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AR NEKRIS SOV. RUSIJOS KOMUNISTU BOSAS
Kas yra Gomulka, pasipriešinęs 
Sovietų Sąjungos viešpatavimui

LONDONAS, spalio 22. — Tylusis Vladas Gomulka, 51 metų, 
savo laiku padėjo rusams užvaldyti Lenkiją, sovietų armijų remia
mas. Tačiau šiandien jis yra konflikte su tomis sovietų armijomis. 
Jau ne nuo šiandien jis yra parodęs nemažo savarankiškumo.

1951 m. jis buvo suimtas ir
Stalino įsakymu pasodintas ka 
lėjiman. Jis ten išbuvo iki 1954 
m. Stalino nemalonė jį padarė 
Lenkijos didvyriu ir įtakingiau
siu žmogumi Lenkijos komunis
tų partijoje. Šiandien jis yra sim 
bolis Lenkijos pasipriešinimo 
Maskvai.

Vos išliko gyvas

Gomulka turi džiaugtis, kad 
jis išliko gyvas. Buvo suplanuo
ta, kad po viešo prisipažinimo 
prie savo kalčių jis bus nužudy
tas, tačiau, laimingai atsitiko, 
kad Stalinas numirė pirmiau, ne
gu suskubo šį sumanymą įvyk
dyti.

Ne demokratas

Kas bebūtų, Gomulka nėra de
mokratas, nors jis savo paskuti
nėje kalboje kalbėjo daugiau 
apie socializmą, negu komuniz
mą. Ir Sovietų Sąjungos santvar 
ką nelaiko vieniritele socializmo 
forma. Tačiau po II Pasaulinio

Amerikos role
POINT PLEASANT, N. Y., 

spalio 22. — Senatorius Eastland 
(D., Miss.) vakar pareiškė, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turėtų pareikalauti Jungtinėse 
Tautose, kad Lenkijoje būtų pra 
vesti laisvi rinkimai.

Jei sustabdytų
WASHINGT0NAS, spalio 22. 

— JAV oro jėgų sekretorius Do- 
nald A. Quarles vakar pareiškė, 
kad sustabdymas vandenilio 
bombos bandymų padidintų karo 
pavojų, nes Jungtinių Amerikos 
Valstybių pozicija susilpnėtų.

Lenkų kovos

didina viltį
DOERTMUND, Vokietija, sp. 

22. — Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenaueris vaikar pasakė: 
vėliausi Varšuvos įvykiai sustip
rina viltį, kad „kurią dieną visi 

karo, jis sulikvidavo Lenkijos žmonės galės džiaugtis taika ir 
politines partijas.1 Galima tikėtis, la;3ve •
kad betkokiai demokratijai 
priešinsis ir dabar.

Komunistinė karjera

J1S Kalbėdamas Docrtmunde, Ade 
naueris pareiškė, .tad laisva Len
kija turėtų didelės reikšmės Eu
ropos ateičiai.

Nors Gomulka šiandien yra' Vokietija niekada neatsisakys
tautos didvyris kovoje prieš Mas reikalavimų į gavo žemes, kurias 
kvą, bet jis savo dvasine raida dabar valdo lenkai rytuose Ode- 
yra tikras komunistas. 1930 ir no ~ Neissės linij°Je- pareiškė 
1939 m. jis bėgo Maskvon, jieš- Vakan* Vokietijos kancleris A- 
kodamas prieglaudos. Jau 22 me denaueris. TBet tų problemų iš- 
tų būdamas jis įstojo partijom sprendimas yra galimas su „lais- 
Jo tėvas buvo naftos pramonės va LenkiJa • pastebėjo jis. 
darbininkas. 1942 m. jis dalyva
vo Varšuvos pogrindžio veiktoje; 
vėliau buvo Varšuvos skyriaus 
kom. partijos sekretorius. 1943 
m. buvo paskirtas vienu iš par
tijos centro sekretorių. Kiek vė
liau jis tapo generaliniu Lenki
jos komunistų partijos sekreto
riumi.

Bieruto priešas
Gomulkos varžovu ilgą laiką 

buvo sovietų proteguojamas Bie- 
rut. Bierut buvo dirbęs Maskvo
je sovietų žvalgyboje. Jis turėjo 
tiesioginį ryšį su įtakingiausiais 
Kremliaus centrais. Ne kas ki
tas, kaip Bierut buvo Gomulką 
nuvertęs. Tačiau vėliau Bieruto

Karo laivai 
Maniloje

MANILA, Pilipinai, spalio 22. 
— Devyniolika pietryčių Azijos 
valstybių sutarties organizacijos 
karo laivų šiandien atvyko ketu
rių dienų vizitui į Manilos įlan
ką. Laivai tik ką atliko karines 
pratybas pietų Kinijos jūroje.

Pirmą kartą tokia didelė liavų 
grupė atvyko į Manilą nuo II Pa
saulinio karo.

Meldėsi už laisvę
LONDONAS, spalio 22. —

Tūkstančiai lenkų tremtinių Lon 
žvaigždė pradėjo leistis ir šian- done vakar meldėai L^-jog 
dien jis yra visai pašalintas iš laisvę jr neprįkiausomybę. .

Britanijoje yra 160,000 buv. 
lenkų kareivių, kurie II Pasau
linio karo metu išvien ėjo su są
jungininkais ir atsisakė grįžti į 
savo pavergtą žemę.

politinio gyvenimo.

Japonų, JAV lavai

karinėse pratybose
TOKIO, Japonija, spalio 22. — 

Japonijos karo laivai ir oro jė
gos šiandien pradėjo karines pra 
tybas. Apie 12,000 vyrų, 150 ka
ro laivų ir 20 lėktuvų dalyvauja 
penkiolikos dienų pratybose. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
povandeniniai laivai ir lėktuvai 
irgi dalyvauja pratybose.

Ši oficiali nuotrauka parodo susikirtimus tarp Izraelio ir Jordano. Izraelio kareiviai išsprogdino Jordane 
Kalkilveh policijos stotį. Izraelis atkeršijo įordanicf'iains, kad šie įsibrauna į Izraelio teritoriji). Izraelis 

(1NS)ir Jordanas nuėjo į JT Saugumo tarybų savo ginčo spręsti

6,822 užsieniečiai studentai siekia 
augštojo mokslo Vokietijoje

BONNA, Vokietija. — Vokiečių statistiniais duomenimis, Vo
kietijoje augštuosius mokslus studijuojančių užsieniečių skaičius 
iš 5,943 praėjusiais metais pakilo į 6,882. Taigi, padidėjo 939. 

Užsieniečiai daugiausia studi- -
juoja mediciną, technikos moks-' 
lūs, ypač statybos ir kitus prak-1 Palengva vykdys 
tinius dalykus.

Vokietijoje studijuoja studen
tai 92 tautybių. 1954 — 1955 m. 
daugiausia studijavo amerikie
čių (824), bet praėjusiais metais 
jie nukrito į 3 vietą. Šiuo metu 
Vokietijoje daugiausia studijuo
ja persų (šių skaičius iš 718 pa
kilo iki 843). Po jų gausumu eina 
norvegai.

Prašo pagalbos
Pasižymėjęs vokiečių dienraš

tis „Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung“, laikomas vokiškuoju 
,,New York Times“, savo nr. 225 
1956 įsidėjo pabėgėliams studen
tams palankų straipsnį, kuriuo 
apžvelgia jų sunkią padėtį ir ra
gina vokiečių visuomenę jiems 
kuo galint padėti.

Savo apžvalgą dienraštis bai
gia Bonnos universiteto prorek
toriaus prof. Helfericho žodžiais, 
skatindamas verčiau šiandien iš
spręsti egzilų studentų problemą 
ir jiems laiku ateiti į pagalbą, 
negu vėliau būti priverstiems vis 
tiek su ta problema susidurti ir 
atsakyti už jos padarinius.

ginklavimo programą
BONNA, Vokietija, spalio 22. 

— Vakarų Vokietijos Gynybos 
ministeris Franz Josef Strauss 
užvakar pareiškė, kad valstybė 
palengva vykdys apsiginklavimo 
programą.

Naujas gynybos ministeris 
Strauss pastebėjo, kad daugiau 
bus kreipiamas dėmesys į koky
bę naujoje armijoje, o ne į kie
kybę..

Saaro sutartis bus 
pasirašyta šeštadienį

Luxemburge
PARYŽIUS,1 spalio 22. — 

Prancūzijos — Vokietijos sutar
tis, kuria pavedama anglies — 
plieno Saaras ir jo milionas gy
ventojų Vak. Vokietijai, bus pa
sirašyta špalio 27 d. Luksembur- 
ge.

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Brentano ir 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisterio .pagelbininkas Faure pra 
ėjusią savaitę baigė pasitarimus 
Saaro klausimu. Saaras bus pa
vestas Vak. Vokietijai 1957 m. 
sausio 1 d.

Nauji Lenkijos komunistų vadai 
sudavė didelį smūgį Maskvai

VARŠUVA, Lenkiją, spalio 22. — Oficialus komunistų par
tijos laikraštis šiandien patvirtino Lenkijos artimus ryšius su 
Rusija.

Laikraštis „Trybuna Ludu“ — 
pareiškė, jog „naivu" galvoti, 
kad tautos „nauja laisvė“ turėtų 
savo politiką pakreipti į Vaka
rus.

Laikraštis parašė, kad nauja 
laisvė neduoda Jungtinėms Ame 
rikos Valstybėms teisių kištis į 
Lenkijos vidaus reikalus.

Laikraščio editorialas taip pat 
įspėjo Vakarų Vokietijos kancle
rį Adenauerį, kad jis nesikištų į 
Lenkijos laisvės reikalus.

Vladas Gomulka su savo šali
ninkais nori atsikratyti Maskvos 
varžtų, bet Lenkijos komunisti
nė vyriausybė dar tebevykdo pa
sižadėjimus Maskvai.

Iš Lenkijos komunistų parti
jos politbiuro buvo išmestas mar 
salas Konstantin Rokossovsky, 
Stalino 1949 m. paskirtas vado
vauti Lenkijos armijai ir kad jis 
kraštą laikytų sovietinėse ran
kose.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas posėdžiavo tris 
dienas. Išrinktas naujas politbiu- 
ras. Pirmuoju sekretoriumi iš
rinktas Gomulka.

pranešta apie nuostolius.
• Britanija ketvirtą kartą iš- 

Sutartį turės ratifikuoti abie- bandė atominius ginklus Mara- 
jų kraštų parlamentai. Vokieti
jos pareigūnas pasakė, kad su
tartis išlygina visus skirtumus 
tarp abiejų valstybių. '

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Juos nuveže • v

1S

Vilniaus ir perdavė
OKUP. LIETUVA. — Į Done- 

co baseiną Lietuvos „jaunimo 
pasiuntiniais“ kasti akmens an
glių ligi šiol išsiųsta apie 1,300 
iš Lietuvos jaunuolių ir merginų. 
Komjaunimo centro komiteto 
„darbuotojų grupė“ juos nuvežė

Jieško kelio
BAZELIS, Šveicarija, spalio 

22. — Daugiau kaip 100 Prancū
zijos ir Vokietijos parlamentų 
narių vakar susirinko į Bazelį, 
kad apsvarstytų galimybes suda
ryti Prancūzijos — Vokietijos 
sąjungą, kuri būtų įžanga į Eu
ropos sujungimą.

iš Vilniaus ir perdavė. Su pas- 
šr^yje^ikeltami“ZdėnTų Mausiu ešalonu nugabentieji bu-
užsieniečių veržimasis j muksiu'™ dirbt, i Makųev-

kos, Stalino, Krasnaarmeisko, 
Krasnagvardeisko ir kt. stam
biausias DoneCo anglies tresto 
kasyklas.

Vilniečiai paskirti į Mąkijev- 
ką, šiauliečiai — į Stalino etc. 
Beveik visi paskirti į požeminius 
darbus. Vienas iš nuvežusių tą 
gyvą „inventorių“, Lietuvos kom 
jaunimo c. k-to darbuotojas Z. 
Trapšas per Vilniaus radiją 
1956. X. 8 pareiškė viltį, kad visi 
šie „pasiuntiniai neapvils parti
jos“ ir „garbingai tęs šlovingas 
tarybinių šachtininkų tradici
jas“... (E.)

Streikų nuostoliai
TOKIO, Japonija, spalio 22. —

Įtyšiumi su Japonijos plieno 
darbininkų streikais, įvykusiais 
praėjusį mėnesį, pramonė neteko 
250,000 tonų plieno, pranešė tarp 
tautinės prekybos ir pramonės
ministerija. Ministerija svarsto.ir jos apylinkėje rytoj — dalinai 
galimybes įsigabenti 100,000 —1 apsiniaukę ir mažas pasikeiti- 
200,000 tonų plieno. ' mas oro temperatūroje.

Kalendorius

Spalio 23 d.: šv. Severinas; 
lietuviški: Ramutis ir Jautrytė.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 5:59.

ir įvairiausios pakelyje sutinka
mos kliūtys.

Daug studentų serga
Pažymima, kad per paskiau

sius sveikatos patikrinimus kas 
6 studentas užsienietis buvo ras
tas sergąs tbc. Ir sergančiųjų 
tbc skaičius kyla tiesiog pasi
baisėtinai.

1954 m. studentai pabėgėliai 
sudarė savo darbo bendruomenę, 
susidedančią iš estų, lietuvių, 
latvių, lenkų ir kitų tautybių 
studentų organizacijų. Jos užda
vinys — praktiškai padėti užsie
niečiams pabėgėliams studijuoti.

Vokiečių visuomenė paskatina 
ateiti realiai jiems į pagalbą, nes' 
užsieniečių pabėgėlių padėtis yra 
žymiai sunkesnė už kitų studen
tų.

Turistines ekskursijos 

iš okup. Lietuvos

Ginklai Vokietijai

Oras Chlcagoj*

Oro biuras praneša: Chicagoje

OKUP. LIETUVA. — Turisti
nės ekskursijos iš okup. Lietu
vos bus leidžiamos ir ateityje. 
Ligi šiol jomis pasinaudojo apie 

I 300 žmonių. „Pagal kelialapius“
BONNA, Vokietija, spalio 22. j šiemet architektai bus išleisti į 

— Nauja Vak. Vokietijos armija Lenkiją ir Čekoslovakiją, daili- 
šiandien vėl gavo ginklų iš Jung- ninku ir maisto pramonės dar- 
tinių Amerikos Valstybių. JAV buotojų ekskursijos — į Italiją,
duoda ginklų Vak. Vokietijai pa
gal abipusio apsigynimo sutartį.

šiaip piliečių grupė 
ją.

į Vengri-

Gomulka" ir jo šalininkai valo
si nuo stalinistų, bet sovietai no
ri savo žmones palaikyti augš- 
tuose Lenkijos postuose.

Gomulka savo kalboje pareiš
kė, kad socializmo kelių yra dau 
giau, o ne vienas. Pasak jo, yra 
sovietinis kelias, Jugoslavijos ke 
lias ir kiti keliai.

Įvykiai rieda toliau
Trys sovietų karo laivai iš 

Baltijos jūros X. 22. įplaukė į 
Dancigą, Lenkijos uostą. Mas 
kva nieku būdu nenori paleis
ti Lenkijos iš savo rankų.

Šiandien iš kaikurių Euro
pos sostinių buvo paskelbta, 
kad sovietų tankai slenka link 
Varšuvos.

Naujų Lenkijos komunistų 
vadų iškilimas ir jų pareiški
mas, kad jie tvarkys Lenkiją 
nepriklausomai nuo Maskvos, 
Kremliuje sukėlė nerimą.

Kremliuje jau svarstoma 
pašalinti Nikitą Chruščevą iš 
komunistų partijos vado pa
reigų, šiandien pranešė lenkų 
komunistų šaltiniai.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Santiago mieste, Čilėje, sek- • Sov. Rusijos delegacija (3 

madienį žemė drebėjo. Nieko ne- Į vyrai) vakar atvyko į Jungtines

lingoje, Australijos tyrumose.
• Pilipinų prekinis laivas nu-

skendo Pacifike, 250 mylių šiau
rės rytuose nuo Luzon. Įgulos na 
riai išgelbėti.

• Earl Mountbatten, pirmas 
jūros lordas ir Britanijoj laivy
no štabo viršininkas, pakeltas 
Britanijos laivyno admirolu.

• Vengrijos studentai parei
kalavo iš komunistų daugiau lais 
vės ir geresnių gyvenimo sąlygų 
visame krašte.

Amerikos Valstybes stebėti rin
kiminės kampanijos ir pačių rin 
kimų, įvykstančių lapkričio 6 d.

• Vakarų Europai ir vėl ne
pasisekė susitarti dėl atominės 
energijos telkimo. Tuo’ reikalu 
tarėsi Paryžiuje šešių valstybių 
užsienio reikalų ministeriai.

• Bolševikai netikėjo, kad į 
Vakarus išleistieji jų turistai įsi
tikintų, koks didžiulis skirtumas 
tarp to, ką bolševikai skelbia 
apie Vakarus, ir to, ką patys tu
ristai Vakaruose pamato savo 
akimis.

1956. X. 8 iš Vilniaus į Indiją 
išvyko 20 žmonių. Išbus 17 die
nų, aplankys Delhį, Kalkutą, 
Bombėjų. Iš Vilniaus į Prahą iš
vyko traukiniu, o iš ten toliau 
skrido čekoslovakų lėktuvu oro 
linija Praha — Roma — Kairas. 
Su ekskursija išvyko bolševiki
niai rašytojai Venclova, Gudai
tis - Guzevičius, Sluckis, dail. 
Cvirkienč, inž. Daukšienė, gyd. 
Usonytė, Nemickaitė ir kt. (E.)

• Tadas Zaleckis, Antanas
Miškinis, Antanas Kučingis, ( 
prof. Keliuotis ir ekon. Cesevi
čius / grįžo iš Sibiro į okupuotą 
Lietuvą.

• Vilniuje dramos teatre su 
savo gastrolėmis pasirodė Pane
vėžio dramos teatro kolektyvas, 
pastatęs Gorkio „Paskutinieji“, 
A. Vienuolio „Prieblandoje“, be 

! to Germano pjesę ir kt.

• Kauniečiai šiltai sutiko Kip
rą Petrauską, pasirodžiusį „Othe 
lo" ir „Toscoss“ spektakliuose. 
Taip pat šiltai sutikti „Pilėnų“ 
spektakliai.

• Latvijoje esą užtikta vertin
gų archeologinių radinių. ,.Hel- 
singin Sanomat“ skelbia, kad 
Latvijoje esą užtikta vertingų 
archeologinių radinių. Prie Lu- 
banės ežero rastos ankstyvojo 
akmens amžiaus gyvenvietės ir 
įkapiai. Tai esą seniausi tes rū
šies radiniai Latvijoje. Prie Sar- 
neto rasta medinių padargų, iš
silaikiusių iš pirmojo ir antrojo 
tūkstančiometų prieš mūsų erą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordano parlamentariniuose rinkimuose gyvai pasireiškė 

nacionalistinė srovė, kuri reiškia simpatijų Egipto blokui.
— Trys Izraelio kareiviai žuvo ir 21 buvo sužeistas, kai užėjo 

' ant Egipto padėtų minų Nibana apylinkėje.
— American Banking Assn. prezidentas Fred F. Florence pa

reiškė, kad bus geras verslas ateinančių šešių mėnesių laikotar
pyje-

— Jungtinių Amerikos Valstybių informacijos agentūra pla
nuoja atspausdinti Eisenhmverio „Open Skies“ nusiginklavimo pa
siūlymus užsienio kraštams.

— Detroito maisto gaminių sandėlyje siautė ugnis. Nuostolių 
— vienas milionas dolerių. Trys gaisrininkai susižeidė begesinant 
ugnį.

— Slaptoji žvalgyba spėja, kad ir Čekoslovakija pareikalaus 
daugiau laisvės ir nepriklausomybės ir bandys atsikratyti nuo 
Kremliaus varžtų.

— Jugoslavijos komunistų partijos vadai reiškia pasitenkini
mą, kad Lenkija nori eiti savo keliu, nepriklausomai nuo Maskvos.

— Prezidentas Eisenhomeris įspėjo Sovietų Sąjungos premje
rą Bulganin, kad jis nesikištų į Jungtinių Amerikos Valstybių vi
daus reikalus.

— Britanija ir Jungtinės Amerikos Valstybės turbūt turės 
peržiūrėti savo politiką Vidurio Rytuose, nes Jordano parlamen
tariniuose rinkimuose praėjusį sekmadienį pasireiškė priešvaka- 
rietiškos nuotaikos. Parlamentą sudaro narių, kurie susirinks 
ketvirtadienį. Tada paaiškės jų veidas.

— Valstybės sekretorius Dulles abejoja, kad Lenkija greitai 
būtų išlaisvinta.

— K. Rokossovsky, išblokštas iš Lenkijos politbiuro, tebėra 
Lenkijos gynybos ministeriu ir armijos vadu.
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Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS)
a 4342 Archer Avė.. Chicago, 32

niekad nepagydyti. Į antrąjį sus žmones; dhbar nežinai, ką 
tamstos klausimą, ar gerai yra daryti, o norėtum pasigydyti, ir 
gerti vienos citrinos sunką, su-įprašai mano patarimo, ką turi 
maišyta su stikline vandenio ir daryti. Tamsta pati sau nieko

Džiūsnines ligos
Ne vien tik nuo džiovos žmo

gus gali sudžiūti ir žūti. Be 
džiovos yra ir kitokių ligų, nuo 
kurių ligonis džiūsta, silpsta ir, 
jei nesulaukia tinkamos pagal
bos, miršta.

Nuo kiekvienos šiltinės, nuo 
kiekvienos infekcinės ligos, kai 
žmogaus kūno temperatūra pa

daryti — ir į užsienį laivais vė
žė ir žmonėms beveik pusvelčiui 
per “Care” išdalina, ir į jūras 
verčia bei visaip naikina — čia 
žmonės gali valgyti kada tik 
nori, kiek tik nori it* ką tik no
ri. Taigi Amerikoje žmonės ir 
valgo vię saldžiai, vis skaniai, 
valgo perdaug, o nuo to tunka

i pridėjus dar vieną šaukštelį "ba 
king soda”, kai skilvyje turi par 
mažai rūgščių, turi pasakyti 
kad nepatariu tamstai tokį mi
šinį gerti nes gali tokiu būdu

negali daryti, tik pasirinkus vie
toje sau patikimą daktarą, juo- 
mi pasitikėti ir pildyti jo įsa
kymus.

Atsakymas V. J. — Tamsta
tik dar labiau sugadinti savo) klausi, ar mankštos atžvilgiu

kyla, kai kūnas labiau karščiu ir tunka. Amerikoje milionai ne 
dega, kūno svoris mažėja ir Ii- iš bado, bet nuo nutukimo mirš- 
gonis sudžiūsta. ta; ne nuo pasninkavimo, bet

Nuo betkurios priežasties, kai nuo apsirijimo serga ir miršta, 
kūne nuolat vykstąs kataboliz-; Dažnai pasitaiko, kad nutu- 
mas (ekvojimas, dilimas) padi-, kęs žmogus pajunta, jog jo svo- 
dėja, o metabolizmas (atpildas ! ris kažkodėl jau pradeda kristi

virškinimo aparatą.
Abakymas I*. L. — Tamsta 

savo laiške sakaisi, kad turi 
"goitre” nuo 1948 m., kad buvai 
pas garsų vokiečių daktarą ir 
jis atsisakė daryti tamstai ope
raciją, nes labai pavojinga, o 
tamstos daktaras pasakė, kad 
ne visų rūšių “goitre” galima pa 
gydyti naujais vaistais ir ne vi-

vazinėjimas dviračiu yra svei
ka ,ar nesveika. Nemačius ligo
nio, sunku ką nors pasakyti. 
Prieš užsiimant tokiu sportu, 
patartina nueiti pas savo gydy
toją ir pasitikrinti, ar širdis 
yra sveika, ar nėra kokių nors 
kitokių fizinių trūkumų, ku
riuos turint, važinėjimas dvira
čiu gal būtų sveikatai kenks
mingas.

likusio pelno ir 52% nuo pel
no, kuris bus didesnis už $25,- 
000.

Kadangi lietuviškos bendro
vės dabar sparčiai auga, todėl 
iki šiol nemoka minėtų pajamų 
mokesčių.

Charles Zekas, 
Brighton Savings and Loan

Association Sekretorius

Tel. ofiso HE 4-6699, re*. I’R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1 — 4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketviilad. ir sekniad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlnmgč) 

K.CDIKIV IK VAIKŲ MOŲ 
SPECIALISTO

TIBfl South We«tern Aveum
(MEDICAL BUI LUINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. teštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. poi et

Ofloe tel. RE. ?>.168 
teL WAlbrook 6-2768

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St, 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezld. telef. (.liovei.111 u-0017
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso YA. 7-8567, rez. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVLECINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«t 47th Stone!

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CUffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampu 47tb Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., ttskyr. eek

remontas) sumažėja, žmogus 
džiūsta ir nyksta. Pvz., jei žmo
gus daugiau dirbs, o mažiau val
gys, jis labiau suliesės, sudžius. 
Bet ir nieko nedirbąs žmogus, 
jei jo vidujinių liaukų veikla 
bus “pakrikusi, jei thyrodinės ar 
epinefrinės liaukos nenormaliai 
jaudins jo nervus ir širdį bei 
krikdys termostatinius centrus, 
gali labai sudžiūti. O kaltinin
kų, kurie krikdo thyroidinių, e- 
pinefrinių bei kitų liaukų veiklą, 
yra tiek daug. kad juos visus 
čia apibūdinti bei išvardinti ne
įmanoma. Vien tik įvairiausios 
infekcinės ligos, fiziniai sužalo
jimai, nuodai ir nepalankios gy-

KIEKVIENA SĄSKAITA TAUPYMO

Bet į tai nekreipia j'oto dėme- BENDROVĖSE APDRAUSTA IKI 010,000 
s.o, nes jaučiasi neblogai, o ape-! 1929 įr 1930 m. depresija su- rektoriai nutaria atidėti į “Fe- 

įul?1- VaJ’0 krėtė ekonominę padėtį Ameri-: deral Insurance Reserve” tokią 
sumą. kuri per metus siektų ne 
mažiau 3/10 vieno nuošimčio vi
sų apdraustų indėlių. Beveik vi

toks žmogus ir vis alkanas jau-į koj6) todėl 1934 m JAV Kong.
cmsi. ena jis aug u* vis jį resas /statymu garantavo indė-
troskina gerti. Šlapinasi us daz v " , •>. , J . hų saugumą kaikunose taupy-

ir vis slapmas. daug. - oi lno bc„drovėse iki $5.000, o da- 
as ai jau ne a ai jam patin a. bar ,a gar3ny,a padidinta iki į skirti iš grynu pelno gana stam
as ui jau ar ais ir a yse as gjQ kiekvienai suskaitai. bią sumą šiems rezervams kad, 

ta. tokio draikosi, o tas ta, jau, Cia brėžia kad £lk kaj.
labai nepatinka ir kartais net , . u j -1 i a oio net kunos taupymo bendroves tu-

Tiktai

suomet direktoriai nutaria at-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu —

6S22 So. Western Avenu*
Vai.: kasdien 10-12 v&l, ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku rualtarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Res telef. UAlbrouk 8-8078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Pyospect 8-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šet+ad.

Res. tel. GRovehill 6-5003

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
8700 S. Wood Street

Pričmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CJUBURGl 

Office: 10748 South llichigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 
Išskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUumuz 5-676* 
Buto — BEverly 8-3946

DR. FL TALLAT-KELPSS
Ofisai: 20 North Wackor Drive 

(Clvle Opera House, kam b. 8 68) 
Vai. kusd. 12—4

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West 16tb Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S
Tel. TOwnball 3-0959 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
H*EO. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antro, 
Trečiad. Ir Penktad. 8-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

nervina. Vėliau jis pradeda ga
na smarkiai džiūti, nors valgo 
labai daug ir silpna jam darosi. į 
Tuomet jis dėl visko nueina pas
daktarą. Ir kaip jis nustemba, į gavjngS and Loan Insurence 
kai daktaras jam pasakė, kad!^ ion Safety of your Sav 
jis turi cukrinę ligą ir perspėja

venimo sąlygos, bet ir dvasiniai jį apie jo gyvybei gresiantį pa- 
nuodai bei psichiniai sukrėtimai vojų.
gali sukrikdyti žmogaus liaukų] Taigi ne vien nUo džiovos žmoĮ 

j gus gali džiūti. Nuo pertukimo
Badaujantis žmogus džiūsta, gavęs cukrinę ligą (diabetis mel 

Vieni žmonės badauja, kad ne- litus), žmogus taipgi gali su-į

suėjus 20 metų nuo “Federal In 
surance” gavimo dienos, šie re
zervai siektų 5r/ visų apdraus
tų indėlių bendrovėje.

Juo greičiau indėliai auga, 
tį ženklą su sakiniu: “Federal juo daugiau skiriama nuo pelno 

į rezervus, kad būtų palaikoma 
nustatyta 5'f suma. Po 20 me
tų apdraudos, kol “Federal In
surance Reserve” su kitais re
zervais nepasieks 12'< apdraus
tų indėlių, bendrovė atskirs 
10'< gryno pelno į šiuos rezer
vus.

ri apdradudą $10,000. 
gerame stovyje esančios bend
rovės gavo teisę naudoti sekan-

ings Insured Up to $10,000.00”.

turi ko valgyti, kad negauna 
maisto. Sočiai pavalgiusiam a- 
merikiečiui sunku net įsivaizduo 
ti, kaip gali būti, kad dvidešim
tame amžiuje tūkstančiai lietu-

džiūti ir mirti. y
Kadangi pradžioje cukrinės Ii 

gos ženklai yra nepastebimi, tai 
tuktelėję privalo laikas nuo lai
ko patikrinti savo sveikatą pas

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fleštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette S-6048
______ Rez.: YVAlbrook 5-3048 __

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

Ofiso HEmlock 4-5818 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU LR VIDAUS UGOfl 

2745 W. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Westem Avsnna
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

vių pavergtoje Lietuvoje ir iš-' daktarą. Verčiau sužinoti anks-
tremtų Sibire neturi ko paval
gyti, džiūsta ir žūsta, — ir vis 
tai dėka kriminalissimui Stali
nui bei maskviniams pasaulio- 
lygintomas.

Kiti turi visokiausio maisto, 
kiek tik nori, o vistiek badauja

čiau, negu pervėlai. Jei šlapu
mo analizas ir kiti duomenys pa 
rodytų, kad yra cukrinė liga. 
tai anksti gydant dažnai tą pa- 

i vojingą ligą galima kontroliuo
ti vien tik dieta bei tinkamais 
vaistais be insulino injekcijų.

ir džiūsta. Daugeliui net prik- Tačiau, jei gydytojas jsakys var
iu pažvelgti į maistą, neturi jo- į toti insulino injekcijas, privalėsi 
kio apetito valgyti. Apetitą nai! jo įsakymų klausyti dei pano
ksiančių veiksnių, imant ir iš-' rėsi ilgiau gyventi.
dykavimą, yra gana daug. O i
kiti valgo ir daug suvalgo, ir 
vistiek badauja; mat ne vien tik 
blogas virškinimas, bet ir mais
to asimiliacija yra bloga. Tokių

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMU/

Atsakymas J. E. — Chroniš-
, , . .. . ., . , ko bronchito yra įvairaus pobū-badaujančių Įmonių Amerikoje | džio jr jv>jrių vj=nus ga.

Įima lengviau pagydyti, kitus —yra labai daug.
Toj bolševikų keikiamoj bur

žuazinėje Amerikoje, kurioje 
maisto yra tiek daug, kad ne
žino nė ką su tuo pertekliumi

sunkiau. Žinoma, jei bronchitas 
yra nuo tabako dūmų ir nesi-' 
liausi traukti tabako dėmų į 
plaučių bronchus, tai bronchito'

Visos taupymo bendrovės, e- 
sančios Illinois valstybės audi- 

Reikia pabrėžti, kad visos lie- toriaus priežiūroje, prieš išmokė
tuviškos arba lietuvių valdomos 
taupymo ir skolinimo bendrovės 
Illinois valstybėje turi $10,000 
apdraudą kiekvienai taupymo są 
skaitai.
Federalinis apdraudos rezervas 

Be minėtos apdraudos federa-' 71 2'
linėje įstaigoje “FSLIC”, kiek
viena bendrovė turi ir savo sau
gumo apdraudą savuose rezer
vuose. Kasmet apdraustos bend 
rovės peržiūri savo narių są
skaitas ir atskiria turinčias dau 
giau $10,000. Tokiu būdu nu
sprendžia, kiek yra apdraudžia
mų pinigų.

damos nariams dividendus, tu
ri atidėti 10'< likusio pelno į 
taip vadinamą ‘‘Contingent Re
serve”. Taupymo bendrovė nu
stos dėti i šį rezervą tik tada, 
kai “Contingent*^Reserve” turės 

visų narių indėlių.
Mokesčius mokės taupymo 

bendrovės
Pagal 1951 nj. rugsėjo 1 d. 

įstatymą visos taupymo bendro
vės mokės pajamų mokesčius, 
kai visi rezervai ir neišdalintas 
pelnas bus didesnis už 12'< vi
sų taupytojų indėlių.

Kaip koroparicijos, taip ir tau 
Kas pusmetis, prieš dividen-j pymo ir skolinimo bendrovės mo 

dų išmokėjimą, bendrovės di- kės 30', už už pirmus $25.000

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 Wesi 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo lr Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

. i
Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1024 m. p«r daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy* 
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka> liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios Bemokamai telkia patarna\ imus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas. ,

Chicago Savings b-vė, sąžiningai lr ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

OŲKBENTLY — AUKfiCIAUSlAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PA1D UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6117 South Weaten Avent 
Chicago 29, IR. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 6-8181

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Strwt
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—9; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer, Avenue
Ofiso vai.; nuo 2.4 Ir nuo 6-8:90 
vak. Šeštadieniais*nu6- 2’ Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036 ,

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI 7-0G00, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornla 

: 2—4 lr 6—8 v. p. n,
6e6t. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. TArds 7-1166
Rezidencijos — STcwart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
'.kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas- 
! ilen Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 8-9888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 West 68rd Street

VAL. kasdien nuo 
iki 9 vai. Trečiad.

—4 p. p. Ir 7:80 
lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 8-15 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. parai 

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3926 West 69th Street 

VAL. 1—8 popiet, 8:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso lr buto OLympio 2-418*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Batas 1526 So. 49tb Avė. 
Aeštadlenlals 12 iki 4 popiet

llemkite dien. Drangą!

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3250 South H&lstod St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. nuo
I 1—5 vai. vak.
.Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimu 
I Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2825
DR. AL RA&KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avanse

(Kampas Kedzie lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 8-1185

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 8—8 V. vak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-94O6

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitfi)

' GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladleslals 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 vak
\ vak. Aeštadieniais 19-2. 

Trečiad. uždaryta
Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1*81

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ohao Vieton 2-1861
Rez. VIctory I-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAl 

802 We8t 31st Street 
Kamp. Halsted lr U rnos gatvių)

PrlSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PIt. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko

keičia stiklus lr rčmos.
4466 So. Califomia Avė., Ohicago 

šaukite YArds V’3**
Priima: vakarais 6 Iki 9; teštad. 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. lr sakmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-4MM

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava (kamh. 811)
Vai. nuo 2—-4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vtršmlnčtl telefonai

šaukite MIdway S-OOOl

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedns - Proteztatae 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporte) ir tx
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 

2880 W. 63rd St. Chicago 2*. m 
Tel PRospect 6-80X4

Skelbti* “DRAUGE” apeimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

i lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra praeinama visiems.

Skclbkitčs “Drauge”!

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-668*

DR. P. Z. ZALATORKS
1821 So. Haleted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-66M 
6600 8. Arteslan Ava.

8 P. P-: 6—9 V. I
Rezld.

VAL. 11 v. r Iki

DR. G. SERRER
MBTCVI8 AKIU GYDYTOJAS 

▼M 25 meti, patyrimo
Tel. YArds 7-182* 
PHtalko akiniu* 
Kreivas *tds 

ištaisė.
Ofisas Ir akink, dlrbtnvD 
756 Weat 86tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo t Iki B, 
člad nuo 10-12, penktadieni 49-1 ig 
šeštndieniais 19-2 vai. popiet.

virė u

\4&
pMR

<4V1H^

Remkitc dien. Drangą!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Oaklerj Avė., Chicago S, UI. Tek

Ofiso telef. LAfayette 8-8 210, Jei 
ne.atsiliepla, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 8-8:88 v

TraAlą ritAYt I f1lr

2834 8. 7.M41, 7-6642
Bntered ne leoond Ciane Matter March Ii, 1916, at Chicago. IlUaata 

Under tbe Act of Karoli 9, 1979.
Member of the Catholio Prese Ase'n 8UB8CRIPTION RATE*

, PukUsked dally. ezept Bundaya 99.00 per year outetde of Cklonge
by the 49 00 per year In Cbloago A OtaeM

Llthuanlaa Catholio Prese flooiety 98.00 per year In Canada
PRBNUMBRATA: Metams Porelgn 911.99 per yeae, 

iš metu 2 man. a
ChlcagoJ lr Ctoeroj 99.09 5.00 99.75 |1.M
Kitur JAV Ir KenadoK 99.90 94.59 92.59 |X.*9
Užsienyje 911.94 95 59 99.99 •1.21

Redakcija etralp.nlos taiso uvo nuožiūra Neeunaudotų etralpaali, ne- 
eeugo. Juoe grąštna tik Iš anksto susitarus. Redakcija nf 
neatsako, Bkelbluig kalpne prisiunčiamos gavus prašymą,
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LIETUVA IR KANDIDATAI
Prieš kiek laiko šioje vietoje buvo priminta, kad mes ne

siskubintume su parama kandidatams į įvairias valdžios vietas, 
kol nežinome jų aiškaus nusistatymo vidaus ir užsienio politikos 
klausimais. Ypač svarbu yra žinoti, kokį nusistatymą turi kan
didatuoją į JAV Senatą ir Atstovų Rūmus užsienio politikos 
reikalams. Mums lietuviams yra labai svarbu žinoti, kaip jie 
žiūri į bolševikų pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Mūsų manymu, vienas kandidatų Illinois valstybėje _  p.
Richard Stengei, kandidatuojąs į Senatą demokratų partijos 
sąraše, savo nusistatymą tais klausimais jau yra išdėstęs ke
liais atvejais ir gana aiškiai.

Vakar mūsų dienraštyje buvo paskelbtas p. Stengelio laiš
kas vyskupui Vincentui Brizgiui. Iš to laiško turinio galima nu
manyti, kad jam yra gerai žinomi dabartiniai bolševikų paverg
tosios Lietuvos vargai ir mūsų siekimas Lietuvą išlaisvinti. Jis 
pasisako už tai. kad JAV teiktų visokeriopą paramą tautoms, 
siekiančioms laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Jis pareiš
kia, kad:

“Laisvosios tautos visomis galimomis priemonėmis turi 
tęsti šalpą maisto, rūbų ir fondų formoje ir toliau tęsti mora
linę paramą tiems nelaimingiems žmonėms. Taip pat ir tie, ku
rie naudojasi laisve, turi darbuotis dieną ir naktį, kad padėtų 
tiems žmonėms sutraukyti vergijos pančius ir pradėti savo tei
sėtą gyvenimą kitų pasaulio tautų tarpe”.

Richard Stengei pastebi, kad laisve besinaudoją žmonės turi 
rasti priemones pagelbėti pavergtiesiems atgauti laisvę. Todėl 
jis pasisako remiąs Paul Douglas “Laisvės Administracijos” 
(Freedom Administration) planą, kuris jau buvo priimtas Se
nate praėjusią vasarą. Jo manymu, tas planas yra labai rim-

DIDINGASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

(Tęsinys)
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Antras bendras posėdis

įvyko viešbučio didžioioie sa
lėje. Pradėtas nrel. Balkūno 
malda. Po to pakelti Federaci
jos garbės nariais eilė asmenų, 
kurių pavardės įau buvo pa
skelbtos "Drauge". Taip pat bu
vo nutarta ištisai eilei nusipel
niusių darbuotojų išduoti pasižy 
mėjimo ženklus.

Centro Valdybos rinkimai bu
vo vykdomi slaptu balsavimu, 
vaduojantis sąrašu tų kandida
tų, kurios skyriai, apskritys ir 
centras nominavo prieš kongre

sakyti. Federacija ir Kunigų 
Vienybė turėtų studijuoti to
kius klausimus ir jieškoti jų 
sprendimo. Pabrėžęs, kad daug 
gerų žmonių tebėra už parapi
jos ribų, siūlo su Katalikų Ak
cija nesiriboti vien parapija, bet 
siekti ir už jos. Reikia eiti taip 
pat ir į bendrines organizacijas. 
Esame pratę aukoti, pabrėžė 
prelegentas, bet turime išmokti 
ir aukotis. Tai yra sunkiau, bet 
būtina.

Dr. J. Leimonas rezoliucijų ir 
sumanymų komisijos vardu re
feravo rezoliucijų ir sveikinimų

Strakauskas, prel. J. Balkūnas,
Leonardas Simutis, D. Kamins
kienė, St. Barzdukaa, V. Kudir
ka, kun. J. Žurėmskis. Į kairę 
nuo arkivyskupo — adv. J. Gri
galius, dr. Ad. D; mušis garbės 
kon.iul.s A. Šalna, J. E. vysk.
V. Brizgys, peri. I*. Albavičius, 
prel. Pr. Juras, St. Lūšys, kun.
J. Švagžd/s. kun. dr. A. Juška,
Vliko pirm. J. Matulionis, kun.
J. Borevičius, kun J. Vaitekū
nas ir P. Bizinkauskas. Vaka
rienės metu arkiv. Cushing ap
lankė kiekvieną stalą ir pasikal-, 
bėjo su dalyviais. Banketui va
dovavo adv. J. Grigalius. Pir
masis trumpai kalbėjo vietinis 
klebonas kun, Pr. Virmauskis. „ . _ „ „ „
Sve kmo dalyvius, dėkojo arki- sios vn(las< Amerikos Lietuvių Kata- 
vyskupui. Klebonas įteikė ką likų kongresui Bostone pateikęs ge

tas ir vykdytinas.
Kaip gerai žinome, šen. Douglas “Laisvės Administracijos” | Albavičius, kun. dr. A. Juška 

planas, nors Senato ir buvo visais balsais priimtas, tačiau ne- L. Šimutis, kun. J. Borevičius, 
rado pritarimo Atstovų Rūmuose, nes juos paveikė Valstybės
Departamentas, iškart pasisakęs prieš tą planą ir pinigų skyrimą 
jo vykdymui. Šen..Douglas yra labai aiškiai pasisakęs, kad jis 
kels tą patį reikalą naujajame Kongrese 1957 metais. Todėl 
svarbu, kad kiti senatoriai ir Atstovų Rūmų nariai jo pastangas 
paremtų. Tenka tik džiaugtis, kad Illinois demokratų kandida- kinimai iš ministerio P. Žadei-

są. Į centro valdybą ateinan- projektus. Priimtas ilgesnis svei- 
tiems dvejiems metams išrinkti 
nutarta daugumą iš Chicagos, 
nes iš ten buvo daugiausia kan
didatų, o suavžiavimas jau anks 
čiau buvo nutaręs, kad rinkti 
daugumą narių iš vienos vietos.
Mandatų komisijai suskaičius 
balsus, paaiškėjo, kad į centro 
valdybą buvo išrinkti prel. Ig.

kinimo tekstas JAV prezidentui 
Eisenhoweriui. Kitos rezoliuci
jos lietė tokius klausimus,

1. Padėka visiems Federaci
jos darbuotojams.

tik išspausdintą parapijos isto 
riją arkivyskupui, miesto tary
bos pirmininkui ir trečiąją 
prašė perduoti Mayor Hynes.

Miesto valdžios vardu sveiki
no miesto tarybos pirm. Ed- 
ward C. McCormack, kuris yra 
vedęs lietuvaitę ir ją lietuviškai

rą pranešimą, pasakęs turiningą pa
mokslą ftv. Petro bažnyčioj pirmąją 
kongreso dieną ir aktyviai dalyva
vęs visuose posėdžiuose. Jubilėjinis 
kongresas ir vėl išrinko jį ALItKF 
centro vnldybon ir vyriausiuoju 
dvasios vadu.

prel. J. Balkūnas, dr. A. Darnu
sis, inž. A. Rudis, D. Kamins
kienė, prel. Pr. Juras, V. šoliū- 
nas ir A. Aleksis.

Perskaityti raštu gauti svei-

2. Reikalas plėsti vasaros sto- pristatė banketo dalyviams. Gar 
bės konsulas adv. A. šalna kal
bėjo abiemis kalbomis ir iškėlė 
reikalą kelti lietuvių nuopelnus 
šio krašto gerovei ir kovoti už 
Lietuvos laisvę. Baigė linkėji
mu sėkmingai dirbti Dievui ir 
tėvynei.

tas Richard Stengei nedviprasmiškai pasisako stipriai stovė
siąs Douglas plano užnugaryje. Ar už jį pasisakys respublikonų 
kandidatas šen. Dirksen, mes dar nežinome. Tuo tarpu jis jokio 
pareiškimo d'ėl Lietuvos išlaisvinimo nėra padaręs. Gal dar pa
darys. Lauksime.

Ta pačia proga dar kartą pravartu priminti tautiečiams ne
siskubinti su parama tų kandidatų, kurių nusistatymas Lietu
vos ir kitų pavergtųjų kraštų išlaisvinimo atžvilgiu nėra aiš
kus. Kandidatai į Senatą ir Atstovų Rumus šiemet turi ypač 
atvirai ir viešai pasisakyti esą lietuvių draugais, jei nori mūsų 
paramos.

A. a. Julius Brenza
Chicagos lietuvių visuomenę savotiškai sukrėtė žinia apie 

netikėtą Juliaus Brenzos, Metropolitan State banko prezidento, 
mirtį. Prieš porą metų taip pat staigiai širdies smūgiu mirė jo 
brolis Jonas, to paties banko steigėjas ir šulas.

Velionis Julius Brenza visą laiką buvo Metropolitan banko 
pačiu centriniu asmeniu. Jis buvo vienas jo steigėjų. Labiausiai 
dėl jo konservatyvumo bankinėse ir finansinėse operacijose šis 
bankas yra padaręs keletą. 1‘rekordų”. Jis puikiai atsilaikė depre
sijos laikais, kai šimtai kitų bankų buvo priversti užsidaryti. Iš
saugodamas indėlininkų santaupąs^ia-^^a^^ .mūsų vi
suomenėje pelnė pasitikėjimą ir- pagarbą*,„Velionis buvo labai 
draugiškas^ visada gerai nusiteikęs, yisada pasirengęs kitiems 
padėti. Jis paremdavo mūsų spaudą įhę kitas lietuvįų įstaigas.

Tikrai pasigesime a. a. Juliaus Banke!, Tt < įvairiuose Chi
cagos lietuvių sąjūdžiuose.

KRIKŠČ. SĄMONĖS FORMAVIMAS 
SOCIALINĖJE SRITYJE

PIJAUS XII LAIŠKAS KANADOS KATALIKŲ 
SOCIALINEI SAVAITEI

Šiomis dienomis pasibaigusio 
je Kanados katalikų socialinėje 
savaitėje buvo studijuojama pa 
grindinė tema: “Socialinis Baž
nyčios mokslas”. Ta proga Šv. 
Tėvas parašė laišką Montrealio 
arkivyskupui kardinolui Leger, 
išdėstydamas kaikurias mintis, 
liečiančias socialinį jaunimo 
auklėjimą ir krikščioniškos są
monės formavimą socialinėje 
srityje.

Laiške visų pirma primena
ma, kad Šv. Tėvui visuomet rū
pėjo socialinė santvarka jos 
santykiuose su religiniais ir mo 
raliniais klausimais, nes Baž
nyčia turi ne tik teisę bet ir pa 
reigą skleisti savo socialinį 
mokslą. “Nors šis mokslas yra 
galutinai nusistovėjęs savo pa
grindiniuose bruožuose, — sa
koma 'Šv. Tėvo laiške, — jis 
tačiau yra pakankamai platus 
ir gali -būti pritaikomas kintan
čioms laikų aplinkybėms”.
Kova prieš egoizmą ir išdidumą

šiandien socialinio Katalikų 
Bažnyčios mokslo perteikimas 
yra laikomas krikščioniškojo 
jaunimo auklėjimo būtina dali
mi. Prie socialinio jaunimo auk 
Įėjimo klausimų su ypatingu dė 
mesiu buvo apsistoję ICptu’ou 
katalikų Socialinės savaitės da 
lyviai. Nepakanka vien išmokti

vykių tinklą
3. Reikalas organizuoti lietu

vių kaatlikų vaikų organizaciją 
Federacijos rėmuose.

4. Reikalas steigti moterų, vy 
rų ir jaunimo sekretoriatus prie 
centro valdybos.

5. Dalyvauti aktyviai kovoje 
su komunizmu pasaulyje ir rem 
ti Vliko pastangas kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą.

6. Remti Altą, Balfą ir Liet. 
Bendruomenę.

7. Surengti 500 m. sukakties 
minėjimą šv. Kazimiero gimi
mui atžymėti.

8. Išleisti visas kongreso pa
skaitas atskiru leidiniu.

9. Kongresas taip pat priėmė 
Mėlynosios Armijos kvietimą 
kreiptis visų lietuvių katalikų 
vardu Į viso pasaulio valdžios 
galvas ir visus vyskupus Lietu
vos laisvės reikalu.

Padarius trumpą pertrauką, 
kad viešbučio personalas toje 
pačioje salėje galėtų sustatyti 
stalus, kongreso dalyviai vėl 
rinkosi.

Banketas

Dėl banketo nepaprastai daug 
rūpesčio padėjo jo rengėjos An- 
tanėlienė ir Grigienė. Puošnu
sis vięšbu.tis. matyt, nebuvo pa- 
trauklus musų senosios imigra
cijos atstovams bostoniškiams, 
nes palyginti lėtai ėjo biletų pla 
tinimas. Ligi pat galo rengėjos 
negalėjo nustatyti tikslų daly
vių skaičių. Iš tikrųjų tų daly
vių susidarė daug ir teko pri
statinėti stalus jau garbės sve
čiams atvykus. Tai buvo nepa
togu, bet neišvengiama, nes ne
mažai dalyvių pasirodė tik pas-

kio ir Kunigų Vienybės.
L. šimutis savo specialiame

žodyje pasveikino senus Federa 
cijos veikėjus jubiliatus. Pir
moje eilėje pasveikintas buvęs 
Federacijos pirm. kun. J. Švag- 
ždys, švenčią šiemet 50 metų ku 
nigystės sukaktį ir 75 metų am
žiaus jubilėjų. Kongreso daly
viai jam sugiedojo “ilgiausių me 
tų”. Taip pat pasveikinti jubi
liatai — V. Kudirka, iš Nor- 
wood, Mass., sulaukęs 75 metų, 
ir komp. A. Aleksis, sulaukęs 
70 metų. Jiems kongreso daly
viai sušuko “valio”.

S. Sužiedėlis skaitė paskaitą 
“Žvilgsnis į ateitį”. Atrodo, kad 
dėl riboto laiko kalbėtojas trum
pino savai paskaitą ir reikia 
laukti jos ištisos paskelbimo, 
nes buvo labai aktuali. Kalbė
tojas iškėlė mūsų sąntykių su 
parapiją .klausimą^, kvietė nesi
girti perdaug praeitimi ir nesva
joti apie ateitį, -o gyventi dabar
timi. Federacijos pagrindinė pa
reiga yra kovoti su bedievybe, 
kuri yra pakeitusi savo taktiką, 
bet nėra išnykusi ar nurimusi.
Nepakanka melstis ir organizuo 
tis, reikia savo gyvenimu steng
tis būti tikru Dievo paveikslu.
Pabrėžė kritimo ir kilimo mo
mentus. Nurodė, kad dažnai ko 
vojame su tuo, kas parodo mu-! k_utiniu momentu. Iš tikrųjų sa

tai, ką Bažnyčia moko, — pri
mena Pijus XII jiems skirtame 
laiške. Socialinis auklėjimas tu 
ri remtis pagrindiniu žmogaus 
ir krikščionio formavimu, įsipa
reigojimu kovoti prieš egoizmą 
ir išdidumą, kuris stumia atski 
rus asmenis ir grupes į tarpu
savio nesantaiką,. Kaip galės at 
sisakyti nuo savanaudiškumo 
kitų sąskaiton ir krikščioniškai 
tarnauti bendruomenei tas, ku
ris nėra išmokęs nugalėti savo 
netvarkingus palinkimus. 

Auklėjantieji veiksniai

Bet ir idealizmas mūsų laikų 
jaunimui nėra svetimas, — ra
šo toliau Pijus XII. Socialinio 
teisingumo ir socialinės meilės 
idealas gali juose sužadinti ne 
palaužiamus pasiryžimus, ypač 
jei juos auklėjantieji veiksniai 
— šeima, mokykla, parapija — 
pavyzdžiu ir patarimu sugeba 
palaikyti ir tinkama kryptimi 
pakreipti pirmuosius jų žings
nius. Palaipsniui įeidami į kon
krečius socialinio gyvenimo pro 
blemas ir jieškodami jų krikš
čioniško sprendimo, jie įsigys 
ne tik Bažnyčios mokslo asme
ninį pažinimą, bet išgirs ir kvie 
timą apaštalauti, kuriuo Baž
nyčia be pJ.lovo:: kreipiasi į uo 
baugius savo vaikus.

Laišką baigdamas, Pijus XII

myse neteisybę. Kvietė to atsi- %

ragina Kanados katalikus dirb 
ti visa energija, siekiant ben
druomenę atnaujinti Kristaus 
dvasioje. (VR)

lė prisipildė — dalyvių buvo dau 
giau 4C0. Ovacijomis sutikti 
prie garbės stalo susėdo: J. E. 
arkivyskupas R. J. Cushing, į 
dešinę nuo arkivyskupo — mies
to tarybos pirm. McCormack, 
kun. P. Virmauskis, prel. Pr.

Solistas St. Liepas, akompa 
nuojamas komp. J 

labai nuotaikingai padainavo 
“Oi, greičiau, greičiau” ir Figa
ro ariją. Federacijos C. V. pir
mininkas dr. Ad. Darnusis kiek 
ilgesniame ir labai gražiai pa
rengtame žodyje dėkojo darbuo
tojams ir iškėlė reikalą gerbti 
dirbančiuosius. Nurodė, kad E- 
vangelija yra mūsų veiklos pa
grindas. Kvietė ugdyti meilę di
džiosioms idėjoms.

Solistai St. Liepas ir Ad. Ba
rauskas padainavo daug kam a- 
šaras išspaudušį duetą “Meilė

Arkivyskupo kalba
Paskutinis kalbėjo arkiv. R. 

J. Cushing. Pirmiausia paskai
tė Šv. Tėvo nuncijaus laišką, ku 
riame perduoda Šv. Tėvo sveiki
nimus ir palaiminimą. Savo kal
boje arkivyskupas priminė, kad 
gyvename sekuliarizmo amžių 
Čia todėl turime rodyti dauigau 
viešos ištikimybės religijai. La
bai svarbu yra pažinti religiją. 

Kačinsko,1 Pirmoji religijos mokykla yra 
šeima ir namai, kurie turi tap
ti šventove ir koplyčia. Pabrėžė, 
kad nukrikščion'ėjimas yra viena 
didžiausių Vakarų civilizacijos 
silpnybių. Turime daryti pastan 
gų atnaujinti krikščionišką na
mų dvasią, o per tai ir visą vi
suomenę. Pasauliečiai turi tap
ti apaštalais ir dirbdami sykiu 
su kunigais grąžinti į krikščio
nybę ją pamiršusius. Neužten
ka melstis, reikia veiklos. Yra 
daugybė žmonių be tikėjimo ir 
iš senos, ir iš naujos imigraci-

Ir visų svarbiausia, ji vis dar 
mato savo katalikiško tikėjimo 
žvaigždę”, baigė Arkivyskupas.

Banketas buvo pradėtas vysk. 
V. Brizgio malda ir JAV bei Lie 
tuvos himnais. Baigtas prel. 
Pr. Strakausko malda. Po ban
keto dar porą valandų jaukiai 
pasilinksminta.

Trečioji diena
Spalio 14 d., sekmadienis, Bos 

tone buvo puiki ir saulėta die
na, kaip ir kitos dvi kongreso 

| dienos. 10 vai. prisirinkus pil- 
' nintelei Šv. Fetro lietuvių pa
rapijos bažnyčiai žmonių, šv. mi 
šias atnašavo jubiliatas kun. J. 
švagždys- Pamokslą sakė Fe
deracijos gen. sekretorius kun. 
dr. A. Juška. Priminęs Lietu
vos pavėluotą krikštą ir iš to 
turėtus nuostolius, pamokslinin
kas toliau nusikėlė į 19 šimtme
tį, kai prasidėjo tautinis atgimi
mas. Pabrėžė, kad Valančius, 
Daukantas, Basanavičius, Ku
dirka ir knygnešiai buvo tie, ku
rie įkvėpė vėliau už tėvų žemės 
laisvę atėjusius kovoti savano
rius. Ogi tiems savanoriams 
daug padėjo savo aukomis Ame
rikos lietuviai ir už tai turime 
būti jiems amžinai dėkingi. Jie 
taip pat padėjo atstatyti Lietu
vą iš karo griuvėsių, sukurti 
švietimo ir kitokias įstaigas. Pa
baigoje pasakė sveikinimo žodį 
jubiliatui kun. švagždžiui, kuris 
visą gyvenimą dirbo ir tebedir
ba, vaduodamasis šūkiu “Viskas 
Lietuvai, o Lietuva Kristui”. Pa
baigoj dėkojo klebonui kun. Pr. 
Virmauskiui, kun. J. Žuromskiui 
ir visam rengėjų komitetui už 
gražaus kongreso surengimą. 

(Nekelta j 4 psl. i

tėvynės nemari” — žodžiai Mar- j°s- Reikia grąžinti jiems tikė
galio, muzika Naujalio.

Matas Milukas, pirmojo Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kongreso, įvyku
sio 1906 m. \Yilkes Barre, Pa., da
lyvis. Šiame kongrese buvo įkurta 
Amerikos Lietuvių R. K. Federacija. 
M. Milukas yra n. n. kun. Antano 
Miluko, didžiojo lietuvių spaudos 
darbininko Amerikoje, brolis.

jimą. 75,000,000 šio krašto 
žmonių yra be ryšio su religija. 
Mes negalėsime išplėsti tikėji
mo, jo neskelbdami. Reikia vi
siems dirbti sykiu, reikia vieny
bės. Priminęs komunistų takti
ką ir persekiojimus anapus ge
ležinės uždangos, Arkivyskupas 
ypatingai šiltais žodžiais atsi
minė kenčiančią Lietuvą, prily
gindamas ją prie pirmųjų krikš 
čionybės amžių kankinės, kuri 
žiūri pro celės langą ir mato. 
kad žvaigždės dar šviečia. “Lie
tuva taip pat dar turi savo 
žvaigždes. Ji turi garbingų 
draugų žvaigždę kitoj geležinės 
uždangos pusėj. Svarbiau už 
viską — ji turi ištikimus savo 
sūnus ir dukteris, kurie, nors ir 
susirišę naujais ryšiais bei įsi
kūrę kitur, neužmiršo savo gim
tosios šalies. Ji taip pat turi 
laisvosios spaudos žvaigždę kraš 
tuose, kuriuose žmonės gali lais
vai kalbėti ar rašyti be tironiš
ko suvaržymo. Ji turi savo kul
tūrinio gyvybingumo žvaigždę.

AR ŽINOTE—

kad galite įsigyti:

Radiją ......................>..... nuo $12.50
Televiziją ............................. nuo $89.00
Fonografą ............................. nuo $17.50
Vokišką radiją .................... nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $79.00
Dulkiasiurblį ...................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ................................ nuo $2.50
Ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

lUlTCLCVision
Isales - Service)

Sav. Inž. A. 8EMRNAS 
SSll S. Haisted — CLlffside 4-5fl«5

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE n: iš toliau

K. EIDUKONIS
tunu naują dideli sunkvežimi 

Ir apdraudas
UIS W. 91«t St. Ohicago, I1L 

Tel. PRescott 9-8781

sunkvežimius, ir paleido juos su lebiu grįžti į Kau
ną, eidamas atgal jis pakiabeno bažnyčios duris — 
jos buvo uždarytos. Ir iš abiejų zakristijų, ir šoni
nės — visos jos buvo uždarytos iš vidaus, taip jam 
pranešė vyrai if vienintelį raktą jam atidavė. Jam 
pasakė, kad šitas vienas tėra, zakristijonas valdė 
jį, o kitus raktus kažinkur padėjęs klebonas — tas 
kur numirė, ar tas, kurį areštavo.

— Gerai, — pasakė jis milicijos viršininkui,— 
jūsų vyrai taipgi gali eiti prie kitų savo pareigų.

Jam buvo keistai ramu ir galva neskaudėjo — 
jis neturėjo daugiau jokio rūpesčio. Sūnus? Vai
kas staiga taip pat pasirodė miręs.

. Klebonijoje degė žiburys, nors dar buvo per-
. , i • i • v , ne&a t &Psin 1' anksti, — manė jis, ir grįžęs ten, kur buvo palikęs

’ J ... , .. .. motiną, rado jau kitaip: ji buvo buvusi iškelta, lova

NELĖ MAZALAITĖ.

E PJŪTIES METAS
jį—

ROMANAS

97 tęsinys

Lygiai tuo momentu pasibeldė į raštinės duris, 
ir nesulaukęs kvietimo įėjo milicijos viršininkas: 
duryse stovėdamas jis matė draugą Vibrį, kaip tik 
jį vieną ir ėjo tiesiog į jį. Tiktki prisiartinęs jis pa
matė kitus gyvus — ir mirusią

mišęs, tai buvo perdaug netikėta, bet ką jis čia ga 
Įėjo? Jis tarė:

— Baigta. Darbas baigtas. Manau, draugas 
Vibry, prie šitų aplinkybių, hm, gal aš pats jiems 
pasakysiu, kad važiuotų? Ir čia, kaip sakėt, — jis 
sukosėjo ir pasuko rankoje laikomą bažnyčios rak
tą, ir nesulaukdamas, kad Vibrys paimtų, pats 
įspraudė jį į sugniaužtus draugo Mykolo Vibrio 
pirštus.

— Dėkui, pasakė Vibrys, — jis juto raktą šal
tą ir gaivinantį, ko gi kito jam reikėjo, juk tam jis 
buvo atvažiavęs. — Dėkui, — pakartojo ir pajuto 
milicininko akis — jos tyrė ir stebėjo. — Aš pasi
žiūrėsiu pats.

Jis išėjo drauge, draugas Vibrys metė akį į

dabar buvo užtiesta antklode, lygiai gražiai paties
ta. Motinos apdaras tebebuvo tas pats, bet išlygin
tas sijonas klojo kojas, jos rankos sunertos ir jos 
pačios rožančius juose, ir prie galvos degė šventa 
žvakė. Aptiekoriaus nematė jis, bet Agota stovėjo 
ir dar dvi moterėlės, ir zakristijonas.

Mykolas praėjo pro juos visus, jis praskleidė

šitai. Ir staiga pamanė: o jeigu pasakiau tiesą? 
Jeigu dar galima jai padėti? Ar nebuvo atsitikimų, 
kad žmonės atrodė mirę, valandų valandas, ir at
gijo ir buvo atgaivinti? — Jis sėdėjo ant lovos kraš
to ir žiūrėjo į motiną, jis negalvojo nieko ypatin
go, nepajėgė būti nusiminęs — nieko, nieko. — Jei
gu jie nebūtų uždarę jos akis! — kartais pagalvo
davo. Ir vieną kartą : — Jeigu aš atkelsiu jos blak- 
stienus, jeigu padėsiu jai žiūrėti? — Bet jis nepa
kėlė savo rankų.

Taip užtiko jį atvažiavęs iš Kauno Zigmas Aidu- 
tis — buvo jau sutemę, bet Mykolas tebesėdėjo be 
žiburio — jis regėjo viską, kaip aklieji — .manė jis.

— Šviesos! — pasakė daktaras, naskui jį ėjo 
Agota, dabar ji nebijojo sugrįžti, kada drauge bu
vo protingas ir svetimas žmogus — ji atnešė lem
pą ir laikė ją iškėlus, kaip jai įsakinėjo. Tačiau dak
taras neturėjo ką daryti ilgai.

— Ji ilsisi ramybėje, — pasakė jis atsitiesęs, per
sižegnojo ir pasižiūrėjo į Mykolą. — Kaip bebūčiau 
skubėjęs, matau, negalėjau užbėgti už akių greites
niam.

— Taip, aš sutrukdžiau tavo laiką be reikalo, —
motinos rankas, ištraukė rožančių ir padėjo jį po Į Mykolas, be reikalo.
pagalve, ir pirštais užspaudė graudulinę — ir tru
putį nudegė delną į liepsną. Jis matė žmones pasty- 
rusius iš nuostabos — ir tarė:

— Atvažiuos daktaras.
Jie išėjo — jie turėjo žiūrėti į jį kaip į pamišu- 

sį, — žinojo jis — jie juk nepajuto, kad jis norėjo 
būti grubus tiems vargšams, jis aiškino pats sau

— Neapgailestauk, — pasakė daktaras niūriai,— 
aš esu buvęs svečiuose jos namuose. — Jis nuėjo prie 
durų ir staiga Mykolas sustabdė jį:

— Pabūk, — jis norėjo pasakyti su manim, ir ta
rė: — ar tu nenori pailsėti po važiavimo? Aš turiu 
tau atsiteisti.

d daugiau) •_ i
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LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ FABRIKE
kasdien perdirba 15 tonų pieno Custer, Mich., parengimui jis 

I vis aukoja gerai nupenėtą gy- 
ūkyje vujį Taįp įr į& toliau labdarin

gos draugijos patyrė Andruliu
Viename lietuviškame 

Michigano valstybėje palaips
niui išaugo toks stambus lietu
viškų sūrių fabrikas, kad šiuo 
metu į dieną perdirba apie 10 
tonų pieno, pagamindamas apie 
900 sūrių, sveriančių iš viso apie 
1,800 svarų. Ir taip kasdien. Te- 
gamina tik vienos rūšies sūrius 
— lietuviškus, kokius Žemaiti
jos, augštaitijos ir Suvalkijos 
kaimuose tegamindavo. Tą stam 
bią įmonę išugdė gabus Ameri
kos lietuvis Jonas Adrulis. Pra
dėjo jis gaminti sūrius tik iš 
savo karvių pieno savo dirbtu
vėje. Darbas plėtėsi; persikėlė 
j namų rūsį. Greit ir čia buvo 
perankšta ir jie pasistatė' spe
cialų pastatą. Metė auginti ja
vus savo ūkyje, atsisakė karvių 
ūkio, o visą dėmesį sukoncentra 
vo į sūrių gamybą.

3000 sūrmaišių

Dabar jiems pieną atveža net 
72 ūkininkai, kurie turi po 10 
ar net 15 ar net 20 karvių. Gal 
iš 1000 karvių jie gauna kasdien 
pieną. Tame sūrių fabrike gau
sios mašinos, o prie jų dirba 
11 žmonių. Sūriai pasiekia visą 
Ameriką ir Kanadą. Kas savai
tė apie 7 tonų jų atgabena į Chi 
cagą, apie 1 toną pasiekia New 
Yorką, apie tiek pat į Detroitą 
ir kitas vietas. Tą lietuvišką sū
rį po JAV skleidžia 4 keliaujan
tieji pardavėjai. Jonui Andru
liui nemaža pagelbininkė yra jo 
žmona Angelė Zopelytė, gimusi 
Blandforde, Ind., kurį laiką gy
venusi ir Chicagoje. Andrulis 
kasmet didina savo įmonę, gau
siai turi pripirkęs mašinų.

Nuostabi švara

Per specialią angą voleliais į 
jų fabriką atrieda atvežtieji pie 
no bidonai (betonai). Supiltas 
pienas pasveriamas. Betonai nu 
rieda į šalį, kur jie gerai išva
lomi vandeniu, muilu ir garu.
Pienas pasterizuojamas, dar 
kartą perkošiamas ir metalinais 
vamzdžiais supilamas į basei
nus; kuriuose telpa po 500 ir 
net 800 galionų. Čia pienas per 
naktį rauginamas, panaudojant 
specialų raugą. Surauginus šil
domas ir paverčiamas į varš
kę. Jo čia tiek daug, kad dar
bininkai ją kastuvu maišo. Dar- lietuviško sūrio ir juo patenkin- 
bininkai užsidėję gumos prie- ti, norėdavo sau ir savo pažįsta- 
juostę, apsiavę guminiais ba- miems gauti ir tokiu būdu per
tais, nes ant cemento- aslos duodant vienas kitam tie sūriai 
(grindų) yra gausiai tekančio plėtėsi. Dabar gi ir Andruliai 
vandens. Įmonėje yra net apie pradėjo savo gaminamą sūrį 
3000 sūrmaišelių, tokių pačių, reklamuoti, kad jų seni klien- 
kokius naudojo ir mūsų mamos tai nebūtų suklaidinti, nes p. 
kaimuose. Iš jų tiek daug pri- Andruliai lietuvišką sūrį gami- 
bėga išrūgų, kad jomis augina- na pagal receptą, kurį jų tėveliai 

atsivežė iš Lietuvos ir per ke
liolika metų yra gaminamas ir

dosnumą. Jisai jų parengimams 
aukoja savo gaminius. Ir Drau 
go šių metų pikniko dalyviai ga 
Įėjo gėrėtis didžiuliais sūriais, 
kuriuos p. Andrulis padovanojo 
tuo būdu paremdamas spaudą.

Jisai mėgsta tvarkyti savo 
įmonę ir ją tobulinti, įvesdamas 
vis naujų pagerinimų.

Šis aprašymas buvo tilpęs 
Drauge 1953 met. liepos mėn., 
kai mūsų korespondentas buvo 
aplankęs ir apžiūrėjęs tą didžiu 
lę sūrių gamybą. Dabar yra pra 
plėstas ir pats fabrikas ir žy-

ALRKF kongresas
(Atkelta iš 3 pusi.) 
šventoji valanda

Didžiulė Bostono katedra, tai 
pinanti daugiau 5,000 žmonių, 
buvo beveik visa pripildyta lie
tuvių. Skaitoma, kad katedroje 
buvo mažiausiai 4.000 žmonių. 
Arkivyskupas skyrė mūsų reng
tą Šv. valandą atnaujintos ka
tedros atidarymui. Iškilminga 
procesiją ir pamaldas vedė mū
sų vyskupas Y. Brizgys, tam 
tikslui pakviestas paties arkiv. 
R. J. Cushing. Procesijai apė
jus katedrą ir atgiedojus “O Sa 
lutaris”, šios valandos organi
zatorius prel. Pr. Juras paskai
tė pasiaukojimo aktą ir maldą

miai daugiau sunaudoja pieno Lietuvą. Arkivyskupas R 
sūrių pagaminimui. Cushing savo pamoksle pa-

Sūrkd gabenami lėktuvais
sveikino Federaciją jos jubilė- 
jaus proga. Priminė istorines 
Lietuvos kovas. Nurodė, kad 
Federacija yra tautinė, kultūri
nė, idealistinė organizacija. Nu
rodęs į Bažnyčios priešų pastan
gas sutrukdyti Katalikų Akciją, 
atskirti pasauliečius nuo dvasiš
kių, Arkivyskupas aiškino dva
sinės vienybės reikalą. Primi
nęs bolševikų persekiojimus ir 
katalikų atsparumą, kvietė Fe
deracijos narius palaikyti gyvą! 
Lietuvos išvadavimo reikalą.

Solistas St. liepas pagiedojo 
J. Dambrausko “Maldą už tėvy
nę”, kuri nukėlė klausytojus į 
tuos šviesius laikus, kai toji mal 
da kas rytą buvo giedama per 
Lietuvos radiją. I

Vysk. V. Brizgys savo trupa-1 
pame žodyje kvietė kongreso da 

: lyvius tvirčiau laikytis amži-j 
nųjų idealų ir siekti tėvynės iš-. 
vadavimo. Dėkojo arkivysk. R.

____________________________ J. Cushing ir visiems gausiems
- dvasiškiams, dalyvavusiems pa- 

Lėktuvais sūrius gabena į maldose, už prielankumą.
New Yorką, Bostoną, Baltimo- Pagiedojus “Tantum Ergo” ir
rę, New Britain. Conn., ir Scran - ..........
ton, Pa. Ateityje tikimasi kad mas p. Andruliu, Fountain, 
ir į kitas vietas sūriai bus pris-l Mich., yra skaniausias ir svei- 
tatomi lėktuvais. i klausias valgyti.

Jonas ir Angelė Andruliai pra, p. Andruliai gauna daug laiš- 
lietuviško sūrio gamybą kų, kuriuose yra labai palankiai 

1942 m. tiktai sau ir savo ar-j atsiliepiama apie jų gamina- 
timiesiems, suvartodami į dieną mus sūrius ir prašoma, kad jis 
20-25 6varus, dabar gi į dieną būtų pavadintas “Tėvelių sū- 
suvartojama virš 30,000 svarų ris”, nes jis gaminamas pagal 
pieno lietuviško sūrių gamybai.! jų tėvelių receptą, kurie ji dar 

buvo atsivežę iš Lietuvos. Rei-

Michigan Farm Cheese Co. sū 
riai pasiekia ne tik straips
nyje pažymėtas vietas, bet išve- 
žiojami dargi lėktuvais po visą 
Ameriką ir Kanadą.

Jonas Andrulis

procesijai einant per katedrą, vi 
si susirinkę griausmingai giedo
jo “Marija, Marija”.

Prieš Šv. valandos progra
mą ir ją baigiant komp. J. Ka
činskas davė puikios vargonų 
muzikos.

Kongreso dalyviai ir nuotaikos

Registruotų bendrųjų posė
džių dalyvių buvo per 200. Di
delė dalis jaunimo posėdžio da
lyvių bendruose posėdžiuose ne
dalyvavo, bet juos taip pat ten
ka skaityti kongreso dalyviais. 
Gausūs banketo ir Šv. valandos 
dalyviai pakelia skaičius į kelis 
tūkstančius. Pačių dalyvių są
statas buvo įdomus ir nuotaika 
buvo pasigėrėtina. Senieji Fe
deracijos šulai gal tik džiaugsis, 
jei nurodysime, kad šį kartą at
stovų ir svečių tarpe bene dau 
gumą jau sudarė šiame krašte 
augę lietuviai katalikai veikėjai 
ir nauji imigrantai, įsijungę į Fe 
deracijos eiles daugiausiai iš at-, 
eitininkų. Malonu buvo matyti, 
kad toks junginys yra darnus 
ir jaunesnės kartos dalyvavimas 
užtikrina Federacijai ateitį. 

Radijas ir spauda

Prieš kongresą visa lietuvių 
spauda dėjo informacijas apie 
jubilėjų ir rengiamas iškilmes. 
Savaime aišku, kad dauigausia 
vietos skyrė lietuvių katalikų! 
laikraščiai, spausdindami ne tik i 
informaciją, bet ir straipsnius. 
Visos trys Bostono lietuvių ra
dijo valandos — A. Kneižio, P. 
Viščinio “Laisvas Varpas” ir 
Minkų — skyrė nemokamo, lai
ko kongreso propagandai. Ang-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IA WGEH stoties — Banga 119S 
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SEKAI). 8:SO—»:M v. r. U stoti.-.

— I4»o kll
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413
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liški Bostono dienraščiai ir sa 
vaitraščiai pastarosiomis savai
tėmis ir dienomis dėjo daug in
formacijos apie kongresą. Po 
kongreso “Globė” įsidėjo nuo
trauką, kurioje matomi vysk. 
V. Brizgys ir kons. Šalna ir įdė
jo banketo aprašymą. "Boston 
Herald” įsidėjo nuotrauką, ku
rioje matomi arkiv. Cushing. 
vysk. V. Brizgys ir dr. A. Da- 
mušis ir banketo aprašymą. Ki
ti laikraščiai taip pat aprašė 
banketą ir Šv. valandą.

Malonu pažymėti, kad pats dr.
K. Jurgėla su padėjėju buvo at-l 
vykę ir įrašė visą programą1 
“Voice of America” reikalams.

p^Tj^kubka
rv. DEIMANTAI IB EAiKKOUAt A. 

Pardavimas Iv Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82. III. — Tel. LA 3-8617

MIRĖ KOMP. KEROSI

Didis dabarties laikų religi
nėj muzikos kompozitorius Lo- 
renzo Perosi mirė sulaukęs 85 
m. amžiaus. Jis buvo italas, gi- 
męs 1872 metais, muzikinis di
rektorius popiežiškos Sikstino 
koplyčios. Muzikos studijas jis 
buvo išėjęs Milano konservato
rijoje ir Regensburgo Bažnyti
nės muzikos mokykloje (Vokie 
tijoje). Studijas baigęs buvo 
muzikos direktoriumi šv. Mor
kaus bazilikoje Venecijoje, kur 
suartėjo su tuolaikiniu Veneci
jos patriarku, vėliau tapusiu

Pijumi X. Daugelis muzikus re
formos minčių, kurias vėliau 
paskelbė Pijus X, buvo įkvėp
tos Perosi. Perosi yra davę3 
daug vertingų kompozicijų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
MEDIKŲ DIENA

JAV ir Kanados katalikai gy
dytojai, dentistai ir gailestingo 
sios seserys spalio 18., Šv. Lu
ko dienoje, minėjo savo glooė- 
jo šventę. Daugelyje vietų bu
vo suorganizuotos vadinamo
sios Baltosios mišios, primenan
čios mediciniškojo personalo 
baltus drabužius.

B

Tėvelių sūris
Sūriai labai plito. Paragavę kia tikėtis, kad tą prašymą p. 

Andruliai patenkins ir susilauk 
sime sūrio su nauju pavadini
mu “Tėvelių sūris”.

mos net 75 kiaulės.
Įmonę lunko sveikatos jo gamyba vis yra tobulinama 

Kurie Michigan Farm Cheese
Co. lietuvišką sūrį gaminamą p. > 

liūs deda į eilę po 8, perdėję lcn Andruliu, vartoja keliolika me
tą ant tos eilės deda kitą tokią tų, pripažįsta, kad Michigan 
pačią, taip iki 14 eilių, o ant vir- Farm Cheese Co. sūris, gamina- 
šaus slėgimui, sudedami 5 'ce
mento blokai po 40 svarų kiek
vienas.

inspektoriai

Varškės pripiltus sūrmaišc-

Pagaminti sūriai nešami į san 
dėlius, kuriuose palaikomi tem
peratūra gana žema — 37°. Iš
siunčiant pardavimui kiekvienas 
sūris suvyniojamas į maišelį, 
ant kurio užrašyta, kad tai lie
tuviškas sūris ir padėtas įmonės 
adresas:

John Andrulis, 
Fountain, Mich.

Toks įpakavimas yra įstaty
mais reikalaujamas, kad kiek
vieną gaminį, žinant, kas jį ga
mino, būtų galimą patikrinti, 
ar pagal visus sanitarinius rei
kalavimus paruoštas.- Įmonėje 
dažnai lankosi sveikatos inspek
toriai, ir nežinia, kurią dieną 
jie užeis. Taip. kad švara palai
koma pavyzdingi!.

Pienui šildyti, varškei kaitin
ti reikia taip stiprios šilumos, 
kad per savaitę sudeginama 
8 tonos anglių.

Fabriką* labai praplėsti. .

Gabus sūrių gamintojas 
nevengia padaryti gerų darbų 
^uvos L. R, Katalikų parapijos

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą. /S

NAUJI DIDELI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 
H£U METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININ6AS PATARNAAMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W<69St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAiU>ek 5-9209

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

Vestuviy nuotraukas Ir 
augštos rūšies fotografijos

musu toaeialvM <
PREC1N PHOTO STUWO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS,
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248 j

NUO UZSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENU AT 

TIRŲ ir 8KAUD2IŲ ZAIZDŲ
neguli ramiai sėdėti Ir naktimi*
miegoti, nes Jų uisisenšjuslos žalzdo. 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
aiežfijiinų ir skaudėjimą senų atvi 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekit. 
LRGULO Olntment. Jos gydyme 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
į. Vartokite Jų taipgi nuo skau 

džlų nudegimų. Ji taipg1 pašalint 
nležejiuių ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHEETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džtOstančios, suskilusios odos dedir- 
vlnlų, odos išbėrimų Ir t, t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lšblrimas nuo vysty 
klų. JI yra ««ra gyduol* nu0 k» 
virtinių odos Ilgu L*
gulo Olntment J r* 
parduodama po 75 
e*.. 11.25, ir BU.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nagoj Ir apylinkėse—
MUsvaukee, W*sc,Q*
-y. Ind.Ir Detrolt, Ml- 
Utlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
nej ordsr I

LEGULO, Department D. 
M11R W. Eddy 8t Chicago 34, BU.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVU) 
2310 Mest. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
N dile Bertulis ir F«-lix Itaudonls, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirniad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sckmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

JONAS ORADIHSKAS
Tik 014-0-00 už 21 colio 1957 y*1*’"’

J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

r

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
Skolinimo Bendrovėse yrakad tanpyti apdraustose Taupymo Ir 

saugu Ir pelninga.

Vnlversal Savings and lama Association užtikrina 
mą ir gražų pelną.

aaugu-

Sangumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$10,000 90 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkime:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ų,A=1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......... ............ $8.25Murcery 49-51 ................... $8.95

M* į?32r58 ......... 8.25 Olds, 6 eyl. 41-50 ............ 8.20
Che\ rolet 54-55 ............... 9.95 Plyniouth 42-50 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.9t Pontiac 37-54 ................ 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95 Buick 37-52 .'....................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

jP

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADUAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARPIJODAMK nt T ATSIIMTO

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. ttalsted $». CAIumei 5-7252

1 MIDLAND
1

Savings and Loan 
Association

aiHSHtūĮ

4
r PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR

S PELNINGIAUSIA 
9 TAUPYMO

BENDROVĖ
4038 ircher švėnų* Tel. lA3-67i» 

AUGUST SALDUKAS Prezidentą
,.4

J

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LTTWINAS, Pre*.

3039 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-1272

Kpkainavimą i; Prekių Priatatj 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

illllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllllll*

iiiĮiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiii

PERKRAUSTYMAI MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tobmų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITU AMU A AVĖ., CHICAGO, ni- 

Telefonas — FKantler 6-1882

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. t E R E N A S
454« 8. Wood St., Uhteago •,

luino**, ui. VI 7-2972

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu 
perkraustymua Ir pervežimu^ 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN l
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHAJtLES ZEKUS, Sekretoriua 

OFISO VALANDOS:
Plrmsd.. sstrsd., penktad. Ir IsiUul. 5 vai. ryto Iki 4:10 D-P

Trsčlad. 9 ryto Iki 19 rtl.. 
Kstvlrtad. 9 vai. Iki t vaJ. rsk.

NARIAI LIETUVIU TAUP, IR SKOLINIMO
B-nŲ LYGOS, KURIOM

Kiekvieno Santaupos Ipdrauolot Iki 310,000.00
1 R

Paskatos Duoda mos Nainy Įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

OKICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
5234 S. Westem Avo. Chicago 36, T11

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN. ~
2S5S W. 47th St Chicago 32,11L

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. 4NTH0NY SAVINGS 5 LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, HI.
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LIETUVIAI JAV MENO GYVENIME
Artėjant žiemos sezonui, šio 

krašto meno sąjungos jau pa
skelbė visą eilę naujųjų meno 
parodų. Visame krašte jų bus 
tikrai keli šimtai. Tokiuose did
miesčiuose, kaip New Yorkas, 
Chicaga ar Los Angeles, prasi
dėjus rudens sezonui ir iki pa
vasario pradžios, būna kelias
dešimt didesnių ar mažesnių me 
no parodų, kurios sutraukia ar
ti miliono lankytojų. Mus be a- 
bejo daugiau domina lietuvių 
plastinio meno atstovų pasiro
dymas toje tūkstantinėje kita
taučių dailininkų jūroje. Ten
ka pasakyti, kad nors mes te
turime šiame didžiuliame krašte 
tiktai arti 100 dailininkų, tačiau 
jų vardai yra žinomi net jtakin- 
giausiems meno kritikams ir me 
no muzėjams. New Yorke, ta
me didžiausiame šio krašto me
no centre, kuriame šiuo metu 
yra susispietę arti 30 lietuvių 
plastinio meno atstovų, mūsų 
dailininkų pavardės amerikiečių 
parodose dažnai minimos ir me
no kritikai labai palankiai atsi
liepia apie jų kūrybą. Ypač šie
met aktingiau pasireiškė grafi
kas Romas Viesulas, tapytojas 
Adomas Galdikas, grafikas Vy
tautas K. Jonynas, tapytojas 
Povilas Puzinas ir kt. Turbūt 
perdaug hesuklysime pasakyda
mi, kad New Yorkas gali pasi
girti turįs pa jėgiausius lietuvius 
dailininkus, kurie savais kūri
niais jau spėjo papuošti ne vie
ną šio krašto meno muzėjų ar 
galeriją.

Antrasis po New Yorko me
no centras be abejo tiek ameri
kiečiams, tiek ir mums yra Chi- 
cagos didmiestis, kuriame šiuo 
metu yra susitelkę arti 40 lie
tuvių plastinio meno atstovų.

Šį sekmadienį atidaromoje 
Ali Illinois of Fine Art Assn.

TAUTINĖS PROPAGANDOS REIKALU
ADOLFAS VKNCLAISKAS

Skautų sąjunga tremtyje, gre 
ta savo pastovių uždavinių ug
dyti jaunuolių charakterį Die
vo, tėvynės ir artimo tarnybos 
dvasioje, turi dar ir specifiškų, 
tremties sąlygų sudarytų užda
vinių. Bene ryškiausias jų yra 
tautinė propaganda užsieniečių 
tarpe. Ši propaganda, kad būtų 
sėkminga, turi būti vedama vi
sais frontais, visų lietuviškų in
stitucijų ir organizacijų. Skau
tams čia tenka ne paskutinė vie
ta. Skautų vadovų tarpe užsie

“Siurbtelk biskutį

saulėto gėrimo, drauguži MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Jsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijos, panikas Ir krizes ir 

savo tau py tojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštug dividendus Išmokėjo visada be per

sto jįmo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

/uos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

rudeninėje parodoje, kuri bus 
Chieagos centre — Conrad Hil- 
ton viešbutyje — matysime be
ne penkių lietuvių dailininkų kū 
rinius* Tapytojas Mikas Šlei- 
kis toje parodoje pasirodo su 
labai puikiu spalviniu peisažu, 
kuriame taip darniai suvestos 
rudeninės gamos, tad lankytojų 
turbūt bus labai Aėgstamas ir 
susilauks kaip ir anksčiau gero 
įvertinimo. Tapytojas Juozaą 
Pautienius išstatė įspūdingą de
koratyviniai sukurtą mūsų kraš 
to vaizdą. Akvarelinių dažų 
meistras Bronius Murinas mus 
stebina savotiškomis varsomis,' 
taip puikiai papiltomis popie
riuje, ir taip švelniai išlaikytais 
šiltais ir šaltais niuansais, ro
dančiais, kad dailininkas vis da
ro gražią pažangą. Vladas Vai
tiekūnas ir Jonas Tričys, nau
jieji šios amerikiečių dailininkų 
sąjungos atstovai, tikrai puikiai 
užsirekomendavo ir įrodė, kad 
yra verti, jog jų darbai kabotų 
greta kitų, jau turinčių vardą, 
dailininkų. V. Vaitiekūnas su 
savo sukurtu pajūryje peisažu, 
kuriame parodyta, atseit ryš
kiai pavaizduota, vienos paplū- 
dymio mergaitės figūra, lanky
tojams ir meno mėgėjams sa
ko, kad dailininkas puikiai val
do teptuką ir moka gerai pieš
ti. Jauniausias lietuvių meno 
atstovas — Jonas Tričys ameri
kiečių parodoje debiutuoja su 
tapybos darbu “Žiema”. Realis
tinis darbas kiek pilkšvose dar
niose spalvose daro neblogą į- 
spūdį ir rodo, kad, jei dailinin
kas daugiau ir nuoširdžiau 
dirbs, jam ateitis meno scenoje 
bus tikra.

Be čia suminėtų meno paro
dų, dar šiais metais savus daili-' 
ninkus pamatysime New Yor-! 
ko, Cincinnati, Los Angeles ir 
kituose didmiesčiuose. Ž. J-s

nyje matome ir žymių valsty
bės vyrų, ir mokslininkų, meni
ninkų, visuomenininkų — visus 
tuos, • nuo kurių žymia dalimi 
priklauso visuomenės opinija, ir 
kurie turi galimybių daryti įta
kos ir į valdžios sferas.

Skautai šiandien, kada tautų 
bendravimo idėja yra taip po- 
pulari Vakaruose, yra labai reik 
šmingas tą bendravimo idėją 
skleidžiąs junginys pasaulyje. 
Skautų tarptautiniai suvažiavi
mai, Jamboree, kur susitinka

DITCNRAATTS DRAT^a^ UJU C A 00 ILLINOIS

PASIRAŠO SUTARTĮ f ▼

Sovietų vadinamas pirmininkas»Bulganinas (dešinėj) pasirašo sutartį .Maskvoj su Japonijos atstovais. Šia 
Nutartim atnaujinami diplomatiniai santykiai tarp abiejų valstybių, kurie buvo nutrūkę antrojo pasau
linio karo metu. (1NS)

daug tūkstančių viso pasaulio 
skautų, ir kuriuos atlanko žy
mūs valstybės vyrai, o kartais 
su jais ir pagyvena — yra pui
ki priemonė tautinei propagan
dai. Užmezgamos asmeninės pa 
žintys su įvairių tautų skautais 
ne tik jaunesniais, bet ir vyres
niais, ir tuo būdu sudaromos 
simpatijos mūsų tautai. Štai 
šiemet keli lietuviai skautai iš 
Vokietijos nuvyko į Prancūziją 
stovyklauti su prancūzų skau
tais. Stovykloje ant stiebo ple
vėsavo kartu su prancūzų ir vie 
name augštume (prancūzų džen 
telmeniškumas!) lietuviška vė
liava. Kiek ten atsilankė svečių 
ir augštesniųjų pareigūnų bei 
platesnės visuomenės — visi ste 
bejosi ir klausinėjo, kas tai per 
vėliava, kodėl ji čia. Apžiūri
nėdami stovyklą, stebėjo lietu
viškus papuošimus, klausinėjo 
jų reikšmės, stengėsi sueiti su 
mūsų skautukais j kontaktą, 
klausinėjo, kas, kodėl, kaip ir 
t.t. Visa tai puiki propaganda 
Lietuvai. Žinoma, dar platesnės 
galimybės propagandai yra mi- 
žiniški suvažiavimai, Jamboree. 
Ateinančiais metais tokia Jam
boree įvyksta skautybės tėvy
nėje — Anglijoje.

Būtų didelis nuostolis mūsų 
tautinei propagandai, jei mes 
tos progos neišnaudotume. Jau 
dabar laikas numatyti siųstiną 
kontingentą, jį tinkamai paruoš 
ti, kad galėtų gražiai patarnauti 
savo tėvynei kitataučių tarpe. 
Laikas jau ir turėti lėšų tam 
kontingentui pasiųsti. Tegul ir 
nedidelis kontingentas, bet vis 

i dėlto jam išlaikyti ir tinkamai 
j reprezentuoti išlaidų susidarys 
j nemaža. Kaip matyti iš Jambo
ree Fondo apyskaitos, kol kas

—Sunny Brook whiskey, tai yra!

Šiltas ir puikus... geras 

kaip draugo rankos

|Hispaudinias.. geriausias 

i'. Krntucky whiskių!

Sunny Brook AWhiskey
Cheerfulas its Name!

THE 0L0 SUNNY BROOK COMPANY, OIVISION OK NATIONAL OISTlltERS PRODUCTS CORPORATION, 
tOUlSVILLE, KENTUCKY, BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDED VVH1SKEY CONTAINS 65% GRAIN N E U T R A LS PIR IT S.

lėšų turima labai nedaug. Jei; 
taip bus ir toliau, didelė proga 
gali likti neišnaudota. Reikėtų, 
kad kiekvienas skautų vienetas, 
kiekvienas rajonas pasižadėtų 
surinkti bent tam tikrą pinigų 
sumą fondui. Kvieskime visus 
prisidėti, nes reikalas svarbus. 
Šį kartą neturi būti praleistas 
nė vienas kraštas, kuriame yra 
lietuvių. Vokietijos rajonas, 
šiaip neturtingas, taip pat įsi
jungia į aukų rinkimo vajų. Va
jus jau pradėtas ir pirmosios 
aukos gautos. Tikėkime, kad 
lietuvių visuomenė ir šį kartą 
neliks abejinga tautiniam reika
lui, nes visa tai — Lietuvai, mū
sų tėvynei.

Nušovė narkotikų 
spekuliantą

Anksti sekmadienį du detek
tyvai Lake Shore drv., ties 29 
gatve, Chicagoje nušovė nar
kotikų spekuliantą ir miesto 
padugnių atstovą John Lopez. 
Policija jį sekė tris mėnesius, 
norėdama sugauti turintį nar
kotikų. Lopez policijai buvo 
žinomas, kaip nusikaltėlis, 
daug kartų laužęs įstatymus 
— pradedant nusikaltimais su- 
susiekimo taisyklėms, baigiant 
žmogžudystėmis. Sekmadienį 
Lopez pastebėjęs detektyvus 
pradėjo automobiliu skubiai 
nuo jų bėgti. Detektyvai prisi
vijo. Liepė jam išeiti iš auto
mobilio. Tuogi tarpu jisai išsi
traukė revolverį. Jam keliant 
gaiduką, detektyvas trenkė 
per ranką ir šūvis nuėjo į šalį. 
Dabar abudu detektyvai palei
do į jį šūvius ir tas padugnių 
žmogelis buvo nukautas. Jo
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automobily rasta .maišiukas 
marijuanos ir heroino.

įAutomobilio nelaimėj 
žuvo Banas

Automobiliui atsidaužus į 
pervažos stulpą ties 1750 N. 
Western avė. buvo užmuštas 
Benjaminas Banas. 36 m. am
žiaus, gyvenęs 2721 Medil! 
avė., Chicagoje. Autotnobilį 
vairavęs Bruno Bayer, 40 m. 
amžiaus, sužeistas, sveiksta 
Šv. Elzbietos ligoninėje.

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmą istorinė pjesė iš 1868 

metų sukilimo ir spaudos
uždraudimo laikų (

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Av®. 

Chicago 8, ILL

Ar jau perskaitei P. Kesiūno

romaną
Tarp Žalsvu Palapinių'

Dr. A. Baltinis savo recenzijoj! 
apie šį romaną taip rašo: P. Kesiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl, tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva 
šią. šia romanas. atskleidžiąs mūsų 
beroiškai tragiškus epizodus, yrO 

■ šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00
(Jžsaayuius kartu su pinigais šiųmete

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

FEDERflL
SAVING5

U

t linrtcred A Kiipervtsed 
by the IJ. 8. fiOTiTiimMit

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
PhoiM VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Pm.

Ohartered Ir Snpervtsed by the United Statei Govemmeat
Įstaigos VALANDOS: Kasdiea nno 9-toi ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadieniais nno 9 Tai. ryto iki 1 vai. po pietą. Trečiadieniais vilai aeatidaroma

PAJIEŠKOJIMAI
Stanislovas litiiionas, sūnus Juo

zo, kilęs iš Graužų kaimo, Viduklės 
valsčiaus, Raseinių apskrities, jieš- 
komas giminių iš Lietuvos. Atsi
barti adresu: Agnietė Kalašinskai- 
tė, 3225 S. Greeu str., Cliieago 8, 
III.
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Knyga jaunimui ir senimui
Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Knygoje vaizduojamas mažas ber
niukas Jonis Mažrimas, prancūzme- 
čiu pakliuvęs j Kauną, ir čia iš arti 
matęs Napoleoną ir jo kariuomenę, 
besikeliant per Nemuną. Apysaka 
parašyta puikiu stilium, įdomi, in- 
tryguojanti, didelės pedagoginės 
reikšmės, stipriai istoriška. Knygoje 
pląėiai aprašytas senasis Kaunas, jo' 
apylinkės, gausu vaizdų ir paveiks
lų, parodančių Kauną, Nemuną, Na
poleoną, prancūzų armijas, ano me
to Lietuvos kareivius, kovojusius 
Napoleono kariuomenėj Ir svajoju
sius apie Lietuvos laisvę.

Knygos kaina $2.50, išrištos J kie
tus viršelius — $3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2834 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.
iiiiuiiuiiaHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
1AV PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai ir atsakymai anglą 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Viells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą* knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakvmals siųsti: i
'DRAUGAS'*, 2334 S.OMd.v .VA p|rįj| Ą^SSUPOS ROUIIS!

S UI

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Scglicttl 'l’ravcl Bureau kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes ii Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
Įrenginiu ir greičiu laivas 

‘’QIEF.X MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENA. Prity
ręs v a d o v a s tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labui įdomia.

Norvegu linijos laivas
M. S. I>ld<<;KNSI .K)Kll išplaukia gruodžio K dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smuęi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivus ,
S. S. Ll BERTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną. 
Kelionės vadovas Mr. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs| jausitės esą Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

. SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

g-

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare. 
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So. Western Avė.
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriausias pasiūlymas.

South Wost miesto dalyje 
Teleiouuokitc po 4:00 p. m.

RE 7-9117

%
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LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Andriulienė Elena, duktė Juozo,
A rhnčiiuskns .Antims, gyvenęs Elnį

hurst, L. L,
Atkočiūnas Stasys, ift Kalvelių k., 

Veprių v., Vkinergės up.,
Banevičiūtė Paulina,
Bekert* Aleksas ir Juozas,
Bereifti* Kazys ir Stasys (jų pa

tėvis Svilpauskas), kilę iš Ževeliškio 
k.. Žeimių v., Kėdainių ap..

Bukauskas Antanas ir Kazys, ir 
seserys Autose, Emilija, Marijona 
ir Viktorija, vaikai Onos Kmitaitės 
ir Antano Bukauskų,

Bukauskienė Ona, duktė Jeroni 
mo,

Burokas Juozas, sūnus Jono,
Darginaviėius Stasys,
Deltuvienė levu,
Drasutis Antanas, sūnus Vinco ii 

jo vaikai Antanas, Jonan, Bronė ii 
Stasė, gyvenę Front Street, Pliiln- 
delphia, Pa.

Dubra Jonas,
Dumkaitė Elzbieta,
Galinienė - Kriviekaitė, Veronika, 

gyvenusi Paryžiuje,
Gindrenas Juozas, sūnus Aniceto,
Grigaitė — Krisiuleviienė Petro

nė, iš Veisėjų vai., vyras Teofilius, 
vaikai Antanas ir Pranas,

Gudelis Viktoras, sūnus Adomo ii 
žmona Veronika,

Jakimavičienė Juzė, iš Šventežerio 
parap., Seinų ap., gyvenusi Seran- 
ton, Pa., «
Januškevičius Juozapas, sūnus Fe

likso, gyvenęs Pittsbui-gb, Pa., žmo
na ir vaikai Edvardas, Elena,

.Turgelnitė Albina, gyvenusi Vo
kietijoje, Scbwarzheide stovykloje,

Jurjonns Petrovinas, sūnus Jono,
Kaminskas Bronius, sūnus Petro, 

iš Jonavos,
Karpiekaitė-Šimkienė Anelė, vy

ras Šimkus Vladas ir dukterys Ja
nina, Marytė, Begina ir Valentina,

Karpickaitė Janina,
Keršulytė Uršulė,
Ketvirtis Antanas, sūnus Tgno, in

žinierius,
Kizevieienė Magdalena,
Klenauskas Boleslovas,
Kriuklis Stasys,
Kudirka Vincas, g. 1918 m., ša

kių ap.,
Lnkavirins Henrikas,
Massel, S. .T., gyvenęs Ij»ke TJon- 

koukoma, L. T., N". Y.,
Meškere virius, trys broliai (buvo 

vadinami Ramonais), iš Medilių k., 
Šešuolių vai., Ukmergės ap.,

Mieevičienė Juzefą,
Paulauskas Stasys, sūn. Stasio, g. 

1926 m.
Paužuolvtė - Ribokienė, Veronika, 

vyras Ribokas, Kazimieras ir duktė 
Aldona, žinantieji apie juos prašo
mi atsiliepti,

Pieslikas Juozas, sūnus Dominin
ko. iš Raguvos vai.,

Pikelis Jonas, sūnus Juozo,
Rndavičius. Stasys, sūnus Adolfo,
R.i nik finas Marijona,
Šaulienė Elzbieta, žmona Stasio, 

kil. iš Jurbarko,
Sedz.iukevie, Petras, ,

Šimakauskas Aleksas, ‘Antanas, .To
nas ir kiti broliai, ir seserys Julija, 
Magdalena ir Veronika, iš Kampi
nių k., Kalvarijos v., Marijampolės 
ap., ;

Slavinskas Stanisldvas,
Slavinskas VinrnŲis,
Stasiulionis Adonius,, i?. Šėtos 'Į., 

Kėdainių ap.,
Šultė Antanas, .Tonas ik Klemen

sas, iš Pakliaupės k., Iztižuvos vai., 
Mažeikių ap.,

Survilą, Edmundas ir Henrikas,
Survila Jonas, gyvenęs gal Rrook- 

lyne, N. Y., ,
Tamašauskas Brąn’ma, •
Treinys’ Jonas,
Usavičius, du broliai iš Medilių 

k., Šešuolių vai., Ukmergė* ap.,
Vaičekauskas Antanas, sūn. Pet

ro, iš Kretingos vai.,
Vilimas l’žbalis Juozas,
Virblis Jnn, sūnus Vaclovo, dir

bęs laivų dirbtuvėse (sbipyard) New 
Yorke ar Brooklyne,

Vyšniauskas Juozas, ir seserys 
Tęva, ir Magdalena, vaikai Juozo ir 
Vingilytėa (Vingelevičiūtės) Vyš
niauskų,

Zokas Vincas, sūnus Antano.
JieSkomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE GENERAL 
OF UTHUANIA 

41 West 82«d Street
New York 24, N.Y.

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuoto Istorini romanų dviejuo
se Unituose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės Intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

(VEPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

aidžių Pasėliai

Romanai
81 knyga, pasakodama kovos ui 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytl lietuviškų žodį. JI yra pulki do 
vana launlmul.

IJetuvUkos Knygos Klubo leidinys 
311 psl.. Broniaus Mūrlno viršelis 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatams ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymui iu pinigais siųski to:

•‘DRAUGAS” . 
2354 Ko. Oakley Avenae

CHICAGO 8. ILL.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namų. Rūsys. 2 kmb. pa
stogėje nenžbnigti. Arti mokyklų, 

rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar Išvažiuoja į Kaliforniją. Kaina pri- 
Lietuvos nepilklausorny bčs pritįšau.š-
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų ir tikėjimų žemaičius tr 
Jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lunkėsl Kražiuose, gerai susi. 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinš jo gyvus Įvykių liūdininkus ir 
panaudojo plačių archyvinę me- i 
džtagp.
I tomas 318 pust. kaina .,..$3.00
II tomai 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus eu pirlgais siųskite;

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
I1L

Atole nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkunt ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2<100 W. 5®th St. Tel. Prospect 8-5454

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
REAI. ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbroob 5-5050

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIlIllllIlIli
Jei turite parduoti ar išnuomo-

tt pasiskelbkite smulkių skelbimų | PR^pect 8-3579'(vak. Ir aekmad.) 
ųkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VTrgiuia 7-6640.
iiiimiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii.

AUTOMOBILE** — TRUGKS 
Automobili*! — Sunkvežimiai

PARDAVIMUI

Parduod alyvos pačių — Siegler 
firmos. Naudotas tik 3 mėn.

Teirautis šeštad. po pietų, sek
madienį visą dieną

Tel. YArds 7-9210

VIKTORO KORIUOS
UetuvUk* gaanllno stotis Ir auto

taiaymaa
Itllskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WE8TF,RN AVĖ. PR 8-6533

Pirkite <liil>«r prieš žiemą 
JsikraiLstvtl *

BMGHTON PARKE;
Mūr. — 4 bt. su didele taverna

ir įrengimais. Gerai einantis biznis. 
Ili<leiės pajamos.

Mūr. — 2 po C. Centr. ftild., mo
dernios vonios ir virtuvės, laitai gra
žūs kambariai.

Mūr. — 4 imt.; 2 po 4 ir 2 po 6 
kmb. Centr. šild., garažas, fl) pėdų 
sklvpas. Geros nuomos.

Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe
čiais šild. Tik $15,200.

Medinis — 2 po 4 kmb. ir rūsy 
rūbų siuvykla. Centr. šild., garažas.

Medinis — 3 bt. Centr. šild. Ga
ražas. Tik $14,700.

G AG E l’ARKF
Mūr. 1 >4 augšto rezidencija. 9 mt. 

.senumo. C kmb. Centr. šildymas ga- 
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

Mūr. bungalow — 5 kmb. — 2 
, rnieg. Centr. šild. Platus sklypas, 
moderni, virtuvė.

Naujas mūr. — 2 po 5 kmb. Bai
giamas įrengti. Atskirai apšildomas 

i kiekvienas butas. Platus kampinis
į sklypas.
I Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 
j šild. Garaž. Gražūs kambariai, labai 
i prieinama kaina.

3IARQ1 ETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

šild. Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. bungalovv — 5 kmb. —’1 

kmb. pastogėje. Centr. ftild. Garažas. 
Arti susisiekimo, nebrangus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildera, Tnaurance

2737 West 48 St
CUffside 4-2390

BARGENAI BUDRIKO
JEWELRY DEPARTMENTE

Rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vertės $24.88^ už.................. $9.88
Benrus, Bulovą, Langines, Wittnauer laikrodėliai, vertės

$49.50, su nuolaida už seną laikrodėlį $25.00 — už .. $24.50
Benrus rankinis laikrodėlis su alarm ciock, vertės $98.00,
ogulni nuolaida už seną laikrodėlį $49.00 — už ................. $49.00
14 k. gold rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vert. $59.50—už $29.75 
17 akm. Self-YVinding automatiški rankiniai laikrodėliai,
vertės 69.50 — už ............................................................................ . $34.75
Vyriški rankiniai jeueled laikrodėliai, vert. $10.95 — už $5.95 
Rankiniai laikrodėliai, vert. $100., 23 ir 25 akm. — už $49.88

Deimantiniai žiedai - Nuolaida 40%

Cuckoo ciock laikrodijių, vertės $29.00 — už .......... .. $19.00
Kitchen ciock, vertės $9.50 — už ............................................... $4.75
32 š,’ndtų stainless steel šaukštų setas, vertės $10. — už $4.95
32 šmotų «ailver plated Rogers, vertės $19.50 — už ........... $9.75
53 šmotų šiher plated Rogers 1847, vertės $84.75 — .... $47.50
6 stailllees steel steak peiliai, vertės $5.00 — už . . ......................$2.45
32 gabalų lėkščių setas, vertės $19.95 — už......................  $9.95
53 gabalų lėkščių setas, vertės $29.50 — už ............................$19.95
100 gabalų lėkščių setas, vertės $59.50 — ui............ • • ■ • $29.50
55 gabalų skirtingų lėkščių setas, vertės $25.00 — už ... . $11.95 
8,000 pavienių lėkščių, įvairiausių formų, vertės po $1.00

viena — dabar po................................................... .............. 19c. ir po 29c.
Rašomų plunksnų setas, vertės $1.25 — už ................. . 69 centus
Bali point pen, vertės $1.25 — už ......................................... 69 centus
Parker plunksnos po . . ................................................................... $1.95
Auksinės plunksnos setas, — po ................................................... $1.95
Maži portable radio, vertės $19.00, po ............ .. .. . $11.00 vienas
Maži Electric Phonographai (3 speed), vert. $29.95, po . . $19.95 
Automat. nešiojami Hi-Fi phonographai, vert. $49.00 už $29.95 
Columbia Hi-Fi automatiški phonographai su deimanto

Adatėle ir 5 metų garahtija, vertės $119.00 —'už .... $69.00 
Rallicrafters trumpų bangų radio, vert. $119.00 — už .... $69.00
Zenith AM ir FM bangų — už .................................. ....................' $49.50
Tapė Recorder, vertės $98.00 — už ..................................... $59.50
Revere Tapė Recorder, vertės $250.00 — už ............ $149.00
Nauji angliški rekordai (classic Standard ir popular) Colum- 

bia, Victor, Decca ir kit. komp., vert. 89c., po 19c. ir po 29c. 
Bathroom 2 gabalų cotton rūgs, vertės $2.98 — po . . 98 centus
27 colių pločio karpetukai .......................................... po $2.95 jardas
24x48 vilnoniai karpetukai, vertės $10.00 — po ............ $6.50
72x84 Arctic blanketai, vilnos ir rayon, vert. $12.00 — už $5.95 
Didelės hiieros grynų vilnų blanketai, vert. $16.00 — po $8.95
72x84 vatiniai blanketai, vertės $4.50 — už ........................... $2.25
Pagalvės lovoms ................ .................................. po $1.50 ir aukščiau
Kaldros, didelės m,eros, vertės $10.00 — po ...................... $5.95
Kaldros prikimštos vilnų, vertės $15.95 — po ...................... $7.95
Kaldros, Dacron, geriausios rūšies, vertės $29.00 — po . . $14.05
Automatiški Tohsteriai — po 
Elektriniai prosą!, General Electric — po

$9.95
$9.95

Elektriniai prosai — po ........................................................................ $5.95
Deep Fryer, vertės $19.00 — po .................
Bed spread, vertės $3.00 — po ................
Bed Spread, chenniles, vertės $6.00 — po 
Bed Spread, vertės $15.00 — po .................

$8.95
$1.75
$2.75
$6.95

LENGVI IŠMOKĖJIMAI _ PALAIKOM IKI KALĖDŲ.

J. F. Budrik Furniture
(INGORPORATED)

3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 
Telef. — VIctory 2-9542

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais vakarais. 
Atsinešęs šį apgarsinimą, gausi 50 kalėdinių kortelių 

nuvokais visiškai dykai, be pirkimo.

1’ajaniŲ namas Town of Lake ko
lonijoj. 3 butai ir biznio įstaiga. 4 
mašinų garažas. Tik $12,500. J. šau
lys.

Baigiamas statyti 2 butų namas 
Marųuette Parke. Visi įrengimai mo
derniški. Radiant šildymas gazu 
kiekvienam butui atskrai. Atvykite 
apžiūrėti ir įvertinti, jeigu norite 
įsigyti pulkų namų Marųuette Par
ke. A. Rėklaitis.

i Brighton Parke 2x4 ir 2 kamb. 
rūsyj. šildymas karštu vandeniu, ga
zu. Dvigubas garažas. T ulbai tvar- 

, kingas. stiprus ir geras namas, 
i $19.000. A. Sirutis.

Naujas 5 kamb. namas prie Mar-
; quette Parko. Oazo šildymas. Dvigu- 
i bas garažas, 18,300.—.

Roselnndiečiams puiki proga įsi
gyti geroj biznio gatvėj gerų tavernų 
su 2 butais. Patraukli kaina. A. 
Linaa. i ’ « ;

Puikus, mūr. pajamų namas Mar- 
ųuette Parke. 2 butai ir 2 bizniai su 
įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viskų užimti. Tinka 
ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

Brighton Parke mūr. 2 augštų na
mas (2 po 4). Augšta pastoge. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

«******'**««***3!Bie!»tM**«**’N*<
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kęal Išstato 
General Insurance, Notary Public 

5010 S. VVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085 

* ,▼, 1

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

( E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES

REpublic 7-6232

4-
IšNUOMUOJAMA

Išnuomuojama kambarys vyrui ar 
moteriai. Apšildomas, su visais 

patogumais. 6933 S. Oakley Avė.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.; VI 7-422N 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty • Buildera - Insuraaes 

2737 WfM 43rd Street

iiiiiimimiiiiimmiiiiminiiiiiimiiiiiniii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIUIUIIIIIIIIU

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllUlI 
LUCTUVię STATYBOS 

BENDROVR

MORAS
Bullders, Gen. Oontracton 
Atiteka planavimo tr staty

bos darbus rydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas tr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PRosnect 8-2013 
8800 SO. CAMPBELL AVĖ,

Chicago 29. Oliuota 
ftiimitiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiit

Pirkit Apsaugos Bonus!

REAL ESTATE

Su Giliukas pardiKMla pagal užsa
kymų pastatytų 7 kamb mūrinį, ap
valiu priekiu bungalou. perdirbtas į

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI \ \ ii Al ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 

2 butus. 42 pėdų pločio sklypas. 1 pnt ir t Iktol Makers) įrankių darv- 
Komblnuotl aluminum žieminiai lan- i tojai ir mašinistai.

tr pnrduodami už,dlrb-|kai ir sieteliai visiems langams, i 
»ite per šių jatulgų. "Lifųtime” asbesto* stogas. Avariniai 
11 HITUI?IČPIČ AG gutters ir doanspounts. Guzu apšiid. 'AJj. HUUKIAiHAS karštu, vandeniu -- “basebcurd'e".

2 pilnos vonios, keramikos koklių, i 
Spintos virtuvėje. Didelis kambarys 
rūsy. Tuuletas rūsyje. Gazinia Sąšlavų 
degįntuvas. Automatiškai karštas i 
vanduo. Rūsys pilnai tinkamas. So- ; 
ninis prtvatiuiginas į 2 autom. ce
mento bloksų garažų, 20x21 pėdų. i 
Arti transportaei.ia. mokyklos ir baž
nyčios. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. (1534 \V. 27th St., Bervvyn, III.
Tel. RIveralde 7-5258 arba GEdersnn 
4-0358. Prašoma kaina $28.500.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
IAfayette 3-3384

GAGE PARKE
Mūrinis su rūsiu- ir šildymu. 2 

6 kamb. Mūrinis garažas.
Mūrinis — 2 po 4 karnai, ir 2 po 

5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina 
$38,000.00.

BRIGHTON PARKE
Muisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Meilinis — 4 % ir 4 kamb. Rūsys. 
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
K I T U R

8 butų mūrinis, su centr. šild. 
alyva. $7,500.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už 7 V4 karto metinių pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ava.,
LA 3-3881, LA 3-9027

po

HELP WANTED — VYRAI

AMERICAN WHOLESALE 
COMPANY

ORDER FILLERS 
PACKERS
RECEIVING CLERKS 
SHIPPING CLERKS 
STOCK MEN 
TALLY CLERKS 
INDEX CLERKS

Good starting salary. Excellent 
Company Benefits. Good Insur
ance Plan.. Liberal Employee Dis- 
counts.

Apply

PERSONNEL OFFICE 
222 W. Monree St.

ANdover 3-4500

FLOOR MOLDERS
Aluminum Experienced Only. 

Apply

8526 So. Vincennes Avė.

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 
Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 
COMPANY

2164 Clybourn Avė.

ADDRESSOGRAPH 
SPEEDAU.MAT OPERATOR

Experienced. New air conditioned 
offices. Near North Side. Ali 
Company Benefits.

PL.AY BOY MAGAZINE 
MIchigan 2-1000

Y.

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927________

PRESSMAN. Thompson Platen. 
Šiek tiek reikalingas patyrimas. Pa 
stovus darbas. Gera proga pažan 
gai padaryti.

SUPERI0R GASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

Liur. APDRAUDŲ AGEM^ORA
Vlatj rūiių apdraudoe. AatomoM 

(lų flnanaavlmaa. Notarlataa. Valaty 
bS* patvirtinto* kalno*.

PrleN darydami apdrandaa kito) 
paaltelrauk'te paa mos.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5671

CMTEROTATE INSURANCE AGEN01 
6106 8. Aahland Avė- Chicago 36, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th a., Cicero 50, 01.

Statome naujus namui ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų (vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite BAntibe 6-2763 nno • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OUymplc 2-6121 nuo 6 vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympie 6-0775 ado 8 vai

ryto ild 5 vai. vakaro.
Telefonai* nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-4752

2-jų butų mūrinis brjigalow. 6
kamb. ir 4 kumb. rūsy ir l kamb. 
pastogėje. Apylinkėj 31sį ir Keeler. 
2 autom. mūro garažas. $21,900. 
Pajamų iš rūsio $50 į mėn. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

WESC0 SPRING CO.
2206 S. Archer Avė,

HELP WANTED — MOTERYS

\ nlgyklni reikalinga darbininkių.
3475 Archer Avė.

BIshop 7-9301

HELP WANTED VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACIIINE
Acme, Gridley, also Brown 

and Sharpe.
TOP Wages — Ali Benefits. 

PERFECTION SCREVV 
PRODUCTS 

2847 W. 47th Plaee

HELP WANTED — MALĖ

PORTERS
RECEIVING

AND
CLERKS

Leading wom©n’s fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEM & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL

RESt’MES WELCOMED FROM YOUNG MEN DESIRING 
EXPERIENCE AND A GOOD FVTURE.

WE ARE PIONEERS IN OXYGEN REGULATOR FIELD 
PERTAINIG TO HIGH ALTITUDE FLYING. 

INCLUDE IN YOUR LETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT 1TEMS 

ALSO WE WELCOME LETTERS FROM MEN 
BETVVEEN THE AGES OF 45 AND 55.

IF YOU CANNOT APPLY IN PERSON 
WR1TE, CALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 791h ST., CLEVELAND, 0HI0

HELP WANTED — FEMALE

MAIDS & PRESSERS
Leading women's fashion store, 

good salary, good advancemėnt.
z '

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

J
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FINANSINIO TVARKYMO 
SPECIALISTAS

Dr. Jono Juodikio C. P. A.
diplomo gavimo proga čia bū
tų tikrai vietoje . pasidžiaugti 
lietuviško užsispyrimo laimėji
mu ir kartu peržvelgti viso to 
reikšmę.

Gerai organizuotas Amerikos 
ūkinis gyvenimas yra grindžia
mas labai gerai paruoštais spe
cialistais. Be šios sąlygos nie
kuomet negalima paisekti ūki
nio išsivystymo ir gerovės.

Viena iš svarbiausių dalykų 
ūkiniam gyvenime yra gerai 
pastatyta finansinė kontrolė. 
Šiam painiam ir sudėtingam da
lykui pasiruošti yra nelengva 
ir reikalinga parodyti ne tik 
patyrimo, žinių, bet ir kitokios 
gilios erudicijos. Tam reikalin
ga gerai pažinti gana painius 
finansinio tvarkymo metodus ir 
labai išsišakojusių operacijų 
kontrolę, tuo labiau šiame tipiš
kai kapitalistiniame krašte. Tą 
darbą atlieka asmens turį valsty 
bės valdžios patvirtintą leidimą.' 
Tokiam leidimui įsigyti reikalin 
ga išlaikyti valstybiniam uni
versitete egzaminus, kurie su
teikia viešojo auditoriaus tei
ses.

Toki revizoriai-auditoriai tik
rina įmonės ar įstaigos finan
sini stovį ir patvirtina apyskai
tas ir nustato jų vertę. Visa tai 
labai svarbu ne tik patiems įmo 
nių savininkams, bet ir kreditų 
davėjams, akcijų pirkėjams bir
žose, o taip pat ir unijų vadovy
bėms. Toki asmens Amerikoje 
vadinami C. P. A. (Certified 
Public Accountant). Anglai taip 
pat tokius specialistus turi. Be
je, mes savo ekonomistų spau
doje ir draugijos susirinkimuo

se rimtai nagrinėjome šį reikalą 
ir ypač gyvai jį kėlė p. J. Au
dėnas. Be abejo nei viena vals- 
tygė gerai betvarkanti ir besirū 
pinanti ūkiniu gyvenimu tokią 
instituciją ir tokių specialistų 
turi turėti.

Dr. Jonas Juodikis yra Lietu
vos universiteto diplomuotas e- 
konomistas ir Innsbruck’o uni
versiteto Austrijoj ekonominių 
mokslų daktaras. Jį atsimena
me kaip Finansų ministerijos 
augštą pareigūną, visuomet jud 
rų organizacijų dalyvį, gilų pa
triotą ir puikų spaudos bendra
darbį. Pergyvendamas jautriai 
Lietuvos nelaimes ir okupacijas 
jis nepalūžo ir garbingai nešė 
visus smūgius, kurių nemažai 
patyrė iš okupantų. Tremties 
vargingose dienose Įsigyja dak
taro laipsnį. 1949 m. atvyksta 
į Chicagą ir tiksliai įvertinęs 
konkrečios profesijos svarbą, 
tuojau imasi studijuoti univer
sitete C. P. A. kursą, kuris pa
reikalavo daug studijinio darbo, 
o ypač anglų kalbos geras iš
mokimas. Taigi pasiryžimas to
kiam darbui ir ištesėjimas iki 
pabaigos yra augštos rūšies pa
vyzdys vyresnio amžiaus inteli
gentui.

Mažai suklysime sakydami, 
kad dr. J. Juodikis bene bus 
vienas iš pirmųjų naujų ateivių 
lietuvių gavusių C. P. A. diplo
mą. Jis dabar dirba CPA firmo
je ir reikia manyti, kad ateity 
atsiras įstaiga jo vardų, nes au
gantis Chicagos miestas tokių 
profesionalų labai reikalingas. 
Gi me? turėtume būti išdidūs 
dėl tokio mūsų tautiečio pasiek
to laimėjimo. J. Ž.

Areli. Krank Liovei IVriglit stovi 
šalia savo suprojektuoto dangorai
žio, kuris turėtu apie 1 mylią augš- 
ei».

Kur dingo “Pirklių klubas”
Patirta, kad liet. spaudos 

kioske šiuo metu geriausiai per 
karna knyga, tai B. Pūkelevičiū 
tės premijuotas romanas Aštuo 
ni lapai.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Patirta, kad visdėlto, šv. Jur 
gio liet. parapijos pradžios mo
kykloje bus įvesta vaikų unifor 
ma, nors dalis tėvų ir buvo prie 
šingi. 8 skyr. vaikams unifor
ma neįvedama, nes tėvai nesu
tikę.

Rochester, N. Y.
%

Kalbės dr. J. Girnius
Ateitininkų metinė šventė į- 

vyks spalio 28d. Šventė prasi
dės 11 vai. iškilmingomis mišio 
mis, šv. Jurgio liet. parapijos 
bažnyčioje. 3 vai. p. p. parapi
jos salėje iškilmingas susirinki 
mas, kurio metu kalbės dr. J. 
Girnius, L. Enciklopedijos re
daktorius. Po paskaitos įdomus 
koncertas. Minėjiman yra kvie
čiami visi Rochesterio lietuviai. 
Įėjimas nemokamas ir jokios 
aukos nebus renkamos.

Sveiksta Kazys Nakas 
■Kazys Nakas prieš mėnesį 

dėl automobilio vairuotojos ne
atsargumo buvo parblokštas 
ant šaligatvio ir dėl to buvo su
žalotos abi kojos. ‘Šiuo metu jis 
jaučias žymiai geriau ir jau
pradeda vaikščioti.

Kazys Nakas ir jo žmona E 
Nakienė, tremtiniai, yra seni 
Draugo skaitytojai ir dideli lie
tuviškos knygos mylėtojai. E 
Nakienė nepraleidžia jokios 
progos, kad neįsigytų naujai
pasirodžiusią liet. knygą.

♦
Emeritas klb. kun. J. Bakšys 

rūpinasi parapijos istorija
Emeritas klb. kun. J. Bakšys 

po ilgesnių vasaros atostogų, 
jau grįžo Rochesterio liet. pa- 
rapijon ir žada atsidėti lietuvis 
kam organizaciniam darbui ir 
šv. Jurgio liet. parapijos istori
jos rašymui.

Įdomus pamokslininkas
Kun. Antanas Račaitis, klb. 

kun. Prano Valiukevičiaus pa- 
gelbininkas, šv. Jurgio liet. pa
rapijos bažnyčioje sekmadie
niais 11 vai. sako pamokslus, 
kurie yra parengti su atsidėji
mu ir todėl parapiečių užtar
nautai mėgstamas. Kun. A. Ra 
čaitis nepraleidžia progos baž
nyčioje paminėti ir lietuvių tau
tines šventes.

Petras Armonas liet. parapi
jos vargoninkas ir nekilnojamo 
jo turto pardavėjas ir jo žmo
na J. Armonienė šiomis dieno
mis atšventė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. J. B.

IŠARTI IR TOLI
J. f. VALSTYBES!:
— Antanas O. šalna, Lie

tuvos garbės konsulas Boston, 
Mass., skaitys paskaitą Pabal- 
tijo-Amerikos Draugijos Nau
jojoj Anglijoj spalio 27 d. 8 
vai. vakare, International In
stitute (190 Beacon str., Bos
tone). Ši draugija tą dieną mi
nės savo įsikūrimo 15 .metų 
sukaktį. Bus ir meninė progra
ma. Konsulo Šalnos paskaitos 
tema: “The Baltic American 
Society — Symbol of Unity.”

— Kun. P. M. Urbaitis, sa
lezietis, prieš metus atvykęs į 
JAV ir čia darbavęsis Ameri
kos lietuvių tarpe, rūpindama
sis lėšomis Italijoje veikiančiai 
saleziečių gimnazijai palaikyti, 
rugsėjo pabaigoje per New Yor j 
ką sugrįžo į Europą. Jis išskri-1 
do kartu su lietuve maldininke 
chicagiete Pranciška Poška, ku 
ri jau 40 metų kaip ketino ap
lankyti šventas vietas. Jis pa
lydėjo ją į Ispaniją, o paskui 
aprodys žymesnes vietas Itali- ‘ 
joje ir kt. Maldininke šiuo me-, 
tu eina 71 metus. i

Kun. Urbaitis yra salezie-' 
čių gimnazijos dvasios tėvas, 
klasės auklėtojas, o, be to, dar 
darbuojasi samaritiečių veiklo
je. Jis kilęs yra nuo Šeduvos.! 
Iš Lietuvos jis jlra išvykęs 1928 
m. Iki 1931 m. buvo Italijoje.! 
Iš ten jis kaip savanoris misio
nierius buvo {Tasiųstas į Kiniją. J 
Iš Kinijos jis yra grįžęs 1951 j 
m., kur buvo komuniątų kalin
tas ir kitaip persekiotas.

Palikdamas Ameriką, kun. 
Urbaitis pasidžiaugė, kad jo mi 
sija čia pasisekė. Jis gimnazijai 
parūpino lėšų, nes, kaip jis sa
kė, “anksčiau gimnazija turėjo 
nemažai skolų. Tai dabar galė
sime lengviau atsikvėpti”. Prieš 
išskrisdamas, kun. U r b aitis 
trooklyniečiams A p r eiškimo 
par. salėje skaitė paskaitą apie 
Kiniją. Brooklyne buvo apsisto 
jęs pas Vincą kilčių.

— Ligija Bieliukienė, Pabal
tijo Moterų Tarybos lietuvių 
pirmininkė, dalyvavo \Vaterbu- 
rio skyriaus moterų metiniame 
susirinkime ir skaitė paskaitą 
apie Tarybos veiklą. Susirinki
mui pirmininkavo skyriaus pir
mininkė Ona Saulaitienė. Buvo 
peržvelgtas Waterburio sky
riaus darbas, parodęs, jog mo
terys yra daug nuveikusios ir 
pinigais parėmusios ne tik Ta
rybai priklausančias organizaci 
jas Vokietijoje, bet ir liet. rei
kalus Amerikoje. Spalio 27 d. 
Waterburio moterys rengia tra 
dicinį vakarą su menine prog
rama.

Ligija Bieliukienė lapkričio 1 
d. angliškai skaitys paskaitą 
apie Lietuvą Woodbury, N. J., 
amerikiečių akademikių klubui.

A. A-

JADVYGA KIŠKŪNAS 
(Klikūnajtė)

Gyveno 7500 S. Oak Grove 
Avė., Justiee, 111.

llaug lingių gyv. Brighton 
Parko apylinkėje

Mirė spal. 21 d., 1956, 6:15 
vai. vale, sulaukus 70 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos, Stultiškių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 anūkai: Martin GeStautas, jo 
žmona Emily, jų sūnus Tho- 
mas; Kazimierietė vienuolė Se
suo M. Anthony; ir Marian 
Goštautas, brolienė Ona Klikū- 
nas, jos vaikai Raymond ir Elea 
nor Cartvvright. Žentas Anta
nas Goštautas, sesers duktė 
Violet Kovera, jos vyras Ar- 
thur ir jų šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko broliai ir seserys.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6345 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks treč., spal. 
24 d., iš koplyčios 8:15 vai. ry
to bjjs atlydėta į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Pagal velionės pageidavimų 
prašome gėlių m .-Austi.

Nuliūdę: Anūkai, žentas, bro
lienė ir kiti giminės.

J .aukot rivPJ*«-di rektorius Ma
žeika - Evans. Tel. ItEpublic 
7-8600.

t

A. f A.

Inž. STASIUI RADZEVIČIUI staiga 
mirus, mylimai sendraugei, velionies žmonai,

i *
Sofijai Varkalevičiūtei Radzevičienei gilaus
skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi

Sendraugės,-giai: Bronė Dikinienė, Vilią Genienė, 
Ksavera Pimpienė, Karolis Dabuliavičius, Povilas 
Gaučys, Petras Norkaitis, Kazys Stukas.

LIGDČ81O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Wertera Avo. Air Condttioned keptyO* 
— T88011>8600 AatomoblUana

kart* gyvena Mito** ml*et« «*ly**4 
Moplydi* arėtas JOaų samų.

SOPHIE ADENT

(piigal tėvus Gcdinin, gyveno
331H So. Liowe Avenue) »

Mirė, 1956 m. spalio 20 d.,
4:30*valandų ryte.

Gimurti bietuvoje, Tauragės 
apskr., Kražių parapijoje.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Lconard, 3 sūnūs — Jo
nas, Vietor, marti Ella, Wil- 
liam, marti Eileen, S anūkai,
2 seserys — Helen Skrodenis, 
švogeris Krank ir jų Seimą, 
Wilamina Kuzmarskas, brolis 
Stanislovus Gędinan, pusseserė 
Jozefą Barkauskas su Seimą ir 
kiti giminės, draugai!.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
aniea Avė. laidotuvės Įvyksta 
trečiadieni, spalio 24 d. 1S ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus at
lydėta i Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje i vyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Hophie Adent gi
minės, draugai i r pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

.Nuliūdę lieka: vyras, sūnūs, 
seserys, brolis Ir kiti giminės.

•lald. dlrekt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

STASYS RADIS 
(Radzevičius)

Gyveno 4 401 So. Talman Avė. 
Tel. LAfayette 3-0756

Mirė spalio 21 d., 1956, 7:25 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Troškūnų parap., 
Milcikiškčs km.

Amerikoj išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Zosė (tėvų pav. 
Varkalevičlūtė), posūnis Vy
tautas Kavolis, sesuo Alek
sandra Balčiūnas, švogeris Juo
zas, sesers sūnus Antanas Braz- 
dys, jo žmona Leokadija ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažjrtami.

Priklausė H. L. A. Kp. 322, 
Pasaulio Liet. Inž. ir Archi
tektų Draugijai, Liet. Tautinei 
Hųjungai Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. t'ali- 
fornia Avė.

iaiidoluvės įvyks (reč., spal. 
24 d., iš koplyčios 1:30 vai. p 
p. bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: Žmona ir pnsūnL. 
laidotuvių direktorius P.

Bieliūnas. LAfayette 3-3572.

Elektr. inžinieriui
A. j A

Stasiui Radzevičiui-Radžiui mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, posūniui VYTAUTUI KAVOLIUI 
ir seseriai ALEKSANDRAI BALČIŪNIENEI ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuviu Inžinierių ir
Architektu Sąjungos Chicagos Skyrius

Mylimiems STASEI JURGILIENEI, D-RUI JONUI JUR- 
GILAI ir JOVYTĖLEI, jų brangiam tėveliui, uošviui ir 
seneliui

A. j- A.

VIKTORUI VAITKUI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

LIUCIJA IR JUOZAS STASIŪNAI

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ, ... 1410 SO. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

i' T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULAJNCE DIENĄ IR NAKTĮ

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulausų patarna- lies turime koplyčia*

rimas dieną Ir nak- ST riaoae Chicago* ir
tj, Reikale šaukit* Rnaelando dalyse Ir

maB- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITU ANUJ A AVĖ. Tel. YArds 7-3401 S

AND LOAN 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiew1cx, sekr. Ir advokatas 

Mokame augs t u s dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN - Apdrausta iki 310,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

GU2AUSKŲ
8EVERLY HILUS GltUINYCIA 
Geriausios gMės dėl vestuvių, banke- 
ų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

344* WKHT SSRI) RTRECT 
neL PRospect ft-OfM* Ir PR *-OR»«

CRANE SAVINGS

4Wjr******.*.««.*.***..* **■■♦..•*«*•«**
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

atsakymą rasite J. Budzcikos kny 
gutėje

į MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 cent«

Ją galite gauti
“D R A D O B”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

A. A.

HELEN MARUSKA
(PO TĖVAIS YVALTERS)

Gyveno 2903 No. Manhcim Road, Franklin Park, Illinois, 
l.r.rč spalio 20 d., 1956 m., 12:30 vai. ryto, sulaukusi 

54 molų amžiaus.
Girna Chicagojc.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joacph, 2 dukterys 

— Jcanr.e Du Eois, Helen McGrath, vyras John, 4 anūkai, 
2 seserys Josephine Daust, Valeria Walters, brolis Albcrt 
Walterr. ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas- Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
South 50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 24 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: vyras, dukterys, žentas, anūkai, seserys, 
brolis ir giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas B. Petkus. TO 3-2109.

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivereide, ŪI. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN 
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1416 8. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. Tel. OLympic 2-1003 (

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-47811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. fifttb STREET SIpaMla 7-1 BĮ S (

71rfTwhi 74472 j^.l zzrč n.ACE
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X Ralfo banketui surengti 
gruodžio mėn. 2 d. Lietuvių 
auditorijoje, kuriame numaty
ta sukviesti keli šimtai žmonių, 
jų tarpe ir pats Balfo pirm. 
kan. I. Končius, kuris ta pro
ga padarytų platų pranešimą 
apie naują Sibiro lietuvių šal
pą, jau yra išrinkta 4 komisi
jos, kaip organizacinė, ūkio fi
nansų ir informacijos. Organi
zacinę komisiją sudaro kun. 
St. šantaras, K. Bružas ir A. 
Dzirvonas. Ūkio — Ign. Pet
rauskas, K. Janušas ir P. Bi
čiūnas. Finansų — J. Berno
tas, Pr. Ūselis ir D. Sabalis. 
Informacijos — A. Gintneris 
ir J.’Urbelis.

x Kun. K. Baldys pasakys 
pamokslą Chicagoje gruodžio 
1 d. minint lietuvių rezistenci
nės veiklos ir 1941 m. sukilimo 
15 metų sukaktį. Kun. K. Bal
dys dar 1947 m. gyveno Lietu
voje, patyrė antrosios sovietų 
okupacijos žiaurumus, matė lie 
tuvių partizanų lavonų išnieki
nimus ir kitus žiauriosios tikro 
vės vaizdus. Tik Amerikos pi
lietybė pagelbėjo išsilaisvinti ir

ŠAUNUS LABDARIŲ BANKETAS
Suvirš tūkstantis asmenų 

dalyvavo praėjusį sekmadienį 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos bankete didžiuliame Con-
ral Hilton viešbutyje, sumokė
dami po $25.00 už biletą. Visas, rengimo komiteto pirmininkas
pelnas skiriamas specialios li-

tų. Tarpais net atrodo, kad žiū- 
, ... . , rovų masė tos simbolikos ryž

toms hetuvių katalikų institu- Uiai nesU8eka, ją slegia gilus 
cijoms. Prd. V. Cooke pasakė elgetų skurdas, ji kenčia dėl tos 
kalbą apie Chicagos arkidiece- puskvaišės mergaitės, daug kas 
zijoj veikiančias prieglaudas. jai neryšku ir tarpais nėra pil- 

Programą pradėjo banketo no kontakto scenos su publika.

CHICAGOS ŽINIOS

Jonas Pakel. Jis pristatė ir 
John Conway, kasd'eninių ra-

Galbūt platesnis veikalo nagri-

Lenkijos įvykių atgarsiai 
Chicagoje

Lenkų maištas prieš Krem
lių Chicagoje sekamas su dide
liu susidomėjimu. Sekmadienį

goninės (infirmary) statybai
prie lietuvių senelių prieglau-Į dijo ir televizijos programų ga- 
dos Šventosios šeimos viloje, i bų ir plačiai žinomą vedėją. Jis 

atvykti į Ameriką. Kun. K. BalĮ Banketo garbės svečiu ir svar- ypač plačiai yra žinomas tele- 
čys gyvena Amsterdam, N. Y., biausiu kalbėtoju buvo kardi-j vizijos programoj, vadinamoj
yra žymus pamokslininkas 
visuomenininkas.

ir

— Dr. A. Trakis, A. Gintne

ris ir J. Kenilis rūpinasi, kad 
naujai atvykstantieji asmens iš 
Vokietijos, pagal Balfo buto ir 
darbo garantijas, būtų tinka
mai sutikti geležinkelio stotyse 
ir suteikta jiems informacija 
apie savo sponsorių gyvenamą
ją vietą ir kitas reikalingas ži
nias pradžiai naujo gyvenimo 
JAV, nes pirmoji pradžia yra

X Mažosios Lietuvos Bičių-' Pati sunkiausia ir klaidingiau- 
lių draugijos valdybos posėdis sia
įvyko Lietuvių auditorijoje,

notas Samuel A. Stritch, kuris 
augštai vertino lietuvių labda
rių darbą steigiant prieglaudą 
ir taip pat ne be pagrindo gyrė 
kun. St. Adomino, prieglaudos 
kapeliono ir direktoriaus suge
bėjimus tvarkyti šią įstaigą. 
Komplimentavo ir seseris Ka- 
zimierietes, senelių prižiūrėto
jas. Kalbėjo ir kiti du vysku
pai. Vysk. Vincentas Brizgys 
ir lietuvių ir anglų kalbomis pa
sidžiaugė, kad lietuviai ir jų 
draugai šitaip nuoširdžiai re
mia svarbią labdaros įstaigą. 
Vysk. Raymond Hillinger, prieš

kuriame dalyvavo visa valdy
ba. Buvo apsvarstyta daug

Į porą savaičių .aplankęs lietuvių 
Mažosios Lietuvos Bičių-1 senelių namus, reiškė pasiten-

lių d-ja išsirinko naują valdy-
svarbių ir įdomių reikalų, ku-, bą: J. Gaižutis, pirmininkas, A. 
rie aktualėja rudens veikimo 1 Gintneris, vicepirmininkas, B. 
sezonui prasidėjus. Svarbiau- Bučmvs. sekretorius, P. Bagdo 
sias klausimas, kaip šįmet su-jnaa- iždininkas ir M. Jagutis, 
organizuoti paskaitų ciklą apie valdybos narys. Revizijos komi 
Mažąją Lietuvą per radijo, siją sudaro: dr. M. Nasvytis,
Pernai panašų tikslą paskaitų 
organizavimu salėje atsiekus, 
nerimą plačiau pasireikšti vi
siems lietuviams. Tuo klausi
mu jau tariamasi su radiofonu 
ir lektoriais, kurie sutiktų skai
tyti tokias paskaitas.

X Mayor Daley spalio 17-ją 
buvo paskelbęs Frank Lloyd 
Wright Day. Tos dienos vaka
rą Sherman viešbučio Grand 
Ballroom įvyko pobūvis šiam 
didžiajam architektui pagerbti. 
Svečių sąraše matome ir jauną 
lietuvį architektą Eduardą Vit
kų. kuris turėjo progos kiek 
ilgiau su F. L. Wright pakal-

P. Grybienė ir A. Žalpis. Kan- 
ditadais: P. Dirkis ir F. Valin
skas. Jie numatyti kviesti į drau 
gijos valdybos posėdžius.

x Joana Machemis, ilgametė 

Chicagos gyventoja, tris metus 
gyvenusi Los Angeles, šiuo me
tu nusipirko Arizonoj namus ir 
dėl blogo Chicagos oro persike 
lia ten gyventi. Jos naujas ad
resas : 1942 West IVhitton, Phoe 
nix, Ariz.

x Danutė Stankaitytė, Chi
cagos ir kitų lietuviškų koloni
jų lietuviams pažįstama daini
ninkė, dalyvaus korp! Šatrija

kinimą ten esama tvarka ir ge
ra senelių globa. Kun. Adomi- 
nas Labdarių Sąjungos ir Chi
cagos arkidiecezijos lietuvių 
klebonų vardu įteikė Jo Emi
nencijai puikų adresą, reiš 
kiantį jam ištikimybę ir nuo
širdžią padėką už visokeriopą 
pagalbą ir prieglaudai ir ki-

nėjimas spaudoje prieš vaidini-: vadinamoje Charles Carroll Fo-
mą ūtų gražiai čia padėjęs. Dėl rum kalbėjo trys Lenkijos

lš. YH1 v*sn* ‘sėjo su kiausįmų žinovai. Katalikų
mintimi, kad čia ne tas žanras,

“In town tonight”. Drauge su 
juo buvo ir tos programos pui
kūs dainininkai — Patricia 
Scot ir Ix?n Dressler. Juodu 
dainavo atskirai solo ir taip 
pat duetą. Dainavo puikiai. 
“Kepurinę” pašoko ir keletą 
dainų (dvi lietuvių liaudies ir 
vieną anglišką) padainavo 
Alice Stcphens vadovaujama? 
Marijos augštesnėsės mokyk
los mokinių choras, kuris bu
vo geroje formoje. Surpryzą 
padarė Hilton viešbučio darbi

ninkų choras, padainavęs visą 
eilę dainų ir taip pat Harry 
King, su partnerka, kurie ste
bino publiką savo sugebėjimais 
daryti įvairius įspėjimus.

Banketas pradėtas ir užbaig
tas malda, kurią atkalbėjo peri. 

D. Mozeris. Pažymėtina, kad 
bankete dalyvavo daug .miesto 
ir apskrities valdžios pareigū-

kurio jie laukė, o kiti — su 
džiaugsmu, kad čia kažkas nau
jo, nenudėvėto, savojo autoriaus:

universiteto prokuratorius kun. 
James Magner, kuris praeitą 
vakarą lankė Lenkiją, dabarti-

duoto, autoriaus, iš kurio atei-!?!US iv?kius vadin.a aiškiu ver'
tyje galima daug ko tikėtis.

Aktorių talentas

Reikia pripažinti mūsų rinkti
nių aktorių talentą. Julius Ba
lutis yra visada didelis meis
teris, tarnų, elgetų, senuku vaid
menyse. Algimantas Dikinis 
bene pirmą kartą tokį elgetos 
vaidmenį atkuria. Jo platūs ga
bumai randa ir čia pritaikymą, 
parodant daug išradingumo. Irę 
na Nivlnskaitė paprastai sceno
je yra natūraliai, sakytume, to
kių švelnių, elegantiškų jude
sių. Čia jai reikėjo persilaužti 
į puskvaišės mergaitės pusiau 
nenormalius gestus, pavaizduoti 
tokios šaltą kikenimą, dainuoti 
žodžius, kurie jai pusiau bereiks 
miai ir kurie giliai rėžia žiūro
vui širdį. Ir ji tą uždavinį gerai 
atliko. Vytautas Valiukas yra

Areštavo už nepadorų
skaitymą vaikams

Chicagoje areštuotas Harry 
Meyer, 29 m. amžiaus, planų 
braižytojas oro spėjimo biure. 
Tėvai policijai pranešė, kad ji
sai iš spausdintos brošiūros 
skaitė 10 metų berniukui ir 
mergaitei sugestyvias, nepado
rias vietas. Vakar areštuotąjį 
tardė seksualių nusikaltimų 
biure.

. Keliausim helikopteriais 
♦

Nuo lapkričio 1 d. pradeda
mas reguliarus helikopterių 
susisiekimas tarp Midway ir 
O’Hare aerodromų ir Chica
gos miesto. Jį suorganizavo’ 
Chicago Helicopter Airways 
bendrovė. Helikopteriai nutūps 
krašte miesto, Monroe automo
bilių statymo aikštėje. Pirmie
ji keleiviai bus asmenys, besi-

žimusi į laisvę, tačiau, anot jo, 
rusai’darys viską, kad tai su
laikytų, nes Lenkija jiems rei
kalinga kaip dėl anglių, taip ir 
dėl strateginės pozicijos.

Chicagos universiteto koply 
čios kunigas D. M. Bryan, ku
ris neseniai lankė Rusiją, Len
kiją ir Čekoslovakiją, papasa
kojo, kad Lenkiją jis rado vie 
nintelę iš tų kraštų, kur buvo 
drąsiai kritikuojamas komu 
nistinis režimas. Jam atrodo, naudoją lėktuvų susisiekimu, 
kad Rusija kaskart mažiau' kurie už patarnavimą helikop- 
belinsksta naudoti savo armi ' teriu mokės po $5. Helikopte- 
ją maištų malšinimui satelitų riai kainuoja: mažieji — $145,- 
kraštuose. 000, o didieji — $255,000. Iš

Georgetown universiteto pro- pradžių numatoma, kad ši tar- 
kuriuos

nų, nemažai ir kahdidatų, tarp [r talentingas režisorius, ir ga- 
r bus aktorius. Jo sukurtasis Juokurių buvo ir Richard Stengei, 

kandidatas į senatorius. zupo tipas yra toks nuoširdus 
Aklas jo veidas lygus ir tartum

fesorius dr. Lev E. Dobriansky, 
kuris taipgi yra Amerikos uk
rainiečių kongreso pirmininkas, 
tvirtino, kad lenkų komunistą! 
vadas siekia didesnės nepri
klausomybės nuo Maskvos, nes 
juos spaudžia patriotinės len
kų rezistencijos augantis pasi-

nyba duos nuostolių, 
apmokės vyriausybė.

nejautrus, bet iš jo spindi pa- i priešinimas, kurio jie nebe

KANARĖLĖ CHICAGOS SCENOJE
JUOZAS PRUNSKIS

bėti ir ta proga buvo pakvies- metinėa šventės, vakarienės pro 
tas aplankyti jo žiemos buvei- yramoje. Iškilminga vakarienė 
nę Arizonoje. bvs garsioje Babre Ballroom

I salėje.
X Kun. B. Suginto Vasario 

16 gimnazijai remti naujo 28 
būrelio narių sąrašas: K. Do
bilas, J. Misiūnas, Pr. Micke
vičius, A. Paulauskas, J. Vit
kauskas, K. Vasiljevas, Edv.
Banevičius, K. Sinkevičius, O 
Leponienė, V. Valdukaitė (iš 
Clevelando), K. Toleikis, Henry 
Paulus, K. Stonys, E. Jazbu- 
tienė, K. Umbrasas, Pr. Paukš
tys, Pr. Mikalauskas, J. Jan- 
čauskas, J. Waslo ir inž. Žiū- 
rys iš Clevelando.

%
X Juozas M. Mozeris, sekre

torius District Savings and 
Loan, gavo ypatingą pagyrimą, 
kad jo bendrovė vadavauja pa
grindiniame atnaujinime senų-

Dramog konkursas, nors ir ne 
apvainikavo premija, bet vidėl- 
to mUms davė naujumu dvel
kiantį, modernišką K. Ostraus
ko veikalą “Kanarėlę”, kuri šeš
tadienį ir sekmadienį buvo su
vaidinta Chicagos Vienuoliktos 
gatvės teatre.

Neperdidžiausios patalpos su
darė kamerinį jaukumą, kur 
nepasimetama miniose, o gausus 
žiūrovų atsilankymas rodė, kad 
savojo teatro ilgimasi. Ypač 
miela buvo matyti didelį pro
centą jaunimo. Gal čia turėjo

w x 4. i reikšmės ir ta aplinkybė, kadX Vystančios sakos yra ant-J x , . • . , .

. . . . j pats autorius yra jaunas, dokto-
. ____ ___ | rato besiekiąs studiozas ir jo

laimėjimu norėjo dalintis mū
sų jaunieji kolegos.

Dramos siužetas nėra labai su

J

atsiųstas Draugo romano kon
kursui. Jis yra pasirašytas 
Nepaisos slapyvardžiu. Laikas
įteikti rankraščiams baigiasi dėtingas, bet mūsų scenoje ga-
lapkričio 1 d.

X Konsulas dr. P. Daužvar-

dis dalyvaus Visų Šventųjų pa
rapijos auksinio jubilėjaus ban
kete spalio 28 d. 6 vai. parap. 
salėje, 10806 So. Wabash Avė. 
Taip pat dalyvaus daug kuni
gų ir svečių, jų tarpe ir Morris 
B. Sachs.

X Mergaičių sporto klubas

Olympia įsisteigė Cicero, III. 
jų pastatų Bridgeporto apylin- Į Klubą globoti sutiko L. B. Ci- 
kėje. Vienas namas buvo gero- Cero skyriaus valdyba, 
kai išdegęs ir District Savings

X Dr. Vytas ir Nijolė Gra-and Loan davė paskolą kontrak 
toriui atnaujinimui to namo ir 
dabar tas namas duoda gražų 
pelną nuomomis. Illinois State 
Savings and Loan sąjunga da
vė tą pažymėjimą J. M. Moze- 
riui.

X Jei kas turėtų Lietuvoje 
leistų “Bibliografijos Žinių” 

1931 ir 1932 metų . numerius, 
kur buvo spausdinami prof. 
V. Biržiškos straipsniai “Iš lie
tuviškos laikraštijos praeities”, 
maloniai prašytume paskolinti 
kun. P. Prunskiui. Reikalinga 
Lietuvos enciklopedijos me
džiagai.

kauskai susilaukė pirmgimės 
dukrelės Astos Marijos.

X Julija (Krikščiūnaitė) ir 

Antanas Janoniai susilaukė 
pirmgimės dukrelės Ingridos 
Joanos.

x Stogo anteną priedų gau
na kiekvienas kas dabar perka 
televizijos aparatą pas Gradins 
ką, J. G. Television Co., 2512 
W. 47th Str.

X Feliks. Poviliui, gyv. Chi

cagoje, yra laiškas nuo Stepos
Liaudanskienės iš Telšių. Kreip 

X Antanas Gintneris išrink- į DRAUGĄ, 
tas komiteto pirmininku, ku-'
ris rūpinasi pastatyti a. a. dail. x Skautų tėvų ir rėmėjų ba 
prof. Ignui šlapeliui paminklą lius rengiamas š. m. lapkričio 
Chicagoje, šv. Kazimiero ka-, mėn. 17 d. Key Men’s Club sa- 
pinėse, kur velionis buvo palai- ičse, 4711 W. Madison st. 
dotas prieš pusantrų metų, o 1
dail. M. Laurinavičienė yra iš-; Perskaitę “Draugą” duokite 
rinkta minėto komiteto sekre-1 kitiems! 
tore.

na neįprastas. Anot vieno mo
kytojo :

— Nusibodo jau mums žiūrė
ti į pavaizdavimą enkavedistų, 
dabar grįžtame į Valančiaus u- 
bagus.

Trys elgetos

Tų elgetų į sceną buvo išves
ti trys. Visų pirma matėme Jo
kūbą (Julių Balutį) ir Roką (Al 
gimantą Dikinį). Jie čia pu
siau sąmoningai, iš įpratimo 
traukia posmus giesmių, kurio
mis jie pratę rinkti išmaldą prie 
šventoriaus. Jų krepšiai tušti. 
Jie varžosi dėl bulvės. Kalba 
apie trečiojo aklo elgetos — 
Juozu po (Vytautas Valiukas) 
pasisekimą, kad jį net kleboni
jos šeimininkė prie stalo sodi
na ir lašinių į krepšį įmeta. At

neša kvaiša mergaitė Aneliukė. 
Ji pas šeimininkus užuita, daž
nai Juozupas ją iš savo terbų 
vaišina.

Persilaužimas

Juozupas, nakčia susapnavęs 
perspėjimą, gailisi, kad svetimą 
kanarėlę pasiėmė. Suklupęs 
meldžia Viešpatį dovanoti. Eina 
nunešti atgal, nejausdamas, kad 
kanarėlės vietoje yra žvirblis. 
Susidaro graudi scena, kuri pa
rodo Roko ir Jokūbo niekšingu - 
mą, ir jie ryžtasi atsisakyti sa
vo nelemto kelio. Vaidinime 
džiaugsmo foną kanarėle, nusi
stebėjimą jos,rvieton pakeistu 
žvirbliu išryškina , triukšmingų 
vaikų būrys. ■ -

Veikalas turi simbolinę pras
mę ir atskleidžia charakterio 
lūžius. Juozupas — taurus žmo 
gus. Jis ilgisi gėrio ir grožio, 
kas čia simbolizuojama kanarė
le. Jis suklumpa neteisėtai ją 
įsigydamas, bet ir vėl išsitiesia 
apgailėdamas ir ryždamasis ati
taisyti skriaudą. Rokas — opor 
tunistas. Jis taikstosi prie sve
timos bulvės. Savo krepšy jis 
slepia pusbonkį. Kad gautų dau 
giau išmaldos, jis užsideda dirb
tinę medžio koją, nors abidvi jo 
kojos yra sveikos. Jis suktas, 
bet šiaip — nekenksmingas sa
vanaudis.

Blogiau su Jokūbu. Tas yra 
pavydus ir klastingas. Jis gi
liai užsidega patyręs, kad Juo- 
zupui sekasi. Jis nori kaip nors 
jam net už tai atkeršyti, kaip 
nors jį pažeminti. Jis klausia 
draugo, ar nenusidėjo, o pla

eina ir pats Juozupas. susiža- nuo ja naujas klastas. Tai savo-
vėjęs kanarėle, kurią su narve
liu jis nukniaukė miestely. Ka 
narėlę jis buvo pamilęs nuo to 
laiko, kai mažam tokį paukštį 
ponas parodė dvaro rūmuose.

Iš pavydo Jokūbas prikalba, 
kad aklam Juozupui kanarėlė 
būtų pakeista į žvirblį, kurį at-

ioc

tiškas lietuviško Tartiufo ti
pas. v

Simbolika

Taigi veikalas turi ne tik 
naują estetinę formą, bet ir gi
lią moralinę mintį. Tačiau ji 
neprasikiša, o natūraliai išplau
kia, net ir ne taip ryškiai. Žiū
rovui reikia net įtemptai pagal
voti, kad visą simboliką susek-

siekto tikslo džiaugsmas. Vei
kale, nors dialogai gyvi, bet 
veiksmo nedaug; savo giliu įsi
jautimu ir išradingumu aktoriai 
įstengė ir šį sunkumą nugalėti, 
įnešdami net humoro.

Šiltas žodis talkininkams

Reikia pripažinti, kad ir vai
kučiai — V. Glytas, V. Lazaus
kas, V. Nakas ir M. Pakalniš
kytė — vaidinimo metu globo
jami Nakienės, buvo labai vieto
je. Giedrė Gudauskienė paruošė 
jautrią lietuviškų melodijų mu
ziką, kuri smuikininko Matiuko 
pertiekta lydėjo daugelį scenų. 
Režisūros padėjėjas Alg. Mac
kus plokštelėmis ir lūpomis per- 
tiekė ir kanarėlės čiulbėjimą, ir 
žvirblio čirškimą. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apy- 
garos Valdyba verta šilto žo
džio, kad spektaklio adminisra- 
vimo rūpesčius pasiėmė iš ak
torių; šviesų technika buvo pa
vesta prityrusiam St. Gasiūniu.

Pažymėtina, kad šis pastaty
mas iš aktorių pareikalavo dide
lio įtempimo. Repeticijas teko 
daryti vienų namų rūsyje, ku
riame jau pradėta jausti rudens 
šaltį. Tas, o ir vėlyvos valan
dos, buvo jaučiama ypač vaikų, 
kuriuos vežiodami ir tėvai turė
jo nemažai pavargti. Ir dailinin 
kas Vytautas Virkau, kurdamas 
scenovaizdį, turėjo nemažai var 
go, negalėdamas pilnai išsitęsti 
ankštose patalpose.

Bet viskas baigėsi laimėjimu 
ką pripažino ir dramos kūrėjas 
K. Ostrauskas, šių eilučių auto
riui tardamas.

— Įdomu, kad pastatė pirmą 
mano kūrinį ir gerai pastatė.

Režisorius stengėsi išryškinti 
veikalo simboliką. Vaidinimą pa 
baigus, pasirodė vaikai, tiesda
mi rankas į nuskridusį paukštį, 
ir kiti dalyviai, pakėlę akis į 
erdves. ' Veikalo prasmės nesu- 
gavusiems šis paveikslas buvo 
išblaškymas tos rimties nuotai
kos po paskutinės scenos, bet 
gyvenusiems veikalo simbolika, 
tai buvo išryškinimas tos di
džios idėjos — kreipti mintį 
augštyn į grožį ir gėrį.

įstengia sukentroliuoti.
Chicagos lenkai pasiuntė te-! 

legramą Eisenhoweriui, prašy-' 
darni daryti pastangų, kad j 
Lenkiją būtų pasiųsti Jungti
nių Tautų stebėtojai.

Vaikų ligoninės sukaktis
Šv. Vincento Vaikų ir Moti

nų ligoninė, 721 N. La Šalie st., 
Chicagoje, atšventė savo 75 
metų sukaktį. Per tą laiką jo
je gydėsi ir buvo globojama 
apie 40,000 kūdikių bei vaikų. 
Šiuo metu toje ligoninėje yra 
207 kūdikiai, jaunesni kaip 3 
metai. Sukakties proga ligoni
nė buvo visiems atvira ir ją 
apžiūrėjo apie penketas tūks
tančių žmonių, daugelis jų jieš- 
kodami įsūnijimui kūdikių.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaH:

B. P. MARTIN

Sis kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekt] tas aukšty
bes, i kurias Dievas vedS 8v. Tere
sei*, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstlnas, „negali pada
ryt) ką nors didelio"’. Tačiau kas ne- 
gs'4 melstis, nusižeminti Ir mylėti?

P. P. Plūs XI
Siame amžiuje Sv. TereseiCs Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tBra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Krlętus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kfldyklai nejefslte j dangaus karalys
tę“. Dangus fr žeme praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 150 puslapių Ir kai
nuoja tik |1.00 Su kietais viršeliais 
11.50.

Mirė skulptore
Manteno ligoninėje mirė Ag-Į 

nes Fromen, 87 m. amžiaus 
skulptorė. Ji buvo gimusi Šve
dijoje. Meno studijas išėjo Chi- 
agos Meno institute ir jas gi
lino Paryžiuje. Dėstė meną 
augštesniose mokyklose. Ji pa
ruošė projektus fontanų Chi
cagos Meno instituto ir dauge
lio privačių namų.

Ė AI P IŠVENGTI 
S K A I S T Y K L O S

( Naujai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų munis patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite 5į 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
TTžsakymua au pinigais siuskite:

DRAUGAS
2834 So. Oakley Ava, 

Chicago 8. m.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatu Taisymai

Sąžiningai ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawyn St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8nSri

XXXXXXXX>00000000000000000

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 

,Gaunama “Drauge', 2334 South 
į Jakley Avė., Chicago 8. UI 
oooooooooooooooooooooooooc

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitėt litą nuosta

bi* gražiausių lietuviškų pasakų
knygų?

Būtinai nualplrklt! Bua džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mailema

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:

Knyga Iliustruota, 
pigi

dailiai Išleista Ir
- tik $2 50.

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

f ą \ A, { , r

Čikagos Vyry Choro Pirmininkę,

VYTAUTĄ RADŽIU,
liūdintį dėl tėvų, sesers ir brolių mirties toli

mame Sibire, nuoširdžiai ir giliai užjaučiame.

Dirigentas ir Choras

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus aplankai 
Užsakymus su pinigais siųskite:

250 paL, kaina $2J0
DRAUGAS, 1SS4 S. Oakley Ava, 

Chicago A m.

Alos nuostabios Ir nepaprastos arty 
gos personažus žltalp {vertina va
lytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
garnį, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo semta
drąsus be drąsos, assuprantąs pa
vojaus beprutljlmo prooess"

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiimiimiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii  

knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

U t sakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

______ ____________ Chicago 8, DL
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