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Kanclerio Adenauerio sėkminga rinkiminė kova
Kas ir kiek pagaminta

okupuotoje Lietuvoje
OKUP. LIETUVA. — Lietuvos statistikos valdyba rugpjū

čio 3 d. paskelbė platų pranešimą apie pramonės, prekybos ir že
mės ūkio valstybinio plano įvykdymą per pirmąjį šių metų pus
metį.

Kaip sovietinėje praktikoje 
įprasta, valstybinio plano įvyk
dymai ir šiame pranešime žy
mimi ne absoliutiniais skaičiais, 
o procentais. Tačiau apie eilę 
gaminių paduodama ir tikrieji 
skaičiai (kiek sovietinės statis
tikos skaičiai iš viso gali būti 
“tikri”).

Statistikos valdyba teigia, 
kad pirmojo pusmečio bendro
sios gamybos planą visa Lietu
vos pramonė įvykdė 109 pro
centais. Pačiame Vilniaus mies-z>

te pasiekta tik 104%, Klaipė
doje 105%, Kaune 106%, Šiau
liuose 112%, Panevėžyje 124 %>. 
Iš perduotų Liaudies ūkio tary
bai pramonės šakų mažiausią 
gamybos nuošimtį pasiekė Mais 
to pramonės valdyba (101) ir 
Prietaisų gamybos valdyba 
(101). Lengvosios pramonės vai 
dybos įmonės pagaminusios 103 
%, mašinų pramonės valdybos 
įmonės 102%.

Metant žvilgsnį į atskirų pra
monės šakų stambesnes įmo
nes, matosi, kad jos ne visos 
planus įvykdė. “Komunaro” že
mės ūkio mašinų gamykla pa
gamino tik 90 %_ to, kas buvo 
numatyta, Vilniaus plataus var
tojimo elektrotechnikos reikme 
nų gamykla pasiekė tik 86%, 
“Raudonosios vėliavos” fabrikas 
85%. Statistikos valdyba savo 
pranešime pastebi, kad “leng
vosios pramonės valdybos įmo
nės ne visiškai įvykdė medvil
ninių, lininių ir šilko audinių, 
odinės ir veltinės avalynės ga
mybos planą”. Atsiliko eilė įmo 
nių ir darbo našumo kėlimo pla
nus vykdant (“Elfos” elektro
technikos reikmenų, gamykla, 
“Ąžuolo” baldų fabrikas, “El
nio” odų avalynės kombinatas. 
Giedrio vardo kailių fabrikas, 
“Mąsčio” trikotažo fabrikas, 
Aleksoto stiklo gamykla, “Rū
tos” konditerijos fabrikas Šiau
liuose ir kitos).

Kas pagaminta
Kaikurių gaminių plano vyk

dymas žymimas Statistikos val
dybos pranešime ir absoliuti-

14,000 tonų, dešrų gamyba 
(Liaudies ūkio tarybai perduo
tose įmonėse) 5,000 tonų, svies
to (neskaitant pagaminti kol- 
hozuose ir namuose) 7,000 to
nų, sūrio 697 tonus, nenugrieb
to pieno produkcija 25,000 to
nų, augalinio aliejaus 3,200 to
nų, žuvies sugauta (Liaudies 
ūkio tarybos žuvies pramonės 
valdybos žinioje) 37,000 tonų, 
konservų pagaminta 17 mil. dė
žučių, konditerijos gaminių 11, 
000 tonų, spirito 745,000 deka
litrų, papirosų ir cigarečių 4, 
310 milionų, muilo 6,700 tonų.

Kai sovietinės įstaigos, spau
da ir radijas paprastai skelbia 
tik procentinius duomenis, čia 
skelbiami absoliutiniai skaičiai 
suteikia bent šiokį tokį vaizdą 
apie tikrąją gamybos apimtį, 
nors, kaip jau minėjome, sovie
tinės statistikos skaičiai priim
tini tik tam tikru atsargumu. 
Pačioje sovietinėje spaudoje ne 
kartą buvo iškelti faktai apie 
plano vykdymo ir skelbiamų ga 
mybos skaičių fiktyviškumą. Iš 
kitos pusės žiūrint, nėra abe
jonės, kad kaikurių gaminių 
planai yra viršijami. Pavyzdžiui 
spirito gamyba per pirmąjį šių 
metų pusmetį pasiekusi 167% 
to, kas buvo pagaminta per per 
eitųjų metų pirmąjį pusmetį. O 
tikraisiais skaičiais imant, šie
met per pirmąjį pusmetį buvę 
pagaminta 745 tūkst. dekalitrų, 
tuo tarpu per visus pereitus me 
tus tik 1,053 tūkst. dekalitrų.

Žemės ūkio gamybos tikrieji 
skaičiai slepiami

Lietuvos statistikos valdyba 
apie pramoninę gamybą (nors 
ir ne apie visą) dar pateikia 
kaikurių tikresnių skaičių, bet 
apie žemės ūkio gamybą to daž 
nai vengia. Pastebima, kad šie
met žymiai geriau buvę pasi
ruošta žemės ūkio darbams ir 
pavasario sėjai buvusi atlikta 
geriausiu laiku. Ir kolchozai ir 
tarybiniai ūkiai viršiję vasarinių 
kultūrų sėjos planą. Pagerėjusi 
ir agrotechnika. Žemė buvusi

Kremlius dabar žiūri
, į Turkiją ir Iraną

WASHINGTONAS, rūgs. 2— 
Maskvos naujas siekimas Arti
muose Rytuose, kaip patiria 
JAV žvalgyba, paimti į savo įta
ką Turkiją ir Iraną (Persiją). 
Metodai tie patys kaip Sirijoje, 
Egipte, Yemene. Pirmiausia pra 
deda nuo ekonominių darybų, 
paskiau siunčia savo agentus, 
kurie vietoje veiktų, baigia sau 
ištikimos vyriausybės sudary
mu.

Maskva pradėjo su Turkija ir 
Iranu pirmą žingsnį. Turirijoje 
yra Maskvos ekonominė misija, 
kuri atvyko su visokiais ūkiniais 
pasiūlymais. Turkijos privatinio 
pobūdžio prekybininkai du mė
nesius lankėsi Maskvoje. Mini
mas vienas iš ten susitartų da
lykų — kviesti Masktvą, kad 
pastatytų Turkijoje stiklo fabri
ką, priimant iš Maskvos paskolą 
penkeriem metam.

Maskva kaltina
MASKVA, rūgs. 2. — Sovie

tų spalida apkaltino sekretorių 
Dulles, jog jis nuvertino sovie
tų raketos reikšmę. Maskva pa
brėžia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės negalės dabar didžiuo
tis turinti persvarą. Nors sovie
tinė spauda skelbiasi, kad jų ra
keta „tarnaus taikai”, bet jų 
elgesys pakito.

Sovietai saiko, kad dėl tos ra
ketos dabar Vakarai turės pri
imti tokias nusiginklavimo są
lygas, kokias nurodys Maskva.

Neatidavus paso
HONG KONG, rūgs. 2. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
studentas Shelby Tucker, atsisa
kęs atiduoti savo pasą raudonie
siems, praėjusį šeštadienį buvo 
išvarytas iš komunistinės Kini
jos. Tucker su kitais amerikie
čiais jaunuoliais nuvyko į raud. 
Kiniją iš tarptautinio jaunimo 
kongreso, kuris buvo Maskvoje 
rugpjūčio mėn. pradžioje.

niais skaičiais. Per pirmąjį 1957 Seriau patręšta. Dideliuose pto- 
metų pusmetį Lietuvoje buvę tuose iškalkintos rūkščiosios dir 
pagaminta:

Elektros energijos 363 mil. ki

Pirmininku išrinko
SAN JUAN, Puerto Rico, 

rūgs. 2. — Lotynų Amerikos li
teratūros instituto kongresas 
praėjusį šeštadienį išrinko And
rės Duarte pirmininku. Andrės 
Duarte yra Columbia universite
to, New York, profesorius.

Mrs. D. Roosevelt
vyksta į Rusiją

LONDONAS, rūgs. 2. — Mrs. 
Franklin D. Roosevelt vakar 
trumpai buvo sustojusi Londono 
aerodrome, skrisdama iš New 
Yorko į Maskvą. Mrs. Roosevelt 
šį antradienį skris į Maskvą iš 
Copenhagos. Ji planuoja grįžti 
į JAV rugsėjo 29 dieną.

Ji norėtų aplankyti ir raud. 
Kiniją, jei vizą gaus.

Prašo užblokuoti
LONDONAS, rūgs. 2. — Pie

tų Afrikos apsaugos ministeris 
Francois Erasmus vakar atskri
do į Londoną prašyti britų pa
galbos, kad „padėtų sulaikyti ko 
munistų plėtimąsi Afrikoje.”

Vak. Vokietijos rinkiminėje
kampanijoje yra ir dešrų

Kiekvieno gero vokiečio širdies gilumoje tūno įsitikinimas, 
kad nėra medžiaginio gerbūvio ryškesnio simbolio kaip dešra. 

Praėjusią savaitę kancleris "■ ■■■

lovatvalandžių, durpių 1,142 
tūkst. tonų, elektvomotorų 167, 
000, elektros skaitiklių 596,000, 
apšildymo katilų 19,000 kv. met 
rų, apšildymo radiatorių 43,000 
kv. metrų, emaliuotų vonių 44, 
000, drenažo vamzdžių 14.4 mil. 
vienetų, kalkių (neskaitant pa
gamintų kolchozuose) 73,000 
tonų, plytų (neskaitant paga
mintų kolchozuose) 113 milionų, 
statybinio gipso 8,000 tonų, dė
žių 9,000. Padarinės miško me; 
džiagos išvežimas (per Lietu
vos miškų ūkio ir miško pra
monės ministeriją) 319,000 kub. 
metrų. Popieriaus pagaminta 
22,000 to., kartono 15,000 to., 
arklinių akėčių 14,000, lovų 25, 
000, dviračių 81,000, lininių au
dinių 2.7 mil. metrų, medvilni
nių audinių 6.3 mil. metrų, vil
nonių audinių 2.4 mil. metrų, 
šilkinių'audinių 4.4 mil. metrų, 
kojinių ir puskojinių 14 milionų 
porų, trikotažinių baltinių 6.7 
mil. vienetų, viršutinio trikota- 
Žo 2.2 mil. vienetų, odinės avaly
nės 2.4 mil. porų, guminės ava
lynės 1.4 mil. porų, pramoninės 
mėsos gamyba (neskaitant koo- 
peratyvinėg pramonės įmonių)

vos. Nors kolchozuose šiemet 
per pirmą pusmetį paruošta šie 
no daugiau, negu pernai, “tačiau 
šienapjūtės ir siloso raugimo 
planas daugelyje kolūkių ir ta
rybinių ūkių vykdomas nepa
tenkinamai”, sakoma statisti
kos valdybos pranešime.

Važiuoja pas Tito
VARŠUVA, rūgs. 2. — Len

kijos komunistų vadas Gomulka 
ir premjeras Cyrankiewicz šį mė 
nesį vyks į Jugoslaviją pasima
tyti su diktatoriumi Tito. Len
kijos vadai Jugoslavijoje bus še
šias dienas. Abiejų kraštų vadai 
svarstys nusiginklavimo ir ato
minių ginklų uždraudimo klau
simus.

KALENDORIUS

Rugsėjo 3 d.: Šv. Bronislava, 
šv. Izabelė ir šv. Serapija; lietu
viški: Jaugailis ir Mirga.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 7:24. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir joa apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, rytoj — giedra ir 
vėsu.

Plaukia į New Yorką
ATĖNAI, rūgs. 2. — Orto

doksų arkivyskupas Makarios iš 
plaukė „Frederiką” laivu į New 
Yorką dalyvauti Jungtinių Tau
tų posėdžiuose, kur bus svarsto
mas Kipro salos klausimas. Ar
kivyskupas Makariois nori Kip
ro salai nepriklausomybės.

Senato pakomitetis klausinėja 
JAV oro pajėgų pareigūną gen. 
John D. Ryan, ar yra kitose ba
zėse išeikvojimų, kaip kad buvo 
atrasta išeikvojimų Grenlandijos, 
Labradoro ir Newfoundlando oro 
bazėse. (INS)

Politikos lauke
CHICAGO, III. — Svarbiau

siųjų praėjusios savaitės politi
nių įvykių santrauka:

Senato vidaus saugumo ko
misija tris mėnesius tyrinėjo ko
munistų infiltraciją darbo unijo
se. Komisijos narys šen. R. L. 
Hruska pareiškė, jog komunistų 
infiltracija darbo unijose padi
dėjo nuo Korėjos karo. Senato
rius J. O. Eastland pridūrė, kad 
karo atveju komunistai galėtų 
suardyti JAV susisiekimo tink
lą.

Vakarai patiekė vienuolikos 
punktų nusiginklavimo planą 
Maskvai Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo pakomitečiui Londo
ne. Vakarų sąjungininkai (JAV, 
Britanija, Prancūzija ir Kana
da) nusiginklavimo konferenci
joje nusiginklavimo planą siūlo 
priimti visą, ne atskiras dalis. 
Sovietų atstovas Zorinas išsi
reiškęs, kad jis tame Vakarų pla 
ne nematąs ką tai „tokio vertin- 
go.

Prezidentas Eisenhoioeris nu
sivylęs Kremliaus vadais, kad 
jie atmetė pasiūlymą sustabdyti 
dvejiem metam atominių ginklų 
bandymus ir atdaro dangaus pla 
ną apžiūrėti teritorijas prieš už
puolimus.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės leido atskristi sovietų spraus 
miniam keleiviniam lėktuvui į 
New Yorko apylinkę. Lėktuvas 
atgabens sovietų delegaciją į 
Jungtinių Tautų posėdį.

V. M. Molotovas, buvęs sovie
tų ministeris pirmininkas, esąs 
paskirtas ambasadoriumi į Mon 
goliją (išorinę).

JAV atstovų rūmai priėmė įs
tatymą, kuriuo įsileidžiama 60,- 
000 užsieniečių per dvejus me
tus.

16-tas atomas
YUCCA FLAT, Nevada, rūgs. 

2. — Atominės ennergijos komi
sija šiandien išbandė 16-tą ato
mą Nevadoje.

Miestas auga
PEIPINGAS, rūgs. 2. — Šan- 

gajus, ketvirtas didžiausias mies 
tas pasaulyje, turi septynis milio 
nūs gyventojų.

Rašytojus varžo
LONDONAS, rugp. 30. — So

vietų Rusijos komunistų parti
jos vadas Nikita Chruščevas pa
sakė komunistams rašytojams, 
kad jie turi laikytis partijos lini
jos, pranešė vakar komunistų 
laikraštis „Pravda“. •

TRUMPAI IS VISUR
• Jordanas neįsileis penkių 

užsieninių kompanijų gaminamų 
filmų. Filmai nebus įsileisti tų 
kompanijų, kurios turi „tiesiogi
nį ryšį“ su Izraeliu. Nutarimas 
paliečia Jungtinių Amerikos1 
Valstybių, Britanijos, Olandijos, 
Italijos ir Turkijos kompanijas, 
kurios pažeidžia arabų boikotą 
prieš Izraelį.

• Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) pastatyta ra
daro stotis pradėjo veikti Stras- 
burge.

• Britai iš naminių gyvūnų la
biausiai mėgsta kates. Jų turi 
6,500,000, toliau seka 4 milionai 
kanarėlių, 1 milionas raudonųjų 
žuvyčių ir du milionai kitokių 
gyvių: šunų, beždžionių, papū
gų ir kt.

Konradas Adenaueris, 81 metų, 
su savo krikščionių demokratų 
partija skyrė rinkiminei agita
cijai pramonės srity Essene. 
Adenauerio rinkiminės kampa
nijos vedėjas kalbėjo apie deš
ras ir savo klausytojus suįdomi
no savo juokais, pareikšdamas, 
kad jie daug daugiau riebių deš 
rų suvalgė Vakarų Vokietijoj, 
kur yra- laisva gamyba, negu so
cialistinėj Švedijoj ar Danijoj.

Skvernai plevėsavo
Nėra jokios abejonės, kad Va

karų Vokietijos tretieji po karo 
rinkimai yra „pilvo rinkimai.” 
Beveik nesą abejojimo, kad juos 
laimės Adenaueris. Visokiam a- 
bejojimui pašalinti tinkamiau
sias vyras buvo tas pats judrus 
drąsuolis kancleris Adenaueris. 
Naudodamas automobilį ir pen
kių vagonų traukinį, jis vykdo 
rinkiminę kampaniją su tokiu už 
sidegimu ir energija, lyg būtų 
buvęs per pusę savo amžiaus 
jaunesnis. Juo labiau, kad žino, 
jog priešininkų svarbiausias ar
gumentas prieš jo kandidatūrą 
yra jo amžius. Viename mieste 
piliečiai su pasigėrėjimu stebė
jo, kai lipant laipstais į rotušės 
salę, taip mikliai lip, kad tik 
skvernai plevėsavo. O kitame su
sirinkime pareiškė: „O jie sako, 
kad aš senas! Gerai, aš stosiu 
prieš bet kurį iš opozicijos ir 
jiems parodysiu, kaip aš senas.” 
Klausytojai staugte staugė.

Į socialistų priekaištus, kad 
Adenaueris vedąs Vokietiją prie 
vienos partijos valstybės, jis at

kirto: „Pažiūrėkite į balsavimo 
duomenis parlamente: E. Ollen- 
haueris ir socialdemokratai 
balsuoja kaip 162 asmenų blo
kas, okrikšč. demokratai ir jų 
rėmėjai susiskaldo daugiau kaip 
į 100 nuomonių. Kas sakė, kad 
tai ne demokratiška? Mes ne
primetame savo nariams geleži
nės drausmės.” Paskui Adenau
eris nukreipė kalbą į socialistų 
užsienio politiką. „Mūsi| atrama 
Nato ir suvienyta Europa,” kal
bėjo kancleris. „O kuo remiasi 
socialistai ?”

Ollenhaueris skraido po 
Vokietiją

Atrodo, kad jie ir patys tikrai 
nežino. Ollenhaueris skraido po 
Vokietiją su savo žmona ir spau 
dos atstovais. Socialistų šūkiai 
buvo paryškinti gąsdinančiais 
plakatais, kurie skelbė, kad Ade 
naueris veda Vokietiją prie ato
minio karo. Viename pvz. yra 
toks sakinys: „Kas renka krikš
čionis demokratus, tas rizikuoja 
atomine mirtimi. Krikščionys 
demokratai Bremene atsikirto 
plakatais: „Kas renka socialde
mokratus, tie renka Ollenhaue- 
rį.” Tarp kitko Adenaueiui pada 
rė didelį patarnavimą Chrušče
vas Berlyile prieš dvi savaites 
pareikšdamas, kad Rusija nu
sistačiusi palikti Vokietiją pa
dalintą, tuo sugriaudamas svar
biausią Ollenhauerio priekaištą, 
kad tik „senio” (Adenauerio) 
užsispyrimas kliudąs Vokietijos 
suvienijimą.

Barzduko atsistatydinimas 
nepriimtas Chicagoje

CHICAGO, III., rūgs. 1. — Lietuvių Bendruomenės tarybos 
posėdžiai sekmadienį po pietų Morrison viešbuty pasižymėjo labai 
intensyviomis diakusi jomis.

S*natoriu» Thurmond (D., S.C.)
pasiekė kalbos rekordą senate. Jis 
kalbėjo 24 valandas prieš piimant 
civilinių teisių įstatymą, norėda
mas uždelsti įstatymo priėmimą.

Senatas priėmė civilinių tei
sių įstatymą, kuriuo apsaugoja- 
ma pietiečių negrų balsavimo tei 
sės.

Pinigų užsienio ekonominei ir 
karinei pagalbai pridėjo. JAV 
senatas pridėjo užsienio pagal
bai 3 bilionus,692 mil. ir 710 tu
kt. dolerių, tuo būdu grąžindami 
daugiau nei pusę bįjiono dol., ku
riuos kongresas anksčiau buvo 
nubraukęs.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

‘ 4h'

—Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio posėdžiai šian
dien vėl pradėti Londone. Jau penki mėnesiai ten kalbasi nusigi
nklavimo klausimais.

—Japonijos ministeris pirmininkas Kishi pareiškęs, kad Japo
nija pripažinsianti raudonąją Kiniją.

—Senatorius William F. Knowland (R., Calif.) pasiūlė įsileisti 
raudonosios Kinijos reporterius į Jungtines Amerikos Valstybes 
su laikinais „spaudos pažymėjimais” vieton vizų. Tai būtų pasi- 

i keitimas už įleidimą amerikiečių laikraštininkų. Knovcland pareiš- 
' kęs, kad jis nematąs kliūčių įsileisti Kinijos reporterius į JAV.

—205 Argentinos atstovai išrinkti š. m. liepos mėn. parašyti 
naują Argentinos konstituciją, kad paruoštų kelią naujiems pre
zidento rinkimams ateinančių metų vasario mėn.

Po Bendoriaus pranešimo or
ganizaciniais ir administraci
niais reikalais, kuriame kalbėto
jas padarė kaikurių priekaištų 
solidarumo mokesčio rinkimo 
reikalu, pirmininkas Barzdukas, 
savo ir valdybos vardu, įteikė 
atsistatydinimo raštą.

Tarybos pirmininkas Šlepetys 
dėl rašto pasiūlė tarybai pasisa
kyti balsavimo keliu. Taryba 
vienbalsiai nutarė atsistatydini
mo nepriimti. Atsistatydinimą 
nepriėmus Barzdukas padarė 
kaikurių paaiškinimų, liečiančių 
Bendoriaus kalbą.

Kultūros klausimais

Po dr. Girniaus paskaitos bu
vo gyvai pasikeista nuomonėmis 
įvairiais kultūriniais klausimais. 
Kelta klausimas, ar galima ko
munistinius autorius dėti į lie
tuviškus vadovėlius, pasidžiaug 
ta seserų nuoširdžiu įsijungimu 
į lituanistines studijas, kelta 
kaikurie klausimai, susiję su lie
tuviška veikla parapijose, reikš 
ta pasitenkinimas bendradarbia
vimu su Kanados L. Bendruome 
ne. Būsimos dainų šventės ir šo
kių festivalio reikalu pagei
dauta planuojant daugiau aišku
mo. Buvo kalbėta knygų gauna
mų iš okupuotos Lietuvos reika
lu ir kelta mintis, kad jos netin
ka mūsų mokyklai. Buvo iškelta 
pageidavimas ir pasikeista nuo
monėmis čia leidžiamų knygų 
reikalu. Buvo taip pat kelta min 
čių, kad reikia vieningumo ra
šybos klausimu. Kelta mintis at
skiras organizacijas priimti

Bendruomenės nariais ir tuo bū 
du padėti Bendruomenei sustip
rėti.

Benketas L. Bendruomenės 
tarybos nariams pagerbti

Cicero

Cicero Bendruomenė praėju
sio šeštadienio vakare suruošė 
bankietą suvažiavusiems tary
bos nariams pagerbti. Į jį atsi
lankė vysk. V. Brizgys, kuris sa
vo kalboje linkėjo L. Bendruo
menės darbams sėkmės. Svečių 
tarpe matėsi Lietuvos konsulas 
Daužvardis ir jo žmona, prel. Al
bavičius, iš Kalifornijos atvykęs 
kun. dr. Manelis, inž. Rudis, buv. 
Chicagos Bendr. pirm. Gaučys, 
P. Maldeikis, Babrauskas ir 
daug kitų Chicagos visuomeni
ninkų ir kultūrininkų. Vakarui 
vadovavo pirm. Bajerčius, meni
nę programą išpildė Blandyčių 
trio, Vasaičių sūnus ir A. Baro
nas.

Paralyžius ištiko
VIENA, Austrija ,rugs. 2. — 

Austrijos kanclerį Julių Raab iš 
tiko mažas paralyžius, jam da
lyvaujant žemės ūkio paradoje 
Ried’e, augštutinėje Austrijoje. 
Jis nugabentas į Linco ligoninę.

Nauja raketa
WASHINGTONAS, rūgs. 2.— 

JAV karo aviacija šiomis dieno
mis paleido'naują raketą iš Flo
ridos.

)
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GYDYTOJAS NĖRA MAGIKAS
DR. JONAS ADOMAVIČIUS, Chicago, IU.

Mes skubame į savo pa
čiu sunaikinimą.

Popiežius Pijus XII

— Diagnostika dar neišsivy
sčiusi taip, kaip chirurgija, sa
ko tūlas jaunas lietuvis. — Štai, 
kad ir mano draugas, — tęsia 
jis toliau, — serga ir serga, 
nors gydosi ir klusniai nurody
mus pildo. Kur jis nenueina —

gūs — jam tada viskas aišku. 
Patyrimo, gi, įgaudamas gydy
tojas pakeičia savo pirmykštį 
galvojimą: tam pačiam nusis
kundimui jis daug galimybių 
numato. Jis jas kritiškai ver
tindamas ir remdamasis tyri-

po 5-15 minučių apžiūrėjimo —. mų daviniais, duotu atveju, pa- 
pasikalbėjimo sugrįžęs tai tab- tikimiausią diagnozę nustato.
ietes, tai piliules rydamas. Jį 
gydo nuo vien iš pažiūros gy
dančiajam aiškios ir, jo nuomo
ne, pagydomos ligos. Sakyčiau, 
kad jis būtų nervuotas — bet 
kur tau; be to, niekas jam neu- 
ropsichinio negalavimo neįta
ria. Jis kaip negalavo, taip ir 
toliau negaluoja. Svarbiausia, 
kad jam nieks nenustatė, kas 
jam yra. Pagaliau jis nutarė nie 
kur neiti, namuose kentėti, nes 
vis vien niekas nepagelbsti.

Panašiai skundžiasi medicina 
ir jos tulu atstovu nusivylęs ne 
vienas mūsiškis. Šis sergančio
jo skundas yra labai svarbus. 
Susipažinkime su kaikuriomis 
jo detalėmis.

Illinois universiteto gydytojo 
Perlman tvirtinimu, jis pats ir 
betkuris kad ir labiausiai paty
ręs gydytojas Chicagoje be rei
kiamų tyrimų tik 5% teisingai 
diagnozę nustato. Taigi, visi ki
ti 95 visų ligonių pas betkurį 
gydytoją atsilankančiųjų turi 
būti studijuotini, tirtini ir tik 
tada pagal šių dienų medicinos 
pajėgas gydomi.

Pirmoji pagalba pilno gydymo 
neatstoja

Kiekvienam vyksmui reika
lingas atitinkamas laikas. Ne 
kitaip yra ir su dignozės nus
tatymu. Čia, žinoma, šalia lai
ko dar ir sugebėjimas reikalin-

Mėsinėje Biblijos nenusipirksi!] gas. Tai kiekvienam nemagiš- 
į kai nusiteikusiam žmogui aiš
ku. Toks supranta, kad vien

Reikiamai su medicinišku rej 
kalu nesusipažinusis gali klai
dingų prielaidų daleisti ir, iš 
jų išvadas padaręs, nukentėti. 
Tik pasakose nerealūs dalykai 
yra galimi. O šiaip gyvenime, 
ar tai lauką ariant, ar namą pla 
nuojant bei sveikatą taisyti be
sirengiant reikia ne fantazuoti,

temperatūrą pamatavus, pulsą 
užrašius, į liežuvį žvilgterėjus, 
kraujospūdį patikrinus bei gro
bus pabarškinus ar vidurius pa- 
maigius negalima, komplikuo- 
tesniu atveju, diagnozės nusta
tyti. Po tokio apžiūrėjimo gali

pagalba, bet ne
bet gyvenimo dėsniams paklus- f . J ® ,
.. T , . . .. - . šiandieniniam medicinos moks-ti. Juk ne vienas įs musų nei-
nam mėsinėn Biblijos pirktis. 
Niekam ųė galvon neateina kal
bėti, būk tokių knygų iš viso 
negalima gauti, jei minėtoj 
krautuvėj anos negautume. Gai 
la, kad dažnas mūsiškis ligos 
atveju kaip tik tokioj mėsinėj 
Biblijos ir teiraujas — jis svei
katos reikale dažnai pasimeta. 
Jis jieško sveikatos penkių mi
nučių vizite. Per trumpą laiką 
gydytojas,
kas, kad ir kaip prityręs, gali 
tik pirmą pagalbą suteikti. Apie 
teisingą diagnozę tokiuo atveju 
nė kalbos negali būti. Tą gydy
tojas gerai žino, bet tokia mada 
— už tris dolerius medicina: 
publika tikros vertybės retai pa 
sigenda. Diagnozės nustatymas 
yra laiką ir lėšas aikvojantis 
dalykas. O tokių dalykų žmo
nės nelinkę pirktis — jie ne są
matos savose išlaidose tokiems 
dalykam kartais nenumato. Šian 
dieninis žftiogus, vietoj tikrų 
vertybių, dažnai blizgučiais pa
sitenkindamas pats save žudo. 
Panašiai žmonės elgiasi, kai 
vietoj pilno gydytomi vien pir
mąją pagalba tenkinasi.

Geras vaisius ilgai noksta

Sveikatos ištroškęs, o tik pir
mąją pagalbą gavęs serganty
sis pradeda mediciną niekinti, 
būk ji nesugebanti diagnozės nu 
statyti. Jis taip elgias, nes su
pratimo mediciniškame reika
le stokoja. Kaip automechani-

lui atitinkąs gydymas.

MIRTIES PAMINKLAS

Aiva. L. Arnold (kairėje), 78 m. amžiaus? iš Massillon 
Ohio, įsiruošia sau kapą. Jam padeda jo draugas Theo. 
Flueckiger. (INS)

■

Šimtmetinio kalendoriaus oro mo. Jos išugdymas yra pasiekia 
pranašavimais šiandien tik ne- mas smulkmenomis, kad vėliau 
subrendėlis tebetiki. Ne kitokie su jos pagalba atliktume milži- 
pasikliauna dabar ir mediciniš- niškus darbus. I
kais spėjimais. Subrendęs žmo- žymusis psichologas T. M. ! 

gus šiandien nori šiolaikiniais yra taip pasakęs; “Tas kuris' 
medeiniškais laįmėjimais nau
dotis, o ne vien mediciniškais 
spėjimais maitintis. Gydytojas 
žino kokiuos veiksmus reikia 
atlikti, kad arčiausiai prie diag
nozė priėjus. Tik sergantieji 
kuo greičiau tegul savus magiš
kus nusiteikimus mediciniškais

nori, ir ryžtingai siekia sukurti 
didžiąją asmenybę, turi į savo 
būdą įsprausti savo tautos skir 
tingus bruožus, nudažyti juos 
reikalingais motyvais, pasaldin 
ti juos estetikos jausmais, išsi
rinkti profesiją, kurią pagrindi
nai turi žinoti, kad būtų tos 

pakeičia ir, gydytojų magikais profesijos menininku. Tada eik 
nelaikydami, tegul tikros medi- į gyvenimą, nes turėsi šv. Jur-
cinos keliu, savo sveikatą tai
sydami, žygiuoti pasileidžia.

gio kardą, kuriuo nugalėsi vi 
sus “slibinus” už savo tautos 
garbę, organizacijos žydėjimą

VYRAI - JĖGOS SIMBOLIS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Vyras iš prigimties veržiasi į pasaulį. Valia yra akmuo, į ku- 
kovą dėl būvio. Jis šeimos gal- ri visi atkanda dantis. Tik va- 
va, teisėjas, jos maitintojas; lios žmonės veda pasaulį pro- 
motina — globėja, auklėtoja ir gresu, jam vadovauja ir pasie- 
savo tyriu pasiaukojimu, meile kia laimės žiburį. Todėl daug 

būdamas ne magi- duoda šeimai šilumą, ramumą kas ir sako, kad vyras be valios
ir jautrumą. Vyras valdo pro

tu; moteris—jausmais, širdimi. 
Vyras gyvenimą analizuoja, 
skirsto, jieško logišku protavi
mu priežasčių, moteris intuicija 
nujaučia, supranta. Vyras do
misi politika, matematika, gam
ta, kriminalistika ir kitkuo; mo 
teris — muzika, istorija, kalbo
mis, tapyba ir t.t. Tik pažvelki
me į mažų vaikų žaidimus, tuo
jau įsitikinsime, kad berniukai 
žaidžia kareiviais, policininkais 
ir t.t. Vadinasi, visada lenkiasi 
jėgai. Tvirčiausias, sumaniau
sias yra vadas, žodžiu, jau žai
dimuose jaučiamas kovos troš
kimas, jėgos vyravimas. Mer
gaitės amžinai rūpinasi lėlėmis. 
Vadės nemėgsta, jos visos šau
kia, klykia, kol žaidimas išįra. 
Mergaitės jėgos, kovos žaidimų 
nemėgsta. Čia tarsi pajunti mei 
lės, globojimo, švelniausių jaus
mų pasaulį.

Valingas ir pasiryžėlis 

Vyrą pati prigimtis verčia'

yra šešėlis, kuris seka, yra ver
gas, ištižėlis. Jis dažnai būna 
kitiems našta, šeimai pražūtis, 
organizacijai — “Molio Motie
jus”. Taigi valia žmogaus turi 
būti ugdoma, lavinama. Ji pri
klauso nuo mūsų pačių gyveni-

Ar rūpinatės dčl

DIRBTINIU DANTŲ
Slydimo ar erzinimo?

Nebūkite apsunkinti laisvų dirbti
nių dantų alydinėjimu, iškritimu bei 
klibėjimu kai valgote, kalbate ar juo
kiatės. Tik užbarstykite truputį 
FASTTEETH ant dantų plokštelių, 
šie malonūs milteliai nuostabiai duos 
didesni patogumą bei tikrumą palai
kydami juos daug tvirčiau. Jokio 
limpančios košės skonio. Jie yra al- 
kaliniai (be-rūgšties). Pirkite FAHT- 
TEEETH bet kurioje vaistinėje. 
Nepraleiskite slydlnejan/dų

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075

kas negali sutvarkyti sugedu- rengtis gyvenimo kovai, o
sios mašinos pirm reikiamai jos 
neapžiūrėjęs, taip ir joks gydy
tojas Chicagoje, Mayo kliniko
se, Romoj ar Kaune bei kurioj 
kitoj pasaulio vietoj negali tei
singai diagnozės nustatyti pirm 
ligonio ligos istorijos tinkamai 
nesurinkęs, jo reikiamai neap
žiūrėjęs bei būtinų tyrimų esa
mam stoviui išaiškinti neatli
kęs. Tokio darbo pradžiai bet 
kokio pajėgumo gydytojui rei
kia valandos, pusantros, dviejų, 
o kom pi i k uolesni u atveju ir

laimi tik drąsūs, savimi pasiti
kį, valingi ir pasiryžę. Ištižė
lius, “bobiškus” likimas perse 
kioja.

Tikras vyras yra jėgos ir svei 
katos įsikūnijimas. Čia darbas 
ir sportas duoda geriausius vai
sius. Raumenys virsta geležimi, 
kurie veržiasi į laimėjimą. Bet 
necivilizuota jėga yra despotiš
ka, žiauri, gyvuliška. Raumuo 
reikia palenkti valiai. Jėgos ir 
dvasios harmonija kuria idealą. 
Čia pagelbsti blaivus protas, ku

daugiau^ laiko savam ofise su-' rį8 yra gyvenimo pagrindu, va
dovu į pasaulėžiūrą. Pastovi pa
saulėžiūra neduoda žmogui blaš 
kytis, mėtytis, klajoti, o veda 
tiesiu keliu į laimėjimą.

Vyras be valios — šešėlis

gaišti. Tik tada, ir tik tada pa 
ciebtas gali šiokios tokios diag
nozės tikėtis.

Giliau kasi — daugiau rasi

Dauguma pacientų yra ma
giškai nusiteikę. Tokie nei pi
nigo nei laiko nenori leisti sa
vos ligos diagnozės nustatymui. 
Jie vos tik savo nusiskun
dimą pasakę, jau laukia table
tės ar įšvirkštimo. Panašiai gal 
voja ir medicinos mokyklą be
baigiąs ar tik ką ją baigęs žmo-

Be valios žmogus neturi sava
rankiškumo ir nieko neatsiekia, 
nes dažnai gyvenime pastatytų 
kliūčių nepergali. Nors protas 
ir suteikia siektinus uždavinius, 
bet pasyvi valia jų teigiamai ne 
išsprendžia. Neveltui sakoma, 
kad valia paremta jėga valdo

ir savo šeimos leidimą. Jei žū
si — garbingai, o jei laimėsi, 
tai kursi šventoje Kryžių že
mėje paprastą rojų”.

Todėl, tikras vyriškumas glū
di lietuviškame būde, kuris be 
paliovos yra grūdinamas ir lo
pomas organizacijose, tautos 
kultūriniame gyvenime.

Tokiais pasiryžėliais turime 
būti ne vien paskiri asmenys, 
bet visi lietuvių tautos sūnūs.

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
'ŪDYTOJAS IR CHIRURG*

IV .T! t 18 <1T D rnu AH
3925 VVest 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—•< p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

Savo troškimuose moterys 
yra daug trapesnės už vyrus, 
tačiau jos daug gudresnės sa
vuosius troškimus nuslėpti.

—Guarini

H><X>OO<>O<X><X><KXKXKKX>O<HXH>O<>

RADIJUKAS

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 8-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Rea. 163-f S. 49th Are., Cicero
Kasdien 1-S vai Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

= LIETUVON
Naujausi, maži, lengvi Transistorl- 

niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti ) Lietuvą. Im
liai ekonomiški; ilgai veikla iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydi.

Užeikite įsitikinti J šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų; vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Įsi 
neatsiliepia, šaukite KEdzte >-*1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik suaitarua

r„ T£LEVISIOn
(sales - Service)
„ Sav. Ini- A. NUMENA*
8821 S. Halsted — OLlffside 4-5445 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9 
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DR.Tlr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal ausltarlma 

■ 'Bl valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd tan išskyrus trečiad Ir
šeštad

Res. tel. GRovehUl 6-5008

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7154 South WeHtern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — I v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1148 
(ten. tel. WAlbrook 8-8786

Tel. ofiso — HE 4-1203 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. M A .C I 0 M A S
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

• NAMŲ RAKANDUI
• TELEVIZIJOS, RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY. GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAlumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIŪNAS^
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GURKI, R S LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South VVertern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vaJ. h- 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3838 
Kės telef. VVAlbrook 6-6078

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartL 

Telef. ofiso LAfayettc 8-4048 
Res.: VVAlbrook 6-8048

~>1. ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2834
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-8 
Antr. 1-8. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.__________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenne 
Ohieago 88. IU 

betonas REpnblIe 7-4800 
R jzldencša: GRovehUl 4-8181
pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 SL, Beverly Hills

vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v»ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PlJUman 6-4788 
Buto — BEveriy 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAU8 LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltartma

ja P. ŠILEIKIS, 0. Ų.Gf (trthopedas - Prutndstas
Aparatal-Protezal. Med ban-

“ dalai. Hpeo. pagalba kojom 
(Areli Supports) lr U L

Vai.: 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 1-1 
ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAI»
2850 W. 63 rd SL, Chicago 29, IU 

TeL PRoapect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63 rd Kt
Ofiso tel. REUanoe 5-4410 

Resid. telef. G KovehUl 6-0017 
Valandos; 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. Uk po pietų. 
Trečiad. lr šeštad pagal sutarti

Oftao tel. Clllluldf 4-2886 
Rezidencijos: IjAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47 th tr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(CIvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai fl-2294

6002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 8-0868 
Kitu laiku lr trečiad. sunttarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisu ir m.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr suitg susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5: šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas WA 5-9729

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDMTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 691h Street
(68-os ir Maplcuood Ave kampas)

Tel. oftao PRoapect 6-8400
Rezid. PRoapect 4-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaSkevIčIūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-S p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. oftao Vli-tory 2-1681
Rez. Vlctory 2-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PrlSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 8-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kurtose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. VVestem Ave., Chicago 36, III.

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

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

OISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN. '
1447 S. 49thCt., Cicero 50, Hl., tel. TO 3-8131-32

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenne 
Oftao vai.: nuo 9-4 lr nuo (-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

Resklenof šos tel. BEveriy 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir materą ligą 

2454 Weet 71at Street
(71-o« ir Oampbell Ave. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
Aešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso tetof. Y Anta 7—1144 
Resklendjns — KT<-wait 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

754 Wwt 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gat*8> 

VAL 1—4 tr 6:8ft—*8:80 p. p. kaa 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; S—6; 7-9.

šeštad 10—12. Trečiad. atdaryta 
LAfayette 8-4848.

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street 
Kasdien »—7 vai. vak. Aeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd RL, tel. ReoabUo 7-8818. 

Oftao telefonas — Bishop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 8:00 v. 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubUo 7-2280 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:80—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akta lr pritaiko aklnlna, 

keičia stiklas ir rėmus 

4466 8. Califomia Am. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki S vak. (trečiad. ui- 
larvtn) šeštad. 10 ryto lkl 8 v. p. p.

Tel. ofiso PR. J-8446, rez. HE.4-8150

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai? nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 iki 8 v- 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 1821 So. Halsted Street
Tel. oftao CA. 8-0257, rez. PR. 6-4469 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
lietuvis akių gydytojas

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Ardu 7-1828

Pritaiko akinius 
Kreivas akis

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo fi lkl 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
{ mokyklos valkus.

4712 South Ashland Ave.
ToL VArds 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:80
* Iki 6 vai. Hekmsd Ir treč uždara

Tel. ofiso PR 8-1888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VYert OSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir 7:84 
lkl 9 vai. Trečiad. Ir šešt.. uždaryta

Telefonas GRovehili 0-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TjIOŲ SPECTAIJSTB 
— PRITATK0 AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.
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Antradienis, rugsėjo 3 d., 1957

TOBULYBĖS KLAUSIMAS
LIETUVIŲ SESELIŲ INSTITUTAS

Praeitų savaitę Chicagoje pasibaigė seselių lietuvaičių in
stituto studijų savaitė, sutraukusi apie 300 dalyvių iš visų ketu
rių lietuviškų kongregacijų. Studijos buvo suorganizuotos labai 
kruopščiai tiek techniniu, tiek moksliniu atžvilgiu. Už tai reikia 
sveikinti šių studijų organizatorę seselę Eucharistą. Paskaitas 
skaitė visa eilė asmenų ne tik iš Chicagos, bet ir iš New Yorko. 
Čia netrūko ir įvairių kultūrinių pramogų bei susitikimų. Tai bu
vo kartu lyg akademinis paminėjimas seserų Kazimieriečių 50 
metų gyvavimo jubilėjaus.

Galima sakyti, kad idėjinį šių studijų centrą sudarė grupi
nės diskusijos tema: “Amerikos lietuvaitė vienuolė modernia
me pasaulyje”. Šių diskusijų tikslas buvo rasti galimai tobulesnį 
suderinimą tų idėjų, su kuriomis tenka susitikti lietuvaitei se
selei Amerikoje.

*\
Labai aktualus šiandien yra klausimas, ar seselė gali būti 

moderniška ir kaip ji gali tokia būti savo vienuoliSko pašaukimo 
neprarasdama. Taip pat dabar kyla klausimas, kiek seselė, gyven
dama tobulybės gyvenimą, gali būti amerikietė. Šiandien taip pat 
darosi labai aktualus klausimas, kaip amerikietė seselė gali būti 
lietuviška. Seselėms, diskutuojančioms šiuos klausimus, gali bū
ti priimtinas tik toks atsakymas, kuris patenkintų augštus krikš 
čioniškosios tobulybės reikalavimus.

KETURIOS KALBĖTOJOS

Visų keturių kongregacijų kalbėtojos pasisakė atskirai ku
riuo nors vienu iš keturių pagrindinių šių diskusijų temų: apie 
modernumą, amerikietiškumą, lietuviškumą ir šventumą.

Pirmoji kalbėjo seselė Anna Maria iš Šv. Kazimiero kongre
gacijos. Kalbėdama apie moderniškumą, ji kėlė mintį, kad seselė 
turi būti savo laiko žmogus, turįs pareigų savo laiko uždavi
niams. Seselė Felicija, iš Nekalto Prasidėjimo kongregacijos, 
kalbėjo apie amerikietiškumą. Ameriką ji apibūdino, kaip lais
vės ir tolerancijos sąrangą, duodančią daug galimybių religinei 
ir kultūrinei veiklai. Seselė Cecilija, iš Nukryžiuotojo Jėzaus 
kongregacijos, kalbėdama apie lietuviškumą, jį grindo natūralu
mo argumentu. Ji sakė, kad Dievui nebuvo jokio sunkumo mums 
leisti gimti kokioje kitoje tautoje, bet jeigu jis leido mums gimti 
lietuvaitėmis, tai šio fakto negalima apeiti. Seselė Leoną iš Šv. 
Pranciškaus kongregacijos, pradžioje pastebėjo, kad čia disku
tuojami klausimai, kaip: amerikietiškumas, lietuviškumas ar 
modernumas stovi labai toli vienas nuo kito vien pasaulietiškai 
juos svarstant. Jie tačiau gali būti suderinti juos pašventus, t. 
y. juos apvalius nuo jų' neteisingumų.

Vyskupas V. Brizgys, baigiantis diskusijoms, padarė keletą 
kritiškų pastabų, persergėdamas, kad moderniškumas gali grei
tai išvirsti į modernizmo klaidą, kuri yra Bažnyčios pasmerkta; 
kad amerikietiškume šiandien yra nemažas materializmo pavo
jus, prieš kurį nesenai pasisakė kard. Stritch; ir kad tautišku
mas gali greitai išvirsti tautiniu šovinizmu, už kurį negalima pa
sisakyti. Bažnyčia yra pasmerkusi tokį modernizmą, kuris ma
nė, kad kiekviena nauja tiesa yra natūraliai teisinga, o kiekvie
na sena tiesa yra savaimi klaidinga.

AR TEISINGAS KELIAS

Šios diskusijos susilaukė labai gyvo atgarsio studijų daly
vių tarpe. Ta proga ne vienam gali kilti klausimas, ar gerai, 
kad seselės savo studijose šitokius klausimus kelia ir stengiasi 
rasti į juos atsakymą. Iš diskusijų eigos paaiškėjo, kad šie klau
simai nėra be pavojų. Beveik kiekvienos šių sričių neatsargus 
formulavimas tuojau susitinka su pavojumi, pasidaryti klaida. 
Dėl to galbūt apie vertybių suderinimo pastangas galime kartu 
su viena poete sakyti: “Visas dorybes suderinti viename žmo
guje ir būtent tas, kurios viena kitai prieštarauja, yra beviltiš
ka viltis kiekvieno vyro, žmonos ar mylimojo. Nereikia nei sa
kyti, kad šis bandymas turi baigtis nepasisekimu, nes aklas, 
lengvas ir juokingas tyrinėto jas* nuolat iš vieno kelio eina į kitą 
su tomis pačiomis viltimis”, Taip rašo viena poetė “New Yor- 
ker” žurnale š. m. kovo mėn. 16 d.

Ar panašiai negalima pasakyti apie Seselių Instituto bandy
mą suderinti lietuviškumą, amerikietiškumą, modernumą ir šven
tumą?

Tai būtų galima pasakyti tuo atveju, jeigu mes neturėtume 
Abraomo vilties, apie kurį apaštalas Povilas sako: “Jis prieš 
viltį tikėjo vilčiai, kad būsiąs daugelio tautų tėvas” (Rom. 4, 
18). Po to, kai Kristus dieviškumą suderino su žmoniška pri
gimtimi, joks natūralių dorinių vertybių derinimo darbas nėra 
utopija. Dėl to ir šį Lietuvių Seselių Instituto darbą mes galime 
žiūrėti kaip į vertingą pastangą giliau suprasti savo tobulybės 
siekimo uždavinį ir suvokti savo vaidmenį visuomenės gyveni
me.

KONKRETUS TOBULUMAS

Vienas iš pavojų, kuris ištinka žmogų siekiantį krikščioniš
kojo tobulumo, yra konkretumo ar realumo praradimas. Dau
gelis nori būti šventais, bet tik ne čia ir ne šiose susipainioju
siose aplinkybėse. Tai iškelia vienas šio laiko krikščioniškos to
bulybės mokytojų, tėvas R. Garrigou-Laigrange. Jis sako, kad 
daugelis “įsivaizduotą tobulumą sumaišo su realiu ir konkrečiu 
tobulumu, kurio Dievui lemiant jis turi siekti čia ir šiose aplin
kybėse.” Dėl tos priežasties daugelis žmonių “palieka nuošaly 
veiksmingą meilę ir ją iškeičia į jausminį pamaldumą ar supla
ka su juo.”

Seselių Instituto pastangos liudija, kad čia nenorima apeiti 
sunkius klausimus ar užsimerkti prieš juos. Čia drįstama juos 
aiškintis. Dėl to į šias pastangas mes galime žiūrėti kaip į au
tentišką ir klasišką katalikybės kelią.

s
Šalia to, Seselių instituto žygis savyje slepia dar vieną ge

rumą. Rengdamos panašias diskusijas seselės, atrodo, yra įsisą
moninusios tiesą, kad vienuolyne gyvenąs žmogus nėra be įta
kos visuomenei. Nors vienuolis tam tikra prasme yra atsiskyręs 
iš visuomenės, tačiau jis neliauja daręs jai įtakos. Žodis, kurį se
selė pasako ar kurio ji išmoko, formuoja visuomenę. Dėl to rei
kia labai džiaugtis, kad seselės nepalieka atsitiktinumui nuspręs
ti kokį vaidmenį jos vaidins visuomeniniame gyvenime. Tobuly
bės keliu einąs žmogus turi net daugiau pareigos rūpintis savo 
teisingu vaidmeniu visuomenėje, negu tas, kuris ypatingo dėme
sio į savo tobulumą nekreipia.

Tai nereiškia, žinoma, kad seselė turėtų kištis į kiekvieną 
klausimą, iškilusį gatvėje ar fabrike. Bet tai reiškia, kad ten, 
kur seselei tenka atstovauti kokią pažiūrą, ji atstovautų pažiū
rą tikrai išplaukiančią iš krikščioniškojo tobulumo, K, Bgd.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO ILLrNOlS

SVEIKINAMAS

Naujai išrinktas Wisconsino senatorius VVilliam' Proxmire 
(D.) sveikinamas VVashingtone senato daugumos lyderio Lyn- 
don Johnson (D.) VVashingtono aerodrome. (INS)

VOKIETIJA - PASAULIO DĖMESIO 
CENTRAS
KZ. T- KUS

Rugsėjo 15 d. V. Vokietija iš
rinks parlamentą-Bundestagą. 
Šiandien mįslė, kas rinkimus lai
mės — Adenauer ar Ollenhau- 
er. Tai yra dviejų didžiųjų par
tijų — krikščionių demokratų 
ir socialdemokratų — vadai, po
litikai, žymios asmenybės. Rin
kiminė kova vyksta pilnu karš
čiu, tempu ir priemonėmis. Kal
ba ir vieni ir kiti, savo progra
mą ir pažadus rinkikams perša 
su ypatinga srove. Valdančioji 
partija — krikščionys demokra 
tai — valdė 12 metų ir jai labai 
daug padarė, žada dar daugiau 
duoti žmonėms ir V. Vokietiją 
padaryti stiprią politiniai ir ka
riniai, laikytis Vakarų pusėje, 
nes tai geriausias laidas, kurį 
ji gali pasiekti. Opozicija savo 
laimėjimą daugiausia sieja su Vo 
kietijos sujungimu. Tai labai 
rimtas ir patrauklus argumen
tas. Adenauer per 12 metų pa
darė tiek daug gero V. Vokie
tijai, bet sujungti neįstengė. Jo 
argumentai dėl ko neįstengė yra 
irgi svarūs, žinomi, suprantami.

Sujungimas
Socialdemokratai prašo rin

kikų duoti jiems valstybinę tei
sę sujungti Vokietiją jų planu 
ir pasirinktais keliais. Juos mes 
žinome. Tiesioginis sąlytis su 
Rytų Vokietijos komunistine vy 
riausybė, per ją ar tiesioginiu 
kontaktu Vakarų Vokietijos nau 
josios vyriausybės vadų. su 
Kremliumi. Žinome ir Kremliaus 
norą, planus ir sujungimo są
lygas. Neutralumas, šaltesni 
santykiai su Vakarais, ypač su 
Amerika. Adenauerio vyriausy
bės įsipareigojimų .Vakarams 
suspendavimas. Karinis stipru
mas ribotas. Bet ir tą žinodami 
socialistai visą rinkiminės kovos 
ugnį kreipią į sujungimą. Jie

nesibaido sujungimo sąskaiton 
peržiūrėti dabartinės valdžios 
politinės linijos Vakarų atžvil
giu. Kas reikštų labai nemalo
nią Vakarų Europos situaciją, 
Vakarų politinėje ir karinėje 
gynybos srityje tiesiog tragedi
ją, naują perplanavimą ir per- 
sigrupavimą. šios priemonės Va 
karams yra rimtos, perdaug rim 
tos, kad galėtų likti tik papras
to stebėtojo rolėje. Prie Aden
auerio ar krikščionių demokra
tų vyriausybės jiems nėra jokios 
vilties ką nors pasiekti. Tik prie 
socialdemokratų, nors jie ir ne
pultų į Maskvos glėbį, tokia pa
dėtis pramatoma ir yra daug 
vilčių pasiekti seniai Maskvos šie 
kiamą tikslą — per V. Vokieti
ją suskaldyti Vakarus ir visas 
jų apsiginklavimo ir komunizmo 
sulaikymo užtvaras sugriauti. 
Vakarų ir Rytų pastangos ma
tomos. Vakarai visą pokario lai 
ką verčia sovietus leisti Vokie
tijos sujungimą atlikti laisvų 
rinkimų principu. Toks noras 
ir siekimas yra Adenauerio vy
riausybės. Rytai kartu su Mask 
va matė 1953 metų Berlyno 
“liaudies” norus, nesileidžia į 
kalbas. Jų sąlygomis, arba dvi 
Vokietijos. Pagaliau atsirado 
grasinimai ir bauginimas, sky
rimas žmonių patrankų mėsai. 
Tai paties Kremliaus Nikitos ir 
gęstančios “žvaigždės” Bulgani- 
no. Pagaliau vienas socialdemo
kratų žemesnis vadas iškėlė lai- 
'mėjimo galimybę pasiekti reli
ginėje politikos skirtingumo sri
tyje. Jis paminėjo 1928 metų 
Amerikos prezidento rinkimus, 
kur katalikas Smithas pralai
mėjo kvakeriui Hooveriui. 

Religija ir rinkimai
V. Vokietijoje yra 52 mil. 

(1955.1.1 d. J. Tautų statistika)

gyventojų. Čia įskaitoma V. Ber 
lynas — 2,211,000 ir Saro kraš
tas — 991,000. Žinome, kad 
krikščionių demokratų partiją 
Sudaro dauguma katalikai, so
cialdemokratų — protestantai. 
Vakarų Vokietijos gyventojai 
religijos atžvilgiu taip skirsto
si: 53% protestantų, 42% ka
talikų ir 5% kitų religijos ša
kų. Jei visi protestantai balsuo
tų už socialdemokratus, dar pa
trauktų likusius 5% kitų, lai
mėjimas užtikrintas. Taip nebu 
vo jau 12 metų. Komentatoriai 
Amerikoje ir Vokietijoje balsuo 
tojus skirsto pusiau — 50-50. 
Tačiau ir taip nėra. Krikščionių 
demokratų protestantiškosios 
dalies-sparno vadas Gerstenma- 
jeris pareiškė, kad toks suskirs 
tymas neišlaiko nei. logikos, nei 
kritikos. Niekas negali žinoti, 
kuris katalikas ir kuris protes
tantas balsuoja už vienus ar ki
tus. Rinkimai yra slapti. Praei
tis parodė, kad už Ądenauerį 
balsuoja ir katalikai ir protes
tantai. Už Ollenkauer irgi taip 
pat. Remti rinkimų laimėjimą 
religija yra toks tikrumas, kaip 
iš vandens mūryti dangoraižius. 
Rimti ir objektyvūs vertintojai 
ir religijos atvejuje mato pil
nesnį laimėjimą krikščionių de
mokratų, kaip socialdemokratų. 
Vokietis yra darbštus ir kultū
ringas. Jis be aiškinimo mato 
tiesą ir atskirą gėrį. Šiandien 
vokietis naudojasi tomis gėry
bėmis ir geru gyvenimu ne so
cialdemokratų dėka, bet savo 

1 darbu, kuriuos parūpino dabar
tinė valdžia, kurią parėmė ir 
padėjo tik Vakarų demokrati
nės tautos ir Amerika. Taigi

H

balsuotojai pasirinks ne vergi- turinga ir darbšti tauta, kad 
ją, bet laisvę. Sujungimas įvyks galėtų vergauti. Be to, turi jė- 
ir prieš didžiausią Maskvbs ne- gos ir talkininkų šį veiksmą ir 
norą. Vokietija yra perdaug kul darbą pasiekti.

Jr

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svary) 

DABAR GALIMA SIŲSTI f LETUVĄ IR 
TOLIMĄJĮ SIBIRĄ

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

r
Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKA1 IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

V CHICAGO 7, ILLINOIS
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Trys Taupymo Būdai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmetį pa- 
reguliarią taupymo 

knygelę ir pagal nustaty-
?ljŠ to laiko certifikatą už in- 

dėlius, kurie išbus 6 mė-
98 nesiūs.

98

JANIS KUDZEJS
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(TĘSINYS)

Sielą ir kūną kutenantieji armonikos garsai iš
tiesė tiesų ir įmetė į šokių sūkurį ir tokį, kuris liūde
sio ir juodų minčių prislėgtas, buvo sulinkęs kaip ra
gas.

Gražių valandų yra nedaug! .Gyventi! Tegu vel
niai traukia, bet gyventi.

Čia šis vagonas buvo pilnas važiuojančių uždar
biauti. Dauguma daina pritarė armonikai ir mušė ko
jomis taktą į vagono grindis kaip pablūdę.

Kažkuris ištraukė piuklą iš pasuolės ir jį lanksty
damas, mušė taktą į jį. Toks savotiškas, ypatingas 
skambesys. Lyg vaitojo, lyg verkė.

Tai dar nebuvo viskas. Kažkokie du buvo savo 
kišenėse radę lūpinę armonikėlę.

Skambėjo visi ir viskas. Čia viskas vyko kaip pa
siutusiose vestuvėse ar paties pragaro muzikos kon
kurse.

Įėjo konduktorius biletų patikrinti. Pirmą aki- 
įpirksnį vargšas žmogelis sumišo. Užkišo abiems del
nais ausis. Tada atsigavo ir rėkė:

— Kas čia iš tikrųjų darosi, mano ponai?!
— Koncertas be pinigų! atrėkė kažkuris.
— Ar negalėtumėt truputį tyliau? — jis sakė.
— Tyliau? Jei džiaugtis, tai džiaugtis! Iįcypimo,

broleli, nieko neišeis...

2'/2% PROCENTŲ
(metinių)•

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 
indėlį 12 mėnesių

3% PROCENTŲ
(metinių)

išmokami kas pusmetį pa

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 18 mėnesių
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Apdrausti iki $10,000.00 Federal Insurance Corporation. 
Indčlių cerMfikatal yra Išrašomi sumoje $1,000.00.

CHICAGO 36, ILLINOIS

Marąuette National Bank
6316 South Westem*Avenue

— Ei, Lipurai! Lipurai! Lipurai, viščiuko broli! 
Tu kurčias?

Pagaliau per visą triukšmą Lipuras išgirdo šau
kėjus.

— Na? Ko reikia! — Jis atrėkė piktai ir su didele 
burna.

— Tu pagrok ir sudainuosim pono konduktoriaus 
garbei: “Geras su geru susitiko!..”

—Tebūna!
Drožė visi. Įeidamas šį paraginimą girdėjo ir vy

riausias konduktorius.
Abudu papyko, pasibarė, bet kiek ilgai žmonės 

gali pykti, kai juos linksmina. Abudu pradėjo šypso
tis, pagaliau juoktis.

Kažkuris iš dainininkų buvo daugiau ištraukęs 
alaus, toks drąsesnis. Drąsiai priėjo prie konduktorių 
ir abiem draugiškai sumušė per petį:

— Jūs abu esate geri vyrai!
— Ką jūs sakėte, — vienas paklausė.
— Sakiau, kad esate puikūs vyrai!
— Kodėl?

— Kodėl? Todėl, kad ne vienas jūsų vietoje būtų 
pradėjęs rašyti protokolą ir draskytis, kad mes dainuo 
jame, bet jūs... jūs suprantate, kas yra?., kas yra jau
nystė. Ponai, jūs juk suprantate, kad jaunystė tik 
kartą žydi.

— Teisingai.
— Na, matote, aš jau supratau, kad jūs puikūs 

vyrai...
— Sveiki!
— Sveiki, sveiki! Viso gero!
Lipuras juos palydėjo su maršu.

— Velnio bernai! — sakė vyresnysis kondukto
rius, pereidamas į sekantį vagoną. — Kas jie tokie 
yra?

— Uždarbiauti važiuojantieji. Latgaliečiai — pa
aiškino konduktorius.

— Puikūs bernai, puikūs bernai... Aš pirmą kartą 
šia linija. Turbūt čia linksma.

— O taip! Kaip Dievo soduose.
Linksmasis 'būrys truputį aptilo.
— Parūkykime, — sakė galingasis muzikantas 

Lipuras, nuo kaktos išsidraikiusius plaukus atmesda
mas, lr rankove nušluostė prakaitą.

Mano gerklė sausa! Ar yra dar kokia bonka! — 
Tykojo po suolu Antoška.

— Bonka, — sakai? Dar ryra marios! — sakė 
Rompampas, drąsiausias metėjas. Tai jis sakė tarsi 
milioną testamentų atsverdamas.

— Traukiny negalima gerti — kažkuris nurodė
— Negalima gert? Girdite, ką sako — negalima 

gerti! Ha-ha Vištos protelis tau, žmogeli? Įpilt — rė
kė Rampampas.

Bernai suėjo aplinkui, kiekvienas dĄo bonką prie 
burnos ir įtraukė.

Tiktai dabar kažkuris pastebėjo Andrių.
— Bratkau, tu!? Kur tu visą laiką buvai pražu

vęs! Jei būtum matęs, kaip mums čia sekėsi!.. Aš tik 
sakau, žiūrėkite, Rugajus atsiradęs...

Dabar visi sustojo prie Rugajaus.
— Eik, sėskis. Čia yra vietos.
— Rugajui dvi bonkas'! Rampampas komandavo.
— Ačiū, aš negersiu.
— Negersi! Gerk, kad tau sakau!
Ne, negersiu.
— Kokiame ordine tad tu esi vienuolis? Ir jie pa

tylomis įmeta... Na, nekrėsk šposų. Andriau... Te!
— Ne! — Andrius griežtai atsakė.
—- Na, tai įtrauk kokį dūmą. Gera markė 

siūle “Šprotą” Antoška.

£Bua daugiau),

ė i

pa-
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Laiškas iš Lenkijos

PUNSKO LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuvių visuomeniškai — 

kultūrinė draugija yra pirma 
ir vienintelė lietuviška organi
zacija atstovaujanti ir ginanti 
lietuvių reikalus Lenkijoje. Vy
riausybės legalizuotas draugi
jos statutas leidžia mums 
bendradarbiauti ne tik su 
LTSR, bet ir su visų kraštų 
lietuviais kultūros ir savišalpos 
srityse. Santykiuose su užsie
niais griebtai laikysimės tos 
linijos ir j politines painiavas 
nesileisime. Tikime, kad Ame
rikos lietuviai tai gerai supra
site. Mums būtų begalo ma
lonu su Amerikos lietuviais už
megzti lietuviškai kultūrinius 
ryšius.

Mūsų tautinė grupė Lenkijo
je nėra gausinga. Apie 40,000 
po visą kraštą išmėtytų lietu
vių. Tačiau jos esimas Seinų 
apylinkėse yra gana tamprus 
ir gyvas.

Turime kelis chorus, dramos 
ratelius, šokių ansamblius, skai
tyklas, kuriems vadovauja Lie
tuvių Kultūros namai Punske.

Dvidešimt trejose lietuvių 
gyvenamose vietovėse mokyk
lose dėstoma lietuvių kalba. 
Punske yra lietuviškas licėjus 
(vidurinė mokykla). Yra tai 
vyriausybės finansuojamos ins
titucijos priklausančios kultū
ros arba švietimo ministerijų 
žinyboms. Vyriausybė skatina 
ir remia jų veiklą nestatydama 
jokių sąlygų.

Mūsų draugija plečia ir re
mia lietuvišką saviveiklą, bet 
jos veikimo sritis ir galimybės 
yra platesnio ir gilesnio pobū
džio. Galėtume mūsų galimy
bes dar labiau išnaudoti, jei 
sukurtume atatinkamas mate
rialines sąlygas. O mūsų vi
suomenė nors ir dosni, bet vis 
dar nepakankamai turtinga ir 
skaitlinga. Veiklos pradžiai iš 
vyriausybės gavome 50.000 
zlotų paramą, bet tai lašas 
jūroje, o valstybės iždas taip 
pat taukais neaptekęs, kad ga
lėtų kiekvieną draugiją išlai
kyti.

Taigi norime pirmoje eilėje 
sudaryti draugijoj apyvartinį 
fondą, kuris būtų materialinė 
bazė jos veiki),i.

Nuo sausio pirmos dienos 
pradės eiti Balstogėje lietu
viškas dvisavaitraštis “Daina
va”, kurio leidimas metams at
sieis 526,400 zlotų. (Pagal 
PKO kursą 6,000 dolerių). Tas 
lėšas ketina duoti valstybės 
iždas. Bet ar ilgai valdžia ga
lės mus šelpti ir ar tai patogu. 
O lietuviškas laikraštis Lenki
joje reikalingas labiau nei 
druska, nes tarybiniai neata- 
tinka laiko dvasią nei krašto 
reikalus ir mažai iš lietuvių 
kas nori juos skaityti, nors jų 
gauname ištisas krūvas.

Spalių pradžioje draugija 
savo lėšomis išleis vienkartinį, 
programinio — propagandinio 
pobūdžio lietuvišką leidinį, ku
riuo norime susisiekti su visoje 
Lenkijoje išblaškytais lietu
viais ir pajieškoti “Dainavai” 
didesnio kiekio bendradarbių. 
Leidinys • kainuos 16,000 zl. 
Abiejų laikraščių redakcijoms 
vadovaus J. Miknevičius.

Lietuviškoms mokykloms 
trūksta vadovėlių, nes tarybi
niai neatatinka nei esamai 
padėčiai nei mokymo progra
mai. Šiemet vienok Varšuvo
je išeis elementorius ir skaity
mai II skyriui parengti moky
tojo J. Stoskieliuno ir, paga
liau, nustosime mokyti vaikus 
iš laikraščių ir senų kalendo
rių. Tačiau mažas knygų ti
ražas visada brangiai atsieina 
ir be valstybės iždo paramos 
ir tų dviejų vadovėlių nebūtu
me išleidę. Būtų labai gerai, 
jei turėtume bent dvi gerai 
veikiančias spausdinamas ma
šinėles ir būgninį rotatorių, 
kuriais mūsų moksleivijai ga
lėtume paruošti ir multiplikuo
ti mokslinę medžiagą.

Kun. Rukšta apsaugojo nuo 
galutino sunaikinimo Dariaus- 
Girėno paminklą, bet jis būti
nai reikia remontuoti. Kun. J. 
Zasas parengė spaudai mal
daknygę “Pasigailėk mūsų” ir

katekizmą, bet jiems išleisti 
reikia pinigų, nes lenkiškoji 
dvasiškija kreivai į tokius daly
kus žiūri.

Lietuvių kultūros dekados 
proga lenkiškoji spauda pasi
gedo Brazdžionio. Miškinio, In- 
čiūros, Vaičiulaičio ir panašių 
literatų kūrybos, bet ką mes 
galime lenkams parodyti, jei 
patys nei viero egzemplioriaus 
jų kūrybos neturime.

'Stalino laikais iš Suvalkijos 
pasienio į Lenkijos vakarus 
buvo deportuota apie 50 lietu
viškų’ šeimų. Jas vyriausybė 
jau pilnumoje grąžino į buvu
sias gyvenvietes. Ūkiai jų vie
nok sugriauti arba apnaikinti 
ir skirtų pašalpų jiems atsi
kurti nepakanka. Valstybės 
iždas taip pat neišgali, nes ne 
vien lietuviai buvo tremiami.

Amerikos lenkai turi suor
ganizavę savišalpos fondą, ku
ris Lenkijai duoda daug nau
dos. Atrodo, kad geriems no
rams esant ir lietuviai galėtų 
tai padaryti. Lenkijos vyriau
sybė tam reikalui tikriausiai 
nebus priešinga. Aukas gali
ma siųsti “Litewskie Towar- 
zystwo Spolecno Kurturalnie 
Zarzad Glowny w Punsku, Po- 
wiat Sejny. Wojewodztwo Bia- 
lastok” vardu per Polska Ka
sa’ Opieki, kuri veikia kiekvie
noje valstybėje. Kitos rūšies 
siuntinius galima siųsti betar
piškai paštu.

NEPAGEIDAJAMI

William Myers, Jr., ir jo žmona, kurių kaikurie gy
ventojai nenori įsileisti į savo miestą — Lewittown, Pa. (INS)

LABIAUSIAI IZOLIUOTA SALA
1506 m. Portugalijos admiro

las Tristan da Cunha atrado au
dringiausioje Pietų Atlanto zo
noje nedidelę salą, kuri gavo jo 
vardą. Tuomet toj saloj joks 
žmogus negyveno. Kai amerikie
čiai pradėjo kovą dėl nepriklau
somybės, tai net jų korsarai iš 
tos salos, kaip bazės, ėmė pulti 
Anglijos prekybos laivus. Saloje 
buvo įrengtas maisto sandėlis.

1910 m. 3 amerikiečiai bangi-

tą per metus atplaukia iš Kap- 
štadt’o pašto garlaivis, bet at
sitinka ir taip, jog tas garlaivis 
aplanko Tristan da Cunha tik 
po kelių metų. Tuo būdu trista- 
n iečiai neretai per kelis metus 
būna izoliuoti nuo pasaulio ir 
nieko nežino, kas jame darosi; 
jokio ryšio su juo neturi.

Tristaniečiai neturi nei pasto
vios administracijos nei polici
jos nei pinigų, tačiau jų saloje

jų amatas — žvejyba ir darži
ninkystė. Savo pačių pasigamin
tais būriniais laiveliais žvejoja. 
Ligos yra retenybė Tristan da 
Cunha saloje; Užkrečiamų ligų 
bemaž visai nėra. Dauguma gy
ventojų sulaukia 100 metų am
žiaus; vaikai iki 14 metų dar 
niekad čia nėra mirę.

1952 metais tristaniečiai at
metė pasiūlymą įsivesti pinigą. 
Dabar toj saloj jau gyvena 275 
žmonės. Dabar jau. tristaniečiai 
turi mokyklą, kurioj vaikus mo
ko jų klebonas, bet vaikai lan
ko mokyklą, kai nori; privalo
mo mokymosi nėra.

Gyvenimas toj saloj sunkus, 
ypač išlepintiems europiečiams. 
Anglai yra kelis kartus trista- 
niečiams pasiūlę persikelti į 
Pietų Afriką, bet tristaniečiai 
griežtai atmetė tą pasiūlymą, 
pareikšdami, jog jie verčiau mir 
šią badu Tristan da Cunha sa
loj, negu ją, kaip savo gimtinę, 
paliksią, taigi nors ir neturi sa
vo valdžios, bet yra karšti savo 
gimtosios salos patriotai.

Prieš 16 metų Hindenburgo

m. restorano savininkas Scholz 
su žmona ir dviem vaikais, bėg
dami nuo bolševikų, po karo 
emigravo į Pietų Afrikos Uni
ją, bet jiems ten nepatiko, tad 
jie ant banginių žvejojimo lai
vo persikėlė į Tristan da Cunha 
salą, ir joje įsikūrė.

Scholz išmokė tristaniečius 
iš žuvies ir mėsos pasigaminti 
įvairių patiekalų; jis praturtino 
tristaniečių virtuvę ir tapo jų 
tarpe labai popularus. Jo sūnūs 
— šiuo metu 16 ir 14 metų — 
įsigyveno į naują gyvenimo sti
lių ir nesiveržia repatrijuoti į 
Vokietiją. Scholzienė jaučiasi 
puikiausiai, bet Scholzai resto
rano Tristano saloj dar neati
darė, nes tam reikėtų patiems 
alų gaminti, o tam reikalui nė
ra sąlygų. Gs.

Geriausias būdas pakeisti neg
ro spalvą tai baltajam žmogui 
duoti baltą, skaidrią širdį.— Panin

nių gaudytojai įsikūrė Tristan - neveikia “kumščio teisė”. Jie

VIKTORO KOŽIOOS 
Lietuvišks gazolino stotis ir anto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVĖ. PE 8-9683

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

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

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

Pinigus su” užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

• 4545 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

PLATINKITE “DRAUGĄ”

IGLIAUDA

OKA PKO 
MOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROMA nJ A S

da Cunha saloje ir medžiojo jū
rų paukščius, augindami daržo
ves ir bulves. Jų pavyzdžių pa
sekė kitų tautų žmonės — ang
lai, airiai olandai, būrai ir neg- 
lai, airiai, olandai, būrai ir neg- 
turėjo 109 gyventojus. Žmonas 
jie gauna arba iš Pietų Afrikos 
arba iš šv. Elenos salos.

Salos krantai — tai rifai; o 
jūra — labai negili, tad okeani
niai laivai negali priplaukti prie 
pat salos krašto: sustoja tolo
kai nuo jos ir signalais šaukia 
tristaniečius savo būriniais lai
veliais priplaukti. Tik vieną kar
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Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina 91.00 

Užsakymus kartu su plnlsals siuskit'

•.‘DRAUGAS’’
4545 Hest 68rd Street 

Chicago 29. Illinois
leHMKKKKMtMKKMHCKKKKIOCKKKKHy

įdomiausias romanas'

Gyva intriga ir šiurpue įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V R Jonyn* 16 orlsrinaHu Iliustracijų

\hi dalvs vienoje mvBO> 
KR nsl Hk 94.00

• Tfcaakvmus siųst*
l S

RAUGAS*'

|545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois
J?

yra sveiki, stiprūs, darbštūs, pa 
tvarūs ir vaišingi. Pagrindinis

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS UTVYINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
ma Teikiame Nemokamai. 

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

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sSdMl lr naktimis 
miegoti nes Jų užslaenSJualos žalždoe 
nležSjlmą tr skaudšjlma senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų lr galfislte ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegltaų. JI taipgi paAallna 
ntežSJlmų ligos vadinamos PSORIA- 
318. Taipgi pasalina perSBJlmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyMmų 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džldstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos lšbfirlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklu- JI yra gera gyduole nuo lš- 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26. lr $3.60.
Pirkite valstlnSseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc.. Ga
ry, Ind. lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order I

LEGULO, Department D..
5618 W. Eddy SU Chicago 84, Dl,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

Atliekame didelius ir msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

---------------------- = - ——----------------------- ------------------

ORO VĖSINTUVAI
— AIR OONDITIONERS—

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas lr garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Smith Halsted Stroot Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IK TAISOME
■...........................— -.......... J*

Prausias m
»š TOU IR ARTI

MAojt omcu Tvotau- naujausi H»Ausrr^o vmm/m 
MSTtf PATrfH/AAS-PtSUS I* SĄtlNIH6AS AATA»NAWNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
g02g W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U/AILook 5 -9209

MOVINC

Pasinaudokite “Draugo” CIassified skyriumi.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Read Tolei. SEoloy 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Daugiau tikinčiųjų
Nuo 1927 m. tikinčiųjų skai

čius Amerikoje pakilo 40%. 
Trimis procentais tikinčiųjų 
skaičius pakilo 1956 m., gi gy
ventojų skaičius pakilo 1.7%. 
Įvairioms bažnyčioms priklau
so 103,224,954 asmenys, tai su
daro 62%. Pranešama, kad 
yra Amerikoje 60,148,980 pro
testantų, • 34,563,851 katalikas, 
5,500,000 žydų ir 2,598,055 or
todoksų.

Premiją bekdjui. 
įmoniftinkui

Signum Fidei premija, skir
ta La Šalie kolegijos Philadel
phia, Pa., šiais metais atiteko 
Henry Viscardi, gimuąiam be 
kojų asmeniui. Jis pirmas 
pradėjo priimti invalidus asme
nis darbui. Jo nuosava fir
ma, kurioj dirba invalidai, va
dinasi Abilities, Ine., ir yra Al- 
bestson, L. I.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

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

Kaina $1.50

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CEBMRK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILUNOIS

JONAS G mint
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRdntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmuu. lr ketv. iki i* vai. Sekm. uždaryta

M* F€R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IN 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDROvi

V

4039 Archer Aveene Tel. lm-azi* 
AUGUST SALOUKAS Prazld

J?

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

VILIMAS
8418 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882
—

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškojo 

Ištaisoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdranstl lld >10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečlad. 9 ryto lkl 12 vai. 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 v.v.



»

Antradienis, rugsėjo 3 d., 1957

Pastabos ir nuomonės

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIŠ

NAUJAUSIAS NUOTAIKAS 
APŽVELGIANT

AL. GIM ANTAS

•l Nuo 1944 m., t. y. antrosios 
rusų okupacijos metų Lietuvoje 
praslinko ilgokas laiko tarpas. 
Be abejo, tiek krašte likę tau
tiečiai, kaip ir išeiviai įvairiuose 
užjūrio kraštuose, turėjo gana 
palankių vilčių tikėdami į greito 
ką išsilaisvinimą, bet, kaip šian
dien tenka vis blaiviau į įvykius 
žvelgti, jau nesunkiai galima ma 
tyti, kad pasauliniai įvykiai ne- 
rieda nei taip, kaip to pageidau
tų milionai pavergtųjų, nei, pa
galiau, nerieda jie taip, kad ga
lima būtų kalbėti apie išlaisvini 
mo prieblandą. Bet ir visi tie, 
kurie savo metu labai šūkau
davo apie pavergtųjų išlaisvini
mą, kalbėjo apie įvairias char- 
tas ir teises, šiandien aptilo ir 
pradeda kalbėti apie laiką, kan
trybę, evoliuciją. Bet, juk tai

T nieko naujo, kaip, kad teisybė, 
kad net ir kaikurie generolai 
į politikos balnus įsėdę, pasiro
dė teesą tik paprasti karininkai, 
toli gražu ne rimti politikos vy
rai, kuriems karo lauke žymiai

•1. geriau sekėsi už civilines, kad 
ir labai augštas pozicijas.

Psichologinė kova
‘ Turint visa tai prieš akis ir 

lietuvių išeivių masėje tolydžio 
pradeda keistis kaikurios nuo
taikos, kaikurie įsitikinimai. Kai 
kas siūlo, nepaminant pačių pa
grindinių principų, lietuviškąją 
veiklą padaryti žymiai lankstes- 

t ne, daugiau pritaikyta šios ir 
i ryt dienos spalvoms. Bando mes 

ti kaikuriuos gal ir pasenusius 
ar atgyvenusius metodus ir ban
dyti surasti lankstesnių, moder- 
niškesnių, daugiau efektyvių da 
barties sąlygose. Yra balsų klau 
siančių, kad JAV pasisakius už 
nusiginklavimą ir santykiavimo 
su sovietais pagyvinimą, kokioj 
padėty randasi lietuviai? Esant 
tokioj padėty reikėtų pagalvoti 
apie grynai lietuviškos psicho
loginės karybos prieš bolševi
kus suorganizavimą. Ir jei tokia 
LŽ5S būtų organizuota daugiau 
profesiniais pagrindais, ar tik 
ne jai būtų geriausia imtis ini
ciatyvos ir pačio darbo? Bent 
iki šiol visi tokios rūšies pasiū
lymai likdavo be jokio atgar
sio.

Savotišku sutapimu, lyg pri
tariant tokiems balsams, aną 
savaitę viename savaitrašty te
ko užtikti rašinį, kuriame buvo 
nagrinėjami panašūs svarsty
mai, bet tais pačiais reikalais. 
Rašiny sakoma, kad reikia vi
sais įmanomais būdais daryti vis 
ką, kad tik kuo plačiau nuo da
bartinės Lietuvos nuplėšus ge

li

ležinę uždangą. Tai pasiekti, ana 
žurnalisto nuomone, tektų steig
ti amerikiečių-lietuvių susiarti
nimo draugijas, kurios pagrin
dinis ir beveik vienintelis tiks
las būtų minėtosios uždangos 
nuo Lietuvos pašalinimas. Tas 
siektina kultūrinio santykiavi
mo plėtojimu, tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių, t. y. gastrolių 
pasikeitimu, vizitų skatinimu ir 
t. t.

Ar tai būt galima? į

Žinoma, ši mintis neturėtų bū 
ti jau iškart atmesta. Priešin
gai, ji būtų verta gilesnių ir pia 
tesnių svarstymų, diskusijų. Vie 
na yra aišku, kad išeivijos lie
tuviams, tokia akcija tik jau 
negalėtų nieku pakenkti, bet vis
dėlto tektų abejoti ar tokia min 
tis būtų priimtina dabartiniams 
Lietuvos šeimininkams. Paga
liau, ar toji “tarpusavio” akcija 
tikrai galėtų būti įvykdoma? 
Nesunku būtų šioje pusėje su
silaukti Švedo ansamblio, filhar
monijos orkestro, rašytojų, bet 
jau tektų labai abejoti, kad į 
Vilnių būtų įsileisti mūsų “Dai
nava” ar “Čiurlionis” ar, saky
kime, Aistis su Brazdžioniu. Tie 
sa, so vieti jos vadai Maskvoje 
labai šaukia apie sustiprinimą 
kultūrinių ryšių tarp jų ir lais
vojo pasaulio, bet ar tai taikoma 
ir lietuviams, šiandien dar bū
tų labai sunku atsakyti. Bet 
šiaip jau, tektų pilnai sutikti su 
ano straipsnio autoriumi, kad 
kova už lietuvių teisę gyventi 
pilnateisiais žmonėmis gimtaja
me krašte turi būti tęsiama rit
me su tarptautinės politikos e- 
voliucija.

Susisiekimo priemonė

Viso to grandinėje, pusiau 
normalus ar bent pakenčiamas 
pašto, telegrafo ir telefono su
sisiekimas su Lietuva, aišku, y- 
ra labai teigiamas dalykas ir, 
galime būti tikri, kad kuo la
biau pavyks mums (ar ne nuo 
mūsų priklausantiems įvy
kiams) praverti Lietuvą supan
čią uždangą, tuo lengviau bus 
visiems gyventojams Tėvynėje. 
Be to, didėjantis ir platėjantis 
visapusiškas ryšis su kraštu, rei 
ketų suprasti, labai padrąsinan
čiai veiktų visus tuos, kurie nau 
dojasi kiekviena proga paryš
kinti lietuviškosios kultūros pri 
•valumus ir parodyti, jog ji yra 
žymiai augštesnė už rusiškąją. 
Tuo pat, būtų ir geras paskati
nimas visų lietuviškųjų apraiš
kų ir iniciatyvos, kuri tik tar

nautų pačios Lietuvos labui ir 
•interesams. Yra tam tikrų vi
dinių reikalų dabartinėje Lietu
voje, apie kuriuos ne mums da
bar čia spręsti, bet reikėtų pil
nai pasitikėti tais, kurie patys 
šiandien Lietuvoje gyvena ir dir 
ba. Nes, neretai, mūsų žvilgsnis 
kaikuriais klausimais gali būti 
nelabai toli įmatantis, žiūrint 
ir žinant, kad jau bent 13 ar 14 
m. mus skiria nuo Lietuvos ir 
per tą laiką, net ir rusų okupa
cijoje įvyko visa eilė dalykų ar 
reiškinių, kurie nebūtinai vi
sais atvejais turi būti naudingi 
tik okupantui.

Atsargumas

Savaime suprantama, svars
tant tokias temas, yra daug ga
limybių suklysti ir todėl tenka 
būti galimai atsargesniems, bet 
tuo pat, tas nereikštų, kad rei
kėtų bijotis tokių temų gvilde
nimo. Yra institucijų, kad ir šia 
me krašte, kuriose registruoja
mas kiekvienas pasireiškimas ir 
visa tai kas vyksta Lietuvoje. 
Ir tik reikia gailėtis, jog pasku
tiniųjų keletos mėnesių bėgy 
(kaip teko girdėti) ničniekas, 
net ir tie, kuriuos tiesiogiai to
kie klausimai ir reikalai turėtų 
liesti, visai ir nebandė pasitei
rauti ar pasinaudoti rūpestingai 
klasifikuojama medžiaga ir ži
niomis. Bet čia ir kyla klausi
mas, kaip galima svarstyti ar 
kalbėti apie vienus ar kitus įvy
kius Lietuvoje ir kas ten tikrai 
vyksta, neturint pakankamai 
autoritetingų ir dažniausiai pa
tikrintų žinių? Vien iš*privačių 
laiškų, nevisada galima sužinoti 
tikrąsias nuotaikas. Bet mūsuo
se dar yra nemaža tokių, kurie 
plačiai kalba ir diskutuoja klau
simus liečiančius Lietuvos vi
daus dalykus, neretai vien prie
laidomis ar intuicija vadovauda
miesi. Nejaugi tais pačiais meto
dais pasitikėdami informuoja
me ir užsienį apie įvykius Lietu
voje?

NENORI ĮSILEISTI

Levittown, Pa., gyventojai nenori įsileisti j savo miestą 
negrų šeimos. Čia matome kelis žmones prie tų namų, ku
riuose ta šeima apsigyveno. (INS)

. , W .......... ■' 'i l ■-..l,.
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DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

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

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

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

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

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

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

Stengiasi degraduoti
Ispanijos karo didvyrį
New York Times korespon

dentas, buvęs Ispanijoj pilieti
nio karo metu, Matthews savo 
naujoj knygoj “The Yoke and 
the Arrows, paskyrė keletą 
puslapių kovoms Ispanijoje. 
Jose jis bando degraduoti Ispa
nijos civilinio karo herojų gen. 
Moscardo. Tačiau Kolumbo 
Vyčiai savo žurnale “Colum
bia” tai neigia. Esą kiekvie
nam ispanui žinoma, kad Al
kazaro gynėjui buvo liepta pa
siduoti ir jam per telefoną pa
skambino jo sūnus: “Tėveli, 
jeigu nepasiduosite jie mane 
nužudys, bet nesirūpink ma
nim”. Generolas paliepė savo 
sūnui sielą pašvęsti Dievui ir 
sušuko: ‘Tegyvuoja Ispanija, 
Alkazaras niekada nepasi
duos”. Minėtas New Yorko 
korespondentas sako, kad tai 
yra netikra istorija, . tačiau 
kaip rašo “Columbia” ta isto
rija yra tikra, nes dar gyvi 
penki jos liudininkai.

Senas laikrodis
Keturioliktam amžiuje sta

tyta Romoje St. Marijos baž
nyčia turėjo bokšte laikrodį, 
kuris šiuo metu pakeistas elek
triniais įrengimais ir dabar ga
lės rodyti teisingą laiką.

Šnekama, kad lietuviai daž
nai mėgstą dainuoti. Jie dainuo
ja dar vaikais būdami, bando 
traukti Sutartinę paaugliuosna 
tįsdami, na ir suaugę taip pat 
neužmiršta dainos. Žinoma, ne
visi sugeba gražiai dainuoti. Vi
siems Tvėrėjas nedavė nei ly
gaus ūgio, nei “baisaus” gro
žio, nei pagaliau nesuteikė vi
siems ir gražiai nudailintų bal
sų.

Balsas jau yra toks dalykas, 
kad jį reikia ugdyti. Va, šiuo 
kartu ir norisi priminti apie 
žmones, kurie lietuvišką visuo
menę žavi savo gražiu balsu. 
Apie blogai dainuojančius nešne 
kėkime, nes jų perdaug yra, o, 
be to, kai ir pats tame skaičiu
je esi, tai nė nepatogu girtis. 
Užsiminkime apie tuos, kurių y- 
ra nedaug ir kuriuos mes turė
sime visi progos netrukus pa
matyti.

Detroitas kviečia
Džiugu, kad mūsų studenti

jos didžioji dalis — ateitinin
kai, suvažiavę savon vasaros 
stovyklon, neužmiršta ir lietu
viškos visuomenės ir kiekviena 
proga stengiasi rfknt valandėlę 
suteikti jai kultūringo džiaugs
mo, suruošiant tradicinius lie
tuviškos dainos vakarus.

Menu, jog pernai Baltimorės 
lietuviai turėjo retą progą pa
siklausyti ir pamatyti visą bū
rį mūsų jaunųjų menininkų. A- 
ną kartą dainos ir literatūros 
vakare dalyvavo daugelis pir
maujančių mūsų jaunųjų akade 
mikų meno jėgų.

Šįmet ir vėl studentai ateiti
ninkai kviečia Detroito visuome 
nę į jaunimo dainos vakarą. 
Jau spaudoje skaitėme ię ant 
bažnyčios laiptų susirinkę šne
kėjome apie menininkus, kurie 
dalyvaus programoje. Jėgos — 
jaunos, talentingos ir stiprios. 
Detroitiečiams jau pažįstamas 
savas gyventojas, Detroite bai
gęs dainos mokslus, Pranas Za
ranka dalyvauja kartu su sve
čiais akademikais, atvykstan
čiais nuo Atlanto pakrančių.

Dainuos Audronė Gaigalaitė 
iš Philadelphijos. Ši jaunoji dai

nininkė sava daina žavėja dau-( 
gelį lietuvių Chicagoje, New 
Yorke, Phladelphijoje, Baltimo
rėje ir kitur.

Pirmą kartą Detroite bus ir 
clevelandietė Nijolė Ambrazai- 
tė. Ir šioji akademike sava dai
na jau spėjo atkreipti dainą 
mėgstančios visuomenės dėme
sį. Bet programoje dalyvauja 
pianistai D. Papievytė ir M. Mo- 
tekaitis. Prie jų prisidės ir lietu
viškojo žodžio aktoriai I. Ni- 
kolskytė iš Bostono ir A. Že
maitaitis.

Netikiu, kad mes šiuo metu 
daug kur einame iš pareigos. 
Tie laikai jau praėjo ir spėju, 
jog dabar mes nukankame daž
niausiai ten, kur mus širdis 
traukia.

Kadangi, kaip jau minėjau, 
šių žodžių skaitytojai yra kul
tūringos padermės žmonės, to
dėl jiems ir šitas dainos vaka
ras bus tikrai didelis malonu
mas pabuvoti kartu su jauni
mu.

Stovyklaujantieji akademikai, 
atsilankę į šį vakarą, turės pro
gos ne tik pašokti bei pasigro
žėti savos kartos menininkais, 
bet taip pat susitikti ir su kul
tūringąja Detroito visuomene. 
Tikimės, kad Detroite yra daug 
daug kultūringų lietuviškos že
mės žmonių. Tikimės, kad jiems 
yra miela pamatyti kultūringą 
lietuvišką jaunimo kamieną.

Apskritai paėmus, dainos bei 
meniškojo žodžio vakaras, kuris 
įvyks Ispanų salėje rugsėjo 
mėn. 7 d. 7 vai. vakare detroi
tiečiams bus reta proga pasi
grožėti akademinėmis meno jė
gomis.

Nebūk kelmas

Dažnai žmogus, kuris mažai 
domisi visuomenine veikla, yra 
vadinamas kelmu. Toks vardas

tikrai tinka tam, kuriam rūpi tik 
pažaliavę popieriai bei paikas 
smaguriavimas vasaros saulėje 
prie ežero. Nemanau, jog mū
suose tokių yra labai daug. O 
jei yra tokių, tai jiems ir šie žo
džiai visiškai nesvarbu, nes to
kie ponai, būdami laukiniai, spau 
dos neskaito. Taigi ir kvietimas 
bei priminimas apie artėjantį 
dainos vakarą skiriamas kultū
ringam lietuviškam žmogui.

Manding, tik tokie dainos va
karai parodo ir charakterizuoja 
studentiją daugiau, negu anie 
nekultūringi paskirų studentų 
“pasirodymai”, kuriuos dažnai 
kritikuoja visuomenė ir iš ku
rių paskui daromos išvados, 
sprendžiant apie studentų išsila 
vinimą.

Rugsėjo septintoji

Užtat būtų gera, jog tąjį rug
sėjo septintosios vakarą detroi
tiečiai pasistengtų praleisti Is
panų salėje. Būtų gera, kad ir 
vėl lietuviška visuomenė atsi
lankytų taip gausiai į šį tradi
cinį dainos vakarą, kaip pernai 
atsilankė baltimoriečiai.

J. šoliūnas

Kosenkina gavo pilietybę
Rusų mokytoja Kosenkina, 

kuri 1948 m. iššoko pro langą 
iš Sovietų Konsulato New Yor
ke, tapo Amerikos piliete. 
1949 m. ji buvo pakrikštyta 
katalikų St. George bažnyčio
je New Yorke.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAIbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4933

• Oeneralts kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbua. • Apkainavimal nemo
kamai.

S

DAŽ YMAS 
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
Iš vidaus lr Iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — lnterlor 
decorator. — 8palvų parin
kimas lr pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų lr 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel PRoapect 8-8215

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stotie® — Bangu 1880 
PIRMAMKNIO vak. nuo T—S V. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD,

8:46 Iki 1:20 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 8:80 ryt® 

HERMAI). 8:80—8:80 v. r. iš stotie® 
WOPA — 1400 UI.

7168 So MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 28. UI. HEmloek 4-2411

I* ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
NboJm specialus dideliu 

eankvežimls aa pilna ap
draudė. Pigos tr sąžininga® 
patarnavimaa.

R. ŠERĖNAS
1047 W. S7tb PI., Chioago,

DL VVAlbrook 5-8063

Kelionė į Fdtimą
Mėlynoji Armija iš VVashing

tono ruošia ekskursiją spalio 
5 d. į Fatimą, minint Marijos 
pasirodymo 40 m. sukaktį. 
Ekskursijai, susidedančiai iš 
160 maldininkų, vadovaus prel. 
Colgan. Maldininkai Europo
je išbus apie 6 savaites ir ta 
proga aplankys keletą stebuk
lingų vietų, taip pat dalyvaus 
mišiose, kurias laikys stigma- 
tizuotas tėvas Pijus.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
{RENGTI NAUJA 

RHEEM 

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIR-OONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

C
LEE’S AUTOMATIC 

HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ik) 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

■/2% PADIDINA
■■■HMMMBMBMMaMam
DIVIDENDĄ !

III3IJ

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-108$

B. R. Pletldewicz, pres.; E. R Pletkiewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštos dividendu®. Keičiame čekiu®. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Ud 0; treč. uidaryta, o ėeit. nuo 9 iki vidurdienio.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chioagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikfirimo 
1924 metais, joą pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius paa mus gausite ne tiktai aangumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chioagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chioagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas pašto.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tartas $21,000,000.00.

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

9 M 4, ketvirtadieni nao $ lld A 
popietų.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Atdara: pirmadienį nno 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį m
- . ........................................ “ šeštadienį nao 9 IU 2Trečiadienį uždaryta visą dienų, o

i
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ĮVAIRIOS žinios
Konsekruojamas vyskupas

Pietų Afrikoje kun. John 
Rudin bus konsekruojamas 
Musoma diocezijos vyskupu 
spalio 3 d. lauke ant Viktorijos 
ežero kranto. Kunigas yra ki
lęs iš Pittsfield, Mass.

Misionierių suvažiavimas
600 misionierių iš įvairių 

kongregacijų susirinks rugsėjo 
9—11 d., apsvarstyti Amerikos 
misionierių reikalus kituose 
kraštuose. Misionieriai atsto
vaus 83 kongregacijas. Mitin
gas įvyks VVashingtone ir ja
me dalyvaus vysk. Fulton 
Sheen. Si misionierių draugi
ja įsteigta prieš 7 metus.

Vatikano Tribunolas
Vatikano tribunolas šeimų 

reikalu gauna 170—200 atvejų 
fpanaikinfti .bažnytines jungtu
ves. Daugiausia tokių prašy-; 
mų ateina iš JAV.

Ne kataliko dovana
Jauna ne katalikų pora pa

dovanojo Our Lady Fatima 
bažnyčiai, Nicoma Park, 
Okla., 1,400 dol. vertės vargo
nus. Barnett šeima susidomė
jo katalikų gyvenimu per Ko
lumbo Vyčius ir rengiasi dau
giau apie katalikų tikėjimą su
žinoti iš vietos klebono.

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti pakietus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vaitotų) į savo gimtąjį kraštą. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Avė., Chicago, 23, III. 

FKontier 6-1875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visą dieną. Sekm. iki 12 v. d.

Pirkit Apsaugos Bonus!
Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naują 
ir skubų skausmų naikintoją 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
*1.00 jūsų apj linkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 59th 
Maranda's, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St*, Cicero 
Dargis, 2425 W. Marąuette Itd. 
Chochola, 3 758 W. 26th St.

NEMOKAMOS

DOVANOS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad mūsų mylimas vyras ir brangus tėvelis

BRONIUS VĖŽYS,
mirė rugsėjo mėn. 1 d., 1957 m.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, po
adr. 3307 So. Lituanica Avenue.

Ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 5 d., 8:30 valandą ryte
bus lydimas iš koplyčios į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. Po gedulingų pamaldų, bus laidojamas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: žmona Izaltelė, sūnūs Gintautas ir 
Rimas.

Laidotuvių direktorius — Antanas M. Phillips, tele
fonas YArds 7-3401.

TAI BUVO SVARBI VALANDA . ..
Viskas buvo suplanuota. Jūs žadėjote nesijaudinti. 
Viską imti ramiai. Ir žinoma, visiškai susimaišėt 
kai Jūsų žmona tarė, “Mielasis, ,aš manau kad jau 
laikas”,

Laimei vieno dalyko Jūs nepamiršote. Telefono, 
tvarkyta. Paskambinote evdotoiui. Paskambinote 
Jautietės geriau jį turėdami. Greit viskas bus su- 
ligoninei. O vėliau, skambinote draugams ir gimi
nėms apie linksmą žinią — “Motina ir sūnus jau
čiasi gerai!”

Dabar, labiau negu bet kada, esate įsitikinę. Gy
venimas nebūtų toks pats be telefono. /

ILLINOIS BELL TELEPHONE
Žinoma, naudoji savo telefoną

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

TIKRAS DUKAN KREP
ŠYS UZ *100 SANTAUPAS
Kui jus atidarote naują tau
pymo sąskaitą *100.(10 ar 
daugiau, arha įdedate to
kią pat sumą j jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai Sį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
"DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI
I>F:Z1 Tft UZ AI0.00 SAN
TAUPAS. Sis visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko Ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote *10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arha įdeda
te tok) I«it sumą į jau turi
mą taupymo sąskaitą. ’

DABAR YRA PATS LAIKAS...
I TAUPYTI TEN ... KUR Už SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

TIKTAI HASISIf RĖKITE I ŽEMIAU DEDAMA LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DĖKA JCSĘ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURKAS VIRS

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

1950
1951 -------- ---  4,011,412.84

............. 5,353,200.991952
19S3.......... ............. 7,272,493.03
1954......... 8,281,967.19
1955..... .. .....10,882,452.14
1956 ...... 14,243,990.52
1957...... 16,081,794.67

Where the SAfEYY of Your 
Savings COMES FIRST

Office Hours for YOIJR Convrnirnee
Mamtay, 4 A.M. TO 8 P.M. Seturdoy. 9 A.M. TO I P.M.

Tu.«doy • Thooday - Friday, 9 AM TO S P.M.
CtOSCO Alt DAV W«da«»day

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 4ffth Court 
TO 3-8131 • Cicero SO

E SERVING YOU SINCE 1922 1

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas BRONIUS MOCKE- 

LICNAS, gyvenęs Šakių apskr., 
Paluobių vals., Patamošupių kaime. 
Jieškomas giminių iš Lietuvos. Pra 
šom atsiliepti ar žinantieji praneš
ti šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90 
Stanley Avė., Hamilton, Ont. Ca
nada.

Marija Benduu.skaitė jieško Adol
fo Venclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresas: M. Bed(»wska, Nowa Sol, 
wojew. Zdclonogorskie ui. Kosciaszki, 
Nr. 13, M. 3, Poland.

REAL ESTATE

Murųuctto lr Brighton parke 
P Mūr. tt ir 5. centr. šild., gar. *27,300 
|' Mūr. 2 imi tl, ccnlr. šild., gar. *28,500

Mūr. 3 apart., biznio |>at., gar. S10,Soti 
Med. 5 ir I, centr. šild. tik *11,000 
Mūr. naujas ti k. didelis lotas, pigiai 
1 ra pigių lr |M-lningų namų sąrašus

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayetto S-SS84
SAVININKAS PARDUODA PAJAMŲ’ 

NOSAVYUBU
4211 W. Fullerton St. Du 2-jų augš
tų mūr. namai, hutai po 5 kamb. 
Plytelių vonios ir virtuvės. Autom, 
alyva apšild. 2 auto garažas. Arti 
parapijinių ir valdiškų mokyklų, 
krautuvių ir transportactjos. Galimos 
pajamos iš kiekvieno namo $175.00 į 
mėn. Tuojau ’ užimti. Prašo $19,000 
už kiekvieną namą. TeL ltOekvveil 
2-84*0.

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. 1 tį aukšto, 5 <8 tnieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 bulai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. į mėnesį.

.Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų. 
$26,000.

•Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

| Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink-

, tinė vieta $48,000.
Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 

pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvfcrtaa 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. irąkiautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6, tik $2,000 įmokėti.

SKLYPAI:
8055 So. Latrobe st. 78x126. kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp jr Keller 25 X 

125. $4.000.
VVestern prie 69, 25 x 125, $5,500.

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

Atdaras apžiūrėjimui šeštad ir sek
madienį 1 iki 6 vai. OAK LAWN — 
4201 W. OOtli Place. tįueen of Mar- 
tyrs parap. 3 mieg. kamb. mūr. Cape 
Cod narnas, spintos yirtuvėje-valgo
mame, 2 autom, garažas, gražiai ap
sodintas. - k i e m a s visas aptvertas. 
$2,100 įiiBrkėti, galima gauti F.H.A 
paskolą. Prašoma $16,000.

GArden 2-4302

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

modern. įrengtu Imtu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE
i ’/ti augšto mūr., 7 kamb. (4 tnieg.J 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
SKl>pas, 2-jų aulom garažas. Kaina 
*23.000.'

3- Jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $65,009

KITUR. 2-jų augšti, mūr. Liąuor 
store ir tiaras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

501 n So. W ėstom Avė.
PRosp. 8-2234 arha HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

MISCELLANEOUS

CLASSIFIED AND HELP W ANTED ADS
KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

1 a. 4 k., II—3, gar., (lld. ski. *17.000 
Mūr. R k. 1 k. virš. 1 k. rfts.*22.OOO. 
Mūr. Ž po R k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. R k. II 4 k. Alyva. *11,*00 
Mūr. nam. 2 imi R k. Ir 2 bels. *24,300 
Mūr. 2 po 0 k. 2 aut. gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. *22,900
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. A* St. HE. 4-82*2

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAM0B 

NOTARY PURLIO 
8405 W**t 61 Sk. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-8679 (vok. ir aemad.)
MARQUETTE PARKE. MOKINIAI:
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalow, 5 k., gazu šild. 
$18,000.

R4th ST. UŽ KEDZIE. 9 m. mūr. 
5 ir 3 k. Platus sklypas. Garažas.
$23,000.

KITUR - Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,600; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,500.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayetto 3-3881

TIK *19,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marąuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius. 

PAŽYMĖTINAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., į rytus 

nuo Marąuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų beis- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuvė ir puikus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, 3 ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio1. Graži lietuviška kolo
nija. Namo kaina $26,000, prekės — 
kiek jų yra: $ už $, A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
ŠEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia Ir 
dar puikus kamb. porėluij. Viršuje 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė ir visi (ren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street 
Vist telefonai: YVAlbrook 5-8015

Savininkas parduoda PAJAMŲ 
NUOSAVYBIŲ West Pullman apylin
kėje šv. Petro Ir Povilo parap. 2 na
mai ant 40 x 256 pėdų. 2 butų namas 
priekyje — 1-me augšte 6 kamb. ii 
“breezevvay”, “tile” vonia, rūsy mo
dern. raštinė. 2-me augšte 4 kamb. 
ir didelis porėtus, autom, alyva apš., 
"paved drive”. 2-jų augštų namas už
pakaly — 24 x 36 pėdų: prijungtas 
garažas—19x27 pėdų. Autom, alyva 
apšild. Vieta tinka mažam kontrak

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (atttc) 
Galima įrengti kambarius ir 
įrengtas rūsys, žieminiai alumini- 
jaus langai ir sieteliai. 1 ‘A autom, 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti, 
laibai reta proga įsigyti tokį pulkų 
namą. Ui namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd Ir So. Whlp- 
ple Street.

Marąuette Parite, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attlc), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsibarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. Ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirma* aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas tr pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namua

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Triof. LUiloir 5-5900

BENDRAS NAMU RUOŠOS DARBAS 
Pageidaujama moteris 3(1 iki 45 m.

Paprastas virimas. Vist moderniški 
elekr. namų reikmenys. Jokio sun
kaus skalbimo ar langų valymo. Tik 
2 suaugę šeimoj. Gyventi vietoje. 
Atskiras kamb. ir vonia. Ketvlrtad. 
ir kas 2-as sekm. laisvi. Atlyginimas 
pagal prityrimą Ir sugel>ėjimą. Re
komendacijos reikalingos. Gražiuose 
namuose šiaurvakarių priemiesty. 
Reikalinga nors kiek kalbėti angliš
kai. Imsime sumanią, švarią D. U 
Susitarimui skambinti KAndolph (i- , 
1020 tarp * ir 3 vai. |M>plet arba va
karais — “Oolleet” Barrlngton 809.

SAL.ESWOMAN
FULL OR PART TIME

Experlenced selling yard goods 
over tbe counter. Good pay. Pertna- 
nent. Mušt speak English. Apply —-

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE

215 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA VIRĖJA 
SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei
daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

HELP WANTED — MEN

PROGOS — OPPORTUNITIES
PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai.
4140 S. Maplevvood Avė.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, ski. 32 p., cent. šildymas. 
$13,600.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus, sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 k. 3 mieg., štld. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. Sild., aklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tel. OUiffslde 4-7450; Rea. 

YArda 7-204*

<XHXKKXXX>00<X>00000000<X>000
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
<407 S. Kedzie Aveu U Albrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

ooooooooooooooooocoooooeoot

Reikalingas vyras nuvežti ir par- 
vešti senesnio amžiaus žmogų į 
Švč. P.M., Gimimo bažnyčią 8 vai. 
mišioms. Mokės po $1.00 už kiek
vieną sekmadienį. Skambinti

GRovehill 6-8421.

BUILDING ft REMODELING

j Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pgrtvarkymo (remodeling) darbai

VAOYS PETRAUSKAS
« BUILDING CONTRACTOR 
j4327 S, Campbell Av., Chicago 32, III.

el.: YArds 7-9675 arba CL 4-74505

3-JŲ BUTŲ NAMAS. Arti 31st ir 
Keeler. 4—3—1 kamb. Centrinis ap-, 
šild. Garažas. Tile vonia. Gera ir 
švari nuosavybė. $15,300, arba duo
kite pasiūlymą. SVOBODA, 3730 W. 
25th Kt. IzAundale 1-7038.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUo 7-9400

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V- ft I M K U S
Susitarti šaukite TF.miinal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs. III.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-8340 
97*7 We»t 43rd Street

Pardavimui LIQUOR STORE ir, 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Raeine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nioholas.

TAVERNA IR NAMAS
2811 W. «3rd Street

Taverna su modern. fikčeriais. 
Mūrinis namas su 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žingsnių nuo 
Judraus kampo 63rd Ir California 
Avė. Taverna (steigta prieš 16 m. 
Daro gerą biznį. Pilna kaina $47,000 
už viską, taip kaip stovi. Savininkas 
ims likusį morgičlų. Apie $15,000 
įmokėti.

Apžiūrėjimui ir informacijoms te- 
iefonuokite —

STEVEN8 & CO.
GArden 4-1080 arba GArden 4-088*

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardaedant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 5#th St. TeL PRospect 8-5464

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal- 

I PU įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 8 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

IflNUOMUOJAMA — FOR BENT

MAMŲ SAVININKAI I

Tarpininkaujame butų ilnuomavi 
mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*1* *n Weatevn. FRoaperi S-9M4

Skelbkitčs "llraujįe"!

Išnuom. 5 kamb. butas, su vo
nia. Pageidaujama suaugę. 3449 S. 
Lituanica Avė. 2-ras augštas.

Išnuom. Brighton Parke, 2 kamb 
butas rūųy. su baldais, apšildytas, 
elektra, karštas vanduo, vonia, atski
ras įėjimas. $10 j savaitę.

Tel. Virginia 7-2114.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENOROVE 

MORAS
Builders Gen. (tontractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir Jvalrfle 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospect 8-2013 »
6800 SO CAMPBELL AVĖ. | 

Chicago 29. RL

SKELBKITftS “DRAUGE”

HELP WANTED — FEMALE

ŠILDYMAS
A. Stančianskan instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydiių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atliek* 
visus skardos darbu*.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
 OLympie 2-6752

LIKT. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų raštų apdraudos. Automobi 

lių finansavimas Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbmok ė-tUITl

INTKRHTATE INSURANCE AGENCY 
SIOS M 4«hland Ave_ ,'hlcago SS. UI 
-g---------- --

o o o o oo ooo o o ooo o o ooooooo ooo

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o skelbimų

' kaina yra pr’elnHma visiems
oooooooooooooooooooooooooo

IMMEDIŠTE OPENiNGSI 
REGISTERED 0R GRADUATE MURSES 

WITH L0W COST OF UVING 
WADENA UNION HOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereasee. Higher salary arrange- 
ment after Januarv 1958. Paid holidays — »ick leave and all hoa- 
pital benefits. — Permanent poektions and wonderful working con- 
ditions.

Write — Come or phone Misa L. M. Peltier, R.N.
W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SAHKATTHEWAN. CANADA

WE URGENTLY NEED
G IRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necesaary. — Wlll trata 

5 day wcek. — Good Pay. — Worklng condltiona ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation.

T H
AP7LY TODAY

E MUTER C O
1255 30. MICHIGAN

SEK Mas. ini.DEGABDE TRAVER -

t I < t a m *
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav V. Sodeika Ir J. Bkorubskas) 
l«00 8. 4*TH CT.. CICERO 60. ILL
Tel. OLymp4o *-7Mt> TO >-4238

Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

DftMESIO!

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

LietuviSkos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 0.3 St., Chicago 29, III.
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Antradienis, rugsėjo 3 d., 1957 DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SOLISTĖ FLORENCE KORSAK NAUJAS KDSEL AUTOMOBILIS

riausiais Hollywoodo solistais ir 
duoti koncertus pas svetimtau
čius.

Koncertai |>a« svetimtaučius
Šių metų šausio mėn. 27 die

ną solistė Korsak buvo suruo
šus! savo koncertą, kuris praė
jo su dideliu pasisekimu. Tame 
savo koncerte solistė Korsak 
pasirodė, kaip tikrai subrendusi 
ir pajėgi duoti savo vienos kon
certą.

'Solistė dirba ir toliau, kad 
galėtų vis tobulėti ir vėl šių me
tų balandžio mėn. duoda jung
tinį dainos ir poezijos rečitalį 
su akt. J. Kaributu. Po šio re
čitalio mūsų rašytojas J. Gliau
dą solistę šitaip vertina: “Solis
tės repertuaras buvo tam tikra 
atrakcija vokalinio meno mėgė
jui. F. Korsakaitė pasirinko sa
vo pasirodymui retai mūsų sce
noje girdimus dalykus. Jos re
pertuaras buvo originali ekskur 
sija po derlingus meno laukus”.

“F. Korsak turi stiprų drama
tinį soprano. Jos tipas artėja 
prie vagnerinio tipo daininin
kės, ką auditorija pajuto, kada 
solistė atliko Isoldės ariją. Ta
čiau solistė pademonstravo ste
bėtiną sugebėjimą interpretuoti 
Schuberto kūrinį, padvelkus vi
sišku kontrastingumu herojiš
koms Isoldės gaidoms”.

Solistė Korsak yra visada 
miela ir maloniai patalkininkau 
ja lietuviams. Jos ilga išvyka 
į rytines valstybes buvo pali
kusi didelę spragą mūsų tarpe, 
bet štai dabar po atvykos bene 
jau trečias didelis pasirodymas 
lietuvių rengiamoje dienoje, kur 
mes ją vėl girdėsime dainuo
jant. J. K.

Los Angeles lietuvių kolonija 
yra gausi kultūrininkais bei me
nininkais. Tarpe visų kitų, mūsų 
pasididžiavimas yra soliste F.
Korsak. Tai viena iš žymesnių 
ir daug pasireiškianti asmeny
bė, dainos puoselėtoja. Be F.
Korsak, Los Angeles lietuvių 
kolonijoje neapsieina nė vienas 
svarbesnis ir didesnis kultūrinis 
parengimas. Mes ją girdėsime 
ir šių metų rugsėjo mėn. 8 die
ną rengiamoje Lietuvių dienoje 
Los Angeles Breakfast . klubo 
patalpose.

Ikiinavinio pradžia ir 
pasisekimai

Solistė F. Korsak yra gimu
si Chicagoje. Tėvai, turėdami 
vienturtę dukrelę, panoro išleis
ti į mokslus. Deja. Nors ir bai
gusi teisę, ji surado save dainos 
kelyje. Tada ji suprato savo tik 
rą jj pašaukimą ir atsidavė jam.
Nepanoro verstis teise, bet pa
milo dainą! Dabar Korsak, ta
rytum lietuviškų senovės laikų 
vaidilutė, savo sodriu ir stipriu 
dramatiniu sopranu, neužprašy
dama honorarų, eina ir dainuo
ja.

Išvykusi j New Yorką, pra
dėjo studijas nas vieną iš žy
mesnių dainavimo profesorių —
Astolfo Pėsčia. Kada persikėlė 
j Los Angeles, čia ji balsą lavi
no pas šiuos mokytojus: Ruth 
Miller Chamlee, Rosa Raiša, Le- 
onard Bernstein, George Sebas- 
tian, prancūzų operos dirigen
tas, Conrad von Bos ir Ernest 
Knoch. Gerų mokytojų dėka jos 
balsas išaugo, išvesdamas ją 
j pirmaeilius solistus: įgavo aiš
kias formas, malonią aiškią dik
ciją, visada dvelkiąs naujoviš
kumu. Tapusi kultūringa daini
ninkė, ji turi progų pasireikšti 
ir pas svetimtaučius bei ameri
kiečius.

Operoje ir filmuose
1949 metais solistė F. Korsak 

debiutavo Los Angeles opero
je ‘ Le Travatore”. Kritikų la
bai palankiai įvertinta, ji sulau
kė iš operos vadovybės kvietimo 
dainuoti sekančiam sezonui. Jai 
teko dainuoti operose Le Trava
tore Leonorą, Cavleria Rustica- 
na, Tosca ir Aida.

Spaudos atsiliepimai

Su dideliu pasisekimu debiu
tavus operoje apie mūsų solis
tę Korsak amerikiečių spauda 
taip rašė: “Miss Korsak has a 
big ringing voice, vvhich she 
produces vvith the utmost ease.
She has a firm and steady
breath support and consider-, įį' (r kiu dokumenUi priimami 
able denvative power through- 
out her range”, (“Nevv York 
Herald-Tribune”).

Po jos koncerto New Yorke

Naujausia Fordo pagamintas automobilis Edsel vardu. 
Šią savaitę pasirodo šis visiškai naujas automobilis, 
kurio pagaminimas kainavo ketvirtą dalį bilijono dolerių.

jos pažymėjimą arba pasą, kur •*“ 
yra pažymėta jūsų gimimo data.

Jeigu jūs gulėjote ligoninėje, 
kur užrašomas ligonio amžius, 
tai ligoninės pažymėjimas įro
do jūsų gimimo datą.

Taip pat galima panaudoti 
savo amžiui įrodyti darbo pa
žymėjimu (Work Certificate) 
arba skiepijimo (vaksinacijns) 
rekordu.

Socialines apdraudos 
reikalais

Nemažas “Draugo” skaityto
jų skaičius kreipiasi klausdami 
kaip galima įrodyti savo gimi-

Knyga, kurią įvertino V.ncas Ku
dirka, kurią pats ėmėsi versti — ne
gali būti mums Bvetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELE ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiūrėja P. Andriušlo.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus Laurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią } laivo kapitonus, grįžta į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bentl vieną lašeli sa
vo prakaito į tave paliejo, tas amži-

Jei tarnavote JAV kariuome- na‘ *u ’u
nėip tai kariškais rekordais Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- neje, tai KansKais reKoraais bio Rupino mMtymaii Jvyk.
galite savo amžių įrodyti. dytas knygnešio Švedo suėmimas, vi-

Vaikvstėie lankvtns mnkvk- "a tal sudaro Intryguojančią pynę vaikystėje landytos mOKyK- giarne veikale. Knygą išleido Austra-

los pažymėjimas, išduotas re- ,lJos lietuviai, minėdami spaudos 
... , . , , j . laisvės atkovojimo 50 m. sukakti. Jųmlantis mokyklos rekordais, ga- pastangomis negalime nesidomėti.

li tarnauti gimimo datai įrodyti, j KnygOB ktt,na
Senas apdraudos pažymėji- j Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

mas (Insurance policy) gali pa- Gaunama “DRAUGE”, 4545 W. 
rodyti jūsų amžių tuo laiku, ka., 63rd strcet> Chicago I1Unois 
da jis buvo išduotas.

Jūs galite turėti ir kitokių rė
mą datą, neturint gimimo met- kordų, kurie galėtų tarnauti 
rikų. Tuo reikalu mes kreipėmės jūsų amžiui ir gimimo datai nu- 
į Sočiai Security įstaigą Chica- statyti. Pasiimkite tokius pažy-
goje, kuri patiekė raštu šį pa
aiškinimą.

— Jūs neturite bijoti, kad

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 

mėjimus su savimi, kaip jūs1 betuvių dienraštis, o - skelbimą
kreipiatės į Socialinės apdrau
dos įstaigą pensijai arba pašai-

kaina yra prieinama visiems

neturėdami gimimo pažymėji- Į paį gauti. Jeigu tie pažymėji
mo, negautumėte Socialinės mai būtų įstaigai nepriimtini, 
apdraudos pensijos. Socialinės tai įstaigos tarnautojas patars 
apdraudos įstaiga iš tikrųjų rei- jums kokius geresnius įrodymui 
kalauja, kad norįs gauti pensiją reikia pristatyti.
dirbantysis pristatytų savo am
žiaus įrodymo pažymėjimą.

Nors gimimo pažymėjimas 
yra geriausias ir patikimiausias 
amžiaus įrodymo dokumentas,

vienas “Nevv York Times” kri
tikas rašė: “Miss Korsak voice 
vvas capable of vvarmth, rich- 
ness and, in‘ the high range, 
brilliance”.

Los Angeles vienas iš didžių
jų dienraščių — “Los Angeles 
Examiner” apie Korsak rašė, 
kad “Miss Korsak has povver 
and range, her phrasing is good, 
and her appearance is all her 
favor for operatic work”.

“Quite the best thing about 
“Cavalleria” was the singing of 
Florence Korsak as Santuzza. 
This is essentially an exceptio- 
nal voice; it has povver, a vvide 
range that includes plentiful 
lovver tones that are denied to 
most sopranos, an agreeable 
spectrum of colors, and it is 
capable of conveying emotion 
in operatic terms... (“Los An
geles Times”, Albert Goldberg).

“By some alchemy of the spi- 
rit she endovved the Beethoven 
songs vvith a remoteness, a 
slight austetity in beautiful ac- 
cord vvith their character, vvhile 
a subsequent group of Brahms 
had a vvarm, gemuetlich quali- 
ty, soaring to accents of tender 
joy in the finai “O Liebliche 
Wangen”. Taip rašė Mildred 
Norton Los Angeles' “Daily 
Ncvvs” dienraštyje.

Po tiek gražių ir šiltų atsilie
pimų amerikiečių spaudoje mū
sų solistė Korsak buvo pakvies
ta filmui “Vi‘/i dainuoja”. Jai 
ten teko turėti pažinčių su ge-

ir gali būti naudojami gimimui 
įrodyti, jei. negali gauti gimimo 
pažymėjimo. Asmens krikšto 
pažymėjimas yra puikus gimi
mo datos įrodymas; taip pat 
pasinaudotina Biblija, kurioje 
šeimos narių gimimai yra rei 
korduojami tuo metu, kai gim
sta šeimos narys.

Jeigu jūs esate gimęs užsie
nyje, tai jūs turite naturalizaci’-

Kol jūs pristatysite tinkamus 
savo amžiaus įrodomus doku
mentus - pažymėjimus, jūsų pa
duota aplikacija bus be eigos. 
Atsiminkite, kad jūs privalote 
pristatyti savo amžiaus pažy
mėjimą, kai kreipiatės Sociali
nės apdraudos pašalpai-pensijai 
gauti. —Pr. Sulas

t

t
A. A.

ADAM MARKUN
G.vv. 6752 8. Artesian Ave., 

Chieago, Illinois.
Mirė rugp. 31 d., 1957 m.,

12:30 vai. popiet, sulaukęs se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo tš Tra
kių apskr., Gegužinės parap., 
Kirvelių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me pusbrolis VValtcr Markun ir 
jo žmona Eugenija; brolio val
kai: Bemice Noto ir Helen
Cushman Ir jų šeimos iŠ Prfn- 
ceton, lll. ir Ralph Martin iš 
Elgin, Illinois. Lietuvoje liko 
brolis ir trys seserys.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 H. VVest- 
ern Ave. laidotuvės (vyks tre
čiadieni, rites. 4 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J Gimimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčią, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapin
es.

Nuoširdžiai žvlečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Pusbrolis, Brolio val
kai Ir kiti giminės.

I^aid. direkt. Mažeika-Evans, 
tel. REpublic 7-8600.

PETRAS ŠVAGŽDYS
Gyveno 7249 So. California 

Avenue.
Mirė rugsėjo 1 d., 1957 m., 

8:30 vai. ryte, sulaukęs 66 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., Sidabravo para
pijos, Mišklų kaimo. /

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Albina (Vištinytė), 3 
broliai: kun. J. švagždys (iš 
Brocktop, Mass.), Juozas su Sel
ina, Antanas, brolienė Marijo
na Ir Jų šeima, sesuo Veronika, 
švogeris Ignas Budreckls (Iš 
Ellzaiieth, N. J.). Lietuvoj liko 
du broltai: Htanlaiovan tr Jus
tinas, sesuo (vtenuolė) Karo
lina, daug kitų giminių ir pa- 
tįstaipų.

i'ijklSūsė Amerikos Legiono 
Edison posto 118. .

KQnan' pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 8. West- 
ern Ave. Laidotuvės įvyasta 
ketvirtadieni, rūgs. 6 d. iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas | švč. Pan. Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioj 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J ftv. Kazimiero kapi
nes. ,

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

Laki. direktoriai Maželiu Ir 
Evans, tel. REpublic 7-8600.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą".

Aukos inventoriui
Chicagos Augštesniajai Lituani

stikos mokyklai inventoriaus nu
pirkta už 6,000 dol. Lėšoms in
ventoriui parūpinti išdalinti auką 
lapai, kurių dalis vėl grįžo, gi li
kusius aukų lapus prašo mokyk
los vadovybė grąžinti iki rugsė
jo 7 dienos.

Aukų lapais surinko: J. Kregž
dys — $2; Rakutienė — $3; P. Į 
Bagdonas, O. Krikščiūnienė, M. Ta- ) 
mcšiūnienė, S. Rauckinas — po 
$5; J. Kregždė — 7 dol.; J. Žit
kus, O. Kupčinskas, A. Malinaus
kas, dr. J. Aglinskas — po $10; 
Plaušinaičiai — $12; dr. J. Alek
na, A. Balys, J.Žadeikis — po $15; 
A. Rūgytė — $19.25; B. Juškaitė 
— $20; O. Mickevičiene — $28; B. 
Beleškienė .— $32; Bajalig — 
$36.50; B. Andriukaitis—$86.25.

♦ ♦£ ♦į.Tlir
GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PETRONĖLE VENCKUS
. Sabutytė

Gyvi no 4517 S. Washtenaw Ave.
Mirė rugp. 31 d., 1957, 3:30 

vai. ryto, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Adakavos par.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas Venckus, marti 
Julia, 2 dukterys; Stellą Katel- 
hut, žentas Frank, ir Marie 
Bystry, žentas Vincent, 5 anū
kai ir 6 proanūkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Draug., 
Apaštalystės Maldos Draug., Gy? 
vojo Rožančiaus Draug., ir Šv, 
Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje,,4330 S. Ca
lifornia Ave.

i,aidotuvės jvyks treč., rūgs. 
4 d. Iš kopi. 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta J švenč. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiaine visus: 
gimines, draugus iir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus. dukterys,
marti, žentai, anūkai ir pro
anūkiu.

Laidotuvių direktorius John 
K- Eudeikis. Tel. LAfayette 
3-0440.

PADĖKA
A. a. Jonas Kirvaitis mirė rugpjūčio 22 dieną ir (ralaidotas 

Šv. Kazimiero kapinėse, Cllicago, Illinois.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo mirtį, reiškiame giliausią 
padėkų visiems, kurie paliejo šioje sunkioje valandoje. Pirmiau
sia dėkojame Dr. Jonui Adomaičiui, už lankymą namuose, sun
kioje ligoje, tariamą paguodos žodį ir medicinos pagalbą; dūko-’ 
jame Šv. Kryžiaus kunigams, už pamaldas bažnyčioje ir rožan
čių koplyčioje. Padėka tenka gerb. Klebonui Linkui, kun. Gri
niui, kun. Domeikai, kun. Jurkšėuui; dėkojame visiems draugams, 
pažįstamiems bei kaimynams už Šv. Mišių aukas, gėles bei užuo
jautas spaudoje, laiškais ir žodžiu; dėkojame graboriui John F. 
Eudeikiui ir jo maloniam |H-rsonalui už mandagų ir rūpestingą 
patarnavimą; dėkojame grabiiešiam ir visiems dalyviams, |>a!y- 
dėjusieins jį į amžiną poilsio vietą.

O Tau mylimas vyre, tėveli, tėtuk sakome: Ilsėkis amžinoj 
ramybėje.

Nuliūdusi žmona, dukterys, sūnūs su šeimomis

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prealdent

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

1 paminklų patalpas lr atgal mea viauomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kaadien Ir aekmadlentala nuo 9 vai ryto Iki 6 vai popiet

IftflIRINKITF DABAR — RPR PARTATYTA KAPINIŲ DIRNOJF.t 
JOKIO (MOKIJIM* HirMOKCMI’i'M KAPINIO DIKNOJK.

Gamtamokslis patiekia tokius 
Dievybės įrodymus, kad abejo
jimas yra absurdiškas, o ateiz
mas — juokingas. —J. B. C'astl

Niekada nesisvaidyk purvais: 
j taikinį gali nepataikyti, o ta
vo rankos vis pasiliks purvinos.

— J. Parker

Mūsų mielai

EMILIJAI AMBROZIONIENEI - SKLADAITYTEI
ir jos šeimai dėl brangios mamytės, MAGDALENOS 
SKLADAITIENES mirties, giliausią užuojautą reiškia

L. ir V. Savickų 
ir
A. ir Ii. Vaitkevičių šeimos

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE 1410 S0. 50th AVE 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba 

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRVS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 Sonth Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIEN A IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
BEpnblle 7-8600 —■ 7-8601 Automobl,lama vieta

Ttema, kurta gyvena kltoaa miesto dalyse: gausima 
koplyčią arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patarna- JgP Mes turime koplyčias,
' vimas dieną ir nak- Jffl v s o s e Chioagos iri
tį. Reikale laukti • Roselando dalyse ir į

i mus. tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVK. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel YArdg 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. . Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, IU Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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X Dr. Alf. Grinius yra vie
nas iš penkių geriausių medici
nos daktarų, šiemet išrinktų iš 
visų valstybių specialios JAV 
Sveikatos komisijos, tolimes
niam pagilinimui moderniosios 
biologinės chemijos bei jos pri
taikymo medicinos tyrinėjimo 
tikslams.

Dr. Grinius yra išdirbęs virš 
šešerius metus Chicagos Medi
cinos Centre (Chicago West 
Medical Center), į kurį pagrin
dinai įeina Cook County, Pres- 
byterian ir kitos tame sekto
riuje esančios ligoninės bei 
moksliniai institutai, įskaitant 
ir Illinois universiteto medicinos

| X Hoiion Pakštaitėh ir Petro 
Dapkaus jungtuvės, įvykusios i 
š. m. rugpjūčio mėn. 24 d., pra
ėjo labai gražiai. Švč. Panelės 
Gimimo bažnyčioje kan. V. Za
karauskas, sutuokęs jaunuosius, 
atlaikė iškilmingas mišias, ku
rių metu vargonavo ir gražiai 
solo giedojo p. Giedraitis.

Vakare L. auditorijos didžią
ją salę pilnai, stebėtinai punk
tualiai, užpildė svečiai. Svečių 
tarpe buvo draugų ir giminių 
iš įvairių Amerikos miestų, ku
rių tarpe matėsi prof. K. Pakš
tas, kun. Stašys, dr. Poška su 
ponia, p. Srupšienė ir daug ki
tų žymių žmonių. Viso per 300.

Vaišes pradėjo kun. Stašys, 
sukalbėdamas maldą.

Visą laiką skambėjo jaunimo 
dainos ir Ilonos dėdė Balys 
Pakštas su savo orkestru nuo
širdžiai linksmino svečius. Vie
nodai buvo ir senųjų, ir naujųjų 
ateivių, ir čia gimusių. Dauge-

ADAPTAVO

fakultetą. Ten jis yra atlikęs svečių kalbėjo, kad tokių 
bendrąją gydytojo praktiką gražių vestuvių dar nebuvo ma-
(internship) ir rezidentūrą (re- 
sidency) anatominėj, chirurgi
nėj ir klinikinėj patologijoj.

Viršminėtas pagilinimas ži
nių, anot daktaro Griniaus, yra 
svarbu dirbant naujausiuose 
medicinos tyrinėjimuose, ypa
tingai srityje įvairių metaboli- 
nių ligų, kurių pagrinde dažnai 
guli ir arteriosklerozė, kaip vie
na iš svarbiausių priežasčių kai
kurių labai dažnai pasitaikančių 
širdies, smegenų ir kitų orga
ninių ligų. Be to, panaudojant 
radioaktyvines medžiagas bei 
kitus naujausius atominės 
(branduolinės) medicinos me
todus, taip pat reikalingas spe
cialus tam pasiruošimas, krei
piant pagrindiniamią dėmesį į 
plačią chemijos sritį ir jos kai
mynines fizikalines šakas.

X Šv. Kazimiero seserys pra
deda vadovauti ir dėstyti mo
kykloje, kuri randasi North- 
brook, III.; mokyklos vardas — 
St. Norbert. Šią mokyklą lan
kys 900 mokinių; joje mokys 8 
kazimierietės ir 7 Šv. Dvasios 
seselės iš Techny, III. Kitais me
tais seserys kazimierietės vado
vaus visai mokyklai, šv. Kazi
miero seselės yra pirmutinės, 
kurios atvažiavo gyventi naujai 
pastatytame vienuolyne. Taip 
pat toje mokykloje dėstys pa
mokas ir keturios pasaulietės 
mokytojos.

X Operos chorui dar reikia 
moterų balsų. Praėjusį trečia
dienį buvusį moterų balsų užsi- 
rašymą sutrukdė didelis lietus, 
todėl daugelis ponių ir panelių 
nebegalėjo atvykti į užsirašy- 
mo vietą. Operos rengėjai skel
bia ir prašo šį trečiadienį, rug
sėjo 4 d., 7:30 vai. vakare at
vykti visas moteris, galinčias 
dainuoti šiam chore į Don Var
no postą, 6816 So. Westem 
Ave. užsiregistravimui. Ten pat 
bus suteiktos ir visos informa
cijos, Šis pranešimas neliečia 
jau užsiregistravusių moterų.

tę.
Jaunuosius sveikino, be stu

dentų organizacijų, jų draugai 
ir giminės iš visų pasaulio kam
pų ir Lietuvos. Iš Kanados svei
kino kun. Sabas, Daytono — 
kun. V. Katarskis.

Gerokai išvargę po tiek ma
lonių įspūdžių, jaunieji yra pa
tenkinti turį tiek draugų; se
kančią dieną po vestuvių ke
lionei išvyko Meksikon.

Malonu, kad susilaukėme dar 
vienos lietuviškos išsilavinusios 
šeimos, nes Ilona neseniai bai
gė universitetą, o Petras, kad 
ir susitrukdė dėl karinės prie
volės, bet mokslą tęsia.

(P. Bg.)

X Bronei Pivariūnienei, Pi- - 
varonas duonkepyklos, 4620 S. 
Marshfield Ave., savininkei, ži
nomai Chicagos lietuvių labda
rei ir katalikiškųjų kultūrinių 
įstaigų bei spaudos rėmėjai, pa
daryta sėkminga operacija. Il
sisi ir sveiksta American ligo
ninėj, 850 Irving Park Blvd.

X Juozas Varkala, Lietuvių 
Prekybos rūmų veikėjas, rugsė
jo 3 d. kartu su Chicago Asso- 
ciation of Commerce and In
dustry ekskursija išvyksta su
rasti naujus jūros kelius į At
lantą. Kelionė užtruks maždaug 
10 d.

X Korp! “Kęstutis” metinė 
šventė įvyks spalių mėn. 12 d. 
Cbronado Lodge, Chestertone. 
Iškilmių metu korporacijos 
spalvos bus įteiktos visai eilei 
jaunesniųjų brolių, kurie savo 
darbu, drausmingumu ir elge
siu įrodė, kad verti nešioti kor
poracijos spalvas.

X Baliui Brazdžioniui, 2646 
West 71 Street, už vieną mėne
sį, sugaištą namuose dėl ligos. 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$190.00 čekį.

Kap. K. Holland (iš Seattle, Wash.) laiko Micheliną Chlo
rato Aprile, italę mergaitę, kurią adaptavo JAV bombanešių 
dalinys Prancūzijoje. Dalinio lakūnai buvo nuvykę į For- 
mią prie Gaetos formaliai adaptacijai. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

X Angelė Norbutienė su vy 
ru išsikelia gyventi į Los An
geles, Calif. Angelė yra atvy
kusi iš tremties. Buvo veikli 
organizacijose, priklausė ir se
nųjų, lietuvių organizacijoms — 
vyčianąs, Raudonojo Kryžiaus 
vienetui ir kitoms. Angelės pa
mėgimas buvo lankyti ligonius. 
Ji daug jų yra aplankiusi ir pa
guodus!.

OPERAI REIKIA MOTERŲ
Statomai “Fausto" operai rei

kia moterų balsų. Nemaža mote
rų, kurios praeitą trečiadienį su
spėjo prieš lietų atvykti, jau už
siregistravo, tačiau kitoms didelis 
lietus tai sutrukdė padaryti.

Todėl maloniai prašome visas 
moteris ir mergaites, galinčias 
dainuoti operos chore, atvykti šį 
trečiadien, RUGSĖJO 4 D., nuo 
7:80 ild 9:80 vai. vakare, j Don 
Varno posto patalpas, 6816 South 
Western Ave. registracijai. Norin
čios gauti daugiau informacijų, pra 
šomos paskambinti telefonais FR 
6-0787 arba RE 7-0235 ir operos 
rengėjai suteiks reikalingas infor
macijas.

Opera bus statoma Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choro sekančiais me
tais Chicagoje.

_____ . ADM.

X Dr. D. Krivickas, rugsėjo 
2 d. atvyks į Chicagą. Jis nuo
lat gyvena Washingtone ir dir
ba JAV kongreso knygyne.

X Marijonai Makutėnienei,
Jurgio dukrai, yra laiškas nuo 
Nastės Dičiūrvenės iš Žagarės. 
Atsiimti “Drauge”.

X Praurimė Krasauskaitė ir 
Leonas Ragauskas rugsėjo 1 d. 
priima moterystės sakramentą 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.

Radiologijos kursas
Jėzuitas tėvas Thomas J. 

Smith, vedąs Holy Cross kole
gijoj Worcester, Mass., fizikos 
katedrą, praneša, kad kolegija 
atidarys specialų radiologijos 
kursą rugsėjo mėnesį. Kursas 
bus skaitomas daktarams, slau 
gėms, mokyklų mokytojoms lr 
kitiems panašiems tuo reikalu 
susidomėjusiems mokslo žmo
nėms. Kun. Smith yra stebė
jęs atominių ginklų sprogdini
mus Nevadoj, yra studijavęs 
Georgetovm universitete ir 
baigęs Massachusetts Techno
logijos institutą.

Nešerti gyvulių
Chicagos zoologijos sode bu

vo galima šerti gyvulius riešu
tais, saldainiais ar kitu mais
tu, tačiau dabar gyvuliams 
draudžiama duoti maistą. Zo
ologijos sodo direktorius Ro
bert Bean praneša, kad gyvu
liai turi daugiau supratimo už 
žmones. Nuo 1934 m. dar nė 
vienas gyvulys nesusirgo per
sivalgymu ir nors daug sve
čių siūlo įvairų maistą, gyvu
liai visada žino kada sustoti. 
Sode yra 3,000 gyvulių, kurie 
mielai duodasi svečių vaišina
mi. Lankytojai tačiau turėtų 
suprasti, kad per visą dieną 
gyvuliai vaišinami negali būti 
ir todėl jie turi kooperuoti su 
administracija, ypač atsime
nant, kad kaikurie jaunikliai 
gyvuliai turi laikytis dietos. 
Blogiausia yra su meškomis, 
kurios direktoriaus teigimu yra 
nuolatinės ubagautojos ir vi
sada mielai laukia saldainių.

Jėzuitų šimtmetis
Chicagos J ė z u i t a i šįmet 

švenčia šimtmetį nuo įsikūrimo 
Chicagėj. šį minėjimą jie at
liks keturių mėnesių vakari
nėm, pamaldom Holy Family 
parapijos bažnyčioj, pradėda
mi rugsėjo 8 d. vakaru. Savu 
laiku ši parapija, su 25,000 
parapiečių ir 6,000 vaikų 7-nio- 
se mokyklose, buvo populariau- 
sia pasaulyje, šiandien Jėzu
itai turi Loyolos universitetą, 
St. Ignatius augštesniąją mo
kyklą, Loyolos vardo akademi
ją ir dvi parapijas, Holy Fa
mily ir St. Ignatius Jėzuitai 
parapiją įsteigė 1857 m. vado
vaujant tėvui jėzuitui Arnold 
Damen, pakviesti arkivyskupo 
O’Regan. Loyolo universite
tas atidarytas 1909 m.

Senas pistoletas
Mergaitė Anderson, kaip 

praneša tyrinėtojai, buvo nu
šauta senu revolveriu, tai yra 
32 kalibro seno modelio gink
lu. Dabar tas ginklas jieško
mas. Jieškomą taip pat kitų 
nusikaltimų įrodančių įrankių, 
kaip peilių, plaktukų ir kitų. 
Įvykis čikagiškius tebejaudina

Mirė Europoj
Carl Schniewind, 57 m. am

žiaus, vedėjas Chicagos Art In
stituto, mirė Florencijoj, Itali
joj, bejieškodamas Art Institu
to parodai eksponatų. Velionis 
buvo studijavęs Zueriche, Berne 
ir Heidelberge. Buvo parašęs 
keletą knygų, kaip tai “The 
First Century of Print Mak
ing”, “Drawings Old and Nevv”, 
“Paul Cezannes Sketch Book” 
ir kt. 1955 m. jis buvo Art In
stitute surengęs Prancūzų meis
terių parodą. Prancūzai jį buvo 
apdovanoję garbės legiono or
dinu.

Kovoj prieš potvynius

Nuolatiniai potvyniai Chica
goj sudaro daug nuostolių. 
Naujiem kanalizacijos pageri
nimam numatoma išleisti 
1,800,000 dol., praneša Chica
gos Sanitarijos distrikto žmo 
nės. Distrikto vyriausias in
žinierius H. P. Ramey prane
ša, kad visi įrengimai vande
niui nutekėti turi būti peržiū
rėti pagrindinai, nes nuolati
niai potvyniai Chicagai neša 
milioninius nuostolius.

Nubaustas dūmininkas
William Kennedy, miesto dū

mų inspektorius, pastebėjo, kad 
labai tirštai rūksta Gordoh & 
Co. įmonės, 2001 S. Wenth- 
worth ave., kaminas. Įmonė 
pardavinėja metalo laužą ir ji 
degino nuo vielų izoliaciją, Jcu- 
rios labai stipriai rūko. Įmonė 
gali būti nubausta 200 dol. di
dumo bauda.

Gali miegoti daugiau

Miego tyrinėtojai Chicagos 
universitete surado, kad dau
giau asmenų todėl blogai mie
ga ar neužmiega, kad jie atsi
gula peranksti. Nesvarbu, kad 
kalbama jog reikia miegoti 8 
vai., galima miegoti ir šešias 
vai. ir to daugeliui asmenų pil
nai pakanka.

Mažiau užmuštų
Chicagoj mirties užmušimų 

automobilių katastrofose yra

Nuo tetos 90 mylių greičiu
Neseniai išskirta pora dėlto, 

kad jaunoji teturi tik 14 metų, 
atsidūrė vėl teisme. Carl Gerke, 
kurio nepilnametė žmona Jane 
ligi sumetės gyvena pas savo 
tetą, nuvyko jos aplankyti. 
Paskui abu sėdo į mašiną ir iš
važiavo. Teta išsekė automobi
liu iš paskos, tačiau jaunieji pa
važiavo 90 mylių greičiu ir te
ta paliko. Teismas; < kuris nori 
viską smulkiau išaiškinti, bylą 
atidėjo ligi rugsėjo 13 d.

Mažiau parduoda
International Harvester 

kompanija šiais metalą daug 
mažiau pardavė savo gaminių 
nei pernai. Pardavimo procen
tas krito 6.7%. Kompanija 
gamina žemės ūkio mašinas, 
daugiausia traktorius. Pernai 
buvo parduota už 913,403,000 
dol., gi šįmet per fiskalinius 
metus už 852,214,000 dol. ver
tės gaminių.

Apiplėšė taksi vairuotoją
Du ginkluoti plėšikai apiplė

šė taksi vairuotoją, atimdami 
iž jo nešiojamą radiją ir 18 
dol. Vienas iš plėšikų turėjo 
mėsininko peilį.

ĮVAIRIOS žinios
Širdies ligos

Praeitais metais širdies skle
roze JAV mirė 428,000 žmo
nių. Iš to skaičiaus trečdalį 
sudaro žmonės daugiau negu 
45 m. amžiaus.

Vanduo Amerikoje
Amerikoje iškrinta per me

tus apie 30 colių lietaus. 70% 
to vandens sugrįžta į atmosfe
rą, gi kita sunaudojama žemė
je-

' Baigė kelių kursą
Studentai studijavę kelių 

kursą, 7 savaičių laikotarpyje, 
praeitą penktadienį gavo pa
žymėjimus Navy Pier, Illinois 
universitete. Kursą lankė 66 
studentai.

. IŠ ARTI IR TOLI
I. *. VALSTYBĖSE

— Studentų Ateitininkų kon-

savo ekonominius, politinius ir 
kultūrinius darbus.

Baigiant suvažiavimą, dail. 
certas. įvykstąs š. m. rugsėjo ą Tamošaičiams buvo įteik-
7 d., šeštadienį, Detroite, žada 
būti ypatingai stiprus meninin
kų atžvilgiu. Jame dalyvauja 
solistai A. Gaigalaitė, N. Am- 
brazaitė, Pr. Zaranka ir balti- 
morietis A. Karaša. Taip pat

ta puiki didžiulė monografija 
“Leonardo Da Vinci” su studen
tų ir svečių parašais.

Suvažiavime dalyvavo dail. V. 
Vizgirda su žmona, dail. T. Va
lius su žmona, dr. A. Šapoka su

dalyvaus aktoriai I. Nikolskytė, ponia ir dukrele Aldona Vesel- 
A. Žemaitaitis ir pianistai D., kiene ir kt. Suvažiavimui vado-
Papievyte ir M. Motiekaitis. 
Visa Detroito visuomenė ir apy
linkės lietuviai yra kviečiami 
išgirsti šių akademikų atlieka
mos programos. Koncertas 
vyks Ispanų salėje, 25 ir Ver- 
nor gatvių kampas. Pradžia — 
7 vai. vakaro. Po programos 
linksmi šokiai.

— Kun. St Yla, Putnamo Se-

vavo kol. B. Vaškelis ir kol. Pet
rulis.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Ignas Brazdžiūnas, nuo

kaizerinės vokiečių okupacijos 
iki stalininės buvęs Linkuvos 
gimnazijos direktoriumi, mirė 
Tomsko apygardoj kartu su sa
vo dviem jaunesniais sūnumis, 

sėlių kapelionas, ir kun. Valde-< nepakeldami sunkaus darbo ir
maras Cukuras rugpjūčio 23 d. 
United States laivu išplaukė į 
Europą.

Išvažiavusį kjun. St. Ylą pa-

klimato Sibiro kolchoze. Jo žmo
na ir vyresnysis sūnus liko gy
vi ir š. m. liepos mėn. yra at
leisti iš ištrėmimo; rengiasi re-

vaduoja iš Europos atvykęs patrijuoti į Lietuvą. Brazdžiū- 
kun. Rapolas Krasauskas. Kun.
V. Cukuras, būdamas Europoj, 
rūpinsis išleisti savo desertaci- 
jas.

Išvykstančius palydėjo kun.
B. Gauronskas, Ansonia, Conn., = 
lietuvių parapijos klebonas, 
kun. T. Narbutas ir kun. Z 
Smilga.

nienė skubos keliu grįžta į Lin
kuvą pas savo senus tėvelius 
palikdama šaltoj Sibiro žemėj 
palaidotus savo vyrą ir du sū
nus.

KAS KĄ IR KUR
— Don Varno Amerikos legiono

— Kun. Jonas Burkus pa va- vienetas (986) rugsėjo
. .... 111 d. turės savo pobuvj pas Jac-y —

duoja Šv. Senuos parapijos kie- 79th ir Kedzie Ave. Pobūvis jvyks 
boną, EI Paso, Texas. Parapi- 7:30 vai. p.m. Jo metu bus pagerb
ia randasi visai nrie Meksikos ta nauioii Pirmininkė Anna Kuz- ja randasi visai pne MertsiKos ma jr kitį naujieii pareįgūnai, o
sienos.

— Kun. Ant. Bertašius nu
važiavo į EI Paso vyskupiją. 
Laikinai pavaduoja kun. St. 
Aleksiejų.

— Kun. Ant. Kardauskas 
laikinai dirba Šv. Juozapo para
pijoj, Manistee, Mich. Sekma
dieniais kitas mišias laiko Cus- 
ter parapijos misijose — Vic
tory, Mich.

taip pat ir Valeria Stanaitis su se
naisiais pareigūnais. Dešimtį metų 
buvę nariai bus apdovanoti dova
nomis. Norį dalyvauti minimame 
pobūvy prašomi kreiptis pas Ann 
Shulmistras telef. LAfayette 3- 
6300. Pobūviui pirmininkauja Ann 
Shulmistras ir Annette Mosteika.

ĮSIGYKITE dabar

ir policija deda visas pastangas j mažiau negu buvo anksčiau.
šiais metais Illinois valstybė
je jau žuvo 1,161 asmuo. Už
mušimų skaičius Chicagoje su
mažėjo 8%:

lį sunkų nusikaltimą išaiškin
ti.

Rekordinis mokinių 
skaičius

Katalikiškose mokyklose 
1957-8 mokslo metais numato
ma bus rekordinis skaičius — 
4,640,000 studentų. Kolegijose 
ir universitetuose bus 315,000 
studentų, 5,000 daugiau negu 
pernai. Katalikų pradžios ir 
augštesniose mokyklose moki
nių skaičius nuo 1940 m. padvi
gubėjo. ,

Mirė ugnyje
Helen Cipkar, 39 m. am

žiaus moters, kūnas buvo ras
tas sudegusiame name Lyon 
mieste, III. Spėjama, kad gais
ras kilo sprogus gazolino bu
teliui. Buvo įtartas jos vyras, 
tačiau melo detektorius paro
dė, kad vyras toj istorijoj nė
ra kaltas.

Į Formozą
Tremtinys iš Raudonosios 

Kinijos kard. Tien, šiuo metu 
esąs Chicagoje, išvyksta į For
mozą rugsėjo 4 d. Formozoj 
bus rugsėjo 13 d.

Akademiniai metai
107 akademiniai metai pra

dėti rugsėjo 16 d. St. Josephs 
kolegijoj, Philadelphia, Pa.

Šv. Liucijos saloje
— Viktoras Milčius Šv. Liu

cijos saloje. Viktoras Milčius iš 
New Yorko, kuris nuo gruodžio 
mėnesio keliauja su viena New 
Yorko turtuolių jachta kaip ka
pitonas, yra aplankęs daugelį 
Vidurinės Amerikos salų, jų 
tarpe Haiti, Puerto Rico ir ki
tas. Dabar yra apsistojęs Šv. 
Liucijos saloje, kur yra labai 
graži gamta ir sveikas klimatas.

Kingston, Ont.
Kanados Lietuvių Studentų 
s-gos stovykla-suvažiavimas

Kasmet Kanados lietuviai stu 
dentai vasaros metu suvažiuoja 
aptarti savo reikalų ir pasto- 
vyklauti. Stovykla ir šiemet įvy
ko dail. a. a. Tamošaičių ūkyje, 
prie Kingstono, Ont., Šventojo 
Lauryno upės pakrantėse. Iš 
Toronto, Montrealio ir Ottawos 
universitetų buvo susirinkę apie 
70 asmenų — gražaus jaunimo 
ir mūsų kultūrininkų.

Suvažiavimas pradėtas dr. 
Nagio paskaita ir Liet. Dailės 
paroda, kurią atidarė rašytoja 
B. Pūkelevičiūtė. Dr. H. Nagys 
kalbėjo apie dailės esmę ir liet. 
meno bruožus. Parodoje buvo 
išstatyta keliasdešimt dailės kū 
rinių A. Tamošaitienės, V. Viz
girdos ir A. Tamošaičio.

šeštadienio vakare prie laužo 
Montrealio Dramos Teatro ak
toriai B. Pūkelevičiūtė, V. Vai
čiūnaitė, Juozas Akstinas,, L.

MALDAKNYGfi

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50 

- »
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Ohicago 29, III.

Toje saloje jo Šefas yra pirkęs' * H. Nagys atliko

1,000 hektarų žemės ir mano 
statyti virš 100 vasarnamių. 
Tuos savo statybos projektus 
vykdyti nori pavesti savo pati
kėtiniui V. Milčiui, kuris kvie
čiamas būti net dalininku. Ato
stogų metu p. Milčius buvo at
skridęs į New Yorką.

Taigi, kur mūsų, lietuvių, ne
sama!

LIETUVIŠKI ATVIRUKU 
(VAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:.

'“DRAUGAI”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.
Plattntojams duodama nuolaida

t literatūros vakarą, kurį pasigė
rėtinai pravedė poetas H. Na
gys. Prie laužo studentai nuo
taikingai pramogavo.

Sekmadienį stovykloje, prie 
šimtmečių ąžuolų, buvo iškilmin 
gos pamaldos. Tėvas Paulius 
laikė mišias ir pasakė pamoks
lą.

Stovykloje dr. H. Nagys skai 
tė turiningą paskaitą apie stu
dentų įsijungimą į kultūrinę lie
tuvių veiklą. Buvo gyvos disku
sijos.

Studentai suvažiavime aptarė

ser u

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

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

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONJ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
IJETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 8o. Halsted St . Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.


