokių šven
tės. Rodosi, ir vienos, ir ki
tos ruošimas truko tik po me
tus. Dideli sumanymai, darbo, 
rūpesčio ir bėgiojimo iki nukai
timo, tačiau, kai buvo griebta 
trumpai, atsirado nuostabiai 
pasišventusių darbininkų, pri
gužėjo klausytojų ir žiūrovų, ir 
pasisekimas iki padebesių. Ar
ba prisimitotini 'bendruomenės 
pirmieji metai. Nors ir ne visi j 
pritarė, tačiau daug didesnis 
būrys ąktyviai dalyvavo jos 
darbe, kaip šiandien. Vietoje 
stiprėjimo ir augimo jaučiamas 
atslūgimas. Kadangi čia dar
bui nėra ribų, o entuziazmą rei
kia ne tik tokį patį išlaikyti, 
bet jį iš metų į metus kelti, ne
ištveriame.

Ilgalaikiai uždaviniai

Čia glūdi pats didžiausias 
sunkumas, nes bendruomenei 
tenka ir pasroviui plaukti, ir 
kūdroje irtis. Pasroviui — kai 
vienkartiniams darbams atsi
randa ir talkininkų, ir pritarė
jų, kūdroje telekščiotis — kai 
ilgiau užtrunkančius darbus 
tenka vilkti keliems žmonėms, 
lyg vargšui kromelninkui žyde
liui vežimėlį iš kaimo į kaimą. 
Bendruomenės uždaviniai dides
ne dalimi yra ilgalaikiai, niekad 
nepabaigiami. Imkime, pavyz
džiui, gyvybės išlaikymą, kur 
pirmoje eilėje rikiuojasi litua
nistinių mokyklų organizavimas 
ir palaikymas. Kol gyvensime 
svetimame krašte, šitas reika
las niekad nebus .galutinai baig
tas. O jaunimui literatūra, 
spauda, šventės, stovyklos. Kaip 
kiekvienai šeimininkei lėkštes 
reikia kasdien plauti, taip ir 
jaunimą liečią klausimai liks 

j bendruomenės kasdieniniais ruo
šos darbais. Informacinių lei
dinių parūpinimas svetimomis 
kalbomis lietuviškosios litera- 

, tūros, meno, mokslo globa, tau- 
1 tinis visuomenės auklėjimas 
spauda, radijo valandėlėmis, — 
tai vis per amžius neišnyksią 
darbai, kol mes norėsime gy
venti.

Magija
Kad šitas vandenėlis neužsi

tvenktų, kad jis nors paken
kiamą pratekėjimą susirastų, 
reikia žmonių, kurie rūpintųsi, 
planuotų. Ir ne tik žmonių,

bet ir kapitalo. Iš kur tad, dėl 
Dievo meilės, atsiras tie darbi
ninkai ir pinigai, jei metiniuo
se bendruomenės apylinkių su
sirinkimuose atsilanko dvide
šimt ar trisdešimt žmonių, ir 
tik šitiek solidarumo mokestį 
susimoka? Kokiu būdu pasiek-' 
sime geresnio derliaus, didesnių 
laimėjimų, jei nėra nei kas su- j 
aria, nei kas sėja, pagaliau nei 
už ką sėklos parūpinti? Kodėl 
tie, kurie aiškiai regi bendruo
menės svarbą, bet nei truputė
liu jos neparemia, nepasiūlo ma
giško sprendimo šiai problemai? 
Ar lietuviškoji visuomenė dar 
ir dabar tiki, kad yra staliukų 
ant kurių viskas atsiranda, tik 
panorėjus ?

Ne. Mūsų nelaimei, magija 
nuo žemės pasišalino. Liko tįk 
darbas ir triūsas. Visur tik 
darbas. Ir privačiame, ir kul
tūriniame, ir visuomeniniame 
gyvenime. O darbams reikia 
rankų, šios rankos atsiras tik 
tada, kai susirinkimai pagau
sės, kai bendruomenės reikalais 
bus pakalbama ..ir draugijoje, 
ir šeimoje, ir gatvėje.

Tikrumoje lietuviai nėra tin-

PUSŠIMTIS SENELIŲ

Dvimetis berniukas buvo išmuštas iš pusiausvyros, kai išvydo penkiasdešimt Kalėdų se
nių. Šis seniai New Yorke rinks aukas ir darys kalėdinių dovanų paketus New Yorko ir užjū
rio neturtingiesiems. • (INS)

Atleiskite ninių suvažiavimų, ir padisku- eityje pergyvenome gan dide-
Deja jau ilgus metus prak- tuota, ir pakalbėta, o dabar —‘ liūs įvykius. Štai opera Chi-

tikuojame šį prieštaravimą pa- ramu. Kam suvažiavimai, kam cagoje, šventės, suvažiavimai,
tys sau. Norime, kad vaikai kalbos, jei namuose gera, šilta. Tiesa. Gražiai nuskambėję,
mokėtų lietuviškai, bet jų nepa-
spaudžiame lankyti lituanistines

Taigi, atleiskite už nemalo- puikiai atlikta. Tačiau šie visi 
numą. Bet, jei vaikas neauga, Įvykiai surišti tik su> nedidelio 
nestiprėja, o stovi vietoje ar net būrelio žmonių triūsu. Ir taiginiai. Tik šiek tiek nerangūs mokyklas ir šių institucijų ne- 

ir nepaslaugūs. Šiek tiek kon- remiame. Kai lietuviai ar lie- rodo nykimo žymių, iš jo vy- tik centrinėje lietuvių kolonijo-
servatyvūs, neskubūs mintyse, tuvis kur geriau pasirodo, džiau
Mūsų kietas, nelankstus galvo
jimas mums trukdo geriau įsi
kurti, prasiskverbti pro kitus, 
augščiau išlipti. Ar ne jo įta
ka jaučiama ir bendruomenėje? 
Kaip kitaip išaiškinsi pasyvu
mą gyvybiniuose reikaluose, ku
rie stovi pirmoje vietoje po re
ligijos ? Taip, bendruomenė 
pirmoje vietoje po bažnyčios, 
kurią, mylėdami Dievą, kiek
vieną sekmadienį aplankome ir 
paremiame auka. Kaip žmogu
je logiškai sugretinti skausmą 
dėl Lietuvos nelaimės, rūpestį 
tautos ateitimi ir visišką neda
lyvavimą bendruomenės dar
buose, ypač žinant, kaip ten 
kiekviena ranka ir kiekvienas 
protas vra laukiami? Jei tikim 
Dievą, einam į bažnyčią. Jei my
lim savo tautą, privalome rū
pintis jos reikalais.

giamės ir drąsiai išpažįstame 
savo tautybę, bet lietuviškaja
me gyvenime nedalyvaujame ir 
nepasistengiame, kad visi mūsų 
darbai baigtųsi pasididžiavimu. 
Naudojamės visomis tautinės 
grupės privilegijomis, bet ne
sam bendruomenės nariais ir 
mokesčio nemokam. žodžiu, 
tapome savotiškais pačių savęs 
išnaudotojais, visai nepagalvo
dami, kad tie šaltiniai, kuriais 
dabar atsigaiviname, senka ir 
gali išsibaigti, jei nepasisteng
sime jų papildyti.

Atleiskite už nemalonumą, 
bet bendruomenės ateitis nyki. 
Dar yra šiek tiek žmonių, dar 
kvėpuojame, ir pulsas dar cik
si, bet vis menkyn, vis silpnyn. 
Prieš penkerius ar kiek metų 
būta daugiau sveikatos. Tada 

\ girdėta ir bendruomenės rajo-

ras nebus. O bendruomenė ne- je. Bet kur tie darbai, kuriuo- 
paaugo. Jei pradžioje, jai įsi- se dalyvautų platūs lietuviškieji 
steigus, buvo matyti šiek tiek sluogsniai? Kaip rieda vežimai 
ružavumo, gajumo, tai dabar — mažesnėse kolonijose? Čia 
išblyškftmfc. Džiova, maža- taip pat nereikia suprasti, kad 
kraujystė — didelis pavojus, kiekvienoje kolonijoje po ope-
Greitąją pagalbą tuojau! 

Darbai ir darbininkaj
Gali kas sakyti, kad čia sa

koma netiesa. Netolimoje pra-

rą įsisteigtume. Ne. Galvoje tu
rimi tik eiliniai, būtinieji dar
bai. Kad ir vėl prie lituanistį- 

(Nukelta į 4 pusi.)
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PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi
rinkimą moderniausių baldų, T.V. ir Radio aparatų, ir kitų 
namams reikmenų.

Pirkę Roubevelt Fumiture B-vfje už $100 00 ar daugiau iki 
Thanksgiving, nemokamai gausite

KALAKUTĄ DYKAI!

☆

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

JANIS KLIDZEJS į

911 ėfijn<J4io4 Olulihp I
S ROMANAS

MtmsatroHeaaro vcttc a. hitirkiš nianmm *
(TĘSINYS)

58.
Sunkiai prikrautų dobilų vežimai įslydo į Vasaro

jų kiemą. Dviejų jaunuolių stiprios rankos juos su
metė į daržinę. Išsivilkę iš marškinių, rudai įdegę kaip 
dobilų stiebai, prakaituodami dirbo abu studentai, Va
sarojus ir Rugajus.

Andrius jau buvo susigyvenęs, — jau ketvirtoji 
diena čia. Buvo jau susidraugavęs su ūkio bernais ir 
tarnaitėmis. Du buvo iš to pat krašto, kaip ir Andrius.

Skubiai Andrius apsimovė sulopytas kelnes ir už
sivilko seną švarką, kurį Vasarojus jam buvo paskoli
nęs darbui, ir pasisuko už sodo.

— Kur tu tokioje elgetos uniformoje leki! Sutiksi 
vėl kokią gundytoją, abu susigėsite... — šaukė paskui 
Andrių Vasarojus.

— Sakysiu ,kad esu tavo bernas ,ir kad tu dėl savo 
šykštumo geresnės man neduodi.

— Saugokis plėšt mano gerklę! Bet sakyk, kur tu 
eisi? Dar į ežerą?

— Taip... — sumurmėjo Andrius ir bėgo per pievą 
už sodo.

Ežeras buvo už kaimyno ūkio. Vakar jis ten buvo

%

Y

Jei reikia paskolos
pirkimui namo r ,

ateik į

Mutual Fedcral Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VIrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAŪKKAS.
*>• y '

President

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimą ’ ' & Si rį
ir elektriniai reikmenys. < f

TeL LA 3-41301901 West 47th St.

girdėjęs kažkokį gundantį balsą dainuojant. Tuo pa-, 
čiu laiku jis dar norėjo būti ten pat. Taip, kieno gi 
buvo šis balsas, šis liūdnas ir kartu džiaugsmingas bal
sas, kuris vakar vakare dar ilgai ilgai skambėjo paeže-' 
rėš miglotoje pievoje po žvaigždėtu dangumi ?

Andrius pagulėjo ant kranto. Pradėjo skaityti su 
savimi pasiimtą knygą. Ką jis skaitė, tuoj užmiršo. 
Vasara skambėjo ausyse ir žydėjo akyse. Andriau, 
bent kartą duok sau laisvę!

Greit jis numetė rūbus ir kaip rudas laivelis puolė 
į ežerą. Vakaro raudona saulė, kaip gilumoje pasislė
pusi jauna mergaitė, barstė dangaus rožes į ežero van
denį. Jos krito ir prapuolė tarp bangų ir vėl pasirodė 
dar liūdnesniame grožyje. Taip pat, kaip mano dienų 
valandos galvojo Andrius.

Giliai ir aštriai jis visa tau pajautė ir jį apėmė 
toks neįvardinamas, pusiau saldus ir kartu kartus šėls
mas. Landžiojo po žoles ir kandžiojo jas, jis norėjo 
į ką nors atkąsti savo apsvaigusius dantis.

Dar pasiučiau: ir vėl dainavo! Mergaitės balsas 
ežere. Nuostabu! Rodėsi, tarsi šis balsas kyla iš ežero 
kaip raudonas Dievo paukštis iki pat dangaus ir valdo 
šį ežerą ir apylinkę, tada pamažu dar nusileidžia ant 
rožėmis pribarstyto vandens, šnibžda, dejuoja, juokiasi 
ir gundo.

Ne, iš tikro, toks balsas buvo girdėtas arba per 
radio ar operoje.

Andrius išbrido, apsirengė ir ėjo į tą pusę. Matė, 
ji brido arčiau prie kranto. Pamatė Andrių. Nutilo. 
Sustojo. Stebėjo. Jis irgi stovėjo. Taip abu ir ilgai.

— Jūs — ten!.. Eikite šalin! — ji supyko, nes į 
seklesnę vietą nedrįso bristi.

— Salin? Aš čia esu sargas! — Andrius šaukė 
visa burna.

— Sargas? Mano? Kas jus čia pastatė? — jin 
tė iš vandens piktus žodžius.

— Jūsų? Jūsų visai ne! Nesupratote. Ežero.
— Taip? Na, tai galite jį' saugoti ir prie k 

kranto.
Jos balsas aštrus ir skamba kaip dūžtantis stikl 

Tas pats balsas, kuris taip nuostabiai dainavo. Tai 
Staiga Andrių, kaip visada apėmė kerštas. Man 
man labai reikia tavęs! Gali tu čia raliuoti ir cypt 
Taip Andrius sumurmėjo mintyse, paėmė ant ranl 
drabužius ir ėjo šalin.

Ką? Ji šaukė? Taip, šaukė: 
t— Kur jūs lėksite ? Aš greitai apsirengsiu — ta

ateikite.
Laukti? Nueiti?x Andrius pasivaikščiodamas < 

šalin. Jei ji kviečia — galima pasikalbėti. Andrius < 
atgal.

Dailioji dama atrodė nusivylusi: prie jos artini 
kažkoks sulopytas ir basas. Tikriausia ji tikėjosi, k 
šis bus koks atostogaujantis ponas su baltu ar mėly 
laiveliu.

Pasižiūrėjo staiga vienas į antrą ir atsipažino.
— Mes jau matėmės kažkur... — ji sakė.
— Taip. Galbūt.
— Traukiny... — vis dėlto ji buvo mandagi ir t 

pūtį kalbėjo.
— Jūs čia gyvenate, — ji dar klausė, trumpu 

aštriu žvilgsniu visą Andrių apžiūrėdama.
— Pas ūkininką Vasarojų.
— Na, tai pasveikinkite poną Vasarojų. Tą s 

dentą.
— Ačiū. Gerai. Nuo ko?

(Bus daugiau)
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RŪPINAMASI MOKSLO ŽMONIŲ 
PARUOSIMU
EDY. ŠULAITIS

MOŠŲ KOLONIJOSE

Chicagoje
Augštojo mokslo vertę šian

dien jau supranta visos tautos, 
todėl kiekviena iš jų stengiasi 
išmokslinti kuo daugiau įvairių 
šakų specialistų.

JAV šis reikalas irgi yra ne- 
i žmirštas ir čia visokiais bū
dais jaunimas yra skatinamas 
imtis augštojo mokslo. Ta
čiau gaila, jog ne visi norintieji 
gali šį klausimą įgyvendinti re
alybėje.

se maršalas Bulganinas pasigy
rė, jog Sov. Sąjungoje augšto
jo mokslo studentams mokslas 
bus veltui. Jis savo kalboje 
ten pabrėžė, kad Rusija dabar 
turi 5,500,000 specialistų ir jų 
skaičius vis kyla.

Tai pasakęs sovietų šefas tę
sė: Specialistai yra .mūsų aukso 
rezervas. Mes jais didžiuoja
mės ir juos branginame. Yra 
nesistebėtina, jog kapitalistinių

Svarbiausia priežastis yra B-| kraJtų vadaj yra 3Usiraptoę, 
šų trūkumas, kuris tūkstančius 
šio kraštu gabių jaunuolių su
laiko nuo augštojo mokslo sie
kimo. Tokių kiekvienais me
tais atsiranda apie 100,000 ir 
jų mokslas užsibaigia ketvirtai
siais vidurinės nidkyklos metais. 
Taip pat 100,000 kitų mokinių 
augštojo mokslo nesiekia dėl 
kitų priežasčių; tokiu būdu šia-

jog jų šalys yra užpakalyje 
mūsų specialistų lavinimo sri
tyje”.

Nepaslaptis, jog ir JAVals- 
tybėse šis klausimas vis suran
da. didesnio atgarsio. Krašto 
senatorius iš Pennsylvanijos 
Joseph S. Clark, Jr., kartu su

ties, Šaulių, Tėviškės Jaunimo it 
t Žilvičio — paruošė visą šokį.

Vakarą pravedė kun. Pr.j to Milwaukės lietuviai da- 
. Kelpšas. Dalyvavo taipgi kun. Į bar kviečia šias šokėjas ir jų 

Vysk. Bnzgys pas ŠV. Jurgio J. Kuzinskas, kun. B. Būdvytis,' vadovą Bruno G. Shotą pasiro-
lietuvius

Šv. Jurgio parapija Chicago- 
je sekmadienį turėjo iškilmingą 
vakarienę, švenčiant 65 m. pa
rapijos sukaktj.

Salė buvo pilna svečių, tik 
nebuvo parapijos klebono, prel. 
Urbos, kuris yra ligoninėje. 
Prelato paprašytas j parapijos 
vakarienę atvyko J. E. vysk. 
Brizgys, kuris savo kalboje 
prašė susirinkusius melsti savo 
sergančiam klebonui sveikatos. 
Priminė, kaip svarbus dalykas 
parapija. Pvz. St. Paul, Minn., 
mieste ir artimose apylinkėse 
yra gal netoli 4,000 lietuvių, bet 
nėra ten lietuvių parapijos ir 
apie lietuvius tenai beveik ne
girdime. Priminęs apie Romoje 
vykusį pasauliečių apaštalavimosenatoriumi Wayne Morse is 

me krašte kasmet nubyra apie' Oregono kongresui yra patei- kongr;s*ą> prašė visus lietuvius 
200,000 jaunuolių, kurie galėtų kęs National Scholarship ak- uoiįaj dalyvauti
būti naudingi įvairiose mokslo kuriuo jis siūlo finansiškai pastangose.

apaštalavimo

tautinių šokių grupių — A te i- įkalu. Nejaukiai ir aš jaučiau- **********#**«*y***’inr*r«-'***
si bankete, nes raudoną kakla
raištį buvo pasirišęs. O prela
tas net raudona juosta buvo ap
sijuosęs: reiškia, raudona spal
va nevisuomet baisi.

kun. Puišis, kun. J. Prunskis. 1 dyti su Sadute tarptautiniame 
Buvo graži grupė ir vietos vers- į šokių festivalyje, kuris įvyks 
lininkų, jų tarpe: J. Mozeris, lapkričio 24 d. Milwaukės sta- 
Spaitis, Smitas, Viršila ir kt. dione, 500 W. Kilbourn Avė.,
Programa buvo pilna įvairumų: Milwaukee, Wis. Pirmas pasiro- 
mergaičių duetas, vyrų chorelis, ^ymas 1:30 vai. p .p., o ant-
akordeonas, mišrus kadrilius, ra® “ 4;3? vaL P- P- ^1UO rei’! v«w..o, ra„..v .u
mažyčių “kvartetas”, jauname-1 ^lu pasirūpino Leonardas Dar- metų ĮvaJrių organizacijų at- 
čių šokiai, linksmas vaidinimas. , glS 18 1 W8U ee’ 1S’
Visą programą suruošė Šv. Var-1 — 
do draugija, Moterų klubas, so- LlC©TO» Ui. 
dalietės, parapijos skaiutės-

Banketo pabaigoje ilgametis 
fin. sekretorius B. Tumavičius 
įteikė dviems buvusių klubiečių 
ir žuvusių II Pasauliniame kare 
motinoms atitinkamas dovanas. 
Įteiktos dovanos ir tiems klubie 
čiams, kurie nesirgo ištisus 10

M O V I N G
A BENlULlb atlieki, /vairius 
perkraustymus bei pervežimus 
’ tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bltthup 7-7075

šakose.
Jau seniai buvo girdėti bal

sų, jog čia turėtų ateiti j pa
galbą šio krašto valdžia, kuri

nepajėgiems studentams metuo
se parūpinti 50,000 stipendijų.

Šis stipendijų skaičius galėtų 
išvesti į augštąjį mokslą pusę

savo pilname įsisiūbavime — 
100 .mil. dolerių.

turėtų padėti gabiems, bet fi-1 tų jaunuolių, kurie baigę vidų- Dabartiniu metu specialistų 
nansiskai nepajėgiems jaunuo- rineg mokykiaSj dėl piniginių mokslinimo klausimą nagrinėja
liams. Šis reikalas kitose vals
tybėse, ypatingai Sov. Sąjun
goje, buvo jau senokai supras
tas ir ten studijuojantys gau
na valdžios paramą (žinoma, vė
liau už ją gal būt dešimteriopai 
turi atlyginti).

Pereitais metais įvykusiame 
Komunistų partijos XX kongre-

sunkumų negali toliau tęsti m-o- įr speciali prez. Eisenhoverio 
kslo. i sudaryta komisija—Committeze

Pati programa, jų autorių On Education Beyond the High
teigimu, nors ir būtų federali
nės valdžios rėmuose, turėtų 
būti administruojama paskirų 
valstybių. Studentai galėtų sa
vo valia pasirinkti betkokią ak
redituotą mokyklą, nežiūrint, 
ar ji būtų valdinė ar privatinė.

School, kuri viename iš savo 
pirmųjų pranešimų sako:

“Mūsų idealai ir augančios 
civilizacijos kompleksai reika
lauja, kad kiekvienas individas 
galimai geriau išnaudotų savo 
talentus ... Mes turime rasti

skautai.; ją pravedė Mrs. Sku
tas.

Paskiau sekė visos salės daly
vių dainos. Buvo ir laimėjimai.
Laimėjo: Nancy Rudmin, 3319 gu vakarą. Vakaras buvo pa-

Itnud. Rožės Klubo banketas 
Prie raudonomis rožėmis pa

puoštų stalu Šv. Antano para
pijos salėje lapkričio 17 d. gau
si publika praleido sotų ir sma-

stovams ir pirmininkams palin
kėjus klubui sėkmės ir ilgiausių 
metų. banketas baigtas tvarkin
gai. J. Tarutis

S. Lituanica $200, Viktorija 
Šilanskienė, 3455 S. Lituanica 
— $100, Frances Jutkienė, 919 
W. 33 place — $50, Judy Gillis, 
3144 So. Lowe — $25, C. F. 
Kolesar, 3258 W. Culon — $25.

Vienas vyras ir 64 
mergaitės

Šokių šventės metu visi žavė
josi šokiu “Sadute’.’, kurį pašoko 
mergaitės iš Putnam, Conn., va
dovaujamos sės. M. Pa/tl’ės, ir 
mergaitės iš Cleveland, Ohio, va 
dovaujamos Liudo Sagio.

Ne tik lietuviai pamėgo Sadu
tę, bet ir kitataučiai, jų tarpe 
ir Chicagos burmistras Richard 
Daley su savo “special events’’

puoštas ne tik raudonomis ro
žėmis, bet ir įspūdingomis kal
bomis. kurias nasakė prel. Tgnas 
Albavičius ir Cicero miesto ase
sorius J. F. Kimbarkas. Kon
certinę dali atliko du berniukai, 
mikliai valdydami akordeonus, 
o solistai Geąovaitė Mačytė ir 
Algirdas Brazis, pianinu prita
riant Alcksiūnaitei-Mitchel, sa
vo dainomis sužavėjo gausiąją 
publiką taip kad. kai Genovaitė 
dainavo Lietuvos himną, viena

Gėlės sau
Po spektaklio atidarymo vie

no muzikinio veikalo svarbiau- —
šioji artistė pasitraukė į sava 
kambarį užkulisiuose. Netru- n 
kus iš tos krypties pasigirdo W 
nežmoniškas šauksmas. Akto- *

8 i i 
i

Vestuvių nuotraukos ir 
auęštos rūšies fotografijos 

tusu specialybė

PREflN PHOTO STIIDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
» 4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrgir.ia 7-2481

risi ir režisieriai bematant subė
go patikrinti riksmo priežastį.

— Mane apgavo, apgavo! — 
kukčiojo primadona. — Tik pa
sižiūrėkit! Mano gėlės — vie
nu olika puokščių!

, ... ■ ... „ « darbus— Vienuolika puokščių? Bet M karnfti 
juk tai puiku. ji

nauja ateivė net ašarą nubrau 
k'ė, jog čia gimusi ir augusi Įie- J3 u uz 
tuvaitė taip gražiai lietuviškus 
žodžius taria.

Vakaro vędėjas Ks P. Devei- S 0 P H I E BARČUS 
kis tiksliai apibūdino raudonos RADIJO VALANDA

— Vienuolika! — pyko va
karo žvaigždė, — aš užmokė-

spalvos prasmę; esą dabartiniai Ift 8totJeg WOKg ,39O R 
direktoriumi Col. Jack Reillv l ateiviai yra daug nukentėję nuo nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo•'I * ' W-Qn 41,1 o. ir .. ___ 1________________ _____

>s A.ATI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMiu
Naujas specialu- didelis 

.unkvežimis tu pilna ap- 
dranda.. Plgua h sąžininga* 
latarnavimaa.

R. ŠERĖNAS
.«4J W. «7th 1*1. Cliicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

d

į!

Pagal pasiūlytą programą kelius, kuriais einant būtų ga-
studentai gautų iki 1,000 dole
rių metuose, su 500 dol. vidur
kiu, kas tačiau yra gerokai ma
žiau, negu šiuo metu teikiama 
”Gi Bill” parama, ši stipen
dijų programa pirmaisiais me
tais atseitų valdžiai 25 mil. dol., 
o ketvirtaisiais — kada ji būtų

Įima pašalinti augančiųjų talen
tų nepanaudojimą, turint gal
voje tą faktą, jog tūkstančiai 
gerųjų vid. mokyklų absolventų 
negali lankyti kolegijų.”

klausė, kada Chicaga galės pa
rodyti • Sadutę. Jie turėjo min
tyje tautų festivalį.

Šiandien jau galima sakyti, 
kad Chicaga turi Sadutę! Dė
ka Bruno G. Shoto, šokių šven
tės pirmininko, kuris gavęs 32

raudonųjų ir todėl bijo net rau 
donos rožės. Kadangi klubas tu 
ri raudonos rožės vardą, tai na u 
jieji ateiviai šalinasi nuo klubie
čių mayndami, kad ir čia raudo
nieji. Tuo tarpu Raudonos Ro
žės Klubas yra gausiai prisidė-

S:30 Iki 9:15 v. ryte, ir kaa pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HF.mlork 4-2113 
7150 So. Mapleanod Avė., Chicago 28
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PATARIMAI KAIP MALONIAI 
PRALEISTI

KALAKUTŲ DIENĄ
★ ★ ★ 1

Prieš valgant kalakutų patartina gerti
Prancūzišką Šampaną 1949 m. gamybos, 5th $3 95

$2.49

$1.95
!c

ui 15

mergaites iš Marijos augštesn. į jęs prie tremtiniu gelbėjimo ir 
mokyklos ir 32 mergaites — iš Lietuvos nepriklausomybės rei-

Vietinį šampaną
— ARBA

Importuoto Sauterno, 1949 m. 
Prancūziško Bordeau

5th tik

5th tik 
5th tik

Kepant kalakutą galima užpilti stiklą vyno. Gourmentai 
pripažįsta skonio pataisymą.

Kalakutę valgant — tik Konjako
MARTELL 5th
COURVOISDER 5th
IMPORTUOTO NAPOLEONO BRANDY, 5th 
PORTUGALIŠKO BRANDY 5th

10 metų senumo

Po kalakuto prie kavos patartina
DOM BENEDIKTINAS 5th
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th tik

— ARBA —
KRUPNIKO — pagal lietuvišką receptą, 5th 
VYŠNIŲ NALIVKA 5th

Jeigu gaminsite savo krupniką — 
ALKOHOLIS 190 laipsnių 51h

$5.29
$5.29
$3.89
$3.89

$7.29
$3.59

$3.«
$3-1*

$4.85

Vakare prie televizijos
Vokiško Alaus (Hanover-Westphalijos importas)
Dftžft 24 butelių ar skardinė** ($8 vertės) 82

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS GĖRIMŲ — 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS — PAS —

Sfephens Liquor s
4134 ARCHER AVENUE

(Kampas Francisco Gatvės)
Choro dirigentas K. STEPONAVIČIUS, savininkus 

4--—-*-------4--........... 4- *»■■--------

Su srove ir prieš .srovę

(Atkelta iš 3 psl.)
nių mokyklų sugrįžus: ar nėra 
skaudu, kad jų mokytojai, pa
tys neturėdami jaunimo savo 
šeimoje, vyresnio amžiaus, nu
vargę fiziniais darbais, eina 
kiekvieną šeštadienį kelioms va
landoms dirbti su vaikais už 
juokingai mažą atlyginimą, kai 
tuo tarpu vidurinio amžiaus tė
vai tingi vaikus mokyklon pa
vėžėti arba skatiką už vaiko 
mokymą atiduoti? Vėl gi, pri
reiks kur žmonių darbeliui, pri
reiks pagalbos ar patarimo, ne
prisišauksi.

Tai štai kur nėra bendruo
menėj/ progreso. Susidomėji
mas nedidėja, bet slūgsta. Su
sirinkimai negausėja, bet skys- j 
tėja. Kas atliekama, atliekama 
tik to paties branduolio, kuris 
rūpinosi bendruomenės įkūri
mu ir tikėjosi suburti visą lie
tuviškąją išeiviją. O ta išeivi
ja — kaip buvo pabirusi, taip ir 
paliko.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai s8<18tl Ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenSjuslos žaidos 
nležBJima Ir skaudSJlma senų atvl- 

-fu Ir skaudžių žaldų uždSklte 
LEOITLO Olntment Jos gydymo 
vpatybSs palengvins Jūsų skaudeit- 
ma Ir gal8Hlte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgt pabalina 
niežSJlmų Ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina perš8J1ma ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrftčlų Yra tinkama vartoti nuo 
Mostančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų odos ISbSrlmų ir t t taipgi 
tinkama varotl valkučiams.kada pa 
slrodo skaudus Išb8rlma* nuo vysty
klų JI yra gera gyduole nuo Iš 
vlršlnių odos ligų. Dė
mi 1 o Olntment yra 
pardundama — po 76 
centų, $1.16 Ir Iš.60.
Pirkite valętln8se Cbl- 
cagoje Ir apylinkėse:
Mllwaukee. Wls.. Oa- 
ry. Ind. Ir Detroit Ml- 
chlgan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri J —

LEGUIjO, Department D., 
5618 W. Eddy 8L. Chicago 34, Iii.

KA7YS ČESNAUSKAS
6444 SO TROY ST. 

Felef 'VAlbrook 5-7870 Ir 
Ulbson 8-4988

• OencraliM kontraktonu, aau 
jų namų statybai, įvairiem* re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namu statyboje • Patys 
itliekam.' cemento Ir medžio 

Apkalnavlmal nemo

Duoną Ir įvairias skcuingaa 
bul kūtes keps

BRUNO’S KEPYKLA
$339-41 S. Lituanica Avė 

Tet Cl.irr«l<l« 4-637#
r riBtci tome į visas krautuves 
ir restoranus taip pat t* 
siunčiame į visus artimuo 
•u us m testus

VIRŠ 15.000.000 Amerikos gyventoji; žino,
kad taupyti apdranstose Taupyme ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga

Univeraal Savings and Loan tssociation ožtlkrlna saugumą 
ir gražu pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indeliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusiu ir sąžiningu vedfijų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei 
tas Ir draugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

PERKRAl TSTYMAI — MOVTNG
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, ftaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
341S SO LITUANICA 4VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6_1882 -

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

,r Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
lenrvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. Iii

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,____________ Chicago 32. III

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

ST ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S 49thCt., Cicero 50. m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
HHIJ S Halsted St..

S LOAN ASSN.
Chicago 8, III

Pradėkite taupyti šiandien: turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINfiS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California R ve

CHARITES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 >’al 
Seštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

MOVIMO

TOU IR ARTI 
MAUJI omai TffOKAI-NAUJAUSI KMUSTTKK) {/MUKIAI

HStį M£TU PJtrr/flNIAS- PIGUS IK SĄŽININGAS AATARKAVINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 S+ CHICACO 36, ILl Tel. iVAIkmol. 3 -9209 1

tnokavne
MIDLAND
1

Savirigs and Loan 
Association

[IHSUHED

PfR 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA i» 

[a PELNINGIAUSIA 
ĮS TAUPYMO 
9 6ENOROVt

4038 Archer Avenue Tai. LA3-67W 
AUGUSI SA L DŪKAS Prarldar

JONAS GRADINSKAS

I

i
4. G. TELEVISION OO. • 2512 U. 47th Str. • FRcntler 6-1998 1

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl FI 1 
TELEVIZIJOS nuo $9500'

DIJMONT, RCA, GE, ZENlTH. EMERSON, SONORA, 
BLAGPHNKT, GRGNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT. 

Duodame išsimokėtinai, priimame senus. Taisome,
4tdn,ra kaedH’n Iki h «u pirm:,d v uetv Iki '• vai H'k'n uždaryta

I
I
I
I-<■

Atliekame dideliu; ir it .žuh automobilių remontui. Lyginimą*, da 
žymas Elektrini* suliedimma* Parduodame tutomobilių dali*

Sinclair gazolino stoti* “PAGALBA”
Sinclair gazolino stoti* “PAGALBA” A. Stanevlėln*, 8av.

2641 Wesl 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospect 8-9842. Namu tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustyma* 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tolei. VIrgiaia 7-7097

1
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Miami, Fla.
Lietuvių moterų veikloj pradžia

Po ilgy atostogų Miami Lietu
vių Moterų Socialinis Klubas 
pradėjo šio sezono veiklą susirin 
kimu, kuris įvyko spalio 12 d.1 
Po susirinkimo ponia Julia Sty- 
les pavaišino nares skaniais už-, 
kandžiais — skilandžiu ir sūriu,! 
parvežtais iš rytų. Mat ir ato- , 
stogų metu pirmininkė neužmir-, 
šo savo klubo narių.

Styles, padedant moterų klu
bo valdybai, surengė staigme
ną (pobūvį — vakarienę) spalio 
27 d. klubo iždininkei Mildai Ra
gis ir jos vyrui William Ragis 
jų vedybinio gyvenimo 10 metų 
sukakties proga. Milda nuošir
džiai darbuojasi moterų klubui, 
o jos vyras VVilliam yra daug 
prisidėjęs savo patarimais ir 
darbu Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubui.

Miami lietuviai maloniai atsi
liepė į Styles pakvietimus daly
vauti minėtame pobūvyje ir pa- i 
gerbti du mūsų jaunesnės kartos 
darbuotojus, kurie taip gražiai 
ir nuoširdžiai dirba tarp lietu- į 
vių. Po skanios vakarienės bu
vo pasakyta daug linkėjimų ir 
įteikta graži dovanėlė sukaktuvi 
ninkams. Po to visi linksminosi 
iki vėlyvos nakties lietuvių klu
bo patalpose.

NAUJAS DIREKTORIUS

Leonai d Bernstein, 39 m. amžiaus, šypsosi paskirtas New 
Yorko Filhi rmonijos teatro direktorium trims metams. Šalia 
jo yra Dimitrijus Mitropoulos, pasitraukęs direktorius, kuris 
B»t rnsteiną rekomendavo. Bernsteinas yra antras jaunumu ir 
pumas Amerikoj gimęs direktorius. (INS)

fhoje lietuviai pra- 
iitataučius. Rūtų gerai, 

k. lik pusiau tušti namai, b,-I. ^<1 dangun, lietuvių apaigyven-
pavaaariui atėjus, sugrįžta na- Sr»i|nla ežero pakran-

• • , • •• l-i j , • toje, kuri nusitęsia keletą mynių savininkai iš Hondos ir ki- . ■ i • . ■
pakalbėjo lietuviškai ir anglis- kitų tautybių žmonės. Jis yra j tų kraštų. Vasarą čia suvažiuo* IH,lu “ V‘U ° Micni- 

i kai. Jis dėkojo visiems už pri- lietuvis patriotas, visuomeninin-(ja tūkstančiai vasarotojų, dau- ^an "’d nugyvena
i imtuves, rengėjams — už tokią kas kultūrininkas ir išrinkta- giausia lietuvių. Jie čia perka ap“ ° žmonių
staigmeną. Jis sakė. kad kaip 
trečios kartos lietuvis su laiku

Kukauskienč paskambino ir pa-1 sesoriumi
giedojo tris giesmes. gavo du,

miai daugiau negu kiti 
kui padainavo “Ilgiausių metų”, daugiau už miesto merą. 

Po prcĮjramos kun. Rebokus balsavo ne tik lietuviai,

Pabaigoje choras kun. Rebo-

ni). Pažymėtina, kad jis Beverly SllOTCS, Ind. Nan1'l 
ugiau 7,000 balsų — žy- Po vasaros atostogų čia lie-'i^jį kitaUuc

. • i _ a v kad nniimuu !■<ir net
Už jį 
bet ir

kultūrininkas ir išrinkta- Į giausia lietuvių 
me poste turi didelį patyrimą.

i, ,, ... . . . . ... Lietuviai karštai sveikina M.kalbes kaip ir visi. Džiaugėsi lie „ . . ...
tuvių religingumu Kerbel» nau->O8C Pigose ir lin-

Po to sekė vaišės. Rengimo k* jam Seriausios sėkmės. M. 
i komitete buvo Aukštikalniai, Be
| keriai, Nakučiai, Juškai Br. Ku- — ■■ ■■ ----------
kauskas, Br. Parnarauskas, Mor 
ta Raižienė, Emilija Višniaus- 

I kienė ir Vincas Višniauskas.
Baigdamas noriu padėkoti W.

M. M. R. chorui, kuris atvyko ir 
nemokamai atliko programą.

Vytis

įe čia
žemės, stato naujus namus, o Susisiekimas i a yra geras, ir 
kiti ir senus perka. Kasmet vis lietuviams, kol arines pigesnės, 
daugiau lietuvių čia įsigyja nuo yra Sera Pro"a kurtis, 
savus namus. Charles Kriščiūnas

Amsterdam. N. Y.
Buvo jragerbti lietuviai kariai

Amsterdamo Lietuvių Klubas 
yra įvedęs gražią tradiciją: 
kiekvienerių metų lapkričio pra
džioje iškilmingai pagerbia I ir 

i II Pasauliniuose karuose žuvu- 
Į sius lietuvius karius ir mirusius 
Į veteranus. Šiemet žuvusius ka- 
į rius pagerbė lapkričio 10 d. iš- 
i kilmingomis pamaldomis Šv. KaValdyba vienbalsiai išrinkta ta nė, K. Lupeikienė, Petraitienė, , . . . . ,. . _

... . . . pati: pirm. Julia Styles, vjce- Skeiriai, Tovarai, Ruzgai, Vidu- lmi^ro ny įoje. rgantzuo-
Lapkričio 10 d. įvyko Miami į pjrm juiįa Shimkus, nutarimų čiai, N. Waichulis o taip pat ir 31 a ^vavo ZUVUS14 ariu mo- 

" 5-’!^ -- Milda jaunoji karta _ mokiniai RitaitmOs lr daaguma klubo narių.
Baranauskaitė, Kleinaitė, Gedi- j atvyko žuvusius pagerbti
minas Skeirys, Stasys Lupeika.■ *r uniformuotų karių būrys.

Lietuvių Moterų Socialinio Klu
bo metinis susirinkimas. Susi
rinkimas pradėtas truputį vė
liau, negu buvo numatyta, nes 
tą patį popietį visa moterų klu
bo valdyba lankėsi kitame susi

rast. Ona Statkevich, įz.
Ragis, iždo rašt Ona G. Kau- 
lakis ir maršalka'Ona Balman.

Tikime, kad ir toliau valdyba 
ir narės vieningai dirbs šeštuo-

rinkime, kaip svečiai American '. siu8 metus Miami iietuvių mote- 
Gold Star Mothers organizacijos j rv nauc|aj 
Miami skyriaus valdybos įvesdi
nime. J. Styles yra tos organi-l 
zacijos Miami skyriaus vicepir-j 
mininkė.

Po ceremonijų moterų klubo 
valdyba skubėjo į lietuvių sve
tainę, kurioje tuojau buvo pra
dėtas moterų klubo metinis su- j

Anne (J. Katilaitis

Gary, lnd.
Lietuviai dėmesio centre

Lapkričio 2 — 3 d. Gary mies
te įvyko Tarptautinio Instituto

sirinkimas. Susirinkimo pra-l suruoštas 26 tautų festivalis, ku 
džioje J. Styles perdavė iždinin-' riame dalyvavo ir lietuviai. Pro-
kei likusį pelną iš spalio 27 d. 
parengimo — daugiau 50 dol.; 
tas pelnas bus panaudotas įvai
rių reikmenų pirkimui kurių dar 
trūksta Miami Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo virtuvėje.

Susirinkime buvo pilnai ir ga
lutinai padaryti planai šauniau
siam banketui, kokį kada esame 
turėję, kad gražiai ir tinkamai 
paminėtume šio klubo penkerių 
metų sukaktį. Banketas įvyks 
gruodžio 1 d. Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo salėje.
Dalyvaus moterų klubo narės.
Kiekviena narė privalo pakvies
ti vieną svečią — savo vyrą. ge
rą draugą ar draugę. Taip pat 
visi Miami lietuviai inteligentai 
ir dvasiškiai yra pakviesti gar
bės svečiais. Apgailestaujame,) bis, Dambrauskai 
kad negalime pakviesti visos 
Miami lietuvių visuomenės, nes 
klubo patalpose nėra tiek vietos.

Baigus banketo reikalus, pra
dėti 1958 m. valdybos rinkimai.

Gary Tarpt. Institutas reiškia 
jiems nuoširdžią padėką.

.Visas šio paregimo pelnas 
skirtas Tarpt. Instituto naujų' 
namų pirkimui.

Gardner, Mass.
Pagerbtuvės

Lapkričio 14 d. apie 250 Gard- 
nerio lietuvių katalikų susirin-

“Ramiai! Ginklu gerbk!”, pa 
sigirdo būrio vado komanda, ir 

, tuo momentu, kariams lydint, į 
bažnyčią buvo iškilmingai įneš
tos JAV ir Lietuvos vėliavos bei 
du gražūs vainikai.

Pamaldas laikė ir trumpą pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
pasakė kun. K. Balčys, pažymė
damas, kaip lietuviai turi lai-

ko į Švč. Jėzaus Širdies parapi-1 lietuviškų tradicijų ir lie-,
jos salę pagerbti bei priimti jau- tuvybės. Bažnyčioje degė tiek 
ną kunigą Donaldą Rebokų. i žvakių, kiek yra žuvę šios pa-1 

Programą pradėjo Petras rapijos karių. Po pamaldų kun., 
Aukštikalnis, kuris pasveikino i K. Balčys skaitė kiekvieno žu-,

NAUJI BATAI

Europietis berniukas džiaugiasi 
naujais batais, kuriuos jis gavo iš 
Amerikos Katalikų Vyskupų fon
do. šiais metais Vyskupų fondas 
drabužių rinkimo vajų vykdo nuo 
lapkričio 24 ligi 30 d.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATO!# 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA 

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS IJTVYINAS. Prea. 
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
visus susirinkusius ir pristatė I vušio pavardę ir po to buvo ge-i ApkPjnaviTną lr Prekių 
parapijos kleboną prel. Martin j sinama viena žvakė. Dalyviams 
J. Tracy, kuris pagyrė Gardne-|tai ,,adarė didelį įspūdį.

— o —
Tą pačią dieną 2 vai. p.p. ivy-

gramą gražiai atliko “Ateities” 
šokėjai, vadovaujami Bruno 
Shoto. Lietuvių liaudies dirbi
nių paroda buvo skoningai įreng 
ta Sofijos Adomaitienės, pade
dant D. Adomaičiui. Lietuviškų rio lietuvius už tokį gausų da- 
valgių paviljonui vadovavo Ve- lyvavim4-
ra Skrmskierie. talkininkaujant Worcester io M< no Mėgėjų Ra j<o LB apylinkės susirinkimas 

telio choras, kuriam vadovavoH. Atkočienei ir K. Lupeikienei 
Paroda ir lietuviškų valgių pa
viljonas susilaukė didžiausio pa
sisekimo iš festivalio lankytojų. 
Lietuviai buvo dėmesio centre. 
Sakoma, kad lietuviai gražiau
siai pasirodė.

Darbu ir auka prie lietuvių 
grupės pasirodymo prisidėjo P. 
Andrew, H. Atkočienė, J. Ankš- 
kalnis, Adomaičiai, B. Bakas, Ba 
kai, Braziai, Baranauskai, I. Do- 

T. Jokūbai- 
tienė, Jonušaičiai, J. Juris, L. 
Gasiulis. A. Kazlauskas. Kirdu- 
lis, Kružikai, Kamštaičiai, T. Ka 
pas M. Klimaitienė, Nevardaus- 
kai, A. Nenienė, U. Mickevičie-

Providence, R. I., Šv. Kazimiero 
parapijos vargonininkas Jonas 
Beinoris padainavo 15 dainų. Ne 
vienas nušluostė ašarą. Mote
rys buvo apsirenigę tautiniais rū 
bais, kas buvo labai gražu.

V. Bekerytė padeklamavo ei
lėraštį “Geroji kunigo ranka”.

Gyvai svarstyti įvairūs klausi
mai ir nustatyta 1958 m. Vasa
rio 16 minėjimo programa. 

Išrinktas namų vertintoju 
LB apylinkės vicepirm. My

kolas Kerbelis miesto savival
dybės rinkimuose buvo išrink
tas miesto namų vertintoju (a-

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospeet 8-5874

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS ROBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS. KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SURAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
IMPORTININK.4I IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEb$ter 9-2588

CHICAGO 7, ILLINOIS

K

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

Pristaty
mą Teikiame Nemokamai. 

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

V1KTORO K O 2 1 COS 
IJetnvišk:. gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi 
nimo. dažymo darbai tr keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

67W 8. W ESTE K N AVĖ PB 8-8683

%

45 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas perkant 
už $50 ar daugiau ir šimtai kitu brangiu dovanų 
pirkėjams. Baldų, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
Šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

SPECIAL OFFER
NOW FOR A tJM/TFO TIME ONLY

CYCLOPEDIA of KNOWLEDGE
NOT 600°° NOT ♦50°° būt only

12 Beautiful Volumes 

3,000 lllustrations 
3,800 Pages 

18,000 lndex Entries 

8,000 Subjects

SENO COUPON N0W!
MOTU Tilt OMtr lt litui f d 

Ordtrt flllttl by tarllttl pottmarb 27 95
CASH

or
TERMSSirl P1«a«« »«nd a ’58 edition 

of the Cyclopedia of Knowl«dg«
f] I ondoto $25.15 coth
O l-OOploto $7.95 down and wlll pay 

$5.00 monthly

Narna

Employro.nl

Addrau

Clly..

CradB Rafarenca

$7.95 </own A $5.00 Monthly 
Deduct 10% for cash

This sėt is equal to sets 
selling for $ 100.00 . .. Kurry !

CIRCA SALES CO.
1123 Washington • St. loult, Mo.

J

ĮSIRAŠYKITE’ DR-ERS
Christmas Club Dabar!
TURĖSITE PAKAMKAMAI PINIGŲ KITOMS KALĖDOMS

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

,-----------------------------------------
Daug vietos autotnoNUams 

pasistatyti

MIMAMS,
KOMAI DIPOSIT INStJRAHtl 

CORPORATION

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

7/įJ)nn(‘rs liautis
» X7A Stot A AMand Avwn» YAfds 7-7000

NUO 1883 M.

Įsirašykite; i vikna 
ŠIV GRUPIŲ ŠIANDIEN!

$1.00 į sav., už 50 sav... $50 
$2.00 į sav., už 50 sav... $100 
$5.00 į sav., už 50 sav.. . $250 

$10.00 į sav., už 50 sav.. .$500

BANKO VAI.ANDOS 
Pirm. — Penkt. 9 v. r. iki 2 p.p. 
Ketv. vak. 5 p. p. iki 8 p. p.

500 NAUJŲ RANKINIŲ 

LAIKRODĖLIŲ

Bulovą, Benrus, Longincs - Wittnaur ir 

kitų žemiausiomis kainomis.

Claimmnt motrri.kas akmenuota, laikrodėlis, vrrtrv $15, u/. . $ 5.95

7 akmenų laikrodėliai, vertės $22.1X1, už..................................................... 111.1X1

17 akmenų waterproof laikrodis, vertės $42JXI. už............................... 21.00

17 akmenų automatiškas, vertės 45.00, už ............................................ 23.00

17 akmenų su alarm clock, vertės 62.00, už ............................................ 29.50

21 akmenėlio laikrodis, vertės $75.00 ........... .. .......................................... 32.50

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAIumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Budriko Radio Valanda iš UHiC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarų nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas su laimėjimais.

Employro.nl


I
t

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, lapkričio 26, 1957

Washington, D. C.
Lietuvių Moterų Klul>» 

koncertas
Š. m. lapkričio 9 d. įvyko 

Washin^tono Lietuvių Moterų 
Klubo antrasis koncertas — va
karas, kuris, kaip ir pernykštis, 
labai pasisekė. Šio koncerto 
programą atliko visų, o ypač va 
čingtoniškių, gerai pažįstami ir 
mylimi operos soliste Barbora 
Darlis ir aktorius Henrikas Ka
činskas. Programą pravedė A.
Petrutis. j Ručinskiene Mėta, gim. 1909 m.

Talpi, iaukiai išpuošta, pačia- Raškauskas Elena (Grabauskaitė),
me VVashingtono miesto cen-j KurSmiras vilius.
tre salė buvo pripildyta klau-' Kerberis Pranas, U.S.A. 
sytoių, kurių daugumą sudarė i Kerberis Jonas, U.S.A.
... ..... , . . Knuikienė Morta, gim. 1898 m.vasingtomeciai, o taip pat ne- gaugio 27 d

Kudokienė-Vasiliauskaitė Sofija. 
Knektienė, gim. 1889 m. Nuo 

1914 met. gvveno Hamburge. 
Klėtka Artūras, gim. 1903 m. 
Kleinas Hermanas, gim. 1888 m. 

i balandžio mėn. 1 d.
Kuzmickienė Anelė (Vasiliaus-

Hensel Morta, gim. 1898 m. Lie
tuvoje. i

Hausmanienė Marijo U.S.A. 
Holsteinas Valteris, gim. 1916 

metais.
Heydeck Herbertas, gim. 

m. vasario men. 13 d.
Ilgaudis Heinrichas, gim. 

m. sausiu mėn. 15 d.
Jonušas Stanislovas, gim. 

m. etato.
Jankauskienė Antanina, U.S.A. į 
Jodulaitto Emilius.
Jonušienė Marvtė (Morozaitė). 

Paskutinės žinios iš Kanados.
Kinilienė Gertrūda, gim. 1915 m. 

kovo mėn. 9 d. Tilžėje.
Kučinskas Jonas.
Kučinskas Leonas, gim. 1917 m. 

balandžio m.

mažai svečių atsilankė iš Balti- 
įmorės, Philadelphijos, New 
Yorko bei kitų gretimų miestų.
Programą pradėjo solistė Bar
bora Darlis lietuvių kompozito
rių dainomis. Solistės balsas kaitė). U.S.A. 
skambėjo puikiai, dainos buvo 
atliktos dideliu įsijautimu. Po 
to pasirodė dramos aktorius H.
Kačinskas, kuris labai vaizdžiai 
atkūrė asmenis bei vaizdus, pa
teikdamas ištraukas iš Bernardo 
Brazdžionio “Vaidila Valiūnas”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

1931----------------------------------------------
H kamh., 3 mieg., Karužas. *13,700

1023 K Lanib. mūr., 3 mieg. gar. *15.500 
5 Itumb., mūrinis naujus. *18,300. 
2 |M> 4 kaluli., mūr., dld. ak. *23,000.

1918 l'nrtme Ir daugiau namų pasirinkimui

S.*. AGLINSKAS Real Eslate
*48* W. •» SU HE. 4-0292

Lipčius Stasys, s. Juozo, g. 1915 
met. spalio mėn. 11 d. 1949 met. 
Išvykęs j Australiją.

Masparars Robertas, 1947 met. 
gyveno Vokietijoje, Rosenheim.

. mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400S...OOO IMOKI II in-r 3 w ,, _ a4500
ii kaluliam/ muilins buiigalovv su 1 - -

uždara, veranda, moderni plytelėmis
išklota vonia ir kabliieiinfi virtuvo. 
Naujus garažas. Arli bažnyčių ir mo
kykla. Nepi aleiskite progos įsigyti š/ 
puiki/ naini/.

AKU GAUK PAKK 
G kambarių mūrinis bungiilovv. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 iiiiegamieji. Keikia pama
tyti, kad galėt uniėt įvertinti šį nu
liu/. įmokėti *4,500.

ST. ItITA parapija — prie Mar- 
ųuette Purk, 3 (apartnienti/) butų

moti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 16,900 
mūr. II kb. naujas, li«l. lot. — pigiai, 
i ra pigių Ir pelningų namų si/rasas

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

MAKQl T.TTK PARKE:
Mūr. bung. 6 kainb. arti parko, 

I centr. guzu šildym. .reikia parduoti 
i šių savaitę.

HUIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šildymas, arti

Mesterienė (Budrvtė) Adelė U namas: G, :> ir 3 kambarių. Gražiai , susisiekimo. Nebrangus.
- J įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė,

moderni vonia. Naujas garažas. Ma- į 
Ižai reikia įmokėti.

1 kainb. limitas, Pilna pastogė ir j 
rūsys. Guzu apšild. Žieminiai langai-

1 1917 m. ir jos vyras Pranas, Pas
kutinės žinios iš Klaipėdos.

Kuzmickis Kazimieras U.S.A. 
LeDertas Pranas su šeima. 
I.angienė Marija, gim. 1909 m. 
Lauberienė Gertrūda, gim. 1915 

m. kovo mėn 26 d.
T u bert Fridą irin. 1918 m. ge

gužes mėn P d. Tilzėie.
Lubert Hilda, g. 1921 m. geg..d 

31 Aiena
Ida Lipčienė, gim. 1914 m. Klai- 

ir ištisai perduodamas Antano nėdni.
Vaičiulaičio novelę “Elenytės Lingienė - Matntv+ė Ona, gvve-
nuodėmė”. Po to scenoje vėl pa
sirodė Barbora Darlis, kuri už
baigė programą padainuodama 
keletą lietuviškų dainų ir operos 
arijų. Publika scenos dalyvius 
labai šiltai sutiko ir įvertino gau 
siais plojimais, o solistė buvo 
apdovanota gražių gėlių puokš- į 
te.

Po koncerto sekė šokiai ir vai- į 
sės iš gausaus Lietuvių Moterų į 
Klubo paruošto bufeto. Wash- Į 
ingtono lietuviai džiaugiasi šio 
parengimo pasisekimu ir yra dė
kingi klubo vadovybei už jos pa
stangas. Ypatingai daug rūpes
čio ir energijos parodė šį kon
certą — vakarą ruošiant klubo ( 
pirmininkė Bronė Tautvilienė ir. 
L. Jurkienė, o taip pat visos ki
tos Iflubo narės nuoširdžiai joms 
talkininkavo. Be to prie šio pa
rengimo pasisekimo taip pat di
dele dalimi prisidėjo visi augš- 
čiau minėti scenos dalyviai ir 
gausi lietuviška visuomenė savo, 
atsilankymu.

Klubo vadovybė yra numačiu- 
čiusi dar šio sezono metu suruoš
ti keletą literatūrinio pobūdžio; 
parengimų bei pobūvių. Tačiau ) 
artimiausias klubo rūpestis yra 
paruošti tradicinę lietuvišką ka
lėdinę eglutę, kuri jau keletas 
metų iš eilės reprezentuoja lietu 
vius tarp kitų tautų kalėdinių 
eglučių prie Baltųjų Rūmų.

Aid.

narni vieta Karaliaučius.
Lapinas J^nas, gim. 1892 met

lienos mėn 2C ą
Levickas Stenąs, gim. 1920 m

mgsėifi mėn 1L1

ŽMOGUS 
IR JO 
DARBAS!

PAIIEŠKOJIMAI
Per Tarptautinį bei Vokietijos 

Raudonąjį Kryžių pajieškomi šie 
asmenys:

Albutis Mikas, gim. 1915 met. 
rugsėjo mėn. 16 d. Paskutinės ži
nios 1949 m. iš UdSSR.

Angevičienė - Mackevičiūtė Sta
sė, gim. 1915 m. Italijoje. Pasku
tinės žinios iš Šveicarijos.

Bitautas Juozas, gim. 1881 m. 
Gyvena Amerikoje.

Banonienė Ona (Pletnikaitė), g. 
1885 m. Paskutinės žinios iš USA.

Bartelis Vilimas, gim. 1920 m.
Balgalvis Dovidas ir žmona Ona.
Buragas Juozas, s. Jono. Gyve

na U.S.A.
Brokšienė Alice, gim. 1905 m.
Chudalla Monika (Juškevičiū- j 

tė), gim. 1948 m. gyveno Stuttgar-
te.

Dovidaitienė Morta (Šaunaitė).
Dambrauskas Artūras, g. 1929 

rugpiūčio mėn. 31 d. Paskutines 
žinios iš Norvegijos.

Drochnerienė Magdelena, gim. - 
Piskutinės žinios iš Hamburgo.

Eiholz Pranas, gim. 1920 m.
Eiholz Ernsta8, gim. 1907 met.
Friederitz, Emilius, gim. 1887 

metais, rugpiūčio mėn. 10 d.
Friedritz Marija, gim. 1889 m. 

birželio mėn. 2 d.
Friederitz Leonas, gim. 1912 m. 

sausio mėn. 6 d.
Friederitz Voldemaras, g. 1916 

m gegužės mėn. 16 d.
Friederitz Emilius, gim. 1927 m. 

gruodžio mėn. 29 i.
Friederitz Ela, gim. 1923 m. lie

pos mėn.« 5 d.
Gedenas Maksas, gim. 1898 m. 

balandžio mėn. 8 d.
Grosą Paulina-Jonušaitė, g. 1915 

metais, liepos mėn. 20 d.
Grosu Heinrichas, gim.
Gerlakienė Berta (Holstein), g. 

1909 m. Klaipėdoje.
Gellner Benita, g. 1923 m. lap

kričio mėn. 25 d. Paskutinės ži
nion iš Vokietijos.

Miklis Bronislovas, gim. 1921 m. 
birželio mėn. 21 d.

Mikalauskaitė Linta 27-28 met. 
Miklauskaitė Liuba.
Mockus Alfonsas, gim. 1922 m. 

1950 m. išvykęs į U.S.A.
Mikalauskienė Urtė (Karaliū-

-Mieteliai. Gražiai apaodintas, 2 au
tom. Karužas. Sav. turi parduoti: pir
ko did'Miij namų.

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

Jei norite parduoti savo narni), rneH
. __ i. - i jums mielai patarnausime; turimete), gim. 1896 met. spalio men. 21 klljentų, norinčių pirkti. Prašomo 

d. ir dukt.ė. ! kreiptis į tnūnų raštinę —
Ona Mikalauskaitė gim. 1934 m.

rugsėjo m. 20 d. jieško giminių.
Mačernius Povilas. Paskutinės

žinio- iš Klaipėdos.
Makulienė Morta, gim.
Matakas Juozas ir Jonas U.S.A.
Masarikienė Jadvyga ir vaikai:

Ignas, Ingeborga. Gunteris.
Miulerienė Ida, gim. 1923 m.

GAGK PARKE:
Mūr. 6 butai, po 4 kainb. centr. 

šildymui*, Kražiai atrodo iš lauko, 
modom. įrengti butai. Geroa paja
mos.

Turime vlnokio dydžio naųių Ir 
įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
Ii iikv. sųlyg.

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

Visais pajieškomų reikalais prašo
me kreiptis j PLB Vokietijos Kraš
to Valdybą šiuo adresu:

LitauiscJies Zeutralkomittee 
In Deutschland,

17»/Weinenhaim a. d. Bergstrasse 
Postfach 233.

Westdeutschland

SHUKIS REALTY
6433 So. Putaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

LYONS. 7 kamb. raneh stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. Skly 
pas 60x173. Plytelių vonia ir vir
tuvė. 5 m. senumo $18,900. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

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

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2OOO W. 59th St. Tel. PRospect 8-3434

&0000(x>00000000<xx>00<xj0«?(3 
MAKULETTE PARKE

2-jų augštų mūr. 2 po & k. Alyvos 
karsiu vuiid. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arli mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų aiigštų mūr. 3_jų bulū —• 
•i. f> ir 3 k. Alyvos Alpimu. Motiem. 
įi'< ilgimai. Naujas garažas. *3ll,!>il0.

HRIGHTON PARKE
S-ių apart įimntų med. namas. 

Gazo Šiluma. Naujas garažas. Paja
mų $lxf, į mėn. ir savininkui Im
tas. $ 19,8011.

KITI'K: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3- 4 k. Mitinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $ IX,000.

2-jų augštų mūr. 5 ir 6 kandi. 
Alyvos karšto vand. šiluma. Garažas. 
Keikia paskubėti - tįg $21,900.

PASITEI KALKITE mūsų namų 
si/raš,' Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real TLstata — Insurance — Rentai* 

Notary Public
5916 So. Westem Avė.

l'Itosp. H-2234

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PLATINKITE “DRAUGI’

Kampinis mūr. namas ir krautuvė.
Gerai einantis biznis Hrighton Kark Vimu. 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

I Med. 2 a. 3 būt., fiild. rad., alyva, 
i Pajamų $210 mėli.

Mūr. 2 a, po 6 k. cent. šlld., sklyp.
; 31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OUffslde 4-7450; K«s.

YAvds 7-2O4«

į * PROGOS ' OPPORTŪNITBES '

Parduod. DELIKATESŲ KRAU- 
į TUVfi su gyvenimui patalpa. Pri-

PLRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa-

HE1.P WANTKD — FEMALE

WAITRESSES 
Excellent positions avail- 
able for Women. Previous 
experience not necessary 
Will train. Good company 
benefits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniiorms.

APPLY
KMPLOYMENT OFFICE 

5th Fluor
WABASH AT MONROE

Carson
Pine Scott 8C Co.

1 S. STATE NIREET

MALĖ ANd’fEMALE~

HISTODOGIC Technieians —
Experienced. Excellent salary. 
Call or vvrite: Congenital Heart 
Disease Center, 629 So. Wood 
St. Tel. CHesapeake 3-3223. 

3h^K0~DARB(T

einama kaina. 
2438 W. 59tli Street

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. WAlbrook 5-5030 

* PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

L KURČIUS
REAL ESTATE SALES,

REpubllc 7-9400

» METŲ 5 KAMB. MCR. NAMAS 
Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. 1 'Ą. karo garažas. 
$22.000. A. Katilius.
I Iii Alkti NUO MARQVETTE PK. 
Stiprus ir geras ft kamb. — 2 labai 
dideli tnieg. — inijr. bungalow. Karš
tu v and. alyva šildymas, I auto. ga
ražas. $17,1(00. A. Sirutis.

KAIIGKNAH! TIK *12,300 *
Hrighton l’k. med. 2 po 4 kamb. Viš- 
kose dar 2 kainb., vienas iš jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stoker 
karštu vand. šildymas. Rūsys, gara
žas. A. Rėklaitis.

PROGA, PROGA
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 
galovv, 6543 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

TIK S 18,000
I vakarus nuo Marųuette Pk. mūr. 
4 metų 5 kamb. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Gazo šilima. 1 % karo garažas. A. 
I .imis.

P. LEONAS
REAI. ERTATP 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 3-A013

BUILDINO & KEMODELING

S3SSS3SSSSS3S3SSS3S3SSS3S3SJS3S38SS3SSBSJ0SSE
iji namai, garažai, /vairūs pataisy-f

ino, pertvarkymo (remodeling) darbaij

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ul.L 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komerdnius, 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen-1 MISCELLANEOUS
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Itlshop 7-8840 
2737 West 43rd Street

Esu pajėgi ir galiu pasaugoti vai 
ką ar ligonį, ar atlikti lengvą na
mų ruošos darbą bet kuriuo laiku, 
tačiau pageidaučiau vakarais.

Skambinti TOvvnhall 3-7327

ŠILDYMAS
Namų statyba, Įvairūs pataisymai 

ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminaJ 9-5331 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresus: 613
Nolton, Wlllow Springs, I1L

čia Bob Wiggins .. • “installer - repairman”. 
kuris dirba Illinois Bell virš septyniolika metų.

Patarnauti žmonėms yra Bob Wiggins’o ir 
44,000 jo bendradarbių, dirbančių telefonų bend
rovėje, pragyvenimo šaltinis. Apart to jie deda 
didžiausias pastangas atlikti šį darbą kuo geriau
siai.

Nuoširdžiausias troškimas telefonų b-vės tar
nautojų, kaip Bob VViggins, yra, kad telefonas jū
sų tarnyboje visuomet veiktų — teikdamas jums 
patogumą, bei malonumą, kuriuos jus iš jūsų te
lefono tikitės gauti.

ILLINOIS BELL TELEPHONE

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUt

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
NOVEMBI- R-LAPKR. 21, 22, 23, 25, 26, 27 d. d.

S E L F 
SERVICE

HENNESSY, Three Star Cognac Fifth $5-09

MARTELE, Coiirvooier or Gauthier
Imported Cognac Flfth $4.98

VAT—69 or AMRASSADOK Scotch Fifth $4.19
GRAIN ALCOHOL 180 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

POPULAR KRAND OF FLAVORED
BRANDIES Fifth $2.98

KRIIPNIK (Honey Piuich) Fifth $3.39

POPULAR KRAND IMPORTED
CANADIAN WHISKE¥ Fifth $3.98

CANADA DRV OR BARCLAY GIN
Full Quart Quart $3.29

DON Q KUM Fifth $2.89

llamniN, Schlitz, Paimt, Rudweiser or
Millers (Case of 48 cans) Case $7.95

Europoje likusių lietuvių pabėgėlių vaikučių yra dar 
virš 1,000. Jų tėveliai yra arba ligoniai, bedarbiai, • nega
lėję išemigruoti, arba našlės su mažais vaikais. Lankyda
mas juos Europoje, patyriau, kad jų gyvenimas yra labai 
skurdui.

Palinksminkime juos nors Kalėdų švenčių proga, su
teikiant aukų, kad jie galėtų, ypatingai stovyklose, turėti Ka
lėdų eglutes ir kad Kalėdų senelis atneštų taip laukiamų do
vanėlių.

šioje nuotraukoje yra viena tokia šeima — našlė Mote- 
jaitiene su 10 vaikučių, kuriuos aplankiau Obererezelberger ir 
suteikiau BAI.F pagalbos. Kalėdų proga rinkite ir siųskite 
aukas , vietos BALE skyrius arba į centrą, 105 Grand St 
Brooklyn 11, 6. Y. dr> j. B Ko„au“

•U ■-«»
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* Q A N E S A V J N G S
f»b WT<7 »7th •‘TREKI

K H Pic.ai«*wl, /, prez.; F. K Metldevrlez, aekr Ir advokataa

sakstiis iloidciKhia. Keičiame ėeklim. Pardundame Ir perkam 
valatyhšr hnnua Tuiipytnlama patarnavimai nemokamai

nulėktu laupyti atklarydaml sąskaita šiandien Apdrausta Iki tlO.Om

• ti» 'siantba- pimiaij ir ketvlrtAd nuo 9 iki 8 vai. vakar*
i<zia*^rta «••*♦ nur e oi "■'diiedlanl-

'ND LOA* 
ARR’N 

I Afavette S-I(M>

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge”.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, 01.

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aaukite liAnnbe 3-2703 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. Oliymplc 2-5121 nuo S vai 

vakaro iki 11 vai. vakaro

A. Stančiauskas Instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) ir atlieke 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tol. OLymple 6-0775 nuo 8 v&L 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas n no 5 vai. vakaro: 

OLympfo 2-6752

f ITT ŠPUKAT IKIS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas Valuty 
bSs patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
paslt»traukite pag mus

jonas kirvaitis 
WAlhmek

I VTTKNTVTF TNSFRANCE AGENGV 
«10S 8. Ashland Avė.. Chicago SS. Tll

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui (arime virš 360 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

Pllos|H<t 8-2013 

7io:i so. \vi;sti;rn avi:.
(’liieago 30, III.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI 1
Ta-pininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui Turim* 
laukiančiųjų sąraSą

VARPAS Real Estate
591H So. Westem. PRospect 8-2231

Išnuom. 4 kamb. neapšildytas 
butas, 3-me augšte. 3404 S. Mor
gan St. Skambinti WA|brook 5- 
8420 po 6 v.v.

Išnuom. neapšild. 6 kamb. butas, 
šiltas vanduo. Naujai dekoruotas. 
Suaugusiems.! 4018 So. Kockwell 
St VIrginia 7- 8453.

ĮSIGYKITE DABAR
---------------y--

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

STATOME 

NAMUS IR 
GARAŽUS 

MASTER BUILDERS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sudrik a Ir ,1. Skomhskas) 
Ifillf) S. 48th CT., CICERO 60, Ibi,. 

Tel. Obyinpii! 2-7381; TO 3-423R
Atliekame vinim ntatybos ir per

tvarkymo (remodeling) darbus.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

Ar tu storas, ar tu plonas, 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę egzaminams —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.
Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA Į
RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: l.it.hiianian Cathollc Hour,
Radijo Station WLOA. Braddock. 

Pennsyl vania.

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West flSrd Street 
Chicago 29. Illinois

Perskaitę "Draugą“, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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Kanadoje

“SĄMOKSLAS PRIEŠ SAVUOSIUS” 
TORONTE

Lapkričio 17 d. KLB Toronto 
apylinkė šalpos fondas buvo at- 
kvietęs į Torontą Detroito dra- 
mo sambūrį, kuris Prisikėlimo 
parapijos salėją suvaidino Vy
tauto Alanto trijų veiksmų pje
sę “Sąmokslas prieš savuosius”.

Tenka pasidžiaugti, kad vai
dinimo metu didžiulė salė buvo 
beveik pilnintelė publikas. 

Pjesės siužetas
Vienu svarbiųjų vaidinimo vei 

kėjų tektų laikyti studentą Jo
ną Saltenį, kuris, trumpai pa
draugavęs su Gene Stonkute, 
taip pat studente, savo šeiminin
kės dukterimi, kur turėjo išsinuo 
mavęs kambarį, pagaliau susi
pažįsta su kitataute, fabrikanto 
dukterimi, Patricija Sherwood 
ir pradeda su ja flirtą, kuris nu
veda net iki susižiedavimo.

Jono draugai — studentai Kos

Aktorių vaidyba
Jonas Šaltenis (V. Žebertavi- 

čius) savo gana ilgą ir, galima sa 
kyti, pakankamai komplikuotą 
psichologiškai rolę atliko be prie

KOMPARTIJOS TIE PATYS TIKSLAI
Lietuvių Teisininkų d-jos Chica-1 Kaip su prievartos darbo stovyk 

gos skyriaus susirinkime lapkriSio lomis? — Stalino laikais vergų 
17 d. Menininkų klubo patalpo- stovyklose buvo apie 12 mil. žmo- 
se pirmininkavo teis. Mieželis, sekr. i nių. Dabartiniu metu skelbiama, 
teis. Gečas. Ged. Galva skaitė pas- kad didesnė tų stovyklų dalis pa
kaitą tema Pastarieji politikos ir naikinta. Dar ir dabar yra dvi žmu- 
teises posūkiai Sovietų Rusijoje, nių kategorijos kompartijos nema 
Prelegentas pažymėjo, kad Kari lonėje, tai pabaltiečiai ir pavolgės 
Marks savo veikaluose (Kapital ir, vokiečiai, kurie laikomi tose sto- 
Judischę Frage) išgarbino utopis- vykiose.
rbina Pni.^oną kt., ku- Darbo teisės srityje šis tas nau-
riuos nukopijavęs ir nurodęs, kad jo padaryta. Darbo laikas — 42

dentiškai lakus dažnai Vėjavai
kiškas, kur reikėjo — susikrim
tęs pergyvenąs, kovojąs su sa
vimi ir kitais. Tie jo veiksmai 
žiūrovams teikė įtikinantį įspū
dį. Jei ’U jo rolėje buvo psicho
logiškai sunkiau žiūrovus įtiki
nančiu situacijų, pvz. pabėgimas 
iš jam suruošto gimtadienio po
būvio ir tuo pat metu susižieda
vimo, tai ne jo, bet, pasakytu
me, pjesės autoriaus kaltė.

Juozo Šaltenio tėvas (V. Jo
cys) vietomis nebuvo suaugęs 
su savo pasiimtosios rolės niuan 
sais ir kaikuriuos posakius išreiš 
kė tik kaip prievolę — į juos ne 
įsijausdamas; tačiau bendroj iš- 

tas, Vytas Jurgis ir Birutė, o vadoj — kaip tėvas — vaidinimo

kaistų : kur reikėjo, jis buvo stu žydai turį siekti politinės herarchi- val. savaitėje, nepilnamečiams — 
,i—,_i— los augštumos..Ir tą mokslą bolše- 6 vai. dienoje. Socialinis draudimas

rnvni'i„AHoS pUd?.m.* ™a*uyn°.1e, per pataisyta teoretiškai, tačiau prak- 
vnnHinH11? ^US’^v" tik°le privilegijos sėdintiems pi- 

, . Irr £" lškll° Trockts, Bu- ramides augštumoje, kitiems ten-
eharinas, Jotfe. Radekas, i™™ i-___________  oJa__ «-• _____, kurie ka mažiau, pvz., 250 rubl. pensijoskalė rusų neapykantą vaka

lino erą. Teismo posėdžio metu 
esą apkarpomos vyr. prokuroro 
funkcijos, kitu laiku prokuroras 
esąs kompartijos žinioj.

Baigiant prelegentas pažymėjo, 
kad sovietinis gyvenimas pakitėjo 
taktiškais sumetimais, gražiai pri
dengtas, pakeisti pavadinimai, bet 
jų tikslas pasiliko tas pats. Gali 
krašte būti decentralizacija ar 
centralizacija — tai taktikos klau
simas. Esmėje — proletariato dik
tatūra ir pasaulinė revoliucija.

Linkėjo kad teisininkai apsvar
stytu teisės klausimus; kodifikaci- 
jos reikalą savybėje aptartų."

Po paskaitos buvo nemaža pak
lausimų, į kuriuos prelegentas iš
samiai atsakė.

Pirmininkaujantis padėkojo Ged.
- per metus kolūkiečiams. | Galvai už tokią įdomią paskaitą.
Leninas savo veikale “Kas Peržiūrima kolektyvinės baus- j Tame pat susirinkime pagerbti1 

du mirę teisininkai: L. Gumbinas
rams.

Pat’pk*a duonos ’r 'a*sv®s į mes klausimas ir pradedama siste- 
1 ?-°sO5J hę1,eSkant esą gali- matizuoti įstatymai. Leidžiami tei-

a duoti šiek tiek laisves. Caroags leidiniai (Viedomosti, Gosudars 
5^°V’??ah.nių re,kalu ?eiSsPren tvo i Pravo), kurio 10 nr. rašoma: 
dimas bolševikams padėjo rusų negalį būti teisininkai patenkinti, 
i iL?16 *auKdyti neapykantą ir kad archyvai teisininkų nepanau- 

u*?1 • •LeniaUl "»™s bolševikų i doti. Pasireiškia teisininkai Stuc- 
cXVrSta ruafi^ynes to ka, Pašukanis, Krilenko, kurie sikel

0-1 iC!is inaS "ušall”a Trockį j bia, kad valstybė esanti laikinas ir kitus bolševikų teoretikus. Visas 
partijas užgniaužė, kad vykdytų 
totališką komunistų partijos val
dymą. Stalinui mirus, per 20 kom
partijos suvažiavimą paskelbiamas 
“nusialinimas”, bet čia pat Bulga-

ir Edvardas Jurašas.
Susirinkimas pageidavo, kad pa

našių paskaitų būtų daugiau su
rengta. Leo. Lupus

1$ ARTI IR TOLI
ninas pareiškia — “mes pasimokė 
me lankstymu keisti taktiką, šie-
kiant to paties tikslo pasaulinės kompartijoj. Jo priešininkai

ypatingai buv. Jono draugystės 
partnerė Genė — visa tai labai 
pergyvena, nes galvoja, jog Jo

dalyvių buvo suprastas.
Antruoju pagrindinių persona

revoliucijos”. Mes matome Chruš 
čevą kaip lanksčiausią bolševiką, 
kuris naudoja tuos pačius meto

žų laikytina Genė Stonkutė (D. dus kaip Leninas: nušluoja Beriją,
nas, apsivedęs su kitataute, pra- Mikaitė). Jos rolė, nors savo tu-įlankos ™

rinyje neperdaug gerai, apšlifuo-, 
ta, buvo sunki ir kombinuota. 
Vienok aktorė į ją įsijautė gana 
gerai. Jos dvasinė kova, kuri 
1os širdyje maišėsi meilės ir pa
triotiškumo sentimentų žadina
ma, buvo perduota publikai gana 
įtikinančiai.

Genės motina Ona Stonkuvie- 
vienė (I. Laurinavičienė) savo 
trumpoje rolėje mažai tegalėjo 
pasireikšti tačiau iš visko ma
tyti, jog tai esama geros scenos 
meno interpretatorės.

Patricija Sherwood (L. Min-

dings savajai tautai. Jie daro 
viską, ką gali, kad Jono sužie- 
dotuves nutrauktų. Išsišaukia 
Jono tėvą inž. Juozą šaltenį. Su
daro sąlygas jam susitikti su Pa 
trieijos t'ėvu, fabrikantu Sher- 
wood, paruošia juodais gedulo 
kaspinais perrištas dovanas su
žadėtiniams ir t.t. Pasirodo, kad 
abiejų sužadėtinių tėvai nenori 
jų vestuvių, tačiau Jonas, tikė
damasis paveldėti lengvai pagau 
namus uošvio turtus, be to, jaus 
damas nusivylimą savo kūrybi
niais darbais (mat jis kūrė eilė
raščius, kurių redakcijos neno- i gėlaitė) lepios ir išpaikintos tur

veikianti ta pati Stalino konstitu
cija, bet Chruščevas nušluoja Ma-

rėjo spausdinti), norėjo visvien 
su Patricija apsivesti. Prieš tai 
Jonas buvo didelis patriotas ir 
studentų sambūrio “Lituanica” 
pirmininkas. Sambūrio valdyba 
buvo nutarusi jį iš pirmininko 
pareigų išmesti. Gi jo būsimas 
uošvis, pragmatistas biznierius

tuolio dukters vaidmenį atliko 
gana gerai. Taip pat neblogas 
buvo jos tėvas George John 
Sherwood (S. Iljasevičius) ku
ris, nors neilgoj rolėj, puikiai nu 
davė turtuolio pragmatisto cha
rakterį.

Gi kiti aktoriai — Jono drau-

, , ,x- , . .16. kurios gauna socialinės ap-
. Molotovą ir kitus, kurie draudos pašalpas; tai esą netei- 

priesmosi jo taktikai. Kas dabar I sgta
padėties viešpats? Kompartija, j ESą įr teįame naujienų, bet vei-' 
sprendžiamas organas — prezidju- }ąs antisocialinio elemento įstaty
mas arba sekretoriatas. Dabar• mas rOdąg grįžimo atgal į Sta-
vvkdoma decentralizacija, respub- j__ _____________________________
likoms teisiu pranlėtimas kontro
lėje, nlanavime. Tai tikslas—išva- 
Ivti aparatą, pašalinti tuos '’smp- 
nis, kurie kompartijai nepalankūs, 
sustiorinti partijos jtaka valdyme, 
kiekviename krašto kampe turėti 
kompartijos akis ir ausis.

Apie veikiančią sovietinę teisę 
bolševikų autoriai sako, kad soc. 
teisingumas yra tik metodas, sočia 

i listinėje valstybėje, gi uždavinys 
vesti žmones į komunizmą. Įstaty
mo tikslas — išlaikyti esamą ko-

dalykas, kaip laikinąs esąs ir te
roras. Jie remia Višinskio teoriją, 
t. y. kompartijos jėgos, teisėtumo, 
kokio nori kompartija.

Kokios išvados? — Teoretiškai, ... n .
gyvenimas sušvelnėjo, kas galės 'alayba. Rugsėjo 22 d. įšrink- 
daugiau išryškėti, jei Chruščevui ta bendruomenės valdyba su 
pavyks išlaikyti valdžią krašte ir • • . ,<• J, ,•pirm. įnz. Adolfu Tylium prie

šaky, padėjo didelių pastangų
Dabar nevisi baudžiami už dar- • išlyginti kolonijoj įvykusių ne- 

bovietes pakeitimą ir darbininką j j t j t
nevisada galį išmesti iš darbo. Duo sklandumų, ryšy su kun. Vai- 
dama 2 savaitės atostogų. -------------------------------- -- -......... .

Pažymėtina, kad vienas žurnalas | 
rašė, kad moterys išnaudoja parti-

KOLUMBIJOJ
— Kolonijos Liet. Bendr.

Sherwood mėgino jį net papirk- gai studentai Kostas (A. Pesys), 
ti, siūlydamas 10,000 dol. čekį, Vytas (Jakunskas), Jurgis (S. 
kad jis dukters atsižadėtų, nes Žebraitis) ir Birutė (N. Sirtau- tijos narių.
norėjo ją išleisti už turtingo žen 
to. Deja, nors virė Jono sieloje

taitė) — savo neilguose vaidme 
nyse, kaip studentai, buvo gana

vidinė kova, tačiau jis buvo pa- įtikiną publiką, nors vieni jų ga 
siryžęs apsivesti su kitataute Pa , Įėjo geriau įsijausti į savo vaid- 
tricija, ramindamas save ir ki- j menis, kiti — mažiau, 
tiems teigdamas, jog jis, ture-| Darant bendrą išvadą, reikėtų 
damas daug pinigų, jais galės bū pasakyti, jog Detroito dramos 
ti naudingas Lietuvai ir lietu-į sambūrio vaidintojai yra gana
viams.

Pagaliau kartu su trečiuoju 
pjesės veiksmu baigiasi visas re i 
kalas, angliškai vadinamu “Hap- 
py end”, lietuviškai — laiminga 
pabaiga, nes Joną apgaliau ati
traukia ir atskiria nuo kitatau
tės gauta telegrama, kurioje pra 
nešama kad jo pagrindinė poe
ma konkurse laimėjusi pirmąją 
premiją. Todėl, nutraukęs suža
dėtuves su Patricia Shenvood, 
jis lieka lietuvių tautai, kartu 
ir lietuvaitei Genei Stonkutei, ku 
ri tiek dėl jo sielojosi...

Reikėtų pasakyti, jog pjesės 
turinys nėra vispusiškai išlygin
tas literatūriškai ir psichologiš

geri. Tai, savaime aišku, prity
rusios sambūrio režisorės Zi. Ar
lauskaitės - Mikšienės nuopel
nas.

Po vaidinimo žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės šalpos fondo 
atstovas kun. P. Ažubalis.

Tfrontiečiai lietuviai yra labai 
dėkingi detroitiečiams už atvež
tą jiems dvasinę dovaną.

Pr. Alšėnas

Ansonia, Conn.
Mėgstama vieta

Ansonijos parapijos svetainė
je lapkričio 24 d. Šviesos Drau
gija surengė vakarienę. Drau-

kai, matyt, autoriaus persku-' y1"8- v*sai katalikiška ’r ka’P 
tokia klebono globojama. Kai 
Ansonijoje parapijos svetainėje 
surengiami pobūviai ar vakarie- 

tai visuomet svečių būna

biai pateiktas gyvenimui, bet pa
ti tema, ypač šiandien, yra itin 
aktuali.

DU LIUDININKAI

f i

ens,
pilnintelė salė. Į čia mėgsta at
silankyti ir kitų kolonijų lietu
viai.

Ansonia yra nuošalioje vieto
je nuo bet kokių susisiekimo cen 
trų. Lietuvių kolonija nedidelė 
bet ją aplanko visokių vietovių 
žymesnieji veikėjai. Net labai 

'tolimų lietuviškų kolonijų klebo
nai, visuomenininkai iš Chica- 
gos ir kitur, įvairūs misionieriai, 
vienuoliai ir š;aip žymesni ir žy- 

|mūs lietuviškojo gyvenimo vei- 
1 kėjai čia apsilanko. Matyt, kle
bono kun. Gauronskio asmuo ir 
io palankumas svečiams šią vie- 

1 tą daro malonia lankytojams 
: Paskutiniu metu čia klebono glo 
boję yra ir prelatas Krupavi
čius. JL
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l Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
Churchilis ir jo anūkas Jeremy nes Bs yra plačiausiai skaitomas 

Soames žiūri į Churchilio pushro- j lietuviu dienraštis, o skelbimų kai
lio Sally jungtuves Londone. V™ Phienama visiems.

(INS) __ _ .

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIBNES 
nasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 

ILGESYS
Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir-

Kiškučio Vardinės
STASYS DŽIUGAS

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

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

munistinę santvarką. 1931 m. iš- i ir iliustracijas piešė Sm. Merce- 
leisto Lex Kirovo tikslas išlaikyti da8- pu*^ Kaina 31.25. Pinigus ir 
terorą teisinėje srityje. Visiems ži- j užsakymus siusti:
nomas to įstatymo 58 straipsnis, I l f fl D A II r A C t 
kuris taikomas politiniams kali-, D R A U U A S
piams, tai Prokrusto lova. Nors
konstitucijos 121 st. leidžia suim
tajam turėti advokatą, bet dažniau 
šiai politiniai kaliniai tos galimv- - 
bes neturi. Kirovo tikslas — sunai
kinti suimtąjį. Tas pas įstatymas 
sunaikino daug ir komunistų par-

4545 W. 63rd Street. Chicago 29. Dl.

t

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

f
A. A.

Okup. Lietuvoje veikia tie patys 
įstatymai, kaip ir kitose sovietų 
respublikose. Neseniai išleistas an
tisocialinio elemento įstatymas su
kėlė sovietuose nerimą, nes pagal 
tą i įstatymą kiekvienas bedarbis 
gali būti laikomas antisocialiniu 
elementu ir galis būti 1—2 metų 
kalėjimo bausme nubaustas.

A. A.

t
A.. A..

ADOMAS TAM6AUSKAS
Gyveno 1815 S, Union Avė.
MirS lapkr. 24 d.. 1957, 3 v. 

ryto, sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Teisių apskr.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnflsl: Paul, marti Rtella,.
Adam, Jr., ir Bruno, marti 
Myrtis, 2 dukterys: Helen Hesse 
ir Mary Manikas, žentas Stan
ley, 10 anūkų, 6 proanūkai, 2 
seserys: Lucy Tamašauskas ir 
Barbora Žilius su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draug., 
šv. Izidoriaus Artojaus Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioj. 659 W. 18th St.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
lapkričio 27 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Dievo Apvaizdos parapijos baž_ 
nyčią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už veliontes sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

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

NuIiiMę: S 11 n A s. dukterys, 
marčios, žentas, anūkai Ir pro- 
anūknl.

laidotuvių direktorius Pet
ras Ourskią. Tel. SEeley 3-5711

MARIJONA NEBERIEZA 
(Dvilaičiukė)

Gyv. 6936 S. Maplewood Avė.
Mirė lapkr. 24 d., 1957, 10:10 

vai. vak. sulaukus pusės amž.
Kilo iš šakių apskr., Gelgau

diškiu parap., Mastaičių km..
Amerikoje išgyveno 5lj. m*
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozas, 3 sūnūs: Juozus, 
marti Genovaitė, Antanas, mar
ti Ona ir Jonas, marti Esthor, 
duktė Ona Steele, žentas Ka
zimierui, gyv. Miami, Kla., 5 
anūkai, kiti giminės, draugai 
ir pažĮstami.

Priklausė Chieagos Lietuvių 
Draug.

Kūnas pašarvotas I^iekawlcz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni, 
lapkr. 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į švenč. 
P, M. Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į fiv. Ka
zimiero kapines.

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

. NiHtiulę: Vyras, sūnūs, duktė, 
marčios, žentas Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz. Tel. REpublie 
7-1213. -

PAUL WALLIS 
(Valiulis)

Gyveno 2732 W, 39th St.

Mirė lapkričio 24 d., 1957, 
8:30 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Biržų apskr., bioršiunų km.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pauliną (Jokupkaitė), 
5 dukterys: Helen Christian, 
žentas John, Martha Valiulis, 
June Wask, žentas Stanely, 
Pauline Bernard, žentas Krank 
ir Alma Mattes, žentas Rein- 
hold, 10 anūkų, 1 proanūkas, 
kiti giminės, draugai ir pažjs- 
turni.

Priklausė LRKSA ICO kp„ 
šv. Antano Draug., (Dievo Ap
vaizdos parap.), Lietuvos Ūki
ninkų Draug.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Ualifornia Avė.

Ijttidotuvės Įvyks trečiadien}, 
lapkr. 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas Į švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. (

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

Nuliūdę; Žmona, dukterys, 
žentai, anūkai Ir pmnnnkas

laidotuvių direktorius John 
U. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

čiūno atsistatydinimu iš kolo
nijos kapeliono pareigų. Kun.
M. Tamošiūnas atšaukė savo 
laišką nukreiptą prieš kun. Vai
čiūną, kurio atšaukimas buvo 
viešai perskaitytas bendruome
nės susirinkime. Ta proga nu
tarta šį opų klausimą baigti ir . 
solidariai palaikyti lietuvišką G U Z U S K Ų 
reikalą — visuotinai lankyti sa- i 
vo lietuviškas pamaldas ir ne- 
besiskaldyti.

Naują bendruomenės valdybą 
sudaro šie asmenys: Ad. Tylius

— pirmininkas, J. Kazitėnas 
vičepirm., A. Klemas — iždi
ninkas, E. Vismantas — sekre
torius, J. Andrašiūnas — šviet. 
vadovas.

BEVERLY HILLS GELINYČIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, han- 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 84)833 Ir PR 84)834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!JOHN F. EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIGDČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•846 So. Westera Ava. Air Ooadltioaed keplyėta 
BEpabUs 7-8600 - 7-8601 Automobiliams vieta

TUmą karto syvvn* kltoa* mlMte dalyse: saustsss 
koplyčią arčias jūsų namųANTHONY B. PETKUS

i .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-Ž108, 3-2109

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'itiiuiiimiiiiiiiiiiiiiHi
KAM SENATVE 1AU ATĖJO, 
PENSI1V KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAAAUPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo
terims penai jos mokė jimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
jstatvmas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti:
“D R A U O A S”

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

AHTAHAS M. PHILLIPS
S807 8. LITCAN1CA AVĖ. Tel tArda 1-Mdl

PETRAS P. GURSKIS
*5. Weet ISth STREET TeL SEeley S-67II

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. H AISTEI) STKKET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
10821 Si. Mli’HKiAN AVĖ Tel (4hmr»od<.rr 4 2228

JURGIS f RUDMIK
3319 M. LITI A NICA AVĖ Tel V Arda I 1138 113*

VASAITIS - BUTKUS
1446 ». 5t)tb AVĖ., CICERO III Tel. OLymplc 2-10613

zigmumd (Žudyki zudycki

1646 U 46th SI’REITI t Arda 7-0781

STEPONAS e LACKAWICZ
J424 H 6«th STREET RKpuMh 7 1213
2814 W. 23rd PLACE Vlrgiflla 7-6672

VAIKE FOHERAL HOME
1424 8 Avė. fH.ymplr 24(245 ir TOwnh»ll 5-1M81

SEKANTIEJI YRA NARIAI GffflCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* Ambulansų pat&rna- A89 turime koplyčias'
' rimas dieną ir nak- flBT y s o s e Chieagos ir

I tį. Reikale šaukti Itoselando dalyse ir
(mus. tuojau patarnaujame.;

PETRAS BIELIOHAS
8. CAUFOKNIA AVĖ. LA/ayetto S-357'2
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CHICAGOS ŽINIOS
Padėkos dienojo 

neužmirškime Dievo
Harvardo augšt. mokyklos 

dekanas dr. Douglas Horton, 
kalbėdamas Chicagoje, priminė, 

X fcv. Kazimiero jubilėjaus kad žmonės ketvirtadienį švęs- 
iškilmėms kun. klebonas Anice
tas Linkus puošia šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią. Bažnyčios 
vidus bus atnaujintas ir pasta
tytas šv. Kazimiero altorius.
Iškilmingos mišios, kardinolui Lietuvis Chicagos dienrašty 
Stritch dalyvaujant, bus 1958 r _

darni Padėkos dieną privalo ne
užmiršti Dievo ir rodyti Jam 
dėkingumą ir būti tais kana
lais, per kuriuos Dievas gera 
galės daryti.

Dienraštis “Sun-Times’

Kodėl jis nužudė moterį? j
VVilliam Staeey, 24 m. am-' 

žiaua fotografas, kuris nužudė' 
16 m. amžiaus .moterį, pirma 
sakėsi, kad jisai tai padarys už
ėjus staigiam norui žudyti. Ta-J 
čiau ilgiau tardomas jisai pa
keitė savo ankstybesnį parody
mą, dabar tvirtindamas, kad 
kai jisai atėjo fotografuoti jos 
kūdikio, moteris buvo menkai 
apsirengusi. Jai pasilenkus prie 
kūdikio, prasiskleidęs jos cha-

. . , o 1/n-monu!) nU.»-«latas ir jam tėškusi i galvąm. kovo men. 9 dieną 12:15 v. ! . ,• « .dėjo laišką Edvardo Pociaus, mintis Ją nuskriausti. Taip jis, 
''"x" iv ibnrtnhi iriame j’8ai dėkoja dienraščiui ir užpuolęs ją. Tas šiurpus l'ak-
darbu gjmtadienia ™ gruj.o akiVaizdUS j"**"1“’ ka“
8 d. Tą dieną jis pradėjo mo-iSlblro lietuv5s Gaucienės paša-1 iš vienos puses smogus privaioj
k«i našlaiti Baltramiejų Ga-I kojimų- Prtoen»- kad yra mi’ grkztal V13ada sav0 geismus 

... f,. ,. ' • . . . . . lionui kitų, kurie yra rusų ne-rellį. Šiandien jo įsteigtųjų sa- ,
.... . , . laisvėje, ir klausia, ką butų ga-leziečių mokyklose visame pa- J ’ .7, . ... ... Įima daryti ių išlaisvinimui,šaulyje mokosi apie milionas j j**

7,000 narkotikų vergųjaunimo. Gruodžio 8 d. Nekal
to Prasidėjimo liet. parapijos 
Brighton Parko Chicagoje nau
jojoje svetainėje 6 vai. P. M. 
įvyksta saleziečių rėmėjų bei bi
čiulių metinė vakarienė, į kurią 
biletus galima gauti iš kalne 
arba atvykus į vakarienę prie 
įėjimo. Laukiama dalyvių iš 
visos Chicagos, nes svetainė 
gali talpinti 400 asmenų.

X Kan. dr. J. Končius, Balfo 
pirmininkas, Chicagoje Balfo 
bičiulių susirinkime pranešė, 
kad Balfas savo vardu gali su
daryti sutartis norintiems at
važiuoti į šį kraštą, taip pat 
tokias sutartis gali sudaryti ir 
paskiri asmenys. Lietuviai, ku
rie buvo anksčiau pareiškę no
rą atvažiuoti į JAV, bet pritrū
ko jiems vizų, pavyzdžiui, kaip 
Belgijos lietuviams, dabar tie 
asmeųys turi pirmenybę gauti 
vizas. Pirmininko pranešimo 
svarbesni dalykai bus atpasa
koti Balfo 57-to skyr. susirin- 
kirtre* gruodžio mėn. 1 d. 11 vai. 
Visų Šventųjų parap. salėje, 
10806 So. VVabash Avė.

X

Chicagos policijos rastos Miami 
mieste. Jos buvo atsiskyrusios 
nuo to kalinio, vienos pasiekė j 
Miami ir iš skelbimo laikraš
čiuose gavo tarnaičių vietą pas1

Prieškalėdinis vyry susi- gno.w. Iš čia jos telefonavo 
telkimas bus gruodžio 21—22 d., Savo draugėms į Cbicagą ir taip j 
Marijonų seminarijoje. Pradžia policijos buvo susektos. Vienos 
gruodžio 21 d. 5 vai. vak., už-1 jų tėvas
baiga gruodžio 22 d. Nakvynės! rįdą jieškoti, ir buvo laimingas 
vietoje. Kas nenorėtų nakvoti, radęs kad ir nepilnamečių nu
galėtų grįžti namo ir atvažiuo- sikaltėlių namuose, 
ti sekmadienio ryte. Užsire
gistruoti reikia iki š. m. gruo- Areštavo du plėšiku 
džio 15 d. šiuo adresu: Rev. V. Policija suėmė John Stilino-
Rimšelis, MIC, Marian Hills vich. 46 m « ir JosePh ^ajko* 
Seminary, Clarendon Hills, III.; v’ch» ^6 m., kai jie bandė api-

Į plėšti Gary pašto padalinį Glen 
x Kun. J. Zeliauskas, Sale-Į parĮ<f.

ziečių gimnazijos direktorius
Italijoj, gimnazijos vadovybės Persišovė bežaisdamas 
ir auklėtinių vardu dėkoja Vi-i revolveriu
siems geraširdžiams rėmėjams, Buvęs policininkas John R. 
kurie praeitais metais, ypač Ka- Walter, 25 m. amžiaus, išsiė- 
lėdų metu, Care paketais ir kt. męs r< volverį ir norėdamas jį
būdais šelpė ir šelpia šį lietu
viško jaunimo auklėjimo židinį. 
Tikimės, kad ir toliau mūsų ne- 
apleisite. Aukotojams ir tarpi
ninkams reiškiame širdingą pa
dėką ir linkime linksmų Kalė
dų švenčių.

X Lietuvos VyčiŲ Illinois-In-, 
diana apskritis praeitą ketvir
tadienį susirinkime išsirinko 
naują valdybą: J. Kaminskas, 
Gary, Ind., pirm.; F. Petkunas 
ir AL Manstavičius, abu iš Chi
cagos, vicepirm.; Juozas Sta
naitis, iždininkas; Mikolina šir- 
vlnskienė ir Irena Mikaitytė, 
sekretorės; Petras Gaigalas, 
Jonas ir Vladas Cibulskiai, mar
šalkos; E. Pocius, K. Ijaur«nai- 
tė, ir Patricija Kamarauskaitė, 
trustisės. Kun. Petras Cinikas, 
MIC, pasilieka apskrities dva
sios vadas.

X Menininkų klubo susirin
kimas ir pobūvis įvyksta gruo
džio 1 d., sekmadienį, 3 v. p. p. 
senose buv. klubo patalpose: 
2548 W. 69th St., Chicago 29. 
Paskaitą skaitys rašyt. Babic
kas. Bus kavutė ir vaišės. Pra- 
matoma ir meninė programa. 
Kviečiami klubo nariai, šiaip 
menininkai ir visi menu besido-i
nu lietuviai.

Apskaičiuojama, kad Chica
goje yra nuo 7,000 iki 10,000 
narkotikų vergų. Kadangi jiems 
apsirūpinti narkotikais reikia 
apie $25—$90 per dieną, tai jie

įsteigtos specialios klinikos.

Atrado pabėgusias

daugiausiai vagia, nes tiek pi- „
■ 4. ♦ -j- U+- pajamų turėta $490,987 dau-nigų neįstengtų uždirbti. Per ~ ’

metus jie pavagia apie $40,000,
000 vertės įvairiausių dalykų.
Moterys gi narkotikų vergės 
ima save pardavinėti. Taip tę
siasi per 20, 30 ar net 40 metų 
— iki jų mirties.

Gelbint narkotikų vergus i 
prie Northvvestern universiteto i 
ir prie Providcnt ligoninėn yra' »WOO.OOO ir kuris būtų di- 

džiausiąs pasaulyje. Planuoja-t
ma jį pastatyti Argonne atomi- Į 
nėję laboratorijoje prie Chica- 

mergindS gos. Tą palaiko Atominės Ener-
Laurie Hovious ir Jeannine gijos komisija, tačiau moksli- 

Paulman, 15 metų moksleivės, ninkai, kurie jį projektuoja, 
su buvusiu kaliniu Th. Capps I daugiausiai dirba Madison, Wis., 
spalio 25 d. pradingusios iš jie palaiko mintį, kad tas įtai-

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE
Irena Steponavičiūtė š. m. 

buvo nuvykęs j Flo-i rugsėjo 20 d. baigė Portlando

pravalyti, ėmė jį mėtyti viršun 
ir gaudyti. Vienu metu pagau
damas užkliudė gaiduką ir re
volveris peršovė jo ranką ir 
koją.

Priestatas saulės vonioms
Easi-Bilt Pattem Co., Plea-* 

sant, N. Y., sukombinavo to
kius plastinės medžiagos prie
status, skaidrius kaip stiklas, 
kuriuos įtaisius prie namų net 
Chicagoje galima imti saulės 
vonias. Kainuoja apie $100. 
Priestatuose temperatūra būna 
80—90 laipsnių.

X “Palangoj”, Kunigundos 
lietuviškoje užeigoje, 3212 So. 
Halsted St., ketvirtad., lapkr. 
28 d. svečiai bus vaišinami ne
mokamai su skania kalakutiena. 
Padėkos dienos išvakarėse lap
kričio 27 d. bus loterija, premi-
ja — keptas kalakutas. Biletus J ,. . . .. _ , ruošimo ir pilnutinio išsilavinigalima įsigyti nemokamai Pa- . . . „ m° ' 1 oiiflnriniTYioa” Torvin imn

lango* tavernoje.

X Dovanai galite gauti gra
žius sieninius 1958 m. kalendo
rius. Reikia tik užeiti į Daina 
TV parduotuvę, 3321 S. Halsted 
St. ir pasiimti. Arba praneškite dalyvauti ir banketo
savo adresą (galima paskam- metu pasakyti pagrindinę kal
binti tel. CL 4-5665) ir kalen- bą mūsų atstovas VVashingtone i 
rinriua bus pasiųstas į namus J Rajeckas.

Vardas, pavardė ............................. ................. ........

Gatvė .........................................................................

Miestas........ .......................................... Valstybėlesta
jfiSL -X---- .... -J&

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, n^LINOIS

kontroliuoti, iš kitos — mote
rys turi žiūrėti, kad visada tin
kamai būtų apsirengusios.

Mažėja keleiviai
Chicagos miesto susisiekimo 

priemonėmis važiuojančių ši 
spalio mėnesį buvo 14% ma
žiau negu pernai metų spalio 
mėnesį. Kadangi važma yra 
brangesnė, tai vistiek šiemet

giau kaip pernai metų spalio 
mėnesį. Procentais tai sudary
tų 4.53.

Ginčai dėl atomo 
sprogdintojo

Yra suplanuota pastatyti ato
mų sprogdintoją, kuris kainuos

sas būtų statomas Madisone. 
Iškilo gana aštrus ginčas.

universitetą, keturių metų 
mbkslą, ir gavo registruotos

IRENA STEPAN A VIČIŪTfi

gailestingosios sesers ir baka
lauro laipsnius.

Baigusi su pagyrimu buvo 
pakviesta dirbti vienoje di
džiausių Oregono valstybės li
goninių chirurgijos skyriuje.

— Dr. A. Vasys ir K. Ostrau 
akas skaitys paskaitas Liet 
Stud. sąj. JAV metiniame su 
važiavime, kuris įvyks lapkri 
čio mėn. 29 — gruodžio mėn 
1 d. d. New Yorke. Dr. A. Va 
sys kalbės uždaromajame su 
važiavimo posėdyje apie litu 
anistines mūsų studentijos pro 
blemas. K. Ostrauskas, besi 
ruošiąs daktaro laipsniui, skai 
tys paskaitą “Profesinio pasį

mo suderinimas". Tema ypa 
tingai aktuali šiuo metu, kada 
vis daugiau ir daugiau yra pa
brėžiamas specialybinis pasi
ruošimas. Suvažiavime taip pat

Aleksandras Kučiūnas diriguoja Lyric operos orkestrui 
repeticijos metu. beąiruošant “Rigoletto” operos pastatymui, 
Chicagoje gruodžio 8 d. 3 v. p.p. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje. Visi kviečiami j pastatymą atsilankyti, nes tai galbūt 
paskutinis pastatymas.

Gail. seserų mokyklų 
konferencija

Vakar ir šiandien Drake vieš
buty posėdžiauja Katalikų Gai
lestingųjų seserų mokyklų at
stovai iš Illinois valstybės.

$12,000,000, priemiesčių 
mokykloms

Sekmadienį piliečių balsavimu 
Chicagos priemiesčiuose nutar
ta užtraukti bonais $12,000,000 
paskolą mokyklų plėtimui ir ge
rinimui.

14 tonų kalakutų ligoninis
Illinois valstybės ligoninėse 

ir prieglaudose Padėkos dieno
je bus sunaudota 14 tonų ka
lakutienos, kad visi daugiau ga
lėtų pajusti šventės džiaugsmą.

IR TOLI
— Inž. Julius ir Jūra Jodc- 

liai, Los Angeles, Galit'., gyven
tojai, susilaukė dukrelės.

— Mildrrd (inikienė, žmona 
Vlado Ciniko, Lietuvos Vyčių 
pirmininko, buvo pakviesta su 
paskaita katalikų mokyklų kny
gynu vedėjų suvažiavime Steu- 
benville kolegijoje, Steubenville, 
Ohio, užpraeitą savaitę. M. Či- 
nikienė gyvena Pittsburge ir 
veda vieną apylinkės knygyną 
su dideliu pasisekimu. Tame 
pačiame suvažiavime sesuo M. 
Aloyza, > narė šv. Pranciškaus 
seserų kongregacijos Pitts- 
burghe, buvo pradinių mokyk
lų knygynų pasitarimų skyriaus 
vedėja.

Ar jau pasinaudojai proga pi
giomis kainomis įsigyti liet. kny
gų ? Gabijos leidyklos paskelbtas 
knygų išpardavimas su 25%—90% 
nuolaidais bus iki gruodžio 31 d. 
Knygų katalogo prašykite šiuo ad
resu : Gabija, P.OB. 355, VVyan- 
lanch, N.Y.

Šv. Mišių ir Maldų
NO VENA Į NEKALTAI PRADĖTĄ 

ŠVČ. PANELĘ MARIJĄ 
bus laikoma naujoj Tėvų Marijonų Chicagos vienuo
lyno koplyčioj, nuo Lapkr. 29d., iki Gruod. 7d., 1957.

Kurie norėtumėte dalyvauti šitie novenoje savo Intencijo
mis. jos pasiųskite šiuo adresu: Marian Fathers, 6336, S. Kil
imu rn Avė., Chicago 29, III.
□ Už atsivertimą ir

pasitaisymą.
O Už tėvą ir motiną.
□ Už šeimą.
□ Už vaikus.
O Už Marijos ir Bažnyčios 

pergalę.
□ Už ftv. Tėvą.
□ Už pašaukimą į dvasinį

luomą.
f*-] Kad mūsų jaunimas išliktų 

doras
n Už bendrą sugyvenimą.
F! Už pasaulio taiką.
I-! Už Rusijos atsivertimą. 
Kitos mano intencijos ..............

VOKIETIJOJE
— Schlesvvig-Holstein latvių 

bendruomenė lapkričio mėn. 17 
d. iškilmingai paminėjo savo 
tautos 39 metų nepriklausomy
bės paskelbimo metines. Į Lue- 
beck-Artillerie stovyklą buvo 
suvažiavę iš Eutin, Neustadt, 
Rendsburg ir Luebeck-Meesen 
stovyklų latvių tautiečiai šiam 
iškilmingam aktui. Diplomuotas 
arg. p. J. Dagis, latvių centri
nio komiteto atstovas, nušvie
tė savo tautos erškėčiuotą ke
lią. Latvių jaunimas padekla
mavo gražių eilėraščių bei buvo 
duota rinktinės plokštelių mu
zikos.

Kun. V. šarka, Schleswig- 
Holstein lietuvių katalikų kape
lionas, Šiaurės V. Vokietijos 
iiefuvių vardu šiltai pasveikino 
brolius latvius jų nepriklauso- 

i mybės proga.
— E. Simonaitis, Lietuvių 

Bendruomenės Vokietijoje pir
mininkas, pasiuntė Latvių ben
druomenės Vokietijoje valdybai 
sveikinimą Latvijos 39-tųjų ne
priklausomybės metinių proga, 
pabrėždamas mūsų tautų liki
mo bendrumą ir pasiryžimą pe
tys į petį broliškai kovoti, kol 
mūsų tautos nebus išlaisvintos 
iš bolševikinės vergijos.

iiiiiiiiiiHniiiiiniiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Ulut. Radio ProKram# Iš stoti*** 

W)(TN, 1»#0 kil. sekmadieniais 3:80 
— H: 0<» vai. popiet.: liet. muzika, dai
nos ir Maudotės Pasaka.. Biznio rei
kalais kreiptis ) Steponą Minkų. 
Baltic Kl orint, Gėlių ir dovani) Krau
tuvė, fiOS K. Broadway, So. Hoston 
27, Mase. Tel. So 8-04S9. Ten pat 
gaunama laikraštis ‘Draugas”.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiuihiiiiiiiiiii

Platinkite "Draugi)“.

PI Už nusidėjėlių atsivertimą. 
H Už visokios bedievybės

išnykimą
f“) Už kenčiančią Lietuvą ir jog 

laisvę.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas

malones.
PI Padėka Marijai.
0 Už misijas pagonių 

kraštuose.
f~| Už mūsų parapiją
C! Už kunigus,
d Už sielas skaistykloje.
(“j Už mirštančius.

XI. 8 d, Latvių bendruomenės, 
valdybos pirmininkas V. Ja- j 
numa atsiuntė E. Simonaičiui! 
sveikinimą naujos lietuvių KV> 
išrinkimo proga. Ta pačia proga 
yra sutarta XI. pabaigoje susi
tikti lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių pirmininkams ir pa
sitarti kitais metais visų trijų 
Pabaltijo tautų 40-ties metų ne
priklausomybės jubilėjaus ga
limai iškilmingesnio minėjimo 
reikalu.

— “Darnos” choro 4-rių me
tų veiklos jubilėjus. XI. 16 d.
Memmingene prieš ketverius 
metus įsteigtas mišrus “Dar
nos” choras minėjo savo ket
virtas metines. Ta proga K V 
vardu p-kas S. Simonaitis pa
siuntė nuoširdžius sveikinimus 
choro dirigentui M. Budriūnui 
ir Memmingeno apylinkės val
dybos pirm. kun. A. Bungai, 
daug prisidėjusiam prie choro 
susiorganizavimo ir išlaikymo.

ITALIJOJE
— Kun. Petras Urbaitis, In

dijos misionierius, kuris prieš 
dvejus metus lankėsi Ameriko
je Saleziečių gimnazijos Itali
joje šalpos reikalais, šią vasa
rą lankėsi Vokietijoj ir Angli
joj verbuodamas neturtingus, 
negalinčius mokslo siekti jau
nuolius į katalikišką lietuviško 
auklėjimo centrą Italijoj —J 
Castelnuovo Don Bosco.

PRANCŪZIJOJE
— Paryžiaus ateitininkų su

sirinkimas. Lapkričio 9 d. pas 
Venskus įvyko Paryžiaus atei
tininkų susirinkimas — arbatė
lė. Šio susirinkimo metu, be ei-1 
namųjų reikalų, pasidalinta ir 
neseniai Romoje įvykusių dide-[ 
lių tarptautinių katalikų kon
gresų įspūdžiais. Min. E. Tu
rauskas padarė pranešimą apie 
Tarpt. Pasauliečių Apaštalavi
mo kongresą, B. Šlepetytė- 
Venskuvienč apie pasaulinį ka
talikių moterų kongresą.

KOLUMBIJOJ
— Lankėsi Vliko pirminin-' 

kas. Spalio 4 d. Bogotą aplankė į 
VLIK-o pirmininkas dr. Trima-( 
kas ir čia vietos lietuviams pa-' 
darė platų pranešimą apie lie

ATLIKIME TAUTINĘ 
PAREIGĄ!

Užsimokėkime Lietuvių Ben
druomenės nario solidarumo 
mokestį.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chkngd 29, OL

Platintojams duodama nuolaida

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

KiS TIK TURI GERI SKONI,
VISKI PERKA PAS LIEPONIt

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

Modernišldansis lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FTTRNITITRE GENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniaia 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

♦ radieiūi, lapkričio 26, 1957

tuviškąją veiklą ir tautos va
davimo reikalus, ir šiam dar
bui lėšų sudarymą, palaikant 
Tautos fondą. Su konsulu St. 
Siručiu lankėsi Kolumbijos užs. 
reikalų ministerijoje ir turėjo 
pasimatymą su kaikuriais spau
dos atstovais, kurio pasimaty
mo proga Bogotos dienraščiai 
įdėjo pasikalbėjimą bei nuotrau
ką. Dr. Trimakas kaip minis
terijoj, taip pat ir spaudos ats
tovams nušvietė Lietuvos padė
tį ir jos sunkumus, ryšy su ko
munistų okupacija.

— Kun. V. Vaičiūnui atsisa
kius iš Bogotos lietuvių koloni
jos kapeliono pareigų, jo vieton 
paskirtas kun. prof. Vyt. Man- 
keliūnas.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

dr-jos mėnesinis susirinkimas j- 
vylis lapkričio 27, trečiadienį, Hol- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Št., 7:30 vai. vakaro. Nariai prašo
mi dalyvauti susirinkime laiku ir 
skaitlingai. I>Tut. raši.

— Ka/.lauskas B., Labdarių są
jungos pirmininkas, praneša, kad 
sąjungos centro susirinkimas įvyk 
sta lapkričio mėn. 27 dieną 8 v. v. 
šv. Kryžiaus parapijos salėje.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIU” krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
S4VRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

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

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chicago 29, 
III., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai. 
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ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
ILKI TUMU SKIRTINGU 

KfŠlV KALĖDINES KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa

ruošia Kražius rinkinius kalSdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviSkaiH 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 1 <> kor
telių už vienų, dolerį.

šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Hperiulių šilko upausdlnimo bildu 
pHKH.niintoM lietuviškos Bveiktnimo 
kortelSs KnlčdoniH, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių,

šioH korteles KulSdoniH yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
J IJetuvų.

Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

Šiame rinkinyje yra PauLIaus Au
giau.*, Vytauto Jonyno, Petro Kiau
teliu, J. 1‘aotienlaue, J. Steponavi
čiaus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui ) Lietuvą, 
ši dčžeiė su 16 kortelių kainuoja i 
dol.

Pinigus au užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29. DI.


