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Sovietų Sąjunga jaučia didelį maisto trūkumą
.---------------------

Rašytojai turi vaizduoti sovietijos 
žmogaus folsifikuotą gyvenimą

LONDONAS, rugsėjo 29. — Anglijos Manchester Guardian 
laikraščio korespondentas plačiai aprašo kaip Maskvos bolševi
kai pančioja Sovietų rašytojų laisvę. Chruščevas “Pravdoj“ pa
skelbė dviejų puslapių didumo straipsnį, kuriame puola rašyto
jus.

Chruščevas apie trečdalį Prav Paklydę rašytojai
dos paskyrė rašytojų politiniam ' chruiK„vas wiau kalba raay.

syiettmui. Jis taip pat, ka.p ir kad ko.
Stalinas moko rašytojus ir spau . - i i., , . x . , . . va prieš asmens kultą (stalimz-
dos darbuotojus laikytis parti- ; , . • „** j e mą) panaudodami savo opozici
jos linijos. ,

Silpnina partiją

Chruščevas piktai pabrėžia,

jai prieš partijos vadovavimą 
literatūroj. Tarp tokių rašytojų 
esą ir partijos narių. Šie rašy
tojai nusižengia partijos discip- 

kad rašytojai turi rašyti kaip i linai, kalbėdami apie atsisaky-
partija pageidauja, gi įvairios mą literatūroj nuo partijos, 
vadinamos rašytojo laisvės gali ‘ Chruščevas, žinoma, nepamiršo 
nuvesti .prie negeistinų paklydi- pastebėti, kad partija nebijo jo

kios kritikos, tačiau kritika tu
rinti būti teisinga.

mų, kaip tai jvyko rašytojams 
nukrypus nuo linijos Vengrijoj.
Minėto korespondento nuomo
ne, šita Chruščevo baimė, kad 
rašytojai antipartiškai nenuteik- 
tiį gyventojų, yra gal net įdomės 
nė negu paskelbimas apie ato- j kinis rašytojas Ilja Ehrenburgas 
minę raketą, kuri gali pasiekti viename straipsnyje “Stendalio 
visas pasaulio vietas. “Pravdos” pamokos’’. Straipsnyje Uja nu
vedamajam straipsnyje Chruš- eina toli, teigdamas, kad rašy- 
Čevas taip gieda rašytojam: “Pa tojas negali būti nei po asmeni- 
moką mes turėjome Vengrijoje, ne nei po kolektyvine priespau- 
Kada kontrorevolrucinieriai pa- da. Ehrenburgas kalba Stenda- 
naudojo kaikuriuos rašytojus sa lio žodžiais, kad romanas yra 
vo nešvariam savanaudiškam veidrodis ant plataus kelio ir

Uja Ehrenburgas kalba
Galbūt tikriausią atsakymą 

dėl partijos linijos davė bolševi-

Bobulės kliedėjimas
KOPENHAGA, rugsėjo 29. — : 

Buvusio prez. žmona Roosevelt į 
atvykusi iš Sovietų Sąjungos ap 
sidžiaugė, kad Sovietų Sąjungoj 
labai gražus ir geras gyvenimas. 
Esą visi gyvena labai gerai, nes 
ji taip mačiusi lankydama pa
vyzdinius kolchozus ir bolševikų 
vadų palocius. Vienas korespon
dentas klausia ar galėtų Roose- 
veltienė išgyventi už sauja grū
dų gaunamų kolchoze ir ar*ji ne
mano, kad girdama Chruščevą 
ji netraukia iš rankų pieno bu
telio vaikui, kurio tėvas žuvo 
begindamas Vengrijos laisvę Bu 
dapešte.

Pabučiavimas ir pinigai
NORVOLK, rūgs. 29. — Mild

red Dętson apskundė teismui, 
kad ji esanti nelaiminga, nes po 
vyro sužeidimo, kuris tarnavo 
Baltimorės geležinkelio linijoj, 
vyras nebegali jos pabučiuoti. 
Teismas priteisė nelaimingai 
žmonai iš kompanijos 16,666 
dolerius.

Donbasas skęsta
biurokratizme

MASKVA. — “Pravda“ nr. 
262 alarmuoja, kad Donbaso 
pramonės rajone jaučiamas di
delis atsilikimas. Darbas truk
dosi, nes iš kitų kasyklų nepri-

Senatorius William F. Knowland (R) California, priima
mas į klubą, kurio nariai vra skridę lėktuvu greičiau už gar
są. Knowlandas buvo pavežtas lėktuvu dešinėj stovinčio ma
joro Clyde Good, kairėj stovi Lee Atwood, North American 
Aviation pirmininkas, įtenkia Knowlandui klubo nario pažy
mėjimus. (INS)

Uždarinėjamos valgyklos
ir nėra reikiamų įtaisų

MASKVA. — Sovietų vyriausybės organas “Izvestijos“ nr. 
222 net vedamajame dejuoja, kad sovietų “viešojo maitinimo 
organizacijoje yra didelių trūkumų“. Miestų vykdomųjų komi
tetų atstovų suvažiavime paaiškėjo, kad tie trūkumai šalinami 
lėtai.

Maitinimo įstaigų tinklo išvys no ir kitų gėrimų gamyba —

Nepavojinga baime
SIRAKŪZAI, Sicilija, rūgs. 

29. — Trijų sekundžių žemės 
statomas reikiamas rūdos kie- drebėjimas palietė Sicilijos Car-

tikslui, primena mums, kad po
litinis nerūpestingumas pažei-

kartais jis atspindi mėlynę ir 
purvą. Ir jei veidrodis atmuša

džia principus ir silpnina cha- purvą, jūs negalite kaltinti veid 
rakterį”.

Valdymas ir galvojimas
Partiškumas literatūroj tai y- 

ra tai, kad visa kas rašoma bū
tų naudinga partijai ir vadina
mas žmoniškumas yra tai kas 
tarnauja žmogui. Chruščevas 
teigia, kad tiedu dalykai negali 
būti išskirti. Kaikas esą iš ra
šytojų paklysta sakydami ,kad 
jie stengiasi rašyti speciailiai 
žiūrėdami tik žmogaus interesų.
Visa tai turi daug gilesnes šak
nis negu atrodo, nes bolševikai 
nori turėti ne tik politinę jėgą. 
bet valdyti ir žmogaus galvoji
mą. Chruščevas moko rašytojus, 
kad jie kovodami už rašymo lais
vę nepaliktų vienos partijos, 
kaip tai atsitiko su Dudincevo 
romanu “Ne vien tik duona“.

lenti vietovę išgąsdindamas ne
iš Dnepropetrovslto Sowarkomo Wt4 žemės drebėji«6 paliestus 

žmones.

kis. Per paskutinius du mėnesiu

Vokietijoj, jei kada pasitrauktų 
81 m. amžiaus kancleris Ade- 
nauer, yra jo vieton numatyti vie
nas šių dviejų vyrų, tai dr. Lud- 
wig Erhard, 61 m. m. ir dr. Franz 
Josef Straus, 41 m. Pirmasis yra 
ekonomijos ministeris, daug pa
dėjęs laimėti Adenaueriui, gi ant
rasis yra Bavarijos politinės ma
šinos vadas. (INS)

rodžio.

Chruščevas nori, kad rašyto
jai gyvenimą vaizduotų tokį, ko
kį gyvena ne eilinis Sovietų Są
jungos gyventojas, bet toki, ko 
kį gyvena turtingieji augštosios 
kompartijos asmenys.

Vargas su kolchozais
MASKVA. — “Izvestijų” nr. 

224 vedamasis paskirtas pade
javimui ,kad kolchozai daug kur 
atsilikę. Pvz. Nazyvaevsko kol
choze net 23,000 hektarų plote 
tebeguli lauke kviečiai.

Daug kur kolchozai valdžiai 
atiduoda javus menkos rūšies. 
“Bajevoj“ kolchozas į duoklių 
rinkimo punktą atvežęs 363 to
nas javų, kurie buvę taip blogi, 
kad užskaityta tik 265 tonos.

Krovėjų unija laimėjo 
teisme

WASHINGTONAS, rūgs. 29. 
— Vakar vietinis Federalinis 
Apeliacinis teismas panaikino 
žemesnio teismo sprendimą ir 
leido Krovėjų ir Šoferių unijai 
(Teamsters) pravesti rinkimus 
seime. Kaikurie tos unijos nariai 
buvo iš teismo išreikalavę drau
dimą rinkimams laikyti, nes esą 
daug unijos skyrių neteisėtai įs
teigti ir jų delegatai seime yra 
tik nešvarių elementų lėlės. Ape
liacinis teismas padarė sąlygą, 
kad unijos kredencialų komite
tas pats išvalytų neteisėtus de
legatus. Senato komitetas tyri
nėjo šios unijos vadų veiklą ir 
iki šiol rasta daug kriminalinių 
nusikaltimų.

• Per paskutinius 4,000 m. 
tik 300 metų buvo be karo.

negauta reikiamų 129,000 tonų 
rūdos.

Apylinkės keliai blogi ir pri
statymas labai šlubuoja. Iš mi
nisterijos pervežimams negau
namas reikiamas skaičius vago
nų. Geležies liejyklose darbą 
kliudo sprogimai krosnių. Dėl 
krosnių nenormalaus veikimo 
vien “Azobstalio“ liejykla 27,500 
tonų keto (špižiaus) davė ma
žiau, negu turėjo duoti. Atsiti
kimas plieno gamyboje. Daug 
kur skęstamą biurokratizme, ne 
turint gyvo susiorganizavimo.

Kas metai Lietuvoj 
trūksta 4-6 tonų •

gintaro
Pavergtosios Lietuvos rašyto

jų leidžiamas savaitraštis „Lite
ratūra ir Menas“ rašo kylančios 
gintaro pramonės klausimais.

Arkly:s ir masinos

1954 metais gintaro dirbinių, pa
gamintų Lietuvoje, savikaina šie 
kusi 2 milionus rublių. Tuo tar
pu 1955 metais jau pagaminta 
gintaro dirbinių už 3 milionus 
rublių.

Žinios iš Lietuvos
• Paskirtas lietuvis prokuro

ras. “Tiesa” rugsėjo 7 d. pra
nešė ,kad “ryšium su perėjimu 
į kitą darbą drg. Bacharovas Ge 
orgijus, Sergiejaus sūnu3, atleis 
tas iš Lietuvos TSR prokuroro 
pareigų“. Čia pat pranešė: 
“TSRS generalinis prokuroras 
paskyrė Lietuvos TSR prokuro
ru III klasės valstybinį justici
jos patarėją drg. Galinaitį Vik
torą, Vinco sūnų“, — Prie tos 
žinios įdomu ir tai, kad ruso vie
ton paskirtas lietuvis ir tai, kad 
Lietuvai prokurorus skiria pati 
Maskva, nors Lietuvoje veikia 
Teisingumo ministerija. Bacha
rovas išbuvo Lietuvos vyriausiu

Šiuo metu veikia gintąro apdir
bimo įmonės Klaipėdoje, Palan
goje ir Vilniuje. Šios trys įmo
nės gaminančios arti 80 gintaro 
dirbinių rūšių. Per metus ginta
ro pramonė Lietuvoje .reikalinga 
apie 6—8 tonų gintaro žaliavos.
Tuo tarpu Lietuvoje per metus 
surenkama apie 1.5 — 3.5 tonos.

GREENWICH, Conn., rūgs. Esant gintaro trūkumui, dažnai 
29.' — Buvęs policininkas Alden jo tenka pirkti iš atskirų asmenų 
Mead, 41 m. amžiaus, sustabdy- augštomia kainomis. Be to, ne- prokuroru ilgą eilę metų. (E) 
tas policijos už judėjimo truk- maža gintaro perkama iš Kali 
dymą todėl, kad jis jojo arkliu, ningrado (Karaliaučiaus) sri 
Prieš nekurį laiką jam buvo at- ties. Metų būvyje iš Karaliau
imtas leidimas vairuoti mašiną 
už tai, kad vairavo girtas.

Mead aiškinasi, kad jis jodinė
jęs todėl, kad perdaug mašinų.

Pasitrauks sekančiais 
metais
INGTON, III., rūgs.

čiaus srities tenką pripirkti nuo 
4 ligi 6 tonų gintaro.

Siūloma gintaro stokos klau
simą tuo tarpu spręsti pereinant 
prie gintaro inkrustacijų, kurios 
sėkmingai pradėtos daryti meta
le, kaule, odoje.

Taip pat reikią tirti gintaru

tymas atsilieka nuo pareikalavi
mo auginio. Numatytasai toje 
srityje Rusijos respublikoje pus
mečio planas nei perpus neįvyk 
dytas.

Uždaromos valgyklos

Tokiuose miestuose, kaip Sa 
ratovas, Oniskas valgyklų ska!- 
čius net sumažėjo. Sunku geut; 
pietus valgykloje Gorkio, Sverd- 
lovsko, Novosibirske, Stalingra
do gyventojams. Velikije Lūki 
miestas teturi tik vieną valgyk
lą. Tas pats ir Pskove bei Nau- 
Igarde. Dviejuose tūkstančiuose 
Rusijos valstybės mokyklų mok
sleiviai negali gauti šiltų užkan
džių. Vien tik praeitais metais 
dėl įvairių priežasčių Rusijos 
respublikoje (kuri yra dalis 
Sov. Sąjungos) uždaryta 664 
valgyklos.

Tuo gi tarpu naujos maitini
mosi įstaigos kuriasi lėtai. Pvz. 
Čeliabinske jau treji metai, kaip 
statoma valgvkla ir dar nebaig
ia. Stalingrade jau ketveri me
tai, kaip statomas restoranas. 
Daugelis ir esančių valgyklų ne
turi sandėlių .jose nėra nei van
dentiekio, nei kanalizacijos.

Didelė netvarka

Darbininkai daug nusiskun- 
džia netinkamu maistu, labai vi* 
nodu; trūksta daržovių. Dau 
kur, vieton valgyklas gerint' 
plečiamas alkoholinių gėrinr 
pardavimas. Pvz. Tambovo mir 
tų valgyklose maisto paruoš 
mas tesudaro 30% darbo, o v

tuo tarpu kiti scenos veika1 f 
“dar negalėjo patenkinti žiūre 
vo”. “Tiesa“ daro išvadą, jo 
“mūsų literatūros ir meno k" 
riniai tik tada išplis liaudyje 
kai jie gyvai atspindės jos gy 
venimą ,jos papročius“, Visr 
bėda ,kad lietuvis rašytojas ir 
norėdamas negali tikroviška" 
vaizduoti lietuvių liaudies gyve 
nimo ir išgyvenimų bei lūkesčiu

27%.
Rusijos valstybėje apie 80% 

valgyklų .arbatinių, kavinių ir 
užkandinių taip pertvarkytos, 
kad ateinantieji patys pasitar
nauja. Kaikur tas pertvarkymas 
pravestas neturint reikimų įtai 
sų ir viešpatauja didelė netvar
ka.

Šitokį tamsų maitinimosi vaiz 
dą piešia pačios “Izviestijos”, 
savo vedamajame.

• Darmstate, Vokietijoj, pro
testantų .mergaičių įgrupė suor
ganizavo vienuolyną ir pavadino 
Šv. Marijos vardu. Jo pradžia 
siekia 1947 m., kai dr. Klara 
Schlink ir Erika Maddaus ėmė
si šios iniciatyvos. Pradžioje jos 
turėjo labai negausią grupę, o 
dabar iau turi 58 nares; pasista 
tydino 50 kambarių užeigą ke
liauninkams. sau patalpas ir kop 
lyčią. Jos užsiima relig. vaidini
mais labdara rankdarbiais, ga
mina statulėles ir kt. Kaip ir ka 
talikų vienuolės, nėšio j ja unifor
mas, žiedus, reiškiančius ištiki
mybę Kristui, turi vienuolinius 
vardus, eina reguliariai išpažin
ties iiųpuoselėja specialų pamal- 
lumą į Dievo Motiną Mariją, 
laro atgadą už vokiečių nusi-
altimus žydams. Beveik visos 

'*>sserys yra liuteronės, įžadų ne 
uri ir skla’do M. Liuterio raš
us, jieškodamos pateisinimo vie 
uolyniniam gyvenimui, kurį ši3 

•eformatorius smerkė. Liutero- 
>ų dvasininkai į šį vienuolyną

Tiri kaip į bandymą.
• Amerika išleidžia kasmet 
bilioną dolerių 23 milionų šu

lų išlaikymui.

• Lietuvos Švietimo ministe
rijai užsakius, visasąjunginės ge 
odezijos ir kartogranjos valdy
bos Rygos kartografijos fabri
kas spausdina 1957/58 mokslo bolševikinės priespaudos metai;
metams mokyklinio Lietuvos že-' (E)

mėlapių kompleksą. Jį sudaro VISUF
mokyklinis sieninis Lietuvos fi
zinis žemėlapis masteliu 1:300, A. Krupp, garsusis Vokieti-
000, Lietuvos fizinis žemėlapis' jos pramonininkas, lankosi Ka- 
mokiniams masteliu 1:750,000 nadoj tirdamas galimumus pra

29. —- IUinois Wesleyan univer- aprūpinimo galimybes Lietuvoje. įr kontūrinis Lietuvos žemėla- dėti pramonę Ungavoj, Que., 
siteto rektorius dr. Mesril J. Hol Pastaraisiais metais gintaro pra p:8 masteliu 1:10 000,000. Sic- kur yra dideli rudos klodai. Mon 
mes, 71 m. amžiaus, praneša, monė Lietuvoje išaugusi ir tu- ūmiame žemėlapyje numatyta trealio darbininkų unijos nariai 
kad jis pasitrauks iš rektoriaus rinti galimybę augti, nes dirbi- atjymėti valstybinės, respubliki- demonstravo prieš jį, šaukdami, Į 
vietos 1958 m. niams esanti didelė paklausa. ngg rajonų įr rezervatų sienos,' kad jis yra karo nusikaltėlis.'

KALENDORIUS

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeronimas, 
senovės: Žymantas ir Bytautė.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:37.

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien malonus oras, temperatūra 
apie 60 1.

Buvęs prancūzų premjeras Antoine Pinay (dešinėje), 
atvykęs dviem savaitėm į Japoniją, aplankė Japonijos prem
jerą Nobusuke Kishi. (INS)

Dorothy French, žmona kapito
no George French, kuris buvo nu
teistas už pardavimą atominių il

siais intakais, svarbesnės balos,Į sėdėjo 6 metus. nių sovietam, meldžiasi Presbyte-
upių laivybos pradžia, reljefas.! • Kanada Belgijon iisiuntė 'vt”am av-'
naudingos iškasenos, susisieki- į 25 vagonus įvairių eksponatų, venimui. žmona sako, kad kanito- 

'mo keliai, rajonų centrai ir mies kur 1958 m. Briuselyje vyks pa- nas buvo didelis pokerio žaidėjas 
tai. Lietuvos fizinis žemėlapis, sauline paroda. . (INS)
skirtas mokiniams, bus sieninio --------- -------- -------------- ■
žemėlapio kopija. (Elta) i —Buvęs prezidentinis kandidatas Adlai Stevenson, praeitą šeš-

• Nusiskundžia stoka scenos ta<^’eni pareiškė, kad jis tikisi, jog kariai iš Little Rock miesto
veikalų. Ryšium su teatrų sezo- bua labai &reit ^įtraukti. Jis kritikavo prez. Eisenhowerį dėl 
no atidarymu “Tiesa“ svarsto tam mieste^vykstančių grumtynių 

scenos veikalų stokos klausimą.
Nurodoma, jog Pabaltijo teatri- gįmajs įuvo iafc>ai nustebintas.
niam es ivayje geriausiais pas- —FBI direktorius Hoover pranešė, kad praeitais metais buvo

x (a ymaia buv° pripažinti Grušo vįrg mįijono nusižengimų. Nusižengimų skaičius pakilo 8%, Nu- 
Herkus Mantas ’, Klovos opera gįkaltimų skaičius sumažėjo tik Chicagoj.
Pilėnai ’ ir Indros baletas “Aud —Kamčotko3 pusiausaly yra įvykę dideli sprogimai, kaikas 

ronė”. Tačiau tie kūriniai "su- mano, kad atominių bombų bandymai. Ten esą geriausia vieta 
kurti istorine tematika, lietė liau bombų sprogdinimui. •
dies gyvenimą praeityje”. Kai, —Indai vakar minėjo savo nepriklausomybės sukaktį.

Lietuvos ežerai, upės su žymiau Krupp kalėjime kaip nacis iš-

—Prez. Eisenhower buvo pirmasis šio krašto prėzidentas, kuris 
pirmasis pavažinėjo povandeniniu laivu. Povandeninio laivo įreiv
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MEDICINIŠKAS KATEKIZMAS — 
VARTAI Į DIAGNOZĘ

I)K. (JONAS ADOMAVKILS, Chieago, lll.

l.š tu, kaip Buiuaniai gydytoja* 
renka medicinišką istoriją, iš kar
to galima spręsti apie jo profesini 
pajėgumą.

Prityrusiems gydytojams 
žinoma tiesa

O kas toji LIGOS ISTORI
JA yra? — tuoj tūlas'paklaus. 
— Ar neužtenka pvz. žinoti,

surašytus klausimus, todėl mes 
pasirengimą tinkamos ligos is
torijos surašymui — į rimtus 
mediciniškus klausimus reikia
mus atsakymus MEDICINIŠ
KU KATEKIZMU pavadinom.

Svarbu žinoti, ar ligoniui ne
sunku ryti kietesni maistą, o

kad man šoną diegia — kokių skystą ryjant nėra pakal
nės? Koks apetitas — gal mė
siškiems produktams yra įga
vęs pasibiaurėjimą? Ar piktina, 

reikalo nematau — jei tas gy- ar vem*a^ Jei ba.ip, tai kada, 
dytojas tuoj nesupranta, kas kokiu kiekiu ir koks jausmas 
tame šone yra, o dar kažko P° to palieka — paaštrėja ar
klausinėja, tai aš rasiu kitą,

čia dar kitų išmislų prisireikė? 
Aš nei laiko, nei noro neturiu 
toms pasakoms, pagaliau nė

P. ŠILEIKIS. 0. P.
< trtbopeda* - l'roU-ziataa 

Ar uratai Protezai. Med ban 
datai Spec. pagalba kojom 

(Arch SupportM) tr L L 
Vai.: 9-4 lr 6-8 šeštadlenlate 
ORTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
2850 W. 68 r d St. Chieago 29, lll 

Tel. PRospeet 6-6084

DYKUMOS R POŽEMINIAI 
VANDENS SANDELIAI

vėliau gali augti didesni auga
lai medžiai.

Vandens, drėgmės stoka da
ro žemės plotus dykumomis. 
Maža šansų dirbtinėmis priemo-

(Nukelta į 4 psl.)

Tai. RElianoe 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

> Y TOJ A S IR CHIRURGE 
orniTojAP 

3925 W»*st 59th Street
Vai. Plrmad . antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trečlad. ir šeštad. 1—4 v.
p. p.

S
VĖL LIEKNA

Žinoma aktorė Gina Lollobrigi-

atsileidžia turėti nusiskundi
mai? Gal prieš tai piktina, o 
gal staiga išsipila skrandžio tu
rinys, tarsi kaip vanduo iš lais
tytuvo teka? Svarbu žinoti 
atpilu sudėtis: šviežias maistas,! 
o gal prieš kelias dienas suvai

kąs būtų gerai, jei tokia kalba' ?a^ v*en gleivėmis tąso,
bei elgsena neprilygtų strauso, ° ?a^ be kosulio su krauju atsi- 
nuo pavojaus vien galvą sle-. P^a ? Ar kartais nedaugiau iš-
piančio, pasielgimui. Susirgus, vemiama, nei suvalgyta buvo? ________________________ _
viso kūno nesaugant, o vienj Gal kitą kartą jaučiamas pil- da po motinystės vėl gražiai atro- 
strausiškai besielgiant nėra ko ūumas ties duobute ir bendrai do. čia ją matome savo reziden- 
tuo didžiuotis. Ir būta ko van- viduriuose ? Jei riaugėji,

kuris mane gydys taip, kaip aš 
noriu: jis man tuoj duos vais
tų, manęs nekamantinėjęs, — 
taip mano, o kartais ir pasiel
gia, jei ir nevisada taip pasa
ko, neretas sergantysis. Vis-1

i
tai cijoj Romoje. (INS)

dravoti! Juk nuo pavojaus, kuo: oru ar maistu, o gal ap- 
mūsų atveju nuo ligos, galvą degusiu kiaušiniu? Ar kartais 
smėlin įkišęs nepabėgsi! Juk neatsilieja skystis? Gal kitą 
nesubrendėlio elgesiu ligos ne- ’ kartą pučia
nubaidysi! Mat, skausmą šone 
gali keliolika, jei ne keliasde
šimt, priežasčių sukelti. Pirma 
reikia kaltininką surasti — tik 
tada jį gali nuo sveikos visuo-

Dykumos užima apie ketvir
tadalį žemės sausumos; jei 
žmogus įstengs dykumas pa
versti dirbamąja žeme, tad 
žmonijos skaičiui augant, bus 
išspręstas maisto klausimas.

vi iki ateinančių liūčių, kurios 
gal vėl pasirodys po kokių 5 
metų.

Kupranugarių mėgiamos pe
leninės žolės grūdai gali gyvi 
žemėje ilsėtis net iki 10 metų. 
JAV dykumose yra augalas, ku

Zodynuose dykuma apibrė- rj g-aiį pamatyti tik atsigulęs 
žiama kaip "neapgyventas že-1 anĮ įernes, bet kai dykumą ap- 
mės plotas su labai skurdžia ianję0 lietus, tie augalai taip 
flora’ ; bet faktiškai kiekvienoj greit auga, jog jų augimą žmo- 
dykumoj yra augmenijos, gy-, gUS stovėdamas mato. Šitie 

i patvarūs augalai gali žmogui ■ 
dėl padėti įveikti dykumą; jie pa- 

vandens stokos; kai lietus te- laiko drėgmę dirvoje ir pama- 
pasirodo vieną kartą per 5 me- j žu praturtina dirvožemį orga- 
tus, tad dykuma bent pavir- ninėmis medžiagomis, kuriame 
šium turi būti “dyka” nuo gy
vybės, bet kai, pav., Arabijos 
dykumą aplanko tropikinis lie
tus, po to tuoj atsiranda auga
lų, kurie greit auga ir žydi, 
mezga vaisius;
ant smėlio ir jame išsilaiko gy

vulių ir šiek tiek žmonių. 
Dykumos yra dykumos

Tel. ofiso lr huto Ol.ymple 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. lftth St.. Cicero

Kasdien 18 vai lr 6-8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Lithuanian dietionary

niausiai Cook apskrities ligoni
nės chirurginiame skyriuje įvy-į 

dujų daug atsi- kusį. Lankant ten lietuvį, at- 1 
randa ir, atrodo, tarsi viduriai sitiktinai pastebėta lietuviška 
vaikšto? pavardė ir jos savininkė malo-

Turint nusiskundimus, į vi- ni senutė iš Bridgporto. Ji vė?nusiskundimus, 
sa tai, kas minėta, reikia kreip
ti dėmesį, kad prireikus gydy-

mė, nepakeliamais skausmais 
viduriuose skundėsi ir vykusiai

tuvas neribotą laiką apsaugoja 
produktus nuo gedimo. Ji gavo 
aštrų skrandžio ir žarnų suer
zinimą. Ją gydančiajam gydy
tojui išaiškinus susirgimo aplin
kybes, buvo konservatyvus gy
dymas tęstas. Ligonė neilgai 
trukus ėmė šypsotis ir už ge
radarius melstis žadėjo. Taip 
visur ir visada, kaip su ta senu
te, gydymas turi prasidėti nuo 
tinkamos ligos istorijos sura
šymo. Tada didelei daugumai 
sergančiųjų šypsenos netruks.

__ Angliškai lietuviškas — Lietuviš-
vniZifli krenta angliškas žodynas. Parašytas 
vaisiai arenta R R pewtress ir T. Gėriko. 333 

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29. UI.

menės izoliuoti. Ne kitaip yra ! tojui galėtume nuodugniai savo angliškai su gydytojais nesusi-
ir su liga. ! negalavimus apibūdinti, o ne

l vien “vemiu, apetito neturiu” 
Tat baikime savas luošystes prakošti. Reikiamas mūsų pa

demonstravę! Jau dabar grieb- 
kimės rimto darbo — MOKY
KIMĖS MEDICINIŠKO KATE
KIZMO, pirm medicinišką išpa
žintį — ligos istoriją, su gydy
tojo pagalba atlikdami — užra-■ 
šydami. Jei pvz. pats skran
džiu negaluoji ar bendrai virš
kinamuoju traktu skundiesi, tai 
štai ką norįs ir galįs tau padėti 
gydantysis turi žinoti iš PA
TIES, pirm pradėjęs jus medi
ciniškai apžiūrėti. Kadangi 
pats negaluoji, todėl pats, o ne 
kas kitas, geriausiai gali savo 
nusiskundimus papasakoti. At
siminkime — tik nusiskundi
mus, o ne diagnozę pasakykim. 
Tad išmokime reikiamai į me
diciniškus, gydytojo mums už
duotus, su mūsų liga surištus, 
klausimus atsakyti.
Apetitas, piktinimas ir vėmimas

Su ligoniu bendrai susipaži
nus — apie jo asmeninį gyveni
mą, papročius, šeimos sveika
tingumą bei persirgtas ligas 
medicinišką istoriją surinkus, 
pradedama gilintis apie sergan
čiojo atskirų organų veiklos 
pakitimus. Labiau subrendęs, 
dar nepersenęs, gilesnėmis me
diciniškomis žiniomis apsišar
vavęs bei ne pro magiškus aki
nius į savo ligą žiūrįs ligonis 
sugeba nuodugnesnes žinias 
apie savąjį negalavimą gydyto
jui perduoti. Tuo, suprantama, 
jis pats sau daug padeda.

Ligonis dažnai pamiršta rim
tą negalavimą pasakyti — jis 
pirmiausia skundžiasi, kas jam 
atrodo blogiausia. Tik užklau
sus — priminus jo užmirštą 
nusiskundimą, jis patenkintas 
sako: “Tiesa, gerai, kad užmi- 
nėt, buvau pamiršęs”. Todėl 
gydytojas klausia apie visus 
svarbiausius, galimus turėti, ne 
galuojamojo organo pakitimus. 
Sava forma klausimai primena 
vaikystėj skaitytus katekizme

čių reikale bendradarbiavimas 
atsilieps teigiamai mūsų ligos 
teisingo diagnozo nustatymui 
ir, žinoma, gydymo sėkmingu
mui. Dabar pasitaikęs nuola
tinis: “Aš nekreipiau dėmesio”, 
“Aš negaliu pasakyti,” “Aš pa
miršau”, “Aš nežinau”, “Aš ne
maniau, kad tai svarbu, nes, 
kur nėjau, niekas manęs to ne
klausė” ir visa kita į tai pana
šu, turi pranykti.

Bridgporto senutė ir barščiai
Gal kaikam ir neįtikėtina pa

sirodyti, kad prityrusiam gydy
tojui galėtų prireikti senutės 
suteikiamų žinių apie josios pa
čios ligą. Daugumai žmonių 
atrodo, kad seną žmogų gydy
ti galima paprasčiau nei jauną. 
Medicina gi reikalauja visais 
atvejais surinkti nuodugnią 
medicinos istoriją. Iliustracijai 
aprašysim nuotykį, neperse-

kalbėjo. Jie įtarė jai šį ir tą ir 
rengėsi operuoti — PROBATO- 
RINĘ LAPARATOMIJĄ dary
ti nutarė. Atseit, norėjo atida
ryti vidurius, kad išaiškintų 
komplikuoto ligos stovio prie
žastį. Tada jie reikiamai ją 
gydyti galėtų. Gydytojai bijo
jo trukusio skrandžio nediag
nozavus praleisti.

Su 'močiute lietuviškai išsi
kalbėjus, pasirodė visai kita is
torija. Ji, gardžių barščių išsi- 
virusi ir iš karto nesuvalgiusi, 
šaldytuvan jų likutį, atidėjo. 
Po kelių dienų ji barščius su
baigė valgyti. Tada jos liga 
prasidėjo. Ji manė, kad šaldy

NAMŲ VALYTOJAS 
Nuvalau sienas, lubas lr sienų 

popierius.
Nuvalau baldus lr nušveičiu 

Rašykite šiuo adresu, prlslųsdaml sa
vo antrašą ne tik telef.: DRAUGAS 
adv. 2278.

4545 W. «8rd St., Cllicago 29, IH.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telei. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas Ir pataisyma*.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Stroet
Telef. PRospeet 6-7960

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nea jas adresas: 42.TJ W. 68rd St 
Oflao tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. G Ro vehlll 6-UO17 
Valandos: 1-8 p. ra., 6 8 p m 

Penktad. tik pu pievų.
Trečlad ir šeštad. pagal nutarti

Ofiso tel. Cl.lffsldr 4-2896 
ReztdencUoa: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermitage)

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

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

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

Trečlad. tik nusitarus-

•oooooooooooooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Ft FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.

• Aplankykite šią modernišką 
elektronikos parduotuvę

UjjTCLEVISIOn
[sales - Service)

fhW. In*. A. SEBfENAS 
3321 S. Halsted — OLUfuide 4-6665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai’

lr ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

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

• i
Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 

Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

DSI valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1662 nuo 2 lkt 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečlad lr 
šeštad

Rea tel. GRoveblU 6-6608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8: šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IP 

GERKLES LIGOS
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenne
vai., kasdien 10-12 vai t, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10 , vai Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Ras telef. VVAlbrook 5-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIG09 
4701 South Damen Avenne

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

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

Telef. ofiso LAfayetle 8-6046 
Res.: VVAlbrook 5-8048

I ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth Western Avenoe 
Chieago 29. III

telefonas REpublic 7-4900 
B izldencla: GRoveblU 6-8161

jaslmatymal pagal sutartie.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South VVestern Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3766

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

DR. A. M A C I 0 N A *
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai, vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
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 IR CHIRURGE 

Offloe: 10748 South Michigan Ave.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. tkl 9 v. vU 
Yal,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-6766 
Buto--BEveriy 8-8946

Ofiso HEmloek 4-5816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
1 (priešais šv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive
Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd 12—4
Tel. C Imt rai 6-2294 

6002 Weet liith Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečlad susitarus 

Rezid. tel. HKiniock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave 
Tel. I’Rospect 8-1223 arba WT: «-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 lst Street
(71st lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Maplevvood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičių tė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
6248 Sonth Kedzie Avenae 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez Vlctory 9-0742

DR. Vb VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nno 6-8 v v. šeštad 1-4 vai. popiet

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip Ir suaugusioms. 
136 pusi.

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

Kaina $1.59

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenae
Oflao vai: nuo 8-4 lr nuo 6-8:80 »

-> Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virginia 7-0086

Rezkl enei Jos tel. BEveriy 8-8844

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

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

2454 Weet 7lst Street
(71-on ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
Sešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. VArds 7—1164 
Rentdenctjoa — HTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

756 Weat 35th Street
(kampas Halsted tr 86-ta gatvl)

VAL. 1—t lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

Beštadlenlals 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
(LIETUVIS GTDTTOJAS) 
2600 Weat 6Srd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:1* 
lkt t vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6: 7-8. 

beštad 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayetle 8-4949.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 Sonth Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Reoubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad ir sekmad tik susitarus

Tel. ofiso PR. 3-6446, rtsz. HE.4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lki 8 v_ 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-666* 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE. '
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupi n ius pas mus gausite ne tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemilkisusiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, galį taupyti pinigas p&fita.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų tortas 621,000,000.00.

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

Atdara: plrmadlrn) nno 12 (ld 3, antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nno • Od A 
Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o leėtadlenį nno 9 lld 2 valandos po pietų-

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IB 

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoniu* 
Telef. REpublio 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu latku susitarus telefonu

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829

Pritaiko akiniur 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West S5tb Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lki 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad 10-2 ii 
šeštadienlale nor ’n 'vi » op

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kuria 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu, 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
| mokyklos valkus.

4712 Sonth Anhland Ave.
Tel. YArda 7-1373 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. ŠeStad. 10:8 
Iki R vai. Sekmad ir treč uždara

DB. ANT. RUDOKAS, Opi

TolefonM ORovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS -

Valandos: 9—18 lr 7—I v. v. pagal 
vusHsrlmą išskvru. trečiadieniu.

2422 W. Marųuette Road 

Ofiso tr buto tel. OLympic 1-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad 

Ir AeAtad tik 10—12 vai

Semkitf dien. Draika'

Tikrina akto Ir pritaiko 
keičia stiklus Ir

4456 S. OaUfornia Ava .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. at
daryta). Šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St, Chieago 29, IHinois, ' Tel. LUdlotv 5-9500

Entered aa Second-Class Matter Marcb 81, 1916, at Chieago IUlnola 
Under the Aot of Marcb 8, 1879

Member of the Catholic Preas Ass'n 
' Publiahed daily, ezept Sandara 
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SMŪTKELIO VISUOMENINĖS 
PRASMĖS BEJIEŠKANT

Ali NEI’EKDAUG LIBERALIZMO?
Julius Smetona savo straipsnyje, atspausdintame “Dirvoje”,

atkreipė dėmesį į vienos jaunimo organizacijos didelį linkimą 
studijuoti liberalizmą ir pasisakė prieš šį kelią. Jis, vietoj li
beralizmo. pasiūlė mūsų jaunimui daugiau susitelkti prie lietu
viškųjų tradicijų. įsigilinti į Lietuvos praeitį ir tyrinėti nepri
klausomąjį laikotarpį.

Į perdėtą mūsų jaunimo linkimą liberalizman straipsnio 
autorius žiūri, kaip į pavojingą reiškinį. Jam net “darosi graudu, 
kai lietuviškas jaunimas, užuot nukreipęs savo akis į lietuvišką 
Smūtkelį, ima žvalgytis į svetimus dievus”. J. Smetona perspėja 
jaunimą, susitelkusį Santaros eilėse, kad jų įnašas Lietuvai tik 
tada galės būti didelis, jei jie išsilaisvins iš kaikurių intelek
tualų peršamų svetimų dievų.

Šie žodžiai yra verti dėmesio ne vien tautininkiškam jauni
mui. Pasižvalgius spaudoje kartais susidaro įspūdis, lyg libe
ralizmas būtų pagrindinė mūsų tema. Atrodytų, lyg mes gy
vename ne po komunizmo revoliucijos, bet kada nors po Pran
cūzų revoliucijos. Išeitų lyg mes visai nematome ar nenorime 
matyti, prieš kokias problemas mus yra pastatę tarptautinio gy
venimo įvykiai.

Žinoma, reikia paabejoti, ar vien uždarume ir praeities tyri
nėjime slypi lietuviškumo sėkmė. Taip pat reikia pasakyti, kad 
ne taip paprasta yra išvesti visuomenines tiesas iš Rūpintojėlio. 
Tačiau, apskritai, reikia sutikti su J. Smetonos perspėjimu prieš 
liberalizmą. Atrodo, kad pirmoje eilėje šiandien žmonija stovi ne 
prieš išsilaisvinimo problemą, bet prieš susiorganizavimo pro
blemą.

KOMUNISTINIS SUGLAUDINIMAS
Štai jau keturiasdešimt metų sueina nuo komunistinės re

voliucijos. Jos pasekmėje komunizmas yra pasidaręs ne'tik vie
nos tautos, bet ir viso pasaulio reikalas. Mes kartais laikome, 
kad komunistinė revoliucija ėjo žmogaus išlaisvinimo kryptimi. 
Bet juk komunizmas ėjo ne tiek darbininkijos išlaisvinti, kiek 
jos suglaudinti. Jo šūkis buvo: “Visų šalių proletarai vienyki
tės!” Komunistinis žmogus jieško ne laisvės nuo savo artimo, 
bet jo kompanijos, jo draugystės. Ir, kai tos draugystės jis ne
gali'pasiekti, jis kitą žmogų uždaro kalėjiman, išveža Sibiran, pa 
galiau sunaikina. Komunizmas nepakenčia žmogaus, su kuriuo 
jis negalėtų santykiauti.

Negalėdamas pakilti iki dvasingesnio. santykiavimo lygio, 
jis reikalauja, kad mes santykiautume su juo ant visiems bend
ro ib žemesnio santykiavimo pagrindo, būtent — ekonominio. Tuo 
keliu jis nori pagauti savo artimą. Jis nori, kad viskas būtų 
visų ir visi būtų visiems. Šiuo žemuoju santykiavimo keliu ko
munizmas veržiasi šiandien į likusio pasaulio žmogų. O tas 
žmogus, vietoje supratęs, apie ką čia eina kalba, nori pasislėpti 
neribotos laisvės svajonėse. Tai nereiškia, kad laisvė šiandien 
nebūtų didelis žmogaus rūpestis ir jos nereikėtų apginti. Tačiau 
didžioji šių dienų problema yra ta, kad žmogus pasijuto labai gi- I 
liai įžeistas perdaug išsilaisvinusio savo bendralaikio žmogaus, j

ŽAIDŽIA IR DIRBA

Policijos priežiūroje juodieji su baltaisiais augfitesnioje 
mokykloje Little Rock lasvalaikio metu žaidžia beisbolą. (INS)

SPALVOTIEJI IR KRIKŠČIONYBE
DR. J. GUTAS, Toronto

I. Persekiojamieji

Nekęsti žmogaus vien todėl, 
kad jo odos spalva nebalta yra 
ir nežmoniška, ir nekrikščioniš
ka. Kai žiūri į baltuosius, iš
kreiptais iš neapykantos vei
dais bepuolančius negrus stu
dentus, kurie nori semtis moks 
lo žinių kartu su kitais jaunuo
liais, pagalvoji: tų baltųjų oda

PERMAINOS LENKIJOS ARMIJOJ
Nuo pr. m. spalio mėn. kartu I Gomulkos jau vertinami lenkų 

su Rokosovskiu išvyko iš Len-I kariniai žygdarbiai prie Monte
kijos į SSSR visi augfitesnieji 
sovietų kariniai vadai, kurie,, 
Maskvos įsakymu, Lenkijos ar
mijoj ėjo “lenkų karininkų pa
reigas”. Vadovaujančiame pos
te teliko gen. Jerzy Bordzi- 
lowski, generalinio štabo virši
ninkas. Rusų karininkų palik
tieji postai tuojau buvo apso
dinti lenkais. Jų tarpe dau
giausia jauni karininkai, ga
būs, bet be prityrimo, nes Mas
kvos karininkams visai nerūpė
jo išauklėti lenkus toms vie
toms, kurias rusai buvo užėmę,

Cassino, prie Narwiko ir Var
šuvos sukilimo herojai. Monte 
Cassino, Narwiko ir Varšuvos 
sukilimo didvyriai nėra dabar-

Pradeda siausti aziatiška 
sloga

Laboratoriniai tyrimai paro
dė, kad 156 auklėtiniai, susirgę 
Šv. Juozapo seminarijoje West- 
mont, III., serga aziatiška slo
ga. Pačioje Chieagoje tos azia-tinės Lenku armijos vadovybė ,

je. bet jų galima matyti garbės ;!‘Sko’ “L” “.“L!“.1:
tribūnose per karines iškilmes.
Iš Varšuvos gynėjų pagerbia
mas gen. Roemmel, o iš Modli
no gynėjų — gen. Thomme. Le
gionierių generolo Mondo lai
dotuvėse dalyvavo net keturi 
aktyvios tarnybos generolai.
Kad Lenkijos armijoj, net mar- 2466 N

bet kaikur priemiesčiuose 
ji ima įsigalėti.

jau

15 colių agurkas
Chicagietė N. Kioutas savo 

darže, esančiame prie jos namų 
Lincoln, išaugino 15

šalo Rokosowskio vadovauja- colių ilgio agurką.
o prieškarinis lekų karininkų moji stipriai reiškėsi lenkišku- 
korpusas buvo žiauriai sunai-1 mas, niekas tuo neabejojo, bet 
kintas. Į charakteringa, kad po spalio

! mėn. įvykių per kariuomenės 
paradą Poznanėje visi pulkų

— Miškas, kurį Dievas paso
dino, nuolatos auga. Kas tai?— 
Plaukai. |

— Dievo sukurtame ežere te- 
simaudom jo pakrašty. Kas 
tai? — Ugnis.

— Dievo Globėjo lauke yra
du dideli kaupai. Kas 
Saulė ir mėnuo.

Jie? —

Priežodžiuose dar ryškiau iš- 
gal ir balta, bet jų siela juoda, > keliama. Dievo ypatybės. Norė
jų elgesys priešingas teisingu
mui ir artimo meilei.

Ką gali pagalvoti negras kri
kščionis, mušamas ir stumdo
mas baltaodžio krikščionio? Ar 
toks jo elgesys patrauks kitus 
negrus j krikščionybę, doresnį 
gyvenimą? Jokiu būdu. Duoki
me spalvotiesiems gerą auklėji
mą, gražų artimo meilės pavyz
dį, ir jie bus pavyzdingi pilie
čiai, geri krikščionys.

2. Religingos sielos

Negrai iš prigimties yra re- 
Dėl to į vienašališką kėlimą laisvės klausimo, ar netenka šian- I ligingi žmonės. Jų siela yra 
dien žiūrėti, kaip į norą pabėgti nuo šio laiko klausimų; kaip' atvira Dievo žodžiui. Jų visa
į tam tikrą atsilikimą; kaip į paskendimą saloninėse diskusijose?

ATSTUMTA MEILE
Prancūzijoje yra keletas rašytojų, kurie atrodo nori atsa

kyti komunizmo mestą žmonijai iššaukimą. Tai yra Sartre ir 
jo draugai. Jie ištikrųjų neduoda mums patenkinamų atsakymų, 
tačiau jie gana vaizdingai nušviečia tą vietą, kurioje šiandien 
žmonija stovi. Pvz. Sartre sako, kad ^laisvas žmogus iš tikrųjų 
yra vienišas ir izoliuotas žmogus. Tame savo izoliacijos ir vie
nišumo bokšte jis sukuria savo pasaulį ir savo vertybes. Meilė 
yra šio vienišumo priešingybė. Analizuodamas meilę toliau, jis 
vykusiai išryškina meilės ir laisvės priešingybę. Kai du žmonės 
vienas kitą myli, tai jie nori paimti vienas kito laisvę. Jeigu

gyvenimo filosofija atremta į 
Dievą, amžinąjį gyvenimą. Iš 
Belgų Kongo negrų kilęs jėzui
tas H. Matota, gimęs pagoniš
koj šeimoj, savo straipsny “Kri
kščionybė ir negrų aspiracijos” 
(žr. “Lumen Vitae” 1956, Nr. 
2, p. 333—338) tvirtina, kad 
negrai, net ir pagonys, savo 
religijoj esminiai yra monoteis- 
tai, tikį į vieną Dievą, visagalį 
Sutvėrėją ir Globėją. Negro gy

kuris jų savo laisvės kitam neduoda, tai tas ženklina ne vien venimo ir mirties raktas yra
laisvę, bet ir meilės pabaigą. Persiskyrę laimi laisvę, bet miršta 
jų tarpusavis santykiavimas.

Sartre save laiko komunistu. Kiti į jį žiūri, kaip į tam tikrą 
sudvasėjusį komunistą, iš kurio galima laukti komunizmo nuga
lėjimo. Tačiau, kurie geriau pažįsta jo filosofiją, yra linkę jį 
laikyti sumaterialėjusiu liberalu, nes jis apskritai nėra linkęs 
kam nors aukoti savo atomizmo.

Mums čia ne tiek svarbu, kas yra Sartre. Tačiau Sartre 
meilės ir laisvės priešingybė mums geriau padeda susivokti, ko
kiame pasaulyje mes gyvename. Komunizmas šiandien yra iš
kilęs pasaulyje, kaip baisus apviltos ir neatsakytos meilės kerš
tas. Jis grasina visam pasauliui politiškai ir filosofiškai. Šio 
meilės keršto mes negalime nugalėti toliau ugdydami neutralu
mą savo artimui ir iš to sekantį jo nepaisymą.

Liberalizmas nėra kovotojas prieš komunizmą, bet greičiau) 
jo ugdytojas. Popiežius Pijus XI tą mintį yra paskelbęs savo 
enciklikoje apie bedieviškąjį komunizmą. Popiežius ten sako, 
kad mes turime nepamiršti, jog komunizmą paruošė liberalisti- 
nė ekonominė santvarka su savo neteisingumais turto ir darbo 
pasiskirstyme. Dėl to liberalizmas negali nugalėti komunizmo. 
Skleidimas liberalizmo būtų tas pat, ką užkrėtimas iš naujo tos 
pačios ligos bacilomis dar nesuskubusio išgyti ligonio.

LAISVE, KAIP RŪDAS SANTYKIAUTI
J. Smetonos liberalizmui padarytas priekaištas yra vertas 

ne tik tautininkų, bet ir visos mūsų visuomenės dėmesio.
Tautininkams jis yra vertas dėmesio dėl to, kad jų susi- 

plakimas su liberalizmu yra visai jaunas reiškinys ir nesiderina 
su išvidine tautininkiška mintimi. Tautininkai savo esme yra 
ne tautos jėgų išlaisvintojai išsklaidymo prasme, bet greičiau 
jų teikėjai. Nešdami tautai liberalizmą, jie pasirenka ne savo 
kelią. .

Kitai lietuviškai visuomenei šis priekaištas taip pat yra 
vertas dėmesio. Jis mums primena, kad šiandien mes stovime 
ne prieš tas problemas, kurios rūpi liberalams. Žmogus šiandien 
rūpinasi ne tuo, kaip labiau atsitraukti nuo kito bet kaip ge
resnį kelią rasti j kitą asmenį. Liberalistinis atomizmas yra 
greičiau nuovargio reiškinys ir gali būti toleruojamas nebent 
per atostogas.

Visuomeninę laisvę žmogus negali suprasti pirmiau, negu 
jis supranta šalia savęs esantį artimą. Laisvė be artimo žmogų 
uždarytų jo paties kalėjime. Šiandien mes stovime prieš di
desnį uždavinį, negu jį gali išspręsti liberalizmas. Mums reikia 
rasti tokį kelią į vienas kito meilę, kad jis mus nenaikintų. Dėl

Dievas. Visa negrų tautosaka 
jų mįslės ir priežodžiai yra per
pinti tikėjimu į vieną Dievą. 
Ši tautosaka yra anksčiau su
kurta, negu misionieriai pasi
rodė, taigi nėra atsiradusi kri
kščionybės įtakoje. Štai kele
tas negrų mįslių:

— Kelias, kurį Dievas valo, 
yra visados švarus. Kas tai? — 
Gerklė.

damas pabrėžti, kad viskas, net 
maži dalykai, ateina iš Dievo, 
negras sako: “Dievas mane su
tvėrė su pirštais ir nagais”. 
“Kai Dievas šaukia, niekas ne
gali atsisakyti”, sakoma išgir
dus ką nors mirus. “Kad Die
vas tave pamirštų kur nors” — 
linkėjimas, kad ilgai gyventų. 
Žiūrėdami į žvaigždėtą dangų, 
negrai taip kalba: “Kas pada
rė dangų, žvaigždes, saulę ir 
mėnulį? Visa tai sutvėrė Die
vas, nes Jis yra nuostabus ir 
nematomas. Bandoki (burti
ninkai) ir matebo (dvasios), 
jei turi išminties, tai jos gavo 
iš Dievo.”

3. Veidu į amžinybę

Negrai taip pat tiki į sielos 
nemirtingumą. Po mirties pra
sideda kitas gyvenimas kartu 
su anksčiau mirusiais protė
viais, kuriame išsipildys kiek
vienas troškimas. Tie protėviai 
turi sodžius, laukus, gyvulių 
bandas ir yra labai laimingi. 
Jiems priklauso viskas, ką tik 
gyvieji turi žemėje. Mylėdami 
ir gerbdami protėvius, gerojo 
Dievo draugus, jie tuo pačiu 
myli Dievą. Tikėdami į Dievą 
Globėją, jie panaudoja fetišus, 
kaip apsaugą nuo pikto žmo
gaus ir dvasios. Pagal negrų 
nuomonę, Dievas yra Viešpats, 
daugiau Valdytojas kaip Tė
vas, daugiau bijomas savo vi
sagalybėje, kaip mylimas ir 
garbinamas. Norėdami sulaukti 
pagalbos prieš gamtos jėgas,

Po pr. m. spalio mėn. rusai 
išvežė iš Lenkijos daug sunkių
jų ginklų tuo protestu, kad jie 
tebuvę Lenkijai “paskolinti”; 
todėl Lenkijos vyriausybė ėmė
si savomis jėgomis gamintis 
moderniškų ginklų, atsisakyda
ma nuo rusų specialistų pagal
bos ir neturėdama kontakto su 
Vakarų karo inžinieriais. Lenkų 
spauda teigia, kad patys lenkai 
jau produkuoja pilnos vertės 
sunkiuosis ginklus. Mielec ir 
Biala Podlaska fabrikuose jau 
gaminami sprausminiai lėktu
vai (tipo MIG 17), kurie esą 
geresni, negu senieji “migai”. 
Sabędy plieno liejyklose gami
nami šarvai, kurie esą geresni, 
negu sovietų specialistų užpro- 
jektuoti.

Rugsėjo mėn. 8—15 dieno
mis aviacijos parade dalyvavo 
zf)0 pačių lffikų pagamintų 
sprausminių karo lėktuvų — 
naikintuvų ir bombonešių. Lie
pos mėn. 2'2 d. per kariuome
nės parodą buvo paskelbta eilė 
naujų patobulinimų artilerijos, 
šarvuočių ir saperų srityje.

Kariuomenės auklėjimo sri
ty daugiau dėmesio skiriama 
senoms lenkų tradicijoms, tai
gi vieši metiniai istorinių įvy
kių minėjimai, lenkų didvyrių 
atsiminimų pagerbimai; prie

orkestrai tegrojo vieną maršą j Į 
“Warszawianką”, o tai yra me- 
liodija giesmės, kurią lenkų 
sukilėliai 1830—31 m. giedojo 
eidami į kautynes su rusais.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotegraflfos 

mūsų speeialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

blogas dvasias, burtininkus ir 
blogas akis arba permaldauti 
protėvius, negrai garbina protė
vius ir naudoja fetišus. Tik 
gerieji galėsią nueiti į protėvių 
karalystę. Piktadariams, pa
leistuviams, burtininkams ten 
vietos nesą. "
4. Jie ateina į Dievo Bažnyčią,

Didelis pasisekimas misijų; 
darbe Afrikoje rodo, kad kri-( 
kščionybė yra atsakymas gi- ( 
liausioms negrų sielos aspiraci-| 
joms. Nuostabiai greitai auga 
spalvotųjų vyskupų, kunigų, 
seselių vienuolių ir tikinčiųjų j 
skaičius. Seminarijoms nestinga' 
auklėtinių, vienuolynams kan
didatų,-čių. Vien tik Belgų Kon-1 
ge ir Ruanda - Urundi krašte' 
yra virš 5,000,000 katalikų, 400 
vietinių kunigų, 360 brolių ir' 
775 seserų. Spauda rašo, kad 
negras vyskupas bus paskirtas 
į Kardinolų kolegiją.

!
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KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROY ST 

Telef 'VAlbrcok 5-7670 ii 
llbaoD 8-4938

• Oeneralis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams b namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų namų statyboje • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus • Apkalnavimai nemo
kamai

It ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigos ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
1047 W. A7tb PI. Chicago

UI. WAIbrook 5-8063

AS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ 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 Iki 6 vai., pirmuu. ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

tA86

mokam*

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

SENDROVt

4I3S Aitkar Avmm t* i. la3-«zi9 

AUGUSI SALOUKAS PratldMM

Atliekame dideliu, ’r ir Aus automobilių remontai. Lyginimas, da- , 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame iutomobilių dalis !

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“ j
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“ - A. Stanevičius, Sav i

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
relei PRospeet 8-9842, Namy tel. VVAlbrook 5-5934

l4 toli ir arti
MAUJ! OfMU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTNIO iPANK/Al 

UStį Htnr PATY/IIMAS-P/SUS IP SĄŽININGAS PAZOPMAVNfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tei. VAibmok 5-9209

JANIS KLIDZEJS tikslas: jis buvo priimtas j kažkokios vakarinės

ROMANAS

9la£bj4 \

vertc a LEITI*KIŠ iaaHtaij
(TĘSINYS)

33.
Sekmadienis. Rugpiučio pabaiga. Rygos gat

vėse ir soduose buvo jaučiama spalvų nuotaika į ru
dens pusę. Medžių šakose jau buvo vienas kitas 
rudens ženklas — vienas kitas paružavęs ar pageltęs 
lapas. Šiltas vėjas nubloškė ir juos ant tako.

Matant, kaip sumindžioja lapus ant tako, An
driui buvo tokia nuotaika ir matymas, žiūrėk, juk 
taip sumindžiojamas praeinantis grožis sieloje. Ar 
praeina visa? Ir nebegrįžta?

Nebegrįžta...
Andrius kokį pusvalandį iš ryto buvo išėjęs 

pasivaikščioti. Ėjo atgal į savo kambarį Lačplesio 
gatvėje.

Tylu. Tuščia. Vienas. Laimonas buvo kaž
kur išėjęs. t

Andrius pakilojo knygas. Dar kartą perskaitė 
laikrašty, kur buvo apie egzaminus į universitetą ir gatve, 
apie tai, kiek naujų studentų kiekviename fakultete šaulyje 
šįmet priims. Taip, Bet kokia tau

gimnazijos paskutinę klasę.
Už uždaryto lango skambėjo gatvė. Gal būt 

ką nors pasimokyti? Paskaityti?.
Visdėlto už lango skambėjo gatvė! Užkirto lan

gą. Nieko. Šiandien čia kambary jį kankino vie
natvė.

Nutarė greit. Tad bėgte bėgo laiptais žemyn. 
Nueiti kur nors? Pas ką?

Pas Lipurą? Ne. Galbūt pas vieną ar antrą 
iš tų mergaičių, su kuriomis supažindino Laimono 
Skaidrytė. - Ne. Tokį saulėtą sekmadienį jų juk ne
bus namie.

Ir vėl Andrius vaikščiojo gatvėmis be tikslo. 
Vermanio sode koncertas. Simfoninis orkestras. 
Kažkokia dainininkė. Operų arijos apie širdį, jau
nystę ir apie mėlynąjį sapną.

Būrys klausėsi. Sėdėjo ant suolų ir stovėjo 
aplinkui kaip miškas. Kaikurie taip sau vaikščiojo, 
stumdėsi, juokėsi, šūkavo. Minia bangavo. Mer
gaitės įsikibusios savo berniukams į rankas, flirtavo, 
klausėsi savo riterių anekdotų, juokėsi, liežuviu pa
laižė nudažytąsias lūpas ir dar tvirčiau įsikibdamos 
į rankas, sakė:

— Kur dar nueisime?
Sekmadienis buvo toks trumpas, ir tuo metu 

1 reikėjo suskubti būti visur.
Andrius pasuko atgal ir ėjo Krišjanio Barono 

Ar iš tikro tokie dideli panašumai buvo pa- 
Šis reginys jį sulaikė, ir jis turėjo sustoti 

ten ir valandėlę pažiūrėti: kažkokia senesnė mamytė čia 
pat ant gatvės pardavinėjo gėles, ir ji buvo taip 
labai panaši į Andriaus mirusią motiną. Taip, ji

priims. Taip, priims
to didis šių laikų italų politikos teoretikas L. Sturzo gali sa-1 dalis? Ateinančiais metais!
kyli, kad "žmogaus visuomeninės laisvės nereikia suprasti kaip...'į Pakilojo knygas, švilpavo. Dainavo, šiandien 
nebuvimą kliūčių žmogaus veikląi, bet kaip sąmoningą individo i jame buvo dar niekad nebuvęs džiaugsmas. Jo gy- į sėdėjo už tulpėmis, astromis, junginiais, rožėmis ir 
įsijungimą į visuomeninį gyvenimą”. V. Bgd. venimui Rygoje praeitą savaitę buvo patvirtintas purienomis apkrauto stalo ir sustingusia veido ii>

raiška žiūrėjo į gatvės akmenis, galbūt ir j vaikščio
jančių batus. Andrius dar vis žiūrėjo į jos veidą 
ir galvojo apie tai, kiek ji galėtų turėti metų, ir ar 
ji taip pat turi sūnų ir dukterų.

Priėjęs visai arti, Andrius sustojo.
Ji pakėlė akis.
— Kokių gėlelių norite?
— Taip.
— Kokių? Kiek?
— Astrų, tulpių, jurginų, purienų... Iš visų! 
— Taipgi... Iš visų ... Ar kokiai gimimo die

nai ar vardo dienai — kaip jau jauniems žmonėms. 
— Ne. Taip sau, — Andrius atsakė.
Senoji mamytė pažvelgė į jį tokiu savotišku,

šiltu, besišypsančiu žvilgsniu, kuris sakė: ką tu 
berniuk ginies! Toks nedrąsus. Nuneši juk šias 
gėles kokiai mergaitei...

— Katras tad jums duoti? Pasirinkite. Tos 
tokios gražesnės, šviežesnės ...

— Vistiek. Visos nuostabios.
Sujieškojo pati. Dvi puokštes. Astros ir tul

pės. Pradėjo vynioti į baltą popierių.
— Ne, nereikia.
— Nereikia įvynioti? Kaip jūs taip rankoje 

nešite gatvėje ...
— Taip man patinka.
Andrius padavė pinigus ir ėjo.
— Ponaiti, palaukit duosiu grąžos ...
— Nieko. Imkite visa. Gražios gėlės. —

Nusišypsojo. Dar tvirtai pažiūrėjo į senosios moti
nos Veidą ir ėjo.

Tik dabar jis pradėjo galvoti: ką su tom gėlėm 
turiu daryti? Nešti į namus, šiandien ne.

(Bus daugiau)
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GINKLAI IR TECHNIKAI
J. TACTKVS

Artimųjų Rytų situacija pri
mena Ispanijos pilietinį karą 
prieš 20 metų. Antras panašu-

Šia padėtimi dabar įsitikino ir 
pranešė sekretoriaus pavaduo
tojas — ekspertas Loy Hender-

mas yra ginklų išbandymas, son, tyrinėjęs 14 dienų Arti- 
Atsimename, kaip Hitleris, pri
dirbęs ginklų, jų negalėjo tin
kamai ir realiai išbandyti. Ki
lus Ispanijoje pilietiniam karui, 
atsirado proga išbandyti savo 
ginklus. Nesvyruodamas Adol
fas suteikė ginklų ir technikų 
gen. Francisco Francui, kuris 
kovojo prieš kairiuosius. Pasi-

muose Rytuose.

“A Gloomy report’

Kad padėtis yra “gloomy”, 
matyti iš prezidento pertrauki
mo atostogų ir konferavimo su 
J. F. Dulles, Henderson ir Vi
durio Rytų sekretoriaus asis
tentu William Rountree. Pa

rodė, kad Vokietijos ginklai bu-j galiau prezidento griežtas pa- j 
vo pranašesni ir Franco laimė-1 reiškimas ir skubos keliu gink-, 
jo. Stalinas palaikė kairiuo-jlų siuntimas į Jordaną ir kitas Į 
sius, davė ginklus ir siuntė “sa-j Sirijos kaimynines valstybes I 
vanorius”, internacionalinis ko-, rodo, kad iš “gloomy” gali pa- f

sidaryti dar blogiau ir karščiau., 
Londonas jau užaliarmavo, kad 
sovietai kiršina ir drumščia pa- 
aovietai kiršina ir drumsčia pa 
sitikėjimą Bagdado pakto na- 

Sirijos vaidmens panašumas rių tarpe. Nariais yra Irakas, 
„ . Iranas, Pakistanas, Turkija ir
Sirija yra nedidelė Artimųjų Anglija Netenka kalbėti apie 

Rytų valstybė. Ji turi 3.856,000 gįnRlų ir instruktorių _ tech- 
gyventojų. ir apima 72,234 kv. nikų siuntas< vadinasi, Rytų

munizmas suorganizavo savo 
brigadas. Tada įvyko didysis 
ginklų išbandymas ir preliudas 
į II Pasaulinį karą.

ATRODO NESUSIROPINĘS

William S. Girard, JAV karys, 
teisiamas japonų teismo už mo
ters nušovimą, kuri armijos lauke 
rinko spalvoto metalo laužą, ne
atrodo labai susirūpinęs. (INS)

Norint požeminį vancenj iš
traukti į paviršių dykumai drė
kinti reikia energijos. Vežioja
mu vandeniu palaikyti dirvože
mio drėgmę būtų per brangu, 
tai bandoma vėjo, saulės, ato
mo energija panaudoti išgavi
mui vandens iš jo požeminių 
srovių.

Atominė energija labiau tik
tų dykumoms paversti derlin
ga žeme negu miestus griau
nančiomis bombomis, bet, deja, 
žmonių materializmas, nutoli
mas nuo Dievo įstatymų stu
mia juos ta kryptimi, kad ato
minė energija būtų panaudoja
ma naujų dykumų sukūrimui, 
sunaikinimui gyvybės ten, kur 
jos yra gausu, o Dievo valia 
yra tame, kad žemė būtų ap
gyventa, k?d joje gyvybės bū
tų kuo daugiausia. Gs.

Pirmadienis, 1957 rugsėjo 30

Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

kilometrų žemės plotą. Didysis 
jos vaidmuo yra tas, kad per 
jos teritoriją eina požeminiai 
vamzdžiai skysto kuro ir aly
vos. Pati “juodojo” aukso ne
turi arba yra tiek mažai, kad 
neapsimoka investuoti kapita
las jam panaudoti. Santvarka 
— demokratinė respublika. Vy
riausią valstybės galva yra 
prezidentas, renkamas žmonių. 
Dabartiniu prezidentu yra Shu
kri Kuwatly. Nors kairiųjų pa
žiūrų, bet laikomas nuosaikiu 
asmeniu. Tačiau praėjusio mė
nesio Sirijos “apsivalymas” la
bai staigiai pakrypo į Maskvos 
pusę. Dabar vyriausiu krašto 
valdytoju — diktatoriumi pa
sidarė gen. maj. Bizri, tik ką 
grįžęs iš Maskvos, baigęs ko
munizmo mokslus, kaip kari
nius, taip politinius bei revo
liucinius. Su Maskva Sirijos 
santykiai šilti. Gauna ne tik 
patarimų, paskolų, bet visų rū
šių ginklų ir technikų. Žinios 
iš Beiruto (Lebanonas) sako, 
kad ne tik Sirijos armija pa-

bevardė doktrina veikia efek- Į 
tingiau, nevartoja atsiklausimo. I 
Tyliai dirba ir ruošia dirvą iš 
arabiškųjų kraštų išstumti Va
karų įtaką ir visas jų doktrinas. 
Matysime, kas tą košę valgys.

DYKUMOS...
(Atkelta iš 2 pusi.J

nėmis sukelti lietų ant dyku
mų, bet dykumų gelmėse esa
ma milžiniškų upių. Po Sahara 
yra dvi požeminės upės bei van 
dens .rezervuarai. 1200 metrų 
gilumoj rasta tokia upė, išgau
ta iš jos vandens ir sukurta 
puiki oazė. Nuostabiausia po
žemine upe laikoma ta, kuri 90 
—270 metrų gilumoj teka po 
Nilo upe. Ši požeminė upė 
yra 900 kilometrų ilgio ir 10 
kilometrų pločio. Tai yra di
desnis vandens sandėlis negu 
garsusis Nilas.

Beverly Shores, Ind.
Lietuvių veikla

Vasaros metu čia vasarotojų 
netrūksta. Suvažiuoja gana 
daug lietuvių ir kitų tautybių 
žmonių ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš kitų vietovių.

Vasarai baigiantis, lieka tik 
vietiniai gyventojai. Nors čia 
lietuvių nėra daug, bet sugebė
jo suorganizuoti lietuvišką klu
bą, kuris gyvuoja jau dveji me
tai.

Metinis klubo susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 7 d. Alg. Brazio 
salėje. Į valdybą išrinkti B. Ja
kaitis — pirm., C. Kriščiūnas — 
vicepirm., Anna Vaitkus — sek- 
ret., dr. Juozaitis — ižd., A. Lič 

kus fin. sekr.

Klubo narys

'■* Jv. .i B B '§7

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ
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Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ................................................. $180 — $250

kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso įaus-

Literatūros premija
Amerikos Lietuvių Mokytojų

Sąjunga skiria kasmetinę 250 
dolerių premiją už geriausią vai 
kų ar jaunimo grožinės litera
tūros kūrinį. Kūriniams įver
tinti yra sudaryta premijos 
sprendėjų komisija iš Danutės 
Augienės, Gražinos Tulauskai- 
tės - Babrauskienės, Aldonos Ši
maitienės, Prano Razmino ir St. 
Tamulaičio.

1. Premijos komisija vertins
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros (a- 
pysaku, pasakų, poezijos, dra
mos ir pan.) knygas bei tais 
metais parašytus, bet dėl da
bartinių sąlygų neišspausdintus 
kūrinius tų autorių, kurie juos
prisius komisijai. Autoriai pa

teko į komunistų (Bizri, Seraj) siraŠQ tikrąja pavarde. 
rankas, bet baigiama išvystyti
akcija, kad ir ministrų kabinę-' 2, Už premijos komisijos ge
tas ir kiti administratyviniai riausiu pripažintą kūrinį skiria- 
darbai būtų komunistų užimti ma premija nebus skaldoma tarp 
ir pasidarytų grynai prosovieti-’ atskirų autorių.
niai. Tai akcijai vadovauja Ak-1 3 Knygos ir rankraščiai, prieš
ram Hourani (vadas mažos, Įaj iaįmėję bet kokią premiją, 
bet veržlios kairių pažiūrų ara- §jos premijos negalės gauti, 
bų socialistų atgimimo partijos,
vadinamos Baath). Jį remia Premijuoto kūrinio, jei jis 
armija ir kitos saugumo pajė- ^ar būtų nespausdintas, išleidi- 
gos. Čia ir kyla labai rimta mo teises sutinka be papildomo 
padėtis, kuri gali išsivystyti į honoraro perduoti Amerikos Lie

9x12

tuvių Mokytojų Sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškie- 
nė, 6921 So. Claremont Avė., 
Chicago 36, III.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė.. Chicago 36, II)

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. II)

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S 49thCt„ Cicero 50, III., tel TO 3-8131-3?

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
S Halsted St. Chicago 8, Iii

tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ....................................................._............................. $89 *ki $129.00
2-jų dalių softb ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Modemiški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ........................................................................................................................................................ $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ................................................................................................................................ $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar š viesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduotu! už..«............................................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% —

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik...................................$39.00

tragediją ir naują ginklų išban
dymą tarp Rytų ir Vakarų, kas 
buvo Ispanijoje prieš antrąjį 
Pasaulinį karą. ’

Dvi doktrinos

Artimųjų Rytų erdvėje susi
tiko ir suėjp į sąlytį dviejų pa-' , ’
saulių interesai, taktika ir sie- O, akloji žmogaus mintie,
kiai. Skystas kuras ir alyva kaip tušti ir klaidingi tavo 
traukia j save abi puses. Ryta i 1 sprendimai. —T. Tasso
žino kad tik Vakarai sudaro

c?

I*
“mažąją” kliūtį jiems pasiekti 
skysto kuro laukus, išplėsti sa^ 
vo įtaką ir ideologinę infiltra
ciją. Vakarai nori toje erdvėje 
tvarkos ir taikos. Žodinės kau
tynės seniai vyksta. Bet rimti 
projektai tebėra dalinai dar raš
tinių stalčiuose. Maži bandymai ------- -
ginklų ir technikų pavidalu vy- mmiiiiimiiimiiimimmimm imu milu

PERKRAUSTAU
B A L I) U S 

Vietoje ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W 91st St., Chicago, III. 

Tel. PResmtl 9-2781

kata seniai. Galutinio apsi-i 
sprendimo nei viena, nei kita 
pusė nesuranda, o ypatingai 
vakariečiai Mes žinome su 
vardu ir be vardo doktrinas. 
Padėtis buvo panaši į tragedi
ją Suezo kanalo intervencijos 
metu ir Jordano krizės laiku. 
Pirmoji buvo vakarams laimė
jimas, nes per dvi savaites bu
vo sunaikinti Sovietų ginklai, 
pristatyti Egiptui. Antroji bu
vo sukurta daugiau pačių ara
bų, kaip kitų jėgų. Nors ka
nalo karinės intervencijos me
tu buvo įrodytas sovietų gink
lų atsilikimas, bet jie nuo savo 
įtakos plėtimo į arabus neatsi
sakė. Kaltę jie suvertė Egipto 
kario menkystei ir laiko stokai 
jį paruošti savo instruktoriais. 
Sirijoje yra visai kitas reikalas. 
Ten sovietų instruktoriai seniai 
dirba ir skaito, kad sirietis yra 
daug pranašesnis už egiptietį.

KNTUA, RIKI VISADA JIM,M. 

IR NKHrNHTA

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILl 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS'ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

%
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etaakyrnus kartu su pinigais siuskit'

••DRAUGAS’ I
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS -
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Pradėki! Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj1
Taigi, dabar pradėkite laupyti Šioje lietuviškoje 

Įslaigeje — BRIGHTON SBVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki S 10.000.00

BRIfilITON SAVINfiS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorių*

OFISO VALANDOS:

Skelbkite hraiive
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

ryto iki 12 vai 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo.................................................................... $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagfni, (patingų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ............................................................................................................. ............................................................. $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Hotpolnt ir kitų .................................................................................................................................. $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai.............'....................................................... .. ....................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo ............................................$99.00 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ................................................................................ .  .. .................................................. $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik........................................................................... $29.00 — $49.00
IAnoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ................................................... $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių.

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų* su mažais (mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponj

FURNITURE CENTER, Inc.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Vlctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais uždaryta
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Pirmadienis, 1957 rugsėjo 30

PERDAUG SMAGURIAUJA MOŠŲ 
JAUNIMAS
KAN. V. ZAKARAUSKAS

Remiantis Amerikos mokyklose būt su vaiku pasikalbėta ir jam 
surinktomis žiniomis, aiškėja, kad paaiškinta, kad pinigas daug dau- 
jau mokyklos vaikai praleidžia giau, reiškia net tik apvalaus me- 
visoknems menlkniukiams, stebe-italo ar popieriaus gabalėlis. Kad 
tinai dideles pinigu sumas. Bend- j pinigas yra tas pats, ką ir dar- 
ras savaitės '“Amerikos vaiko , bas stropumas, pareigos atliki- 
leidžiamų pinigų vidurkis, siekia naas. žodžiu, kad pinigas yra toks 
net dešimties dolerių. Šių pinigų daiktas, kurs pasako, kad už jį jo 
didžiausioji dalis yra praleidžiama tėveliai turėjo fabrike ar kur ki
kiliams, kamiksams ir įvairių rū- tur daug valandų sunkiai dirbti, 
šių saldainiams ir kitokiems vi
sokiems dalykams. Toks Ameri
kos vaikų pinigais švaistymasis, 
vis tik yra gan rimta problema, 
kuria pirmiausiai turėtų susirū
pinti tėvai, mokytojai ir kunigai.

Juk neretas vaizdas kai krau
tuvėse prie kalnais prikrautų į

Tik atliktas darbas yra 
vertas atlyginime

Savaime suprantama, kad vai
kas visada savyje nešioja norą iš 
tėvų gauti pinigų. Nes ir vaikas 
puikia nuvokia, kad pinigas ir jo 
gyvenime daug ką reiškia. Už tat,

vairių saldumynų knib a P - yra iat>ai svarbu, kad vaikas tė- gelbininkas Arthur J. Steadman
jų minios, kūnas sudaro be ei vų naniuose būtų tinkamai paruoš nuleido keleivinį lėktuvą Madi-

tas teisingai suprasti pinigo reikė son’e, Wis., kai pilotas kap. Alf- ,-------- --------- —■--------- ----- ■— .. .. .
mę. Vaikas turėtų jau iš tėvų su- red H. Lohmar mirė nuo širdies ae taip lengvai gounamas, nusimanyti ir apie jo perkamojo
žinoti, kad nereikalingiems daik- smūgio. Lėktuvas skrido į Chica- bet darbu uždirbamas ir kūno ne- daikto vertę
tams pinigas nemėtomas. Ir kad go. (INS) privaloma nereikalingiems daly-
pinigą reikia taupyti. Tikrai, vai- __________________________________ kam išmesti.
kas noriai pinigą taupys, kada jis — - Tėvai turi mokyti vaiką pinigą
supras jo reikšmę. Tėvai maty- t,— ,—j  ——.—,„ T_ iX taupyti, juo kur nereikia nesišvai-

‘ tik paaugliai vaikai. Vaiko akį 
vilioja margai išdažyti “kamilk-

• sų” sąsiuvinių viršeliai, įvairiais 
žibančiais popierėliais įvynioti 
saldainiai, kaip antai su įvairiau
siais prieskoniais “kaugumėts”. 
Šia progai norėčiau paminėti, kad 
nuo šitokių prašmatnybių parda
vinėjimo, neatsilieka ir kaikurios 
mokyklos, kur užuot pieno ar iš 
sveiko maisto pagamintų sumuš-t^ivZ'J'^rS nJIS dinti- Toks Pini^ davimas vai- matydamas, kaip jo draugai jo pa to sutaupyto pinigo ir išsižadėti. vaikams yaiSkinimui, kad perdide 

T* kui turėtų būt dažnesnis, o ne pri- __----------- „ „ ... . ..................... ...............
minėtų saldainių. Kažin ar tai 
auklėjimo atžvilgiu būtų patei 
sinama ?

puolamas. Ilgų pertraukų nelauk 
ti, kai vaikas pats jų ima praši
nėti, kitaip sakant ubagauti. Ge- 

Šiuo straipsneliu nenoriu visai riausiai vaikui duoti pinigus su
neigiamai pasisakyti prieš saldai
nių ir kitokių saldumynų industri
ją, kaipo tokią. Saldainiai gali bū
ti naudojami,, kuria nors proga do 
vanėlė, išreiškiant tkai kam padė-

/' ką. Graži dėžutė saldainių, jų ga
vėjui, gali net nemažą džiaugsmą 

y padaryti. Mano mintis yra ta, kad 
stebiant mūsų mokyklos mažyčius, 
atrodo, kad jie per daug nesaikin-

darni, kad yra taupus vaikas, reik klasę berdavęs ant gnndų. Ir js- 
tų jam pinigų duoti, kad jis sa- dižiai stovėdamas,, rankas kiše 
vo taupomąją kasą galėtų padi- nėje susikišęs garsiai kvatojosi, j

tam tikra paskirtimi pavyzdžiui: 
kišenpinigių, kurių turėtų užtek
ti tam tikram paskirtam laikui, 
sakysim, savaitei ar panašiai.

Taip pat, nėra peiktinas tėvų 
toks elgesys, kai jie pinigus duo
da, kai vaikas jį yra užsitarna
vęs, pav. už mokykloje, gatvėje 
mandagų elgesį, už paklusnumą, 
noriai kitam patarnavimą, gerai

gai smaguriauja ir tuo būdu daug pamokas išmokstąs ir mokytojo
gerų pažymių vertas. Tokie ir pa-

Mes atsimename savo vaikystę, va.ik.° veik®?iaj..
būt ir pinigu įvertinti, kad tuo

pinigo praleidžia.

praleistą mūsų gimtosios žemės tė
viškėje. Oi, ji buvo visai kitokia, 
negu šioje šalyje, tokio pat am
žiaus vaiko. Jei tėvelis su motute 
grįžę iš miesto parveždavo saldai
nių, o tokių įvykių metų bėgyje bū
davo nedaug, dažniausiai du, trys 
kartai. Tai būdavo kokių nors šven 
čių ar atlaidų proga. Tada kiekvie- 

,i- nas iš mūsų gaudavome jų iš tė
velio ar motutės rankų, po lygią 
dalį. O jei nuo tokių dalybų dar 
maišelyje likdavo, juos motutė pa
dėdavo kitam kartui. Nekantriai, 
virpančia širdele laukdavome ki
tos progos, kada motutė ir vėl li- 
kusius saldainius padalins. Ir kai 

’■ vėl ateidavo lauktoji valanda, tai 
ir tuomet tėveliai dalindami sal
dainius nepamiršdavo priminti, 
kad šie saldainiai yra duodami ne 
taip sau be jokio užsitarnavimo, 
bet už tai kad mes gražiai elgėmės, 
buvome mandagūs, uoliai patarna
vome gerai skirtą pareigą atliko
me. Žodžiu, saldaniai būdavo gau
nami užtarnautai. Net ir kunigėlis 
kalėdodamas, dalindamas vaikams 
saldainius sakydavo: “Vaikučiai, 
še jums dovanėlę už tai, kad

- gerai išmokote poterius!” Reiškia
- ir šie kunigėlio duoti saldainiai tu

rėjo vaikams priminti, kad jie jų

i

būdu savo taupomąją dėžutę nau 
ja pinigų suma galėtų padidinti. 
Vaikas nekartą su pasididžiavimu 
mokytojui, mokykloje pasakoja, 
kad jau taupomoji dėžutė, beveik, 
pilna pinigų, kuriuos surinko ga
vęs iš tėvelių už tai, kad gerus 
pažymius iš mokyklos pamešda- 
vęs. Ir kas ypatingai yra gražu, 
kad tokiu jo taupymu teigiamai 
veikiama ir į vaiko idealizmą. Pa
klausus tokį vaiką, ,ką jis už tuos 
jo sutaupytus pinigus pirksiąs, at
sako, gi mamytės dieną, ar tėve
lio gimtadienį, jems dovanėlių. 
Taigi, vaikai turėtų iš tėvų auk
ščiau minėtoje formoje gauti pi
nigų, tik tėvai turėtų vengti juos 
duoti vaikui taip sau, be jokio jo 
nuopelno, o ne vien tik dėl to, 
kad jis jų prašo.

Kokią pinigų stirną vaikai iš 
tėvų turėtų gaut?

Į šį klausimą atsakyti yra gan 
sunku, nes čia yra daug kitų da
lykų, kuriuos reiktų atsižvelgti 
duodant veikui pinigus, pav. vai
ko amžių, dar daugiau į jo sąmo
ningumą ir sugebėjimą pinigus į- 
vertinti. Tik jokiu būdu neturė
tų pinigo kiekybės masto būti tė- 

» užsitarnavo, gerai išmokdami po- vū ekonominis pajėgumas, kas bū 
teriua kalbėti. tų žalinga ne tik pačiam vaikui,

bet ir tai visai aplinkai, kurioje 
/ Iš kur mūsų smaguriai gauna -jįn randasi.

pinigų? Prisimenu iš gimnazijos lailkų,
Ar jie patys vienokiu ar kitokiu ^a,toie^Ldk^mvTenlj n-E 

būdu užsidirba, kaip anas berniu- L tt
kas tuščias bonikas rinkdamas?
Kartą paklausus tokio berniuko, 
prisirinkusio pilną krepšį tuščių 
bonkų, ką jis veikiąs su jomis?

*' Atsakė: Norįs jas parduoti, nes už 
kiekvieną parduotą tuščią bonką, 
jis galįs nusipirkti kramtomosios 
gumos plytelę. Reiškia, šis berniu
kas pats stengiasi pinigus užsidirb 
ti, kad už juos turėti malonumo 
— pasmaguriauti, šitokį vaiko el
gesį gal ir nereiktų per daug peik 
ti. Juk vaikas savo iniciatyva jieš
ko išmestų kieman tuščių bonkų, 
jas renka, gabena pas pirkėją, kad 
už taip sunkiai / “suorganizuotą” 
pinigą pasidarvti sau malonumą.
Vaikas tokiam savo malonumui iš 
tėvų neprašinėją pinigų, nejieško 
slapčia motinos rankinukyje smul- 

( kių, bet savo pastangomis juos už
sidirba.

Bet būtų labai sunku rasti pa
teisinimą tų motinų elgėsi, kurios 
pačios tokį nesaikingą vaiko sma
guriavimą uoliai remia. Motinos, 
kurios mielai vaikui kiša pinigus, 
kad tik jis nusiramintu ir savo i- 
kyriu prašymu .jom galvos nekvar 
šintų. Reik pasakyti, kad vaikai 
šiuo atžvilgiu yra gana “išradin- 
dingi”. Jie moka surasti tokių ar
gumentu, kuriais motinas lengvai 
“suminkština”. Vaikai paprastai 
mėgsta dažnai motina griaudenti 
tokiu argumentu: “Motut, kodėl 
kiti vaikai tą gali, o aiš tik vienas 
to negaliu!"

O vis tik, motina ir tokį vai
ko griaudenanti argumentą išgir
dusi turėtų būt “kietesnė”. Ir u- 
žuot davusi vaikui ninigų. turėtu 
pirmiau jam paaiškinti: “Vaikeli, j 
tau pinigas yra duodama ne tam 
kad pirktum smaguriavimui «al- 
dumvnus ar kokius menkaverčuis 
daiktus”. Ir dar daugiau turėtų 
__J____ i---------------------------------- 1

tėvo sūnus be jokio taupumo švais 
tydavosi pinigais. Nupirkęs visus 
saldainius nuo sargienės laikomo 
koridoriaus kamputyje staliuko 
— “krautuvės”, ir juos atnešęs į

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

A1R-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

/

< '■&*>: ■ ą §•

/*
MOVING

RENTITLTS atlieka įvairiu* 
perkrauatymua bei pervežimu' 
iš tolimu ir artimu statumu 

Tel Bishop 7-7075

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1629 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOtvnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTS

bertus ant grindų saldainius guo-, kitų labui, padarant kitam gerą 
džiai grabsto. Sakysim, kad jau darbą pav. sušelpti neturtingą 
tuomet jauno gimnazisto širdyje , našlaitį. Arba sakysim, klases mo 
ruseno mintis, kad čia, kas tai ne- kiniai kokia nors proga, nori pa- 
tvarkoje. gerbti savo mokytoją. Tėvai tu-

n, . . retų vaikui paaiškinti kaip gražu.Tuo tarpu pamenu kai mano kad da,e,g įo sutaupų tokiam tiks. 
tėvelis sekmadieni atvažiavęs ma- ,uį paskiriama Taip pat, 8ekma. 
ne. aplankyti ir išvažiuodamas pa- dienį vaikui einant į bažnyčią ne.
ūkdavo vos porą litų ir dar pa- paiKaįiėti duoti keletą centų, kad
sakydavo “Vaikeli, nemetyk pini ; . . .............. ... .
go niekams, bet nusipirk kas tau ten aukŲ r,nkeiu‘ J,s Raletų ju°8 
reikalinga mokslui!" Taigi, vai- paaukoti.
kas turi gerai žinoti pinigo vertę

Nortivest Airlines piloto pa-

Kaip auklėti vaiką pinigo 
vertę suprasti ?

Tėvai turėtų nuolat vaiką seik-

! ir mokėti jj vertinti, sakyčiau net 
ir centą, už kurį galima kai ką nu 
sipirkti. Kai vaikas mokės bran
ginti centą, jis brangins ir visą

i dolerį. Pasakojama, kad daugelis ti, kaip jis su pinigu elgiasi. Iš 
Amerikos milionierių, labai rū- kitos pusės nereiktų savistovumo 
pestingai auklėja savo vaikus pi- perdaug varžyti. Leisti jam pa- 
nigą branginti ir jį taupyti. Dau- čiam apsispręsti kaip su tuo pi- 
gelis milionierių vaikų, grįžę va- nigu pasielgti, ir ką už jį pirkti, 
šarai iš mokyklos, užuot atosto- kokiam reikalui jį išleisti. Taip 
gavę turi uždarbiouti, būti eiliniais turėtų būti ir tuomet, kai pats 
tarnautuojais tėvo įmonėje, nesą- vaikas pinigus kokiu nors būdu 
kyčiau, kad tokia tėvų elgsena užsidirba. Tik, žinoma, būtų ge- 
būtų peiktina. Juk tai geriausia ra„ kad vaikas pirkdamas kokį 
būdas vaikui suprasti, kad pini- nors daiktą, galėtų jau šiek tiek,

Nestebėtina, kad vaikų pasau
lyje. jų perkamųjų daiktų įverti
nimas nebus gilus, ir kad įvairių

__ ____________ ______________ rūšių saldumynai ir kitokie menk
styti; turėtų surasti progų vai- niekiai greičiau nusvers net ir la-
ką pamokyti, kad kartais reikia bai įdomią pasakų knygą. Bet 

tėvams yra ši proga išnaudotina

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečių, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

TokYffUfPift
cHOicEorsmis*.

2 DALYS

3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

&1

i

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............  $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik .................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............................................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo.........................................  149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų .............................. 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo.................................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos .............................................. 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto.............................................. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim ................................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo................................... 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Inc.
Vedėjas L RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9— 6; Sekmadieniais uždaryta

lis saldumynų vartojimas nėra ge 
ras dalykas, nes tai daug įvairių 
negerovių sukelia, kaip antai ga
dina dantis, kas labai trukdo virš
kinimą, mažina apetitą ir t.t.

Be to, reikia pastebėti, kad ma Į 
ži vaikai smaguriai dažnai gyve-| 
nime būna palinkę ir prie kitų blo i 
gybių: palaidumo, blogo elgesio, [ 
išeikvojimų ir kit.

Gal geriausiai šią tiesą paaiš- j 
kins vieno jau suaugusio vyro pa- ■ 
sisakymas, kuris savo vaikystėje ' 
besaikiai smaguriavęs. Tat ir už-

i augęs buvęs labai netaupus, . visą 
savo uždarbį prašvilpdavęs gėra
lams ir lėbavimams. Bet jo pa
sisakymas buvęs daugiau motinos 

1 kaltinimas, neeu nasiteisi"5»*’'’s.
, Dėlto yra kalta mano motina! 
Man dar vaiku esam., užtvivuavo 
tik burną praverti, o ji tuojau 
man duodavo pinigą ir pati pri- 
pirkdavo įvairiausių saldumynų, 
kokių aš tik jos prašydavau!?

Tikiu, kad Dievas yra meilė, 
ir skausmas. Jo rankose tėra} 
priemonė, kurio Jo meilė nau-1 
doja mums perauklėti ir mus j 
išganyti. — E. Leseur.!

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

676# 8. WE8TERN AVĖ PK 8-9633

SOPHIE B A h C II S 
RADIO PROGRAMA

IS WQEP stoties — Banga 189< 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.lD. 

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—»:S0 v. r. IA stotlee 
WOPA — 1400 UI.

7169 8o MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2418

Pranešimas
NORBUT'O, vyrų rūbų ir 

reikmenų krautuvė, greitai 
išsikels į naują vietą ir bus
NAUJAUSIA IR GRAŽIAUSIA 

KRAUTUVE
Bridgeporte, adresu 3404 
So Halsted St. (Prie Ler- 
ners maisto produktų krau
tuvės ).

ATVYKITE DAR Į 
SENfl VIETfl,

3358 So. Halsted ir pasi
naudokite didžiuliu išpar
davimu pigiai nusipirkti: 
marškinių, kelnių, švarkų, 
diržų, kaklaraiščių ir kitų 
vyrams reikalingų reikme
nų.

Oooną tr įvairias skcuingas 
hulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLlflulde 4-6378
Pristatome ) visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 1A- 
■ounčianie j visus artlmuo- 
•us miestus.

Skelbkitės “Drauge”! Pirkit Apsaugos Bonus

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
fr 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 Superrised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

J?

f
ATNAUJINAME NAMĄ! 

DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausią ir moderniškiausią 
rakandą, TV, vėsintuvą, šaldytuvą, pečią, veidrodžlą ir kt.

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevell Road Telef. SEeley 3-4TII

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. JJ

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS *
2555 WEST 47th STREET UAfayette S-lOftS

B. R. Pletldevrica, prea.; E. R. P1etkiewlcx, sekr. tr advokatas
Mokame snkktue dividendus. Keičiame dėklus. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai semokamal.

Pradėkite taupyti atidarydami easkalts Alandlun. Apdrausta Iki 010,000

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
! antr. ir penk. 9 Ud 5; treč. uidnryta. o Rešt nuo 9 iki vidurdienio.
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DTENRAftTTS DRAUGAS. CHICAOO, ILLINOTR Pirmadienis, 1957 rugsėjo 30

LITUANISTIKOS INSTITUTAS 
FORDHAME

Fordhamo universiteto Litua- Rakšnienei, p. Krėvienei, p. Ka- 
nistikr.s institutas baigė pirmą- j čionienei, tėvams pranciško- 
jį vasaros semestrą š. m. rug- j nams, kun. Čyvui inž. V. Mo- 
pjūčio 14 d. Institutą lankė 16 I šinskiui, dr. A. Vasiui, inž. V J i^rnuumin
nuolatinių, tikrų studentų ir ke- i Gruzdžiui, p. Gečiauskatns ir p. AGLINSKAS KM ESt&VS
lėtas svečių teisėmis. Daugumą ' Ramanauskienei. --------------------------- -—■ — >--------
studentų sudarė seselės moky- Iš rėmėjų aukų buvo sudarv- Prieš pirkdami ar parduodami na-

. ..... . !. , „ .. ... , . mus, biznius, sklypus ar ukius
tojos iš jvainų kongregacijų, ta 16 stipendijų, kuriomis pasi- atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju j PRoapect 8-8579 (vak. ir sekm.) 
instituto

Jos nuoširdžiai dirbo per visą naudojo 16 buvusių mūsų stu- 
vasarą. Nors darbas buvo ir st’n Į dentų. Visų mūsų stipendiatų
kus, bet darbo rezultatais pa
tenkintos pačios seselės institu
to vadovybė ir lektoriai. Visos 
seselės išlaikė nustatytus univer ; visiems

vardu nuoširdus ačiū visiems rė
mėjams.

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
REAL KSTATK

2 |mi 5 kum., 2 nut. paraias. *1 H,,5011 
2 |m» i, 1-5, kraut., 2 aut. gar. 935,00.1 
5 Alt m.. 2 aut. gar., porėtai. 917,500 
I a. 5 k.. II a. 7 k.. 2 kar. gar.SI7.MM)

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

siteto egzaminus ir gavo kredi
tus. Seselės mokytojos, pagilinu 
sios lituanistines žinias, geriau 
sugebės jas perduoti ir mūsų 
jaunimui, besimokančiam pra
džios ar vidurinėse mokyklose. 
Malonu, kad be seselių studija
vo ir keletas civilinių studentų. 
Ir jie įgytus kreditus perkėlė į

lektoriams: 
prof. A. Saliui, dr. J. Kazickui, 
J. E. vysk. V. Brizgiui, prof. J. 
Brazaičiui, St. Barzdukui, dr. 
A. Vasiui prof. K. Pakštui, 
prof. J. Puzinui, prof. S. Sužie
dėliui, kun. prof. St. Ylai, prof. 
V. Jonynui, prof. A. Senui, A. 
Bendoriui, motinai M. Teofilei, 
dr. J. Aisčiui ir V. Žukauskui.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS BAUB

LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats, arba 
žinantieji jo dabartinį adresą, ma
lonėkite pranešti: Stasys Čižikas, 
4606 S. Albany Avė., Chicago 32, 
Illinois.

Iš Lietuvos yra jieškomas JUR
GIS GRICEVICIUS, atvykęs į

______ __ JAV po II-jo Pasaulinio karo. Ži-
"f ..„dm™.* įKun. Vladas Jackevičius, S. J., nantieji jo adresą, .arba jis pats, kolegijos studijoms (undergra-j ’ nra*omi nMtidėiioiant nenešti

tuos universitetus, kuriuose jie 
studijuoja. Vieni įgijo kreditus Lituanistikos Inst. Direktorius

<1 KAMI!. Al C R. REZIDENCIJA ’
H mitų. 37 H pėdų sklypus. Du blokui 
nuo Marųuette parko, šildymus gazu. 
- karų garažus. $19,500. A. Katilius. 

APIE *11.UOO |MOkfm
Uratus, bevelk naujas mūro namas 

su garažu.Gazo šildymas. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkas turi 
greit parduoti Volodkevičius.

DIDELEI ŠEIMAI
Pajamų namas. lxti ir 2x3. Aut. 

alyvos šildymus vandeniu. 2 auto ga
ražas lr dar 25 pėdų sklypas šalia. 
Viskas tik *28.500. A. Sirutis. 
MARŲIETTE MAKOK, arti «3-ė4us

5 kamb. mūr. bungalovv su uždaru 
porčium. šildymas karštu vandeniu. 
Rūsyj dar vienas kamb. su patogu
mais išnuomotas už *35 mėn. Dvigu
bas garažus. *18,500. arba priimtinas 
pasiūlymas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7lst Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUe 7-9400

Marųuette ir Brighton parke 
Mūr. 2 pt. |m> 2 mieg. e. iii.—920.200 
Mūr. 2 po 0. v. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—4*19,500 
Med. katedž. 4 kb. š. ŠUd—914,900 
Viii gerų muisto krautuvių, labai plg. 
kra pigių ir pelningų ntunų surašau

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer Avė., LA 8-3884

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 tr 6 kainb.. šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, matas 
jmokėjimas, kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: S po 3 lr 6 kainb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų j mėn. lr sav. 6 kamb. putas, ge
rai prižiūrėtas namas.
* Mūr. 2 po 6, centr. šliu. vienam bu

tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,600.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve lr 4 kinb. 

butu: automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYtlAVK PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. j 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

________ _ prašomi neatidėliojant pranešti
- duate), kiti augštesnėms studi- Į Meilė yra ugnis jį Pranui Simelaičiuį, 1271 Allard

joms (graduate). arba sudegina, arba apvalo. ” F .
—Anonimas Giminių iš Lietuvos jieškomi —

1) VACLOVAS KARLO, gyv,Pirmąjį lituanistikos semest
rą pavyko suorganizuoti tik dė
ka mūsų gerbiamųjų rėmėjų, šia 
proga Fordhamo universiteto 
vadu nuoširdžiai dėkoju šiems 
mūsų rėmėjams: J. E. a.a. Lie
tuvos ministeriui P. Žadeikiui ir 
poniai Žadeikienei, J. E. vysk. 
V. Brizgiui, dr. J. Kazickui, dr. 
J. Valiūnui prel. L. Mendeliui, 
kun. J. Cepukaičiui, poniai A. 
M. Čeleden, prel. J. Balkūnui, 
kun. J. Starkui, kun. Martuse- 
vičiui, kun. J. Ourinskui, kun. 
A. Virmauskui, kun. dr. J. Prun 
skiui, prel. M. Jurui, kun. Alek- 
siūnui, prel. Albavičiui prel. M. 
Krupavičiui, motinai M. Aloy
zai, Vinco Krėvės lituanistikai

Kai širdis yra ugnyje, kibirk- B™oklyne, 2) STASYS POCIUS. 
... gimęs Paginu km., Eržvilko vals.,

stys kris ir is Širdies. 3) PRANAS GUDAITIS, gimęs
—Anonimas. Eržvilko km. ir vals. Jie patys ar-

__________________________ _ ba žinantieji apie jų likimą prašo-
m* ra*yti ^uo adresu: Vincas Ur-

.. bonas, 28 Delancy Cies., Toronto
TĖVAS PIJUS”1 0,t- ___

istorijoje yru pirmasis kunigai . a
i • \ tz \ - j m- ir KAZYS BUDGINAS, s. Felik-kuns tun Kristaus žaizdas. Te so> kilę iš Vamių GintaJų
vas Pijus yra garsus nepapra- km. Taippat jieškomas ALBERT 
stais darbais ir Dievo malonė KARLON, Adolfo, gimęs Brook- 

ir i - lyne, jo jieško sesuo Mylė. Atsiims. Knygoje aprašoma pra- liepti šiuo adresu: Petras Baužys, 
našysčių dovana, nuostabūs iš- 6042 W. Fulton St., Chicago 44,
gijimai, ekstatiniai persikėlimai Ininois _____________________
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo j
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina j Skelbtis ‘DRAUGE' ausimi >h >
<2 00

ien lis vra plačiausia ‘.kaitome 

I lietuvių
Galima gauti “DRAUGO 

Admimstraciicje dienrašti)- Hf Ih”1
studijuoti stipendijų fondui, p. 4Mft We9t #3 street> 2fl kHlnji yr„ prielnama vtatenu
A. Saulaičiui, p. Čikotienei. p. |

ST. ANTHONY SAVINGS Ocf. lst through Oct. 31 st

35th AHHI7EHSAH7 CELEBRATION
ŠI ŠVENTĖ YRA VISIEMS...

t/tiv t
ocd

fUTURi SAVeRS!
ftv. Antano Taupymo ir Skolinimo B-vės 

. itld.vbu, direktoriai ir tarnautojui su pasi
gėrėjimu žiūri j tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia ir ĮM-iidnga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
IMstovial plėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresni |Mttarnavinių, Ir patogesnes taupy
mo sųlygas klok vienais metais. Si 35 melų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
miela šventę.

ŠATELUTE
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pajudėju
siems tik $10 ar daugiau 

.lūs dargi nei nesvajojote 
apie tokių plunksnų su tiek 
tuiiijų itatobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitų su 810 nr (įauginu 
gaus nemokamai vienų Iš šių puikini ra- 
šnnėių įrankių, taip |xit gaus jų tr kiekvie
nas taupytojas (dėjęs ( turimų sąskaitų pi
kių |H«t sumų.

£>reasure Čhest 

of 200 PRIZES
šie gražūs ir naudingi pryzai yra | ia.sk i r t* 

atiduoti \ Įsai nemokamai. Tik keli iš 200 pr.vzų 
yra čia |>arodyti. Jūs laimėsite vienų iš tū pry- 
zų, Jelgn Jūsų gantas raktas atrakys tų bran
genybių skrynių, kuri yni išstatyta banke.

Xe|Mtndrškite atvykti Ir “išmėginti šaio lai
mę". Gal tai ir bus Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas Ims vienaa iš daugelio, 
kuris utrųkins brangenybių skrynių.

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dii kiemini už Kantaiquui Av. Antano Tau

pymo ir Skolinimo B-vėJe yra lUdeani, negu 
kaita norK yra buvę. Pradekite taupyti da
bar. Nedelskite. Įdėkite savo pinigus, kad 
Jie n,-šių ĮH'lnų nuo šios dšrnoM. . . Po to 
laupykite ĮMDitovlHl — tokiems tikslam*, 
kurių Jūs *iek tat e savo gyvenime. . . taip 
|Mit ir savo saugumui.

AUGŠČIAUSI PROCENTAI 
IZ IŠKALNO APMOKffTAH SĄSKAITAS 

Sv. Antano Taupymo B-vėJe
dalMir Jūs galite |>clnytl |MMto- 
yų augšėlniudų procentų už ap
draustas Ir iškaino apmokėtas 
sų-tas Pasitelrauklt .e atvykę 
imis mus apie S( taupymo pla
nų dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINCS
AND LOAN ASSOCIATION 

IMT S-O.6 4V8i Cmo to CKMO M
serving Tlo- Nelghhorhood Slhei- 197?

VALANDOS Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
iki 8 v. v. šeštad. 9 v. r. Iki 1 v. p. p. Antrad.. 
ketv., penkt. 9 v. r. Iki 5 vai. popiet Uždurti 
visų dienų trečia'dlenj.

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb.,
centr. šild. angį., garažas. *14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. gu
zu, garažas. $28,000.

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

VArds 7-2046

0OW>O<K><><X>OOCmCX)<>0{KM><H>O()
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI N AMT S
Kreipkitės j

SOPRYCH REAL ESTATE 
64117 S. Kedzie Avė. tVAIbrook 5-321# 
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOOOO0000000004

MARQl'E'ITE MANOR.
2-jų augštų mūr. nuujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

BRIGHTON PARKE
Pajamų nuosavybė su atskiru skly

pu. 7 k. apačioj ir 4 k. viršuj. 2-jų 
mašinų mūr. garažas. $23,500.

KITl’R. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 710 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

GAGE PARKE
t • 2-Jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 
! modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom.

mfir. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot
tage. 50 pėdų sklypas su $135.00 ml- 
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $16.000.

I PASITEIRAI'KITE mūsų namų 
surašė ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notarv Public 

5918 So. We«»em Avė.
PRnsp 8-2284 arha HEm. 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad ir sekmad. nuo 9 iki 5 v

įsu;, KITĘ IJAnAK

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardaodant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORV ILA
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St- TeL PRoapect 8-5454

CICERO. $14,900 pilna kaina, 
mūr. Duplex, arti 35th ir 59th 

Avė. Autom, alyva apšild. Tik 12 
m. senumo. Spintos virtuvėje, Tile 
vonia ir virtuvė. Įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

Rrighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gage Parke. Švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,!f00. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 j mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik $5,000. Kaina 
$25.000.

APARTMENTINIAJ
Kampinis 12 b. $57,600; jmokėti 

$17,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; jmokėti $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfavetto 8*8881

BRIGHTON PARKE, kamp. mū
rinis namas. 2 būt. po 5 kainb.; 3 
kumb. rūsyje su visais Įrengimais pa
stogė (attie). Mūrinis garažas. I-rne 
aukšte butas naujai atremontuotas ir 
(taisyti visi moderniški (rengimui. 
Reikalingu pamatyti, kad jvertintu- 
mėt šių nuosavybę. Kredltingain as
meniui (mokėti tik $7,500.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage. ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. H bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

MARŲCETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 6H kamb., 
ištisas rūsys tr pastogė (attie). Ra- 
dlat heat. Kiekvienam butui atBkiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad jvertintumėt.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl praio- 
me turinčius parduoti namus kreip
tis ) raštinę lr mes mielai patarnau 
•lme parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

MARQUETTE PARKE — 7. 
kamb. bungalow, ir rūsy 4 kamb. 
butas. Skambinkite nuo pirmad. 
iki penkt.. tarp 9 v. r. ir 5 v.v. 
CAIumet 5-3045, Mrs. Sisk.

SOUTH SIDE SPECIALI 5 
kamb. namas. Arti Homan ir 39th 
St. Gazu apšild.. Mokesčiai tik $65. 
Spintos virtuvėje. Modem. vonia. 
Pilna kaina $7.900.. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038..

Freight Line Experienced 
TYPIST - BILLER 

Needed at once
Start at $2.15 per hour

5 day 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in

Typiat and Manifest Clerk

330 W. 25tti St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

W O MAN
KO U S E K E E P ER

Lite Housevvork 
and Cooking. —

1 ADULT — 1 CHILD. — 
Private room. — Permanent. 

Working eonditions are excellent. 
_______ CALL TA 3-1247________

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MRTAK

LUdlow 5-6700.

HELP WANTED — MEN

BUILDING A REMODELING

STATYSIME PAGAL IfSAKYlLĮ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi Sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragaasett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRcfepect 6-0888

Kalbame lietuviškai

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys į sklypą. “Restrict-1 
ed”. Slavą apgyventa apylinkė. 
Kreiptis į Marsha.

Tel. Ę Eteri y 8-4900.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-9840 
9797 West 4Srd Rtreot

K3S3S3SSMS3SSS3S3SS63S3S9

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklų baigęs 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDWARI> 
8HAVIRO, Ine., 327 W. Jackson Blv.

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoje.

KEnwood 6-8863.

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MiATAK

LUdlow 5-6700.
MISCELLANEOUS

6137 S. KILP ATRICK

$18,500. Naujas, mūrinis namas. 
“Overhead sewers”. Atdaras šeš
tad. ir sekmad.. 1 iki 6 vai. arba 
skambinkite JOUKEMA COSTR, 
OO PR 6-0791.

$16,500
Marąuette Parke savininkas par 

duoda 5 kamb. mūrinį bungalow. 
6918 So. Campbell Avė. Atdaras 
apžiūrėjimui sekm. 1 iki 5 vai.

ĮSIGYKITE DABAR

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
išleido

Lietuviu Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/4 colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aholiucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos; 83 gi$bm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai: Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

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

SI maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
fau.

Užsakymus tu pinigais siųskite

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

Tėvai, įsigykite- ir duokite tavo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS’
4645 W. 63rd Street, Ohicago 89, DI.

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo_(remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.fe 
ei.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450?

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 5Y6 
Nolton, Wlllow SprhMįB. HL_________

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

Statome naujus namas ir garsius 
Atliekame visokią trobesių ir patai 
pq įvairius remonto darbus, skubia* 
gerai ir pigiai.
Aankite DAnube 9-2799 auo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. Obymplc 9-5191 nuo S vai. 

vakaro ikt 11 vai, vakaro

LIETUVIU STATYBOS f
BENDROVE
ORAS

ŠILDYMAS
A. Stanėšauakas instoiiuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieku 
visus skardos darbus
1540 S. 49th Court, Cicero

TeL. OLympic 6-6775 nno 8 vaL 
ryto IU 6 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET APDRAUDGN AGENTCKA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas Notariatas Valsty 
*>ės patvirtinoa kainoe.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
■asiteirauktte pas mus

JONAS KIRVAITIS 
tVAIbrook 5-5S71

INTF.RHTATF INSl'RANi'F, AOENGV 
SIOS 8. Ashland Avė., Chioago 8«, III.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARQU EIT E PARKE parduo
dama gerai išdirbto biznio T.AVER 
NA. Kartu yra ir 5 kamb. butas. 
Ideali proga najiems ateiviams 
Teirautis tel. GRovehill 6-9617,

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS 
TO KRAUTUV6. Gerks biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 8, Maplevrood Avė.

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos

Kurią paruošė
Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 We«t 63rd Street 

Chicago 29, III.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

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

Chicago 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

Builders Gen. Oontraoton 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės tr buto telefonas

PKospect S-9019 
6800 80 CAMPBELL AVĖ 

Chleago 29. III

Perskaitę “Draugą’ 

jį kitiems.

duokite

IBNUOMUOJAMA — FOR RENI

RAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mai. Patarnavimaa veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą. -

VARPAS Real Estate
5919 Ho. Wentora. PRoapect 9-229 i

ISNUOM. 3 k. BUTAS. Gage 
Parke.

PRr.spect 8-3917.
I Išnuomuojamas butas, 6 kamba
rių su apšildymu. Roselande, nuo 
spal. 1 d. Skambinkite telefonu —
U Aterfall 8-71M, ___________

DĖMESIO!

iiiiiiiiiuiniiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stoties 

WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 8:80 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, die
nos lr Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Ste|M*nų M ink ii. 
Baltlc Klorist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė. SOS K. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gnunama laikraštis "Draugas". - 

lillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllillll

= Remkite dien. Draugą!



/

Pirmadienis, 1957 rugsėjo 30 DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAOO, TLLTNOTS

KUN. JUSTINĄ GRIGAITĮ PALAIDOJUS
PKBL. F. BARTKUS

Deja, vėl netekome vieno tojo pareigoms ir atliekamu lai 
tauraus savo tautos sūnaus ir ku padėti parapijos kunigams, 
žymaus kultūrintojo. Šių me- Dėstyti velionis gavo kaikurio- 
tų rugsėjo 21 d. Šv. Kazimiero se klasėse tikybą ir lotynų kal- 
kapinės Chieagoje priglaudė bą. Čia šią vasarą (liepos mė- 
prof. d-ro kun. Justino Grigai- nesj) ir užklupo jį ta baisioji 
čio kūną. j liga (kepenų vėžys), kuri ne-

. trukus išplėšė j j iš mūsų tar- 
' po. Mirė velionis rugsėjo 17

Velionis gimė 1902 m. balan-j dieną, sulaukęs 55 metų am- 
džio 28 d. Gudaičių kaime, Bū-i žiaus ir kunigystės 30 m. Pa- 
blelių vaisė., Šakių (tada Nau- laidotas Šv. Kazimiero kapinė- 
miesčio) apskr. garsioje pasi- se, dalyvaujant Joliet vysku- 
turinčių ūkininkų šeimoje. (To- pui, daugybei kunigų, broliui

Mokyklos suole

džia buvo sunki. Mergaitė galė
jo susikalbėti lietuviškai, bet 
abu berniukai lietuviškai nemo
kėjo, nors vienas iš jų jau šiek
tiek suprato, nes buvo tris sa- ,,,,, , ..

... . . .. ... BELGRAD, Jugoslavija, rūgs.vaites išbuvęs Šveicarijos lietu- . , .. '. 29. — Jugoslavijos diktatorius

Neleido išvykti 
J Angliję

vii} tarpe

Nors vaikai mokėsi noriai, 
tačiau mokytoja turėdavusi pa-

Tito neleido išvykti vieneriems 
metams į Angliją savo buvusiam 
biografui ir partijos komiteto na

skatinti juos dovanomis, nes r*u* Dedijer’ui. Kodėl? Dedijer 
ypač sunku susilaukti mokymo- jau m- išdrįso kritikuoti Ju
si rezultatų, jėigu tėvai namuo
se vaikų neįsąmonina, kodėl jie

IŠ ARTI IR TOLI
PRANCŪZIJOJE

— Apie lietuvius Prancūzijos
provincijoje pranešė PLB-nės 
valdybos vicepirmininkas kun.
J. Petrošius. Į Troyes kraštą 
lietuviai atkeliavę jau prieš 30 
metų. Dirba fabrikuose, darži
ninkystėje, prie statybos. Dau
gelis turi savo namelius. Rouen 
apylinkėje lietuviai gyvena labai 
išsisklaidę. Jų yra ir Dieppe ir
Le Havre ir Ivetot ir kitur. Į turi mokytis lietuvių kalbos ii 
Nežiūrint didelių atstumų, lie- kas jie esą. 
tuviai organizuojasi, tautosšventes švenčia. Montlucon lie-1 Tačl,u >u Motinos dienos lr 

Vasario 16-osios proga moki-
buvo priešpaskutinis). Pradžios r mis ir žentais ir didelei tikin- tų čia gyvena. Dirba Dunlop1 deklamavo eilėraščius tokia 

čiųjų miniai. Amžiną atsilsį fabrike ir kitur. Kregždžių šei
ma iš santaupų nusipirko 6 ha 
ūkelį. Kaikurie lietuviai jau

ji šeima užaugino 4 sūnus ir 7 d-rui Pijui, “Naujienų” redak 
dukteris. A. a. kun. Justinas toriui, seseriai su vvru, duktė-1 tuviai taip pat jau apie 30 me

duok jam, Viešpatie!

Keletas būdo bruožų

a. prof. d-ras kun. Justi- 
buvo švelnaus, malonaus

mokyklą lankė Būbleliuose ir 
K. Naumiestyje. Baigęs ją.
1913 m. įstojo į neseniai įsteig
tą gimnaziją Vilkaviškyje. Pra
sidėjus po metų I Pasauliniam ! ą
karui, buvo priverstas persikel-1 nas 
ti mokslui tęsti į to meto Ru- j jr patrauklaus būdo. Kas tik su 
sijos sostinę Peterburgą. Čia juo susidurdavo, jį pamėgdavo
brolio, kun. Aleksandro, kuris 
tada buvo Dvasinės Akademi
jos profesorius. globojamas 
lankė vienatinę Rusijoje ir jos 
užgrobtuose kraštuose katali-:

pensįją gauna. Keletas šeimų 
sugrįžo j Lietuvą. Villeurbanne, 
Lyono priemiestyje, pranciško
nų vienuolyne yra apie 20 lietu
vaičių, kurios darbuojasi įvai
riose Prancūzijos vietovėse, šie
met 6 seselės šventė 25 .metų 
buvimo vienuolyne jubilėjų. 
Villerupt apylinkėje lietuviai 
taip pat veikia, kiek sąlygos lei
džia. Būna lietuviškų pamaldų 
ir šiaip parengimų.

gera tarsena, kad sunku būtų 
buvę įspėti juos dar gerai lie
tuvių kalbos nemokant. Po še
šių mėnesių mokymosi moki
niai jau skaito pasakas, nors 
dar nevisus žodžius jie supran
ta.

goslavi j>3 komunizmą ir pasaky
ti, kad jame trūksta demokrati
jos. Už tai jis buvo išmestas iš 
partijos komiteto ir turėjo •/•< 
metų atsėdėti kalėjime.

Bandys įtikinti
TOKIO, Japonija, rūgs. 29. — 

Japonų socialistų vadas ir buvęs

I premjeras Tetsu Kayatama išvy- 
; ko į Maskvą. Jis sakėsi mėgin- 
i siųs įkalbėti Chruščevui, kad jis 
negirtuokliautų. Jis pastebėjo: 
„Aš manau, kad įtikinti jį atsi
sakyti nuo girtuokliavimo yra 
lengviau negu atsisakyti nuo a- 
tominių ginklų.

Vokietis kanadietis
prašėsi deportuoti

TORONTAS. Ont., Kanada. — 
Vokiečių kilmės Jerry Witke, gy 
venąs Toronte, pakliuvo į teismą 
už žmonos ir uošvės sumušimą. 
Teisėjas nubaudė jį sumokėti 100

dol., bet nuteistasis, pametęs kan 
trybę, tarė f

„Kas čia per teisybė, kad vy
rui niekada netikima? Kodėl gi 
Jūs manęs nedeportuojiat?“ Tei- 

į sėjas išpildė šį jo prašymą ir nu
sprendė rekomenduoti Witke de- 

l portacijai. Pastarasis atsakė:
! „Tai man patinka“.

Skelbiu. DRA (JUJU* apsuuoka

nes ju. yra plačiausiai skaitomas

lietu vių dieuraAUa u skelbimų

kaina vra prieinama visiem*

I$U0 UŽSISENfcJUSIŲ BEI
* SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRU Ui SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

negali ramiai sėdėti ir naktimis
Mokinių tėvai yra neturtingi: nes jų užsisenėjuaios žaidos

J niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi-
mergaitės motina dirba fabri- m ir skaudžių žaidų uždėkite

ke. O berniukų tėvas yra papras- ypatybės palengvins jūsų skaudėji- 
tas darbininkas. Be šių trijų, j’’ plėsite ramiai miegoti nak- 

buvo pradėję lankyti mokyklą džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina

ir mielai su juo bendraudavo.
Kiekvienam geram dalykui bu
vo jis jautrus, kiekvienam rei
kalingam pagalbos — paslau
gus. Sau pačiam gi buvo jis 

kišką Šv. Katarinos gimnaziją., griežtas ir savo gyvenime kuk-
Pasiliovus vokiečių karui su ru-| lus sa,ntūrns. Jokių svaigalų 
sais ir atsidarius šiokiam to-i nevartojo, betkokių praban- 
kiam keliui į Lietuvą, 1918 m. gų vengto vengė. Ką darydavo, 
vasarą grįžo į tėvynę ir tuojau, stengdavosi padaryti ne tik ge
istojo į ką tik “Žiburio drau- raį ko geriausiai. Kai mo-
gijos atgaivintą Marijampolės kįsį visada gaudavo augščiau- g m rugsėjo 8 d. amerikiečių 
gimnaziją. Baigė ją 1912 m. sius pažymius, kai pradėjo eiti armįjos tarnyboje esanti lietu-
nnvaanri Tnnadamas nnlinki profesoriaus pareigas, tuojau viškoji sargybų kuopa (4204 druamenu* Vokietijoje centn

pagarsėjo, kaip vienas iš ge- Service Company, Uhler-' ‘ ‘
riausiyjų: kaip pamokslininkas, Maįnz) g . Tauto8 . .
buvo iškalbingas, Įtikinąs ir už- mįn-jimą Minėjime del Vengrijos šio turimo tele-

egąS’ pačių lietuvių dalyvavo dar ki- ■ &rama-
Be gimtosios kalbos, mokėjo tų 6-ių tautybių atstovai. Minė- 

jis gerai lotynų, rusų, lenkų, jįme išsamią paskaitą apie lie- 
vokiečių, prancūzų ir anglų kai- tuvių tautos ir jos kalbos isto-

pavasarį. Jausdamas polinkį 
sekti savo brolio kunigo pėdo
mis, jo ir Vilkaviškio (tada dar 
Seinų) vyskupijos vyresnybės 
šelpiamas, tais pat metais iš
vyko reikiamoms studijoms į 
Innsbrucko universitetą (Au
strijoje). Išėjęs čia tam tikrą 
teologijos kursą, persikėlė į 
Louvaino universitetą (Belgijo
je) gilinti filosofijos studijoms. 
1925 m. buvo įšventintas kuni
gu. 1927 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį Louvaine, o

oas.

VOKIETIJOJE
— Tautos šventės minėjimas.

, , , , . • . niežėjimų ligos vadinamos PSORIA-
dar du kaime gyveną mokiniai. sis Taipgi pašalina peršėjimų ligos
vienas 9-nių, kitas 7-nių metų '^dinamos athlete's foot su- 

stabdo džiovinimą odos ir perplyaimo 
amžiaus, bet jų- mokymas dėl tarppirftčių Yra tinkama vartoti nuo 

, , j- žžiūstančios suskilsios odos dedir-
lltostogų SU8ltrUkde. vinių odos išbėrimų ir t t taipgi

tinkama varoti vaikučiams,kada pa
—Pabaltiečiai kreipėsi į Jung- Sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 

-• n I klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
tinęs Tautas. Š. m. rugsėjo 11 viršinių od.os llffų l,,.
d. lietuvių, latvių ir estų ben- Į gulo Olntment yra 

parduodama — po 75 
. . ...... T ,. centų, $1.25 ir $3.50.

mai organai kreipėsi į Jungti- Plrklte vaistinėse cht- 
nes Tautas ryšium su debatais cagoje ir apylinkėse:

Milwaukee, Wis., Ga
ry. Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri j —’

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVINTNKO

GAUSIT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

“Estų, latvių ir lietuvių cent
ro komitetai protestuoja prieš 
Sovietų Sąjungos vykdomą

riją skaitė kun. dr. L. Gronis.
Minėjimą atidarė šios sargybų 
kuopos vadas kapt. Juozas Ma- i Vengrijos atstatymo.
tųlaitis. Hamburge minėjime ______________________

sol. J. Lustikaitė, o Į

LEGULO, Department D.,

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hennitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Gaila tik, kad jis nedalyvavo 
mūsų spaudoje. Tačiau ne dėl 
to, kad nebūtų sugebėjęs ką pa
rašyti (stilių turėjo gražų, min-

1928 m. teologijos -’lnnsbru- ir jausmi* 3am netrūko), 
cke. Taip garbingai baigęs bet dėl pagrindinės priežasties,
mokslus, tuojau grįžo į Lietu-[ kad visk{* norėJo atlikti ko ge- 
vą .1 riausiai. Su kokiu mazmozeliu

I jis nenorėjo rodytis, o stam- <jorfo) stovykloje randasi lietu- 
Profesoriaus katedroje biems dalykams trūko jam ir

.. . laiko, ir jėgų. Trūko laiko, nes
Ca jau lauke Jo darbas. Vos besimokydamas, tiek kitus 

apėjus, sugrįžt, ,r negavus, dar bemūk dama8 buvo jis darbai8 
lemtai pailsėti vyskupijos vy- verste užver5ta8. TrūUo j8gų, 
resnybe paskyrė j, Vilkaviškio kad imties neb„v0
Kunigų semmanjos profeso-Į pertrau.
rium. Vadinasi, vos tik įs šuo- I J

Vengrijos priespaudą ir prašo -)61x w Eddy st Chicag0 34 
Jungtinių Tautų siekti laisvos

dalyvavo
paskaitą skaitė P. Sakalauskas Skelbkite* braiifje"'
in UnliviA 1iš Holmo. .

— Lintorfo (prie Duessel-

viška vargo mokykla, kuriai 
vadovauja ponia A. Boem-Kru- 
tulytė. Mokykloje mokosi 12 
vaikų. Pamokos vyksta specia
liai mokymui įrengtoje patalpo
je, tačiau ta klase tenka dalin-

f
A. A.

lo pateko jis į katedrą. Gavo 
jis -dėstyti fundamentalinę teo
logiją, kaikurias filosofijos ša
kas ir vokiečių kalbą. Kaip pro
fesorius, darbavosi jis 16 metų 
(su oertrauka 1940—41 moks
lo metais, kada, bolševikams a- 
tėmus seminarijos pastatus ir 
visą turtą., toji įstaiga nebega
lėjo veikti). 1941 m. buvo pa
skirtas Vilkaviškio Kunigų se
minarijos vicerektorium. Tas 
pareigas ėjo trejus metus, ka
da jam, kaip ir daugeliui ge
riausiųjų mūsų tautos vaikų bei 
valstybės piliečių, deja, teko at
sidurti

Tremtyje

kas tarp darbų vos teįstengda- tis su kitomis toje pačioje sto
vo pailsėti, kad jalėtų toliau vykioje gyvenančiomis tautybė- 
ęjir-bti. mis. Pamokos vyksta ketvirta-

Nors velionis nėra nieko iš- dieniais ir tęsiasi 4 valandas.
spausdinęs, bet gerai žinau, kad 
Lietuvoje paliko rankraščių su

Be to, vargo mokyklos vedėja 
dar vieną kartą savaitėje ap-

vertingomis fundamentalinės blanko Dusseldorfo priemiesty-
teologijos bei kaikurių filosofi
jos šakų paskaitomis ir daugy
be gražių pamokslų. Bet, deja, 
tai visa greičiausiai bus žuvę. . .

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Ii- 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. GaunamaTėvynę apleisti velionis turė

jo 1944 m. rugpjūčio 1 d., bet 
į koncentracijos ar kokią pana
šią stovyklą eiti jam nereikėjo.
Galėdamas gerai kalbėti vokiš
kai ir turėdamas adresą vieno 
savo mokslo draugo, kuris ta
da klebonavo . vienoje Saaro 
krašte esančioje parapijoje, Vo
kietijoje sunkumų jis nepatyrė.
Apsigyvenęs pas mokslo drau
gą (Hamburgo mieste) ir iš
kentėjęs nemaža siaubingų va
landų (Hamburgas buvo daug 
kartų lėktuvų bombarduoja
mas, užmušta jame tūkstančiai 
žmonių, sugriauta daugybė pa
statų sunaikinta klebonija, ap
ardyta bažnyčia), sulaukė jis 
karo pabaigos. Neilgai trukus
perkėlus kleboną į kitą vietą Apkainavimą ir Prekių Priataty

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

je Westen gyvenančią lietuvių 
šeimą ir moko jos 4 vaikus.

— Pinnebergo vargo mokyk
la buvo įregistruota tik š. m. 
kovo 1 d., nors ji ir anksčiau 
buvo pradėjusi veikti. Mokyklos 
steigimas buvo seniai aktualus, 
bet jis užsidelsė dėl mokytojo 
trūkumo. Poniai Marijai Be- 
rentienei sutikus .mokytojauti, 
mokyklą pradėjo lankyti trys 
mokiniai: viena 9 mt. mergaitė 
ir du — vienas 7-nių, kitas 9-ių 
metų, berniukai. Mokymo pra-

AUGUST NAVICKI
Gyveno 1931 S. 49th Court, 

Cicero, III.
Mirė rūgs. 28, 1957, 10:45 vai. 

ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė bietuvoje. Kilo Iš Šiau

lių apskr., Šaukėnų parap. 
Šaukėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 tu.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesers dukterys: Sophia Stane
vičius ir Ann Damascus ir jos 

din«
linių bei pažįsta

mų.
Priklausė prie Lietuvių Ka

reivių Draugijos. Cicero. 111^ ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Alfred Van 
ce koplyčioje, 1424 S. SOth A v. 
Cicero, lll.

Laidotuvės įvyks trečiad., spa
lio'2 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Antano 
purap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velinn’o 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nullfcdę: sesers dukterys Fr 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Alf
red. Vance Tel. OLympic 
2-5245.

vyras Aleksandiyis ir šeima ir 
daug kitų gin

A. A.

NELLIE STRAUKAJS 
(po tėvais Laukaiti)

Gyveno Beverlcy Shores, In
diana.

Milė rugsėjo 28 d,, 1957 m., 
12:00 vai. dienoje, sulaukusi pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šven
čionių apskr., Anduatiškių pa
rapijos, Kalvakiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Matilda Selitsky, du sū
nūs Stanley Mack (Danning. 
Calif.), Walter Mack ir marti 
Janet, 4 anūkai: Lucille ir Jo- 
seph Selitsky, Stanley Mack, J r. 
ir Robert Mack, giminaitė An 
astazija Savlkas ir jos šeima ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Priklausė Žemaičių Kultūros 
Klubui ir Roselando Aido Cho
ro Rėmėjams. ,

Kūnas pašarvotas Košėm oor 
koplyčioje, 424 K. 103rd Str.

Laidotuvės ivyks trečiadienį
spalio 2 d. Iš koplyčios 8:45' 
vai. ryto Ims atlydėta j Visu 
šventų parap. bažnyčią, kurioj 
įvvks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka duktė, sūnūs, 
marti, anūkai ir kiti giminės.

T^iid. direkt. I,. Bukauskas, 
te|. COmmodore 4-2228.

STATYBAI 
nt Namu 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rfifilų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

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

6810 So. Western Ave. Tel. GRovehilI 6-3746

STASYS LITWINAS.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

L1ODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. Air Condltloned koplyčia 
REpnblio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam# vieta

Tl«m#, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; gaualme 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

•U

6812 S0. WESTERH AVE 1410 S0. 50th AVE 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CftlCAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^9^. ^es turime koplyčias ’
vimas dieną ir nak- fln SI v s o s e Chicagos ir* 

1 tį. Reikale šaukti a Roselando dalyse ir 1

mus. tuojau patarnaujame.’

(į Speierio vyskupijos Dahn 
miestelį), persikėlė su juo ir jis. 
Čia išbuvo iki 1950 m. gegužės 
mėn., kada per JAV gyvenan
čiu? savo mokslo draugus gavo 
Joliet vyskupo kvietirhą atvyk
ti i jo vyskupiją. Tuojau at
vykusį vyskupas paskyrė vika
ru į Bensenville. Prasidarba
vus čia 5 metus, buvo perkel
tas į Kankakee eiti vidurinės 
mokykloj (high school) moky

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kaadlen nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-6833 Ir PR 8-0834

KATHLEEN MARY 
YERKES

(Žuvo nelaimingame 
atsitikime.)

Gyveno 3619 W. 68th Place., 
tel. RBliance 5-4429.

Mirė rugsėjo 29 d., 1967 m., 
4:15 vai. ryte, sulaukusi dvejų 
ritėtų amžiaus.

Gimė ęhica<o, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

tėvai Margaret ir Charles; 2 
seserys Rita ir Patricla ir bro
lis Charles, seneliai John lr 
Johanna Yerkes ir George Ir 
Margaret Copps ir daug kitų , 
giminių, draugų bei pažįsta
nt ų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 24 24 W. «9th Street.

Laidotuvės Jvyks antrad., spa
lio I d. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydyta J Queen of the 
Unlverse parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J fiv. Karlmiero 
kapines.

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

Nultfidę: tėvai, seserys, bnt>- 
tts, seneliai Ir kiti giminės.

T Aid. direkt. Steponas iAcka- 
wlcz, tel. REpubllc 7-121 S.

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
334)7 S. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS L RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 1139

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

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

1 paminklų patai paa ir algai mea visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu

Atdara kaadlen Ir e-kmadtenlalii nuo » vai ryto Iki 6 vai popiet
ISHIRINKITE DABAR — Brs PASTATYTA KAPINIŲ DIENIMEI 

JOKIO IMOK|JIM« SITMOKešI-VF K A PINI ė DIKNOJB

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublh 7-1213
2314 U. 23rd PLACE Virpinto 7-6672

_

tvzf S. 50th Ave OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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SIBIRAS, MENAS IR D£D£
Prieš kelias dienas į rankas nė gyvybė gyvai atspindi jų 

pateko netikėtas laiškas, atė- būdinguose laiškuose, spaus*li
jęs iš Komi respublikos Sibire.
Rašo vienas lietuvis, 1944 m.
'dail y va vęs- Lietuvos partizanų 
kovose prieš raudonąją armiją
Augštaitijoje, vėliau patekęs į kartas nuo kartą rinkėjų au- 

X Muzikas Stepas Sodeika' i Kuržemės kovų prietiltį. Po! koms iš svetimtadčių rinkti

namuose “Drauge”.
Iki šiol Balfas iš laimingų ir

nuoširdžių Chicagos lietuvių vis 
prašydavo piniginių aukų ir

diriguos muzikiniam veikalui 
“Išeiviai”, kurį Dainavos an
samblis pastatys spalio 6 d. 5 
vai. vakare Marijos Augštes-

Stepas Sodeika

niosios mokyklos salėje. Kon
certą rengia Balfp Chicagos ap
skritis.

karo šis jaunas vyras, išnešęs ( Bet šį rudenį nebeleidžiama 
kaulus iš Kuržemės prietilčio ir viešoji rinkliava Chicagos mies-į 

atsiradęs vakaruose, pateko į to gatvėse ir Balfui prapuola 
prancūzų nelaisvę, o iš ten — į didelis pajamų šaltinis, kai tuo 
svetimšalių legioną. Dabar tarpu pagalbos besišaukiančių

X Koks turėtų būti gydyto
jas visuomenės akimis, ko gali
ma tikėtis ir laukti iš gydytojo 
kai jis baigia priėmimo valan
das, ar gydytojas tik tarnauto
jas, kiek gydytojui svarbus ben
dras žmonijos sveikatingumas, 
ar gydytojas tik sausas be šir
dies amatininkas, ar gydytojas 
be pasaulėžiūros ir Įsitikinimų, 
ko gydytojas gali laukti iš vi
suomenės — tai klausimai, ku
rie bus svarstomi spalio 2 d. 8 
vai. v. Vyčių salėje. Paskaitą 
“Gydytojas ir visuomenė” skai
tys dr. Z. Danilevičius. Iš vi
suomenės pusės pagrindinis kal
bėtojas bus žinomas pedagogas 
P. Maldeikis. Daug nesusiprati
mų būtų išvengta, jei visuome
nė nuoširdžiai diskusijose išsi
aiškintų su gydytojais tuos vi
sus reikalus. Paskaitą ruošia 
at-kų medikų korp. Gaja.

X NUO RYTOJAUS spalio 1 
d., 7951 m. bus taikomas naujas

laiškų iš Sibiro, Lietuvos ir ki
tur pluoštai guli.

Todėl šiuo kartu Balfas kvie
čia visus nuoširdž'uosius Chica
gos ir apylinkių lietuvius į didį
jį Balfo koncertą, kuris įvyks 
spalio 6 d. 5 vai. p.- p. Marijos, 
Augšt. mokyklos salėje.

Šio šaunaus koncerto metu 
“Dainavos” ansamblis išpfldvs 
muzikinį veikalą “Išeiviai”. Bū
dinga tai, kad šis muzikinis vei
kalas visais saitais yra surištas 
su Lietuva, vaizduoja senųjų 
išeivių ir paskutiniųjų naujųjų 
ateivių persiskyrimo scenas su 
tėviške, su žmonėmis ir visa 
aplinka, su kuria nuo vaikys
tės dienų buvom giliai suaugę. 
Žinant, kad daugelis tų paliktų 
žmonių dabar gyvena sunkios 
priespaudos ir fizinio vargo die
nas ir prisimenant tai, kad au
ka už nupirktą koncertui biletą 
bus kartu ir auka kuriam nors 
nelaimingam lietuviui Balfo nu
siųsto vaisto ar rūbo pavidale, 
šis koncertas bus mūsų dvasi
nio suartimo su Lietuva ir Si 
biru šventė. Mes tada dar nuo
širdžiai įsijausim į nuostabias 
St. Šimkaus dainas, kuriomis 
perpintas muzikinis veikalas “Is 
eiviai” ir tos persiskyrimo sce
nos su mūsų tėvyne, vienų an
kščiau, kitų vėliau išgyventos, 
prikels mums daug senųjų vaiz

.... . ... ., . dų ir nemažiau sentimentų,skutimu metu tiek išsiplėtę, 
kad pasiekia Lietuvą, Sibirą ir 1 Tad spalio 6 d. nulenkime šir- 
net Lenkijos lietuvius, kurių dis brolių šalpai ir lietuviška- 
gyvenimas ir lietuviškoji dvasi- jam menui. VI. Ramojus

štai jau jis yra Komi respubli
koje, vergų stovykloje. Jo odi
sėją galima atspėti: kaip pran- 
zūzų svetimšalių legiono karys 
buvo išsiųstas į Indokinijos ko
vų lauką, ten pateko raudonie
siems į nelaisvę, o pastarieji 
nuo Indijos vandenyno krantų 
perkeldino šį lietuvį prie Šiau- 

i rėš led.iūrio.
Įdomiausia laiško vieta yra 

ši: “ . .. Seniau ten pas Jus gy
veno toks labai geras dėdė 
Balfas, geros širdies dėdė ... 
Ar jis dar gyvas? Man, nelai
mingam svieto perėjūnui, labai 
reikalingi vaistai.. .”

Istorija aiški. Šis vyras, gy
vendamas dar vakaruose, nors 
nuo lietuvių atskirtas, matyt, iš 
kokio lietuviško laikraščio su
žinojo apie “gerąjį dėdę Balfą”. 
Dabar štai jis šaukiasi jo pa
galbos iš šaltojo Sibiro vergų 
stovyklos.

Šis ir šimtai kitų gyvų pa
vyzdžių byloja, kad gerojo dė
dės Balfo vardas ir dosnumas 
gerai yra žinomas daugeliui 
Vokietijos, Lietuvos ir Sibiro 
lietuvių, ir kad mūsų Balfas 
yra gyvybinė organizacija, ku
ri, kiek išgalės leidžia, nušluos
to skaudžią vargo ašarą ne vie
nam tų užmirštųjų lietuvių, ku
rie neturi giminių, draugų ir 
pažįstamų laiminguose vaka
ruose. Balfo šalpos plotai pa-

NE PIRMAS KARTAS

Armijos pavartojimas vidaus reikalams, kaip yra pada
ryta Little Rock, Ark., nėra pirmas kartas. Nuotraukoj ma
tyti gen. Mac Arthur kada armija 1932 m. gen. vadovaujama 
buvo pašaukta raminti karo veteranų žygiuojančių į Washing- 
toną reikalauti paSalpos. Tai buvo vadinamos depresijos 
metu. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE PRANCŪZIJOJ

— Kapt. inž. Antanas Vaite
kūnas, trejus metus dirbęs avia
cijoje Nevvfounlande ir ten gy
venęs su visa šeima, iškeltas į 
Homstead, Fla., užimti naujas 
pareigas aviacijos žinyboje. Pra-

— Studentų festivalyje Pa
ryžiuje rūgs 9—13 d. d. buvo 
platinami Studentų Pabėgėlių 
Federacijos Prancūzijoje atsi
šaukimai įvairiomis kalbomis, 
jų tarpe ir lietuvių. Atsišauki
mas liet. kalba buvo tokio turi-

važiuodamas iš šiaurės į pietus, nio; “Pavergtųjų Europos Kraš- 
lankėsi Hartforde, Conn., pas tų studentai! Linkime kloties 
žmonos ir savo gimines, svečia- Prancūzijoje. Pasinaudokite sa- 
vosi Brooklyne pas savo motiną vo buvimu čia, kad pamatytu- 
Elzbietą Vaitekūnienę ir seserį ™te laisvės pasaulį kitaip, ne-
„ .... „ . . „ , . gu per oficialiuosius vadovus.
Emiliją Bajonenę. Kapt. A. X- - .r Čia jus galite laisvai v’ską ma- 
Vaitiekūnas inžinieriaus moks- jr iajsvaj spręsti. Jūsų jau- 
lus yra baigęs New Yorko uni- natvės dvasia padės jums viską 
versitete. , sveikai ir kritiškai įvertinti.

Nors buvome priversti apleisti— Vitalis Žukauskas, dramos 
aktorius, vadovauja programai 
Angelų Karalienės parapijos 
metiniame koncerte, kuris ruo
šiamas spalio 6 d., sekmadienį, 
Šv. Stanislovo parapijos salėje, 
Driggs Ave. ir Newell Street, 
Greenpoint, L. I., N. Y.

KANADOJ
— Šv. Tėvas lietuvį apdova

nojo ordinu. Ontario provincijo-

CHICAGOS ŽINIOS
Septynių dienų Fatimos 

pamaldos
Sopulingosios Dievo Motinos

bazilikoje, esančioje Jackson 
kainoraštis prenumeratos apmo-1 blvd., ties Albany, spalio 7 d.
kėjimui.

Chicagoje ir Cicero, III. prenu-
8 vai. v. pradedamos septynių 
dienų pamaldos ryšium su ar

merata metams $12.00; J. A.
Valstybėse ir Kanadoje $10.00; i J .. . , J .
užsienyje - $12.00. ; Mar,JOS P“irodJ™° Fatimoje.

Nuo rugsėjo 16 d., 1957 m. 
mokestis už atskirą DRAUGA 
7 centai, o už šeštadieninį (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didu
mo, su kultūriniu priedu) 10 
centų.

Meno kultūra vaikams
Rūgs. 28 d. pradėta speciali 

meno kultūros lavinimo progra
ma vaikams Šv. Ksavero kolegi
joje, esančioje ties 103 gatve ir

.. __ ,. _ . . , Central Park. Jaunamečiai čiaX Tėvų Marijonų Bendradar- ,
.. , . , .„ gali mokytis keramikos, moliobių seimo, kuris bus spalio 131°,. .
, . ,. . _ , , lipdybos, škicavimo, dramos, šo-
d., sekmadieni, Draugo patalpo- , f • ’ ... . ...... . kių, adymo, įšsiuvmejimo, viri-
se, 4545 W. 63 st., Chicagoje, j , t ’ , . .. .. mo; kalbų skyriuje mokomanumatyta sekanti programa: . ; ,yi . ,. ... prancūziškai ir ispaniškai kalbėli vai. šv. mišios, 12 vai. užxan- \ ,
... . . , .. n , ti. Panašios pamokos nuo spaliodis, 1 vai. registracija, 2 vai. _ , . ..5 d. prasideda ir Siena Augšt.

mokykloje, 5600 W. Washing- 
ton.

X Julija ir Jurgis Pūkeliai,
žinomi veikėjai ir įvairių drau
gijų rėmėjai bei amžini nariai, 
nusipirko biletus į Labdarių 
banketą. Pūkelių vardai bus įra
šyti į plytą ir įmūryti į Labda
rių draugijos statomą naują 
priestatą. Labdarių banketas 
įvyksta spalio 20 d. Conrad 
Hilton viešbutyje.

seimo posėdis, 5:30 vai. seimo 
užbaiga ir palaiminimas švč.
Sakramentu.

X Kun. B. Sugintail turi su
organizavęs 48 būrelius gimna
zijoms remti. Vasario 16 d. gim
nazijai 37 ir Saleziečių gimna
zijai Italijoj 11. Už rugpjūčio 
mėnesį abiejoms gimnazijoms 
kun. Ben. Sugintas jau išsiun
tė 960 dol., gi už rugsėjo mė
nesį, rugsėjo 24 d. taip pat iš
siuntė 960 dol. Negailėdamas 
laiko kun. Sugintas aplanko
būrelių narius namuose, kas i X Stasio Šimkaus dainas yra 
įgalina greičiau ir tvarkingiau pamėgę senosios emigracijos 
išrinkti aukas. lietuviai ateiviai, jomis nepa-

X Pulk. K«u, ŽHkM, gv. pra,,tai gėri8‘ lr PaRkUtinl’' atCi-
venantia Clevelande. jau treti Vių karta T<’mi8 »elodi”«oraia 

i , St. Šimkaus dainomis yra at-meta. kaip išėjęs , pensiją, lan- muzikini8 veikalas “Išei-
kėsi praeitą savaitgalį Chicago- austas muz,klnis veikalas išei 
je. Giminaičio Svaro lydimas 
aplankė ir Draugą. Netrukus
išeina pulk. Žuko atsiminimai.

Reikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai įtaisy
ta. Darbas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320. 4545 W. 63rd St., Chicago 
29, UI.

viai”, kurį Dainavos ansamblis 
išpildys rudeniniame Balfo kon
certe spalio 6 d. 5 vai. p. p.

Į Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje.

X Marija Rudienė, Balfo di
rektorė, kalbės šiandieną 7 vai. 
vakare per Sophie Barčus radi
jo valandą Balfo apskrities kon
certo reikalu.

Kautynių pragaras ( Kairiarankiai rašo gerai
Chicagoje pradėta rodyti fil- ‘ Rankraščių fondo nariai ša

mas “Battle Heli”. Britų garny-1 vo susirinkime Sheraton viešbu- 
bos, ryškiai pavaizduoja tikro- ty, Chicagoje, paskyrė metinę 
vės istoriją, kaip britų karo lai-1 premiją dr. E. Enstrom už jo 
vas Ametistas specialioj misi- j disertaciją apie kairiarankių 
joj — nugabenti maisto britų , raštą. Už tą desertaciją jis ga- 
pasiuntinybei i Nankingą — bu-, vo filosofijos daktaro laipsnį 
vo užpultas Kinijos komunistų,' Pitsburgho universitete. Jis nu-
apšaudytas, smarkiai sužalotas. 
Eilė jūrininkų nukauta, nema
žai sužeistų. Tęsėsi ilgos ir nuo
bodžios derybos su kinų to re
giono kariniu vadovu, tipingu 
atgrasiu raudonųjų biurokratu.

Britai vieton sužeisto ir vėliau 
mirusio laivo kapitono pasiuntė 
slapta kitą, kuris ir nusprendė 
nakčia pabėgti su laivu iš Jang- 
cekiango upės. Sekdami kitą švi

statė, kad apie 11% dabarties 
vaikų rašo kairėmis rankomis. 
Ankstybesnieji tyrinėtojai ra
šančių kaire ranka buvo radę 
4%. Kaire .rašančių procentas 
didėja, nes mokytojai įsitikina, 
kad nėra reikalo vaiką versti 
būtinai rašyti dešine, jeigu ji
sai yra kairiarankis. Tarp gar
siųjų kairiarankių autorius iš
skaito tokius plačiai žinomus as-

savus kraštus, prie kurių mū
sų širdyse .mes esame prisirišę, 
mes jūsų nepamirštame. Sve
tur, užsienyje, mes tęsiame ko
vą, kurią jūs kasdien vedate. 
Laisvė visuomet laimi. Studen
tų Pabėgėlių Federacija Prancū
zijoje.”

— Pipynė Paryžiuje. Tarpt, 
akademinėse žaidynėse Pary
žiuje pasaulinio masto lietuvis 

je esanti Hamiltono vyskupija I rekordininkas Pipynė 1,500 m. 
šiemet švenčia 100 metų sukak-, distancijoje užėmė antrą vietą, 
tį nuo jos įsteigimo. Ryšium. užėmė vengras Ceg-
su tuo, rugsėjo 22 d. Hamiltono i kedi» kuris tą distanciją įveikė 
katedroje įvyko iškilmės, kurių i Per 3 min- 8ek' piPy“ės 
metu vyskupas Joseph F. |laikas: 3 min- 51 sek‘ TaJgi cia 
Ryan, D. D., įteikė ordinus bei būta tik P^8 sekundes skirtu' 

medalius 59 asmenims, nusipel- 1 mo-
niusiems katalikų Bažnyčiai. ’ ----- --------------
Ordinu apdovanotųjų tarpe yra 
ir hamiltonietis lietuvis inž. J.
Kšivickas. Jis yra daug nusipel
nęs, kuriant lietuvišką parapi- sąjungos visuotinis metinis susi- 

r rinkimas įvyks sekmadieni, spa
lio 6 d., 4 vai. p.p. menininkų klu-

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Scenos Darbuotojų

ją bei statant bažnyčią.

Inž. J. Kšivickas yra plačiai
be, 2548 W. 69th St. 

Dienotvarkėje: laikinosios val-
žinomas visuomenininkas bei dybos ir revizijos kom-jos prane-
prekybininkas. Jis yra daugelio Šimai, centro valdybos ir kitų or

ganų rinkimai bei svarbus aktu-
organizacijų vadovybės narys 
ir lietuviškos Adantis Export- 
Import b-vės II vicepirmininkas.

Rūmai našlaičiams
Angelo Sargo prieglauda Chi

cagoje pastatė naujus rūmus 
našlaičiams. Kainavo per $2 000, 
000. Rūmuose įrengtas vaikų 
darželis, pradžios ir augštesnio- 
ji mokykla, salė, gimnastikos 
salė mergaitėms, maža ligoninė, 
raštinė. Pradžios mokykla turės 
17 klasių, vaizdinių priemonių 
kambarį ir biblioteką. Augštes- 
nioji mokykla turės keturias kla 
sės, chemijos, fizikos, biologi
jos laboratorijas, rašomųjų ma
šinėlių klasę, siuvimo kambarį, 

'knygyną. Salėje yra 998 vietos, 
įrengtas cinemaskopinis ekra
nas. Naują pastatą vakar pa
šventino kard. Stritch.

Globoja sergančius poliju
Nusistatyta patikrinti padėtį 

800 polijo liga sirgusiųjų asme-1 
nų, kurie gydėsi Cook Apskri
ties ligoninėje ir numatyti, kuo 
būtų galima padėti jiems toli
mesniame gydymąsi.

Cook apskrityje buvo išsiun
tinėta 11,600 klausimų lapų po
lijo liga sirgusiems asmenims. 
Atsakymų gauta 3,600. Iš jų 
1,540 asmenų dar gydosi ir 1, 
151 iš jų gauna pašalpą iš Ko
vai Su Poliju draugijos.

Atsakymai į anketas dar te- 
beplaukia. Kas iš sirgusių poli
jo liga anketos negavo, turėtų 
kreiptis į draugijos būstinę 37 
S. Wabash Ave., Chicago 3, III., 
arba pašaukti telefonu ANdo
ver 3-1070.

Kalbės raupsuotųjų 
slaugytoja

Chicagos Katalikių Gail. Sese
rų sąjunga spalio 12 d. turės 
vienos dienos posėdžius, kuriuo
se be kitų pakviesta kalbėti se
suo M. Augustina, kuri angsčtau 
slaugė raupsuotuosius Jamaikos 
saloje. Gail. seserų posėdžiai pra 
sidės pamaldomis Šv. Vincento 
bažnyčioje 1010 Webster 9 vai. 
ryto.

tintį laivą, britai tykiai varėsi •menis, kaip Michelangelo, Leo- 
į okeaną, kol juos pastebėjo rau nardo da Vinci, Pablo Pisasso, 
donieji ties upės žiotimis. Pra- Babe Ruth, Betty Grable. 
sidėjo atkaklus susišaudymas,
bet britams pavyko pasiekti lais 
vę, kur jų okeane laukė kitas 
gerai ginkluotas britų karo lai
vas.

Filme vaidyba gera. Visą lai
ką intriguojantis įtempimas, tik 
kiek neįprastas .mums britų ak
torių akcentas. Be to — nespal
votas filmas nedaro to įspūdžio.

Pragaras Korėjoje
Britų gamybos filmas “Heli 

in Korea” pradėtas rodyti Chi
cagoje : Vaizduoja būrį britų ka
rių, gerai ginkluotų automatais,, 
prieštankinėmis bazukomis ir 
granatomis, pasiųstų išžvalgyti, 
ar yra raudonųjų karių viename 
kaime. Čia žūna pirmasis karys, 
darydamas duris į raudonųjų 
žvalgybininkų užminuotą lūšne
lę. Tie persirengę klastingi rau
donieji griežtai nubaudžiami.

Britų žvalgybos būrys susi
tinka su raudonaisiais ir išskina 
vieną po kitos juos atakuojan
čias kinų karių eiles, tačiau 
spaudžiami didelės persvaros jė
gų turi slapstytis ir bėgti.

Įsitaiso vienoje augštoje ak
mens mūro šventovėje. Vėl už
verda kautynės. Britai susprog
dina tanką, kurio priedangoje 
slinko raudonųjų voros. Raudo
nųjų lėktuvai subombarduoja 
šventovę, iš kurios britai spėję 
laiku pasitraukti. Dirbant dide
lėj sutarty, granata nutildant 
raudonųjų kulkosvaidininkų liz
dą, britams, kad ir praretintame 
sąstate, pasiseka prasiveržti pas 
savuosius.

Filme labai ryškiai pavaizduo 
tas kautynių įtempimas. Korė
jos terenas. Aktoriai — savo 
vietoj. Gaila, filmas nespalvo
tas.

Šv. Kazimiero veteranai
Chicagoje veikia šv. Kazimie

ro vardo katalikų veteranų pos
tas. Jo adresas: 2226 S. Whipp- 
le; spalio 5 d. jis švęs savo gy
vavimo dešimtmetį.

Artėja prie 250,000
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New World” savo 
tiražą taip sėkmingai plečia, 
kad jo cirkulacija artėja prie 
250,000. Skelbiamas naujas pla
tinimo vajus, kuriame gausiai 
dalyvautų moksleiviai ir studen
tai. Laimėtojai gauna stipendi
jas tęsti mokslą.

Gelbsti nuo girtavimo
Chicagoje veikia specialus po

licijos tarnautojų klubas, pava
dintas The Fellowship Club of 
the Chicago Police Department. 
Jis veikia pagal Anonimoua Al- 
coholics principus ir daugelį po
licijos tarnautojų išgelbėjo nuo 
girtavimo.

Pagerbė mirusį lietuvį
Savaitraštis “The New World” 

įsidėjo atvaizdą neseniai mirusio 
kun. dr. Just. Grigaičio ir plato
ką aprašymą jo darbuotės Lie
tuvoje ir Amerikoje bei jo laido
tuvių.

Policijos vadai į Honolulu
Penki Chicagos šiaurinių 

priemiesčių policijos vadai iš
skrido į Havajų salas, kur Ho
nolulu mieste įvyks tarptautinis 
policijos vadų suvažiavimas.
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Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai jdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
i neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinka, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prislmini- 
mus.

Knvga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3 00.

Užsakymus ir ninieus siųskit:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street
Chicaao 29, III.

............... .

alūs klausimai.
Kviečiami visi dirbą lietuvišką 

teatrinį darbą. Narių dalyvavimas 
būtinas. Dėl. rimtų priežasčių ne- 

Bažnytinėse iškilmėse ir po 1 galint susirinkime dalyvauti, pra-
, . ' šoma balsavimo teisę perduoti ki-jų įvykusiose vaisese dalyvavo nariui ”

žinomi Kanados lietuvių veikė-1 - -----— ■■■ - —------
jai, jų tarpe Hamiltono klebo
nas kun. dr. J. Tadarauskas ir 
Adantis b-vės direktoriai —
K. Motušis ir J. Matulionis su
žmona.

Pažymėtina, kad Jonas Matu
lionis Šv. Tėvo taip pat buvo 
apdovanotas augštų Šv. Griga
liaus ordinu, kuris jam buvo 
įteiktas Didž. Britanijoje 1951 
metais. (J. S.)

-o
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 

Atsakymą rasite J. Budzeikos 
knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti

“DRAUG E”
4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygy rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO.
Ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite................

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti norįs 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 

kbjja bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:
DRAUGAS

4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI -

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

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


