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Sovietų paleistas mėnulio palydovas siunčia žinias
Šiandien privalo niekinti

tuos, kuriuos vakar gyrė
Lietuvos rašytojai pagal duodamas iš Maskvos direktyvas, 

kaip ir visi kiti Lietuvos gyventojai, privalėjo pasmerkti buvu
sius savo bosus bei išnaudotojus, tai anksčiau Staliną, o vėliau 
Molotovą, Šepilovą, Malenkovą, Kaganovičių ir kitus.

Visus juos tuoj po nuverti
mo, 1957 m. liepos mėnesį rašy
tojai privalėjo išvadinti anti- 
partine grupe. Atidarydamas 
tą antipartinių vadų pasmerki
mo posėdį J. Paleckis iškeikė 
buvusį savo vadą Staliną ir vi
sus kitus, o T. Tilvytis šitaip 
pareiškė:

“Tai didelės reikšmės įvykis 
mūsų partijos istorijoje, visame 
mūsų gyvenime. Po suvažiavi
mo mums atsivėrė tolimesni, 
platesni horizontai. Partijos XX 
suvažiavimas, ryžtingai pasmer 
kęs asmenybės kultą ir su juo 
susijusius revoliucinio teisėtu
mo pažeidimo faktus, pakėlė vi
sų rašytojų kūrybinį aktyvumą, 
visus pažadino našesniam dar
bui. Atsirado geresnės galimy
bės ir sąlygos tikrai kūrybinei 
diskusijai, kuri gaivina visą kū
rybinę atmosferą.

Per, palyginti, nedidelį laiko 
tarpą, praėjusį nuo suvažiavi
mo, smarkiai pakilo mūsų liau
dies materialinis lygis”.

žodžiu, pasisako, kad Stali

O šiandien tie vyrukai štai 
kaip rėžia ant buvusios valdžios 
ir raudonojo buožės Stalino:

“Antipartinė Malenkovo, Ka- 
ganovičiaus, Molotovo grupė ir 
prie jos prisidėjęs Šepilovas bu
vo senos linijos tęsėjai. Tos Į 
grupės demaskavimas — tai ne 
atsitiktinis reiškinys, o nuosek 
lūs, natūralus TSKP XX šuva-, 
žiavimo patvirtintos linijos vys- J 
tymas, linijos, nukreiptos prieš 
dogmatikus, sektantus, prieš se
nų metodų šalininkus, artėjimą 
su liaudimi. Atitrukusį nuo gy
venimo, nuo liaudies, antparti- 
nė grupė nesuprato pasikeitu
sių socializmo statybos sąlygų, 
nepastebėjo ir nesuprato visų 
didžiulių pasikeitimų gyvenime. 
TSKP CK nutarimas atveria 
naujas, platesnes galimybes li
teratūrinei kūrybai, kartu ir į- 
pareigoja griežtai kovoti už li
teratūros idėjiškumą”.

“Literatūra ir menas” nr. 28
Poetas VI. Mozūriūnas šitaip 

prie Stalino giedojo apie rau-

Anglijos karalienė atvyksta į Kanadą spalio 12 d. Iš Kanados atvyks į Ameriką ir lanky
sis Washingtone spalio 17-19 d., o New Yorke spalio 20. Lankysis ir princas Philip. Williams- 
burg, Va., miestas valomas ir dešinėj matyti jo istoriniai pastatai. Dešinėj viršuje yra laivas 
Susan Constant, kuris atvežė pirmuosius gyventojus į Kanadą 1607 m. Tada atvyko 105 nauja
kuriai. šįmet minima nuo atvykimo į Kanadą 350 metų sukaktis. (INS)

nui mirus tapo geriau, tačiau donąją armiją ir partiją, ku-
pirma vargšas Tilvytis kitaip 
kalbėjo apie geležinį Beriją ir 
Staliną. Jis tiek gyrė Staliną, 
kad net 100,000 rublių Stalino 
premiją gavo. Timptelėjo už vir 
velės Chruščevas ir pradėjo lė
lė Tilvytis kitaip spardytis.

Kumštis ir giesmė

Rašytojų bosas Venclova iš
keikė visus senuosius komunis
tus, o 1952 m. apie juos ir ne
va pažangą taip kalbėjo- “Ta
rybinėje santvarkoje mūsų tau
tai išaugo tvirti sparnai skristi 
į šviesią, nuostabią ateitį. Di
džiojo darbo žmonių vado Sta
lino vadovaujama, lietuvių tau
ta žengia į nuostabią ateitį”. Ta 
čiau kai Chruščevas spyrė ba
tu Venclovai, šis išsigandęs pra 
dėjo peikti Staliną ir kitus bu
vusius ir nuverstus liaudies iš
naudotojus. Chruščevas pakėlė 
kumštį ir išsigandęs Lietuvos 
tarybinių rašytojų valdovas sek 
retorius Sluckis taip prabilo:

“Aš dabar kiek ilgesnį laiką 
gyvenau kaime, Anykščių apy

rioj buvo pasmerktieji Moloto
vas ir kiti:

Ją Stalinas didis kovoj užaugi- 
/no,

Ją liaudis pamilo visa.

Ir tiesiog pilna šlykščiausių 
posmų apie Staliną, Beriją, Mo
lotovą ir kitus galinguosius, ku
rie veda, anot Venclovos, liaudį 
į šviesią ateitį”. Ir daug kartų 
buvo laisvosios pasaulio lietuvių 
spaudos sakyta, kad Molotovas, 
ir Dekanazovas, ir Stalinas, ir 
Chruščevas yra Hetuvių liaudies 
išnaudotojai. Šiandien tai visa 
Tarybinių rašytojų sąjunga pa
tvirtino priimdama tokią rezo
liuciją :

“Rašytojai karštai remia 
TSKP CK nutarimą “Dėl G. M 
Malenkovo, L. M. Kaganovi- 
čians, V. M. Molotovo antipar- 
tinės grupės”, vieningai prita
ria TSKP XX suvažiavimo nu
brėžtai ir lenininio Centro Ko
miteto nuosekliai* vykdomai par 
tijos politinei linijai”.

Reiškia anie buvo lietuvių
linkėse. Aš mačiau, kaip aki vaiz liaudies priešai, bet tai visą lai
džiai gerėja žmonių gyvenimas, ką kartojo laisvoji lietuvių spau 
Liaudis mato, kad partija nuo- da ir ji buvo teisi. Ar Berija, 
lat rūpinasi gyvenimą padaryti ar Stalinas, ar Chruščevas, ar 
dar gražesnį ir geresnį, ir tai Molotovas visi nori sunaikinti
kelia darbo žmonių neapykantą 
dabar demaskuotai antipartinei 
Malenkovo, Kaganovičiaus, Mo
lotovo grupei, kuri mėgino prie
šintis tai partijos politikai. Mes, 
rašytojai, kartu su visa liaudi
mi, su partija, karštai pritaria
me TSKP CK Plenumo nutari-

lietuvių tautą.

Kada keiksit kitus?

Šiandien galima paklausti, ka
da keiksit kitus, vargšai ne
laimingi, pirma Stalino, Beri- 
jos, Molotovo ir Kaganovičiaus 
išnaudotieji lietuviai rašytojai?

mui dėl antipartinės grupės”, j Kada keiksite Chruščevą, kuris 
"Žodžiu, Sluckis patvirtino, dabar riejasi su Malenkovu dėl 

kad visą ką jie seniau giedojo valdžios? Kad reikės dar vieną 
apie liaudies pažangą buvo me- kartą keikti kurį iš dabartinių 
las, nes tik dabar liaudis pra- vadų jums labai aišku. Supran- 
deda atsigauti; gi neapykantą tama, kad jums baisu, nes be 
liaudis turėjo kompartijai ne didžiųjų bolševikų lekia ir ma- 
nuo dabar, bet turi visą laiką, žesnės galvos. Tegalima tik pa

tarti: būkite atsargūs ir su gar-
Senojo Stalino daina binimais ir su keiksmais. Net 

ir Mykolaitis Putinas prie Sta-Aklas Lietuvos poetas A. Jo
nynas ir politiškai nepramatan- lino turėjo taip sugiedoti: 
m" pa°™« 1952 Kret‘B' dr“gai

“Brangusis, mylimasis draugas,
Suvienyti Stalino vardo švie- 

/saus.
/Stalinai, Tespindi jo dienos ilgai, ilgai, 

Dar daug kalbėti mus šiandien Gerovei ir džiugesiui laisvo žmo
/noras ima

Ir npsakyt Jums
Žodžiais paprastais... 

(Almanachas Tėvynė brangioji)

/gaus.

“Brangioji Tėyynė”, 228 psl. 

Tačiau to Stalino dienos neilgai

Anglijos karaliene
kvies Eisenhowerj

LONDON, spalio 6. — Londo
no laikraštis „Empere News” 
skelbia, kad planuojama į Ang
liją pakviesti prez. Eisenhower 
žmoną. Laikraščiai skelbia, kad 
specialų kvietimą padarys tada, 
kai Elzbieta lankysis Washing- 
tone. Ji kelionę Amerikon prade
da spalio 16 d.

Nauji susirėmimai 
Varšuvoj

IVARŠUVA, spalio 6. — Dar 
ir vakar, kaip pranešama iš Var
šuvos, studentai nebuvo Varšu
voj nuraminti ir keliose vietose 
įvyko naujų susirėmimų. Mušty
nės tarp policijos ir studentų de
monstrantų Konstitucijos aikš
tėj įvyko šeštadienį. Tarp stu
dentų buvo ir ne studentijos. 
Policija vėl pavartojo lazdas, 
ašarines dujas, triukšmo grana
tas, kurių aidas skambėjo visam 
mieste. Studentų atstovybės pir
mininkas pareiškė, kad daugiau 
jokių demonstracijų nebus, ta
čiau policija nepasitiki ir tebe- 
budi prie Waršuvos politechni
kos instituto, kuris buvo visų 
neramumų centras. Prižiūrimos 
ir kitos mokyklos. Studentų nu
tarimas nestreikuoti buvo pada- 

, rytas po to, kai jų delegacija 
grįžo iš konferencijos su Stefan 
Zolkiewski, augštųjų mokyklų 
ministerių. Bet privačiai studen 
tai kalba, kad tuščiu kumštimi 
nieko nepakariausi prieš polici
jos rezervus ir ašarines dujas ir 
todėl reikia nustoti demonstruo

ji.

• KaJiada savo kariams e- 
santiems tolimoje šiaurėje pra
dėjo siųsti šaldytą pieną, kuris 
sušildytas atrodo, kaip šviežias. 
Iki šiol buvo siunčiami tik pie
no milteliai.

tespindėjo, pasirodė, . kad jos 
buvo tamsios, kaip jos yra tam
sios ir Chruščevo, kuri dar la
bai greit turės vėl pavergtieji 
Lietuvos rašytojai keikti ir gal
būt kokį nors Malenkovą iš Si
biro sugrąžintą vėl girti, kol 
vieną kartą raudonieji vieni ki
tus surys ir jų pasmerkimas 
bus ne prievartinis, bet išeis 

' iš džiaugsmingos, išsilaisvinu
sios iš raudonųjų buožių prie
spaudos, lietuvio širdies.

Menulis, šaltasis karas,
propaganda ir staigmenos

WASHINGT0NAS, — Sensacija, kad rusai paleido satelitą 
buvo nemaža ir visus kitus reikalus, nustūmė į šalį, juo labiau, 
kad tai yra pirmas sovietų laimėjiriias moksle prieš Ameriką per 
20 šimtmetį.

Sovietų triumfas yra didelis į 
daugeliu atvejų, nes bolševikai 
dabar galės daugiau ir stipriau 
kovoti šaltajame kare ir ypač 
galės Viduriniuose rytuose, bol
ševikai džiaugiasi, kad sovietų

Dirbtinis mėnulis skrenda
ir virš JAValstybių

WASHINGTON, spalio 6. — Rusijos paleistas praeito penk
tadienio vakare dirbtinis mėnulis skrenda apie žemę. Nors paste
bimas greičio sulėtėjimas, tačiau jis lekia apie žemę ir siunčia 
signalus.

Dr. Fred L. Whipple, direkto- i . ", i “_ . pagavo jo signalus ir manoma,nus Smithsoman Astrophysical į J . < J? „ali Daeauti ir 
Obaervatory Cambridge, Mase ■Sįo’ZU

praneša mokslininkams, kad mAp.Ajas
žmogaus padarytas mėnulis siun ° J
čia signalus į žemę apie tempe- Virš Amerikos
ratūrą stratosferoj. Raketa sve- Satelita3 lėkdamas apie jemę 
r.a 185 svarus ir jai paleist, rei- 24 valandaa perlekia 7 kar. 
kejo dideles raketos, Amenkie- tua Amcrikos ž ta{iau Ame. 
čių pagamintas menulis tesveria rikoj j; ,oae vietose kur 
tik 25 svarus. Mokslininkų isitl- kia bcveik noimanoma teM. 
kimmu, tokio sunkaus menulio u Ir manoma kad jo nebus a. 
paleidimas yra tikras jrodymas, _ ml m u Bakyrus sovietų 
kad bolševikai turi toli lekiančių mokalin;nkus, kiti jo negalj3
r.Tke.^:.,.?S.i.PaS;ek bet|Auteta.tl. Amerikos mokslinta- 

kai sako, kad sunku nustatyti 
Naujoji era kada mėnulis sekmadienį pralė

kė Ameriką. Iš suretėjusių gar
sų, spėjama, kad satelitas lėtė
ja. Jis gali nukristi per porą 
dienų ir gali išsilaikyti porą 
savaičių, bet sovietai mano, kad 
ilgiau, kaip porą savaičių neišsi
laikys.

Djilas gavo 7 metus
SREMSKA MITROVICA, Ju

goslavija, spalio 6. — Vakar bu
vęs Tito draugas ir Jugoslavijos 

dalyti su visu pasauliu. To sate-, viceprezidentas Milovan Djilas 
lito padarymu yra pradedama,už knygos išleidimą Amerikoj 
nauja era.

Kelionę į mėnulį 

Satelito paleidimas, kaip prof.

Kokios kitos informacijos be 
oro pranešimo siunčiamos radi- 
jumi į žemę šiuo metu nenusta
tyta. Informacijas mėnulis siun
čia slaptais ženklais. Apibėgda
mas apie žemę per 95.2 minutes 
560 mylių augštyje, satelitas pa
leidžia seriją garsų pypsėjimu. 
Tie pypsėjimai yra aiškus įrody
mas, kad mėnulis rusų moksli
ninkams siunčia žinias. Rusai e- 
są prižadėję tomis žiniomis pasi

Du didieji
WASHINGTON, spalio 6. — 

JAV sekretorius Dulles ir sovie
tų užs. reikalų ministeris Gromy 

raketinių ginklų išvystymas yra ko tarėsi vakar apie keturias va- 
toliau pažengęs negu Amerikos landas svarstydami Vidurinių 
ir, kad sovietų mokslas yra pa- rytų klausimą, nusiginklavimą ir 
siekęs augšto lygio. , Europos, Rusijos ir JAV drau-

„ , ,. giškumo santykius. Abi pusės,
w kaip trumpai sustabdytas kores- 

Kai kurie Amerikos senatoriai pondentams Gromyko atsakė, iš 
reikalavo, kad daugiau būtų siaiškino daugybę klausimų ir 
amerikiečiai informuojami, ir pažiūriu į juos.
svarbiausia teisingai apie Ame- .
rikos pajėgumą raketų gamyboj. Chicago gyventojai 
James Hagerty, Baltųjų rūmų gaudo Satelitą

CHICAGA, spalio 6. — Šian-

„Naujoji klasė,” kurioj jis de
maskuoja bolševikinių ponų už
simojimus, buvo nuteistas 7 m. 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Djilas, 

VVhipple teigia, įrodo, kad ne- 46 m. amžiaus, jau anksčiau bu-
trukus žmonės bus galima pa- vęs už savo straipsnius tris me- 
siųsti į mėnulį ar į kitas plane- tus. Prokuroras kaltino, kad 
tas. Jis teigia, kad bus galima „Naujoji klasė” pažeidžia Jugos- 
padaryti tarpplanetinę platfor- lavijos ir jos*vadų reputaciją bei 
mą ir iš jos tęsti tolimesnes ke- pačią socializmo esmę. Pridėjus 
liones į augštį. Satelitas profe- du neatsėdėtus metus, Djilas tu- 
soriaua nuomone yra didelis tur- rėš sėdėti viso 9 metus. Jis ga- 
tas, kadangi žmogaus sukurtas Įėjo gauti ir 20 m. kalėjimo. Nu- 
daiktas pirmą kartą išsiveržė į teistasis turi teisę skųstis augš- 
stratosferą. tesniai instancijai.

Sovietų paleistas satelitas apy
tikriai yra 25 colių skersmens 
kamuolys. Vakarų mokslininkai

Nušovė moterį .

Perskirti dvynukai
PHILADELPHIA, Pa., spalio

spaudos sekretorius, teigia, kad1 
nieko iš atsakingųjų asmenų 
Amerikoj satelito paleidimas ne 
nustebino. Kada jis golfo lošti 
išvažiuojantį prez. Eisenhowerį 
painformavo apie satelito palei
dimą, prez. Eisenhower atsakė: 
“Tai joks siurprizas.”

Propaganda

6. — Vakar Philadelphijoj pada
ryta operacija Siamo dvynu
kams, vaikų ligoninėje. Praneša
ma, kad gydytojų grupė, kurios 
vyriausia galva buvo dr. E.

dien ir vakar daugelis chicagiš- 
kių tarėsi matę ar girdėję sate
litą. Tačiau satelito negalima 
matyti praneša Chicagos plane
tariumo direktorius Aibert W. 
Shatzel. Daugelis žmonių skam
bino laikraščių redakcijoms, kad 
jie matę satelitą, tačiau jie matė

Hagerty spaudos žmonėms pa arba mateorą arba šiaip kokį 
reiškė, kad sovietai per visą pa- gamtos ar aviacijos reiškinį. Vie 
šaulį pranešė apie savo laimėji- nas klausytojas Lou Skrezyna, 
mą. Nors tai nieko ypatinga nė- praneša, kad kai jis atsuko Mas-

SEOUL, Korėja, spalio 6. —
Vakar vienas JAV karys, kilęs
iš Chicagos, nušovė korėjietę „ , . , . ..
moterį, kuri bandė vogti iS Kopp, perskyrė dvi mergaites 

Amerikos sandelių. Korėjos spau
da skelbia, kad amerikiečiai ka
riai dažnai bereikalingai šaudo, j 
Nušovęs moterį karys yra 23 m.1 
juodukas Smith. Tai trečias nu
šautus korėjietis per tris dienas.
Karys aiškina, kad nušautoji' 
stengėsi įsilaužti į vagoną ir pa
liepta sustoti bėgo. .

• Diefenbaker, Kanados min.

gimusias prieš aštuonias dienas 
Long Island, N. Y.

Vilniuje
Sporto varžybos

MASKVA. — “Izviestijų” Nr. 
228 skelbia, kad Vilniuje įvyko 
Pabaltijo vaisiybių ir Baltgudi- 
jos sporto varžybos. Varžybos 
vyko 21 je sporto šakoje. Šioms

ra, amerikiečiai tai jau seniai 
projektavo, tačiau daugelis žmo
nių įžiūri, kad lenktynes tarp a- 
biejų kraštų laimėjo bolševikai, 
tuo pakeldami savo prestižą.

Oeorge R. Petty, 28 metu, vra 
AFL — CIO tarptautinės lakūnų 
inžinierių draugijos pirmininkas.

(INS)

kvos radiją iš ten pranešė, kad 
tie, kurie girdėjo siunčiamus sa
telito garsus prašomi pranešti 
Maskvai. Taip pat Maskva pra
nešė, kad girdėti satelitą galima 
20.005 ir 40.002 bangomis. Jis 
taip padaręs, bet negirdėjęs, ta
čiau tikisi išgirsti. Apie girdė
tus pypsėjimus iš satelito prane
šama ir iš daugiau vietų.

• Lenkija vėl prašo Jungtines 
Amerikos, Valstybes paskolinti 
200 mil. dolerių maistu ir kalnų 
pramonės mašinomis.

KALENDORIUS

Spalio 7 d.: Šv. Rožančiaus 
šventė, senovės: Berčius ir Per- 
kūnatėlė.

ORAS

Chicagoj ir jos apylinkėse 
šiandien malonus oras. Tempe
ratūra apie 60 1.

pirm. paskelbė, kad JAV paima varžyboms jau panaudotas po 
60% Kanados eksporto, o vįe- stogu įrengtas plaukiojimo ba- 
ža 73% Kanados importo. 1 seinas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Vakar sovietai pranešė, kad jų satelitas tebelekia darydamas 
18,000 mylių per valandą. Sovietų spauda triumfuoja. Laikraščių 
vedamieji rašo tik apie tai.

—JAValstybių keturiolika studentų iš 41 sugrįžo iš Kinijos į 
Maskvą. Visi, išskyrus penkis, nesutiko Amerikos ambasados at
stovui Edward Kiliam parodyti savo pasus.

—San Mariano valstybėj tebevyksta sukilimas ir raudonoji vy
riausybė tebesilaikoi

—Varšuvos kompartija pareiškė, kad studentai perdaug reiš
kiasi prieš vyriausybę ir todėl jiems uždraudžiami jų laikraščiai.

—Niel H. McElroy, kuris užims JAV gynybos sekretoriaus vie
tą šį trečiadienį, užvakar išskrido iš Washingtono vizituoti Red- 
stone ginklų sandėlių.

—Earl W. Jimerson, mėsos paruošė jų unijos pirmininkas, mirė 
šeštadienį Chicagoje, sulaukęs 68 m. amžiaus.

—Faubus, Arkansas gubernatorius, žada skirtis su žmona, ka
dangi ji priešinga Faubus vedamai linijai juodųjų atžvilgiu. Irene 
Faubus yra 38 m. amžiaus.
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KOKĮ NEKILNOJAMĄ TURTĄ PIRKTI?
PR. ŠULAS, Chicago, IU.

PYKSTA
. . . .

II.

Iš jūs surašytų lentelės da
vinių galite nuspręsti kiek pi
nigų galite skirti namų pirki
mui.

Metinės išlaidos
Maistui ................................ $. .. .
Rūbams ................................$. ...
Med. išlaidoms..................$....
Taupymui ............................$____
Susisiekimui ....................... $....
Įrengimams ..........................$....
Kitoms išlaidoms............. $. ...

Viso išlaidų ....$. 
Metinės pajamos

Gauta iš viso pajamų .. $. 
Atskaičius mokesčius .. . $.

jie pastatė gražioje apylinkėje 
ar kompaktinių namų aplinku
moje. Jie gali jums parodyti ką 
jie nori parduoti, iš to namų 
rinkinio galite pasirinkti tinka
mą namą arba jie gali pastaty
ti jums naują pagal jūsų pagei- į 
davimą.

Narnų aplinka

Tiktai pirkėjas gali nurodyti,1 
pasakyti vietovę, kurioje jis no-į 
ri pirkti namus. Kaikurie žmo
nės pageidauja gyventi, jei ga
lima, prie gero susisiekimo, pre
kybos centrų, prie mokyklų ir 
bažnyčios. Kiti nori gyventi ra- j 
mioje vietovėje ir nuosavu au
tomobiliu nuvažiuoti kur jie pa
geidauja. Kaikurie pirkėjai nori 
turėti savo namus ant mažo že
mės sklypo. Kiti priešingai — 
jie pageidauja, kad prie namų 
dar būtų vietos sodeliui, vaikų

S

Iš viso neto 
(grynos) pajamos 
Likutis atėmus išlaidas ..$....
Pajamos skirtinos
namų pirkimui ...................$....

Piniginę sumą, skirtiną na
mų pirkimui, padalykite iš 12 mų pardavimo įstaigai, kuri 
mėnesių. Gautoji suma tai ir atsižvelgdama į pageidavimus 
bus toji, kurią galite skirti kiek- nurodys tinkamą objektą. Pasi- 
vieną mėnesį namų pirkimui. Ar braukite kiek mokesčių teka 
toji suma yra didesnė už tą su- mok£tį. paklauskite apie ugnia- 
mą, kurią dabar mokate už bu- gesybos ir policijos apsaugą, 
to nuomą? Jeigu taip, tai jūs zonų tvarką, 
esate geroje padėtyje ir galite
rimtai galvoti apie nuosavų na- Kaip turi atrodyti namai
mų pirkimą. Dabar jūs žinote,
kokio dydžio įmokėjimą galite , .., _t. J .. , , . , ° ... modernius 1 augšto namus, sudaryti. Jus žinote kiek galite. aide. tais langais; gal jūsų seimą skirti kiekvieną menesi morgi- ., . 1 S- • •». . A , ... pageidauja gyventi tradicima-
čiams ir pataisymui apmokėti. J . • •• ,...... , , . ... - me name, kur miegamieji kam-Apskaiciavimą, kokias įslai-1 J
das už paskolos gavimą jūs tu
rėsite, jūs galite sužinoti morgi- . ., . ,
čiu, duodančioj ir nekilnojamo rūsys yra jum,
turto pardavimo įstaigose. Tų gyvybiška, patogumas, 

įstaigų tarnautojai jums pasa-

1

Thomas Moore, 16 m. amžiaus, 
sulaikytas už nudūrimą 56 m. ū-

Naudotos kalėdinės 
kortelės

Vienas mūsų laikraščio skai
tytojas praeitais metais buvo 
nusiuntęs naudotas kalėdines 
sveikinimo korteles seselėms į 
Filipinų salas sekančių adresu: 
SISTERS OF COLUMBAN, 
LINGATEN, PANGASINNAN. 
PHILIPPINE ISLANDS ir ga
vo karštą padėką. Seserys dė- 
kodamos pažymėjo, kad jos kor 
teles naudoja religijos moky
mui. Kartais korteles panaudo
ja kaipo dovanas geresniems 
mokiniams. 0' kai vaikai par
sineša korteles į namus, tai 
kartais ir tėvai susiinteresuoja 
šventųjų paveikslais ir būna at
sitikimų, kad per savo vaikus 
grįžta į Katalikų Bažnyčią. Tos 
salos gyventojai yra katalikiš
ku tradicijų, bet ispanams ap
leidus salą, vietiniai gyventojai 
neturėjo savo kunigų ir tokiu 
būdu religinė sritis tapo apleis
ta .ir pradėjo veikti tautinė baž-

CHERUKUNNU P. O. (CAN- atvertimas žmonių j Katalikų 
NANCRE DT.) KERALA STA Bažnyčia yra labai lėtas.
TE, INDIA atsiuntė padėką ir 
pažymėjo, kad ten seserys jas 
atnaujina ir parduoda dides
niuose Indijos miestuose. Gau
tas pelnas yra skiriamas našiai-1 
čių ir senelių prieglaudų išlai
kymui. Be to, jis pažymėjo, kad 
Indijos gyventojai yra labai ne
turtingi ir jų atlyginimas yra 
taip žemas, kad už 10 ameri
koniškų centų per dieną jie dir
ba sunkius darbus: nešioja smė
lį, plytas, akmenis ant galvos 
karštoje saulėje. Pagal jo žo
džius ne kiekvieną dieną jie ga
li gauti to menkai apmokamo 
darbo. Ir dėl to negaudami 
darbo jie miršta iš bado. Daž
nai galima matyti žmones spiau

Tel. REliiuoe b-1811

OR. VVALTER J. KIRSTUK
’.OJAS (K CHIRURGĄ

•vlfr Y; l VTOJ AS
8926 U. 4 59th Street 

vui. Pirmad , antrad., ketvirtad. lr
penktad. nuo 1—4 p p. 6:80—8:10 
vai. vak Trečlad. ’r šeštad. 1—4 v.
P P _________________________________

Tel. oflao lr huto tfl.ymplc >-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4988 W. I5th St., Cicero 
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

P. ŠILEIKIS. 0. H.
Orthopedas - Provealstaa

Aparatal-Protezal, Med bau 
deltai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) lr t- t. 
VaL: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-i 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAIl
2850 W. 68nl St. Chicago 29. III 

Tel. PRospeet 6-60S1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4203 W 63rd St
Ofiso teL REUanoe 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p m

Penktad. Uk po pietą. 
Trečlad. Ir Ieštad. pagal sutarti

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-1868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
dančius kraujais ir mirštančius' ta Kasdien popiet nuo 12-2:80 
gatvėje. Indijoje esančios ka-| 
talikiškos misijos taip pat yra 
neturtingos ir dėl stokos lėšų

pirm. antr. ketvirt 6-8:10 
Trečlad. tik susitarus.

žaidimui sklypelis. Šiais reika-, kininkės Blum. čia matyti kaip jis ųyčia.. Be to, įvairios protes- 
lais pirkėjas turi paaiškinti na- Į plūsta fotografą fotografuojamas, i tantų sektos pradėjo skleisti sa

‘_____________ S) j vo mokslą, atidarė gerai įreng-
tas mokyklas ir sugalvojo įvai- 

Pora žodžių apie paskolas rjų būdų pritraukti vaikus prie
Jūs galite gauti morgičio pa- sav° sektų. Šiuo metu Filipi- 

skolą iš sekančių įstaigų: 1) nuošė veikia katalikų misijos,
iš banko, 2) iš taupomųjų ir reikalingos lėšų, bet sese- 

> skolinamųjų įstaigų, 3) iš mor-Į rYs džiaugiasi ir kortelėmis, 
gičių kompanijų, ar 4) iš drau- meldžiasi kiekvieną dieną ir ki-

J dimo kompanijų. Jūsų namų tomis progomis už savo gera- 
Gal jūs pageidaujate turėti | pardavįmo įstaiga ar namų sta-j dėjus.

tytojas (kontraktorius) gali 
padėti išgauti atatinkamą pas
kolą (morgičių) ilgiems metams 
išsimokėtinai.

Kokius klausirfius reikia kel-

mk 'w 4
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
16 WQE8 stoties — Banga 189l

PIRMADIENIO vak. nuo 7 — 8 v 
NITO PIRMAD. IKI PENKT.,D 

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI) 8:30 iki 9:80 ryt- 

SEKMAD. 8:30—0:30 v. r. 16 stotie* 
WOPA — 1400 kll.

7159 So MAPLEVVOOD AVĖ. 
Chicago 29 IU HEnilock 4-241H

DR. IRENA KURAS .
(Gydytoja lr Chirurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Western Avenue
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 1 I 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 
Kės. tel. VVAlbrook 5-3706

Ofiso tel. ClJffsIde 4-2806 
RezIdencUos: LAfajette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We»t 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

VaL: nuo 2 lkl 4 lr 6 Iki 9 v. vak, 
šeštad. nuo 1 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVaeker Drive 
<Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 6-2204

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

Tel. TOvvnhall 3-0060
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HErnloek 4-7080

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI tr CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma 

i '81 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1662 nuo 2 ikt 9 vai.

Taip pat kitas skaitytojas k'u,d,ftn trečiad ir
naudotų kalėdinių kortelių bu-] Re* tei GRovehill 6-500.3 

vo nusiuntęs į Indiją.
tėvas italas P.

Iš ten 
CAIRONI, S. I,bariai įrengti 1-me augšte. Jūs

galite galvoti, kad ti paskolą gaunant? Įsidėmėki- ti įgkaityti mokesčiai ir draudi-

te, kad paskolų agentūra kaip maį į pirkėjo mėnesinius mokė-

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba BEp. 
7-0700. Namt) — PR 6-4732

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

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-557' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v v., Antr-, 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell 4ve.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street
(60-os Ir Maplewood Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vau.
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speciali bč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Pirmad., antr.. ketv., penkt. 

šeStad. 1—4; trečlad.
Vai
1—4 ir 6—8:betkuri kita prekybinė įstaiga, jįmus ? Kokio dydžio apdrauda uždaryta

- - - - Kiekvienu atveju apskaičiuo- jūs turite teisę statyti klausi- privaloma turėti galvoje? 4) Ar
kys kokias išlaidas pradžioje tu- kitę ar perkamuose namuose mus> kol išrinksite vieną, kuri gaij pįrkėjąs savo mėnesinius 
rėsite, kokią pinigų sumą reikia tus užtektinai vietos jūsų šei- sutiks duoti jums paskolą. Ko- įmokėjimus iš anksto mokėti? 
skirti namo remontui. Jie pain- rnaL kau spintelių, kabinetų ir kias klausimus reikia kelti ? gali jis išmokėti visą pasko-
formuos jūs, kiek jūs turėsite virtuvei vietos butų proporcin-, X) Kokį % u- pagkolą reikg lą prieš termino suėjimą? Tuo 
įmokėti namus pirkant, kokią Sai Jūsų seimos reikalams. Jei- mokėti; kaip greitai galite gau-, atveju, jei iš anksto paskolą su- 
sumą reiks mokėti kiekvieną gu pi rktumete senus namus, tai u pagkolą? Per kiek laiko reiks mokėtų> ar jig turėtų mokėti 
mėnesį; jie gali apytikriai pa- putikrmkite kad namai ir jren- paskolą grąžinti? 2) Kada gau- %-tus balanso dieną? 5) Kokias 
sakyti kiek galite gauti pasko- gnnai (vandentiekio ir kanali- gįte pranešimą apie prievolės jis turėtų preliminarines išlai- 
los-morgičių. zacijos vamzdžiai) butų geroje mokėjimą? Ar tame pranešime das? Kada jas reiktų sumokė-

padetyje; ypatingai kreiptinas - - -yra numatyta pabauda už nesu- ti ? Ar gali būti šios išlaidosVisus išlaidų, pajamų ir dėmesys į šildymo sistemą, koks I? iViL-.c? -d ~
paskolos — davinius turėdami, stogas jr elektros laidai |mokėjimą laiku. 3) Ar gali bu- įrauktos į paskolą?
jūs galite kreiptis į nekilnojamo Įgjdėmėkit kad lite tikėtis
turto pardavėjus ir namų staty- ....
x. ..... . - i kiekvienus namus rasti gerametojus, kad jie jums parodytų °stovyje, bet gali būti, kad už1 

savo pinigus jūs galite pajieško
ti ką nors geresnio. Šiuo atvejų 
namų pardavėjas ir naujų na
mų statytojas gali padėti jums 
surasti tai, ką jūs pageidaujate. 

Bet įsivaizduokime, kad jūs
a a .. suradote tinkamus namus, ku- 

naują, seną, ar pats statysite,- vidaus j imai ir
daug priklausys nuo to, kurtą kaimynysM ir kaina _

-L...,1-/ x..Ie. viskas jums patinka. Esant to-

namus pagal jūsų turimas lėšas. 
Bet apžiūrint norimą pirkti na
mą turite turėti galvoje keletą 
dalykų.

Namų parinkimas 

Betkur. namą bepirktumėte—

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

OR ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES TO 

GFRKLflS LIGOS 
Hritaikn akiniu;

6822 South VVestern Avenne 
■ai kasdien (0-12 vai 1. 7-9 vai
valt. Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3320 
Ren telef. VVAlbrook 6-6076

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

Kampas 47-tos tr Daman Avo 
>ral kasdien nuo 6— -8 vai var 

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

Telef. ofiso LAfajette S-6048 
Rez.: W Albrook 6-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 south Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

VaL: kasdien nuo 6 v v iki 9 v v'..
Vai, kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v.

Išskirus trečlad šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PCIIman 6-6766 
Buto BEveriy 8-3946

Ofiso HErnloek 4-6816 
Rez HErnloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLACCIŲ IR VIDAUS IilGOb 

2745 West 69th Street
t priešais Šv Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso PRospeet 6-0406Rezid PRisperl 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškcvlčlūtė)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p p. Ir nuo 6-8 va. 
vak. ŠeStad. 1-4 p p Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

renkant nereikia žiūrėti į pa 
sitenkinimą gyventi gražioj ap-

kioms sąlygoms jūs turite būti
, . ........ , . pasiruošęs kalbėti su paskolos

linkimoje; judemcktle, kad na- kad tumėte
mama pirkta duodama paskola atat,Jnk kol , j.'
priklauso nuo nuosavybes įver-; ksj neužtcnka
tinimo. i . .

Galite statyti tokius klausi- nų pin1^' 
mus: kokioj kaimynystėje nori
te pirkti ar statyti namą ? Ko- J KVIEČIAME 
kioje miesto dalyje (šiaurinėje, 
pietinėje ir pan.). Kaip turi at
rodyti pats namas? Namų par
davimo įstaiga ar namų staty
tojas gali sutaupyti jums daug 
laiko, nurodydami kas jums pa
tiks. Tiktai realesteitininkai ge
rai žino vietoves ir kaimynystę.
Jie gali padėti jums parinkti ge
rą žemės sklypą ar gerą namą 
tokia kaina, už kokią jūs nori
te pirkti. Jo patarnavimas pir
kėjui nieko nekaštuoja.

Daugelis kontraktorių, sta
tančių įvairiose vietose naujus

tOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO

I* A.MATYTI
NAL4U8. PATOBULINTUS 
JAU 1058 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl EI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką 

elektronikos parduotuvę

lii Dfl i naIPlTCLCvision
(sales - Service)

‘•Kv. InA A. 8OUCNAS 
3321 8. Halsted — CLlffside 4-5665 

namus, taip pat gali parodyti Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

jums tinkamus namus, kuriuos 000<xx>0<>0<>0<x><>0<>00<><>0<>0^

Jr

CRANESAVINGS
2555 WEST 47 th STREET LAfayetto 8-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. B. Pletktewlcz, sekr. lr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Pardaodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą ilandien. Apdrausta tkl 910,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Se*t. nuo 9 iki vidurdienio

i ofiso HE.4-6849. rez HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chleago 20. Iii 

(elefonas REpublic 7-4000 
RjzldencU: GRovehlU 6-8191

nesimatymai pagal sutartlea

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayctte 8-4040.

Namų — CJEdarereet 8-7789

tir

tAes 

tnokajnc

Xugšt4

MIDLAND
Savings ano Lodrt*^ 

Association
niHSURf

F
FER 40 M£TU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
FELNING IAUSIA

TAUPYMO
8ENOROVE

4S38 ircher AveaM ui. la3-ati» 
AUGUST SALOUKAS

J?

Atliekame dideliui lr ir'Jus automobilių remontai. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 VVest T lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WJllbrook 5-5934

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

Tanpytojų patogumui Chicagos 8avings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

RaSykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas 921.000,000.00

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

atdara: pirmadieni nno 12 lkl 8, antradlen) Ir penktadlen) ono 8 Iki 4, ketvirtadieni nao tiki 6
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o teėtadlenĮ nno 9 Iki 2 valandos po pietą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
>fl»c vai nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v 

vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet
• Trečiadieniais pagal sutarti 

Oflao tel. Virglnla 7-0036.
BeMdeoddos tel. BEveriy 8-8044

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Re*. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8psc. aknierija ir moterų ligą 

2454 West 7lst Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas! 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Sešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Oflao telef. V Arda 7—1166 
BeMdenotJoa — 8Tewart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampaa Halsted Ir S6-ta ąatvS) 

VAL 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 8487 
W. 62nd St.. tel. RcziubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-0606

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:0b V. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 0-074'

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet 81 st Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. .1-6446, res. HE.4-31IM'

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VaL nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v.

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL oflao CA. 6-0257, rea PR. 6-6650 

Rezid. 6600 8, Arteelaji Avė.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

Tel. TUrncr 3-0002

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 ltroa«lway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
Hualtarlmą.____________________________

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHlRURGINfiS IR 

ORTOPEDINftS LIGO8 
2745 VVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-0000 

VAL : Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu latku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metą patyrimo
Tel. VArds 7-1H2T 

Pritaiko akinlur
Kreivas akle 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 l> 
šeštadieniais nnn te ikt ? vai n n

Tel. ofiso PR 6-1888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

* 2500 We«t 6Srd Street
VAL kaadten nuo S—4 p. p tr T:IG ' 
Ikt 9 vai. Trečlad. Ir AeAt. uždaryta. 1

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—11 Ir T—9 v. v. pagal 
.uslterlms Išskyrus trečladlmlue 

2422 W. Marąuette Roa<l

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
Tikrina akle Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklių Ir rėmas 
4455 8. California Avn. .YA 7-7M1

Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. at
daryta). šeštad 10 ryto Iki t v p. p.

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

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo tr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
J mokyklos vaikus

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArda 7-1873 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:1. tkl S vai. Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4646 West 63rd St., Chicago 29, Dlinois Tel. LUdlow 5-960tf

Ofiso Ir buto lel Ol.ymple 0-I8NI

DR. F. f. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

lr šeštad. tik 10—12 vai.

Entered as Recond-Clasn Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois
l'nder the Act of March S. 1879

Mcrnlier of the Ca*hollc Press Ass'n SUBSCRIPTION RATES
PlliiilHlied daily. exept Sundays, $ 10.00 per year otilshle of Chicago

by tho $1 2.00 per year in Chicago & Cicero
1 .it hunniiin Catholle Press Society $10.00 peryear tn Canada

Foreign $12.00 per year
PRENŲME RATA: Metams metū , 3 ničn. 1 tnėn
Chleago i Ir CJIccro.J ' 112.00 $6.60 $3.8o $1.50
Kitur JAV Ir Kanado į »1 0.00 $R.6o ' $3.00 $l.2f.
Užsienyje $12.00 $«.B0 $3.50 $1.50

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
saugo, juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turiu, 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų

t
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KOVA PRIE VARTŲ
NORAS SANTYKIAUTI

Žmogus, nors ir namie būdamas, nori klausytis kito žmo
gaus kalbos, sužinoti įvykius ir kartu su kitais dalyvauti toli 
vykstančiuose kultūriniuose ir visuomeniniuose įvykiuose, šią 
galimybę šiandien žmogui sudaro kinas, radijas ir televizija. 
Taip šių reiškinių vaidmenį apibūdina popiežius Pijus XII pas
kutinėje savo enciklikoje.

Iš tikrųjų žmogus žmogui turi ką pasakyti. Jis gali pasa
kyti ne tik kasdieniškumų, bet-ir nenykstančios vertės dalykų, 
kurie ligšiol dar niekeno nebuvo pasakyti
tokia sritis, kaip religija, jau yra visa išsakyta, ir žmogui ne
lieka nieko kito, kaip prisiminti senas tiesas. Tačiau popiežius 
Pijus XII sako, kad amžinojo gyvenimo žinia ligšiol “dar nėra 
atidengta visame savo pilnume ir jėgoje“. Ir čia dar yra plačios 
veikimo sritys.

Dėl to Popiežius skatina tikinčiuosius naudotis visomis mo
derniomis susižinoiimo priemonėmis, pvz. kinu, radiju ir televi
zija. Žmogaus linkimas atverti savo minties lobį simbolių pagal
ba yra toks senas, kaip žmonija, sako Popiežius. Ir, pirmiau ne
gu Dievas apsireiškė mums amžinosios laimės vizijoje, šiandien 
jis mums pasireiškia per žmones, skelbiančius tikėjimo ir kitas 
tiesas.

Šiam reikalui yra tinkamos visos susižinojimo priemonės. 
Blogis, kuris šiandien per kiną, radiją ir televiziją yra skleidžia
mas, nėra kilęs iš šių išradimų, bet atėjęs iš blogio sėklos. Po
piežius kviečia visus šių sričių darbuotojus semtis įkvėpimo ne 
iš blogio sėklos, bet iš to šaltinio, iš kurio teka augščiausios do
vanos ; ir su šviežiu entuziazmu kurti pasiliekančios vertės kūrinių. 

NEBŪKIME PASYVŪS

i jeigu ji galėtų vartoti prievar- 
i tos priemones, kaip jas vartoja 
' pvz. betkurio miesto bendruo
menė savai organizacijai. Tada, 
nori ar nenori, būtinąsias prie
voles bendruomenės organizaci- 

Nuosaikesnius rašinius užsakyti jai turi vykdyti. Bet mūsų ben- 
" . .._ mu-; druomenės organizacija tegali

remtis savanorišku tautiniu so- 
NYTimes korespondentas Max Straipsny “Ameriką pavysime” lįdarumu. O tam reikia ne tik 

Franke! pateikė keistokus reporta- kolūkio pirmininkė G. “ - • -

“PRAVDA“ APIE LIETUVĄ
D . , .. , r) , ..... pateikė liejikas Karpavičius,Pastaruoju laiku apie Pabaltijį zikas j Gaudrimaa. 

dažniau rašoma didžiojoj spaudoj.
pavysime lidarumu.

ius apie Rygą ir Lvivą, SSSSSS įpratimo.
Latvijos sostinė ir buv. Lenkijos su mistine pagarba galvojo apie bet ir bendrojo tautinio reika

lai Iraa m a n r, irJd ' ProvĮncii<^miestai būtų tos pačios tolimą Ameriką, kaip apie pasakų lo statymo augščiau grupinio
Kai kas mano, kad svarbos. Pravda pateikė skamb. šaij (o dabar išeitų jie negalvoja asmeninio Žinoma kai nėr

antraštes reportaaą “Lietuvai švie taip? —A. Š.). Politiniu atžvilgiu ar asmenini°- Žinoma, kai per 
čia Spalio žvaigžde . Reportažas demokratiškumu mes toli pralen- bendruomenės organizaciją ii- 
susideda iš kelių dalių. A. Snieč- kėme Ameriką — ištisa era“, — -garniui mūsų tautinis solidaru- 
kus, kompartijos ilgametis šefas, džiaugiasi “Pravdoj” ikolūkininkė. maa Dasįdarvs ;r „emaia
bene vienintelis sugebėjęs taip Tiksliu kompartijos metodu toliau maS paaiaafys ^va »r nemaža 
lankščiai išlaviruoti per visas Mas- pateikiamas Urugvajaus lietuvių visuomeninė jėga, bent kiek pa- 
kvos tironų permainas, gan santū- laiškas. “Tiesoj” jau skelbtu straip naši į žydų tautinį solidarumą, 
jiai pasakoja apie “lietuvių tautos 8neiiu “Pravda” atiduoda savo da- tada ir kaikurių tautiečių spy- 
įškovojimus . “Pravdai mieliau- n įr Vliko Vykdomosios Tarvbos
sias panevėžiečio Karolio Didžiulio nariui Vokietijoje Petrui Karve-,riavimasls prieš bendruomenes 
“buržuazinės Lietuvos” ištisas iš- |įui. kurio kumečiai “džiaugiasi", I organizaciją jai nesudarys di- 
niekinimas. Rusų proletariatas jog j0 dvare Noreikiškiuose įsteig- dėsnių sunkumų Bet iki to dar 
ne Leninas ar Stalinas — Didžiu- ta Žemės Ūkio Akademija..
liui buvo didysis lietuvių tautos;
mokytojas. Kaizerio generolai,, Kostas Korsakas “Pravdoj” 
amerikiečių karininkai, lietuviškų “didžiuojasi” “tikru draugu”, ku- 
nacionalistų bandos (Didžiulio ver ris Lietuvos neapleido nei lenkų, 
tinimas Lietuvos kūrėjų - savano- nei vokiečių ultimatumų dieno- 
rių!) ginklu pasmaugė tarybų res- mis(!), o galiausiai įjungė Lietu- 
publiką. Į tautininkų seimą te- vą į tarybinę šalį. ... (Kokia iro- 
galėię balsuoti vos 68% gyvento- nija!)
jų, kai, girdi. Raudonajai armiiai Į
išlaisvinus kraštą, balsavę 95.5%! Galiausiai pateikiama A. Jony- 
Didžiulis neatsidžiaugia dabar Lie no ir J. Mackevičiaus poema “Tarp 
tuvoj išaugusia pramone. Dzūkijos miškų”. —A. š.

ilgas ir sunkus kelias. Todėl kai 
bėti apie bendruomenės organi- į 
zacijos atbaigą dar peranksti. Į 
Galbūt PLB seimas ir galima 
laikyti bendruomenės organiza
cijos pastato stogu. Bet stogo 
uždengimas dar nereiškia staty- j 

bos pabaigos.

VYKDANT VAJ V

Kadangi kinas, radijas ir televizija yra žmonių santykiavi
mo priemonės, tai ir jų dorinę vertę tenka nustatyti pagal tai, 
kiek jos žmonių santykiams padeda ar kenkia. Jos padeda, 
kai ugdo žmonių tarpusavę pagarbą ir susipratimą. Jos kenkia, 
kai skleidžia melus ir kai padeda žmogui save prarasti nesu
valdomuose jausmuose.

Sąlyga, kurios nesant, nedera žmogui santykiauti, yra ta, 
kad žmogiškoji garbė būtų išlaikoma nepažeista. To reikia žiū
rėti ne tik betarpiškai susitinkant su žmonėmis, bet ir santy
kiaujant su jais, radijo, kino ar televizijos pagalba. Kiną, radiją 
ar televiziją mes esame linkę laikyti tokiu dalyku, kur mes daug 
neįsipareigojame.k Mes tariamės, kad čia mes kai ką išgirdome 
ar pamatėme prabėgomis ir asmeniškai nedalyvavome. Atrodo, 
kad popiežius Pijus XII žymiai daugiau reikšmės skiria kino, te
levizijos ar radijo programoms. Tai galima pastebėti iš šio jo 
pareiškimo: “Kiekvieną kartą, kai yra perkamas biletas į kiną, 
yra panašiai, kaip per balsavimą, kuriame pasisakom už gerą 
ar blogą filmą”.

PLB SEIMO REIKALAI AKTUALEJA
Atviras atsakymas Vytautui Kutkui

Speciali gėle padaryta iš vyn
uogių šaknų, bei kitokių augalų, 
kuri bua ženklu vykdant reumatiz
mo fondui sudaryti vajų. Už pro-

tvirtini jektą premiją gavo Mrs. Ann , J „ tvirtini- Richman Hartsdale,, N.Y. (INS)
me, kad PLB seimas duos vie-
tintelę visų laisvojo pasaulio! ...
lietuvių demokratiškai išrinktų \ra Y’ mintis, kad tie

Seimo uždaviniai 

Netikslumas yra ir

Rugsėjo 26 d. “Draugas” pas
kelbė gerb. V. Kutkaus atvirą 
laišką “Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimo reikalu”. Kaip 
to seimo organizacinio komiteto 
pirmininką, mane džiugina kiek

vadovybę”. Tiesa, PLB organi
zacijos idėjos tėvų buvo galvo
ta sukurti vieno centro vadovau

sioginio balsavimo rinkimai esą 
visuotiniai ir demokratiniai. Pa 
vyzdžiui JAV prezidentas ren-

jamą PLB organizaciją. Tačiau kamas ne tiesioginiu balsavimu.
Renkami tik elektoriai. Bet darįvairių valstybių nuostatai ir 

nuotaikos tą perspektyvą seniai 
palaidojo. Praktiškai PLB sei
mas, jei jau norime jį su kuo 
lyginti, bus ne koks JAV kong-

rinkimo tvarka — man atrodo 
yra mažas nesusipratimas.

, . • i Netikslumas yra tvirtinime,programos pasirinkimą Pijus XII sako: „Neturi; pLB seimas atbai 
būti leidžiama į namus įeiti bet kam . Radijo programą pasiren
kant turi būti laikomasi „tų pačių principų, kurių protingai laiko
masi pasikviečiant draugą. Žmogus blogai elgtųsi, jeigu jis be 
atodairos kviestų draugus į namus“.

prie S. Barzduko straipsnio.
PLB seimo, galima sakyti, iš
vakarėse “Naujienos” tebenei- 
gia bendruomenės organizacijos 
reikalingumą, o patį PLB seimą 
siekia diskredituoti melu parem

viena seimą garsinanti iniciaty- tu gretinimu jo su Gomulkos 
va. Džiaugiuos todėl ir gerb. V. seimu ir su komunistinių rinki-
K. laišku, nors jame yra kaiku-1 mų parodija. Nesigiliname čia resui lygiareikšmis, o veikiau 
rių netikslumų ir pats laiško pre į tos demagogijos tikrąsias prie- Britų Comnionwealth apskrito- 
tekstas — PLB Seimo atstovų žastis, bet faktas, kad netgi jo stalo konferencijai. Kaip ten,

JAV lietuvių bendruomenės kai 
kurie vadovaują sluogsniai te
bėra priešingi bendruomenės or
ganizacijai.

Perilgai mūsų išeivijos ben
druomenė buvo neorganizuota 
ir pabirusi tarp šimtų įvairių

druomenės organizaciją. Saky
čiau, seimas suteiks stiprių im
pulsų bendruomenės organizaci
jos tolesniam plitimui bei stip- įvairiausių draugijų draugijėlių. 

Dar didesnis pavojus yra televizijos programose. Niekas taip i rėjimui, nes kaikuriuose kraš- Tik su Lietuvos okupacija pa-
toli neišplečia namų aplinkos, kaip televizija. Lengviau žmogui j tuose, tarp jų ir JAV, bendruo mažu ėmėm telktis krūvon ir 
yra išsisaugoti užkrečiamos ligos, kai kas serga svetur. Bėt labai' menės organizacija tik labai pa sudarėme Altą ir Balfą. Ir tik 
sunku yra jos išvengti, kai liga yra namie. Tiesiog šiurpas ima, j mažu bręsta ir tvirtinasi, apim- Įsu tremtinių banga atėjo mintis 
rašo Popiežius, kaip materialistiškai užkrėstas oras televizijos yra į dama platesniuosius bendruome duoti pačiai mūsų bendruome- 
atnešamas į pat namus. Tuščio pasitenkinimo ir visokių geidulių nės sluogsnius. Čia geras pavyz- nei pastovią organizaciją. Žino- 
idėjas ji dabar skleidžia namuose, ką anksčiau kinas darė salėse, dys tos pat dienos (rugsėjo 26) ma, kitaip mūsų bendruomenės
Ypač ši liga yra pavojinga vaikams. Yra didelė klaida šį pavojų 
įsileisti į namų šventovę. Dėl to Bažnyčia laiko savo uždaviniu 
apsaugoti šiuos šventus vardus nuo blogų televizijos programų, 
nepaisant, kiek tai kainotų.

REIKIA VISUOTINES KRITIKOS MOKYKLOS

Filmas, televizija ir iš dalies radijas turi palinkimą kiekvieną 
žiūrovą ar klausovą palikti visai pasyvinėje būklėje. Filmas, savo 
užburiančiomis priemonėmis, atrodo, neturi kito tikslo, kaip atimti 
iš žiūrovo paskutinį savarankiškumą ir pakreipti jį viena kuria 
kryptimi. Ne tik jaunuolis, bet ir suaugęs žiūrovas ne kartą filmo 
akivaizdoje pasijunta bejėgis.

Dėl to šiandien mes susitinkame su gyvu reikalu auklėti vi
suomenėje sveiką kritikos dvasią filmų atžvilgiu. Ir tai reiktų 
daryti kiek galint platesniu mastu. Kai pradėjo plisti knygos, at
sirado knygų kritikos institucija. Šiandien dar labiau yra reikalin 
gas plataus mąsto filmų ir kitų transliacijų kritikos ugdymas. 
Reikia, kad žmonės išmoktų „svarstyti ir vertinti įvairias proble
mas, kurias filmas ar televizija pateikia savo ekranuose“.

Kokios normos turėtų vadovauti šiai sveikai kritikai? „Be 
abejo, reikia laikyti blogu elgesiu tą, kuris iš besaikio atlaidumo 
praleidžia filmus, kurie, nepaisant savo techniško pranašumo, pa
žeidžia teisėtą dorovę, arba, nors kartais, išoriškai atrodo tvarkoje 
su doros dėsniais, bet yra priešingi katalikų tikėjimui“.

Sąmoningo kritiško žiūrovo ar klausovo ugdymui daug gali 
pasitarnauti spauda. „Tačiau visai bloga būtų laikysena rašytojo 
dienrašty ar žurnale, kuris tariasi katalikišku, bet svarstydamas 
šios rūšies programas nepamokytų savo skaitytojų moraliniu po
žiūriu“.

Kritiška laikysena turi pasižymėti ir radijo klausytojai. Tin
kamais būdais jie turi viešai savo nuomonę pareikšti apie radijo 
transliacijas ,ar jas paginant, ar, jei reikia, papeikiant, nes jos 
privalo tarnauti tiesai, geriems papročiams ir tarpusavei meilei.

KRITIKA IR VAIDYBOS MENAS

Sąmoningą nusiteikimą filmų ir kitų transliacijų atžvilgiu rei
kia pradėti auklėti iš mažumės. Kadangi dorinę žalą, padarytą jau
nam žmogui, labai sunku atitaisyti, tai tėvai turi svarbią pareigą 
ugdyti savo vaikuose sveikos kritikos dvasią. s

Televizija, šalia savo pavojų, teikia šiam reikalui ir kaikurių 
progų. Televizija yra žiūrima namie, kartu vaikų ir tėvų. Ir čia 
yra gera proga aptarti matytą vaidinimą ar kurią kitą transliaciją. 
Ta proga gali būti lavinamas vaikų ne tik kritiškas, bet ir meniš
kas skonis. Bažnyčia skatina ir remia viską, kas tik žmogaus dva
sią praturtina. Labiausiai reiktų šiuose pasikalbėjimuose žiūrėti, 
kad vaikas išmoktų atskirti melagingas tendencijas ir pratintųsi 
joms atsispirti.

Sis lavinimas galėtų plėstis ir toliau. Matytos filmos reiktų 
išdiskutuoti jaunimo organizacijų susirinkimuose. Reikia sveikin-

“Naujienų” redakcijos pastabos organizacijos reikalai atrodytų,

šiuo nauju uždaviniu susidomėti šeštadieninėms mokykloms ir jį 
įtraukti į savo pamokų lentelę ?

Niekada nereikia užsimiršti ar duotis suklaidinamam, būk 
,tai, ką mes matome ar girdime yra tik tušti be turinio dalykai. Ne, 
taip nėra. Per ausis ir akis ateina medžiaga mūsų proto darbui.
Dėl to ne vistiek ką mes žiūrime ar klausome. Tiesos ir gėrio kova 
turi būti atliekama prie pat mūsų minties vartų. Ypač šioje kovoje 
reikia padėti mūsų mažiesiems, iš kurių mes juk tikimės ne kokių 
jausmo rezonatorių, bet didelių žmonių. Tėvams pirmiesiems tai 
(turėtų rūpėti.

V. Bgd. atstovų

sisakyčiau dar ir dėl to, kad at
skirų kraštų bendruomenių at
stovybes laikau kompetentinge
snes parinkti į PLB seimą tin
kamiausius žmones. Galbūt tie
sioginis balsavimas, kur tai ga
lima, ir sujudintų kiek bendruo
menę, bet dar daugiau sukeltų 
bendruomenės organizacijai ža
lingų grupinių dulkių. Bendruo
menių tarybos jau yra daugiau 
susigyvenusios su antgrupine 
bendruomenės dvasia ir pagal 
tą dvasią gali parinkti ir PLB 
seimo atatovus.

Nežinau, kuriais sumetimais 
gerb. V. K. siūlo labai painų rin
kimų kelią. Galiu tik spėti, kad 
jam rūpi į PLB seimą pravesti 
bent po porą vietinių bendruo
menių veikėjų. Nors ir pripažį
stu vadinamo parapinio patrio
tizmo reikšmę, bet laikyčiau 
PLB seimo nelaime, jei jį bet- 
kuriuo atžvilgiu apspręstų ne 
pačios PLB bendrieji reikalai, 
o tik kurio miesto ar kurios apy 
linkės ambicijos. Dideli dalykai 
privalo ir plataus žvilgio į 
juos. Antraip pro medį nematy
sime paties miško. Pro rinki
minių taisyklių medį nepražiū
rėkime viso miško problemų, 
kurios PLB seimo laukia ir ly
giai laukia mūsų dėmesio joms. 
Jas kelkime ir svarstykime. Tai 
bus pozityvus indėlis PLB sei
mo pasirengimams.

Prel. J. Balkonas,

PLB Seimo Org. Komiteto pirm.

Komunistiniame danguje
Sovietinis Chruščevas 19?? m. 

taikingai laimėjo Ameriką, ir jo 
įpėdiniui Žukovui beliko pada
ryti paskutinį žingsnį — jis nu
kariavo ir patį dangų. Ten prie 
durų vietoj Petro pastatė sau
gumietį Petrovą, kuriam pavedė 
priežiūrą, kas įsileistinas į 
dangų.

Vieną dieną pasibeldė į var
tus, ir Petrovas pro langelį ap
tvertą spygliuotom vielom, pa
matė vyrą su balta' barzda. Pet
rovas tuojau pradėjo anketos 
klausimus atvykusio socialinei 
padėčiai patikrinti:

“Kas buvo tavo tėvas?”
“Pramonininkas”.
“Motina?”
“Pirklio duktė.”
“Tavo žmona?”
“Aristokratė.”
“O ką tu dirbai, ir iš ko gy

venai?”
“Man užteko kapitalo, iš ku

rio galėjau gyventi”.
“Aš daug važinėjau ir kele

tą knygų parašiau”.
“Tai buržuazijos atstovas. 

Blogai, labai blogai. Nemanau,

niekas niekad nereiškė net abe
jonės, kad JAV prezidentas ren
kamas ne visuotiniu ir ne demo
kratiniu būdu.

Praktiškumo klausimas

PLB seimo atstovams rinkti
taip ir j PLB seimą susirenka ^isakyU tiesioginio balsavimo 

svarbiausia dėl to, kad praktiš
kai tatai nepritaikoma. PLB sei
mą sudarys apie 20 kraštų ats
tovai. Anaiptol ne visų kraštų 
bendruomenės galėtų tiesiogi
niais balsavimais pasinaudoti, 

Yra eilė kraštų, kurių nuos- nevisur lietuviai gali naudotis 
tatai draudžia organizacijoms tokiomis laisvėmis, kaip JAV. 
priklausyti centrui, esančiam Todėl buvo pasirinkta visų kra- 
už krašto sienų. Mūsų kalbos štų bendruomenėms tinkamas 
apie PLB seimą, kaip apie “vie- būdas: PLB seimo atstovus ren- 
nintelį visų laisvojo pasaulio ka krašto bendruomenės aug- 
lietuvių vadovybę”, gali tik pa- ščiausias organas — krašto 
sunkinti kaikurių kraštų lietu- bendruomenės atstovybė, kong- 
vių dalyvavimą PLB seime. No- resas, seimas, taryba. Vieninte- 
rėčiau užtikrinti, kad PLB sei-, iė išimtis yra tiems kraštams, 
mas jokios pasaulio lietuvių vai j kur dėl bendruomenės negausu- 
džios nesteigs ir negali steigti, mo atstovybės nėra. Tokiu at-
Ir tatai nė kiek nemažina PLB veju PLB seimo atstovą renka 
seimo moralinio svorio bei prak- visi pilnateisiai lietuviai, 
tiškojo vaidmens mūsų išeivi- Redaguojant PLB seimo laik. 
jos lietuvybei ir Lietuvos lais- konstituciją ir rinkimų nuosta- 
vės kovai. tus, buvo atsiklaustos visų kra-

Neteisingai suprasdamas PLB štų bendruomenės ir PLB seimo 
seimo uždavinius, gerb. V. K. sa atstovu rinkimo tvarkai visos 
votiškai nugalvojo ir dėl seimo
atstovų rinkimo tvarkos, ir dėl

savarankiškų bendruomenių at
stovai bendrais klausimais pa
sitarti, bendrų problemų apsvar 
styti, bendrų išvadų padaryti ir 
bendrą valią pademonstruoti.

antrininkų. Savotiška

kad tave galima būtų įsileisti, 
atstovų rinkimo tvarkai visos Betgi savo vardo dar nepasa- 
pritarė: . kei”.

Nuo savęs prieš tiesioginius “Aš vadinuosi Karolis Mark- 
PLB seimo atstovų rinkimus pa sas”, atsakė pasenęs žmogus.

JANIS KLIDZEJST
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Taip ... Galbūt jūsų tiesa, pone mokytojau, 
•r man atrodo, kad tai padaro aštrų, negailestingą, 
bet taip pat kietą ir galingą. Visam tam yra pra
džia ir priežastis. Gyvenimo žiaurioji tikrovė jau 
ankstyvoje vaikystėje mane pradėjo spirti tarsi koja. 
Dažnai ir skaudžiai. Man sudraskė svajonių ir iiiu- 
sijų sparnus. Dabar niekam iš karto netikiu. Tikiu 
tik jėga ir niekinu silpnumą. Kaip ten bebūtų, ta
čiau nemanau, kad mano jaunystė būtų sena ...

Mokytojas Vilis Kracumas priėjo arčiau prie 
Andriaus ir sumušė per petį.

— Gerai, mano bičiuli! Visa, ką sakiau, galbūt 
ir nėra teisybė. Galbūt tai sakiau ir dėlto, kad iš 
jūsų gaučiau reikalinguosius atsakymus. Na, tai 
pasiklausykite — ir čia nesakysiu jums komplimentų
— esu jus ilgai stebėjęs ir klausęsis: jūs esate daug 
išmintingesnis už savo metus. Taip, norėtųsi sakyti, 
jūs esate, taip sakant, dar berniukas, bet jau su
brendęs. Na, tiktai nepasikeikite į puikybę! Dirb
kite toliau. Jei jūs šiaip ar taip nežūsite, tai jūs 
tolimus kelius nueisite. Taip, mano bičiuli!

Abu tylėjo valandėlę.
— Kas jūsų tėveliai? — dar klausė mokytojas.

— Manau taip: ar jūs iš mokytos ir turtingos šei
mos? O! Ką gi aš čia klausiu! Jei taip būtų, jūsti, kad kaikurios mūsų jaunimo organizacijos tai daro. Gera būtų, 

kad įvairios filmų sužadintos problemos būtų nagrinėjamos mo- ’ nebūtumėte šioje gimnazijoje ... 
kyklose. Kad šis mokymasis nebūtų vien kritinio pobūdžio būtų j — Mano tėveliai neturtingi 
gera jį jungti su mokymusi vaidinti ar inscenizuoti. Ar nevertėtų septyni vaikai.

žemdirbiai. Mes

— Aš ir maniau, kad tik iš tokios šeimos jūs 
galėjote kilti... Dirbkite, dirbkite!

Skambino pamokai. Mokytojas nuėjo į moky
tojų kambarį. Andrius stovėjo degančiom akim, ir 
visa dvasia ir kraujas jame kaisdamas ūžė.

— Dirbti! Dirbti! Dirbti!
Laikas nebėgo, bet jo dienos lėkė kaip vėjas, ir 

ant jų nugarų sėdėjo padūkusios svajonės. Todėl 
nestebėtina, kad Andrius buvo pasidaręs mažiau 
jautrus sau ir kitiems.

37.
Su savo geriausiu draugu Jonu Kalniečiu taip 

retokai susitiko, bet su kitais, kurie iš Salanų gim
nazijos studijavo Rygoje, beveik visai nesusitiko. 
Kai jie su Jonu dviese kalbėjosi apie* šį bei tą, An
drius buvo arba perdaug smarkus, linksmas kaip 
pavasario audra, arba toks tylus ir nekalbus, kad 
per valandą pasakė tik septynius žodžius. Kartais 
Andrius buvo net nepakenčiamas, su visokiais įgėli
mais įžeisdavo Kalnietį iki ašarų. Tada pažiūrėjo į 
draugo veidą. Ilgai ir užsispyrusiai tylėjo kaip 
akmuo, pagaliau sakė:

— Dovanok, bičiuli. Aš buvau keistuolis.
Tada jie galėjo mintyse nueiti į kalnus ir slėnius 

prie Salanų ir į kitas tolumas.
Jonas klausė apie Marytę:
— Ką Marytė rašo?
— Marytė? taip... kad aš esąs nedorėlis! — 

atkirto Andrius.
— Marytė?.’. Kad tu nedorėlis... Na, taip, 

galbūt, vasarą rašė, kai tos kalbos ten sklido... 
Bet dabar ?

- Dabar? Dabar ji nieko nerašo. O aš netu
riu laiko jai tą pasiteisinimo raštą nusiųsti, — atša
ka Andrius ir kaip sustingęs žiūrėjo į vieną tašką 
■ienoje.

— Marytės ?
— Rugiagėlė ...
— Visdėlto tau gaila ? Tai gerai...
Suplėšytus skutelius Jonas supylė atgal į knygą. 

Andrius pakilo ir neramiai vaikščiojo.

— Andriau, kodėl tu esi pasidaręs toks savo
tiškas, visai savotiškas? — Jonas klausė tvirtu 
žvilgsniu žiūrėdamas į draugą.

— Savotiškas ... Keistas klausimas! Kaip, 
savotiškas ?

— Na, toks nesuprantamas. Vaikšto kaip au
dringas debesis. Mes, kiti Salaniečiai, tavęs daugiau 
negalime suprasti. Iš tikro! Nei rytą nei vakarą!

Kalnietis išsiblaškęs sklaidė knygą ir rado kaž
kokį suvytusį rugiagėlės žiedą. Mįslingai ir pamažu 
jį sutrupino ir supė delne. Jis tai buvo padaręs, 
nepagalvojęs tai daryti, galvodamas ką kitą.

Andrius greit pakėlė galvą ir pamatė.
— Ką tu čia sudraskei? — jis suriko.
— Kažkokią %nenką gėlelę. Radau čia toje 

knygoje — Jonas ramiai atsakė.
Staigusis pyktis Andriaus balse susiliejo su liū

desiu, ir jis tyliai pasakė, kaip laidotuvių dalyvis, 
mirusiojo gailėdamasis.

— Tai buvo Marytės gėlė...
— Taip?
— Taip! Tu taip savotiškai elgiesi 9U mumis 

visais, su Maryte ...
— Palik ramybėje tą Marytę! — atkirto And

rius. — Jokiai mergaitei daugiau neberašau. Rašau 
tik savo seseriai. Supranti?

— Nesuprantu! — Užsispyrusiai atkirto ir 
Jonas.

— Ir jūsų nei vieno aš gerai nesuprantu! — at
kirto dar Andrius ir vėl nebuvo toli to, kad Andrius 
jį būtų šiaip ar taip įžeidęs, bet šį kartą jis susivaldė.

— Na, apie tai daugiau nekalbėkime, — Jonas 
norėjo šį pašnekesį baigti.

— Juo geriau!
Išėjo į gatvę, Ėjo surūgę ir tylėdami. Grįžtant 

Andrius užėjo pas Joną pasiimti kažkokios knygos.
Abu kaip du seniai atsisėdo, žiūrėjo į lubas, kram

tė lūpas, abu, vienas antrą girdint, sunkiai atsiduso, 
ir nei vienas nenorėjo pirmasis pradėti kalbėti. Vis
dėlto šį kartą dar Jonas.

* (Bus daugiau)
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LIETUVIS TARP 30 IŠRINKTŲJŲ
Praėjusio trečiadienio popietę 

iš Nevv Yorko aerodromo į Ro
mą išskrido pirmasis TWA bend 
rovės sprausminis keleivinis lėk 
tuvas. Tai naujoji technikos pa 
žiba JAV aviacijos istorijoje. 
Tuo lėktuvu j Romą išskrido ir 
du JAV lietuviai — Marija ir 
inž. Antanas Rudžiai. Po 12 
vai. ištisinės kelionės virš At
lanto ir Europos žemyno jie tu
rėjo nusileisti Romoje.

min. Bačkiu ir kitais mūsų dip
lomatais.

Balfo Chicagos apskr. pirm. 
kun. Šantaras prašė neužmiršti 
Balfo reikalų Europoje ir vėl 
pavedė tam tikrą, misiją Ru
džiams.

Įdomus ir didelio dėmesio ver 
tas buvo inž. A. Rudžio žodis. 
Jis pacitavo G. K. Chesterton žo 
džius: “Žmogus savo kilmės nie; 

, kuomet nedali išsižadėti”. Šitie
Rudžiai išvyko į II Pasaulinį žodžiAi yra inž. A. Rudžio dar- 

Pasauliečių Apaštalavimo Kong į,ų įr lietuviško tautinio susi- 
reaą, kuris šiuo metu vyksta Ro pratimo motto. Taip pat, prisi- 
mi'įe. Inz. A. Rudis ten atsto- minęs Brazilijoje vieno žmo- 
vauja JAV katalikų delegaciją gaus -jam ištartus žodžius, kad 
kartu su kitais 29 delegatais. To Amerika yra pala’minta šalis

Didelis vardas

je JAV katalikų delegacijoje 
inž A. Rudis yra vienintelis lie
tuvis. Įdomu tai, kad iš JAV 
katalikų tarpo atsirado keli šim 
tai kandidatų, kurie, patys apsi
mokėję kelionės ir visas kitas 
išlaidas, norėjo patekti į JAV de 
legaciią. Beje, jų tereikėjo tik 
30; ir mūsų tautietis ALRKF 
pirm. inž. Rudis i delegatų tarpą gjžadėio kelionėje po Europą ko 

kruopščiausiai atlikti visus už
davinius. kurie susiję su Lietu-

jis, pažvelgęs į Lietuvos istori-i 
ją ir nūdienes jos kančias, tuos 
pačius žodžius pritaikė ir Lie- Į 
tuvai — “Lietuva yra palaimin
ta šalis”.

Spalio dvyliktosios vakaras *iūrovui’ jieSk°ta nau’ų,
. . ... . j • dimų ne vien tik veikalo įfor-Chicagai paliks vieną įdomiau- . “ , . . .. . .

Tų žodžių_ šviesoje liepsnoja s(ų dram0B apektaklių _ Kazi0 —ę, bet ir paties žodžio in-
I io gyva meilė Lietuvai ir jis pa- Įįurutos trijų veiksmų legendą

pateko ir yra oficialus JAV ka
taliku atstovas tame svarbiame
ir reikšmingame kongrese, visas va jr lietuviais." Vienas 
kelionės ir k’tas išlaidas, kaiu i3:avsių uždaviniu yra šv. 
ir visi šio krašto delegatai, pats , mįerp 500 m. i:d~ilėjus.

savo kišenes nuniokodamas. 
Antradienio vakare Chicagos 

Lietuvių Menimnkv Klubo pa
talpose artimieji Rudžiu bičiu
liai surengė jiems atsisveikinimo 
vakarienę, kurioje dalvvavo a- 
pie 20 asmenų: Marija ir inž. 
Antanas Rudžiai, J. Daužvardie
nė, Alto pirm. L. Šimutis, prof. 
Jerome su žmona, kun. V. Bag
danavičius, kun. Andriuška, 
kun. Šantaras, K. Kleiva su žmo 
na, adv. Repšys su žmona, A. 
Baliunas, arch. J. Mulokas, muz. 
VI. Baltrušaitis, kun. Cinikas, 
kun. Garšva, V. Radžius, A. 
Dzirvonas ir kiti.

“Pravdos” vedamasis
Vakarienės metu draugiškuo

se pokalbiuose ir oficialiose kal-

svar- 
Kazi-

m. vidučius. kuris

sarj Tnž. A Rrd’s ■"ra pasiry
žęs padarvti viską ir pasiekti 
augščiaųsi-'s sferas kad vienin
telio Lietuvos šventojo Kazimie
ro vardas nuskambėtų per-visą 
pasaulį ir kiekvienas katalikas, 
kur jis begyventų, žinotų, kad 
šv. Kazimieras yra Lietuvos 
šventasis Tai yra antrasis Ru
džių kelionės uždavinys.

Įdomių ir daug kam visai ne
žinomų dalykų iškėlė arch. J. 
Mulokas, suprojektavęs ir pa
statęs naująja Marųuete Parko 
lietuvių bažnyčią. Pasirodo, kad 
anksčiau, dar bažnyčios projek
tą ruošiant, buvo daug priešta
ravimų prieš lietuviškąjį stilių. 
Ir visa tai buvo nugalėta tik 
svariais inž. Antano Rudžio įti-

bose išryškėjo šios vedamosios kinimais, kuriais jis parodė nuo- 
mintys. Pasaulinis Pasauliečių | jabų lietuviškojo meno supra- 
Apaštalavimo Kongresas, šiuo timą.
metu vykstąs Romoje, galįs tu- Inž. a. Rudžiui, kaip Daina- 
rėti labai didelę prasmę tolimes- vos ansamblio garbės nariui gra 
niam pasaulio katalikų gyveni- £ių žodžių pabėrė A. Dzirvonas, 
mui. Didžai angailestautas fak- su Rudžiais, kaip lietuvių o- 
tas, kad delegatai katalikiškų peros globėjais, nuoširdžiai min 
tautų, esančių anapus geležinės timis pasidalino ir i’ems linkėji- 
uždangos. negali konsrrese da- mus išreiškė muz VI. Baltrušai- 
lyvauti. Tuo tarpu Lietuvos ka- tis ir Vyt. Radžius.
talku delegacijai taip pat apro-. ALRKF savo priekyie sušilau 
buota 30 vietų, kaip ir visu kitu kusi tokio žmogaus, kaip inž. A. 
tautų delegacijoms Todėl Ru- Rudis ar jo nuolatinė pagelbi- 
džiai buvo nuoširdžiai paprašy- ninkė M Rudienė, gali tikrai di- 
ti drauge atstovauti kongrese džiuotis, nes ji išeina į tarptau-
Lietuvos delegaciia. 

Ekonomistas A. Baliunas pri
minė, kad ši Rudžių kelionė į 
Europą vra ketvirtoji po karo, 
ir Maskva sužinojusi apie jų 
keliones, nepaprastai jaudinasi, 
n"s po paskutinės inž. Rudžio ke 
lionės į Europą Kersteno komi
sijos reikalais “Pravda” buvo

tin" ba talikų areną sų svariu 
žodžiu ir nemažesniu vardu.

Šią nuoširdžios dvasios atsi- į 
sveikinimo vakarienę pravedė 
ALRKF Chicagos apskrities pir 
mininkas adv Ant Repšys. ‘

O visi "paskutiniuosius linkė
jimus išreiškė kun. P. Ciniko žo
džiais “Visokeriausios sėkmės ir 

paskyrusi net vedamąjį inž. Ru- laimes įkvėpimų žemėje — bu
džiui suniekinti. Taigi ir ši jų ropoję!” Al. Dr.
kelionė į Europą gali turėti ir ___________
tam tikrų politinių uždavinių,
nes, kaip pasirodo, inž. Rudis tu Keršydamas žmogus prilygsta 
ri gerą pažįstamą augštą JAV savo priešui, bet atleisdamas — 
pareigūną JAV ambasadoje Ro- jis darosi augštesniu. 
moję, matysis su min. Balučiu, — F- Bacon

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.
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8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAOO, ILI.

Telefonas — FRontier 6_1882
ts

mbkmujo-“
t* iš TOU IR ARTI

NAUJI OUKU TAUKAI- NAUJ,AUT! KKAUSTTKtO įAAUKUU
NNU N KTU KKTTAIKIAS-KIAUS IKSĄtlNIKAAS KATAAMMHH

JUOZAS NAUJOKAITIS
Į 2022 W 69 St CHICAGO 36 ILI Te» uMik,n«A 5

JON-----------------------L w • ■M■ « ‘iJ. O. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

kasdien iki s vai., nirmud. Ir ketv. Iki 9 vai. S*kn
imam 
vai. 8*km. utdarytaAtdara len lkt c vai., pirmad. tr ketv. Iki

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGD, Ū JJNOIS

“BALTARAGIO MALŪNO” PREMJERA 
CHICAGOJE

Mcntreiliškiai aktoriai su “Baltaragio malunu” atvyk
stą spalio 12 d. į Chicagą.

Sėdi antras iš dešinės K. Veselka, toliau J. Akstinas. Sto
vi antras iš kairės L. Barauskas, B. Pūkelevičiūtė, paskuti
nis Henr. Nagys.

“Baltaragio malūną”.
Tatai drauge bus ir pirmoji

Montrealio Lietuvių Dramos Te
atro viešnagė Jungtinėse Ame-

terpretacijoje. Tad ir “Baltara
gio malūnas” — paskutinioji 
Montrealio dramos teatro prem
jera, pastatyta rečitatyvinio 
spektaklio pavyzdžiu, nėra atsi
tiktinis šuolis į šalį. Tai yra lo-

rikos Valstybėse. Ši aktorių gru ! giška nueito kelio tąsa _ tar. 
pė sus spirtųsi tolimojoj šiau
rėj dirba jau septinti metai:

pustote į naujai atsiveriančius 
scenos akiračius, 

per tą laiką grupė yra įsigi- Rakančiam šias eilutes teko 
jusi vardą ir pripažinimą Ka- matyti gastrolinį montrealiečių 
nados lietuvių tarpe, tačiau dėl spektaklį Toronte. Prieš paky- 
sienos suvaržymų neturėjo ga- janį uždangai, būta kaikurių re- 
limybės iki šiol aplankyti nė vie- zervų jr neį nugąstavimų dėl
nos lietuviškos kolonijos JAV.

Montrealio dramos teatro re
pertuaras per visus septynerius
metus rėmėsi vien tik lietuviška | 
dramaturgija. Betgi nebuvo siek

(Nukelta į 5 psl )

Vestuviy nuotraukos ir 
ta tik atšviesti, tik ataidėti vii- j augŠtOS rūšies fotografijot 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated]

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7*2481

niškės ar kauniškės dramos blyk 
stelėjimų — šiame prisiminimų 
liūliavime įžiūrint vieną didžiau
sių išeivijos pavojų: kultūrinį 
sustingimą.

Žodis buvo atiduotas trem
ties dramaturgui, taigi net trys 
išeivijoje parašyti veikalai pir-[ 
mą kartą rampos šviesą išvydo: 
Montrealyje. Juos pateikiant

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
’ pievomis Salvfomi?

CHICAGO SAVINAS g LOAN ASSN
S245 S Wf*stern Avė, Chicaao 36 Iii

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-014v

CRAHF SAVINGS & LOAN ASSN
2555 W 47?h Sl Chicago 32. W

DISTRIC.T SAVINGS & 
3430 S, Halsted St.

LOAN ASSN
Chięaqo 8, IU

ST ANTHONY SAVINOS A LOAN ASSN.
1447 S 49th Ct.. Cicero 50, IU., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LCAJt ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8 III

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių Ilgą patyrimą

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

Pradėkit Taupyt šiandien. Turėsit Rvtoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apd ra u nti lkl 510.000.00

BMC.HTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

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

Pirmadienis, 1957 m. spal. 7 d.

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

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

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

9x12 kilimai garsiausių .Amerikos Fabrikų kaip Bigelotv, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ......................................................................... $69 iki $129.00

2-jų dalių sofoj ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany s u šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ...............t................................ .......................................................... ,..................... $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 šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.......................................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

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

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 mahagctii, įpatingų 

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

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

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

nuo ..................................................................................................................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik ..,......................................... ................ $29.00 — $49.00
Linoleum 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 Licponį

FURNITURE CENTER, Ine.
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 nuo 12 iki 5
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PREL. B. URBOS ĮTAKOJE
1957. IX. 29 Chicagoje buvo 

iškilmingai paminėta prel. B. 
Urbos, Šv. Jurgio parapijos kle
bono, 40 metų kunigystės sukak 
tis. Mes laikome Sukaktuvinin
ką ne tik nusipelniusiu žymiu 
dvasininku, bet ir dideliu lietu
viu patriotu.

Gal daugelis nė nežino, jog 
prel. B. Urba, Amerikoje gimęs 
ir augęs, yra vienas iš mūsų 
mokslo žmonių, kuris ištraukas 
iš didžiųjų filosofų veikalų, 
mokslininkų pasisakymus pri - 
taikydavo dabarties gyvenimui. 
Kadangi Sukaktuvininkas yra 
kuklus žmogus, ilgus metus bu
vęs kapelionu Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyne, pasitraukęs iš 
viešumos, tai daug kas ( gal ir 
nepažino jo tikrojo būdo, ne
žinojo, koks jis yra didelis pa
triotas ir kiek turėjo įtakos 
bręstančiam jaunimui, bedėsty- 
damas seminarijose, Akademi
joje ir kitur.

Per jo sukaktį pasakytasis 
kun. Valančiaus pamokslas 
mums įtrigo giliai į širdį, ypač 
jo išryškinta mintis, jog senat
vė ir liga daugiausia padaro 
žmogų vieną, visiškai neatsi
žvelgdamos, kiek jis yra nuvei
kęs ir kiek turi nuopelnų, jog 
ne kartą net ir buvusieji senes
nių dienų draugai bei mokslei
viai ne visados atsimena savo 
auklėtoją. Pamokslininko pasa
kytieji žodžiai apie žmogaus pa
silikimą vieno mums priminė 
seniais laikais duotą prel. Urbos 
pamokymą. Galiu sakyti, vienas 
žmogus paveikė mano gyvenimą 
— tai buvo prel. Urba. Jis ma

ne daugiau priugdė prie lietu
viško patriotinio darbo, prie 
Kat Akcijos vykdymo, tad ir 
jaučiu garbę pasakyti, jog tasai 
žmogus ir yra prel. Urba.

Prieš daugelį metų, kai pra
dėjau įsijungti į įvairius dar
bus ir buvau seserų kazimierie
čių statybos fondo pirmininkas, 
atsimenu, mums tekdavo daug 
valandų praleisti drauge, besi
kalbant ir besitariant. Esti va
landų, kai žmogus kitąsyk pa
manai, jog visuomeninis dar
bas yra beprasmis, kad gal ir 
persunku įtikinti žmones, jog 
tikėtų tam tikrais principais, 
būtų krikščioniško nusistatymo.

Tačiau prel. Urbos žodžiai 
niekados neišnyks iš mano at- 
pninties. Ramaus būdo ir dide
lės išminties Sukaktuvininkas, 
dar būdamas kunigu, yra pasa

kęs: žmogus, dirbdamas visuo
meninį darbą, dažnai turės vie
nas kovoti; nors jis bus masė
je žmonių, bet vienas turės pa
laikyti savo principus, savo įsi-1 
tikinimus. Tačiau jis turi nenu
siminti ir nepasiduoti, bet tvir-Į 

i tai laikytis savo augšesnių prin
cipų. Nemesti tikrojo kelio, kad 
ir kas atsitiktų.

Aš su žmona, paklausę to pa
tarimo, Gerbiamojo Sukaktuvi
ninko žodžius giliai įsidėjome į 
širdį, pasiryžę jų laikytis visuo- 

. met. Mes norime, kad jis žino- 
' tų, jog yra gyvai perdavęs iš sa- 
j vęs kilnių minčių kitiems ir 
tvirtai yra kitus paveikęs dirb
ti prasmingą ir naudingą darbą.

nai vienais ar kitais būdais rei-. 
kalaujame to iš darbdavio. Gi 
apie spaudą, kuri yra visų mū
sų tarnyboje, retai kada prisi
mename. Visų rūšių spaudos 
darbuotojai, pradedant redakci
jų nariais ir baigiant laikraščių 
įvairiais bendradarbiais, nors ir 
netiesioginiai, juk yra tik mū
sų tarnyboje, tik mums teikia 
savąjį patarnavimą, Lik mums 
skina savąsias pastangas ir ga
bumus. Ar jie nenusipeino bent 
mikroskopinio atlyginimo pakė
limo, bent kartą per penkmetį, 
nors šiaip jau mes, betkur be
dirbdami, reikalaujame pakėli
mo bent kartą metuose! Jei no
rime patys uždirbti daugiau, 
kartu taikykime tą patį mastelį 
ir tiems, kurie dirba mums. 
Tad nebederėtų perdaug rustin- 
tis už pakeltą laikraščio kainą 
vos pora dolerių. Tą skirtumą at 
skiras skaitytojas juk tikrai ma 
žai pajus. Bet laikraščių tobu
lėjimui ir pakilusioms leidimo 
išlaidoms tas priedas buvo būti
nas. Kad yra daug skaitytojų, 
kurie tai gerai supranta, rodo

“Baltaragio malūno” 
premjera

(Atkelta iš 4 psl.)

“Baltaragio malūno” pasiseki
mo — esą žiūrovas gal ne tik ne 
vertins, bet ir nesupras. Todėl 
itin malonu konstatuoti faktą, 
jog plati ir įvairi Toronto audi
torija šį spektaklį priėmė su ne
paprastu entuziazmu, tuo įrody
dama savo kultūrinį subrendi
mą, skatinantį lietuviško trem
ties teatro naujų kelių jieškoji- 
mus. Tikram meno kūriniui vi
suomenė, pasirodo, nebūna abe
jinga.

Kurgi glūdi ‘‘Baltaragio ma- 
"Cro” pasisekimo priežastis? 
Be abejonės, pirmiausia stipriai 
lietuviškame veikalo charakte-

visa eilė pavyzdžių, kada, at
naujinant prenumeratą, neretas 
savo noru prideda po dolerį ar 
du savo skaitomo laikraščio pa
rėmimui. Juk tai esama tikrai 
didelio lietuviško nuoširdumo!

ryje, spinduliuojančiame žody
je ir toje tragiškoje praradimo 
gaidoje, kuri jau 1952 metais pa 
lietė skaitytojo širdį, kai “Bal
taragio malūnas” pasirodė lais
vajame pasaulyje antrąja laida.

Šią legendą gyvu žodžiu per
teikti Montrealio aktoriams ne
buvo lengvas uždavinys. Juoba, I 
kad rečitatyvinis spektaklis, at
ėmęs visas pagalbines įformini-i 
mo priemones, jiems tepaliko 
balsą, veido išraišką ir labai san 
turų judesį — mizanscenos užuo 
miną. Tačiau jie savo tikslą pa
siekė: magiškoji pasaka virto 
tikrove. Tai įvyko dėl aktorių 
sugebėjimo ir gaivališko tikė
jimo meninio žodžio jėga.

Žiūrovas “Baltaragio malū
no”- spektaklio metu pamato vis 
ką, “kas anuo metu dėjosi Pa- 
udruvės krašte” — tarsi ši nuo
stabaus grožio knyga skleistųsi 
prieš jo akis lapas po lapo: va
karo prieblandoje garuoja rū
kuose paskendęs ežeras, vienas 
po kito griūva traškėdami sep
tyni užkeikti tiltai, supdamasis 
ant malūno sparnų, postringau-

ja pelkių velnias Pinčukas ir 
gražuolė Jurga lekia užsakų su 
savo jaunikiu Girdvainiu — už 
viesulą greitesniais obuolmušiais 
žirgais.

Žiūrovas, išlaisvintas nuo į- 
prastinės butaforijos ir dekora
cijų apkrovos ir savo vaizduotės 
nešamas į neribotų galimybių 
šalį — tampa lygiateisiu spek
taklio kūrėju, neatskiriama jo 
dalimi. Šiame bendrame kūry
bos precese jis virsta tąja pas
kutiniąja grandinės sankaba, už 
veržiančia autoriaus, režisie
riaus, dailininko ir aktoriaus ra
tą ir įprasminančia jų visas pa
stangas.

Montreališkiai savo pirmuoju 
pasirodymu čikagiškiams tikrai 
atneš malonią staigmeną.

A. Petrulis

VIKTORO KO2ICO8 
Ltetuvišlc. gazolino stotis lr anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

o769 8. WESTERN AVB. PB 8-9633

MOVING
» BENlULlh atlieka įvairius 
■erkraustymu* bei pervežimu* 
š tolimų ii artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075

Į Jo įtaka pasiliks
toms.

kitoms kar- 
A. J. Rudis

LIETUVIŠKI ĮVAIRUMAI
AL. GIM ANT AS

Pas mus žymiai geriau

Kad net ir šiandien Lietuvos 
gyvenimas yra žymiai geresnis 

už pačios Rusijos gyvenimą, ga
na vaizdžiai liudija šis atsitiki
mas. Vyresnio amžiaus kaunie
tė moteris, po ištisų dešimtme
čių nežinojimo ir nesimatymo, 
kažkuriuo būdu surado savo ar
timus giminaičius, gyvenančius 
Minske, Gudijoje. Tie jau buvo 
perdėm sovietiniai piliečiai, Ru
sijoje gyveną nuo pat revoliuci
jos pradžios. Mūsų kaunietė pa
sistengė nuvažiuoti Minskan ir 
aplankyti tuos giminaičius. Grį
žusi iš ten ir, palyginusi gyve
nimo sąlygas Lietuvoje, rašo 
pažįstamiems Vakaruose:

“...skurdas ir vargas ten ne
išpasakytas. Grįžus namo, Lie
tuvoje, dabar man atrodo, kad 
gyvename kaip taukuose, paly
ginus su tuo, ką mačiau Mins
ke!”

Latviai rodo filmus.

Tuo metu, kai ir mūsų tarpe 
keletas entuziastingų tautiečių 
ruošia propagandinio - informa
cinio pobūdžio filmus apie Lie
tuvą, latviai tai suskubo atlikti 
žymiai anksčiau. Šiuo metu jie 
rodo saviesiems ir svetimie
siems du filmus. Vienas jų va
dinasi “Ryga šiandien” ir yra 
sudarytas iš 1955 ir 1956 m. šve 
dų jūrininkų ir turistų lankymo 
si metu suktų filmų Latvijos 
sostinėje. Sekantis filmas — 
“Mano Latvija” — vaizduoja 
1940 m. sovietų įvykdytos kari
nės intervencijos momentus. Fil 
mai dideliu dėmesiu gali būti 
žiūrimi ir lietuvių, gi latvių tar
pe, kaip teko girdėti, jie rodomi 
retu pasisekimu.

“Life” pavėlavo

Tą savaitę, kai Jungtinės 
Tautos svarstė Vengrijos klau
simus, “Life” žurnalas išspaus
dino du visai simpatiškus veda
muosius, kurių viename buvo 
paminėtas ir Lietuvos vardas. 
Gaila tik, jog mūsų spauda be
veik ir neatkreipė dėmesio į 
tuos du vertingus rašinius. Ga
lima “Life” žurnalui tik primin
ti, kad tai, ką jis parašė tik da
bar, lietuviai publicistai jau sa
vojoje spaudoje kėlė ir tebeke
lia ištisą dešimtmetį. “Life” ta
me rašinyje pastebėjo, kad tuo 
metu, kai Vakarai suteikia ne
priklausomybes milionams, so
vietai kitus milionus ir ištisas 
tautas, jų tarpe iir Lietuvą, pa-

, vergė. Žinoma, geriau vėliau, 
i kaip niekados, tad ir šiuo atve
ju minėtasis žurnalistas pelno 
mūsų dėkingumą..

Skaitytoju reakcija

Eilei lietuviškų laikraščių pa
kėlus prenumeratos kainą, buvo 
įdomu pasekti skaitytojų nuo-j 
mones ir pasisakymus tuo klau-1 
simu. Aplamai žvelgiant, per-' 
daug nustebusių balsų kaip ir 
neteko girdėti. Būta teigiančių, 
kad išvis buvo stebėtina, kaip j 
iki šiol, prie dabartinių visų i 
dalykų kainų, mūsų spauda su- 
gebėjo verstis tiktai skatikais, j 

' Iš to sektų, kad kaikurių laik- 
: raščių leidėjų baimė, jog kainos 
pakėlimas gali atsiliepti prenu
meratai, skaitytojų skaičiui, gal 
ir neturėtų didesnio pagrindo. 
Tiesa, buvo ir vienas kitas ne
labai patenkintas. Esą, viskas 
brangsta, vis mažiau pinigo te
lieka iš algos, o čia dabar ir už 
lietuvišką laikraštį teks bran
giau mokėti.

Čia, atrodo, kaikas norėtų 
taikyti labai nevienodą mastą 
sau ir kitiems. Paprastai savo 
darbovietėse juk kiekvienas 
stengiamės, kad tik didesnį at
lyginimą gautume, kad greičiau 
algos pakėlimo sulauktume. Daž

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rfišlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristat> 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kaadlen nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

Ift ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
9047 W. fl7t.h PI. Cblcago

III. VVAlbrook 5-8063

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

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

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 ......................................................
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 KOKYBĖS

Pavasaris — yra mergaitė, 
vasara — motina, ruduo — naš
lė. o žiema — pamotė.

— Lenkų priežodis

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 

“DRAUG E"
4545 W. 68 St, Chicago 29, III.
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NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGUBO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą, ligos vadinamos PSORLA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą, ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppiršCių Tra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinlų odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50, 

i Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or- 

j derį j —

LEGULO, Department D.,
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO TROY ST. 

Telef 'VAlbrook 5-7670 ir 
3Ibson 8-4938

• UeueruliH kontraktortua nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turim, didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
itllekame cemento lr medžio 
darbus • Apkainavimal nemo
kamai.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ

R H E E M

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore. 1

I
GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Pirkit Apsaugos Bonu;

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVI NGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 VVEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS .

Tel. CAIumet 5-3207

Krautuvė atidaryta: Pirmad. Ir ketvlrtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9— 0; Sekmadieniai* uždaryta

MAJOR FURNITURE, Inc.
3207 So. Halsted St.

Vedėjas L RUDAITIS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir modemišldaaslų 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

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

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RMMv.lt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

RMMv.lt


DIKNRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS Pirmadienis, 1957 m. spal. 7 d.

Įvairios žinios

Misionierius, kuris gaili 
Žiurkių

Apskaičiuojama, kad Formo- 
zoj yra apie bilionas žiurkių. Jų 
net 40,000,000 užsimota išnai
kinti šiais metais. Tačiau sun
ku toje akcijoje dalyvauti ten 
dirbančiam misionieriui tėvui 
Francis G. Murphy. Ir tai štai 
dėl ko: jaunystėje, kada jis gy
veno Scranton, Pa., kur jo tė
vas buvo angliakasys, vieną die
ną giliai po žeme tėvas kartą 
valgė užkandžius. Žiurkė prisi
taikiusi pagriebė jo sumuštinę 
Angliakasys pradėjo ją vytis. 
Vos tik pabėgo keletą žingsnių, 
kaip pasigirdo didelis triukš
mas: įsmuko gilyn ta vieta, kur 
jis buvo sėdėjęs. Jeigu ten ir bū
tų pasilikęs, būtų palaidotas 
griuvėsiuose.

Užtat dabar važiuodamas mo
tociklu misionierius saugo, kad 
nesuvažinėtų žiurkių. Tačiau 

I žiurkės ir jam įkyri. Neseniai 
I vienas amerikietis karys misijų 
stočiai padovanojo amerikietiš
kų cigarečių dėžutę. Cigaretės 
čia vietinių labai vertinamos ir 
su jomis galima daug ką pada
ryti. Tačiau sekantį rytą misio
nierius rado penkius pokelius 

; žiurkių sunaikintus. Niekad to 
nebuvo atsitikę su vietinėmis 
cigaretėmis . ..

CLAbblEIED ANŲ HELP WANTED ADVERTISEMEN TS
........................................................................ ..

REAL ESTATE
2 po 5 kam., 2 aut. | atraitu,. *18,500 
2 po 4, 1-5, kranu. 2 aut. gar. *35,000 

, 5 kam., 2 aut. gar., porčlal. *17,500 
I a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.*17.500 

' Turime Ir daugluu numų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate

HE. 4-8202

REAL ESTATE REAL ESTATE BUILDING A REMODEUNG HELP WANTED — FEMALE

2430 W. 80 St.

Laimė
*

Nevv Yorke viename laikraš
tyje buvo toks skelbimas: 
“Jaunas vyras, kuris tik prieš 
kelias dienas apsidraudė mūsų 
kompanijoje, netikėtai nusi
laužė ranką; jam tuojau buvo 
išmokėta 500 dol. Tokia pat 

i nelaimė gali ištikti ir jus, jei
! apsidrausite pas mus”.

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VV 51 St. VVAlbrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekm.)
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Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prienama visiems.

TI KIM (.lt EIT PARDUOTI
Arti tnŪHii ofiso beveik naujas. gra

žus mūro namas sų garažu, (lažo šil
dymas. Daug priedų. įmokėti apie 
$6.000. Volodkevičius.

ARTI TT. MARIJONŲ
1 Vį aukšto mūr. 6 kamb. buugu- 

lovv. lo metų. Moderniška virtuvė ir 
vonia. 2 išvietės, aut. gazo šilima. 
Alium, durys, langai ir tinkliukai. 
Dvigubas garažas. $21,700. A. Sirutis.

4 BETAI PO « KAMBARIUS
2 aukštų mūr. Ir dar kitas 3 kamb. 

uamas užpakalyj. Arti Halsted ir 
69-os. Dvigubas garažus. $24,000, ar
ba priimtinas pasiūlymus. A. Rėklai
tis.

10 MJ-7TV MCR. REZIDENCIJA
6 kamb. Vienas blokas nuo Mar- 

ųuette Pk. šildymus alyva. Apsauga 
nuo potvynio. $1 9,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 Weat 7 lst Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015
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CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMY
Prezentuoja Johann Strauss’o trijų veik. operetę

(DIE FLEDER MAUS)

“ŠIKŠNOSPARNIS”

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

L KURČIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

.Vlarųuette ir Brighton parke: 
mūr. 3 bt. kraut. e. š. gai-. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gai-. — 24,500 
mūr. 2 bt. dek. plytos c š. tik 25,500 
med. 2 IU. c. 4. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. O kb. naujas, priedui, did. lot. — 
pigiai.
t i-a pigių ir iM-likiiigų namų surašąs

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 lr 6 kamb., šildymus 

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

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kainb., 
centr. alyva šildymas, 276 dol., paja
mų j mėn. ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai -prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. šnu. vienam bu
tui. 30 pėd. sklypas, netoli uuo mo
kyklų, kaina $24,500.

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

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

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

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

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

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidenciniu* ir komerciniu* 
namu*, pasiūlo sklypui, rekomen
duoja planus; iArūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak. VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3340 
*787 VVest 43rd Street

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

\ VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU. 
gTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimus, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir aekma- 
dienlals nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, WUlow Springs. IIL

'k

PRADŽIA LYGIAI 3 VAL. P. P.

1957 m. spalio (October) mėn. 13-tą dieną 
SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue

Dalyvauja
ALGIRDAS BRAZIS ★ ONUKS STEPHENS ★ ANTANAS PEŠKYS
ALBERTAS SNARSKIS * PRAURIMĖ KRASAUSKAITE -----
JONAS AVELIS ★ JUOZAS LAURUŠONIS * DR. C. SVENCISKAS 

Vadovauja MUZ. K. STEPONAVIČIUS 
Akomponuoja Jonas švedas ir orkestras

ĮĖJIMAS $2.50

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,500."'

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

3 a. mūr. namas; šild. gazo pečiais. 
Geros pajamos, $15,760.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

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

VArds 7-2048

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

NORV ILA
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454

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

Statome naujus namus ir garažo*. 
Atliekame visokią trobesių ir patal
pų Įvairios remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-27*3 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-5121 nuo S vai. 
vakaro iki 11 vaL vakaro

ST. ANTHONY SAVINGS Och lst through Ocf. 31 st

35ĮE AKMIVESSAaT CELEBHaiIŪM
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

^reasure Čhest 

of 200 PRIZES
Sle gražūs Ir naudingi pryzai yra paskirti 

atklnotl t IshI nemokamai. Tik keli iš 200 pry/.ų 
yra čia parodyti, .lūs laimėsite vienų iš tū pry- 
zų, Jeigu Jūsų gautas raktas a t rak y s tų bran
genybių skrynių, kuri yra išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo lai
mę”. ual tai ir bus Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas bus vienus iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

hm SAM/IS! t 
OLD SAMUS!

fUTURS SAMUS!
ftv. Antano 'I'aupynio ir Skolinimo R-včs 

valdyba, direktoriai ir tarnautojai su pasi
gėrėjimu žiūri j tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia ir |telninga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų vilkimu, mis 
liastoviai plėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresnj patarnavimų. Ir patogesnes taupy
mo sųlygas kiekvienais metais, ši 35 metų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
mielų šventę.

SATKLUTB 
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojoms Pasidėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokių |diinksnų su tiek 
naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitų su $10 ar daugiau

gaus nemokamai vienų iš šių puikiai ra
šančių įrankių, taip |tai gaus Jų ir kiekvie
nas taupytojas jvlėjęs , turimų sąskaitų to
kių |»at sumų.

0<XKXXKXXK)<X><><KX>0<><HXX>000<)
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
0407 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-3210 
AGENTAS ALKA KANAVERSKIS 

(xkxxxkk)<kkx)0<»o<x.‘(>ogoo<><>ch
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MARtJUJETTE MANOR.
2-jų augštų mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu- 
'vės, alyvos, radiat-orių šild., garažas. 
Už prieinamų, kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,600.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butus. Alnminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero lr 04th SI. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estais
Insurance. NOtary Public 

5*10 So. VVestern Avė.
PRosp. 8-2234 artis HEm. 4-7085

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

| Norėdami pirkti, ar parduoti neju- j 
įdomų nuosavybę naudokitės mūsų j 

patarnavimu |

I Turime parduoti namų. ūkių su | 
trobesiais ir be; prekybinių nuo- - 

Į savybių ir kita. I
j - Jūsų nuosavybei turime pajėgių I
(pirkėjų. Taip pat statome namus i 

pagal užsakymų ant jūsų arba ant! 
| mūsų sklypo.

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

42nd & Campbell Avė. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 

I vamzdžiai, galima įrengti gerus kam- 
| barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4«th & Rockwell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už $1.700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime daugiau nuosavy
>ių duodančių geras pajamas Ir pre 
••bintu namų
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo 

ue turinčius parduoti namus kreip- 
i8 į raštinę ir mes mielai patarnau 
>me parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LTJdlow 5-5000

PAJAMŲ
NUOSAVYBĖ 

• 153 E. 107th St.
3—3 mieg. kamb. butai, 

1—3 kamb. butas ir taver
na. 4Vz vonios, automatiš
kai garu - alyva apšild., 2 
autom, garažas. Pajamų 
virš $400 j mėnesį. Prašo 
—$34,500.

Blouin Realty Co.
715 W. lllth STREET

WA 8-6212

UETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVC

MORAS ♦
Builders Gen. Contractora .

Atlieka planavimo Ir stoty- $ 
boa darbus gydytojų ofisų, gy- " 
venarnųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRospeet 8-2012
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

(8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame botų įšnuomavi 

mm. Patarnavimas veltai. Tariau 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. VVestern. PRospeet 8-2234

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StančiaaskM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamu* pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vu* (Air conditioners) ir atliek* 
visu* skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymple 6-0775 nno 8 vak 

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

OLymple 2-6752

P. ABROMAITIS REALTY
Telef. LEMOM 128«

looo Ilinois st., Ix-mont, III. . 
Cbicagoje: V. A. Mažeika. Telef. ’ 

i COmmodore 1-5138 |
10838 So. VVabosh Avė. j

2 BUTAI, mūrinis, "bay front” na
mas. 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. Ga
ražas. Mokesčiai tiktai $125. Arti 
26th ir H. Lawndale. $16,50(1. HVO-
BODA, 3739 W. 2«tb St., tel. LAwn- 
dale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

B ILLERS
Full time for truck line.

Good startinę rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MRTfiK

LUdlow 5-6700.

TYPIST
KX1*ERIENCEI>

I. B. M. Electric
Diverslfled General Office duties. 

Pleasant air-conditioned Office. Many 
company benefits. Excellent transpor- 
tation.

3820 S. IRON ST.
CL 4-1919 

FITT,ER
Very exclusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, perma
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTER0. 780 
Lake St., Oalt Park.______________

S E W E R S
Very exclusive suburban store 

needs expert sewers. Highest sala- 
ries, permanent, paid vacations.

QUINTERO
730 Lake St. Oak Park.

Freight Line Experiencad
TYPIST - BILLER ,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

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

Typist and Manifest Clerk

330 We 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

REGISTERED
NURSES

For general duty in 65 bed hos- 
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses,
LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAI.
3010 Grand Avenue 
Waukegan, Illinois

REIKALINGA ŠEIMININKĖ prie I 
vyro ir 2 vaikučių. Duodama butas 
ir pilnas išlaikymas. Dėl atlyginimo 
susitarsim. Kreiptis:

J. G U D fi N A N 
11408 Gray Avenue, 

Cleveland. Ohio

HELP W*lNTED — MEN

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

VALANDOS Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
Iki 8 v. v. šeštad. 9 v. r. iki 1 v. p. p. Antrad.. 
ketv,, penkt. 8 v. r. iki G vai popiet. Uždara 
visų dienų trečiadienį.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai ui santaupo* Iv. Antano Tau

pymo ir skolinimo H-vė.je yra didesni, neg" 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. Nedelskite. įdėkite (tavo pinigus, kad 
Jie neštų pelnų nno šios Alenos. . . Po to 
taupykite pastoviai — tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime,. . . taip 
imt ir savo saugumui.

AUGftCIAUSI PROCENTAI 
17, IŠKALNO AI’MOKftTAS K,}HKAITAS 

šv. Antano Taupymo It-vėje
dabar .lūs galit*- |sinyti |mato- 
v ų Hiigsčiansių procentų nž ap
draustas ir iškabto apmokėtas 
sų-tas Paslleiraukit.e atvykę 
pas mus apie šj taupymo pla
nų dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINCS
AND LOAN ASSOCIATION 

iu7iMa<svcwrt aauo m
Nervtng The Neighborbood Mnoe 1*8*

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVĄ. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brtghton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lako. Neužbaigtas 

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

Tel, BEverly 8-4900.

CICERO. 6 kambarių “octogon” 
frontu bungalow. Apylinkėje 19th 
ir Lombard. Garažas. 33 pėdu skl. 
$18,900; įmokėti $5,500.

BIshop 2-2162.

SAVININKAS parduoda 4 kimb. 
naują med. namą South .Elgin’e 
prie Fox River. Sklypas 50x200 
pėdų. Kaina $12,000.

YArds 7-0497

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

Hų finansavimas. Notarlatas. Valsty
^ės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
-aslteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
. VVAlbrook 8-8871 

IVTERSTATF. TNSURANGĖ AGENCV 
SKIS S. Ashland Avė., Chieago 38. IIL

Reikalingas vyresnio amž. vyras 
į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAlbrotk 5-3920

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MiATAK

LUdlow 5-6700.
ĮSIGYKITE dabar

PARDUODAMA
LIKERIŲ KRAUTUVE 
6554 S. Westem Avė. 
(steigs prieš 13 metų.

BRIDGEPORTE savininkas par
duoda mūrini namą: biznio patal
pa ir 3 butai: ir 12 autom. mūr. 
garažas. Namas ir garažas garu 
apšild. Salia medinis namas 2-jų 
butų po 4 kamb., pečiais apšild. 
Parduodami visi kartu. Pajamų 
$5,886 j metus. YArds 7-0497.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd 8tų 
CHICAGO 29. ILL****«****«****#***#«**«***

REIKALINGAS VYRESNIO amž 
vyras dirbti tavernoje.

KEnwood 6-8863.

NAKTINIS JENITORIUS
Darbo vai. nuo 11 p.p. iki 7 ryto. 48 
valandų darbo savaitė. Turi kalbėti 
angliškai. Apmokama ligoninė tr gy
dytojas. Pastovus darbas. Kreiptis:

ISGO CORPORATION 
2121 W. 21 Street

MALĖ AND FEMALE

DĖMESIO

Y Imi Pittaburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Plttsburgtfc Lietuviu
Kataliku Radiio Programų

vsdovaujania —
Lietuvos Vyčių Pittsburgh<

II TRANSUI UJAMA

K Ink viens seknuaifc-n' ano 
l:S0 iki 2:OO ml p •»

IS STIPRIOS IR GaLlNOOl-

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais ralkslsls kreipkitės šiuo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio Statlon VVLOA. Braddock. Pa

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

Goge Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas getas pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta- 
I verno. Pajamų $350 j mėn. Mažos 
į išlaidos. Įmokėti tik $5,000. Kaina
$26,000.

APARTMFATINIAI
Kampinis 12 b. $67,600; įmokėti

$17,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$1 10,000; įmokėti $80,000.
Mar<|uett«- Parke —.14 butų, pa

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

VENTA
4)77 So. Archer Avė. 

LAfsyette 3-3881

Remkite dien. Draugą!

HiititimiiiiiiiiHiiiiniiMiiniiiiiiinmn-
HTASYS DZTTTGAS

K.škučio Vardinės 
★

rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiem* skaitytojam*. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai to 
dail. VI. Stančikaitės gražios Uiu 
stracijos Šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50

*nakvmun kartu au pinigais siųskite

DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL. 

uiiKiiuHiiuiiuininiiiiiiiiiuiiiuiiiiuiiui

CREDIT CORRKSPONDENT. Turi 
būti prityręs skolų išjieškojimo (Col- 
lection Dept.) skyriuje. Prižiūrėti 
(sekti) skolų mokėjimų, paraginant 
— detalėje prekyboje parduodančioje 
prekes išsimokėjtmui. Turi rašyti mu- 
šinėie. Matykite MR. FINE.

1 good housekkf:ping shop
8125 South Halstod Street

8TAI PROGA UŽSIDIRBTI 
PINIGŲ ! ! !

Dirbant PILNA ar NEPILNĄ laikų.
Amžius virš 21 metų. Prityrimas ne
reikalingas. MES JUK IŠMOKINAMI 
Žinoma Amerikoje pirmaujanti savo 
srity organizacija. Turi būti gero bū
do, baigę bent aukštesniųjų (high 
school) mokyklų, malonios išvaizdos. 

Turi mokėti angliji kalbų.
Dėl lntervlew skambinti

ALBERT RADLEY
REgent 4-5492 

Isitkuriuo metu sekmadienį arba 
pirmad ieoj.

Skelbkitės “Draudė”’



Pirmadienis, 1957 m. spal. 7 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Neįsileido Lietuvon

I

DTKNPASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTB

Vajaus uždarymas
į

Lapkričio 23 d. Hamiltone 
ir choro dalyvis, šiomis dieno- yra numatomas spaudos vajaus
mis nusipirko užmiestyje namą 
su dideliu vaismedžių sodu.

Kun. Pr. Valiukevičius, čia _ Kun. Jonas Bakšys, jaut- 
gimys lietuvis, Šv. Jurgio lietu- rus lietuviškų reikalų rėmėjas,
vių parapijos klebonas, praėju
sią savaitę išvyko Europon, kur 
mano užtrukti apie du mėne
sius. Kun. Pr. Valiukevičius, 
planuodamas šią kelionę, norėjo 
aplankyti ir savo tėvų gimtąją 
žemę, todėl dar ankstyvą pava
sarį Lietuvos okupantų paprašė 
leidimo įvažiuoti Lietuvon. Po 
ilgo laukimo Maskvos pasiunti
nybė iš VVashingtonO atsakė, 
kad Maskvon ir į kitus Rusijos 
miestus galįs važiuoti, bet tik 
ne Lietuvon.

Pradeda veikti augštesnieji 
lituanistikos kursai

Augštesnieji lituanistikos kur

uždarymas. Tai bus ir pasku
tinis pasilinksminimas prieš ad
ventą. Bet apie tai dar bus pa
informuoti hamiltoniečiai kiek 
vėliau. Kl. G

sų parengimuose pasirodė pir
mą kartą. Už tai tenka pagar
ba Petrui Semežiui, kanklių mu
zikos organizatoriui ir moky-

Iš kur atsirado jankių 
vardas?

atsiliepdamas į kvietimą parem
ti Suvalkijos lietuvius knygo- r> u • r-v 
mis, šiomis dinomis paaukojo L'Clni, VJnt. 
naujausių lietuviškų knygų 310, Keti svečiai pas 
dol. vertės ir dol. tų knygų per
siuntimui.

— Labiausiai perkamos kny
gos šiuo metu yra gen. St. Raš
tikio atsiminimai "Kovose dėl 
Lietuvos” II d., A. Vienuolio 
"Viešnia iš Šiaurės” I ir II d., 
lietuvių agronomių paruošta kny 
ga "Valgių gaminimas” ir kt. 
Lietuviškų knygų kioskas veikia 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos mo 
kyklos raštinėje sekmadieniais. 
Ten pat galima užsisakyti ir pra

sal pradėjo veikti spalio 5 d. 2' tęsti lietuviškų laikraščių ir žur

tabakorius

šįmet rugsėjo mėnesio vidų- Kusinskiai. Parengimas pra- 
ry pas Juozą ir Terese Aštraus- £j0 tikrai jaukioj lietuviškoj 
kus suvažiavo daug ir garbin- nuotaikoj, kur drauge linksmi- 
gų svečiu, o kunigu— t^ kaip nosį senosios ir naujosios kar- 
ner atlaidus Lietuvoj. Grįždami j tOg lietuviai. Prie parengimo, 
iš New-Yorko misionieriai kun. jje bendruomenės valdybos.

vo vartojamas paniekinančiai įr pavežėjo iki namų. Tasai 
išsireikšti apie visus amerikie-. padėkoju ir tarė: "Dėl ard

yčius kolonistus. Laisvės karo i mo meilia, lukterėkite, kol 
Užsienyje, ypač Anglijoje, metu amerikiečiai tą žodį su pa- žmona atvers duris ir įsiti

kins, su kuo aš praleidau šį 
vakarą’’.

n
I

tojui. Jis taip pat drauge su jankiais vadinami visi amerikie- t sididžiavimu pasisavino. Civili-
Regina, publikos nuoširdžiai čiai. Pačiose JAV-se tas pava- nio karo metu (1860 m.) jan-
prašomas, paskambino vieną dinimas pirmučiausia taikomas kiais buvo vadinami šiauriečiai,
lietuvišką dainelę. Tikimės, kad Naujosios Anglijos gyvento- * Pagaliau I ir II Pasaulinio karo
artimoj ateityj pas mus atsi- jams. Kalbininkas Henry L.Jmetu įsigalėjo jankių pavadini- 
ras ir daugiau lietuvių kankli- Mencken mano, kad tas žodis mas visiems amerikiečiams, 
ninku. V. Jasiūnaitė pasakė j paeina nuo olandų "Janke”, bū- Į
gražų eilėraštį. Šokiams grojo tent, mažybinės formos vardo 
akordeonu Aleksas ir Algis Jan arba John. Kalbininkas dar

prileidžia ir kitą galimybę: tas 
žodis galėjo susidaryti ir iš 
John Cheese. Žodis "jankis” jau 
buvo vartojamas 1682 metais, 
ypač Karaibų jūros piratų, ku
rie tą vardą prikergdavo ameri-

Sabas, kiečių ar olandų kilmės žmo- į 
nėms. 1765 metais tas žodis bu-

flrtimo meile
Geraširdis jaunas kunigėlis, 

grįždamas vakare iš ligoninės, 
pastebėjo gatvėje svirduliuo
jantį parapietį, kurį pasiėmė

R >

G U Ž A U S K
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PK 8-0833 Ir PR 8-0834

SKELBKITĖS "DRAUGE’

dau 
J 
čas.

6 prisidėjo kun. A.
M. Kriaučeliūnai ir J. Kru PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

MR. NELSON.
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tei — CEdarcrest 3-633b

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Didieji žmonės yra meteorai, 
kurie skirti degti, kad žemė bū- 

apšviesta. —Napoleonas

A. Sabaliauskas ir kun. Aug. 
Sabas, saleziečiai. J. T. Aštraus 
kų tabako ūkį padarė susitiki
mo vieta. Čia jie susitiko su 
kun. A^t. Sabu pakeliui atos
togų i JAV Ta proga T. J. As
trauskai suruošė šaunias vai
šes — pagerbtuves, kuriose, be tų 
augščiau minėtu dalvvavo kun..
K. Riekus, tabakoriu klebonas, 
kun. B. Jurk«as, J. M. D. Kriau 
čeliūnai iš Sudburio, Stradoms- 
kiai, Šamai ir Bertulienė. Lie
tuviai čia ekonomiškai gana ge
rai įsikūrė Atostogų išvažiuo

vai. p. p. Šv. Jurgio lietuvių pa-į nalų prenumeratas. Sb.
rapijos mokyklos patalpose.
Kursus globoja ir organfaavo | Q Ohio
vietos LB apylinkės valdyba. ’
Rugsėjo 29 d., po LB apyl. pirm.
Juozo Jurkaus nuoširdaus kvie- n d ? va, vakare ,ie.
timo per radiją ir buv. klebo- ... . , . Rį . , R
no kun. Jono Bakšio įspūdingo Į visas’ae.! ja šiems i Pietų Amerika. Stra-

raginimo rašytis i organizuoja- dando jaunimag šokius domskiai turi nuosavą kino apa- KURI VISADA ĮDOMI
mus augstesn. lituanistikos kur- šja mokgieiviai ateitininkai. Bus ratą- ir parodė savo gamybos | 
sus, į juos uzsirase beveik visas i vaįšėg ir gera mUzika. Jaunime, spalvotu filmų iš atostogų Pie-, 
jaunimas^ lankąs augstesn. mo- Į neužmiršk atsilankyti į šiuos šo- tų Amerikoje, ta pačia proga į 

kius! Kun. Aug. Sabas parodė įdomių ,
1 nejudomų spalvotų paveikslų iš

Hamilton, Ont.

kyklas. Kursų vedėjai — rašyt. 
Jurgis Jankus ir istorikas AIo- 
zas Jančys, buvęs gimnazijos 
mokytojas Lietuvoje.

Jaunimo dėmesiui

Aš nejieškau kitų krikščio
nybės įrodymų kaip “Tėve mū
sų”. —Mine de Stael

Spaudos balius"Baltaragio malūnas”
Lapkričio 9 ir 10 dienomis Ro Į gjo mįn tą j Hamiltone į- 

chesterin atvyks Montrealio lie-. Vykg didelis spaudos balius. To 
tuvių teatras ir čia suvaidins K. j meįU dus platinama spauda, 
Borutos Baitaragio malūną užsakomi laikraščiai. Ypatin- 
ir vaidams — Karalaitę Teisu- gas dėmesys bus atkreiptas į 
tę . Vaidinimai įvyks Šv. Jur- jaunįmo įr vaikų laikraščių pla- 
gio lietuvių parapijos salėje. , tinimą k t Eglutė, Ateitis ir 
Kviečia LB vietos skyriaus vai- kįįa Spaudos balius įvyks gra- 
dyba. žioje Royal Connaught viešbu-

religinio gyvenimo ir vaikams 
pritaikintų komedijėlių. į

Dalyvis i
I

Sudbury, Ont.
Tautos šventės minėjimas

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieii.

įvyko Christ the King didžio- Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina

šaunios vestuvės

joj parapijos salėj paskutinį 
rugsėjo sekmadienį Minėjimą 
atidarė vietinės KLB skyriaus 
pirmininkas St. Krivickas. Tik
rai aktualią paskaitą skaitė L.

$2.50
da.

Platintojams didelė nuolai-

Užsakymus 
siųskite: ’

kartu su pinigais

čio CrysUl Room salėje. Yra Kaspariūnas pabrSSdamas ,ie.
Rugsėjo 7 d. Violeta Macke- paruošta grandiozinė loterija 

vičiūtė ir Alfredas Raguckas daug puikių knygų bus galima 
priėmė moterystės sakramentą išlošti ir laikraščių prenumera- kad a jau jr‘ įokįų kurie, pa- 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos baž tų. . ĮyS nernokėdami angliškai, lau-
ny4i2Ž:, Ta ?r°?a ,auno"los Kaip jau buvo minėta, spau- žydam! liežuvį, stengiasi su
va, Feliksas ,r Jadvyga Macke- dQs Hamiltone vykdo Ha_ j Mvo vaikais kalbėti "paukščių 

miltono ateitininkų kuopa. Ba- ( kalba , bėt tokie paikšai yra 
liaus programą atliks V. Veri-1 tik retos išimtys, kurie susi- 
kaičio kvartetas su visai nauja pratusių lietuvių tarpe kelia

• • - * du ___ programa. Be to, dalyvaus sol. į užuojautą ir juoką. Po paskai-
mentą pneme Anta Ratkevičių- J HaSa|altė kuri atliks sa- tos buvo sugiedotas Lietuvos 

-- -------------  n„i„„aie„o To,,., himnas. Meninėj dalyj ypač
Spaudos baliaus pradžia 7 gražiai pasireiškė Regina Jaku- 

bonytė. Ji pasakė jausmingai 
vai. vakare. Biletai iš anksto ejiėraštį ir paskambino keletą 

lietuviškų dainelių kanklėmis, 
kurios tiesiog už širdies tvėrė.

vičiai iškėlė šaunias vestuves. 
Jaunieji apsigyveno Detroite.

Rugsėjo 21 d. toje pačioje 
bažnyčioje moterystės sakra-

tė ir Eugenijus Pukinskas. Jau- 
nosios giminaičiai ir globėjai Te-, 
resė ir Juozas Daudai Šv. Jur
gio parapijos salėje surengė pui
kias vestuvių vaišes, kuriose sve 
čių buvo iš Chicagos, Bostono 
ir Toronto. Jaunieji planuoja 
apsigyventi Rochesteryje.

gaunami kioske pas J. Pleinį.

Antras kunigas

tuvių vieningumo ir sąmonin
gumo reikalą. Apgailestavo,

Galima gauti “DRAUGO” 

Administra ei joje
4545 W. 63rd, St., Chicago 29, III
lllllliOlllllli IIIIIIIIIHIIhh »

A. A

ALENANDER BLOGINĄS
Gyveno 4845 W. 14th Street. 
Mirė spalio 5 d., 1967 m., 12

vai., sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje."Kilo iš Tel

šių apskr., Varnių parap., Gin- 
talų kaimo. Amerikoje išgyveno 
55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Jonas, brolis Petras ir jo 
šeima, sesuo Veronika Wesley ir 
jos šeima, puseserė Frances 
Kernas su šeima, anūkė Anna 
Novean, daug kliu giminių bei 
draugų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos ir Lietuvių Dar
bininkų susivienijimo.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
•koplyčioje, 11410 So. 50th Avė., 
Cicero,. Illinois. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., spalio 9 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Antano parap. baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvcse.

Nuliūdę lieka: sūnus, brolis 
su šeima, sesuo su šeima b* visi 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. B. 
į Petkus, tel. TOvvnhall 3-210

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4695*07 South Hermitage Avė.
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

Trumpai
— Gražina Musteikytė susi

žiedavo su stud. Pranu Baliniu 
iš New Yorko. Gražina Mustei
kytė, naujųjų ateivių Jono ir 
A. Musteikių dukra, veikli vie
tos skautų, choro, tautinių šokių 
ir vietos studentų skyriaus na
rė, treti metai studijuoja Na- 
zareth College.

— Alfonsas Džiakonas, veik
lus LB vietos apylinkės narys

Neseniai paskirtas naujas 
(antras) kunigas Hamiltono 
liet. parapijai kun. B. Jukšas 
kartu eina ir muziko pareigas. 
Jis yra baigęs muzikos moks
lus Italijoje ir Toronte. Tai di
delis vargonų muzikos žino
vas ir bendrai geras specialis- j 
tas. Jis kol kas pradėjo tik 
bažnytinio choro repeticijas. ' 
Vėliau žada suorganizuoti vai- j 
kų ir bendrą liet. kolonijos į 
chorą. Tokio asmens Hamil-! 
tonui seniai reikėjo.

Lietuviška kanklių muzika mū-

Dnoną Ir įvairias skcnlngaa 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Ava.

TeL Cldffslde 4-H37S
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame t visus artimuo
sius miestus.

Trys Taupymo Būdai
2% PROCENTŲ

(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą už in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

2i/2°/o PROCENTŲ
(metinių)

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

indėlį 12 mėnesių

3% PROCENTŲ
(metimų)

išmokami kas pusmetį pa

gal nustatyto laiko indė

lio certifikatą, išlaikius 

indėlį 18 mėnesių

Apdrausti iki $10.000.00 Federal Jnmiranee Corporation. 
Indšlių OTlifikatai yra išrašomi sumoje $1,000.00.

Marąuette National Bank
6316 South Westem Avenue •

l»CSC»Vf >>

CHICAGO 36. ILLINOIS$

«• • ••^••^se*!r.s^rseVse*^ss,sTse*<^ss^rs»"S*«s,Tss^’se • se*3*są^***3*ee^*ss*

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina sangumą 
ir gražų pelną.

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

t
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bns grei

tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

| paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją an tomo bilių

Atdara kaadien tr aekmadlenlala nuo » vai ryto lkl 6 vai. popiet
IMIRINKITF DAHAlt - Kl N PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE’ 

JORIO (MOKl-IIMd* ^l'AO»k VHl’ep KAPINI*' DIENOJE

Pasinaudokite "Draugo“ Classified skyriumi. 

Perskaitę dienr. “Draugą", duokite jį kitiems.

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUe 7*8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris vyvsna kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

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

TOvvnhall 3*2108, 3*2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mea turime koplyčias!Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 

1 mus.

v a o s e Chicagos ir| 

Roselando dalyse 

tuojau patarnaujame.1

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P
659 VVest I8th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

LEONAROAS F.
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. Y Arda 7-1911

BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 501h Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Uršulė Lipčienė, uoli biru- 
tininkė, vardinių proga buvo pa
sveikinta gausiai susirinkusių 
birutininkių. Malonioje atmos
feroje varduvininkės ir jos sim
patingos dukrelės Nijolės pri
imtos ir pavaišintos, birutinin- 
kės aptarė savo veiklos klausi
mus. Vienbalsiai nutarė tuoj 
pat išsiųsti Sibire ir tėvynėje 
vargstantiems keturius siunti-

X Balys Dvarionas, Vilniaus 
konservatorijos profesorius, vie
nas iš žymesniųjų dabartinių nįus pjrmoje eilėje likusių Vo-
metų kompozitorių ir simfoni
nio orkestro dirigentų, parašė 
smuikui koncertą, kuriame gi
liai atspindi lietuviškosios mu
zikos dvasia.

Šį smuiko koncertą pirmą 
kartą Chicagoje užgirsime smui
kininko Alfonso Paukščio kon-

kietijoje artimiesiems, pagal 
gautą iš Memingeno Ramovės 
sąrašą. Esant dideliam šelpia
mųjų skaičiui, susirūpinta lėšo
mis. Kasos papildymui rengia
mas d-jos tradicinis koncertas- 
balius lapkričio mėn. 23 d. ir
jo pasisekimui užtikrinti biru- 

certe, kuris įvyks Čiurlionio tininkės nuoširdžiai laukia lie- 
vardo galerijos atidarymo pro- įuvįų visuomenės paramos ir

gausaus atsilankymo.ga š. m. spalio mėn. 20 d. nau
juose tėvų jėzuitų jaunimo rū
muose.

mas.
Koncerto ir naujosios galeri

jos įsteigimo organizacinį dar
bą atlieka Lie tu vių-Amerikiečių 
Menininkų Klubas Chicagoje.

X Sonia Pipiraitė-Tomarienė 
gavo Kanados Kultūros fondo 
skirtą premiją 200 dol. už vei
kalėlį Devyngalvis. Sonia Toma 
rienė yra anksčiau laimėjusi 
Draugo eilėraščių konkurse tre
čią premiją. Neseniai yra pasi
rodžiusi jos knyga vaikams 
“Saulės vestuvės”. Knyga gra
žiai iliustruota dail. Stančikai
tės. Kelias knygas jaunimui dar

Marijona Vaičiūnienė, Mote
rų sąjungos Centro sekretorė, 

Tą pačią dieną įvyks ir repre- išvykus į Peoria, Illinois, pas 
zentacinės Chicagos lietuvių dai- 8avo dukterį Eleną Stankienę, Į 
lininkų meno parodos atidary- gavo nelinksmą žinią, kad jos 

anūkas Jeronimas Stankus nusi
laužė dešinę ranką dviejose vie
tose žaizdamas Spaulding mo
kykloje futbolą. Anūkė Fran- 
cina susižeidė dešinę koją pul
dama nuo laiptų. Abudu dabar 
randasi savo namuose po gydy
tojo priežiūra.

X Reginos Zigaitytės, Drau
go spaustuvininko Sigaiėio duk
ters, pieštą paveikslą įsidėjo 
Cisca News, savaitinis laikraš
tis katalikų augštesmųjų mo
kyklų studentų. Paveikslas 
vaizduoja spalį, kaip rožančiaus 
mėnesį. Regina mokosi Marijos

turi paruošus ir spaudai. Yra AUgšt. mokykloj. Malonu, kad
gimusi Kvėdarnos valsčiuje, lietuviai mokiniai taip gražiai 
Tauragės apskr. Į Ameriką at- pasireišRia. 
vyko 1939 m. Pirmas jos eilė
raštis buvo išspausdintas Į X Agota Gurrister iš Brigh- 
*'Žvaigždutėje” 1939 m. Sonia t°n Parho skaudžiai buvo už- 
yra Draugo bendradarbė. gauta automobilio. Išbuvus ke- 

i lėtą savaičių ligoninėj grįžo į
X Kunigas A. Sabaliauskas, namus Nors jį yra Amerikos

SDB, š. m. rugsėjo mėn. aplan- į lietuvaitė, bet nuoširdi lietuvy- 
kė visą eilę Šiluvos saleziečių ^ palaikytoja. Jį vadovavo 
vienuolyno rėmėjų ir bičiulių moterų chorui> Ruris pasireiki_ 
Grand Rapids, Mich., Kenosha, davo bažnyčioje arba salėse. 
Wis., Rockford, UI., Detroit, (
Mich., ir Toledo, Ohio. Visose x Elenutė ir Onutė Blandy- 
aplankytose vietovėse jis rado tės, čikagiškių mylimos daini- 
daugelį susidomėjusių ir norin- ninkės, su savo mamyte Stefa- 
čių paremti šiluviškės Panelės nUa Blandiene yra persikėlu- 
Švnč. paminklinės koplyčios sta- s^os 1 nuosavus namus Mar- 
tybą. quette Parke. Dabartinis jų ad

resas yra 5926 So. Artesian
Ave., Chicago 29, III., tel. RE- 
public 7-9023.

X Mary Genis ir Elzbieta 
Brazauskienė, abi Moterų sąjun
gos 48-tos kuopos narės, buvo

X “The Marian” žurnalas, 
leidžiamas tėvų marijonų, kurį 
redaguoja Fr. J. Jančius, spa
lio mėn. numeris išėjo iš spau
dos. Žurnale telpa visa eilė gra
žių straipsnių. Įdomus straips
nis, keliomis iliustracijomis pa- pakeltos į tos organizacijos gar- 
puoštas, yra apie Šiluvą, bės nares. 48-ta kuopa per pa- 
Straipsnio autorius Fr. Jančius. skutinius du seimus laimėjo ke- 
Žumalas leidžiamas kartą per turias garbės nares. Pirmosios 
mėnesį, spausdinamas anglų kai-j buvo Petronėlė Zakarienė ir Ag-
ba.

X Prelatas D. Mozeris, švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas, maloniai su
tiko leisti pasinaudoti parapijos 
naująja svetaine š. m. gruodžio 
mėn. 8 d. 6 vai. vak. ruošti va
karienę Šiluvos saleziečių vie
nuolyno rėmėjams ir bičiuliams.

X Don Varnas postas leidžia 
mėnesinį biuletenį “Don Varnas 
Bugle”, kurį redaguoja George

nieška Stasaitienė.

X Bronius Mickevičius iš So. 
Boston įstojo nariu į Lietuviš
kos Knygos klubą, įmokėdamas 
5 dol., už kuriuos jis gaus kny
gų 7.50 dol. vertės. Lietuviškos 
Knygos klubas jieško naujų na
rių, kurie jam padėtų lietuviš
kos literatūros rėmimo darbą.

X Jonas Vaičiūnas, gyvenąs 
1216 So. 49 Avė., Cicėno 50, III.,

, . ... yra Lietuvos krepšinio laimėji-
Jomkaa. Jo reporteriais yra .. ... .
tp mama atžymėti rengiamo mine-E. Miller, E. šulaitis, M. Mos
teika, T. Ruzik, A. Anderson, 
B. Mikėnas, N. Girdwain, S. Sa
moška, J. Jatis ir E. Stank.

jimo komiteto generalinis sek
retorius. Minėjimas įvyksta 
Chicagoje, lapkričio mėn. 9—10 
d. d.

X Jonas ir Albina Nodus auX A. J. Vaičiūnai nusipirko 
penkių kambarių gražią reziden- savo šeima sugrįžę iš atostogų 
ciją, 2207 Mulligan Avė., Chica- džiaugiasi, kad šią vasarą pra-

LAIMINGA NELAIMĖ

Japonų keleivinis lėktuvas nukrito prie Itami ir sudegė, tačiau visi 57 keleiviai spėjo išsi-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kastantas Gagas, brookly- 
nietis senosios kartos veikėjas, 
žiemai rengiasi išvykti apsigy- i

nių grupių žmonėmis ir organi
zacijomis. Ir lietuviams jis yra 
labai palankus ir ne kartą jiems 
reikale padėjęs.

Vytiečių Dienos”, Toron-
venti pas savo seserj į Urugva-j ,ietuvlų s|„rto k|ubo „Vytis

gelbėti.

CHICAGOS ŽINIOS
Jėzuitas Chicagos 

universitete
Jėzuitas sociologas, besidar-

13,000 moksleivių 
šv. valandoj

Vakar dieną Notre Dame
buojąs Paryžiaus sociologinia- bažnyčioje 1335 W. Harrison, 
me centre, narys “Action Popu- Chicagoje, pradėtos katalikų 
laire”, tris savaites pastudija- moksleivių religinės valandėlės, 
vęs rasines problemas New Or-1 Pernai metais jose iš 100 ka-
leans mieste, atvyksta į Chica
gą ir čia. Chicagos universitete, 
kaip svečias profesorius kaiku- 
rį laiką dėstys sociologijos kur
są.

Trys naudingos knygos

Chicagoje veikianti katalikų 
leidykla Fides artimoje ateity
je išleis tris naudingas knygas: 
1. “The Meaning of Christmas” 
— Kalėdų prasmė. 2. “The Mo
dern Apostle” — apie pasaulie
čių apaštalavimą ir 3. “Mariage 
is Holy”—moterystė yra šven
ta.

2,200 moterų pagerbs 
kardinolą

Conrad Hilton viešbuty spa
lio 12 d. bus kard. Stritch gar
bei ruošiami pietūs, kuriuose, 
numatoma, dalyvaus apie 2,200 
katalikių moterų sąjūdžio na
rių. Moterų sąjūdžio vadovybė 
praneš apie savo veiklą. Pagrin
dinę kalbą pasakys pats kardi
nolas.

Vedę išgyveno 70 metų
Spalio 12 d. Šv. Aloyzo baž

nyčioje bus iškilmingai paminė
ta 70 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis Jono ir Marijos Chlo- 
pek, gyvenančių 1437 N. Le
avitt, Chicagoje. Vyras jau tu
ri 90 metų, žmona 89. Jie susi
tuokė Lenkijoje. Iš 12 jų vai
kų, septyni dalyvaus iškilmėse. 
Sukaktuvininkai jau susilaukė 
23 vaikaičių ir 30 provaikaičių.

$504,204 polijo ligonims

Cook apskrityje draugija Ko
vai Su Polijo Liga šiemet jau 
išleido $504,204 šalpai susirgu
sių ta liga bei jų gydymui. Iš 
viso pagelbėta 1,151 pacientui. 
Pritrūkus vietiniam tos draugi
jos skyriui lėšų, net $20,000 at-

talikų mokyklų dalyvavo net 
13,000 moksleivių. Tos religi
nės valandėlės yra organizuo
jamos katalikų moksleivių są-

JU
— Vincė Jonuškaitė, operos 

solistė, neseniai grįžusi iš Kali
fornijos, kur praleido vasarą, 
vėl rengiasi koncertui, šiuo kar
tu Kanadoje.

— Brooklyno Vienybė, ligi šio 
lei redaguojama tirščiausioje lie 
tuvių gyvenamoje vietoje, už
pirko namą ir rengiasi išsikelti 
į patogesnes, bet labai nuošalias 
patalpas kitoje Brooklyno daly
je.

— Lietuvių Spaudos Klubas, 
pirmininkaujamas A. S. Trečio
ko, ir SLA penktoji apskritis 
pereitą savaitgalį surengė poros 
dienų išvyką j Atlantic City, N. 
J. Apsistota SLA vasarnamyje,

Kiekvienais metais daug jau- kur18. Z™*™ -“tvarkytas
nimo baigia gimnazijas ir pra-,ir ^uname galima, gauti kamba- 
deda studijuoti. Sveikintina,!™8 labai prieinamomis kaino- 
kad lietuvis studentas siekia mis-
augštojo mokslo. Tačiau aka-' — J* Gobis, gyv. Los Ange- 
deminis gyvenimas susideda iš ies« nusiuntė vysk. K. Paltaro- 
studijų ir organizacinės veiklos., kui vaistų į Lietuvą ir iš jo gavo 

Lietuvi.) Studentu sąjunga i'a.Uk«' kuria”“e t“50; ‘L1’"1“

INS)

Atsišaukimas į akademinį 
Jaunimą

JAV apjungia visus lietuvius 
studentus. Akademiškumo bei 
tautiškumo dvasioje studentas

būti dar naudingas, žemės ke
lionę atlikdamas, Kristaus Baž-

informacinis laikraštukas nr. 5 
išėjo šiomis dienomis. Klubas 
turi per šimtą narių ir gražiai 
reiškiasi kolonijos sportiniame 
jaunimo gyvenime. Laimėjo 
daug reikšmingų sporto jx*rga- 
lių.

— Inž. Petras Lelis, uolus vi
suomenininkas, šiuo metu yra 
K. L. Bendruomenės Toronto 
Apylinkės valdybos iždininkas. 
Jo nenuilstamomis pastangomis 
šiuo metu Toronte lietuvių tar
pe vykdomas solidarumo nario 
mokesčio rinkimas. Mokestis 
yra simbolinis: du doleriai as
meniui. Iš gautųjų lėšų Ben
druomenė paremia švietimą ir 
kitas kultūrines lietuvių instan
cijas.

— Dr. Stasys Pacevičius iš 
Woodstocko persikėlė į Torontą, 
kur užėmė gerą tarnybą ligonių 
draudimo įstaigoje. Dr. Pacevi
čius yra žinomas plaučių ligų 
specialistas. Prieš keletą mėne
sių New Yorke išlaikė specialius 
egzaminus ,gaudamas plaučių

jungos, vadinamos CISCA. Jos P_r°gos pasireikšti visuo 
būna kartą mėnesį.

Užrakinta išvietėj
jieško $100,000

Marilyn Shoman, 18 m. am
žiaus, buvusi telefonistė,, iškėlė 
bylą prieš Chicagos Susisieki
mo vadovybę, reikalaudama 
$100,000 atlyginimo už tai, kad

meninėje, kultūrinėje bei socia
linėje veikloje. Čia visų įsitiki
nimų bei pažiūrų akademikai 
dirba bendrą lietuvišką darbą, 
leisdami reprezentacinį LITU- 
ANUS žurnalą, ruošdami suva
žiavimus, studijų dienas, akade
minio lygio diskusijas, sportuo
dami, šokdami tautinius šokius, 
pailsėdami tradicinių linksma-

praeitų metų rudenį ji buvusi vaRarių nuotaiRoje
uždaryta Armitage avė stote-, Kviečiame visus abiturientus 
lės moterų prausykloje. Ji ten bei pradedančiuosius studijas 
išbuvusi tris valandas, kai sar
gas, nepatikrinęs, ar ko nėra 
viduje, prausyklą užrakino.

Mirtin sudegė vaikutis
Užsidegus sofai, ant kurios 

miegojo pusantrų metų kūdikis, 
mažytis mirtinai sudegė. Kūdi
kio vardas — Jeffrey Johnson. 
Nelaimė įvyko 1028 E. 46th 
str., Chicagoje. Vaikutį išnešė 

’ ugniagesiai iš gaisro, bet nuga- 
j bentas į ligoninę buvo rastas 
i negyvas. Jo ketverių metų 
broliukas buvo dūmų pritroš- 
kintas, bet ligoninėje atgaivin
tas. Motina buvo trumpam lai
kui išėjusi. Nuo ko kilo gais
ras, nenustatyta.

Pamokos kurtiesiems
Nuo spalio 12 d. Chicagoje 

pradedamos tikybos pamokos 
kurtiems vaikams. Jos vyks 
Šv. Willibordo, Šv. Jokūbo, Šv. 
Ritos, Liurdo Dievo Motinos pa
rapijų mokyklose.

Lėšos kovai su vėžiu
JAV Kovai Su Vėžiu draugi

ja paskyrė $9,500 Mercy ligoni
nei ir $800 Šv. Bernardo ligo
ninę!, kad tos lėšos būtų pa

jungtis Lietuvių Studentų są
jungom Užsiregistruoti galima 
vietiniuose sąjungos skyriuose 
arba pas centro valdybos sekre
torę kol. Nijolę Lipčiutę, 7014 
S. Maplewood Avė., Chicago 29, 
III.

Ta pačia proga primename, 
kad visi pavieniai sąjungos na
riai turi užsiregistruoti centro 
valdybos sekretoriate ligi spa
lio mėn. 30 d. Kitu atveju jie 
neturės balsavimo teisės sąjun
gos metiniame suvažiavime, į- 
vykstančiame š. m. lapkričio 
mėn. 29 — gruodžio mėn. 1 d. 
d. New Yorke.
JAV Lietuvių Studentų Sąjunga

Mirtys dėl plaučių vėžio
Chicagos Medikų draugijos 

pasitarime Drake viešbuty dr. 
A. Ochsner, chirurgas, dėstąs 
Tulane universitete, pareiškė, 
jog numatomas didėjantis mir
tingumas nuo plaučių vėžio. Jau 
dabar mirtys dėl plaučių vėžio 
sudaro 10% visų mirčių dėl vė
žio.

. . . . ligų srityje specialisto teises,
nyčiai, tėvynei ir visiems geros m , .... .. , ,

. . ... ... Tenka pasidžiaugti, kad vos at-
valios žmonėms. Viešpaties ran
ka teglaudžia mus’. Vyskupas 
džiaugiasi vaistais ir vitaminais, 
kurie buvo efektyvūs.

— Jonas Leonavičius, 53 me
tų amžiaus tremtinys, mirė Los 
Angeles. Liko dideliame nuliū
dime žmona Sofija ir dviejų me
tų dukrelė. Rugsėjo 23 d. iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios palaidotas 
Kalvarijos kapuose, Los Ange
les, Cal. Jonas buvo susipratęs

vykęs į Torontą aktyviai jis Įsi
jungė į liet. mokyklos reikalus, 
o taip pat visus savo keturis vai
kus leisdamas Į lietuvišką šeš
tad. mokyklą.

— Kun. dr. Jonas Gutauskas 
pakviestas paskaitai į Rocheste- 
rį Kristaus Karaliaus šventės 
proga. Ta pačia proga jis pra
ves poros dienų susikaupimą 
liet. par. bažnyčioj. Pažymėti
na, kad dr. Gutauskas, žrnomas

lietuvis ir aktyviai reiškėsi visa- visuomenininkas ir pedagogas, 
me kolonijos gyvemme. Savo g ka|MtoJaB (Kauno
darbštumo dėka buvo įsigijęs ue ų seminarijoje jis buv0 is.
mažą nuosavybę, kūną buvo gra ka|bo8 profesoriumi) gavėnios
žiai sutvarkęs ir patogiai Įsikū
ręs. Paskutines savaites prieš 
mirtį, vidurių vėžio kankinamas, į 

Jonas turėjo begalinius skaus
mus, kuriuos kantriai kentė ir,

ar advento metu mielai kviečia
mas pravesti rekolekcijas.

— Šv. Jono Kr. liet. par. kny
gynui vadovauja Vyt. Aušrotas.

. . , Knygyną parapija perėmė iš "Tė
priėmęs paskutinius sakramen- Zi.=unų- ,aikraš{i.a kuris
tus, ramiai užmigo Viešpatyje.

— Alfonsas ir Edda Rund
zaičiai, prieš 5 mėnesius iš Ar
gentinos atvykę į Chicago, rug-

parapijos patalpomis naudojosi 
iki šiol. Knygynas veikia sekma 
dieniais po pamaldų.

Solistė Žemelvtė savo mtu
sėjo 24 d. atvyko į Los Angeles Rontraajtu suįdominusi Toronto 
gyventi ir laikinai sustojo pas 
Mitkus. Rundzaičiai augina vie
nerių metų dukrelę Sarą.

KANADOJ

karališkąją konservatoriją gavo 
konservatorijos stipendiją

DIDŽ. BRITANIiniE
— Kunigi} rekolekcijos. Kaip

— Kariuomenės šventė To- įr kiekvienais, taip ir šiais me- 
ronte rengiama Kan. Liet. Ben- Į tais svetimtaučiams kunigams, 

druomenės Toronto skyr. vai- dirbantiems pastoracijos darbą 
dybos drauge su kariškų organi- Anglijoje savo tautiečių tarpe 
zacijų (kūr. Savanorių, ats. Ka- j yra rengiamos metinės rekolek- 
rių ir Šaulių) valdybomis. Šven- Į cijos Birminghame. Jose daly
tei rengti sudarytas specialus vąuja visų tautybių svetimtau

čiai kunigai, išskyrus lenkus. Iš 
tuvių šiose rekolekcijose šįmet 

Kuz-

siuntė draugijos centras iš New naudotos tarnautojams ir įren- 
Yorko.

Graži&i. užėmė jiauniirfl
Šv. Ksavero parapijoje, Wil- 

mette, susidarė 20 pasišventu
sių porų — vyrų ir žmonų, ku
rie sutarė vasarą kaip nors ge
rai užimti vyresnius mokslei
vius. Buvo suorganizuoti va
karais keturių rūšių užsiėmi
mai: laivelių statymas, fotogra
favimas, siuvimas ir menas. Po 
pamokų buvo suorganizuojami

gimams kovai su vėžio liga.

Ceilono pajūriuose
Tokia tema paskaita bus lai

koma ir filmas demonstruoja
mas spalio 19 d. 2 vai. 30 min. 
Gamtos Istorijos muzėjuje. Spa 
lio 12 d., tuo pačiu laiku, bus 
rodomas spalvotas filmas apie 
Kanados Albertos slėnį.

Kolumbo istorija filme
Spalio 12 d. 10 vai. 30 min.

šokiai, stalo tenisas. Viso to i ryto, bus rodomas filmas vai-
go, III. Vaičiūnai augina dukrą leido labai smagiai. Albina yra' užsimojimo labai geri rezulta-
Janet ir sūnų Kenneth. Vaičių- Moterų sąjungos 
nas yra sūnus Marijonos Vaičių- veikli narė. 
nienės, Moterų sąjungos centro X Albertas ir Elena (Valčiū- 
sekretorėš. naitė) Statkiai nusipirko naują

X A. paaukojo Chica- nama Peoria- nlinoia- Statku'
gos Augitesniosios Lituaniati- vedeJaa Moore Sale“ kom- 
koa mokykloa inventoriaua fon- PaaIJOa_ .

48 kuopos tai.
karus apie Kolumbo gyvenimą. 
Filmą demonstruos Gamtos Is
torijos muzėjuje. Įėjimas ne
mokamai.

dui 100 dol. tradicinis

X “Pirmyn” choras 1941 m. 
laimėjo Chicagos muzikos fes
tivalyje pirmą vietą, tapdamas 
geriausiu choru penkių'valsty
bių ribose. Choras, kuriam visą Pos ®v. Ksavero kolegijai, Chi- 

ru- laiką vadovauja muz. K. Stepo- cag°Je> kad ši galėtų sėkmin-

Gail. seserų mokymui
Proto Higienos institutas 

JAV-se suteikė 12,889 pašal-

komitetas. Kariuomenės minėji
mas įvyks lapkričio 24 d. Prisi
kėlimo parap. salėje. Prelegen- dalyvavo vienas kun. J
tas pakviestas iš U. S. A. 1 mickis.________________

— Arthur Maloney, žymus 
Toronto advokatas, išrinktas

Tėvai, įsigykite ir duokite urvo val
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENžS į Kanados Federalinį parlamen

tą, o paskutiniuoju laiku jis pa-pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir- 
ielį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.85. Pinigu ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
1545 W. «3rd Street, Ohicago 89, HL

oooooooooooooooooooooooooo 
Skelbtis “DRAUGE' apeliuoki, 

nes Jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dienraštis, o skelbime
kaina yra prieinam* tusiem.
ooooooooooooaooooooooooooo

giau paruošti naujas gailestin
gąsias seseris savo mokykloje.

dens balius rengiamas lapkri- navičius, yra pastatęs “Cavalle- 
čio 9 d. Western Ballroom sa- ria Rusticana”, “Carmen” ir
Įėję. daugelį lengvesnių operečių, Į - Čiuožėjų programa

X Jonas Jonušas su p-le Ma- kaip “Linksmoji našlč”, “Gigo- Įvairi čiuožėjų programa, va
ry Jamen susituoks lapkričio nų baronas” ir kt. Spalio 13 d.j dinamos “Ice Follies of 1958”, 
23 dieną Dievo Apvaizdos para- 3 v. p. p. Pirmyn choras stato bus Chicagos Stadium patalpo-
pijos bažnyčioje. “šikšnosparnį” Sokolų salėje. 1 se nuo spalio 10 iki spalio 27 d.

Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai įdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamu ižgvvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas Ai uos kūrinius, nusikeli 
i neseniai matytą lietuvižko so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knyga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
93.00.

Užsakymus ir pinigus siuskit:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, III.

ėllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū-

bendradarbiauia su ivairiu etni- VARDADIENIO, GIMTADIE- Denaraaarmauja su Įvairių etm- NIQ PADeKOS UŽUOJAUTOS,
VESTUVIŲ. SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE. VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVETKINTMAT ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKU SU VOKAIS $1.00. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 
“DRAUGA S”

4545 Hest 63rd Street 
Chicago 29. IU. 

Platintojams duodama nuolaida

kviestas darbo viceministeriu. 
Maloney yra iš simpatingos ai
rių katalikų šeimos. Jis uoliai

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuvii
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

Sil. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
aunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 

št, Chicago 29. DI.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Modernlšklauala lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halated St. Victory 2-4226

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


