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McElroy ir Sandys svarstė atomine pagalba Natui
Revoliucijos grėsmė smarkiai 

drumsčia Jakarfą
SINGAPŪRAS. — Šiandien Indanezijos klausimas vėl aktu

alus. Gal griežčiau negu kas mano, Jungtinės Amerikos Valsty
bės bus pakviestos pareikšti eavo sprendimą, kuris gali nulemti 
ginčą dėl Indonezijos vyriausybės.

Keyes Beech, užsieninis ko
respondentas, praėjusio šeštadie 
nio Chicagos Daily News laidoje 
rašo, kad iš esmės klausimas y- 
ra šis:

Jei prieškomunistiniai vadai 
žymesnėse turtingose salose, y- 
pač Sumatroje, sudarys rimtą 
galimybę pastatyti naują nepri
klausomą vyriausybę visai Indo
nezijai, ar JAV pripažins ją ir 
užmegs su ja ryšius, ar ir toliau 
palaikys santykius su jau esa
ma centrine vyriausybe Jakar
toje?

Anot JAV diplomatų, neramio 
je Jakartoje tas klausimas pil
nas įvairių rūšių sprogstamosios 
medžiagos.

Jei JAV būtų palankios ir teik 
tų pagalbą Sumatros šalinin
kams, būtų paskatinimas Mask
vai ir Peipingui tą pat daryti 
tirštai apgyventai Javai, kurio
je komunistai yra vadovaujanti 
politinė partija.

Jei flirtuos su Komunistais...
Pulkininkas Saludin Simbo-

lon, prieškomunistinis vadas, aiš drąsiu taikos kariu
kiai pasisakė, kad, jei centrinė 
vyriausybė ir toliau flirtuos su 
komunistais, jojo grupė nutrauk 
sianti visus ryšius su Jakarta ir 
jis sudarysiąs kitą vyriausybę 
Sumatroje, prieškomunistinio są 
jūdžio centre.

— Po to mūsų pirmas žings
nis bus, — kalbėjo Simbolon to
liau, — gauti Jungtinių Tautų 
ir, žinoma, JAV pripažinimą.

Jau esą paskirti net Amerikos 
nuotaikų tyrinėtojai parinkti ži
nioms, kokią poziciją užimtų 
JAV, jei Indonezijoje būtų suda
ryta prieškomunistinė vyriausy
bė.

Jakartoje, pilnai pribrendus 
krizei, galutinis nutrūkimas san 
tykių su svyruojančia vyriausy
be ir kitoms stloms galinti įvyk 
ti pirmiau negu manoma.

Nenorįs kalbėtis su opozicija

Prokomunistinis Indonezijos 
prezidentas Sukamo, turėdamas 
galvoje tik prieš savaitę mėgin
tą įvykdyti pasikėsinimą jį nu
žudyti, nelinkęs .leistis į jokias 
kalbas su opozicija.

O centrinės vyriausybės užė
mimas Olandijos laivų firmos 
KPM, tai valstybei atsisakius 
duoti laisvę vakarinei Naujosios 
Gvinėjos daliai, gali dar pagilin
ti lūžį tarp kitų salų bei Jakar- 
tos.

Apie 70% olandų laivų apyvar 
tos sudaro jų plaukiojimas Indo
nezijos salyne. Šiemet bendrovė 
KPM, vyriausybei atsisakius pa
kelti važmos kainas, savo laivų 
dalį išėmė iš apyvartos. Dėl to

Galutinį žodį tars
apie Ike kelionę

GETTYSBURG, Pa. — James 
C. Hagerty, prezidento Eisenho- 
werio spaudos sekretorius, įsiti
kinęs, jog Mr. Eisenhower vyks 
į Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) konferenciją 
Paryžiuje, bet galutinį žodį tars 
gydytojai apie jo kelionę.

Gydytojai šią savaitę nutars,
dalis mažesnių, nuošaliau esan-| ar prezidentas Eisenhoweris pa
čių salų, pritrūkus kasdieninių | kankamai jau pasveiko, 
reikmenų, gana sunkiai nuken- _____
tėjo.

JAV kapitalai

Sumatros, kurios plotas didės 
nis už Kaliforniją, užsienių pre
kyba siekia daugiau kaip 70% 
visos Indonezijos prekybos. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kapitalai Indonezijoje (apie 500 
milionų dolerių) investuoti dau
giausia Sumatroje, nors mokes
čius Amerikos kompanijos mo
ka Jakartoje.

Prekyba su Singapūru
Sumatriečiai, kurie savo gu

mą jau pardavinėja tiesiog Sin- 
gapurai, nepriklausomai nuo Ja

kartos, norėtų, kad ir jų salos 
gausios pajamos už alyvą liktų 
taip pat jų krašte.

Vienas amerikietis pareiškė: 
— Kol Jakartoje yra teisėta In
donezijos vyriausybė, tol mes 
prekiaujam su tais ponais. Bet 
kai kas nors pridės man prie 
kaktos šautuvo vamzdį ir sakys, 
kad dirbčiau jam, aš dirbsiu 
jam.—

Indonezija turi daugiau kaip 
84 milionus gyventojų; plotas— 
575,893 kv. mylios; sostinė — 
Jakarta.

Ike pagerbė pirmąjį
JAV atstovą JT

NEW YORKAS. — Preziden
tas Eisenhoweris praėjusį šeš
tadienį pagyrė buvusį senatorių 
Warren R. Austin (R.—Vt.), 
pirmąjį JAV atstovą Jungti
nėms Tautoms.

Prezidentas Eisenhoweris pa
vadino jį „šauniu amerikiečiu ir

Austino garbei dedikuota au
ditorija pasaulio reikalų centre, 
priešais Jungtinių Tautų patal
pas.

Prezidento Eisenhowerio pa
gyrimą Austinui perskaitė am
basadorius Henry Cabot Lodge, 
dabartinis JAV atstovas Jungti
nėms Tautoms. \

Austinas atstovavo JAV nuo 
1947 iki 1953 metų Jungtinėse 
Tautose.

Penki žuvo
BELGRADAS, Jugoslavija. —

Keleivinis traukinys susitrenkė 
į stovintį prekinį traukinį Žagre 
bo stotyje. Penki asmenys žuvo 
ir 23 sužeisti.

Gazolino vagonai sprogo pre
kiniame traukinyje.

Nelaimės Anglijoje
LONDONAS. — Anglijoje 

spalio mėnesį žuvo 537 asmenys 
susisiekimo nelaimėse. Praėju
sių metų spalio mėn. žuvo 424 as 
menys susisiekimo katastrofose.

Planuoja atidaryti
BRAZILIJA. — Prezidentas 

Juscelino Kubitschek planuoja 
atidaryti Brazilijos pirmąją ato
minę jėgainę 1958 metų sausio 
31 dieną, savo prezidentavimo 
antrose metinėse.

Nebegrįžo į namus
MEKSIKA. — Daugiau kaip 

vienas milionas meksikiečių dar 
binirrkų, kurie atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes nuo 19- 
42 metų iki 1955 metų, niekada 
negrįžo, skelbia oficialus prane
šimas.

Žemėlapyje matyti Alžirija, kuri turi 10 mil. gyventojų ir yra šiandien . pasaulio politikoj vie
noj iš centrinių vietų. Vienas mil. gyventojų gyvena Sacharoj, kur dienos temperatūra sie
kia 133 1. šilumos, gi vakare nukrinta ligi 11 1. Prancūzams šis kraštas išlaikyti savo rankose 
kainuoja per dieną virš 2 milionų dolerių (INS)

Skurdūs pavergtos Lietuvos 

kolchozo darbininkų atlyginimai
Ne apie visus pavergtos Lietuvos kolūkius praneša Vilniaus 

radijas ir Sovietinė spauda. Praneša pirmoje eilėje apię “pažanges
nius”. Tuo labiau budinga, kad skelbiami tų kolūkių darbininkų 
uždarbiai vis dar yra tokie menki, stačiai skurdūs.

“Pyniavos apylinkių laukuose
ne ašaros, o laimė tvyksta”, pra
nešė Vilniausradijas X.28, o jau 
keliais sakiniais toliau informuo 
ja, kad tos apylinkės Vaivadų 
kolūkyje “už darbadienį kolū
kiečiai gauna po 2 kg grūdij ir 
po 2 rublius”

“Praėjusiais metais daugelis 
žemės ūkio artelių (Kalvarijos 
rajone) už darbadienį gaudavo 
po 2-2,5 kg grūdų ir 3-4 rub
lius” pranešė Vilniaus radijas 
spalio 29 d. Šiemet kaikurie kol
ūkiai “už darbadienį numato iš
mokėti iki 3 kg. grūdų ir 6-8 rb. 
rb.”

Rokiškio rajono “Už taiką” 
kolūkyje, kaip pranešė Vilniaus 
radijas spalio 31 dieną, “darba
dienis šiemet mūsų kolūkyje ne
blogas, 2 kg. grūdų ir 3 rb.”

Pavyzdiniu skelbiamas “A- 
nykščių šilelio” kolūkis melžė
joms šiemet esąs numatęs už 
darbadienį po 3 kg grūdų, 2 kg 
bulvių ir 6 rb. pinigais.

Ihi rubliai dienai

Geresnius (papildomus) atly
ginimus gavo tie kolūkiečiai, ku
rie dirbo prie linų. Panevėžio ra
jono Oliūnų kolūkis už darbadie
nį, skirtą auginant ir apdorojant 
linus, papildomai išmokėjęs po 
10 rb. ir 2 kg kviečių (Vilniaus 
radijas lapkr. 19 d.).

O kur ne tie papildomi atly
ginimai, tai už eilinius darba
dienius išeina kfidai: Vabalnin
ko rajono “Tarybinio pirmūno” 
kolūkio valdyba "į atsakingus 
darbo barus paskyrė geriausius 
žmones, teisingai organizuoja 
darbą, gerai už jį atlygina. Šiais 
metais už darbadienį bus išduota 
po 3 kg įgrūdu ir po 2 rublius” 
(Vilniaus radijas lapkr. 19 d.). 
Tik gyvulių augintojams “už pro 
duktingumo kėlimą” taikomi pa
pildomi atlyginimai, išduodama 
dalis produktų.

Objektyvumo dėliai reikia pa
žymėti, kad yra ir tokių kolū
kių (pvz., Kapsuko rajono “Nau 
ju keliu” kol.), kur šiemet už 
darbadienį numatoma išmokėti 
po 3 kg. grūdų ir po 12 rublių, 
bet tai jau bus retos išimtys. Jei

tikėti Vilniaus radijo praneši
mui (lapkr. 17 d.), tai kaikurios 
to kolūkio kiaulinin'kės per mė
nesį uždirbą 1,300-1,500 rublių, 
o melžėjos gaunančios iki 1,000 
rublių. Tame Marijampolės ra
jono kolūkyje kieviena kolūkie
čio šeima šiemet uždirbsianti vi
dutiniškai po 17,000 rublių, o at
skiros šeimos po 25,000 rublių 
ir daugiau. (E)

Jungtiniai studijuos
PERU. — Brazilija ir Peru 

pasirašė sutartį jungtiniai studi 
juoti ir išnaudoti Amazonės ba
seiną.

Pasirašė sutartį
BOLIVIJA. — Prancūzija pa

siruošusi investuoti 50 milionų 
dolerių Bolivijos ekonominiam 
išvystymui.

Rūpinsis darbininkais
HONDŪRAS. — Hondūro pre 

zidentas Ramon Vileda Morales 
pareiškė, jog jo vyriausybė ko
vos prieš komunizmą su „socia
linės apsaugos priemonėmis.”

Apie Kauno politechnikos in
stitutą išėjo iš spaudos specia
lus 5% spaudos lankų iliustruo
tas leidinys. (E)

Velnio mokinys Maskvoje
MASKVA. — “Pravda” Nr. 

331 praneša, kad Gorkio teatre 
Maskvoje šiuo metu statomi vei
kalai : “Velnio mokinys” ir “Auk 
so karieta”. Didžiajame teatre 
statoma “Raudonoji gėlelė”, Ma 
žajame — “Vakarinis šaltinis”, 
Mažojo teatro filialėj — "Filo
sofijos daktaras”, Vachtaingovo

kalendorių*

Gruodžio 9 d.: ftv. Valerija ir 
Leokadija.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:41.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas sniegas.

Politikos lauke 

pasižvalgius
. . • Nori sustiprinti Siaurės At
lanto Gynybos organizaciją (Na 
to) prieš' komuCnizmą, bet... Bu
vęs Britanijos ministeris užsie
nių reikalam A. Nutting pareiš
kė, kad Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) konfe
rencija turėtų priimti Ispaniją 
į Nato. Ispanija norėtų įsijungti 
į Nato. Tačiau Nato valstybės 
vis priešingos. Britai aiškinasi, 
jog Ispanija turi pretenzijų į Bri 
tanijos valdomą Gibraltarą. 
Prancūzai kabinasi, kad Ispani
ja rėmė Hitlerį. Skandinavijos 
valstybės prikaišioja, kad Ispa
nija yra diktatūra.

A. Nutting atmeta tuos argu
mentus, primindamas, jog Ju
goslavijos diktatorius Tito yra 
diktatorius didesnis, o Nato pa
sistengė įtraukti jį į Balkanų 
sąjungą, kuri yra Nato talkinin
kė. Nato sakosi nori stiprinti jė
gas prieš komunizmą, o tas jė
gas, kurios eavo noru gali įsi
jungti, atstumia.

• Tarp Vakarą Vokietijos ir 
Britanijos vienas iš aštrių klau
simų yra Britanijos noras suma
žinti savo kariuomenę Vokieti
joje ir noras gauti iš Vokietijos 
pinigų likusiai Vokietijoje britų 
kariuomenei išlaikyti.

Aplankys Čilę
ČILE. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Adenaueris priėmė 
kvietimą aplankyti Čilę sekan
čiais metais.

teatre — "Dvi seserys”. Čaikovs 
kio koncertų salėje išpildoma 
Peiko simfonija, Prokofjevo kon 
certas forterionui. Maskvos vals 
tybiniam filharmonijos orkest
rui diriguoja G. RoždestvenSkij, 
dalyvauja solistas V. Aškenazi.

Mossovieto teatre: “Neapžvel 
giami toliai”, Stanislavskio ir 
Nemirovič-Dančenko teatruose 
— “Bokačio”, Mažojoj salėj — 
“Mano šeima”, Majakovskio te
atre — "Hamletas”, Puškino 
dramos teatre — “Baltasis Lo
tosas” ir Raudonosios Armėni
jos centriniame teatre "Ponia- 
taja celina”. Staomų kūrinių au
toriai neminimi.

Prieš pradedant svarbią

konferenciją Paryžiuje
LONDONAS. — Jungtinių Amerikos Valstybių apsaugos sek

retorius Neil McElroy ir Britanijos apsaugos ministeris Duncan 
Sandys praėjusį šeštadienį tarėsi gynybos klausimais Londone. 

Neil McElroy ir Duncan San
dys aptarė sutartį įsteigti ketu
rias vidutinio tolio balistinių ra
ketų bazes Britanijoje. Neoficia 
lūs šaltiniai vakar pranešė, kad 
Britanija sutikusi mokėti 18 mi
lionų dolerių bazių įrengimui.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės taip pat pasiūlė pastatyti ei
lę vidutinio tolio raketų bazes ir 
dar kitų atominių ginklų saudė- 
lius Atlanto pakto apylinkės 
svarbiuose centruose.

McElroy atvyko užvakar į 
Londoną pasitarti su augštais 
pareigūnais prieš įvykstant Šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) valstybių vyriausy
bių galvų konferencijai Paryžiu
je.

Jis įsitikinęs, kad prezidentas 
Eisenhoweris dalyvaus Nato su 
važiavime, kuris prasidės gruo
džio 16 dieną, bet dar nėra tikra.

Vyksta į Vokietiją

McElroy šiandien susitiko su 
Britanijos premjeru Macmil- 
lan’u ir užsienių reikalų sekreto
riumi Selwyn Lloyd’u. Rytoj jis 
skris į Vakarų Vokietiją pasitar 
ti su Vakarų Vokietijos pareigū
nais.

Diplomatai Londone pasakė, 
jog Jungtinės Amerikos Valsty

JAV apsaugos sekretorius Neil 
McElroy dalyvaus šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) kon 
ferencijoje, kuri prasidės gruodžio 
16 d. Paryžiuje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Prezidentas Eiscnhoiceris šiandien po pietų grįžta į Washing- 
toną iš Gettysburg, Pa., savo ūkio. Šią savaitę gydytojai nutars, 
ar prezidentas Eisenhomeris galės vykti į Nato konferenciją.

—Jungtinės Tautos šiandien pradės svarstyti Kipro salos klau
simą. Kipriečiai graikai nori Kipro salą sujungti su Graikiją.

—Išmetus išvežioto jų (teamsters) uniją iš AFL—CIO organi
zacijos, AE L—CIO vadai ruošiasi pašalinti dar tris unijas iš or
ganizacijos. Norima išmesti kepyklų, skalbyklų ir vyno darbinin
kų unijas. AFL—CIO konferencija šiandien vėl tęsia savo posė
džius Atlantic City. Unijos išmetamos iš AFL—CIO organizaci
jos, kad jos nesistengia pašalinti korupcijos iš savo gyvenimo.

—Jungtinės Amerikos Valstybės praėjusį šeštadienį sėkmingai 
išbandė Thor raketą.

—Vanguard raketai nepasisekus iššauti praėjusį penktadienį 
satelitą į tolimą erdvę, šiandien JAV mokslininkai ruošiasi sėk
mingai iššauti žemės satelitą į erdvę.

—Ispanija pasiuntė savo laivyno dalinius į Maroko vandenis. 
Maroko vyriausybė protestuoja. Laivai plaukia į Ifni, kur maro
kiečiai kovoja prieš ispanų įgulas.

—Komunistų vadovaujamos unijos užėmė tris didžiulius olan
dų bankus Indonezijoje.

—Indonezijos vyriausybė išvaro apie 50 tūkstančių olandų iš 
Indonezijos. •

—Jugoslavijos diktatorius Tito atmetė Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinę pagalbą.

—Vengrijos komunistinės vyriausiyhės pareigūnas pareiškė, 
kad sovietų armi ja nepasitrauks iš Vengrijos, kol amerikiečių ka
riuomenė neišeis iš Europos.

—Maskva teigia, kad jų sputniko I raketa nukritus Aliaskoje.

bės norinčios, kad gen. Lauris 
Norstad ir kiti Nato nariai va
dai parinktų geriausias vietas 
bazėms.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės nori, kad visi sąjungininkai 
(15 valstybių) dalyvautų Nato 
teritorijos gynime prieš sovieti
nę agresiją.

Ruošiasi rinkimams
KUBA. — Kubos prezidentas 

Fulgencio Batistą pasiūlė aštuo- 
nioms partijoms parinkti savo 
kandidatus į prezidentinius rin
kimus, kurie bus 1958 m. birže
lio 1 dieną... Pakilus cukraus 
kainoms, cukraus darbininkai 
gruodžio 17 d. gaus 17 milionų 
dolerių laimikį.

Naftos šaltiniai
PARAGVAJUS. — Paragva

jaus prezidentas Alfredo Stroes- 
sner paskyrė specialią komisiją 
apžiūrėti surastus naftos šalti
nius Chaco’je.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Matas Grigonis dar sodinin

kauja. Dabar jam 68 metai. Te
begyvena ir dirt>a Panevėžio prie 
fniestvje savo jau daugiau kaip 
prieš 20 metų įsteigtoje sodinin
kystėje, kuri, matyt, dabar įei
na į Vaivadų kolūkį. Jo tvarito- 
mame sode esą apie 600 medžių. 
Nuolat išaugina naujas vaisių 
rūšis, kurios pasklinda po visą 
Lietuvą. (E)

Centrinis konstruktorių biu
ras su eksperimentine baze stei
giamas nuo 1958 m. sausio 1 d. 
prie Lietuvos liaudies tarybos.

(E)

“Lietuvos liaudies švietimo 
pirmūnas”. Tokius ženkliukus 
patvirtino Lietuvos m misterių 
taryba. Jais bus apdovanojami 
mokytojai ir šiaip švietimo dar
buotojai. (E)

Panevėžyje dabar esą 100 gy
dytojų, pranešė Vilniaus radijas.

(E)
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ATOMINIAME PAVOJUJE
DK. A. VAIJUSKIS, Ottuniua, la.

Senovėje priešas apguldavo instrumentais tegalima 
pilis, vėliau kariuomenės dalys tyti.

nusta-

arba svarbios strateginės vieto
vės patekdavo apsupiman, o 
šiandien visa žmonija randasi 
atominio apsupimo pavojuje. 
JAV branduolinių ginklų ban
dymų direktoriaus dr. Alvin C. 
Graves pareiškimu, negali būti 
“švarios” atominės bombos, ku-

APSAUGA. Studentai, gydy
toja^ veterinarijos specialistai 
ir kiti medicinos srities darbi
ninkai gerai susipažįsta su spin 
duliavimo biologiniu veikimu, J 
diagnoze, staigių bei chroniškų 
sužalojimų gydymu. Veterina
rijos medicinoje svarbu, kad

ri neskleistų daugiau ar mažiau' praktikas galėtų nukentėjusiam 
radioaktyvinių kritulių. Bran- Į pagal ligos ženklus nurodyti, ar 
duoliniai ginklai visuomet pa- sužalojimas įvyko nuo spindu- 
skleidžia radioaktyvius nuodus, liavimo ar ne, o radioaktyvumo 
kaip Stroncių 90 ir Sesių 137. atveju — koks yra pavojingu- 
Stroncius 90 apkrečia mėsą ii- mo laipsnis.
daržoves, kurių vartojimas ken-j Paprastas gana saugus būdas 
kia žmogaus kaulams. įnuo atominio spinduliavimo pa

vojaus yra slėptuvė (žmonėms 
ir gyvuliams). Daug lengviau 
yra apsisaugoti nuo išorinio vei

Uždaruose induose bei vamz
džiuose vanduo išlieka atominės 
bombos spinduliavimo nepalie
stas ir gali būti naudojamas.
Radioaktyvumo paliesto van
dens virinimas pavojaus sveika
tai nepašalina, bet, Bikini ban
dymu remiantis, destiliavimu 
išvalytas vanduo gėrimui tinka.
Gerai1 įpakuotas ir užlakuotas 
bei metalinėse dėžutėse laiko
mas maistas yra saugus naudo
jimui.: Radioaktyvių kritulių
dulkėmis suteršti indai turi bū- Į silaiko saugus vartojimui, 
ti nuvalomi prieš atidarant — 
mitrinant arba oro spaudimo 
pagalba nupučiant. Metalines 
dėžutes reikia nuplauti muiluo
tu vandeniu. Apkrėstas gendan
tis maistas turi būti sunaikina
mas, o negendantis gali būti lai 
komas tol, kol radioaktyvumas 
pašalinamas. Vandenį ir maistą 
galima naudoti tik po specialios 
radiologinės tarnybos patikrini

kimo, bet daug sunkiau yra gel
bėtis, kai į organizmo vidų pa
tenka pavojingos medžiagos.

Sandariai pastatyta daržinė 
apsaugo pašarą ir gyvulius nuo 
radioaktyvaus sužalojimo. Pri
leidžiama, kad apkrėstu pašaru 
šeriamų karvių pienas gali tu-

RUOSlASI

Emiko Sawada, gyvenanti To-

i bėH, kurie galėtų jį įgalinti būti Kadangi nėra galimybių visiškai 
I vertingu Amerikos žmonėms. apibrėžti kas yra misreprezentaci- į

KL. Aš padaviau prašymą JAV- ja, kurios išdavoje atšaukiama na<- į 
bių pilietybei gauti. Vienas iš apli- turalizaeija, daugelis nuslėpimų 
kacijos klausimų —ar aplikantas gali iššaukti tokią išdavą — pvz. 
buvo kada nors areštuotas ar nu- neparašymas, kad buvo išvykęs iš 
baustas už kriminalinį nusikaltimą. ! JAV-bių, nepažymėjimas krimina-

Vieną kurtą aš buvau areštuotas linio rekordo ar arešto; nuslepi-! 
už mažą nusižengimą, bet tai buvo ’ mas šeimos padėties ar politiniai į 
prieš 15 metų; prieš mane kaltini-1 partijai priklausymas. Jūs turite 
mas buvo panaikintas be jokios 1 atsakyti visus klausimus, kurie yra 
bausmės. Ar aš turiu į aplikaciją aplikacijoj, pilnai ir geriausiai.

T*L BEUanoe 5-1811
OR. WALTER j. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59 Street

Vai. t-uuiau., auuuU., aetvtrtad. t, 
peukiud nuo 1—4 p .p. 6:Hu—8:1b 
va) vak Trečlad ir šeštad. 1—4 « 
P p. -

P. iILEIKIS, 0. P.
Orthopcda* - Pratesimas

apatalat tiuUuil, Mud ban
?... _

tAroh Hupporta) Ir tu 
vai. » 4 Ir 4-8 Šeštadieniais t-l 
ORTHOPEDUOH TECHNIKOM IAB
2860 W. 68rd St. Chicago 29. IU 

Tel PKoHpec *-*004

įrašyti šį savo areštą.
AT. Taip, turite įrašyti. Didelis 

dėmesys turi būti atkreiptas į kiek
vieną pilietybės aplikacijos klausi
mų; į visus klausimus reikia atsa
kyti tiksliai ir garbingai. Pagal 
pilietybės įstatymą, pilietybe gali 
būti atšaukta bet kuriuo metu už 
neteisingu faktų patiekimą bet ku
riuo metu pilietybės procesui vyks
tant. Toks pilietybės atšaukimas 
gali asmenį padaryti be pilietybės 
(stateless), tai yra žmogus be val
stybės, ir tas gali būti jam ir jo 
šeimai sunkenybe.

(Informacijos gautos iš Common 
Council, New York.) Pr. šulas

Dievas tau patikėjo kūną, 
kuris turi būti Jam sugrąžin
tas. Užtad mokėk jį derimai 
valdyti.

lei oria., ir buui OLymple 9-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th SL. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 8 8 vai vak 

išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4260 R. BSrd St 
Ofiso tat. REUanoe *-4410 

Resld. telef GRovehlU. 6-0*17 
Valandos: l-S p. m.. 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
rrečlad Ir Įeita d pagal sutarti

rėti radioaktyvių elementų. Dė- kio mieste, rengiasi vykti į Mona-
žutėse bei milteliuose pienas iš- į ^4 ir susitikti su princese Grace.

1 Jos susidraugavo kadaise gyven
damos viename name New Yorke. 

o,. . . . . . , . Emikos tėvas tuo metu dirboStipriai atominių kritulių pa- i Jungtinėse Tautose. (INS)
liestas maistas, užaugęs derlius .
ir gyvuliai turi būti sunaikina- . .. ..... , ... , . , AT. Jūsų pusbroliui gali būti
mi arba specialios tyrimų tar- pritaikyta 1957 m. rugsėjo 11 d.

įstatymas. Šis įstatymas numato 
apibrėžtą skaičių be kvotos vizas 
asmenims, kurie dėl persekiojimų 

! ar dėl baimės būti persekiotiems 
\ra pabėgę iš komunistų dominuo- 

1 jamų kraštų arba iš vidurinių ry
tų kraštų ir kurie negali °Tįžti dėl

nybos patikrinami ir pagal ga
limybes išvalomi.

PILIETYBĖS REIKALAI

STATYBAI 
IK NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Bailų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Prus.
3039 So. Halsted St

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T.

Telef. VVAlbrook 5-7670 ii
GIbaon 8-4938

Generalls kontraktonus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime tildei) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento ir medžio 
darbus. • A p kai na vi mal nemo
kamai.

is

O

Ofiso telef LAfayette 1-8216, Jei 
neatsiliepia, kaukite KKdzle 8-2868

DR. EMILY Y. K RŪKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 11-8:80 v 
Vak pirm. antr., ketvlrt 8-8:80 v 

Trečlad. tik nusitarus.

Ofiso tel. ClJffslde 4-28*6 
Revtdenctlos LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Wmt 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
leštad nuo " IRI 6 vai., lšskyr. sek

______ o____ ____j___ r_________ , KL. Kai aš užpildžiau aplikaciją rasjnės, religines ar politinės pa-
mo laboratoriniais bandymais. p^etnyPS= J^D? ^Ūrų’ VisdėIto’ • tokių vizy- skai'

. i x- 4.- 4. • • J 6811 Pen^lais metais jaunesnis. Da- Clus yra mažesnis, nepu tų žmonių
Besiplečiantis atomines ener, bar as esu to amžiaus, kad gale- skaičius, kurie tuo norėtų pasi- į 
jos pritaikymas industrijoje di- ' čiau gauti socialinės apdraudos naudoti. Del šių aplinkybių jūsų 
dina radioaktyvinių sužalojimų pe"s!?ą- Ar >?a galimybių kad aš pusbrolis turi sueiti į kontak- 
pavojų ir be karo. Tiesa, iki šiol SSL"‘ 84 tą gerovės lr MMgaii) agentą-
nedaug tokių atvejų uiregistruo! ' I ra, kun yra jo esamoje vetoveje,
ta, bet, bandymams gausėjant 
ir tinkamai nesisaugant, suža
lojimų galimybės didėja.

Branduoliniam ginklui spro
gus, pasireiškia dvi spindulia
vimo rūšys: neutronus ir <įa,m- 
m* spindulius turinčioji yra tuo 
jau pavojinga, nes staiga išsi
sklaido aplink sprogimo vietą 
žemės paviršiuje, tačiau rimtą 
pavojų tesudaro sprogimo karš
čio paliestoje vietoje.

Antroji lėtesnė spinduliavimo 
rūšis susidaro iš radioaktyviųjų

AT. Jūs negalite pataisyti natų- kad užpildytų jam reikalingus do- 
ralizacijos pažymėjimo be to teis- kumentus. Prie jų priklauso pra- 
mo nutarimo, kuriame jūs buvote nešimas apie esamą padėti ir ap- 
;?Uj"sregabt8e mastyti“ jūsųS-‘ ^ymas jo patyrimo ir specialy-' 

i singą amžių Socialinės apdraudos
administracijoj, jei jūs turite įro
dymų, kuriais galite įrodyti, kad 
jūs esate penkiais metais vyresnis.
Klaidingas pranešimas dėl jūsų am 
žiaųs natūralizacijos dokumentuose 
yra pataisomas, bet jūs neturite 
dėl to rūpintis. Kaip ilgai jis be
būtų, bet tai nebūtų tikriems da
viniams, kurie turėtų neigiamos 
įtakos jūsų imigracijos ir natūra
lizacijos legališkuanui.

KL. Dėl persekiojimų mano pus- 
., t-, ,• x • v .brolis pabėgo iš vidurinių rytų.nuosėdų. Paliestame rajone iš- jo krašto kvota yra išsibaigusi, 

silaiko ilgiau, tačiau praėjus ku aš norėčiau žinoti ar gali būti jam 
riam laikui, net po keletos va- 19f?7 m imigracijos įstatymo pri-
landų po detonacijos, veikimas ' _____________________
silpnėja.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAIČIO.

Atominei bombai išsprogus
ore, t. y. žemės paviršiaus ne-
paiiečiant, radioaktyvumas koni
densnojasi ant bombos skevel-|
drų bei oro dalelių. Tuo būdu;
pavojingas radioaktyvumas ga-( n ,

j .. , ,. Leidinys turi 56 žurnalinio for-li padengti didelius rajonus, o maĮO puslapį^, kuriuose telpa K. 
per kelias savaites ar mėnesius Cerkeliūno, S. Daunio, E. šulaičio, 
išsiplėsti per visą žemės rutulį. A. Laukaičio,, A. Banelio, A.Gum-
Atmosfera pavojingai apkrečia
ma vienoje vietoje daugiau, o 
kitoje — mažiau. Kai, atominei 
bombai detonavus, ugnies ka
muolys žemės paviršių paliečia, 
tada pavojus yra didesnis, nes 
sprogimo debesuos radioaktyvios 
dalelės nugula ant žemės pavir
šiaus ir aplinkinių daiktų. Ra
dioaktyvūs krituliai gali suda
ryti rimtą pavojų net tolimes
nėms nuo bombos sprogimo vie
tovėms. Eniwetok bandymų lau 
ke 1954 m. paaiškėjo, kad pa
vėjui 140 mylių ilgyje ir 20 my
lių plotyje be apsaugos žmo
nėms buvo pavojinga, Kritulių 
radioaktyvumą tik tam tikrais

baragio ir kitų straipsniai apie 
krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja
me yra 63 reto įdomumo nuotrau
kos. Kaina 1 dol.

Knyga gaunama Drauge, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III. ir pas 
platintojus.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOE8 1890 k. kasdlenų 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715* So. Maplcvvood Avė.. Chicago 29

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

OR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGĄ1 

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarirna 

‘81 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečlad ’• 
šeštad

Rea tel OPovehlU 6-6608

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
SPECIALI 8TB

7156 South Weatem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
8 v.—8 vai. vakare Trečlad. nuo 
II vai. ry+o — 1 v. p. p. Sefttad 11 
va! ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Ree. tel. WAlbrook 5-«7«&

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp 
7-O7OO. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad nuo 5 Iki 8 vai vak.

DR. FL TALLAT-KELPSA
ofisai 20 North Wacker Drlve
(Civte Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-22*4 

*003 West 16th Str., Otoero 
^al kasdien 6-8, Seštad. 1-3 vai 

Tel. TOvvnhaU 3-0*63 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rczld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų įgosl 
Ofisas ir r**.: 5100 8 We«tem Avė 
Trt. PRospect 8-1223 arba WE 6-567" 
Ofiso vai. Pirm 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saagomą 
ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią Ir sąžiningą vedėją pastangos.

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

Dėl paskolą ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-58742646 West 71st Street

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA 4VK.. CHICAGO. 

Telefoną* — FRontler 6 1882
ILl

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* Chicagek Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo* įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendą našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję tau pintus pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— ją apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitą pa
tarnavimą veltu), iiž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoją patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausią ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribą, nežiūrint kurioje Suvienytą 
Valstybių dalyje jie begyventą, gali taupyti pinigu* paštu.

Rašykite dėl informaciją. Mūsą turtas $21,000,000.00.

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

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

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

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

OR. ANNA BALIUNAS
‘KTU, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
ai. kasdien 10-12 vai h 7-8 vai 

vak. Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt laiku susitarus

Ofiso ♦elef'mae: PR 8-822* 
lies telef IVAlhrook 6-6076

OR. VL BLAŽYS
'LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

Kampas 47-tos lr Daman Avė 
Vai kasdien nuo 6-»-8 vai vai

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

Telef. ofiso LiAfayette 3-0048 
Rrt. UMbroob ft-8048

"■ >1. ofiso HE.4-5849 res. HE 4-282<
OR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 Weat 71st Street

Vai Pirm ketvlr.. penu t. 1-4 lr 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Aveum 
Chicago 2», m 

telefonas REpubllc 7-4*OO 
Rezidencija: GRovehlU 6-8161

Pasimatymai pagal sutarti

DR. T. ŪUSDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
>riM> ?&I nuo 8 4 Ir nuo 8-8:8o » 

9»>štadleniaiB nuo 2 Iki 4 pople 
Trečiadieniai® pagal sutarti
Ofiso tel Vlrginla 7-0036 

Reridend jo- tel. BE.erly »-814

-►ftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų lirų 

2454 West 71at Strėei 
171-o* b Campbell Avė kampas
Vai.: kasdien 1— 3 Ir 6 S vai vak 
Seda.Ilenlals I 4 p p Trečiadieniai* 
utždarvia

(.«• l h . uh. 7 »19i
DR. A. JENKIN^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IHTIIVIS GYDYTOJAS)

2500 We*t 68rd Street
V AL kasdien uuo 8—4 p. p. Ir 7:84 
Iki 9 vai Trečlad Ir šešt. uždaryta

Telefoną* GRovehill 5-1595
DR. ALDONA JUiKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALTSTf 
- PRITATKO AKINIUS — 

Valandos, b i . ir . » v v pa*n
•u.ltarlma Išskyrus trečiadienius 

2422 W Marguotu* Road
Ofiso Ir tntn tel OLymple 9-1*81

0R. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1467 So 49th Coart, Cicero
KAM/lJen 10—12 Ir 4—7 ral Trefito* 

*••♦<. Mlr • A
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Skelbti* “DRAUGE" HpHimokn, 
ne* ji* yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»700 
Res. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. ikt 9 v. vL 
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 ▼. 

Išsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
'kt 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-67M 
Buto * REverl* * 694I1

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS L1GO8 

2745 West 69th Street
i priešais Šv Kryžiaus ligonine 

Priims pagal susitarime

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 3—6; T-*. 

leštad 10—12 Trečlad. uždaryte
LAfayette 3-4*4*.

Namq — CEdarareet 3-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.JAS IR CHTRURGA8

8259 South Halsted Street
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NAUJOS NUODĖMĖS
NEKINTANTUEJ1 PRINCIPAI /

Negalima mąnyti, kad doriniai principai keistųsi. Įstatymas 
“Neužmušk” yra amžinas. Dėsnis “Nedaryk kitam to, ko neno
rėtum, kad tau būtų daroma”, yra pastovus. Tačiau šių dėsnių 
galiojimo praktika gyvenime keičiasi.

Kai gyvenime atsiranda nauji veiksniai, tai jie atneša ne tik 
savo palaimas, bet ir savo grėsmes. Kai tie gyvenimo faktoriai 
pasidaro toki visuotini, kaip visuotinis šiandien yra automobilis 
ai- televizijos aparatas, tai atsiranda progos pakalbėti ir apie 
jų dorines pasekmes. Gali būti kalba ne vien apie televizijos 
teikiamą patogumą ir kultūrinę reikšmę, bet ir aspie jos nuodė
mingumą. Kadangi šis reikalas yra visiems bendras, tai yra ga
limi ir kaikurie bendri dėsniai.

Paskutinėje savo konferencijoje vyskupai yra padarę kai- 
kuriuos pareiškimus, iš kurių matyti, kad į važiavimo taisyklių 
nepaisymą jie žiūri ne vien kaip į legalinį prasižengimą, bet kaip 
į nuodėmę. Panašiai vyskupai žiūri ir į televizijos programų nau
dojimą. Jie nusistatė įvesti televizijos programų klasifikaciją 
doriniu atžvilgiu; panašiai, kaip dabar yra klasifikuojami filmai.

Taigi, matome, kad, laikams einant, doriniai įstatymai įgyja 
labiau pritaikytų bruožų. Bet taip buvo visais laikais. Dešim
tasis Dievo įsakymas, kuris tvarko žmogaus geidulius, savo for
ma, kokia jis yra užrašytas Šen. Testamente, gana aiškiai liu
dija, kad jis buvo išleistas klajoklei tautai, šiandien geidulys 
ateina pas žmogų ir kitokiomis formomis, negu jautis ar asilas, 
tarnas ar tarnaitė.

VAIRUOTOJŲ NUODĖMES
Vyskupų suvažiavimas Washingtone priėjo įsitikinimo, kad 

j vairavimo ar kelių taisykles šiandien negalima žiūrėti, kaip 
vien išorinio pobūdžio taisykles. Į jas prisieina žiūrėti, kaip į 
tokius nuostatus, su kuriais yra susijusi labai didelė dorinė at
sakomybė. Dėl to į važiavimo prasikaltimus tenka žiūrėti, kaip 
į nuodėmes.

Kodėl vyskupai tokio įsitikinimo yra priėję?
“Perdaug yra atvejų, kur už sužeidimus ir mirtis automobi

lių katastrofų metu yra kaitas vairuotojas. Nepakankamas jo 
dėmesys, apsileidimas ir nerūpestingas vairavimas yra mirties 
ar sužeidimo priežastimi. Teisiškai žiūrint, šis elgesys yra nu
sikaltimas. Doriškai ir religiškai žiūrint, tai yra nuodėmė. Kiek
vienas mes turime pareigą lavinti ir aiškinti savo sąžinę. Dėl 
tos priežasties mes nepaprastai rimtai skatiname, kad kiekvie
nas vairuotojas įsisąmonintų, kokias dorines pareigas jis pasi
ima”.

Taip rašo Amerikos vyskupai. Neseniai panašiai apie vairuo
tojų atsakomybę išsireiškė Šv. Tėvas. Pagrindas, kuriuo remiasi 
toks griežtas vairuotjų pareigos formulavimas, yra labai tvirtas. 
Juo yra Dievo įsakymas “Neužmušk”. — “SavUžudystė ir nerū
pestingas elgesys, iš kurio kyla pavojus kūno gyvybei ir sau
gumui, yra taip pat smerktinas, kaip žmogžudystė ir sužaloji
mas”. Taip pagrindžia savo nusistatymą Amerikos vyskupai.

TELEVIZIJOS NUODĖMĖS
Vyskupai nutarė praplėsti komisiją, kurios uždavinys yra 

rūšiuoti filmus doriniu atžvilgiu. Šios komisijos Uždaviniu dalbar 
bus ir radijo bei televizijų programų rūšiavimas^

“Nors Bažnyčia pirmoj eilėj domisi doriniais, o ne estetiniais 
klausimais, tačiau šios dvi sritys yra aiškiai tarp savęs susiju
sios. Menas, kuris yra nedoras, nėra tikras menas. Geras sko
nis dėl to negali pateikti dėsnių, tačiau reikia sutikti, kad ge
ras skonis gali labai sumažinti nepriimtino meno plotus”, sako 
vyskupai savo pareiškime.

Taigi matome, kad naujos gyvenimo aplinkybės turi ir sa
vitų moralinių įsipareigojimų. Kas yra vaikščiojęs Alpėse, tas 
gal bus pastebėjęs, kaip ištįsta kalniečio veidas, kai jis pamato 
kokį ateivį mėtant kalnuose akmenis ar bent paritinant kokį 
akmenį nuo viršukalnės žemyn. Laukininkui, kuris yra papratęs 
sportuoti mėtant akmenis, atrodo jog, kas čia tokio pamėtėti 
akmenį. Tuo tarpu kalnietis žino, kad paritintas akmuo išritina 
pakelėje kitus akmenis ir ilgainiui tai gali sudaryti ištisą 
akmenų srovę, pavojingą keleiviams ir gyventojams. Taigi ak
mens metimas kalnuose yra susijęs su nemaža moraline atsa
komybe. Panašiai besikeičiančios techninės gyvenimo aplinkybės 
neša su savimi ir naują dorinę atsakomybę.

LAISVĖS MASTAS
Bet ar vyskupai, doriškai įpareigodami naujas gyvenimo 

aplinkybes, nesuvaržo perdaug žmonių laisvės? Ar jie nekuria 
sistemos, kuri perdaug įtempia žmogaus gyvenimą?

Vyskupų pareiškimas, atsakydamas į pamašius priekaištus, 
pastebi, kad Bažnyčios įsakymai nedaro prievartos tiems, kurie 
nenori laisvai jų paklusti. Bažnyčios “sprendimai įpareigoja jai 
priklausančius žmones. Bet ir čia jos įpareigojimas yra tik do
rinio ir dvasinio pobūdžio. Žinoma, ji savo sprendimą pasako 
visiems geros valios žmonėms, kviesdama juos pamąstyti, su
prasti ir, laisvai tai priėmus, paręmti”.

Kalbant apie laisvę, reikia pasakyti, kad “informacijos lais
vė yra tampriai susijusi su žmogaus teise pažinti tiesą”. Laisvė, 
kuri neveda žmogaus į tiesą, nėra laisvė. “Laisvės mąstąs yra 
dorinės prigimties. Žmogus yra teisus pats prieš Bave, kaip laisvą 
būtybę, tik tada, kai jis veikia pagal teisingus proto dėsnius”.

Laišvė, kuri kenkia žmogui, nėra globojama Amerikos įsta
tymų. Pvz. Vyr. JAV teismas neseniai yra padaręs šitokį nuta
rimą, liečiantį nepadorią spaudą: “Mes laikomės nusistatymo, 
kad nepadori spauda neįeina JAV Konstitucijos globojamos spau
dos ir žodžio laisvės tarpan”. V. Bgd.

NELAIME LONDONE

Čia matomas vaizdas tos nelaimės Londone, kurias metu dėl rūko traukinys nuėjo nuo bėgiu, 
žuvo netoli 100 asmenų. (INS)

JORDANO KARALIAUS RŪPESČIAI
VLADAS MINGELA, Detroit, Mich.

Lapkričio 14 d. jaunasis ka- jų mažų valstybių santykius, 
ralius Husseinas šventė savo Kaip žinia, šiandien arabai skel- 
23-čią gimtadienį. Dera tarti bia ir ugdo didžiausią neapy- 
bent keli žodžiai apie šį jauną, kantą žydams. Karaliaus Hu- 

sseino politiką ir kitus taikius 
laisvos valstybės užsimojimus 
visokeriopai remia JAV ir D. 

į Britanija. Daugiau draugų jau 
nasis karalius kaip ir neturi. 
Tiesa, prisiminti reikia Hussei- 
no pusbrolį Irako karalių Fai- 
salą: jis yra jam draugiškas. 
Be to, Saudi Arabijos karalius 
Saud yra priešingas komuniz
mui ir tuo pačiu arabiškųjų 
kraštų komunistinei infiltraci
jai jis nepritaria.

Numatė pavojų

piečių agitavimo prieš komunis- — 37,000 kvadratinių mylių.' Energingasis karalius supra- 
tinį režimą. Valdžios žmonės Jordanas — Artimųjų Rytų to, kad didžiausią pavojų Jor- 
dėlto pareiškė, jog šis kunigas valstybė tarp Sirijos, Irako, danui ir jam pačiam lemia pro-

Tuo pačiu metu komunistai 
norėjo sukurti savos bažnyčios 
pagrindus, siekdami kunigus ir 
jų vadovus palenkti vyriausy
bės kontrolėn. Tada daugelis 
kunigų ir vyskupų, nenorėjusių 
klausyti komunistų įstatymų, 
buvo areštuoti. |

; pro vakarietiškos politikos, ang
Šie Bažnyčios persekiojimai, ių išmokslintą, karalių. Pirmiau 

savo kulminacinį tašką pasiekė sia jį» neapkenčia komunizmo; 
1949 m. birželio mėn., kada bu- aišku, jog dėlto, o gal ir dėl ki- 
vo areštuotas Pragos arkivys- ;tų priežasčių, jis nepalaiko šil- 
kupas Josef Beran, kuris tam tų santykių su Sovietų Rusija, 
tikrą laiką buvo laikytas namų Griežtu ryžtingumu šis jauna- 
arešte, o dabartiniu metu yra sis karalius paėmė savo šalies 
išvežtas į nežinomą vietą. i vairą į rankas š. m. balandžio

Nuo to laiko iki šių dienų mėn.: tuo žygiu jis apsaugojo 
toki suiminėjimai dar tebevyks- Jordano .monarchiją ir sostą, 
ta Vienas iš naujausių pavyz- Jordanas turi 2,000,000 gyven- 
džių yra praėjusį mėnesį įvykęs i toJU: vienas trečdalis jų yra 
kun. Jan Sbojaspal suėmimas, atbėgę iš Izraelio (Palestinos) 
atliktas dėl tariamo savo para- — tai arabai. Valstybės dydis

buvo išvystęs didelę veiklą prieš 
komunistus, o kareiviams karo

Saudi Arabijos ir Izraelio. komunistinis elementas: Mas- 1 
Šiuo metu ara bų pasaulio pro- Kvos pinigais apmokamas, jos

atveju liepęs nekovoti komunis- sovietinė politika nėra palanki
tų pusėje.

Praėjusį rugsėjo mėn. Čekos
lovakijos Švietimo ministerija, 
dar labiau sustiprino savo prieš 
religinę kampaniją, vidurinių 
mokyklų mokytojams įsakyda
ma daugiau susikoncentruoti 
savo mokinių ateistinio komu
nizmo doktrinos įskiepijimui.

Tą patį mėnesį Bažnyčia su
silaukė nemažo puolimo iš Svei
katos ministerio Josef Plojhar, 
buvusio kunigo, suspenduoto 
1948 metais. Jis, kalbėdamas 
“taikos mitinge”, pareiškęs, jog 
“mes priešinamės Vatikano įsa
kymams”, o tada pakritikavo 
Šventąjį Sostą už jo nepritari
mą komunistų “taikos” politi
kai.

Be to, praėjusią vasarą įvy

Husseinui; priešingai, tiek Siri 
jos, tiek Egipto spauda ir radi
jas aštriai jį puola ir viešai 
grasina nužudymu.

Minėtos neapykantos kara
lius Husseinas užsitarnavo dau
giausia dėl to, kad jis ryžosi 
tartis su Izraeliu pagerinti abie-

tas 9 metams kalėti už ryšių pa 
laikymą su Šventuoju Sostu ir 
J A Valstybėmis, kas buvo pa
skaityta dideliu šnipinėjimu. 
Vėliau du domininkonų vienuo
liai buvo nuteisti už kun. Fili- 
pec priglaudimą ir priešvalsty
binės propagandos skleidimą — 
vienas 5. m., kita$ ±y2 m. ka
lėjimo.

Tai tokios yra kieto komu-

ginklais ginkluojamas. Neveltui 
tad šiandien arabų kraštai ap
sėsti Maskvoj išmokslintais 
kurstytojais, propagandistais, 
atseit, “specialistais”. Tokie 
“specialistai” su prokomunisti
nio elemento pagalba ir dar 
Maskvos apmokamais karinin
kais pavertė Siriją sovietiniu 
satelitu. Jordano padėtis buvo 
visai analogiška. Čia irgi valdė 
kraštutiniai kairieji, o karalių 
tik laikinai pakentė. Komunisti- 
name suokalby buvo jau numa
tyta karalių Husseiną nužudyti 
ir paskelbti liaudies respubliką.

Betgi karalius, JAV remia
mas, ėmėsi griežtų žygių. Jį pa
rėmė beduiniai. Jis galvojo tei
singai: “rizikuoti arba teks už
tikrintai mirti”. Jis rizikavo.
Paėmė šio mažo krašto valdžios
vairą j savo rankas. Įvedė karo se skaitoma, jog Husseinas Be
stovį. Tuo tarpu visi rusų pa- di lyg ant parako statinės: toji 

Edv. Šulą itis pirkti karo vadai spruko į kai- * statinė gali kiekvieną minutę

kę ir daugiau kunigų suėmimų, nistinio prezidento Zapotocky 
Vienas saleziečių kunigas — priešbažnytinės veiklos išdavos/ 
Vaclav Filipec — buvo nuteis-
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myninę Siriją. Rasti dokumen
tai patvirtino prielaidą, kad, į- 
vedus komunistinę reformą ir 
paskelbus liaudies respubliką,

sprogti, štai buvęs Jordano ka
riuomenės štabo viršininkas 
gen. Nuwar šiuo metu gyvena 
Egipte ir ten moko karinių da-

jaunasis karalius turėjo būtilykų Jordano pabėgėlius, dau- 
nužudytas. Jau anksčiau buvo' giausia — komunistus. Pato-
nužudytas jo tėvas ir senelis 
Abdullah (1951 m. liepos 20 
dieną).

Kas tai per kraštas

giam laikui esant, jie būsią pa
siųsti Jordano “vaduoti”.

Gyvenimas parodys, ar jau
nasis karalius Husseinas pro-

Senaisiais amžiais Jordanas *‘omumst'n"i .^1 f Sovietų 
sudarė Palestinos dalj. Roma Ru81)3s ‘erormuojamas. baugi-

namas, nesustos savo provaka- 
rietiškos politikos siekimų pu- 
siaukely? O galbūt raudonųjų

šį kraštą prisijungė U a. pr. Kr.
Arabai jį nukariavo VII a. po 
Kr. Tuo tarpu nuo XVI a. pra- . .
džios t, kraštą valdė turkai: <ZUd,kų ji,ek,ant, ranka pa
iki 1918 m. D. Britanija (1920 sl8ks f 81 drąSU JordanU°a

m.) Jordanui davė atskirą vals
tybės mandatą. Nuo 1946 m. 
Jordanas tampa atskira suvere
nine valstybe.

Daugumą krašto gyventojų 
sudaro arabai; oficialioji krašto 
kalba — arabų. Gyventojų dau
gumas išpažįsta sunitų sektos 
mahometonų religiją. Krikščio-

ralių, kaip tai įvyko su jo tė
vu ir seneliu Abdullah, kurie 
abu buvo nužudyti.

New Yorke gyvena
75 tautybių žmones

Šiuo metu New Yorkas turi 
8,182,000 gyventojus. Iš jų pu
sė yra ateiviai arba ateivių Vai

nių yra apie 31,000: jų tarpe jtaį 5 minutės ateina ir iš
apie 16,000 katalikų. Be arabų 
kalbos, gana plačiai paplitusi 
anglų kalba. Gyventojų dides
nė pusė iki šiol buvo klajokliai, 
bet, sustiprėjus valstybei, gal
būt ir jie virs sėsliais krašto 
gyventojais.

Grįžtant prie Jordano san
tvarkos ir karaliaus, negalima 
nepaminėti, jog, pagal 1946 m. 
J. krašto konstituciją, valstybe 
yra konstitucinės monarchijos 
formos. Vykdomoji valdžia ka
raliaus rankose, o ministerių 
kabinetas jam padeda kraštą 
valdyti. Krašte yra dviejų rū
mų parlamentas. Į žemuosius 
rūmus atstovai renkami, o į 
augštuosius skiria karalius.

Bet tikrumoje 1956 m. val
džia buvo patekusi į prokomu
nistinės vyriausybės rankas. 

Gabus ir judrus

Iš pat vaikystės karalius Hu
sseinas buvo tikrai išmintingas, 
sumanus, veiklus ir be galo 
ambicingas. Tačiau jo moky
tojai stebėjosi jo sugebėjimu 
kiekvieną dalyką šaltai apgal
voti. Jis gimė Raghadan kara
liškuose rūmuose, kurie šian
dien puošia Amman — sostinės 
miestą. Nuo pat vaikų darže
lio amž. iki gimnazijos baigimo 
laikų Husseinas mokėsi ir buvo 
auklėjamas anglų misionierių 
mokykloje, be to, pagal anglų 
tradicijas. Vėliau jis mokėsi 
Amman m. Moslem (mahome
tonų) mokykloje. Lankė taip 
pat įžymiąją Harrow mokyklą 
Anglijoje, kurią savo laiku yra 
lankęs Winston Churchill. Prieš 
vainikavimą jaunasis karalius 
lankė Anglijos karo akademiją.

Šių dienų spaudos puslapiuo-

eina tnaukipiai su žmonėmis no
rinčiais surasti čia laimę ir nie
kada jos neranda.

New Yorke yra daugiau ita
lų, negu pačioje Romoje; žydų 
yra daugiau, negu visoj Izraelio 
valstybėje.

New Yorke gyvena 75 tauty
bių žmonės. Tarp jų 500,000 
negrų. Tvarką saugoja 22,750 
policininkų ir 2,000 slaptosios 
policijos agentų. Gatvėse budi 
750 policijos mašinų. Ir nežiū
rint tokios apsaugos, pusmeti
nis balansas toks: 175 asmenys 
buvo užmušti, 5,440 piliečiai api 
plėšti ir padaryta 24.669 įsilau
žimai į krautuves arba gyvena
mus namus.

Kasdien l4*/2 vai. muzikes
be rekliamų — tokios muzikos, 
kaip jūs mėgstat. Pirkit gerą FM 
aparatą — vietinį ar vokišką. Či
kagoj yra 13 FM stočių. J. Gra- 
dinskas, J. G. Tele viskiu Co., 2512 
W. 47th St„ FR 6-1998.

.....•••"••••••••HiiiiiimHimmiiiumM
Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Ui a. Bailiui. savu recenzijoj* 
*ple Aj romaną taip raAo P. Keslfl- 
00 romanas “Tarp JaJavų palapinių 
gražiai iftkelia tą paalaukojimo didu
mą. kurj beviltiškoje kovoje d81 tau 
10a laisvgs parodg Lietuvos partiza- 
•’«- <11 idealizmą, kuriuo degC mflsų
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
.unen, tuos didžiuosius nuostolius, 
Kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse Todėl SĮ romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
aldomėjimu Ypač romane minimi 
lygiai ž.avėn jaunimą Ir kels Jo dva 
-dą Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus sptndulve tremties Idealizmo 
ugdvmi

296 pust Kaina 13.00
'rtrifcjlliufl mzilLU **U oiiuaais siųskite

U R A U G A S’ * 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
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Priešbažnytine kova Čekoslovakijoje
Komunistinio Čekoslovakijos munistams Čekoslova k i j o j e.

prezidento Antonin Zapotocky 
mirtis mumg sukelia nejaukius 
prisiminimus apie jo kovą prieš 
Bažnyčią, kurią jis vedė būda
mas ministerio pirmininko ir 
prezidento pareigose.

Prezidentas Zapotocky, kuris 
mirė lapkričio mėn. 13 d. su
laukęs 72 metų amžiaus, buvo 
vienas iš stalinistinės pakrai

1949 m. jis jau tapo ministe- 
riu pirmininku ir išvystė savo 
žygius prieš Bažnyčią.

1948—1950 metų laikotarpy
je Čekoslovakijoje buvo konfis
kuotas Bažnyčiai priklausantis 
burtas, uždrausta katalikiška 
spauda, katalikų mokyklos pa
imtos valdžios priežiūron, o ka

pos kovotojų, 19(18 metų vasa- talikiSkos organizacijon tapo pa 
rio mėn. padėjusių įsigalėti ko- naikintos.

ėftitusčiač 9laŪ
Vertė A LEITISKIS lUUtiM

(TĘSINYS)

Taip, jų laikausi, — Andrius atsakė.

tarė Andrius ir piktai suraukė kaktą. — Pasakykite, ką turi ardyti, ir stato, ką turi statyti. Galinga lava 
teateina geriau Kalnietis su Pakuru. veržiasi į priekį ir plienas ir dvasia jai kelią skina.

— Didenybe! — Cimpilas nutaisė palankią miną. 1 Draugai tokie turime būti ir tokiais būsipie — kad aš
— Sakiau, eikite visi į namus! Nekenčiu kvailys

čių, kur jos neturi jokios išminties.
— Rugajau...
— Sakiau, šiandien užtenka kvailiuoti.
Už durų kažkuris pasakė: visgi jis kartais keis

tas...
Taip ir buvo, Andrius dažnai buvo keistas. Taip ir 

tada: vieną dieną jis visus pavarė po velnių, o jau 
antrą, su visais atsisveikinant, lindo į karčiamėlę ir jo

— Ir skanūs šie įsakymai? — pasisuko į jį Cim- kalboms ir nuoširdumui nebuvo galo.
pulsas, ilgą veidą sudarydamas.

Andrius supyko ir aštriai tarė:
— Tai dešimt pasižadėjimų mano studijų pradžio

je, o dabar dešimt pareigų. Jų laikysiuos visada. Jūs 
juokiatės? Juokitės kiek tik norite!

Lūpos iš to vyrams pasidaro dailesnės ir gali ele- 
gantiškiau bučiuotis... Tai jums patinka... Bet šių įsa
kymų galėtumėt laikytis ir jūs visi!

— Cirke jais užsidirbčiau pinigų, bet sielos išga
nymą... — Cimpulas dar vis norėjo Andriui įdurti lie
žuviu.

— Ir tokie jūs norite būti vyrai, gyvenimo kūrė-

— Jei jau Rugajus yra atėjęs į karčiamą, tai įvy
kis turi būti svarbus. Kokiam principui tu esi paauko
jęs šį savo principą neiti į karčiamą?

galėčiau būti jūsų vietoje, o jūs mano. Tai yra idėjos 
ir darbo amžina tąsa. O kiek mums darbo? Nuvažiuo
kite į tėviškę, — pamatysite!

— Andriau! Andriau! Iš tikro tu esi mūsų kumš
tis ir mūsų siela! — šaukė draugai, apkabino jį ir buvo 
pasirengę net nuspausti, bet buvo ir tokių, kurie gud
riai ir pajuokiančiai šypsojosi, nes jie galvojo, kaip jie 
galėtų užimti Andriaus vietą.

Jie buvo užėmę restorane didelį kambarį ir galėjo 
šūkauti ir dainuoti. Gėrė dar ir visi buvo gerokai 
įkaušę.

— Mes nepasensime, jei mes gyvensime! — Bet 
už tai reikia suprasti žodžio „gyventi“ prasmę. Yra gy-

r- .. ....... . ... , vas ir negyvas gyvenimas!—šaukė Kalnietis.Draugystes principui! Galingam ir tikrų drau- _ . . , , . x. . . .— Taip, būti ir gyventi yra du skirtingi buvimo 
laipsniai, — papildė Tirumniekas.

— Cimpulai! — šaukė Steponas Makinas.
— Ką?
— Tu tiktai būni!

gų principui! — sakė Andrius, ir šie jo žodžiai skam
bėjo kaip šauksmas visiems, ir jie sustojo aplink An
drių, nes visi ir visada Andriuje buvo pajutę kažkokią 
nesuprantamą ir nenujaučiamą jėgą, kuri visus pa
traukė.

— Draugai! — Andrius vėl tęsė. — Šį vakarą mes 
dar esame kartu. Greit daugelį tolumos apims. Bet,

jai? Jūs vaikeliai dar! Ar komedijų didvyriai yra ka- draugai... Ar jūs vis kažką nejaučiate, kai tariu šį 
da nors gyvenimo vėžes pakreipę? ' žodį: draugai. Žinau, tai jūs visi jaučiate, jūsų akis

— Vai - ke - liai su mer - gy - čių širdimis... Švil
pavo Cimpulas ir sakė: Humoras visada nugalėtojas. 
Tikite ar netikite!

— Draugia, nekalbėkit kvailysčių! — Andrius 
įkaito.

— Panašių į tas dešimt? — kažkuris atkirto.

matau. Nors kur mes bebūtumėm, nors kokios audros 
ir vargas ateitų, bet mes girdėsime vienas antro balsą 
ir širdį. Kaip paukščiai ir vėjai skris mūsų mintys ir 
darbai į tą patį lizdą. Visi į tą patį! Žiūrėk, kur yra ir 
bus draugystė: jei aš ar tu miršti, tai du stoja į vietą, 
ir tos pačios idėjos tame pačiame kraujuje gyvena. Gy-

— Užtenka! Eikite šiandien į namus! — rūsčiai'vena ir virsta darbais ir nepalaužiama jėga. Tai ardo,

— Kaip tai?
— Tu esi tik Cimpulas!
— Na, ir gerai! — tas buvo šiandieną daugiau pa

ėmęs ir pasitenkino įvertinimu.
— Toli gyvena mano mylimoji... negaliu jos susi

tikti... kažkuris savaime pradėjo.
Visi padėjo stiklus ir dainavo — kitas svajingai 

primerkęs akis, kitas atsistojęs ir rankomis gniaužda
mas stalo briauną, bet visi dainavo taip nuoširdžiai, 
tarsi visi už šimto kilometrų turėtų po Solveigą, daina
vo visi, kaip kadaise vaikystėje.

(Bus daugiau)
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NUSIKALTIMŲ KILME
JONAS MIŠKINIS

Eksperimentalinės psicholo
gijos tyrimai, kriminologų dar
bai, vis plačiau ir nuodugniau 
suprasdami normališko žmo
gaus dvasinę būklę ir jvairiau-

Kad auklėjimo darbas būtų 
vaisingas, labai svarbu, net bū
tinai reikalinga suprasti: sme
genų pasipylimo priežastis, li
gos kilmę išaiškinti, pašalinti

sius patologiškus nukrypimus, neigiamas aplinkybes, vispusiš- 
kurių šiais laikais labai daug kai sustiprinti ligonį, 
esti, pradeda prisikasti iki pa- Per kartų kartas įvairūs im
ties gyvuonio, apčiuopdami va- pulsai, emocijos, psichiniai iš-
dinamą kompleksą nusikaltėlio
sieloje.

Todėl ne pro šalį šį svarbų 
reikalą plačiau pagvildenti. Svei 
ko žmogaus sieloje prieš veiks
mą vykdant: 1) į sąmonę per 
jutimus ateina -neaiškus vaiz
das, 2) sąmonėje įyksta vadina
ma apercepcija arba vaizdo pri
ėmimas, supratimas, pažinimas, 
3) sąmohėje vyksta kritiškas 
pasiūlymo įvertinimas, 4) są
monės aiškus sprendimas ir 5) 
vykdymas.

Aiškiau tariant, normališ- 
kesnię žmogaus sieloje sukilęs 
per jausmus geismas pirma, ne
gu bus Jvykdomas, turi pereiti 
per jo sąmonės kriteriumą, tu
ri būti, perkoštas, apsvarsty
tas.

Viskas savo laiku

Kuo normališkesnis žmogus, 
kuo jo protas šviesesnis, tuo 
ryškesnis proto vyksmas. Kiek
vienas įvykis, kiekvienas žodis 
apgalvotas, apmąstytas, atsver
tas; viskas savo vietoje, viskas 
savo laiku.

Vadinasi, didžiausia žmogaus 
dovana yra gražiausias ženklas: 
šviesus, grynas, aiškus tolre
gis protas. Didingos mintys,

krypimai paveldėjimo keliu pro
tui kelią pastoja, jam kartais 
paliekant toli gražu ne spren
džiamąją, bet vos pritariančią- 
ją ir padedančią jausmams vys
tytis pareigą eiti.

Išsibangavusi mintijimo iner
cija kartais per kelias kartas 
sušvinta, kilnius žmones gimdo, 
o kartais įsigalėjusi piktybė 
tarsi vėžys graužia, štai žiups
nelis statistikos:

PRINCESE ŠOKIUOSE

re jaučiasi patenkinta kaip ir lor
dų draugystėje. (INS)

EKONOMINIS PASTOVUMAS 
1958 METAIS

Ekonominės tendencijos rodo, dviejų faktorių. Pirmas — tai 
kad sekantieji metai bus stabi- j infliacijos pavojus. Nors ko- 
laus gerbūvio metai Jungtinė- į va dėl infliacijos sustabdymo, 
se Amerikos Valstybėse. | atrodo, yra laimėta, tačiau val-

Gamyba Ir toliah plėsis ir i stybė ir finansinės organizaci-
prekių bus pagaminta rekor-^os turės toliau budriai sekti- 
dims kiekis: daugiau kaip už.!kad būtų balinamos infliacijos 
45(1 bilionų dolerių, palyginti siu 1 Pas*rf‘i&kimo priežastys. Ant- 
šių metų apie 440 bilionų dole-1 raa Aktorius — tai valstybės 
rių produkcija. Tuo pačiu me- didesnia pareikalavimas (apie 
tu bus stengiamasi stabilizuoti H bilionų dolerių daugiau) pini-

rus ekonominio gerbūvio 1958
metus. Jeigu 1929 metais pri-,
vatus kapitalas buvo pagrindi
nis, gyvybinis šaltinis ekonomi-Į Vestuvių nuotraukos Ir 
joje, tai šiuo metu valstybės iš- augštos rūšies fotografijos 
laidos daug nulemia Amerikos1 IRU SU specialybė

“£sri£9 PRECIN PHOTO STUOIO
tais pasireiškusios todėl, kad Uncorporated)
valstybės išlaidos buvo mažina- EDVARDAS ULIS, sav. 
moa- 4 U 5 8 Archer Avenue

kainas, kad šis nacionalinis 
produktas būtų pasiektas be 
kainų infliacijos. Išsivystys 
didesnė konkurencija, nes yra 
numatyta pastatyti daugiau fa
brikų. Toji konkurencija pa
dės' išlaikyti kainas vartotojų 
naudai.

Privačių bendrovių namų sta-
Anglijos princese Mareareta j tyba pasiliks maždaug šių me- 

Keele universiteto studentų vaka- 1

gų naujų ginklų gamybai ir 
naujiems išradimams ir patobu
linimams mokslo ir technikosj 
pažangos plotmėje, ypač dabar, į 
kada šių metų pabaigoje paaiš
kėjo Sovietų Rusijos pasiekti 
technikos laimėjimai. Sputniko 
išgarsėję įvykiai turės pažadin
ti Amerikos ir viso laisvojo pa
saulio pastangas didesnei tech
nikos pažangai pasiekti.

Nors kaikurie šaltiniai pesi-

Tokiu būdu reikia daugiau ti- Telefonas Vlrgir.ia 7-2481 
kėtis, kad 1958 metai bus eko
nomiškai pastovūs.

Dr. K. Volodkcvičiiis _
IŠ ARTI IR TOLI BAjL.DŲ

perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
8047 W. «7th PI. Chloagu,

UI. HAibrook 5 8063

lytinius iškrypimus ir t. t. Be
veik visi nusikaltėliai nemėgs
ta pastovaus darbo, jiems 
trūksta tam reikalingos ištver
mės; savotiškas valios pakriki
mas pasireiškia tinginiavimu, o 
nesveikas fantazijos bujojimas

Amerikoje Juko giminėje per 
7 kartas gimė 540 žmonių; iš 
jų: 167 buvo nevedę, 76 nusi
kaltėliai, 146 valkatos, ’ 181 
p ros t., 64 elegetos, 18 vieš. n,a- 
mų išlaikytojai, 46 bevaikiai, 
išsigimę. ' Į'1,

Paveldėjimas ir alkoholizmas 
stumia į nusikaltimus

Atsitinka taip, tarytum vis- Per nu,°lat*ni melą 
kas, kas yra normalu tarp 
sveikų žmonių, tas yra išimti
mi tarp nenormalių žmonių; ar
ba įsivyravęs nenormalumas į- 
gauna normalumo išvaizdą. Įsi
vyravusi morališkoji degenera
cija arba augštesniųjų jausmų 
praradimas, sielos ypatingas 
sunykimas visai nejaučiamas.

Priešingai, išsigimusio gud-
kūrybos galia per galingus i molio akyse visi kiti atrodo ne- 
smegenis, per šviesų skaidrų normalūs, svajotojai. Nuodug
protą ateina į pasaulį.

Bet, deja, žmogus žmogui,
protas protui nelygus. Per 
kartų kartas, per amžių am-

niau nusikaltimo tikresnę prie
žastį suprasti, objektyvumo dė- 
liai, reikia jieškoti ne vien nu
sikaltėlio blogoje valioje, bet

žius dar vis gerai nesusektų taip pat ir gyvenimo aplinky-
aplinkybių dėka gimsta pasauly 
nemirtingieji Dantės, Goethės, 
Beethovenai, Šekspyrai ir daug
kitų genijų, o greta jų menku- paveldėjime.

bėse, nelemtoje socialinėje būk
lėje, psichopatiškoje konstruk
cijoje, galiausiai alkoholizme ir

tų ribose, tačiau yra numaty
ta padidinti viešųjų projektų 
statybą. Antroje 1958 metų mistiškai praneša, kad jau šiuo 
pusėje bus palengvinta pasko- metu Amerikoje prasideda kie- 
las gauti ir tokiu būdu pagyvės depresija, panaši, kaip buvo
privati namų statyba. 1929 metais, tačiau gerai infor-

Šios gerosios perspektyvos muoti ekonomikos analitikai 
galėtų susitrukdyti dėl galimų1 paneigia tai ir pranašauja ge-

Lincolno 15 O-tas 
gimtadienis

Prez. Eisenhovveris sudarė 
specialų komitetą planuoti, kaip 
reikėtų paminėti 150 m. sukak
tį nuo Lincolno gimimo. Į tą 
komitetą pakviestas ir jėzuitas 
Paul C. Reinert, St. Louis uni
versiteto prezidentas. vkelhkitės “Drauge”!

•Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”.
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” A. Stanevičius, sav.

2641 West 7Ist St. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namą telef. UAIbrook 5-5934

čiu šešėliu milionai sužiba ir 
pranyksta vos praregėję; o kiek 
sunyksta primityviško žmo
gaus stadijoje!

Plačiau nesileidžiant į svei
ko žmogaus proto higieną, į 
proto vystymosi aplinkybes, tu
rime priminti, kad visų rūšių 
psichiški nenormalumai, įvairių 
įvairiausios nervų ir smegenų 
ligos sutrukdo, aptemdo, jaus
mai nugožia, jutimai nustelbia 
ir neleidžia normališkai protui 
veikti.

Visų proto ligų pasireiškimas, 
einant iki pamišimo, ir glūdi 
šiame protavimo savistovišku- 
mo arba kritiškumo praradime.

Šviesesnis protas, reiškia, to
liau gali numatyti arba aiškiau 
nušviesti, kuo kas baigsis. Jis 
neleidžia, laiku sukliudo ir vi
sai atmeta jausmų pasiūlymus, 
užplūdusius geismus, nes, pro
to aiškiu supratimu, jų paklau
sius, blogai viskas baigsis arba 
dėl įvykusio reikės vėliau gai
lėtis. Taigi, sveikas protas, bą ir tai pakartodami daug 
aiškiai numatydamas būsimus kartų — recidyvistai, 
nesmagumus, atsisako nuo nei- Tikrasis psichopatas nusikal- 
giamybių. tėlis negali sugyventi su esa

mąja tvarka, jam nepakenčia
mas nuobodus darbas ir ramus 
gyvenimas, jo profesionališkasI

Kiekvienas psichopatas ar

Lėktuvu skrenda mokyt 
vaikų

Žiniomis iš Fishers Island, 
N. Y., kiekvieną pirmadienį po
piet dvi Mercy vienuolyno sese
lės lėktuvu išskrenda iš Water- 
ford, Conn., aerodromo ir tuo 
vieno motoro monoplanu lekia 
.mokyti vaikų tikybos į Malo
nės Dievo Motinos parapiją. 
Joms reikiamą kelią tos sese
lės padaro tik per šešias minu
tes. Atlikusios darbą jog va
kare grįžta į savo vienuolyną 
vakarienės. Tą skridimą suor
ganizavo parapijos klebonas, 
kuris norėjo geresnio religinio 
vaikų paruošimo, bet kuris savo 
saloje neturi seselių vienuolų. 
Abidvi taip skraidančios šeše

anksčiau ar vėliau savo nenor-, l®8 anksčiau nemokėjo valdyti 
malumais apsunkina visuome- ! lėktuvo, 
nę vienokiu ir kitokiu būdu, jo pįrmįausįa karine tarnyba 
keistumai išmuša jį iš bendros Kongregacija vienuolynų rei- 
tvarkos; vieni iš jų esti ma- balams paskelbė, kad ateityje 
žiau, o kiti labiau visuomenei tik tas gajėg padaryti vienuolio 
kenksmingi. Nusikaltėliai į- įžadus, kuris prieš tai atliko 
vairiais atžvilgiais labai įvairiai karinę prievolę arba kuris bu- 
skirstoma ir įvairiai traktuoja- vo rastas netinkamas karinei 
ma ir todėl šis klausimas kelia tarnybai, 
didelio susirūpinimo. , Kongregacijos dekretas skel-

Išvada: 1) Žymi dalis nusi- |jįa; 
kaista iš neturto, iš prikalbę- “Patirtis parodė, kad karinė 
jimo, stačiai iš susidėjusių pa- tarnyba dažnai iššaukia krizę 
lankių aplinkybių. dieviškam pašaukimui ir vienuo-

2) Kiti nusikalsta per savo jjo dvasiai”, 
silpnumą: neapsimąstydamas, J* Atlikęs karinę tarnybą, vie-
lengvas ūpingas būdas, o ypač^uolis tUri kurį laiką gyventi 
linksmame stovy, įgėrę, afekto savo pašaukjmo vienuolyne su 
(jautulių), ypatingo drąsumo laikinais _ dažniausiai trijų 
pastūmėti kartais iš keršto, mėnegių _ įžadais. Pasibaigus 
pykčio gali net baisiausiai nu
sikalsti.

3) Tikrieji nusikaltėliai yra dekretas 
tie, kurie šaltai ir gerai apgal- dekretas, 
voję vykdo nusikalstamąjį dar-

laikinų įžadų laikui, jis gali pa
daryti amžinus įžadus, skelbia

j. k.

i'

Neatsparus protas lengvai 
pasiduoda

Kriminologinis nusikaltimas patraukimas jį tarsi šaukia

Pirmas Jukataho kunigas
Majų indėnas Gonzalo Noh 

Poot, vadovaujant Maryknoll 
misionieriams, baigė teologijos 
mokslus ir pirmas iš vietinių 
Jukatano (Meksikoje) gyven
tojų įšventintas į kunigus.

pasireiškia Ūme, kad įvairiau- j kaip kokį artistą prie savo 
J šių jausmų, jutimų užpultas' mėgstamojo darbo.

protas, neturėdamas atsparu-Į Giliau į juos įsižiūrėjus, rei-j 
mo, pasipriešinimo jėgos, leng- kia dalinai sutikti, kad čia yra 
vai nusileidžia, pasiduoda. Kas originalus visai savotiškas šar- 
normaliame žmoguje akimirka- žas, prasimuša specifiškas gud- 
niu atmetama, kuriam visai aiš- rūmas, intuityvus apystovų iš- 
ku, jog tai nedarytina, nepri- naūdojimas, jautrus nuvokimas 
imtina, žalinga, tai psichopatui kitų žmonių lepšiškumo neap- 
abejotina ir to užtenka, kad jis sižiūrėjimo ir t. t.

n r m f. s į o i

rizikuotų save suramindamas: 
“gal pavyks, gal bus gerai”.

Vadinasi, kuo nenormalumas 
didesnis, tuo silpnesnis pasi
priešinimas jausmams. Todėl 
auklėjimo tikslas ir koncentruo
jasi susirūpinime: susirūpinti,

Vienas, antras pasisekimas 
išdirba tarsi savo rūšies sport- 
amenus ir jie su panieka iš an
ksto žiūri į visus žmones.

Be to, reikia pažymėti, kad 
asociališki palinkimai, dažniau
siai paveldėjami per kartų kar-

išvystyti smegenų savistovumą tas, ateina tam tikra predispo- 
ir atsparumo jėgą. ,zicija per tingumą, melagystę,

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
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 
V1RUKŲ SU VOKAIS $1.00

Užsakymus su pinigais siuskite

“D R A U G A S”
4545 West «Srd Street.

< Chlcągri 29. III.

Platfntnjams duodama nuolaida

JONAS GR TIIHfL
LOOKING FOR 
SMART 
MODERN

IN OUALITY TV?

011 MOMTAz
REVERLY 21”*
Madingas žemo “slenderset” stiliaus 
riešuto medžio, šviesaus ąžuolo arba 
raudonmedžio., Dvigubi garsiakal
biai hi-fi garsui.
$5.00 į savaitę

rleSuto medžio *TStrižinls matas

Frank’s Tele vision & Radio, Ine.
SALES AND SERVICE

3240 So. Halsfed Sf. Tel. CAIumet 5-7252
Atdara pirm. Ir ketvlr. 9 v. ryto Iki 10 v. vak.; antr., 
treč., penkt. Ir SeSt. 9-6; sekmadieniais 10 iki 5 vai.

DUMOti

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

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

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

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

J. G. TELEVISION 00. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVA N O M S
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekim, nuo 11 vai. lig 4 vai. -

MIDLAND
1

F
Savings and Loan „ 

Association

amsuREoJ

J FfR 40 METU 
' VISU LIETUVIŠKU T KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA l» 
PELNINGIAUSIA 

O 
ovi

į. iAUUIAU>IA I 

2į PELNINGIAUSI 
® TAUPYMI 
V IENDROV

4038 Archer Avenue r.i la3-6Ziv 

AUGUST SALDUKAS Pr»rld»>i

SS

“Jąsias Jj*ai
r^r iš TOLI IR ARTI

NAUJI OIOSII TACKAt-NAUJAUSI KAAUSTM) (AAN/f/Aj
MJUĮ METŲ PATYRIMAS - PIGUS IR SAtlNfNGAS PATAANAMAAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
I 2022 W. 69St CHICAGO 36, ILL Tel. V/Aikmok 5-92V9

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50. III., tel. TO 3-813L32

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

C:.|
PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

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

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
4*
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Kanadoje

TEISYBES KOVA SI J NETEISYBE
(J. Grušo “Tėvas” Toronto scenoje)

Gruodžio 1 d. 4 vai, p. p. Ha
miltono Lietuvių Dramos Mėgė
jų Teatras “Aukuras”, vadovau
jamas dramos aktorės ir režiso- 
rės R. Daugyvietytės - Kudabie
nės, tėvo rolę vaidinant žymia
jam mūsų dramos aktoriui Hen
rikui Kačinskui, Prisikėlimo pa
rapijos salėje suvaidino J. Gru
šo 4 veiksmų dramą “Tėvas”.

Šį vaidybinj kolektyvą į To
rontą pakvietė Toronto Lietuvių 
Caritas. Pajamos — skirtos lie
tuvių šalpai ir prieššventiniam Ii 
ganių lankymui.

Prieš pradedant rašyti vai
dinimo įspūdžius, tenka pasi
džiaugti jog Toronto lietuviško
ji visuomenė šį kartą parodė la
bai didelį jautrumą scenos me
nui —.didžiulė Prisikėlimo pa
rapijos salė buvo pilnintelė pu
blikos.

Ši dramaturgo — rašytojo J. 
Grušo drama, nors jos veiksmas 
vyksta 1935 m. nepriklausomo
je Lietuvoje, yra ypatingai aktu
ali ir simboliškai atvaizduojanti 
dabartine pasaulyje vykstančią 
dramatišką kovą tarp gėrio ir 
blogio, arba tarp teisybės ir ne
teisybės; tiktai
siauresniu mastu, o šio meto pa 
šaulyje — pilnu ir visuotiniu 
mastu...

čius), į savo gana nelengvą rolę 
įsijautė gerai. Galimas dalykas, 
žiūrovai jam galėtų prikišti kiek 
perdaug vienodą balso tonaciją, 
ypač pirmuosiuose trijuose veik 
amuose, sakytume, buvimą per- 
mažos vibracijos tragiškame jo 
vaidmenyje. įvairių pergyveni
mų maišatyje pas jį dažnai ne
buvo tų jausmų niuansų, kurie 
išreiškiami j ypač balso tone. 
Šiaip gi žiūrovams šis aktorius 
savo dramatišką kovą, pasiren
kant tarp teisybės ir tėvo, per
davė .gana įtikinančiai. “Kas 
man daryti, brangus tėve, juk 
teisybė tik viena” ...

to Lietuvių Caritas atstovas 
kun. P. Ažubalis tapė jiems jaut 
rų padėkos žodį.

Prie įėjimo buvo platinamos 
spaustuvėje atspausdintos prog
ramos.

Tai buvo džiugi scenos meno 
šventė torontiečiams, ir mes kar 
tu su Budrio sūnumi tariame;
— Didi tiesos šviesa težyli žmo
nių širdyse ... Pr. Alšėnas

Sndbi iry, Ont.
šehnyniškas vakaras

Lietuvių bažnvtinio komiteto 
suruoštas šeimyniškas vakaras 
mažojoj Kristaus parapijos sa-I 
Įėję praėjo didesniu pasisekimu,
negu iš pradžių buvo manyta. - 1 • — - - - —
Šokiams groio. nauja> tik lietu-j šių metu solo giedojo geriausia teikta gražių dovanų. Paminėti- 
vis ų plokštelių, muzika. Toks Sudburio solistė C. Nemis. Sek- nas ypač Lietuvos vaizdų albu- 
uz aras šeimyniškas parengi- madienį prieš pat lietuviškas pa mas su visų dalyvių parašais ir

PRAMOGAUJA

Prezidento Eisenhowerio vaikaičiai Zuzana ir Dovydas savo 
senelio ūkyje, Gett.vsburge, Pa. (INS)

Lumbienė mokytojavo Lietuvoje 
ir porą metų, kol sveikata leido, 
taip pat nuoširdžiai dirbo šešta
dieninėje mokykloje ir yra su
režisavusi keletą lietuviškų vai
dinimų, kuriuos sudburiškiai dar 
ir šiandien didžiausiu malonumu 
prisimena.
Lietuviškos kanklės televizi.jo.je 

Regina Jakubonytė gražiai pa 
sirodė vietinėje televizijoje, pa
skambindama net penketą lie
tuviškų dainelių kanklėmis ir pa 
grodama akordeonu. Džiugu, 
kad dar yra tokių lietuvaičių, 
kurios taip garsina lietuvių var
dą. Ji yra pakviesta televizijos 
vadovybės ir ateityje dalyvauti 
programose. Sudburiškis

Kaip iš skambėjimo pažinsi, 
ar indas sveikas ar įskilęs, taip 
iš kalbos pažinsi, ar žmogus iš
mintingas ar paikas.

oooooooooooooooooooooooooo
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO 1
Jau dabar įsigykite Šventame:
• Modni-niAką televizijų.
• Iii I<*1 fonografų
• Nuostabiu* Importuotu* radijus
• Stebuklingos IraiiHietorlnluH 

radijuku*
• Patogiu* rūdijo-laikrodžiu*
• Gražiu* elektr. laikrodžiu*
• Naujau*ių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia ra*ite dldelj paelrln-

kimų elektr. namų apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prųpų, tOHterlų, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių Ir kt. 

—■ VISKAS GARANTUOJAMA —
Pirkite visados Šioje moderniškoje 

purduotuvCJe.

•I. Grušo dramos santrauka

I veiksmas. Turtingas ūkinin
kas, didinąs savo žemę įvairio
mis kombinacijomis, išvaręs iš 
namų sūnų, kad šis nenorėjo bū
ti agronomu, bet pasirinko mu
ziko kelią. Jau treji metai, kai 
motina, tėvui nežinant, rašo sū
nui laiškus ir kviečia grįžti na
mo. Sūnus, manydamas, kaxi ir 
tėvas jį kviečia, grįžta ir prašo 
tėvo atleidimo. Iš atėjusio kai
myno sužino, kad tėvas yra šį 
kaimyną nuskriaudęs suprotes
tuodamas dvigubus vekselius ir 
atimdamas jo žemę.

Ii veiksmas. Tėvas bando pri
kalbinti sūnų mesti muziką ir pa 
silfkti ūkyje. Sūnus nesutinka. 
Primena tėvui jo suktybę ir ra
gina grąžinti kaimynui žemę. Tė
vas, savo motinos raginamas, ne 
sutinka. Jis nori kaimyną iš
kraustyti. Sūnus .bando tėvą 
perkalbėti, bet veltui.

III veiksmas. Teismas 
klausinėjami liudininkai,
rio įgrasintas sodininkas neiš
drįsta teisme meluoti ir pasako 
tiesą, rizikuodamas savo duk
ters gerove (mat jo dukterį Bud

•DfllDfl-
TCLEVISIOn

(sales - Service)
Sav. lnž. A. SEMtNAi 

3321 S. Hnlsted — CUffside *-»««»
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9
CKXX>C<>0<g>00(X>0<><XX><j<>(>0<><>0<)

iii
VIKTORO K O Z I C O 8 
Lletuvttks gazolino atotla Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai Ir keičiamne 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 8 WESTERN AVĖ PR 8-9533

Budrienė, Budrio motina (vai
dino dramos aktorė E. Dauguvie 
ty|ė) — senos, fiziškai pabėgu
sios moters, galima’ sakyti, visu 
kūnu ir dvasia įaugusios į žemę 
būtybės — vaidmenį publikai per 
davė pasigėrėtinai gražiai ir įti
kinančiai. Tai buvo scenoje ta
riami žodžiai ir atliekamas vai
dinimas profesionalės aktorės.

Janulis, sodininkas (B. Štur- 
maitis). Ilgametis pasiturinčio 
ūkininko Budrio sodininkas buvo 
nepakeičiamas savo vaidmenyje.

vaidinime __i Jeim jis reiškė meilę sodui kaip
. Į kūdikiui, ypač tenkant su juo at 

siskirti, tai publika tuo pilnai 
patikėjo . . .

Genutė Janulytė, jo duktė (I. 
Gaižauskaitė), jaunos, nuošir
džios, ypatingai teisybę mylin
čios lietuvaitės vaidmenį sukūrė 
gerą.

Kybartas, ūkininkas (V. Kve
daras) prasiskolinusio, dargi ap 
gauto dvigubais vekseliais, ūki
ninko rolę išgyveno gerai, nebent 
vietomis yra padaręs perdaug 
staigių ir nelabai įtikinamų bal
so pakėlimų, begindamas prieš 
Budrį savo prarasto ūkio rei
kalus. I

Teisėjas (V. Jokūnas) savo 
nelabai komplikuotoj Lietuvos 
provincijos apylinkės taikos tei
sėjo rolėje atitiko tikrovės vaiz
dą.

Advokatė Narbutienė (D. Kaz 
lauskienė), kaip nukentėjusio 
ūkininko (Kybarto) bylos gynė
ja, buvo nebloga ir ginamąją kai 
bą pasakė gana gerai, tik gal ne 
reikėjo jai eiti iš savo vietos į i 
“teismo salės vidurį, o juo la
biau gestikuliuoti pirštu rodant.

Advokatas Jukna (V. Pana
vas), kaltinamojo gynėjas, bu
vo geras ir tipingas kaltinamų
jų gynėjas — advokatas, trokš
tąs “neveltui” paimti iš ginamo-

Ap-
Bud-

rys leido į mokslus). Teisybės J° sulygtu honorarą 
vardan ir sūnus liudija prieš tė
vą, ir tėvas apkaltinamas bei nu
teisiamas.

IV veiksmas. Tėvas kaltina 
sūnų, kad jis esąs jo išdavikas.
Sūnus atsikerta liudijęs tiesą, ku 
ri negali būti keičiama. Apakal- 
tinęs išdavimu, žada išvaryti iš 
namų. Sodininkas, kurio duktė 
su Karoliu (sūnumi) jau iš ma
žens buvo geri draugai, taip pat 
nori palikti Budri. Sūnus prašo 
'odininką važiuoti kartu ir at
stoti jam tėvą. Bet, parašęs tes
tamentą ir nieko nepalikdamas 
sūnui, nespėjęs (nebepajėgęs) 
jo nė pasirašyti, Budrys krinta 
ir miršta nuo širdies smūgio.
(Santrauka paimta iš progra
mos).
Aktoriai atliktuose vaidmenyse

Jokūbas Budrys, turtingas ū- 
kininkas (vaidino H. Kačins
kas). Ach, ir ką gi būtų galima 
pasakyti apie tą prityrusį ir ne
pakeičiamą vaidilą Henriką Ka
činską? Jis ir šiuo kartu kaip 
visuomet, galima sakyti, nevai
dino, bet gyveno savame vaidme 
nyje. Kas gi kitas galėtų taip 
meistriškai perduoti vaidybinio 
meno puošmenas žiūrovams ir 
kas kitas galėtų taip įtikinan
čiai interpretuoti pasiimtą rolę, 
jeigu ne H. Kačinskas?

Budrienė, jo žmona (vaidme
nyje — P- Racevičiūtė) savąją 
įtampos įperšu n ktą rolę atliko 
pasigėrėtinai gerai. Ji, būdama 
tarpininkės vaidmenyje tarą) tė
vo ir sūnaus, savo rolėje buvo ne 
pakeičiama.

Karolis Budrys, muzikas, jų 
sūnus (vaidino A. Jųozapavi-

Liudinin'kė Stasė Antanaitytė 
(K. Meškauskienė) sukūrė itin 
charakteringą kaimietės mergai
tės tipą.

Antstolis (A. Kaušpėdą), sek 
retorė (N. Stanaitytė) ir rašt
vedys (E. Mickūnas) — turėjo 
mažai spalvingas roles ir Jose 
buvo savo vietoje.

Veikalo pastatymas: režiso- 
rė — E. Dauguvietytė, rež. pa
dėjėjas — A. Kaušpėdą, teatro 
reik. vedėjas — Alf. Juozapavi
čius, dekoracijos — A. Trumipic- 
ko.

Baigus vaidinimą, aktoriai bu 
v,o apdovanoti gėlėmis, o Toron-

mas buvo suruoštas kaip bando- maldas, sukaktuvininkai padėjo ypatingas jubilėjinis paveikslas, 
masis, kad_ ypač lietuviškas jau- prįe abiejų Marijos statulų gra- j Ta progą parengimo orgamzato- 
nimas turėtų progų savo tarpe žiausias gėlių puokštes ir ta pro rė lietuviškai spaudai palaikyti
pabendrauti. Kadangi mūsų lie
tuviškoji visuomenė, o ypač vai
kų tėvai, pageidauja ir daugiau 
tokių parengimų, tai bus sten
giama dažniau panašius vaka
rus suruošti. Prie parengimo, 
be bažnytinio komiteto, daug pri 
šid'ėjo A. Mazaitienė, M. Kriau- 
čeliūnienė ir L. Remeikienė, 

šaunus jubilejus
Getrūda ir Vytautas Lumbiai 

iškilmingai, pagal gražius kata
likiškus papročius, atšventė si
dabrinį savo vedybinio gyveni
mo jubilėjų. šeštadienį gražiai 
išpuoštoje bažnyčioje, tarp gė
lių ir daugybės šviesų, buvo at
giedotos iškilmingos šv. mišios 
sukaktuvininkų intencija, kurie 
atnaujino moterystės įžadus. Iš
kilmėse juos lydėjo keturios po
ro palydovų, jų vaikai ir būre
lis artimesniųjų draugų. Šv. mi

ga papuošė lietuviškosios koply
čios altorių šviežiomis gėlėmis.

Šias sidabrines vestuves suma 
niai suorganizavo Irena Račins- 
kienė, kurios namuose dvi die
nas vyko šaunios vaišės. Iškil
mingų pietų proga sukaktuvinin 
kų adresu buvo pasakyta daug 
nuoširdžių kalbų ir sveikinimų, 
sugiedota “Ilgiausių metų” ir į-

užsisakė “Draugą”, o kaikurie 
palydovai pas knygų platintoją 
užsiprašė lietuviškų knygų. Rei
kia pastebėti, kad V. Lumbis y- 
ra labai kuklus ir nemėgstąs gir
tis. bet žinome, kad Lietuvos 
laisvės laikais jis turėjo atsa
kingą vietą Kaune, ,o Gertrūda

ĮSIGYKITE "DABAR"

AR VERTA — $2.00 | METUS? 
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvų mišiniu
NAUJA GADYNE

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už. X oz. bonkų.

ERANK BITAUTAS 
527 E. F.X posltlon, Ib-nver, Uolo.

"2? S-1
NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta priemone prieš arthrltis 

ir reumatizmo skausmus.
Skambinti — l’Rospevt 8-4750 

OLUA SAKALAUSKAS

PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

Pasiruošę išanksto, gausite didesnį pasirinkimą 
keliones priemonių ir būsite ramūs, kad nuvyksite 
į pasirinktą vietą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, INC. parūpina ne
tik kelionei biletus, lėktuvais, laivais, traukiniais ir 
autobusais, bet taip pat organizuoja ekskursijas j į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje, 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

Ateinančiais metais organizuoja didžiulę eks
kursiją j Liurdą ir kitas šventas vietas.

Informacijų ir kelionė* dokumentų RtitvnrkymoI >ėl piinc*nlų 
kreipkitės

•F?
NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenSJusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGITI.O Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėjl- 
ma ir galėsite rainiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOR.IA- 
SI8 Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S EOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščtų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiOstančios suskilsios odos dedir- 
vinlų odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams.kada pa 
strodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršlnlų odos ilgų. Le-

i gulo Ointment "yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse CJjl- 
cagoje tr apylinkėse:
Milwaukee, Wls.. Oa- 
ry, Ind. Ir Detrolt Ml- 
chtgan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or- 
<ler) J —

LEGIJIjO, Department I)., 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, III.

llilllllllllllllllllNIIHIIINimilllllllllllllin

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!r

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

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

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

Naujasis Testamentas-
Sventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX° 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina 31.50. Gaunama

‘DRAUGAS’ *545 W. 63rd Si 
CHICAGO 29. ILL

Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoit 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild 310.000.00

RRIC.IITON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustynuut 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2148 U. Hoyne «... Telef.VIrginia 7-7097

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

Seghetti TraveI Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

R. Pletkleedra,

AND LOAN 
AfMTN 

LAfayetto 3-1081 
Ir

CRANE SAVINGS
2555 WE8T 47th STREET 

B. R. P1etklewtc.z, pro*.; E.
Mokame aukAtn* dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame 

i.IntjM. honu*. Taupytolam* patarnavimai
ITadėktte taupyti atidarydami *a*kalt« Manriten Apdraoata Iki 910,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro: 
antr. Ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o kett nuo 9 Iki vidurdienio

CHICAGOS LIET. NAŠLIŲ, NAŠLUČIŲ IR PAVIENIŲ 
DRAUGIŠKO KLUBO 5 M. SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
Įvyks šį šeštad. gniod. 7 d., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 St.

Banketas prasidės 7 vai. vak. Po banketo šokiai grojant 
BEN PAVIO orkestrui. Biletai j banketą, svečiams $2, į šo
kius 50c. Nariams kurie pilnai užsimokėję — Nemokamai. Šia
me bankete bus pagerbti Klubo nariai kurie sukurė šeimyninį 
gyvenimą šiais metais, gaus dovanas. Prašome klubiečius ir ne 
klubiečiua atsilankyti, linksmai laiką praleisti.

BANKETO KOMISIJA

LIETUVIŠKI REKORDAI
Po $1.00 vienas

Šlama šilko vejas ir Ramu čia gyventi . .Radijo kvartetas “Rūta” 
Visur tyla ir Tykiai Nemunėlis teka. Solo . . Juozas Babravičius 
Kam šeri žirgelį ir Kai aš turėjau. Duetas:

A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Našlaitės kapas ir Grivėsių gėlelės .... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tu Lietuva, tu mano ir Dru-Lia .......... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Geismai ir svajonės ir Oželis .............. Kvartetas ir orkestras
Vainikas I ir II Dalis ..................... Lietuviškų melodijų pynės
Gyvenk, juokis ir mylėk ir Dzinguliukai . . Duetas su orkestru
Kur bėga Šešupė ir Draugai į kovą .............................. Choras
Karvelėli ir Jūra ................................................................. Choras

Po $1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda. Solo

Jakubauskaitė-Jacikevičienė
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas............Budriūno Vyrų Kvartetas
Į kovą ir O, Dalele ............................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė manę iš namų ir Klumpės .... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas ............. ........... Budriūno Vyrų Kvartetas
Tėvynei ir Subatos vakarėlį .............  Budriūno Vyrų Kvartetas
Linksimą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo . . Izabelė Motekaitienė 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimutė ir Palvis ...............~.............. .. Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarolė. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir 
į kitas pasaulio valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo iš
laidoms siųskite ekstra $1.50, Kanadon — $2.50. j kitas vals
tybes proporcingai daugiau. Siųsdami rekordų užsakymus, siųs
kite kartu Money Orderį. COD rekordų nesiunčiame.

KALĖDINĖS spalvotos kortelės su lietuviškais Kalėdų ir 
Naujųjų Metų sveikinimais, su skirtingais paveikslais ir vokais 
Kaina 12 už $1.00 su prisiuntimu. Galite prisiųsti dolerį paštu 
ir tuojau gausite korteles, tik parašykite savo adresą.

J. F. BUDRIK FURITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO 8, ILLINOIS
Y

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai*
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

IN9UH E D ) 
GP TO - I

FEDERRL
5AVING5

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Fedcral Savinas—
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.

VI r ginta 7-7747
AND LO AN AAfFN.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Presiflent
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Chicagoje
Brazilija ir Lietuva Menininkų 

klube
Praėiusi sekmadienį Lietuvių 

menininkų klubo susirinkimas 
vadovaujamas Stasio Tamulai- 
čio praėjo įdomiai ir nuotaikin
gai. Susirinko per 50 rašytojų, 
dailininkų, muzikų kunigų,zspau 
dos darbininkų ir šiaip kultūri
ninkų. Ilgesnį laiką Chicagoje 
apsistojęs rašytojas Petras Ba
bickas gyvai pavaizdavo Brazi
lijos kultūrinį, religinį, muzikinį 
gyvenimą, ilgėliau sustodamas 
ties brazilų kalba, literatūra. Iš
kelta Brazilijos kovingumas 
prieš komunizmą, palankumas 
lietuviams ir Lietuvos bylai. At

metų.
Svečias A. Markauskas svei

kino zanavykus, mininčius 20 m. 
■f jklos sukaktį, žodžiais “Kur 

bėga Šešupė, kub Nemunas te
ka” ... Jis iškėlė ir įvertino Ša
kių apskr. klubo nuveiktus dar
bus lietuviškojo gyvenimo srity
se. Nuosekliai apžvelgė mūsų 
senesnės kartos ateivių įdėtas 
pastangas ir įgyvendintus dar
bus lietuviško gyvenimo baruo
se. .kuriuos tinkamai įvertinti te
galės tik istorijos lapai. Po sve
čio sveikinimų ir nuoširdžios kal
bos buvo baigta oficialioji mi
nėjimo dalis. Pradėti šbkiai, ku
riems grojo A. Ramonio orkest
ras, ir svečiai turėjo puikią pro
gą linksmoje nuotaikoje praleis-

skleista lietuvių kultūrinė veik-1 U taip vadinamą “subatos” va 
la, pabrėžta lietuvių surengtos karėlį. 
religinės parodos didžiulė reikš
mė. Susirinkusiems buvo ma
loni staigmena, kai Vladas Vijei- 
kis atgabeno iš spaustuvės ke

Aukos ir kita parama klubui
Negalėdami klubo sukaktuvi

niame minėjime dalyvauti Juo
zas Orentas su žmona, gyv.

liolika pirmųjų egzempliorių ką Crovvn Point, Ind., atsiuntė klu- 
tik išspausdintos P. Babicko pa- kili auką $3. Marija Maciukevi-'
veiksluotos knygos apie Lietu- vičienė, irgi iš Crown Point. at-
vą — Picturesque Lithuania. Bu ' siuntė $2. Laimėjimams aukojo 
vo išpirkta 'ne tik ši knyga, bet, Antanina Domeikienė ir Juozas 
ir keliolika egz. Dramblio ko-į Jurkšaitis po vyno butelį. Pa
jų — "tuo vardu neseniai išleista skirtas dovanas laimėjo Jonas 
P. Babicko poezijos rinktinė. ' Kebleris, Janina Baronaitienė ir

Ilgesnį laiką atostogaujanti 
savo šeimoje dainininkė Stasė 
Klimaitė - Pautienienė, palydi
ma pianisto A. Nako, gražiai pa

.i Marcelė Rutledge. Pastaroji at
silankė su būriu savo giminaičių, 
kurie yra čia gimę šaunūs Ameri 
kos lietuviai ir klubo surengtu

dainavo penketą dainų; jos pa- Į minėjimu buvo labai patenkinti, 
sirodymas susirinkusiųjų buvo 1 Iš M. Rutledge ir Anna Deksnys
šiltai priimtas. Programos pa
baigoje Aloyzo Barono paskai
tytieji eilėraščiai parodė visuo
tinį entuziazmą ir humoro po
mėgį. Susirinkimas baigtas ka
va ir pasišnekučiavimu.

VAKARAS ZANAVYKU OJE
Žmogus, kur bebūsi — tur

tingose ar varganose gyvenimo 
apystovose — labai dažnai min
timis nuskrieji j tą gimtąjį že
mės kampelį, kuriame mažas au
gai ir nerūpestingai kūdikystės 
dienas leidai. Neveltui mūsų 
garsieji ir nežinomi dainiai apie 
gimtojo krašto meilę ir jo ilgesį 
yra sukūrę nemaža dainų, ku
rios kartojamos mūsų brolių ir 
sesių lūpose, nors esant svečio
se šalyse, neleido nutautėti, dva
siniai sunykti ir nutolti nuo sa
vo brangiosios 'gimtinės. Tėvy-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

30 ARKV MIŠKO PRIE EŽERO
Grąžui) 7 kamb. (6 miegamųjų) 

mūro namas. Hūh.vh. Dvigubai) mūro 
guružas. Prie l'8 6 kelio, apie 140 
mylių į Kytua nuo ČikagOH. *17,000. 
A. Kčklaitia.

*100 PAJAM V I DIENA
Arti Aahland Ir 47-oa 18 metų mūr. 

namon. Didelė Ir graži taverna. Mo
derniškas 6 k. butaa. RūayJ salė po_ 
būviams. Salia namo 25 p6dų skly
pas, kuria vaaaroB metu naudojamas 
bizniui. $28.000. A. Katilius.

*720 MfiN. PAJAMŲ
Didelis rnūr. 3 aukštų II apart- 

mentų namas, parduodamas už 
$43,000. Per 5 metus namas pats sa
ve apmokės. Gerai pagalvok Ir pa
daryk išmintingą sprendimą: užtik
rink sau ateit) — nepraleisk šito na
mo! A. Sirutis. <

Ps L Eonas
<U5AI RRT4TT 

2736 W**t 71st Street 
Visi telefonui: WAlbrook 5-6015

6 kamb., 3 tnleg., garažas. *13,700 
6 kamb. mūr., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. *18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. *23,000. 
Purime Ir daugiau namų pasirinkimui

M. AGLINSKAS M Estete
243* W. 60 Kt. HE. 4-3202

atsilankymo klubas gavo nema 
žai pajamų.

Jų dėka minėjimas puikiai 
pavyko

Šio 20 metų sukakties minėji- 
’ mo surengimas pareikalavo iš 
i valdybos narių, rengimo komisi
jos ir apškirų talkininkų nema
ža iniciatyvos ir darbo. Šeimi
ninkės Agota Derenčienė, Ona 
Braniškienė. Antanina Domeikie 
nė, Marija Sideravičienė, Janina 
Baronaitienė ir Aldona Braniš- 
kaitė paruošė puikią ir skanią 
vakarienę, sunešė pačios iškepu
sios skanaus lietuviško kugelio. 
Joms už įdėtą triūsą priklauso 
tikrai nuoširdi padėka. Už ba
ro vikriai darbavosi ir svečius 1 
gražiai aptarnavo A. Gerdžiū- 
nas, J. Naida, J. Karalius, A. 
Augustinaitis, M. Grybinaitė, Mo 
tiejūnienė ir Grybinienė.

Klubo valdyba jiems ir visiems

PAJIESKOJIMA1
Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 

RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, į Kanadą atvyko 1912 m. Jis 
turėjo 2 seseris ir 3 brolius: Liud
viką, Joną ir Jurgį. Jieško jo pus
seserė Antanina Kimantaitė. Pra
šo atsiliepti arba apie jį pranešti 
šiuo adresu: Antonia Aleksas, R. 
R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

Jieškomas JURGIS LAŠINS- 
KAS, s. Jurgio. Kilęs iš Prūso- 
kiškio kaimo, Saldutiškio vals., Ute
nos apskr. jieško brolis Kazys iš 
Lietuvos. Atsiliepti, arba žinantieji 
prašomi pranešti šiuo adr. George 
Evans, P.O. Box 196 Campbell’s 
Bay, Que., Canada.

Jieškomas JUOZAS DARGYS, s. 
Kazio, kilęs iš Mažeikių apsk., Ado- 
miškio kaimo, jieško žmona iš Lie- į 
tuvos Emilė Dargienė. Žinančius a-1 
pie jieškomą asmenį prašau pra-1 
nešti šiuo adresu. K Arlauskienė. ' 
1P Lux St., Rochester 21, New 
York.

Jieškomi DANIELIUS ANTA
NAS, sūn. Jono, ir DANIELYTE 
STASE EIDRIOIEVICIENĖ. Abu 
apie 60 metų. Gyv. Chicagoj. Jieš
ko giminės iš Lietuvos. Prašome 
juos ar ką nors žinančius apie juos 
atsiliepti šiuo adresu — A. Šerep- 
kiene, 7114 S. Ricbmond St., Chi- 
cago 28 Iii. Tel. PR 8-3798.

BERtVYN. Modern angliško sti
liaus bungalow. 5 ir 3 kamb. Apy
linkėje Oak Park ir 26th St. Ga
zu apšild. 2 autom, earaž^s. Tik
ta’ V m senumo $23,900.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2162.

nės meilės vedinas lietuvis glau
džiasi prie lietuvio ir rūpinasi zanavykams bei jų svečiams, dū
savo krašto buitimi bei šviesės-1 lyvavusiems šiame minėjime ta
ne jo ateitimi. Tokios mintys ki, ria nuoširdų zanavykišką ačiū. 
lo ir toki vaizdai susidarė Šakių i Pasilinksminimas tęsėsi iki vė- 
apskrities klubo surengtame 20' lumos, ir visi dalyviai skirstėsi

viską vaišinsima, o foto repor
teris A. Gu'Ibinskas turėjo gali
mybę kai'kuriuos tų vaišių mo
mentus ir nufotografuoti. V. T.

metų sukaJktuviniame minėjime, 
kuris įvyko lapkričio 16 d. Z. 
Šeflerio salėje, Ciccroje. 4
20 m. sukaktu vinis minėjimas

Šis minėjimas buvo pravestas 
su vakariene, kurioje dalyvavo

į savo mielus namučius su jau
kiais ir maloniais minėjime įgy
tais įspūdžiais. Reikia tikėtis ir 
laukti, kad visi dalyviai atsilan
kys sekančiuose susirinkimuose 
ir klubo parengimuose. J. J-tis

apie 150 asmenų. Minėjimą pra
dėjo ir susėdusius prie bendro Gydytojų susirinkimas 
zanavykų’ vaišių stalo svečius ir Amerikos Lietuvių Gydytoju 
viešnias <pasve»kino klubo vice- Draugijos susirinkimas Įvyko 
'nirm. M. Neberiezienė. Toliau «■ m. lapkričio 26 d. naujoje po- 
kiubo sekretorius P. Sideravi-į likl’niljoie, kurios savininkais 
čius perkaitė pirmąjį šakių ap- vra <lr. T”ma°onis, dr. Meškaus- 
skrities klubo steigiamojo susi- kas, dr. Maciūnas ir dr. Gaižiū- 
rrtk’mo protokolą ir iškvietė pir nas. —
mosios klubo valdybos narius — Dr. J. Meškauskas skaitė įdo- 
Antaną Bacevičių, Mariją Nebe- nnip naskaita apie virškinamojo 
riezienę. Joną Lebežrnską, Mar- traukų. Pažymėtina, kad beveik i 
celę Kundrotienę ir Antaną Ger- damas visą eile Rentgeno nuo- 
džiūna kuriems, orkestrui gro- trauku. Pažvmėt’ria. kad bevaik 
,i"nt “Ilgiausių metų”, prie krū visos Rentgeno nuotraukos bu
tiniu buvo pr’segti raudonų ro- vo darvtos poVklinikog Rentge
nu ž’edeliai Ju pagerbimui Juo no kabinete. Po paskaitos buvo 
7as Jurkšaitis paskaitė keletą '1ic,,’usi’os.
Maironio ir kitu žymių poetų Draugijon priimti nauji na- 
•kūrvbos ištraukų. riai: dr. Griniūtė -Glemžienė,
s Savo žodyje pirmosios klubo dr. Misevičiūtė ir dr. A. Ruibie- 
yaldybos pirm. A. Bacevičius! nė.
tfcrp kitko pareiškė, kad seniau Vėliau sekė valdybos narių 
įkurtos organizacijos pvz. susi- pranešimai ir buvo svarstyti į- 
vienijimai ir kt. pamažu silpsta, Į vairūs draugijos reikalai. Tarp 
nes senieji veikėjai ir daugelis; kitko buvo pranešta, kad jau 
narių yra išmirę ar pasenę ir I daromi žygiai išleidimui suvažia

Indiana Harbor, Ind.

Vienerių metų sukaktis
Šiomis dienomis sukako viene- 

ri metai, kai muz. Faustas Stro- 
lia atvažiavo iš Vokietijos ir pra 
dėjo vargonininkauti Šv. Pran
ciškaus lietuviu parapijos baž- 
nyčioie. Ind. Harbor. Ind., o taip 
nat nujunkė i lietine5kąiį visuo
menini veikimą. Jo pastango
mis čia yra gausus ir gerai iš
lavintas bažnvtinis choras. F 
Strolia ka;" muzikas, aktvviai 
dalyvauja visuose lietuviškuose 
parengimuose: jo pastangomis 
visi parengimai ir pasirodymai 
visada yra gerai, men’škai ir }- 
domiai -raruošti. todėl gausiai 
lankomi ir su išsiilrimu v’sų l#m- 
k:amt' JniPs Ervydis

Miami, Fla.

todėl likę neveiklūs. A. Bacevi
čius pasidžiaugė Šakių apskri
ties klubo ir gražia jo veikla, ku
ri buvo labiau išvystyta atvykus 
naujiesiems ateiviams ir įsijun
gus j klubo narių eiles.

Jonas Lebežinskas, Marcelė 
Kundrotienė, Marija Neberiezie- 
nė, Antanas Gerdžiūnas, Marija 
Endziulienė ir kt. savo kalbose 
taip pat išreiškė gražias min
tis, pasidžiaugė naujų jėgų įsi
traukimu į klubo veiklą ir širdrn 
gaijinkėjo Uiūiiui dar ilgų ilgų 
nemuW«nčios veiklos ir plėtotės

vimo darbų. Juos redaguoti ap
siėmė dr. Gudauskas, kuris su
darys ir redakcinę kolegiją.

Po susirinkimo gydytojai tu
rėjo progą apžiūrėti tikrai gra
žias poliklinikos patalpas ir mo
derniškus jų įrengimus.
- Galop Gydytojų žmonų Dr- 
jos atstovės Gudauskienė ir Nar 
butienė paruošė puikius užkan
džius su kavute, gi kolegos šei
mininkai parūpino ne tik mais
to, bet ir konjako.

Draugijos nariai turėjo progą 
tikrai pajusti tą nuoširdų lietu-

REAL ESTATE

MAKUUKTTK PARKE. 2 mūriniui 
namai po 2 augštu. l-as namas 2 Im
tai po G kalni), ir J-aa namas 2 bu
tai po 5 kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt Įvertinti.

MarųueUe Puriu* 5 kamb. mūrinis 
bungalovv. Centraltnis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuve išklota 
plytelėmis (Tite kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
Įmokėti .reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — ex|»niulablc. 
G metų senumo. Virtuve ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su jvaižavimu Iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

6 kamb. namas, i *4 vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

Turtine ir kitų namų pardavimui, 
taip pat Ir prekybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlovv 5-5900

Kampinis mūr. narnas ir krautuve. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 m«n.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyr 
$1 p8dų. garažas. $28,000. <

ŠIMKUS
REAL E S T A T F

4259 So. Manlewood Avė.
Tel Cl.iffstde 4-7450: Res. 

VArds 7-2046

' REAL ESTATE

mūr, 3 bt. kraut. c. A. gar. — 23,400 
uiūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. v. A. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 6 kb. uuujus, 11d. lot. — pigiai, 
i'ra pigių Ir |M*lningų namų sąrašas

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

MAKŲIETTK PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv.' sąlyg.

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

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navlmas

NORVILĄ
KIAL ESTATE SAKES 

2600 W. 50tb St. Tol. PRospect £-5454

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

REAL ESTATE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MAIMJUETTE PARKE '
2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 

karšto vatui. šiluma. 2 mašinų tnūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų augštų mūr. SJų butū — 
G, 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kambarių 
mūr. bungalovv (galimybe padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau
ga nūn potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16.900.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalovv su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su "ovtAhead doors’’ 
$20,900.

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18.000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

^VARPAS
Real įstato — Insurance — Reniais 

Notary Public
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
CKXXXXXH>OQ<X>00<XXKXX>0<X>000-

BERWYN. */2 Duplex. Arti Ridge- 
land ir Ogden. 6 kamb. Plytelių 
virtuvė ir vonia. $16,900.

SVOBODA 6013 Cermak Rd. 
Blshop 2-2162

$1,300 ĮMOKĖTI už 4 butų na
mą. Artį 26th ir Kedzie Avė. 4-4- 
2-2 kamb. Skola mokėti lengvom 
sąlygom. SVOBODA, 3739 West 
26th St. LAwndale 1-7038.

HELP WANTED — FEMAIJK

G1RLS! WORK N K AK HOME 
Analoge Your (tun įlotus

Between 8:30 and 5. No Šals. 
FIL1NG — SOME TYI’INO

MR. MANSEI ELI) CL 4-1919
362ė S. Iron

M1SCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. SteoėlausAuusi instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
oaces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ū atlieki, 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAVnos AGENTŪRA
Visų rOSlų apdraudos. Automobl 

Uų flnaosavimas. Notarlataa Valsty 
Mn patvlrtlnoa kainos

PrleS darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S7:

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chieago 36, IR

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534 

SKelbkitės dien. "Drauge".

BUILDINO & REMODELENG

ISNUOMUOJAMA — FOR REN7

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame bntų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

V ARPAS Real Estate 
5016 So. Western. PRospeet 8-2234

Lietuvių Prakybos Namai
Pirkite šiais metais — be jokių įmokėjimų, iš

mokėsite sekančiais metais lengvais išmokėjimais.

««3WS3S3WW3S36383G383S3S3K»
ji namai, garažai, įvairūs pataisy- j 

mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

(1936 So. Maplcwoo<l Av., Cliieiigo j 
Tel. HE 4-74S3 arlm CL 4-7450*

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blstaop 7-3340 
2737 WetU 43(d Street

PARDAVIMUI

Pardavimui 26 colių angliškas dvi
ratis, mergaitei. Gerame stovy. 30 
colių balta "Crovvn" gazo krosnis, su 
automatišku laiko skaitykliu. Duoki
te pasiūlymą. OLympic 2-0733.

ĮSIGYKITE DABAR !

Namų riLatyba, (vairūa pataikymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai ii- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TKrminal *-5531 

nuo B vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
Nolton, Willow Springs. III.

Ata’kė’ė i Miami anyl’"’ke
Ši rudeni iš Waterburv Ortn. 

į savo gražų nauia namą, Coral 
Gables, Fla., persikėlė Ragickie- 
nė ir jos duktė Edna Ribakoff.

To gražaus namo statytoju bu 
Vo Ragickienės sūnus William 
Ragis, kuris yra generalinis kon 
traktoriiiR M’ami anylinkėje.

Lapkričio 17 d. susirinko gra
žus būrys jų draugų įkurtuvėms 
ir pašventinimui to gražaus na
mo kuris yra ties 510 Alhamb- 
ra Circle, Coral Gables, Fla. | 
Namą pašventino kun. dr. Jur
gis Razutis.

Šeimininkės pavaišino svečius 
visokiausiais skaniai pagamin
tais lietuviškais valgiais ir ge
riausiais gėrimais. Svečiai pa
linkėjo Ragickicnei ir jos dukrai 
Ribakoff daug džiaugsmo ir lai- 
mąA naujoje ir skoningai įreng
toje rezidencijoje. A. G. K.

KALĖDINIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
Svečių kambario baldai, didžiausias pasirinkimas, 

'58 m. model., Nylon ar vilnos viršum tik $Į 85 ^0
Kilimai 9x12 ar nuo sienos iki sienos Bigelow, A. 

Smith, Magee ir kiti nuo $49.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto medžio, ir kny

gom spintos stiklo stumdomom durim, puiki dovana 
moksleiviams, pas mus $29-00

Miegamųjų kambarių baldai ąžuolo ar riešuto me
džio su šlifuoto stiklo veidrodžiu parduodami po 
$250 pas mus prieššventiniam išpar. tik $"| 49-00

5 dalių virtuvėm chrom Formica viršum stalai 
su 4 kėdėm švenčių proga tik $49-00

Šaldytuvai — Frigidare, Admiral, General 
Electric $159-00

Virimui parcelano pečiai tik $75-00
Skalbiamos mašinos Speed Queen nuo $99-00
Televizijos aparatai, Zenyth, RCA, Gen. Electric 

Traveler $149~$2OO-00
Didžiausias pasirinkimas radijo, phonografų gar

siausiu Blaupunkt ir Telefunken firmų.
Vaikučiams žaislai, staliukai, arkliukai, traukinė

liai, dviračiai.
Rašomos mašinėlės, prosai, tosteriai, kavos vir

duliai ir viskas Kalėdų šventėms.
Viskas be jokių įmokėjimų. Savo pinigus panau

dokite kitiems švenčių reikalams.t
Furniture Center, Ine.

3224 SO. HALSTED STREET 
Tel. VIctory 2-4226

Krautuvė nlidarytn iki švenčių 
kas vakaras iki 9:30 valandos.

JUSTAS LIEPON1S 
STANLEY KRUKAS

. -- -

J. BREIVE and SON
CONSTRIJCTION COMPANV 
1442 8 48th Ct., Cicero 50, Dl

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2703 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymptc 2-5121 nuo 6 vai.

vakaro Iki 11 vai. vakaro

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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 kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicano 29. 111.
iMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

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

4545 W. 63 St., Chiėago 29, III.
NIUIIilIUIIIIIIIIIIilIlIimilllllilIlHllllllilIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIHJIiIIIIIIiIIiillIlIlilIlI

i

Atlieka planavimo ir statybos 
darbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 300 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų

PHospcct 8-2OIS 

7403 KO. WE8TEKK AVĖ.

( hlcago 36, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. —- HEmlock 4-5881

Perskaitę "Draugą", duo- 
I kitę jį kitiems pasiskaityti.

FIGHT
infantile
PARALYSIS

MARCHOFDIMES
HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
£300 to £325

Age 25 to 40
National manufacturer of beauty and barber eųuipment located 
on near north side needs a steady trained steno to work in their 
sales department. Dictation, soundscriber and IBM typewriter. 

i Excellent salary, opportunity, 37’/2 br. wk., profit sharing and
many company benefits.

Call MR. JAMES at Michigan 2-0200 for appt.

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NO WELLS STREET
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KOKIAME LAIPSNYJE NEDARBINGIEJI "Helsingin Sanoniat” jai- rute ir Teresėle. P. Zabitos vi- Romulas ir Reinas. Dar maži 
y GAUTI PASAI .PAS ' d^‘j° m*rus*° Lietuvos žurnalis- są laiką gyveno Halifaxe, kur vaikai jie buvo vieno piemens

to Mato Bagdono nekrologą, turėjo įsigiję nuosavus name- j kalnuose atrasti ir atimti iš jų 
Gai būt. kad jūa esate taa as- 9 d. dienraštyje link. Viso, trys dukrelės mokė-1 globėjos vilkės.

statytu nedarbingumo laipsnį ir Karjalainen magistras A. L. si anglų mokyklose. Tačiau nie-
nuspręs koks nedarbingumas jus Hintika, to laikraščio redakto- kuomet jie nepamiršo lietuvišku 
sulaiko nuo darbo. Kiekvienam as-i ........
meniui dėl nedarbingumo sprendi- r ogesniame rašinyje ne tik reikalų. Visa seimą kiekvieną
mas yra skirtingas. Tam tikros są- gerai atsiliepia apie velionį Bag- sekmadienį dalyvaudavo lietu- 
lygos daro jį nedarbingu dirbti, gi

muo, kuris laikas nuo laiko tei
raujasi: “Kiek aš turiu būti nedar
bingas. kad galėčiau socialinės ap- 
d ra ūdos uždarbių rekordus užšal
dyti tuo tikslu, kad nedarbingumo 
pašalpą gaučiau?’’.

Mes esame dažnai klausiami

Dabar, Indijos žinių agentū
ros korespondento pranešimu, 
atrastas 6 metų vaikas, kurį au
gino vilkai. Šį vaiką prieš 4*/>

---- mot csrtinv uaz.nai Klausiami lygos unro 1, neaarDingU airDll, gi j u „a • t „ __ u tt i-r i , . ... .
dėl nedarbingumo pašalpų mokė.ji- kitam asmeniui tos pačios sąlygos d°ną’ bet ir apie Lletuvą nePn’ vlskose pamaldose Haldaxe Ar metų buvo pagrobę vilkai.
— *_i i—... —:------ _• ,, „ bio.io^oir, ioii,«i» i.„^_ i— c?f—------------------------------------------------- t bar j|s grąįjntas tėvams.

Da
mų, tai šiuo kartu norime plačiau daro galimybę dirbti dėl jo išsila- klausomais laikais, kada jam 
t a reikalą paaiškinti, - pasakė vini-mo ar patirties. Dėl to šie gy- tekę su suomių žurnalistų eks- 
Mr. Norman A. Buending, sociali- į dytojai žiūri ne vien j jūsų nedar-1, .. 1Q„_ .

apdraudos įstaigos (esančios Į bingumą, bet taip pat atsižvelgia į utslJa 19*5 m. lankytis Lietu- 
į jūsų patyrimą ir išsilavinimą. voje. Iš tos ekskursijos daly-

Pripuolamas ar dalinis darbai vių dabar yra likę gyvų jau tik gimė, kai 
neduoda nedarbingam asmeniui 1

nes
703 W. 66th Street) vedėjas

— Kad būtumėte nedarbingas 
pagal Socialinės apdraudos įstaty
mą, jūs turite turėti keletą nega
lių — mentalinę ar fizinę, — ką 
nurodys mediciniški patikrinimai 
ar testai (bandymai). Nedarbingu
mo būvis turi tęstis nemažiau kaip 
6 menesius ir turi būti numatoma, 
kad jūs dėl šių sąlv^ų negalėsite 
dirbti ilgą laiką. Nėra užtektinai, 
kad jūs negalėsite dirbti jūsų re
guliariame darbe; tas negalavimas 
turi jūs sulaikyti nuo darbuotės 
esmingame darbe.

— Patyrę specialistai, gydytojai 
ir kiti žinovai tikrins jūsų sąlygas 
iš pranešimų, kuriuos pateiks jū
sų gydytojas, klinika ar ligoninė.

Bradforde, mergaitės lankė lie 
tuvių vargo mokyklą. Reikia 
pažymėti, kad ponia Zabitienė 
yra Amerikos pilietė, nes ji ten 

jos tėvai buvo ten

Pagal Chanduli kaime surink 
tąsias žinias, šis vaikas, kai tu
rėjo 18 mėnesių amžiaus, buvo

Ruoš ligoninių vadovybę
St. Louis universitetas ir Ka- ! 

talikų Ligoninių sąjunga gavo 
$100,000 pašalpos iš W. K. Ke
llogg fondo Battle Creek, Mich., i 
kad galėtų tą sumą panaudoti 
vadovaujančio ligoninių perso
nalo ruošimui. i

— JAV katalikai turi 256 sa
vo universitetus ir,kolegijas.

— Amerikoje nuo 1940 ligi

me dešimtmetyje gimė tiek vai
kų, kaip jokiam dešimtmetyje 
Amerikos visoj istorijoj.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČI&
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 68rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

NUOMONĖS IR PASTABOS

teisės gauti socialinės apdraudos du ~ to straipsnio autorius ir prieš keliasdešimt metų -įsikūrę.
E. Kilpi, buv. socialdemokratų Tačiau anot jos senutės moti- 
laikraščio vyr. redaktorius, ku- nos p. Bružinskienės, gyvenan- 
ris po karo kurį laiką buvo vi- čios Bradforde, gyvenimas A- 
daus reikalų ministeris. merikoje nepatikęs ir. kai tik

pašalpą. Jeigu invalidas yra dar 
bingas' pagelbiniam darbui arba 
jeigu nedarbingumas yra tiktai 
laikino pobūdžio, toks asmuo pa
gal socialinės apdraudos įstatymą 
nebus laikomas nedarbingu.

— Suinteresuoti asmenys papil
domų informacijų gali gauti gyve
namos vietos socialinės apdraudos 
įstaigoje. Nemokamai knygelę ang
lų kalba “If you are Disabled” ga
lite gauti minimoj įstaigoj — bai
gė savo pareiškimą Mr. N. A. Buen
ding. Pranas šulas

— Bradfordas paminėjo ka- pasitaikė proga, jie grįžo j Lie- į tas, panašus į vaiką. Medžioto- ■

pagautas vilkų ir nuo to laiko 11950 metų daugiau žmonių ve- 
dingo be pėdsakų. Neseniai vie- dė ir daugiau išsiskyrė. Taip 
nos medžioklės metu medžioto- pat daigiau gimė ir vaikų. Ta-
jams netikėtai pavyko apsupti ____________________________
vilkų gaują. Tarp vilkų sukinę-
josi ir vienas keistas gyvas daik

Pirkit R«nn«

riuomenę. Lapkričio 23 d. Brad- tuvą, kur gimė dar du vaikai, 
fordo lietuviai palyginti gausiai šiuo metu su motina gyveną 
susirinko St. Patrick’s salėje, Bradforde.
kur buvo iškilmingai paminėta p Zabjtų feima važįu . kur. 
mūsų kariuomenė. Paskaitą. tis ( Broatlyna ir 
apipintą įvairiais įdomiais pri- kad ten dau!giau ,ietuvių

----------------- jsiminimais, skaitė iš NotUng-1 kurjų Įarpe jų dukrel5 galjįs jr
Man rodos, kad šauliu sąjungos hamo atvažiavęs p. St. Kuzmic- toliau lietuviškoje dvasioje aug- 

statutas turėjo būti seniai sureda- kas. Naujas priėjimas prie te- f • 
guotas, išsiuntinėtas klubams su- įvairiu ivvkiu inter- isipažinti, pareikšti savo nuomones m ’ ” r i ----------------- -

jai sugavo jį ir atnešė į kaimą, | 
kur, dideliam visų džiaugsmui, ] 
tėvai atpažino savo dingusį sū
nų.

Šis įvykis nebe pirmas. Prieš \ 
3 metus prie Luknovo buvo ra
stas vaikas, kurį penėjo vilkė.

NERAŠYKITE NESĄMONIŲ

“Draugas" Nr. 246, skyriuje ““i dalyje pasirodė
“Aplink mus’’, atspausdinta maža pjnkti nuolatinę centro valdybą ir veiklus Atžalynas , kurio na- 
žinutė, apie Šaulių Sąjungos sta- ta(ja statutą patvirtinus, paskelb- riai suvaidino originalų ir nau- 

ti šaulių žiniai, kad statutas jau ją scenos vaizdelį Sekmadien|
St. Ann’s bažnyčioje buvo įspū
dingos pamaldos, per kurias jau 
spėjęs plačioje apylinkėje gra
žiai užsirekomenduoti Jonas 
Kasparavičius solo pagiedojo 
giesmę žuvusiems kariams.

— Išvažiavo į Ameriką. Lap
kričio 29 d. iš Anglijos j Ame
riką išplaukė graži ponų Zabitų 
šeima — Vikt. ir Z. Zabitos su 
trimis dukrelėmis — Liuda, Bi-

ir pastabas, vėliau subendrintas.' pretavimas žmonėms labai pa- Vilke vaiką penejo
Padavimas sako, kad Romos 

miestą prieš 2710 metų įkūrė
tūtą. Norėdamas šaulius, kadangi 
juos tiesioginiai liečia, ir plačiąją 
visuomenę dar kartą supažindinti 
su ta žinute, nurašau ją ištisai:
“Šaulių Sąjungos statutas, kaip 
/ienas pagrindinių veiklos ramsčių 
ir organizacijos tvarkos laikyto
jas, jau yra priimtas ŠCVT atsto
vų konferencijos metu Chicago.ie.
Jis dabar dauginamas ir greitu lai
ku bus persiunčiamas kiekvienam 
šaulių klubui susipažinti, apsvar
styti ir pareikšti savo puomones ir 
pastabas, iki skyrių atstovų suva
žiavimo 1958 m. pavasario, kuomet 
statutas bus galutinai patvirtin
tas. Tačiau statutas jau veikia ir 
juo reikalinga vadovautis. Statu
tas gana ilgokas ir apima visas 
veiklos sritis”. Ir tokiame maža
me straipsnyje kiek daug nesąmo
nių prirašyta.

“Statutas jau veikia ir juo rei
kalinga vadovautis”. Kaip galima 
vadovautis tokiu įstatymu ar sta
tutu, kuris dar bus išsiuntinėtas 
klubams susipažinti, pareikšti savo 
nuomones, pridėti pastabas, ką
nors pakeisti arba atmesti, taip sa-1 .. , „ , • •
kant, daug ką išbraukti ir daug 18 sI)audos gausiai iliustruotas 
ką prirašyti ir tik po to, suben- paskutinis šių metų kat. min- 
drinus visų (klubų ar vienetų pas-

veikiai ir iuo reikalinga vadovau
tis. Tas darbas būtų galima grei
tesniu laiku padaryti, jei laikinoji 
centro valdyba būtų neišsibarsčiu
si po visą plačiąją Ameriką ir Ka
nadą ir mažiau dėmesio kreiptų 
ginčiams ir tąsynėms, o daugiau 
realaus, produktingo darbo.

Kadangi statutas yra tik projek
tas, nors tas projektas ŠCVT ir 
priimtas, bet niekieno neperžiūrė
tas ir nepatvirtintas, tad apie jo 
“veikia” ir “vadovautis” negali 
būt', ir kalbos.

Lauksime, iš daugelio pažadu, 
nors kiek pozityvaus darbo.

L. Mockevičius

GUDAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių :<■, 
Didžiausias Paminklams Planų I 

Pasirinkimas mieste! ,

IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE

- “Žibinto” (i nr. Jau išėjo

tabas ir nuomones, iš naujo perre
dagavus, bus duotas atstovų su
važiavimui patvirtinti. Tai ar ga
lima tuo tikėti, kad jis “veikia” ir 
juo reikalinga “vadovautis”, jei 
jis niekam nėra žinomas ir niekas 
jo neskaitė.

Organizacijos statutas yra lygu 
konstitucijai .arba įstatymui. Im
kime pavyzdį iš nepr. Lietuvos. 
Tenai kiekvienas įstatymo projek
tas turėjo būti seimo priimtas tri
mis skaitymais, prezidento parašu 
patvirtintas ir paskelbtas “Vyriau 
sybes Žiniose”, nurodant datą nuo 
kada įstatymas įsigalioja. Vadina
si, įstatymas ar nutarimas turi bū
ti paskelbtas, kad visi gyventojai 
žinotų, ne tik tie, kurie jį įgyven
dins ar vykdys, bet turi žinoti ir 
tie, kurie turi jam paklusti. Bet 
kaip dabar čia suderinti su tuo 
“vadovautis”, jei jis bus dar brau
komas, taisomas ir galbūt kaikurie 
punktai visai išbraukti ar pakeis
ti ne tik šaulių vienetuose, bet ir 
pačiame, kaip parašyta ateinančio 
pavasario atstovų suvažiavime. O 
gal jis bus išvis didele dauguma 
atmestas ir reikės iš naujo perre
daguoti. Čia kiekvienam šauliui ir 
nešauliui perdaug aišku: kaip ga
lima “vadovautis” tokiu statutu, 
kuris iš vis yra dar nežinomas ir 
niekur nepatvirtintas ir nepaskelb
tas?

ties žurnalo “Žibinto” nr. Jame 
yra kalėdinių pasiskaitymų, Ka
lėdų vaidinimėlio vaikams pa
baiga, straipsnis apie prancūzų 
vargšų tėvą Abee Pierre ir įdo
mus J. Scholmerio liudijimas 
apie lietuvius Vorkutoje.

“Žibintas”, kelerius metus 
1 ėjęs Vokietijoje, kur jis buvo 
taikomas ypač mokslus einan
čiam jaunimui, Anglijoje buvo 
atgaivintas 1954 metų pabai
goje. Ėjęs trejus metus, sutel
kė gausų būrį skaitytojų, gyve
nančių ne tik Anglijoje, bet ir i 
Vokietijoje, Amerikoje, Kana
doje bei kitur. Jo redaktorius, 
administratorius ir leidėjas vi
są laiką buvo V. Anglijos ka
pelionas, kuris ir taip yra per
krautas pastoracijos darbais. 
Įtemptai dirbęs trejus metus, 
norėjo surasti, kas jį spaudos 
darbe pavaduotų, bet, neatsira
dus niekam, redagavimo darbą 
pertraukė.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”

Suredagavo
Kun. K. Matulaitis, M.1.0. 

Išleido
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/, colio Btoruuio

Kaina..........................................$3.00
Paauksuota................................. $3.60

Tai viena iš pilniausių maldakny 
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio popierlo; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus au pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

Gyveno 406 So. 50th Avenue, 
Belluood, Illinois.

Mirė šeštadienį, gruod. 7 d., 
1967 m., 7:30 vai. ryto, sulau
kęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sau- 
dos parapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Petronella (po tėvais 
Kaminskaitė), SAiukterys: An- 
na Lunblad, žentas Ernest, Mary 
Dzimidas, žentas Krank, Eva 
Misheikis, žentas Anthony, 3 
sūnūs: Joseph, marti Petro
nella, Phil, marti Anne, An
thony, marti Gene, 20 anū
kai, 23 proanūkai ir 2 pro- 
proanūkai ir patiko taipgi bro
lio ir sesers vaikai bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklauso prie šv. Vardo 
draugijos. ,

Kūnas pašarvotas Antano U. 
Petkaus koplyčioje, 1410 South 
50tll "Avenue, Cicero, Illinois.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio 1 i d. Iš koplyčios 
9:30 vai? ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, dukte
rys, žentui, sūnūs, marčios ir 
visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas R. Petkus, telefonas TO 
3-2109.

JOHN NORBUT, Sr.
Gyveno 42 Lašt 107th St.

Mirė gruodžio 7 d., 1957 m., 
6:30 vai. ryto, sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskričio, Varnių parupi- 

■ jos, raiukstės kaimo.
Amerikoje įsgyvepo daug me

tų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona juzeia (pagal tėvus r_.il- 
urijauskaitė), 3 sunūs; Peter, 
maru caroline, John. marti So
pinę, Jose ii h, marti Viola, 4 
anūkai, brolis Kazimieras Pe
trošius, bei giminaičiai: Emelia 
Kioux, Florence Beach, Albert 
Baxter ir jų šeimos, (.abučių 
ir Sebelskių šeimos, švogerka 
Marcella Grigalskis, jos vyras 
Petras ir jų šeima ir daug 
diaug.ų ir pažįstamų.

Priklausė S.L.A. organizaci
jai.

Kūnas pašarvotas Milton Bos 
koplyčioje, 10334 So. Micliigan 
Avenue.

baidot uvčm įvyks antradienį, 
gruodžio mėli. lo d. Iš koply
čios S:45 vai. ryto bus atly
dėtas j Visų šventų parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į švento Kazimiera kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, 
marčios, anūkai, brolis ir visi 
kiti giminės.

Liidotuvių direktorius T,. Bu
kauskas, telefonas COmmodore 
4-2228. ■>

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 DIENĄ IR NAKTĮ

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0840 So. Westen Ava. Air OondMoned koplyfla 
REpnbUfl 7-8800 — 7-8601 Aatonobiliama riete

Tiems, kuris gyvens kitos* m lest* dalys*) gausim* . 
koplyčia arčiau jflsų namų.

MAŽASIS

TOBULYBES

raus
Parašė

B P MARTINTRANSKONTINENTINIS REKORDAS

Sis kulias, kuris neabejotinai už 
tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
oes , kurias Dievas vedė šv Ten 

’ 4ėlę vra ne tik galimas, bot Ir vi 
įlems prieinamas. Visas pasauli, kali 
pastebi šv Augistinas, ..negali pa,i a
y t* kų nors didelio" Tačiau kas ne- 

i mslstts nusižeminti ir mylėti?
P. P Plūs XI

Siame amžiuje Sv Teresėlės Ma 
žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo 
Je tėra vienintelis kelias, vedus Į am Į 
tinųjų laimę. Juk Kristus pats yra Į 
pasakęs: ,.lft tikrųjų sakau jums. Jot 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdykiai neįeisite J dangaus karalys
tę”. Dangus ir žemė praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 160 
minia tik tl.no Su 
11.60.

puslapių ir kai 
kietais vlrhelialr

Kap. Robertas M. Street, 30 m., iš Barronnett, Wis., sveiki
namas kapitono Ray W. Schrecenpost, Jr., 31 m., po jo at
liktos traskontinentinės kelionės Lis Angeles-New York- 
New York - Iūoa Angeles. Sweet tą kelionę atliko per 8 vai. 
42 min. ir 6.7 sek, (INS)

KAll IŠVENGTI
SKAISTYKLOS

Nadjai iilebta veikalrlit kuriu duot 
naudingų patarimų mum. puriena ir ki
tiem.. Skaitykite ir kitiem. latinkiie i| 
veikalėlį, ne. kiekviena, kriklčioni. tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
i ižsnkyinijN su pinigais siuskite

DRAUGAS
4545 West OSrd Street

CHICAGO 29, ILIJNOIS

Į paminklų patalpa* ir alga) n»es visuomet parūpiname 
transportailja automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai

immitiiiiiiiiuiiiutiiMiiiiitiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimimmiiii
Lietuvių tautos IsiiriaiiNkm asmeny
bės Arki vysk. Jurgio Matulaičio 

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UZRASAI

patarimų, paraginimų Ir paaiškini- 
i mų formoje.

III Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lle- 

i tu vos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs

I, 1 žrašal: Mintys, pastabos, paje i .
rvžlmal Čita katn tik atalRkieiH4i<* Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
7 , , u . . .. |r (rišta ) kietus vlr»ellue. Kaina

į Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jžvel j 8J.6O.
: girnas bet visiškas paslaukoJIma-M 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai tr sielų 
Išganymui.

II. laiškai. Tat įvairiems aame- |
, nlmw rašytų laiškų' Ištraukos, gyrė

IJžaakyuiua su pinigais siųskite:

“D R A IJ U A 8“
nlmtškos Išmintie, perlai. Išreikš. Į <545 W 63 St., Chlcago 29, III.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO. ILL.

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109



i

X Kun. Ed. Conway, S. J., 
Creighton universiteto, Omaha, 
Nebr., profesorius, A. J. Rudžio 
lydimas, aplankė "Draugo” re
dakciją, apžiūrėjo visą įstaigą 
ir džiaugėsi jos pastatu ir įren
gimais. Jisai buvo pakelyje Yale 
universitetan, New Haven, 
Conn., kur yra pakviestas lai
kyti paskaitą įdomia ir labai ak
tualia tema — "Rezervuokime 
erdvę taikai". Kun. Conway 
daug metų yra buvęs savaitinio 
žurnalo “America" redaktorius 
ir dažnai rašęs apie Lietuvą.

X Meniškai papuoštą lietu
višką eglutę galima pamatyti ne 
tik Mokslo ir Pramonės muzė- 
juje, bet taipgi ir "Draugo” 
erdviame administracijos sky
riuje.! Tai yra seselės M. Gra
cijos ir.kelių Marijos Augštes
niosios mokyklos mokinių dar
bas,: atliktas praėjusią savaitę. 
Eglutė teikia gražų įspūdį ir 
traukia visų atsilankiusiųjų dė
mesį.

X Lietuvis Ted Zayner vado
vavo Calumet Augštesniosios 
mokyklos futbolo komandai 
lapkr. 30 d. š. m. Soldiers Field, 
kuri siekė Chicagos miesto čem
pionato, prieš katalikiškos 
auigštesniosios mokyklos Mendel 
futbolo komandą. Ted Zaynerio 
tėvai yra geri lietuviai, gyveną 
Brighton Parko lietuviškoj ko
lonijoj.

X Lietuvių Profesorių dr-jos
Am. visuotinis suvažiavimas 
sekančių dvejų metų kadencijai 
į valdybą išrinko dr. K. Gudai
tį, prof. St. Dirmantą, M. 
Krikščiūną, dr. M. Nasvyti ir 
prof. J. Šimoliūną. Valdyba jau 
pareigomis pasiskirstė: M.
Krikščiūnas — pirm. (10160 S. 
Homan Avė., Evergreen Park, 

-UI.), ’ St. Dirmantas — vice- 
pirm. ir iždininkas (4241 So. 
Maplevvood Avenue, Chicago, 
UI.), K. Gudaitis — sekreto
rius (10059 So. Perry Avė., Chi
cago 28, III.) ir nariai J. šimo- 
liūnas ir M. Nasvytis.

X Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių bendruomenės Chicagos 
apygardos valdybos pirminin
kas, apygardos valdybos posė
dyje gruodžio 2 d. pasiūlė apy
gardos veiklos planą. 1958 m. 
numatyta surengti LB Chica
gos apygardos 5 m. veiklos mi
nėjimų ir dr. Vinco Kudirkos 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimų. Valdyba ryžtasi metų 
laikotarpyje aplankyti visas 
apylinkes. Bus dedamos pastan
gos, jog galimai didesnis lietu
vių skaičius dalyvautų pirma
me Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime ir LB tarybos rin
kimuose. Apygardos ribose bus 
iškilmingai minima Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų su
kaktis.

X Padėkos dieną buvo ypa
tingai malonu vakare išgirsti 
oro bangomis nepaprastai pui
kią radijo programą, kurią pa
teikė žinomas pramonininkas 
Juozas Budrikas iš WHFC ra
dijo stoties. Operos solistas, 
duetai ir choro rinktinės dainos 
kam gi nesuteiktų tikro meniš
ko malonumo? Budriko progra
moje, reikia pripažinti, visados 
būna geriausi dainininkai, gyvi 
talentai, operos solistai ir so
listės, kurie nors valandėlei per
kelia mus į gimtąjį kraštą; be 
to ir rinktinė muzika suteikia 
daug malonumo. Mano patari
mas, kad kuodaugiausia žmonių 
klausytų Budriko programų ir 
savo įspūdžius nors retkarčiais 
parašytų leidėjams.

Budriko programa girdima 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. — Dzūkas

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

VASARIO 16 GIMNAZIJA IR KALĖDOS
Pakilusia nuotaika artėjame 

prie šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų. šis laikotarpis per šimtme
čius nešė, neša ir ateityje dar 
skleis savotiškąjį grožį ir susi
mąstymą ... Kalėdų laikotar
pis mistiškai ir kartu vaizdžiai 
primena kiekvienam pasaulio Kū 
rėjo duotąjį žmonijai didįjį ar
timo meilės įsakymą "Mylėk sa
vo artimą" ... Mums trūksta 
žodžių išreikšti lietuviškąjį Ka
lėdų džiaugsmą, kuris nėra ir ne 
bus visiems prieinamas .., Dau 
geliui jis jau pamirštas, pasisa- 
savinus ti'k sezoninį pasisveikini
mą: "Linksmų Kalėdų!"...

Vasario 16 gimnazijai remti 
komitetas, kuris jau kelinti me
tai veikia Chicagoje, ir šiais me
tais, vykdydamas savo įsiparei
gojimą padėti tremties mokslei
viui, kreipiasi į visuomenę, pra
šydamas kalėdinės duoklės — 
tik vieno dolerio aukos. Tai vi
sai menkutė auka, bet, jei visi 
negailės, daug sudės! Laukiame.

Lietuviškoji bendruomenė iš
pirko gimnazijai rūmus. Dabar 
jie pilni mokinių, kurių išlaiky
mui reikalinga daug pinigų. Mes 
raginame visuomenę dar suorga
nizuoti naujus rėmėjų būrelius, 
kad seniems būreliams ir vado
vams darbas palengvėtų ir dau
giau geros valios lietuvių savo

CHICAGOS ŽINIOS

Kas dedasi anapus 
Geležinės uždangos

Chicagoje veikia vadinamas 
antikomunistinis forumas, ku
riam vadovauja radijo kalbėto
ja ir laikraštininke Mathilda Er- 
nestine. Gruodžio 13 d. to foru
mo pakviestas George Kittnar, 
buvęs “London Daily Mirror” ko 
respondentas Londone, kalbės 
tema “Čekoslovakiją po 10 metų 
komunistinės okupacijos”. Jo 
paskaita įvyks Ming salėje, Hoe 
Sai Gai restorane, 75 W. Ran- 
dolph str. gruodžio 13 d. 6 vai. 
v. Pirma bus vakarienė, o pas
kiau, 8 vai. v. paskaita. Galima 
eiti tik į vien paskaitą. Įėjimas 
$1.

•
Gruodžio 20 d. tose pačiose 

patalpose ir tuo pačiu laiku bus 
dr. Juozo Prunskio kalba “Ka
lėdos už Geležinės Uždangos Lie
tuvoje”. Drauge bus ir atvyku
si iš Sibiro Gąučieinė su savo 
vyru. Tą buvusi tremtinė atsa
kinės į paklausimus.

X Antanas (ir jo žmona) 
Giedraičiai labai džiaugiasi su
laukę šaunios Kalėdų dovanos 
— sūnaus, kuriam bus duotas 
Antano vardas. Ligšiol jie au
gino tris dukteris. A. Giedrai
tis yra Švč. Panelės Gimimo 
parapijos vargonininkas.

X J. ir B. Pociai, Julia’s res
torano savininkai (4656 South 
Western Avė), lapkr. 29 d. pa
vaišino gardžiais pietumis iš 
Šiluvos (prie Cedar Lake, Ind.) 
i Chicagą atsilankiusius salezie
čius kunigus ir jų gimnaziją 
lankančius mokinius.

X Augusta šatkienė iš Cice
ro, Moterų Sąjungos Chicagos 
apskrities pirmininkė, vadova
vo pravedimui kalėdinio pobū
vio po priešmetinio susirinkimo 
praėjusį sekmadienį, gruodžio 
8 d. 1:30 vai. po pietų Brigh
ton Park parapijos mokyklos 
kambaryje. Vietinei kuopai pir
mininkauja Elena širvinskienė, 
kuri vaišėmis rūpinosi.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė ils asmenys:

Aleksas Degutis.......... $2.00
Antanas Damauskas .. 3.00
K. Bandzevičius ..........  5.00
M. Valiukėnas ........... 0.45
Vera Skeirienė ........... 2.00
Ona Burba .................. 5.00

Ačiū spaudos bičiuliam*.
"Draugo" administracija

auka prie išlaikymo prisidėti ga
lėtų.

Kalėdinio dolerio auka yra ne 
didelė, bet simbolinė ir ji dar dau 
giau parodys artimo meilę ir mei 
lę lietuvio lietuviui. Tremties mo 
kyklose dar yra užregistruoti 
386 mokiniai. Suteikime jiems 
džiaugsmą! Šiam tikslui savo 
duoklę jau atidavė visi Liet. Mo
kytojų Są jungos nariai ir pasky
rė lėšų Liet. Gailestingųjų Se
serų Sąjunga. Lietuviška savi
garba beldžiasi į kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio širdį ir jaus
mus: remkime gimnaziją tol, 
kol sugrįšime į savus namus! 
Šiais metais gimnazijos darbą ir 
visą švietimą turime dar labiau 
sustiprinti, kad galėtume drąsiai 
visi sakyti: mes palaikome ir 
išlaikėm® ’

Kam patogiau, auką galite į- 
teikti ratelių vadovams arba at
siųsti šiuo adreus: A. Gulbins- 
kas, 6324 So. Bishop Str., Chi
cago 36, III. Suteikime sau ir ki
tam Kalėdų džiaugsmą!

Laukiame visų bendros tal
kos.

A. Gulbinskas, 
Komiteto pirmininkas;

P. Kavaliūnas, 
Kun. B. Sugintas,

J. Stakus — 
Komiteto nariai

Norintiems ruoštis į 
kunigus

Qulgley Paruošiamosios semi
narijos rektorius pranešė, kad 
egzaminai aštunto skyriaus mo
kiniams, kurie norėtų būti ku
nigais, įvyks tos seminarijos pa
talpose, 103 E. Chestnut, Chi
cagoje, sausio 4 d. Kandidatai 
turi atsinešti klebono liudymą 
ir pasiimti rašomąsias priemones 
su savimi.

Pradžiuginti ligonis
Oak Forest senelių ir palie

gėlių prieglaudos vadovybė iš
siuntinėjo raštą laikraščiams, 
skatindama, kad įvairios tauti
nės grupės švenčių proga ap
lankytų savo tautos senelius ir 
ligonis toje įstaigoje. Taipgi 
primena, kad tie seneliai laukia, 
kad kas jiems užprenumeruotų 
jų tautos laikraštį. Norintiems 
Šiame reikale prisidėti, pataria
ma skambinti į Oak Forest te
lefonu WAterfall 8-4200, Ext. 
253. Dienraščio užsakymo reika
lu kreiptis į "Draugą”. Sekma
dienį giedrininkės buvo nuvy- 
kusios palinksminti lietuvių se
nelių su turtinga programa, net 
su filmais.

Eglučių programa
Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je, Jackson parke, yra 21 įvai
rių tautų eglutė. Ta proga bū
na programos 2 vai. p. p. ir 7 
bei 8 vai. 30 min. vakare, šeš
tadieniais ir sekmadieniais dar 
būna papildomos programos 3 
vai. 30 min. ir 5 vai. p. p. Šią 
savaitę programų tvarka bus 
tokia: pirmadienį, gruodžio 9 d., 
popiet — italų, vakare — danų; 
antradienį, gruodžio 10 d., vo
kiečių; trečiadienį, gruodžio 11 
d., čekoslovakų; ketvirtadienį, 
gruodžio 12 d., airių; penktadie
nį, gruodžio 13 d., švedų; šeš
tadienį, gruodžio 14 d., popiet 
norvegų, vakare — britų; sek
madienį, gruodžio 15 d., ameri
kiečių.

Pakibęs iš 20-to augšto
Langų plovėjas Frank Kli- 

mowich pergyveno 10 minučių 
mirtinos baimės, kai nukrito jo 
įtaisai, ant kurių būdamas jis 
valė langą Palmer viešbučio 
20-me augšte ir jisai pakibo 
ant vieno atsarginio kablio jo 
dirže. Jam atrodė, kad jo šau
ksmo niekas negirdi, tačiau tik
rumoje jį išgirdo patarnautoja 
ir jos pašauktas viešbučio sau
gumo direktorius su trimis vy
rais jį išgelbėjo.

KONTROVERSIN H STATIJLA
;-/JĮHffĮJI.. I.:z r*Tfy " '“‘ v"”*,y

Anglijos karalienė Elzbieta II stebi savo statulą, kuri Lon
dono meno sluogsniuose susilaukė kontroversinių kalbų. (INS)

Vaikai praneš policijai
“Chicago American” pakar

totinai skelbia pranešimą vai
kams, pabrėždamas, kad Ameri
koje išsiplėtė žiaurus nusikal
timas — vaikų užpuldinėjimas. 
Dėl to vaikus ragina tuojau 
pranešti tėvams ar policijai, jei
gu koks nepažįstamas kviečia 
eiti su juo, jeigu nepažįstamas 
nori įsijungti į jų žaidimą, jei
gu nepažįstamas pradeda pasi
kalbėjimą kino teatruose, jeigu 
koks nepažįstamas ragina ne
klausyti gero elgesio taisyklių. 
Taipgi primena vaikams: įsitė- 
myti įtartino nepažįstamo au
tomobilio numerį, įsitėmyti kaip 
atrodo besikabinąs nepažįsta- 
masai. Perspėjami vaikai ne
stoviniuoti ir nežaisti prie viešų 
tualetų, neimti nuo nepažįstamų 
pinigų, saldainių ir kitų daly
kų, niekad nevažiuoti su nepa
žįstamais, klausiančiais nurody
ti kokį adresą; neiti su nepa
žįstamais, siūlančiais uždarbį, 
vienam nežaisti šalutinėse gat
velėse, neiti vieniems į teatrus, 
net i krautuves patartina eiti su 
savo draugais.

Nušovė banditą
Chicagos miesto centre įvyko 

policijos ir bandito revolverių 
dvikova, kurios metu buvo nu
kautas banditas Thomas Brew- 
ster. Policija jo nuo anksčiau 
jieškojo, kadangi kaikurie api
plėšti asmenys jį buvo atpaži
nę iš policijos parūpintų nuo
traukų; kad tai buvo šio buvu
sio kalinio pikti darbai. Kai 
detektyvas banditą pastebėjo 
sėdantį į taksį ir jį sulaikė, ji
sai pradėjo šaudyti. Du polici
ninkai paleido keletą šūvių į jį 
ir banditas buvo nušautas. Tak 
šio šoferis prasidėjus šaudy
mams pabėgo.

Kova prieš sniegą ir ledą
Miesto garažuose pastatyti 

savanoriai talkininkai dalino la
pelius, Chicagos mero vardu pra 
Šančius, kad automobilių savi
ninkai prisnigus pašalintų ma
šinas nuo gatvių ir tuo būdu 
galėtų būti gatvės nuvalytos. 
Taipgi primenama namų savi
ninkų ar nuomininkų pareiga— 
nevėliau kaip praslinkus trims 
valandoms po pasnigimo nuva
lyti šaligatvius.

400 sudėjo $2,600,000
Chicagos žydai buvo suruošę 

pietus, norėdami sukelti lėšų sa
vo ligoninėms, senelių ir vaikų 
prieglaudoms. Pietuose daly
vavo 400 žmonių ir jie aukomis 
ir pasižadėjimais sukėlė 
$2,600,000.

Paliko našlei $400,000
Pramoninkas John Dmohovvs- 

ki, gyvenęs 12019 Princeton 
Avė., Chicagoje, mirdamas 
lapkr. 12 d., 58 m. amžiaus, sa
vo našlei paliko turto $400,000

Šoka su liepsnomis
Ella Carver, 66 metų am

žiaus, jau močiutė, dar turi tiek 
energijos, kad dalyvauja cirko 
aktuose. Ji nuo kopėčių, 90 
pėdų augštumo, uždegusi savo 
pririštą uodegą, šoka žemyn į 
penkių pėdų vandens tanką, ku
rio paviršius aplietas gazolinu 
ir liepsnoja uždegtas. Ta močiu
tė ir dabar šitokius pokštu® iš
darinėja viename pietinės Chi
cagos cirke.

Modernizuoja raštines
Cook apskrities raštinėse įve

damas mechanizuotas kaikurių 
dokumentų tvarkymas bei ar
chyvų dalis perkeliama į mikro
filmus. Numatoma, kad tuo bū
du lengviau bus susitalpinti ir 
mažiau reikės tarnautojų. Visų 
pirma mechanizuojami nuosa
vybių įkainavimo ir mokesčių 
srities rekordai.

$4,000,000 rūmai 
teisininkams

Chicagos universitetas ties 
60 ir University gatvėmis pra
dėjo statyti naujus rūmus stu
dentams teisininkams. Rūmai 
užims ištisą bloką ir kainuos 
$4,100,000.

Ar fotografas beprotis?
Keith Bancroft, 35 m. am

žiaus Carpenter mokyklos ve
dėjo padėjėjas, policijos areš
tuotas už nepadorų moksleivių 
fotografavimą, turės pereiti per 
mediciniškus tyrimus, kurie nu
statys, ar jisai yra sveiko pro
to.

Sustiprintas žudiko 
jieškojimas

Policija susekė du žmones, 
kurie matė, kaip žudikas dėžę 
su Judith Mae Anderson lavo
nu įmetė į Montrose uostą. Tai 
paskatino policiją uoliau jieško- 
ti žudiko. Policija tvirtina, kad 
žudikas bus surastas. Tie nau
ji liudininkai neleidžia skelbti 
jų vardo, kol žudikas nebus su
imtas.

Tolimosios Australijos egsotiką ir 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa
žinsi perskaitęs

,T. MIKELIONIO

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni

mai, vargni ir skausmai, išemigra
vus į Austraiiji), kur ir klimatas 
skirtingas, ir gamta žmogui nepa
lanki, ir žmonių papročiai svetimi, 
ir patys žmonės atšiaurūs, ši kny
ga yra viena tremties iškarpa, iš 
kurių bus rašoma nuo bolševikų pa
bėgusių lietuvių istorija. štilius 
lengvas ir paprastas, kalba labai 
aiški.

Knyga turi 215 puslapių, išleista 
Buenos Aires, Argentina, kainu tik 
$2.(Ki.

Užsakymus Ir ptnlffua niųakltc.

"DI1USIS"
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III.

Miesto rekordinis biudžetas! Rekordinis CTA biudžetas
Chicagos mero Daley pasiū

lytas 1958 metų biudžetas 
$576,982,456 susilaukė pritari
mo iš dviejų stiprių organizaci
jų: Chicagos Prekybos ir Pra
monės sąjungos ir Civilinių Gru 
pių federacijos. Pritarimas buvo 
pareikštas per viešą apklausi
nėjimą.

Ties šiaurės poliumi
Teatras Today, esąs Madison 

gatvėje, ties Dearborn, parodė 
įdomų filmą apie mokslinę ste
bėjimo stotį toli šiaurėje, apie 
lėktuvų, helikoptenų ir ledlau
žių kelionę į šiaurės poliaus sri
tis, ten užtinkamus ledų kalnus, 
jų sprogdinimą dinamitu, ša
lia to buvo politikos, sporto, 
madų naujienos. Programa tę
siasi vieną valandą.

Išsaugokime 100 gyvybių
Chicago Motor klubas pra

dėjo propagandą, į kurią numa
toma įtraukti visa spauda, sie
kiant, kad per 1958 metus būtų 
išsaugota 100 gyvybių, tokiu 
skaičiumi sumažinant mirtinų 
susisiekimo nelaimių kiekį.

Uolūs spaudos platinime
Chicagos diecezijos laikraščio 

“The New World” platinime ket 
virtoje divizijoje pirmenybę lai
mėjo Šv. Petro ir Povilo mokyk
la, kur dirba &v. Kazimiero se
serys ir kur klebonauja kun. St. 
Petrauskas.

Naujos kapinės
Chicagos šiaurvakarių daly

je, ties Milvvaukee ir Demipster 
gatvėmis, steigiamos naujos ka
talikų kapinės, pavadintos Ma- 
ryhill vardu. Jos būsiančios vie
nos iš moderniškiausių kapinių 
visose JAV-se.

Šeši gaisrai
Savaitės pabaigoje Pietinėje 

Chicagos dalyje buvo šeši gais
rai, kurie, ugniagesių manymu, 
buvo paauguolių padegti. Gesi
nant buvo sužeistas vienas ug
niagesys.
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ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 

TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 
RUSIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
KiPkvIenals metais DRAUGAS pa

ruošia gražius rinkinius kalSdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviAkale 
užrašais. Taip ir Šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vienų doler|.

Sis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuvi Skals sveiki
nimais.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu Šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviSkos sveikinimo 
kortelfiH Kalfidoma, dabar gaunamon 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Šios korteles Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviS- 
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
I Lietuvą..

Rinkinys nr. S

LIETUVIŲ DAILININKŲ
KALĖDINĖS KORTELES

filame rinkinyje yra Faullaus Ali- 
glaus, Vytareto Jonyno, Petro Ktau- 
l?no, J. Pautieniaue, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai, flių 
menininkų darbai yra • keturių spal
vų. gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui J Lietuvą. 
Si dfiželA su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
draugas

4545 W. 68 St., Chlrago 29, III.

EAS TIK TURI GERį SKONI,
VISKI) PERKA PAS LIEPOM)!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE OENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226

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

Pirmadienis, 1957 gruodžio 9

Miesto susisiekimo vadovybė 
priėmė rekordinį 1958 m. biu
džetą, siekiantį $129,647,000. 
Vistiek tais metais numato 
$325,000 nuostolių, daugiausiai 
iš perkeltų 1957 m. skolų. Važ
mos pabrangimai nenumato
mas.

IŠARTI IR TOLI
I.A. VALSTYBĖSE

Lapkričio 23 d. Philadelphi- 
joj lietuvių komunistų buvo 
ruošiamas vakaras, kurio metu 
turėjo taip pat būti Bimbos žo
dis. Prie salės susirinko gausus 
būrys lietuvių studentų, kurie 
piketavo, nešdami įvairius už
rašus lietuvių ir anglų kalbo
mis. Vienas iš jų buvo "Bimbos 
draugai žudo mūsų brolius ir 
seseris.” Jaunimas virš valan
dos vaikščiojo prie salės durų 
ir jų dėka į vakarą atvyko tik 
saujelė žmonių. Numatytas va
karas neįvyko. (L. R.)

AUSTRALIJOJE
— Lietuvišką baldų krautuvę

Sydnėjuje įsteigė J. šimboras ir 
A. Kovačikas, nupirkdami vei
kusią baldų krautuvę netoli Re- 
gents parko geležinkelio stoties.

Žmogaus aistros prilygsta 
gamtos jėgoms: jos yra naudin
gos, jei mūsų paklusta, bet ne
gailestingos engėjos — jei mes 
jų paklustame.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIOHS”,

kurią suredagavo
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos AugšteHiiSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas i lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Knv- 
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygyne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS"

4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois 

aaaasaaaaaigisai
RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arkivysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Pulki dovana bet kam ir bet

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 Ww»t 68rd Street 

CHICAGO 29, TLL.


