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JUGOSLAVIJOS DIKTATORIUS TITO JAUDINASI
Nobelio laikos premijos 

laimėtojas už Lietuvos laisvę
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. Čia dideliu pasitenkinimu sutikta 

žinia, kad vienam buvusių JT generalinės asamblėjos sesijos 
prezidentų ir vienam populariausių delegatų — kanadiečiui 
Pearson paskirta Nobelio taikos premija.

Kai gruodžio 10 d. ta 195*6 
m. taikos premija jam bus įteik
ta, tai jis bus jau trečias iš Jung 
tinių Tautų tarpo, gavęs tą augš 
čiausią atžymėjimą už veiklą, 
susijusią su šia tarptautine or
ganizacija. '

Už tarptautinę policiją

Nors dar nebuvo paskelbta ir, 
be abejo, nebus paskelbta ligi 
premijos įteikimo, už ką, būtent, 
kanadiečiui Pearson paskirta ta 
premija, bet čia manoma, kad 
tai tikriausiai už jo sumanymą 
išgelbėti taiką Palestinoje, o 
konkrečiai — už idėją suorgani
zuoti tarptautinę policiją. Ta 
kariuomenė, vadovaujama jo tė
vynainio gen. Bums, ne tik pa
dengė britų-prančūzų-žydų ka
riuomenės pasitraukimą iš E- 
gipto, bet ir dabar patruliuoja 
didžiausio įtempimo zonose, e- 
sančiose tarp žydų ir arabų.,

Čia kalbama, kad esą sunku 
būtų įsivaizduoti, kas būtų at
sitikę, jei nebūtų buvusi tokia

tinka laikotarpyje, kada jis at
siskyrė su užsienių politika, ku
riai jis tarnavo beveik trisde
šimt metų. Savo karjerą šioje 
srityje jis buvo pradėjęs 1928 
m., tapdamas pirmuoju sekre
torium ką tik besiorganizuojan
čioje užs. reikalų ministerijoje. 

Jis iškėlė Kanadą

Jungtinėse Tautose augščiau
sios vietos jis buvo pasiekęs 
1952 m., kada jis buvo išrink
tas generalinės asamblėjos pre
zidentu, o jei ne sovietų veto, 
tai dabar jis būtų buvęs ir tų 
Tautų generaliniu sekretorium.

Be Jungtinių Tautų, kurioje 
jis augštai iškėlė Kanados var
dą, Pearson turi nuopelnų ir 
NATO veikloje. Jis yra buvęs 
tos Šiaurės Atlanto karinės san
tarvės tarybos pirmininku ir ša
lia grynai karinio tos organiza
cijos pobūdžio visą laiką krei
pęs dėmesį, kad būtu dirbama 
socialinėje ir kultūrinėje srity-

Trijy dalių raketą mokslininkai naudos paleisti JAV žemės satelitą. Kairėje rodoma, kaip 
bus sudedama raketa. Pirmoji dalis yra vietoje, antra dalis keliama augštyn. Dešinėje ma
tome, kaip nuleidžiama antroji dalis ant pirmos.

Kad V. Vokietija nutraukė 
diplomatinius santykius

BELGRAD, Jugoslavija, spal. 20. — Jugoslavijos preziden
tas Tito vakar pareiškė, kad Vakarų Vokietijos vyriausybė ne
draugiškai pasielgė, nutraukdama diplomatinius santykius su 
Jugoslavija.

Jugoslavijos vyriausybės pa- — ■ ......................... .........
reiškime, Vakarų Vokietija kal
tinama spaudimu, kuriuo nori
ma pakeisti Jugoslavijos poli
tiką.

Tas spaudimas, notoje toliau 
pasakyta, “pasiekė brutališko 
keršto laipsnį ir yra tiesioginis 
ir neleistinas kišimasis į .Jugo
slavijos vidaus reikalus.”

z
Nota primena, taip pat, kad 

toks Vakarų Vokietijos veiks
mas nepasitamauja taikai ir 
tarptautiniam bendradarbiavi
mui ir yra priešingas Jungti
nių Tautų čarterio principams.

Vakarų Vokietija apgailestauja, 
kad turėjo nutraukti diplomati
nius santykius su Jugoslavija.

tarptautinė kariuomenė samany! Dabar jau vis daugiau ir
ta ir įkurta. Tuo metu, kai perei 
tų metų pabaigoje nepaprastos 
sesijos susirinkusi generalinė a- 
samblėja jieškojo būdų, kaip su
stabdyti Palestinoje užsiliepsno
jusį karą, Lester Bowles Pear
son, tada Kanados užs. reikalų 
ministras ir-jos delegacijos ve
dėjas, įnešė pilnąčiai sumanymą 
įkurti tarptautinę kariuomenę 
ir ją pasiųsti į “gaisro” vietą. 
Po ilgų diskusijų sumanymas 
buvo priimtas, ir taip atsirado 
tarptautinė kariuomenė, ligi šio
lei sau panašios neturėjusi.

1954 m. Nobelio taikos pre
mija buvo paskirta Jungtinių 
Tautų augštajam pabėgėlių ko
misariatui už nuopelnus tremti
nių globos srityje. Nors ji buvo 
paskirta ne asmeniui, bet įstai
gai, tačiau tada su premija bu
vo siejama augštojo komisaro 
— olando van Heuven Gold- 
hardt pavardė. Tas veiklusis o- 
landas pernai pasimirė.

1950 m. taikos premiją lai
mėjo JAV negras, o šiuo metu 
žymus JT pareigūnas dr. Ralph 
Bunche. Jis, kaip JT mediato-l

daugiau valstybės vyrų pasisa
ko už tai, kad NATO būtų ne 
tik tų Šiaurės Atlanto Organi
zacijos ginklų kalvė, bet ir vy
riausia psichologinės bei kultū
rinės akcijos planuotoja.

Čia politiniai stebėtojai ry
šium su premijos paskyrimu 
Pearsoną iškelia ne tik kaip tarp 
tautinį darbuotoją, bet ir kaip 
pirmąjį kanadietį, kuriam tokia 
garbė atiteko. Šitą faktą pabrė
žęs ir pats Pearson, kuris, spau 
dos agentūros pranešimu, buvęs 
tos žinios ne tik “pritrenktas”, 
bet ir “didžiavęsis”, kad ją ga
lėsiąs gauti kaip pirmasis kana
dietis.

Buvo mėgiamas JT

Pearson yra kilęs iš metodis
tų dvasininkų šeimos. Šiemet 
pavasarį jam sukako 60 m. am
žiaus. Šiuo metu jis gyvena Ot- 
tawoje iš savo, kaip parlamento 
nario algos ir ją papildydamas 
dar honoraru, kurį gauna už ra
šinius tarptautinės politikos kiau 
Simais.

■ Jungtinėse Tautose jis buvo

14 milionų dolerių
surinko iš 300,000

alžiriecių Prancūzijoje
PARIS, Prancūzija, spal. 20. 

— Alžirijos nacionalistų pogrin
džio vyrai jau išrinko apie 14 mi
lionų dolerių iš 300,000 alžirie- 
čių darbininkų Prancūzijoje dvi
dešimt dviejų mėnesių laikotar
pyje.

100,000 alžiriečių Paryžiaus 
apylinkėje kiekvienas apskritai 
moka po $4.50 kas mėnesį fi
nansuoti sukilėlių veiklą, pran
cūzų policija pasakė.

Atominių reikalų 
specialistas

VVASHINGTON, spal. 20. — 
Gerard C. Smith, 43 metų, ato
minių reikalų specialistas, va
kar pradėjo valstybės sekreto
riaus pagelbininko pareigas po
litinio planavimo srityje.

Jis užėmė vietą Robert Bo- 
wie, kuris neseniai grįžo į pri
vatinį gyvenimą.

rius. Rodos saloje ilgai užtru- mėgiamas visų. Sako, net ir šo
kusiose pasitarimuose arabus su viet^ Malik. klausydavęsis jo kai
žydais privedė prie paliaubų.

Tas faktas, kad'jfcu antrą kar 
tą Jungtinių Tttatų žmogui pas
kirta taikos premija už nuopel
nus maždaug toje pat srityje, 
čia pabrėžiamas, kaip rodantis, 
kokio svarbumo yra taika Vid. 
Rytuose.

Pearson turi daugiau nuopelnų
B

Čia skaičiuojant kanadiečio 
nuopelnus, šalia tarptautinės 
kariuomenės idėjos, Pearsonui 
priskiriama ir daugiau. Pirmiau 
šia čia prisimenama, kad šitas 
kanadietis yra daug prisidėjęs 
ir prie to, kad 1947 m. galuti
nai buvo pasiekta susitarimo 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
ir Palestina padalyta tarp žydų 
ir arabų.

Tuo metu jis tebebuvo eilinis 
Kanados delegacijos narys iri 
savo šalies ambasadorius Wa-j 
shingtone. Netrukus, 1948 m., 
jis tapo užsienių reikalų rpinist- 
ru, kuriuo išbuvo ligi šių metų 
vasaros, kai rinkimų rezultate 
jo liberalų partija pralaimėjo. 
Tuo būdu Nobelio premiją jį už-

bų, nors. šiaip jau ne visi turi 
tokią "malonę”.

Pearson ypač mandagus ir 
draugiškas yra su spauda. Ir 
Jūsų korespondentei ne sykį yra 
tekę su juo pasikalbėti. Čia y- 
pač prisimena jo širdingi žo
džiai, kuriuos teko iš jo išgirsti 
San Francisco mieste, kai tenai 
vyko JT dešimtmečio minėjimas. 
Tada viename priėmime jis Jū
sų korespondentei pasidžiaugė 
gražiu Kanados lietuvių kultū
riniu susiorganizavimu. Apgai
lestaudamas. kad “dabartiniai 
laikai” nepalankūs Lietuvos iš
laisvinimui, jis reiškė viltį, kad 
visdėlto tas išlaisvinimas turi 
ateiti. Todėl ir iš to punkto ma
lonu girdėti, kad Nobelio taikos 
premija atiteko tam kanadie
čiui.

Žemė drebėjo
POTENZA, Italija, spal. 20. 

— Pietinėje Italijoje žemė dre
bėjo praėjusį penktadienį. Ke
liuose miesteliuose buvo jaučia
mas žemės drebėjimas. Nuosto
liai nedideli.

Lenkijoje iliuzijos tirpsta

Vliko Vykd. Taryboje
darbas eina smarkiai
REUTLINGEN, Vokietija. — 

Ryšiumi su Kremliaus naudoji
mo savo paleisto žemės satelito 
politiniams bei propagandos tiks 
lams, Vliko Vykd. Taryboje kyla 
naujų problemų laisvojo pasau
lio mulkinimui iš raudonųjų pu
sės sumažinti. Be to Lietuvos ne 
priklausomybės 40 m. sukakties 
proga jieškoma būdų bei prie
monių dar daugiau iškelti lais
vajame pasaulyje raudonųjų pa
darytą skriaudą mūsų tautai.

Saudi Arabijos 
karaliaus raštas
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Sirijai ir lurkijai
BEIRUT, Lebanas, spal. 20. 

—Saudi Arabijos karalius Saud 
pasikeitė diplomatiniais raštais 
su Sirijos ir Turkijos vadais, 
bandydamas pašalinti politinę 
ir karinę įtampą Artimuose Ry 
tuose. Bet Maskva tebekaltina 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad, girdi, jos skatinančios Tur 
kiją pulti Siriją.

Saudi Arabijos karalius Saud 
pasiuntė privatų raštą Turkijos 
prezidentui Celal Bayar’ui, pri
mindamas Turkijos — Sirijos 
pasienio įsitempimo pavojų.

Bayar užtikrino Saudi Arą

LONDON, spal. 20. — Iliuzi
jos ir lūkesčiai, kuriais gyveno 
Lenkijos žmonės, pamažu tirps
ta, kai gyvenimas įrodė, kad 
Gomulka yra tikras komunistas 
ir kad jis jokiu būdu neleis, kad 
tikėjimas turėtų visišką laisvę.

Varšuvos studentų sukelti ne
ramumai yra tarsi "barometras, 
rodąs visuomenės nepasitenki
nimą ir nusivylimą.

Nori spaudos laisvės

Vakaruose galvojama, kad 
studentų neramumai iškilo ry
šium su jų laikraščio “Po Pros- 
tu” uždarymu. Tačiau iš tikrųjų 
didelė dauguma studentų, kurie 
protestavo prieš šį potvarkį, ne
simpatizavo minėtam laikraš
čiui, kuris atstovavo “liberali
nes” komunizmo idėjas. Studen
tai nori, kad Lenkijoje spauda 
būtų visiškai laisva.

Studentai, dalyvavę neramu
muose, oficialiai buvo pavadin
ti “chuliganais”. Galimas daly
kas, kad dalis jų nuėjo pertoli, 
tačiau visiems prisegti pažemi
nantį epitetą — tikrai komunis
tiška.

Lenkai tiki, kad jų Gomulka 
klusniai vyktįo Maskvos įsaky- 
->’>« Ypač tokią išvadą sustip
rino, kai, grįžęs iš Belgrado, jis 
pasakė Zerano plieno darbinin
kams kalbą, kurios turinys va
karuose nebuvo paskelbtas.

fiomulkos žodis

Savo minėtoje kalboje Gomul 
ka pažymėjo, kad Lenkija tu
rinti solidarizuoti su kitomis ko
munistinėmis valstybėmis, kar
tu pridėjęs, kad panašiai gal
vojanti ir Jugoslavija. Anot jo, 
reikia saugoti visus komunizmo 
laimėjimus ir neleisti, kad pasi
kartotų kontrarevoliucija.

Nors Lenkijos komunistai no-

Lenkų korespondentas
Washingtone

VVASHINGTON, spal. 20. — 
Lenkų spaudos draugija pasky
rė pastovų savo korespondentą 
Washingtone pirmą kartą de
šimties metų laikotarpyje. Ko
respondentu paskirtas Edmund 
Jan Osmanczyk, Lenkijos par
lamento nekomunistas narys.

Maskva pradėjo 
kampaniją

LONDON, spal. 20. — Rusi
ja vakar pradėjo kampaniją pre 
zidento Eisenhowerio ir sovietų 
komunistų boso Chruščevo su
sitikimui.

Britanijos premjeras Mac- 
millan šį trečiadienį atskrenda 
į Washingtoną tartis politiniais 
klausimais. Maskvos radijas da 
vė sugestijų, kad ir kiti turėtų 
būti pakviesti į konferenciją — 
atseit Chruščev.

Gal JAV prašys
pasmerkti sovietus

NEW YORK, spal. 21. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Henry Cobot 
Lodge užvakar tarėsi su augš- 
tais savo pagalbininkais, ar ne
reikėtų Jungtinėse Tautose pa
smerkti sovietus, kad jie įvyk
dė “netiesiogiai agresiją” Arti
muose Rytuose.

Satelitas Dakotoje
CAMBRIDGE, Mass. — spal. 

20. — Lcm Campbell jr., JAV 
mėnulio stebėjimo projekto di
rektorius, pranešė, kad vakar 
Rusijos žemės satelitas buvo 
virš Yankton, So. Dakota.

bijos karalių, kad Turkija ne- rėtų, kad išnyktų Siaurės At- 
ketina pulti Sirijos. į lanto Gynybos organizacijos

Turkijos — Sirijos pasienis į (N ATO)
buvo ramus, bet tik Alepp’e,
Sirijoje, netoli Turkijos pasie-

ir Varšuvos 
paktas, tačiau tai nereiš
kia, kad jie palaikytų neu-

nio, sirai patriotai, surašę de- ralumo politiką. Jų noras — 
monstraciją, šaukė: koks nors bendras saugumo pak

“Duokit mums daugiau gink- tas. kuris garantuotų laisvas

Vakarų Vokietija nutraukė 
santykius su Jugoslavija dėl to, 
kad pastaroji pripažino raudo
nųjų valdomą rytinę Vokietiją.
Tarptautinio pripažinimo sutei
kimas rytinei Vokietijai būtų 
Vokietijos suskaldymo pripaži
nimas ir 17 milionų vokiečių 
atidavimas vergijai.

JAV, Britanija ir Prancūzija
pritaria

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Britanija, yra simpatiškai 
nusiteikusios šitam Bonnos vy
riausybės žygiui ir pareišku- 
sios, kad pilnai supranta dėl ko 
taip daroma. Prancūzijos vy
riausybė iš anksto patvirtino 
savo kaimynės žygį. Kaip Va
karų Vokietija, taip ir šios trys 
šalys, nepripažįsta rytinės Vo
kietijos raudonojo režimo. Jos 
teigia, kad rytinė Vokietija yra 
Sovietų okupuota ir jos gyven
tojai neturi jokio balso val-
dŽ1°-’e' MASKVA, spal. 20. — Sovie-

Vakarų Vokietija nepareiškė, tų armijos laikraštis šiandien 
ar ji nutrauks santykius su paskelbė, kad Rusijos tarpkon- 
kiekviena valstybe, kuri pripa- Į tinentinę raketą — taip vadina- 
žins rytinės Vokietijos komu-1 mą “galutinį ginklą” — dabar 
nistinį režimą, bet kiekvienu at- Į jau gali naudoti raudonoji ar- 
veju atskirai spręs. mija.

Nežinoma ar diplomatinių nu, 
traukimas pakenks milioninei į 
prekybai tarp šių dviejų kraš-!
tų. Šioji prekyba siekia 100 mi-į prezidentas Eisenhowens nusi- 
lionų dolerių kasmet. Vakarų aUtęa prašyti sekančią kongre-
Vokietijos pramonininkai bi jo, aQ aeai ją aušvelninti mokslinių 
nustoti pelno. Jugoslavija bijo, l informacijų pasikeitimo suvar-

Pigesnis Kanados 
doleris palengvins 

eksportą
OTTAWA, Kanada, spal. 20. 

— Kanados doleris rugpjūčio 
mėn. viršijęs JAV dolerį 6 ct., 
krito ir dabar JAV dolerį viršija 
3 ct. Bankininkai aiškina, kad 
Kanados doleris pakilęs dėl dide
lio jo pareikalavimo iš užsienio 
investuotojų pusės. Dabar esą 
amerikiečiai kiek susilaikę nuo 
investavimų Kanado ji; be to pa- 
lengvėjus paskoloms, Kanados 
pramonininkai ir kiti nustoję 
skolinęsi pinigus New Yorke. Pi
gesnis Kanados doleris paleng
vinsiąs eksportą.

Armijos rankose

Ike prašys
VVASHINGTON, spal. 20. —

kad visai neteks vokiškų pre
kių ir pajamų iš vokiečių turis
tų, kurie sudaro didžiumą ke
liautojų Jugoslavijoje.

Apgailestauja 
Kol kas neatrodo, kad bus

nutraukta vokiečių mokama Ju
goslavijai reparacija. 67 milio
nų dolerių ilgalaikės, be jokių 
nuošimčių paskolos formoje.

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Von Bretano 
laikraštininkams pasakė, jog

žymus su artimiausiomis sąjun
ginėmis valstybėmis.

Atominis laivas
FALSANE, Škotija, spal. 20. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno atominis povandeni 
nis laivas Nautilus atplaukė į 
karališkojo laivyno trečiojo vie 
neto bazę čia vizitui.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Du lėktuvai numetė 128 statines diselinio aliejaus į Jung
tinių Amerikos Valstybių ekspedicinę Byrd stotį antarktyje.

— Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras princas

• Rekordinis studentų skai
čius įstojo šiemet į Kanados uni 
versitetus. McGill universitetą 
Montrealyje lanko 8,000 studen
tų, įskaitant Macdonald kolegi
ją. Quebeco Lavalio universite
tas turi 7,900 studentų.

• Remsis radaro linijomis. Ka 
nados gynyba, nežiūrint raketų 
bei naujų išradimų, ir toliau esą

lų ir įrankių išsikasti griovius”, rankas komunistinei vyriausy- pilypas įiandicn vizituos Jungtinių Tautų generalinę asamblėją rcm8,s radaro linijomis lektu
bei.

Finansine krize
New Yorke. vais ir raketomis, pareiškė Otta- 

wo8 pareigūnai. Bombonešiai ir

CAIRO, Egiptas, spal. 20. — 
Arabų lyga pergyvena finansi
nę krizę. Kelios valstybės ne
bemoka lygai nario mokesčio. 
Egiptas skolinąs lygai $221,-1 
000, Sirija — $70,000, Irakas 
— 130,000 ir Jordanas — $16,- 
000

Lenkijai dar toli gražu iki pa-. n , , . , . ,----- r------- „------- --------------------------
| geidaujamos laisvės. Jei komu- “ Sekanti “kmadienį baigsis dienos iviesos taupymo lai- paailieka pavojingiausias
nizmas laikinai pasidarė švel- kas (dayhght saving time). puolimo įrankis. Rusai pastaruo-
nesnis, tai tik dėl to, kad ap- ~ Britanijos karalienė Elzbieta ir jos vyras princas Pily- ju metu smarkiai padidinę bom- 

pas praėjusį ieitadienį žiūrėjo Maryland — North Carolina fut- j bonešių gamybą.
bolo žaidimų M avy land’c College Parke. =s=^=s^====:=======

— Amerikietis lakūnas WiUiam Wyatt, skridęs be susto- Oran
jimo ii Galvės ton, Tex., į Romą, turėjo lėktuvu nusileisti į At- Oro biuras pranešaė Chica-

gautų daugiau žmonių.

KALENDORIUS
Spalio 21 d.: Sv. Uršulė. 
Saulė teka 7:09. leidžiasi 

6:02
lanto okeaną. Jis buvo nuo žemės 40 mylių, bet 850 mylių nuo goję ir jos apylinkėje šiandien 
Romos. Lakūną jūroje iigelbėjo ispanų žvejai. — dalinai apsiniaukę ir šilčiau.
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APSINUODIJIMAS 
ANTIBIOTINIAIS VAISTAIS

MED. GYD. V. BALČIŪNAS

Šiame moderniame amžiuje Terramycin ir Aureomycin. 
gydymas be antibiotinių vaistų Normaliai vartojant 1-2 g. per 
atrodytų visiškai beveik neima- dienų, paprastai apsinuodijimo 
nomas. Tačiau juos perdidele reiškinių nepastebima. Tačiau 
doze vartojant galima susilauk- pas silpnesnius žmones, sūnai
ti ir neigiamų reiškinių. Iš vi- kinus bakterijas, gali jų vietų 
sų antibiotinių vaistų nepavo- užimti grybeliai arba pradėti
jingiausias yra Penicilin. Tam 
tikrais atvejais vartojant ir 30 
-40 milionų vienetų per dieną 
nebuvo pastebėta neigiamų reiš
kinių. Tačiau, vartojant dar di
desnį kiekį arba inkstams esant 
netvarkoje, buvo pastebėta epi
lepsijos reiškinių ir susilaukta 
mirties atvejų. Vartojant juos 
intralumbal neturėtų būti pra
šokta 20,000 vienetų per dieną. 
Alerjiški reiškiniai pasirodo be
veik iki 10%, t. y. ant odos at
siranda alergiškas dermatitis, 
exanthema, anaphylakVsche 

Schock, pakyla temperatūra ir 
t.t. Jeigu tampa sunaikinti nor
malūs “gyventojai” skilvyje, žar 
nose, bronchuose ir gerklėie, jų 
vietą gali užimt grybeliai (Soor) 
ir padėtį gali žymiai pabloginti. 
Tokiu atveju reikėtų tuojau nu
traukti penicillin’o įšvirkštimą 
vartoti antihist aminius vaistus, 
o sunkesniuose atsiliktuose j 
švirkšti į kraujo infus apie 50 
60 ccm 40% cukraus skiedinio 
ir taip pat nepam;ršti pridėti 
dar apie 150 m? Hydrocorti 
son; neblogai veik;a ir lumbal- 
punktion.

Streptom’cinrs. Strep^omici- 
has daugiausiai yra vartojamas 
kovoje su dž'ovos ba ilomis. PiT 
moję eilėje jis ga1! sukelti exa.n 
temą, tempera tf’^o- nekilta 
egzemą ant ranku :r ver’o Re
tesniais atsitiktai ',.*s:ran'’a 
sumažėjimas balt'’’” kra”"o r” 
tuliukų ir t.hvo*'b~penie. Taip 
pat gali bū'i sužaloti nervai — 
vestibuliaris ir acus',c”s. Pap
rastai šitokie suž tę-imai pas:- 
rodo po 150-200 -r-n—i- varto
jimo, tačiau kali als”;k'r ’r n' 
mažesnio kiekio. ;cin?;-
paprastai dauginu ž lo a nerve 
vestibuliaris, mažiau nervą acus 
ticus. Tačiau dihy’rostraptomi- 
cinas žaloja dau?iau nervą acus 
ticus. Po mažo sužalojimo, nu
traukiant tolimesnį šio vaisto 
vartojimą, padėtis g" Ii susinor- 
muo'ti. Paprastai turė'ų būti ne
peržengiama 1 grunto dozė per 
dieną. Jeigu numatomas ilgesnis 
šiuo vaistu gydymas, turėtų jis 
būti duodamas tik kas antrą ar 
trečią dieną. Kartu varto'an 
vitaminą “A”, .ps'nuodiiim 
reiškiniai gali būti išvengti. 
noma, kad galima vartoti ir m 
šinį streptomicino ir dihydre 
streptomicino ir tuo būdu nur- 
tomų pavojų dalinai išvengti

Kokių gražių papročių 
sukurta

Mūsų senoji lietuviškoji šei
ma savo egzaminą puikiai išlai
kė, nors ir sunkiose sąlygose ji 
išsaugojo gimtąją kalbą. O Lie
tuvoj kryžiais ir koptėlėmis nu
sėti mūsų šalies laukai, sody
bos ir pakelės vaizdžiai rodo, 
kokių gražių papročių buvo su
kurta. Taip pat mums visa tai 
sako ir primena, kad kaime 
inūsų močiutės jieškojo išmin
ties ir stiprybės kovnj už savo 
tikėjimą, doros reikalus ir Lie
tuvos laisvę.

Mums gražu paž’ūrėti į mū
sų praeities pave’’ s’us kuriuos 
dailininkai lipdo ir piešia. Štai 
dailininko Rimšos “Lietuviško
ji mokykla” — motina prie ra
telio moko savo vaikutį; arba 
vėl “Motina su rožančium ran
kose suklupusi prie pakelės kry
žiaus”. Šie paveikslai mus žavi 
ir daugelį jaudina. Bet ar mos 
jaučiame, kiek jėgų reikėjo sa- 
Vy sukaupti, kaip užgrūdinti 
valią, kad tuos taurius naveiks- 
lus įspaustų į gyvenimą?

Vertina un;versitetA
Jėzuitų vadovauiamaa St. 

Louis universitetas per metus 
laiko gavo aukų j airiems moks 
lo reikalams iš viso $4,374 489.

P. ŠILEIKIS, 0. P.Žmogaus reagavimas 
į karštą

Prancūzai turi “Studijų komi- 
siią žmonių problemoms tropiki-
nėse zonose tirti“, ši komisija dar haros darbininkai kasdien gauna 
nėra visų problemų išsprendusi, 6 piliules sodiumo chlorato su ma- 
bet, vadovauiant gvdvtojui specia- įa kalio druskos priemaiša ir tru- 
listui dr. Francis Barrey, jau pri- Į put* magnezijos.
ėjo šių išvadų. j valgyti patariama viaai šviežią

Karštyje nelaimingų atsitikimų maistą, todėl Saharos darbininkai 
skaičius darbovietėje kyla ir tuo iš lėktuvų aprūpinami šviežiu mai- 
pat laiku žmonių darbingumas ma- stu, laikomu šaldytuvuose. Daug 

gyvulių riebalų vartoti nepata
riama, bet liesą mėsą valgyti pa
tariama kiekvienu metu. Šviežias 
sviestas ir žalios daržovės laiko
mos tinkamiausiu maistu; jų var- 

prakaitavimo. Europietis Saharoje tojimo kiekis — neribotas. Kovai 
gali per 1 valandą netekti skysčių su nuovargiu patariama vartoti 
organizme iki 2 litrų, t. y. tiek skv vitamino C ir B piliulės. Tikslus 
sčių išprakaituoti. Būtų negera meniu Saharos darbininkams dar
dirbtinėmis priemonėmis sulaiky- nenustatytas.
ti prakaitavimą ir taią pat būtų Saharos gydytojai žiūri optimis

tiškai į darbus toje karštoje dy
kumoje. Jie pastebėjo, kad vado
vaujamas personalas — inžinieriai, 
vidutiniškai imant, yra 56 metų ir 
visdėlto karščius pakelia gan ge
rai. Europiečio organizmas per sa 
vaitę prisitaiko prie tropinių karš
čių.

Sahara yra europiečiams augš- 
čiausių karščių simbolis, bet saha- 
riškų karščių yra ir Amerikoje — 
JAV — pvz. važiuojant geležinke
lio linija Chicago — Los Angeles 
ir išlipus iš traukinio j peroną Ai

zijos, kuri įrituoja virškinimo or
ganus.. Tyras vanduo yra reko
menduojamas. Su kiekvienu litru 
prakaito žmogaus kūnas praranda 
3 gramus druskos; šis nuostolis 
turi būti greit kompensuotas. Sa-

buquerque stoty, per 2 minutes, 
jei stovėsi saulėje, būsi nuo vir
šugalvio iki padų prakaite, o to
kių karščių, kaip Nevv Mexico, yra 
ir Arizonoje, ir Pietų Kalifornijo
je. Kam tenka tose valstybėse gy
venti ir dirbti, tam galioja Saha
ros darbininkams nustatyta dieta.

J. (is.

žėja. Vyrai turi mažiau atsparu
mo augštai temperatūrai negu mo
terys. Didžiausias pavojus iš karš
čių — tai žmogaus organizmo de- 
hidracija, kuri kyla iš perdidelio

augti tos bakterijos, kurios šio 
medikamento nebuvo sunaikin
tos ir iššaukti viduriavimą. Var
tojant didesnį šių vaistų kiekį, 
galima susilaukti ir mirties at
vejų. Neblogai yra su šiais vais
tais duoti dar Yoghurt. Pasiro
džius didesniam viduriavimui, o P, prakaitavimą ir taiRps
, » , .................. . klaida nuogą kūną išstatyti sau-
dar ypač su kraujo mišiniu, rei- jgg spinduliams. Geriausia apran

ga — tai ploni medvilniniai ir pa
laidi drabužiai. Arabų burnusas 
yra šiuo atžvilgiu reablituotas. 
Saharos darbininkams rekomen
duotume darbo metu vilkėti med
vilniniais nakties marškiniais.

Kuo kompensuoti išprakrituoią- 
ma skysti? Vienu balsu gydytojai

ketų šių vaistų tiekimą nutrauk 
ti ir vartoti Erythromyciną, ku
ris veikia likusias bakterijas.

Chloromycetin. šis vaistas 
daujiausia yra vartojamas gy
dant Typh ir Paratyph; gali iš
šaukti ilgesnį laik? vartojant sako, kad jokie alkoholiniai gėra-
mažakraujystę ir ‘ sunaikinus lai nėra ?eras, išprakoituojamų 
. , .. . • • skysčių p’kaitalas. Saharos šuli-
bakterijas, grybelių invaziją. njų vandenyje esama daug magne-

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baidy, pečiy, televizijos aparaty, šaldytuvy, ki- 

’ ; ska’bino nainj ir daug kitu nreki". Ka’nos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 mėty.

Svečiy kambario baldai, Nylon, vilnos ar kity medžlagy, gerlaiisly Ame
rikos fabriky kaip Pulman, Karpen, Howard 2 daliy tik ............. $149.00
Sofos miegojimui gražiausiy spalvy tik ..................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo...................... ................ 39.00
3 daliy miegamieji, riešuto ąžuolo.......................................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pedy ............................... 159.00
Virimui porce'ano pečiai nuo.................................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svary talpos .. ........................................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto.............................................. 29.00
Knygy spintos su stiklo stumdomom durim................................ 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quakęr nuo............  ................... 89.00

VISOS PREKES GARANTUOTOS KOKYBES

MAJOR FURNITURE, Ine.
Tel. CAlumet 5-32073207 So. Halsted St.

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. Ir ketvlrtad 9 — 9:30 
Kitom dienom 9 — 6; Sekmadieniais 12 — 5

— Jungtinėse Amerikos Val
stybėse labiausiai paplitusi pa
vardė yra “Smith”, tos pavar
dės žmonių JAV yra net pusant 
ro miliono. Labiausiai paplitęs 
vardas yra “John”.

-CKXXXXHXXX><XX)<><X><XXXXX>CKX>O

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.#5 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.95 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95

Didelis pasirinkimas elektriškų na- 
mū apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvSje

•Daina

TCLEVISIOn
Csales- service)

MM. Ini. A. 8 HM F NAS 
3321 8. Halated — CLiffside 4-5665 
štdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.

ir ketvirtadieniais 9—9 
WXXXK>00000000000-0-000ooooo

OR. I. ir K. AGLINSKAI ,
GYDYTOJAI rR CHIRURGĄ!

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susitari ma . 
Al valandos skambinti telefonu 1 

HEnilock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
j p. kasdlan išskyrus trečiad u

•ted
Re* tel GRovehili 6-5603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. ANNA BALIŪNAS
KTU, AUSŲ, NOSIES t? 

gerkles ligos 
— Pritaiko akinius 

6322 South IVeetern Avenue 
ai. kasdien ,0-12 vai i. 7-9 va 
ak šeštadieniais 10 , vai Trečia 
'^nlals uždaryta Kt laiku, susitarė

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229
Rea te.ef. U’Albrook 5-5076

OR. VL. BLAŽYS
LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
(701 Noutb Damen Avenue

Kampas 47 tos tr Daman Avi 
, ' kasdien nuo B - -8 vai vai 

šeštad. 2—4 vai. vak 
I " člad Ir kitu laiku pagal auta, 

relef. oftao LAfayettc 3-604*
Re*.: W\lbrooU 5-304*

ofise HE 4 l>B4v rez H h 4-2124

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71»t Street
Va) Pirm ketvlr , penkt 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartlea 
tekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.1

6317 Sonth tVestern A vena* 
Chicago 29 III 

telefonas REpublie 7-4900 
R .-aidencla: GRovehili 9-8161

,oslmatymal pagal sutartlea

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
■ftso vai nuo $-4 Ir nuo 6-8:80 v 

»ak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
Trečladleniale pagal sutarti 
Ofiso tel Vlrglnla 7-0086

Resklenct Joe tel. BEveriy 8-S34 i

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. aknierija ir moterų ligų 

2454 West Hat Street
f I-06 ir Campbell Ave. kampas) 
al.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

iešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
itždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
Residencijos — STcvvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
VDYTOJAS IR CHTRITIGAP 

756 Wmt S5th Street
kampas Halsted Ir 88 ta gatv$ 
kL 1—4 Ir 6:30—8:80 p p ka*
■n Išskyrus trečiadieniu* Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

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

VDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'LIETT'VIfi GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

tli kasdien duo i-—4 p p Ir 7:8. 
kl 9 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta

Telefonas GRovehili 6-1505

OR. ALDONA JUŠKA
AKTU LIGŲ SPFCTALIST1 
- PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. 9- 12 lr i » » » pagal
..įtarime Išskvmre trečiadieniu*

2422 W. Marąuette R«ad

<»flan Ir buto tel OLymplc 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So 49th Conrt. Cicero
><aadlen 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad 

Ir šeštad tik 10—12 vai

Tel. REUanoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
''DYTOJAS nt chirurgą

ir-r’-’ Ig 1 TIIV'I’OJ Ag
3925 Wrat 5»th Street

i Vai eiruiad . autrad.. ketvlrtad. tr 
■ penktad nuo 1—4 P P 6:S0—8:$0 
i vai vak Trečiad ’r šeštad. 1—4 v. 

P P_______________ ___________________
Tei. ofiso lr buto OLymplc 9-4159

DR. P. KISIELIUS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. l5th SU Cicero
Kasdien l t vai. lr B s vai vak

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette >-$210, jei 
neatsiliepia, Šaukite KEdzle 8-286 8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

, Orthopedas - ProU-dMa. 
Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai Spro. imgalba kojon 

4 Arob Supports) lr u L
Vai.. 9 4 ir 6-8. fieštadlenials 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAH
2850 W. 63rtl St., Chicago 29,0) 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42JOT W. 63rd St
Ofiao tel. REUanoe 6-4410 

Kezld. telef. GKovehUI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad lr šeštad paga) sutarti

Ofiso tel. ri.fffBtde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALISTE

7156 South Western A.enu.
(MEDICAL BUIIJJING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo tl vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p p. šeštad ll 
vai. ryto tkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso —r HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4 732

D R. A. MACIO N A S
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 ik) 8 vai. vak.

Vai.:
fieštad

nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
nuo ? lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Spccialybfi — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 107 48 South Michigan Avp

Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hille
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vt.į 

Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. v.,
šsklrus trečiad Šeštadieniai* nuo 
kl 4 vai. popiet.

rel,; Ofiso — PDIIman 5-676* 
Buto BEveriy 8-8946

Ofiao HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock 4-8761

OR. A. NARBUTAS
PLAFCIŲ IR VTDAVS UOO6 

2745 West 69th Street
priešais Sv Kryžiau* ligonine 

Priima pagal su«1tarlma

DANTISTAS

DR. i. A. PAUKŠTYS
1258 So tVhlpple Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos nuo 10 lkl 12; 1—6; 7-9 

šeAtad 10 —12 Trečiad. uždaryte
l.Afayette 3-4919 

Namų — CEdarercst S 7786

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 3 —7 vai vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1 484. Resid. 2487 
W 62nd St.. tel. Renublic 7-8818. 

Ofiso telefoną* — Ktehop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kaadlen nuo 2:00 Iki 9:00 v
Trečiad Ir sekmad tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadtvay, Garv, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 8 v. p. p. iki 8 
v. v., šešt. 10 v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGIN£S IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street 

Priešais šv Kryžiaus Iigonln9 
Telef. REpublie 7-2390 

▼AL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Sešt. auo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susltarua telefonu.

Dft. ANT. RUDOKAS Opt 
Tikrina aki* Ir pritaiko aklnlna, 

keičia .tikiu* tr rčmns 
AreU 6 b S O&hfortuar YA 7-7381

Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad už 
larvta). šeštad. 16 ryto lkl I ▼. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

OR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
'Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kaad 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 Heat Iflth Str., Cicero 
vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvmliall 3-0959
Kitu laiku Ir trečiad susltarua 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 prba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., fieštad 
2-4 vai popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, res. GH). 8-6198

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
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PASAULIO KULTŪRINIMAS
Vienas mūsų dienraščio skaitytojas atsiuntė mums tėvo P. 

Caironi, SJ, Indijos misionieriaus, laišką, išplatintą JAV gyven
tojams ir prašantį paremti jo misijas. Mūsų skaitytojas yra pa
brėžęs porą to laiško vietų ir savo prieraše prašo, kad šis laiš
kas būtų pakomentuotas mūsų dienraščio puslapiuose.

Pirmiausia, jis atkreipia dėmesį į tai, kaip mažai šioje mi- 
< sijų srityje žmonės uždirba. Misionierius rašo: “Tos vargšės 

moterys, mūsų konvertitės, uždirba 10 centų per dieną nešda
mos smėlį, plytas ir akmenis ant savo galvų deginančioje saulės
atkaltoje”. •

Toliau misionierius mini, kad per 150 metų Europos tautos 
vežė iš kolonijų žaliavas, kuriomis pralobo, ir nesirūpino pla
tinti tikėjimo Azijoje ir Afrikoje. “Nevertai naudojasi krikš
čioniškosios civilizacijos turtais tie, kurie nesidalina jais su ne
tikinčiais, kenčiančiais baisų kūno ir sielos skurdą”. — Taip ra
šo Indijos misionierius. Toliau jis primena Amerikos žmonėms jų 
šunų ūkį su triaugščiais jų namais ir kitus dalykus. '

DAR NEAIŠKUS JAUSMAS
Mes esame dėkingi mūsų skatytojui už atkreipimą dėmesio 

į šią problemą. Kaip tik šiuo metu mes esame misijų sekmadienio

ŠVIESIOJO VILNIAUS VYSKUPO 
SANDARBININKAS

S. MATULIS,

Kun. Kazimieras Rėklaitis, 
MIC, kuris šalia kitų svarbių 
darbų kelia sunkią, bet draug" 
ir malonią naštą — Dievo tar
no arkivyskupo Jurgio Matulai-

mo buvo uolus rengėjas rr da- ris neseniai buvo įsteigęs, glo- 
lyvis, su dešiniaisiais balsuoda- bėju. Paskirtasis pareigas ėjo 
mas už visišką Lietuvos nepri-, nepaprastu atsidėjimu per pen- 
klausomybę. Laisvu laiku pas kerius metus. Jaunutė vienuo- 
Rėklaitį Maskvos studentai Z. lija greitai sustiprėjo vidujiniai 
Starkus, Vyt. Endziulaitis, E. ir išoriniai. Seselių reikalams 
Turauskas, P. Karvelis, Jucaitis globėjas parašė ir išleido tris 
ir kiti svarstė naują krikščionių knygutes.
demokratų programą. į 1919 m. liepos mėnesį kun.

1917 ir 1918 m. vasarą pra- Rėklaitis, pats dar naujokas, 
leido pas kleboną Kaz. Juršėną Vilniaus vyskupo Jurgio skiria-
Babanavičiuose ir kitur. Jo ir mas marijonų naujokyno vedė- 
kun. V. Grašio, Oršos klebono, ju. Per ketveris metus magistrą 
patarimais ir parama išsprūdo vimo paruošė marijonams eilę 
iš bolševikų. Jo, kaip “Vado” žymių kunigų ir brolių. Be to, 
redaktoriaus, jau jieškojo areš- dėstė mergaičių gimnazijoje, pa

M.I.C.,, Roma

naus būdo žmogus, kilnios šir
dies asmuo”.

Su ateitininkais

Petrapilio lietuviai buvo dar-
čio beatifikacijos bylos vedimą, bininkai, studentai, profesiona- 
— spalio m:n. 22 d. prikopė 70 lai, mokytojai, valdininkai. Ka- 
metų slenkstį. ro metu užplūdo pabėgėliai. Vi-

Sukaktuvininko gyvenimo ke-1 suomeninėje veikloje prof. Rėk- 
laitis pirmiausia susidūrė su a- 
teitininkais, kuriems vadovavo 
Valdemaras Čarneckis, vėliau 
Lietuvos ministeris prie Kviri- 
nalo Romoje (1925-1938), Sibi
ro kankinys. Susirinkimams 
kun. Rėklaitis pavesdavo savo 
butą. Studentų ateitininkų vei
kime labiau ryškėjo. Čarneckis, 
Graužinis, Gruodis, Lukošius, 
Karvelis, Turauskas, Andziuly- 
tė, Čarneckaitė, Žilėvičiūtė ir ki
ti. Moksleiviuose ateitininkuose 
ypač išsiskyrė Paliulytė, vėliau 
Ladygienė ir Vitkus. Kan. J. 
Senkaus suburtas lietuvaites zi
tietes (apie 200) kun. Rėklai
tis švietė paskaitomis. 1916 m. 
rugsėjo mėn. kųn. prof. Rėklai
čio bute nustatytos gairės at- 
bėgėlių subūrimui ir savaitraš
čio “Vado” su vaikams priedu 
“žvaigždutė” įkūrimui Redaga
vo kun. Vailokaitis. Atsakomuo
ju redaktorium rašėsi kun. Rėk
laitis. “Vadas” stiprino tėvynės 
ilgesį ir nepriklausomybės min
tį, ragino grįžti į Lietuvą. Kai 
liet. bolševikai grįžimą trukdė, 
“Vadas” nešykštėjo jiems kir
čių. Pagaliau valdžia “Vadą” 
uždarė (1918.VIII), tačiau jo

lias nėra eilinis. Jo gilūs veik
los pėdsakai yra įspausti ne tik 
Lietuvoje, Petrapilyje, bet taip 

I pat Amerikos ir Italijos liatu- 
: vių tarpe. Prof. dr. Zenono Ivins 
kio surašytų ir jubiliato papil
dytų atsiminimų (iki 1927 m.) 
rankraštis mus įgalina nors šieknuotaikose. - .......

Misijų problema šiandien įgyja kažkokį naują atspalvį. Mu- Įtiek pras leisti jo gyvenimo ir
myse pabunda sąmonė, kad tas žmogus, gyvenąs kažkur toli ir !vei 08 rai ą‘ 
besisielojąs kitais dalykais, negu aš, nėra man visiškai svetimas.
Sunku būtų tiksliai aptarti, kas yra šis dvasinis ryšys. Tai yra 
kažkoks neaiškus, bet kilnus jausmas, kurį analizuodami toliau 
galėtume pastebėti, kad bunda žmonijos vienybės sąmonė. Ši są- Gimė 1887 m. spalio 22 d. Sin 
monė dar yra tokia šviežia, kad nuo jos tikslesnio apibūdinimo tautuose, Šakių apskrityje, švie

Brendimas ir petrapiliniai 
darbai

geriau yra susilaikyti.
Tačiau klaidinga būtų manyti, kad šios rūšies jausmai yra 

tušti. Panašiai neaiški praėjusio šimtmečio pradžioje buvo tau
tybės sąmonė. Bet netruko praeiti keliasdešimt metų ir ji, kaip 
galinga srovė, užliejo visas Europos tautas. Dabar tautinės są
monės srovė yra pagavusi jau Azijos ir Afrikos tautas ir ten 
daro tą patį, ką ji anksčiau yra padariusi Europoje.

Panašiai gali atsitikti ir su žmonijos vienybės sąmone. Tau
tinė mintis dar atrodo šitai sąmonei stovi skersai kelio, bet kas 
bus po 10 ar 20 metų, šiandien negalima pasakyti. Klaidingai 
suformuotų uždavinių išvarginta žmonija gali staigiai pabusti, 
kaip žmogus iš gilaus miego, aktyviam tarptautiniam bendradar
biavimui. Dėl tų klaidingų uždavinių ji buvo įvelta į baisius ka
rus ir beviltiškas politines situacijas.

MILŽINIŠKA NETVARKA
Žinoma, teisus yra Indijos misionierius, kai jis tragiškai nu

šviečia savo konvertičių ūkinę būklę ir prašo paramos iš ameri
kiečių. Tačiau tokių misionierių yra ne jis vienas. Panašiai galė
tų rašyti ir tas lietuvis misionierius Brazilijos gilumoje, apie kurį 
aną dieną rašančiam šiuos žodžius pasakojo P. Babickas.

Pagaliau, jei mes įvertintume uždarbį žmonių, dirbančių Lie
tuvoje ar Sibire, kažin ar santykis būtų geresnis už tų Indijos

šioje mokytojo-valdininko šei
moje, kuri išaugino 4 sūnus: 
teisininką Praną, gydytoją Pet
rą, inžinierių Viktorą ir kuni
gą Kazimierą — sukaktuvinin
ką. Nuo mažens ėmė kilnotis. 
Pastoviau apsistojo Marijampo
lėje, kur išėjo pradinius ir vi
durinius mokslus. Pajutęs Dan
gaus balsą, šaukiantį kunigys
tėn, 1904 m. stoja Petrapilio 
-Mogilevo seminarijon. Čia jis 
pasirodo aiškiai apsisprendęs lie 
tuvis, nors motina iš mozūrų 
krašto. Seminarijoj radosi apie 
150 klierikų, kurių trečdalis bu
vo vieningų lietuvių. Iš lietuvių 
profesoriavo kunigai Karevi
čius, Strakšas ir aplenkėjęs Balt 
rūšis. Semįnariją baigė trečiuo-

gelbėjo sielovadoje. Pirmus vie
nuoliškus įžadus buvo padaręs 
1919.XI.1, o amžinuosius — po 

i trejų metų. 1923 m. liepos mė
nesį išsiunčiamas darbuotis tarp

Kun. dr. K. Rėklaitis, MIC

tė, tačiau šių mergaičių dalis 
buvo 1918 m. Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolijos Mari
jampolėje vienos iš pradininkių.

Po 1917 m. kovo revoliucijos 
Petrapilyje gimė kun. Vailokai
čio sumanytoji ‘/Liaudies Sąjun
ga”, kurios tikslas buvo pabė- buvo tikra kad 1911 m ml_
gėlių ir išeivių švietimas, ruoši- 'paskutiniam baltų rūbų ma
mas kovai už nepriklausomą rijonui kun v marij
krikščioniškais pagrindais Lietu j nų vienuoIiJa esanti augusi. Vis 
vą. Ji plačiai paplito. Įsikūrė a- kag paaiškėjo tik tėviškėje. Su- 
pie 60 skyrių su maždaug 60,000 sitikimas 8U senaisiais draugais 
narių. Sąjungos reikalus vedė kunigais dabar atgimugiaifl ma. 
prof. Rėklaitis. Centro posėdžiai, rjjonais> ypač su jų vyriausiu 
vykdavo jo bute. Sąjunga įstei-, vadovu Dievo tarnu Jurgiu
gė prie parapijų eilę pradinių Matulaičiu, 1918 m. spalio mė- 
mokyklų, vidurinę mokyklą-kur negį jį pakreJpg j marijonuS, 
sus ir liaudies universitetą. Kai nors anksčiau> kaip jėzuitų auk. 
pop. Benediktas XV paskelbė lėtinį8> linko j jėzuitu8. Jei ka- 
Lietuvių diena, sąjunga rėmė dai8e petrapilyje (1907-1908) 
rinkliavą ir sutelkė 70.000 rub- DieVo ąkademijos prof,
lių, kurie buvo sunaudoti pabė- Matulaitį regėjo tik prabėgomis,

tuoti.

Nauju keliu prisikeliančioje 
Lietuvoje

Per Vilnių kun. prof. Rėklai
tis atsirado Kaune. Čia vysk. Amerikos lietuvių.
Karevičius jam patarė: “Va- Amerikos lietuviuose ir Apašta- 
žiuok pas tėvą Jurgį”, atseit, iy Sosto papėdėje
pas kun. prof. dr. Jurgį Matu- Atkilęs į Chicagą, vedė nau- 
laitį į' tėviškę — Marijampo-1 jokyną( redagavo “Laivą”, dir- 
lę ir stok pas marijonus. Sve- Į bo “Drauge”, kaip vienas iš 
čias paraginimo nesuprato, nes redaktorių, nuo 1924 m. kapelio 

navo pas seseris Kazimierietes 
ir jų akademijoje, kur mokėsi 
išimtinai lietuvaitės. Kada kard. 
Mundelein sužinojo jį buvus pro 
fesotium, pakvietė Mundelein 
seminarijon lietuviams klieri
kams, kurių badavo apie 10, 
dėstyti gimtąją kalbą. Talkino 
parapiniame darbe Melrose Park 
ir kitur, rinko aukas globoto
sioms Lietuvoje seselėms. Jį ža
vėjo ir skatino bendradarbių, 
ypač kun. Felikso Kudirkos, uo
lumas. “Jis buvo, sąko jubilia
tas, gilaus proto ir plačios šir
dies”. Pažinęs didžius seselių

gėlių šelpimui ir grąžinimui į tai nuo dabar rySįai tarp jų pasi 1 kazįmieriečių’r darbu8 ja3~aūįš-
Lietuvą. Jos dėka 
lietuvių galėjo saugiai

. tūkstančiai. dar6 tamprūs. Kun. Jurgis liko!,tai gerbė, “ypač jų motinėlę Ma 
. . . , ia\ ‘į jo vyriausias vadovas, o vado- Kaupaitę. Tai buvo protin-

pasėtaS grūdas kerojo. Prof. vYnen ir parsigabenti rantau- vaujamasjg — vienas pagrindi- ga, Dievą ir artimą mylinti vie- 
Rėklaitis karštai rėmė kun. Vai-j Pas- , i nių sandarbteinkų. 1 nuolė, kuri viską pašventė Jo
lokaičio mestą mintį steigti | Nors politikoje maišytis ne- Tuojau šv. Sosto valia kun.1 garbei ir sielų išganymui... Kai 
spaustuvę ir merginoms vienuo- norėjo, tačiau aplinkybių ver- Jurgis turėjo apimti Vilniaus buvo koplyčios pašventinimas,

ju. Per šešerius metus (1908- liško pobūdžio šv. Pauliaus drau čiamas tampa vienas iš lietuvių vyskupiją. Palikdamas Marijam pats J. Eminencija kardinolas
1914) mokslus gilino Romos giją. Rėklaičiui teko būsimų se- katalikų tautininku partijos kū polę, vyskupas kulrigą Rėklaitį Jurgis Mundelein ją išgarbino

moterų. Gerai informuoti ir ne amerikiniai šaltiniai sako, kad Gregorianum universitete, gy* sėlių dvasinis auklėjimas. Nor3 rėjų. Partija Petrapilio seime paskyrė Švč. Mergelės Marijos viešai, lyg ją kanonizuodamas”,
du trečdaliai žmonijos gyvena pakankamai nepavalgydami. Iš'vendamas Germanicum-Ungari- revoliucija uždegtą žiburį užpū- turėjo apie 50 atstovų. To sei- Nekalto Prasidėjimo Seserų, ku- (Nukelta į 4 psl.)
kitos pusės, JAV pajamos sudaro beveik pusę viso pasaulio pa-I cum kolegijoje ir bendraudamas
jamų, kai tuo tarpu čia gyvena tik 9% visos žmonijos. Vadinas, su 6 lietuviais studentais. 1913 J/ 
pasaulyje yra daug ūkiškos netvarkos. Pvz. Argentinoje žemės m. spalio 28 d. pašvęstas kuni- 
ūkyje dirba 6 milionai žmonių, kurie neturi savo žemės. 35% gu. Mokslus vainikavo filosofi 
visos galimos kultivuoti žemės priklauso mažai savininkų grupei, jos ir teologijos daktaratais. 
Čilėje reikalai yra dar blogesni, nes 80% žemės priklauso nedi- Karui tvinkstant 1914 m. vasa 
delei žmonių grupei. Dėl to netenka stebėtis, kad Pijus XII tiek rą sugrįžo į Marijampolę, be4 
vyrams, tiek moterims Pietų Amerikoje nuolat primena didės-, rugsėjo mėn. jau buvo Petra- 
nio artimo meilės supratimo reikalą. j pilyje seminarijos profesorius.

Taigi, štai mes matome, kaip plečiasi ta problema, kurią1 Tuojau atsivėrė ir kiti platūs 
dramatiškai kelia Indijos misionieriaus laiškas. Ji pasidaro to- darbo barai. Per 4 metus savo 
kia plati ir tokia sunki, kad ne vienas gali numoti ranka, šaky-1 bute lietuvius klierikus lavino 
dama, jog nieko negalima padaryti. ; gimtojoje kalboje. Dėstė pats

Didysis šios problemos sunkumas glūdi tame, kad nėra leng-i šeimininkas ir kun. dr. Jonas 
va susigaudyti, nuo ko reikia pradėti. 'O pradėti ką nors reikia, Totoraitis, MIC. Lietuvaičių in- 
nes, jeigu mes nieko negalvosime ir nedarysime šiuo reikalu, at- teligenčių, kurios linko į vienuo- 
eis komunizmas ir viską “išaiškins” ir viską “sutvarkys”. linį gyvenimą, dvasinis lavini-

NE BE RELIGIJOS I mas, dėstymas tikybos gimna-
Ką tad reikia daryti? — Praktiškiausia bus galbūt pasiun-1 rijoje, talka sielovadoje — ka- 

tus 5 dol. misionieriui. Tačiau, kas manytų, kad visa ši problema tedroje, Liesnos ir Za Nievskoj 
yra piniginio pobūdžio, nebūtų jos pilnai supratęs. Kas manytų, , Zastavoj priemiesčiuose — užė- 
kad Amerika yra kalta, jog ji turi pusę pasaulinių pinigų ir šios , mė prof. dr. Rėklaičio atlieka- 
problemes išsprendimui užtektų Amerikos pinigus išdalyti visam mą laiką. Pastarajame priemies 
pasauliui, tas bandytų spręsti problemą komunizmui giminin- tyje patalkindavo klebonui Te
gu būdu. ofiliui Matulioniui, vėlesniam

Netvarka ekonominiame gyvenime išduoda gilesnę netvarką,
būtent — tarpusavio žmonių bendravimo netvarką. Socialinė ne
tvarka savo ruožtu išduoda religinę žmonijos netvarką. Reli-, biliatas. “Jis buvo uolus, švel 
ginė netvarka gali būti dvejopa: arba pati religija yra klaidinga
ir smukdo žmogų, arba religija yra teisinga, bet stengiamasi prak
tikoje išvengti jos principų.

Šį kartą mes'turime reikalą su abiemis atvejais. Visų pir
ma didelė žmonijos dalis dar nepažįsta tikros religijos ir dėl to 
negali savo tarpusaviu santykių pilnoje dieviškoje laisvėje kul
tivuoti. Bet šalia to mes turime perdaug krikščionių, kurie iš
dirbinėja labai sudėtingas teorijas pateisint^ nesidomėjimui sa
vo artimu. Vistiek, ar tai bus liberalizmas, duodąs perdaug lais
vės politikui ar savininkui, ar individualizmas, ugdąs uždarą žmo
gaus dvasingumą. Visi šie sąjūdžiai turi vieną tikslą — išlais
vinti mus nuo negailestingos artimo meilės pareigos.

TAUTA IR PASAULIS
Dar gali kilti klausimas, kaip turi reikštis mūsų rūpinima

sis žmonija, kad jis neišvrrstų į paprastą internacionalizmą? Ar 
mes, duodami aukų misijoms, nekenkiame savo tautos reika
lams? Ar, dirbdami misijų darbą, mes neapleidžiame savo tau
tos dirvų.

Ne, skriaudos savo tautai mes nepadarome. Padėdami kitų 
tautų žmonėms išsivaduoti iš išvidinės netvarkos ir rasti teisin
gą ryšį su darbu, artimu ir Dievu, mes patys sau įgyjame vieną 
labiausiai teisėtų titulų gyventi pasaulyje. Joks karas ir jokia 
sutartis nesudarys mūsų tautai tokios erdvios ir šiltos vietos 
pasaulyje, kaip mūsų misijinė veikla. Ne be prasmės Kristus 
sako, kad mokytojas yra vertas savo užmokesčio.

Šiandien santykiavimas tarp Europos tautų ir kitų tautų 
įgyja naujas formas. Iki šiol misijinis darbas praktiškai buvo 
nemažai susijęs su politine kolonizacija. Didžiosios kolonijinės 
galybės — Olandija, Anglija, Prancūzija ir Ispanija — yra dau
giau davusios misionierių. Tačiau šiandien reikalai visiškai kei
čiasi. Tautos pradeda skirti kultūrininkus nuo kolonistų. Ir ne- 
kolonijinės tautos šiandien gali suvaidinti patį didįjį vaidmenį 
pasaulio kultūrinime. Europos ir užjūrio tautų santykiai eina 
tokiu pat keliu, kad kultūriniai santykiai užima politinės priklau
somybės vietą. Dabar vyksta toks procesas, kurio pabaigoje ga
lės atsitikti, kad lietuvis Indijoje jausis ne mažiau savo vietoje, 
kaip anglas. x V. Bgd.

vyskupui kankiniui. “Pas jį mie
lu noru nuvykdavau, sako ju-

JANIS KLIPTjgJS

THE BIGGĖST DOLLAR IN-^r.r THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, ano pat jos įsikūrimo 
•924 metais, joe pavyzdinga biznio tvarka, vpatingai indėlių saugomo ir divi 
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan 
'•omus pinierus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sausroms — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugeli kitu patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga vra viena iš gra 
>,au8iai ir moderniškiausiai i rengtų visoje Hlinoi* Valstybėle

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų. nežiūrint kurioje Suvienytą Vai 
■•♦■vhin dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000.000.00

CHICAGO SAVINGS <& LOAN ASSOCIATION
o245 5o Westem Avc. Tei. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Sąryšyje su Taupymo ir Skolinimo savaite, CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSOCIATION skelbia tą savaitę 
“Open House”. Visą savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12* vai. Iki spalio 26 d. I vai. p.p. bendroves puoš
niame pirmame augšte svečiai bus vaišinami kava, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainiy, “cracker jaek” ir “piggy banks” dovaną.

Visi kviečiami užeiti išgerti kavutės ir apžiūrėti vieną iš gražiausią taupymo ir skolinimo bendrovią llli 
nois valstybėje.

t Mara: pirmadienį noo 12 Ud 8, antradienį lr penktadienį nno 9 M t, ketvirtadieni ana 9 Iki &1 r«AiAdien) atdaryta vtaą dieną, o iettadlenį ano 9 Ud S
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Kieme moterys pradėjo išlydėjimo į kapines gies
mę. Į svirną atėjo Marytės krikšto tėvas ir kiti se
nesni vyrai. Nurinko žvakes, paruošė juostas nešimui. 
Pradėjo uždaryti karstą.

— Dar ne, neuždarykite! Andriui tarsi netyčia 
išspruko užgniaužtas šauksmas.

— Ką? Dąr ne! Sumurmėjo vyrai. — Dar nepri
sižiūrėjai? Vyras, bet toks lyg mergaitė! Geriau pa
dėtum karstą uždaryti...

Andrius nejudėjo. Drebėjo, girdėdamas, kaip bil
dėjo lentos. Išnešė į kiemą. Tvarkėsi eisena.

— Veš ar neš? — klausė kažkas.
— Čia netoli, jauni vyrai nuneš...
Pradėjo giedoti Visų Šventųjų litaniją.
— Na, Andriau, tu toks stiprus vyras, galėsi pra

dėti nešti, — sakė moterys.
— Ne! — greitai atsakė Andrius.
— Ne? Kodėl gi ne? -J- jos klausė nustebusios.
— Negaliu... — Andrius vos ištarė žodžius.
— Žiūrėk, koks! Jis negali... Rygos ponaitis! — 

jos supyku8ios barėsi.
Andrius sukando dantis: jis neštų Marytę į kapus,

J

jis pats dar neštų? Ar čia kas nors tai žinojo ar su
prato?

Maryt, Maryt, tavo eisena prasidėjo... Andrius 
nušluostė kepure ašaras nuo skruostų.

Juoda eisena pajudėjo iš Salnišų kiemo.
— Šventasis — Augustinai... melskis — už — ją... 
Ilgai ištęsti liūdni garsai pakilo viršum einančiųjų

—- Parodykite dar sesutę, — verkdama prašė jau
nesnioji Marytės sesuo Venija. *

— Vaikui tai parodykite, — sakė moterys. 
Nešėjai nukėlė karsto dangtį. Visi susispaudė 

arčiau. Andrius pasistiepė ant pirštų galų.
Į Marytės tamsiuosius plaukus pamažu krito snai

gė*. Po vieną, po dvi. Ant veido ir ant rankų. Verk-
galvų, aidėjo snieguotu slėniu, tada, liūdnai sulūždami,, dama, lyg savo vaiką užstoti ir apsaugoti norėdama,
nukrito už pakalnių, aplinkinių namų stogų ir primi
gusių aplinkinių miškų.

— Melskis — už — ją...
Vyrų storieji balsai susimaišė su moterų plonai

siais ir senelių gailestingaisiais. Ir mažesnieji vaikai, 
pirštinėmis akis šluostydami, pašnibždomis traukė 
kartu.

— MelskiS — už — ją...
Tarsi dejuodamas po didžiąja eisena, girgždėjo 

sniegas.
— Ar Marytę užkas?— klausė kažkoks vaikas.
— Užkas, — atsakė kitas, truputį didesnis.
— Giliai? ».
— Giliai.
— Marytės nebebus?
— Nebebus...
Andrius širdėjo. Šis paprastasis pasikalbėjimas 

liūdnais vaikų balseliais labiausiai išryškino visa, kas 
buvo atsitikę:

— Marytės nebebus?
— Nebebus...
Visų Šventųjų litanija buvo sugiedota Eisena ty

liai lipo augštyn. Baltakalnio pakalnė. Pradėjo skani

motina atsiklaupė ir ašaromis sumirkusia skarele nu
šluostė nuo mergaitės veido snaiges:

— Dukrele... Mano dukrele... Mano vaikeli... Duk
relei...

Visų baltos nosinės pakilo prie akių ir tie, kurie retai 
verkdavo, nuleido akis ir žiūrėjo į žemę, į savo batų 
galus.

— Sesute, tu daugiau... nebekalbėsi?... — verkė 
Marytės mažasis broliukas.

Moterys jį patraukė į šalį ir pasakojo:
— Sesutė daugiau nebekalbės. Ji dabar kalbės tik

su Dievuliu, a
Ten pat verkė ir Andriaus mažieji broliai ir sesu

tės. Taip pat mokytoja Teklė Upanytė ir gimnazijos 
mokiniai ir mokinės. Andriaus akys buvo pilnos ašarų, 
bet jis dar valdėsi ir neleido lūpoms susisukti verksmo 
grimasoje.

Uždarė karstą. * Juostomis nuleido į duobę. Pra
dėjo giedoti “Viešpaties Angelą...” Pradėjo dundėti pir
mosios smėlio saujos ir bildėti kastuvais metama žemė 
Oi! Šis akimirksnis Andriui buvo pats šiurpuiinginu- 
sias. Jia sulinko ir susitraukė, lyg didžiausių sunkeny
bių prislėgtas ir galingiausių jėgų perblokštas, ir nega-

binti kapinių varpai, tarsi skaičiuodami likusias ant Įėjo pasilenkti ir paimti trijų smėlio saujų užberti Ma
tėmės dienas. Eisena sustojo. rytei. Tu tūri padėti užkasti tą, kurią šiame gyvenime

Pamažu krito baltos snaigės. , labiausiai esi mylėjęs ? Dabar turėjo klausytis, kaip
Laidotuvininkai dar pradėjo kažkokią giesmę. Ku- dundėdama uždengia gyvybę sunkus žemės sluogams!... 

nigas šventino duobę. (Bus daugiau)
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GRUMTYNES TARP BLOGIO IR GĖRIO
PRANYS ALSENAS. Kanada

Nūdieninis lenktyniavimas tarp būti ramus, nes Amerika niekad 
Rytų ir Vakarų ginklavimosi ir nepanaudos tų bombų griauna- 
kitose srityse, anaiptol, negali- majam darbui, nebent gindamo- 
ma pavadinti lenktyniavimu, bet si nuo užpuoūmo. Deja, nela- 
tiesiog tai yra m’lžiniška kova pastangų ir tn:^ ų pagalba — ir 

’c .o’iratijų ir totalia na daj, la ..o — d dei.ų
o dar ryškiau paša’ ius — grum priešingasis sektorius įsigijo tą
tynęs tarp blogio ir geria. vat., ką Amerika tun.

Šiuo metu pasaulis pergyve-1 Sic pasigamino vandenilio 
na tai, kas yra parašyta šv. Jo- bombą, ir anie neatsiliko, šitie 
no A preižk'me arba Apekalip- pradėjo gam.nti tolumo ir tarp- 
scj, kur kalbama ap e angelų ir Kontment.nio skr.dimo raketas, 
demonų kovą, apie žvėries vai- ame — pirmiau tokią rake.ą 
džią ir jo diktatūras pasaulinę Jau išbandė. Amerikiečiai ruo- 
impcri ą ;r ^agaVau ap’n ■’uluti'- paleisti žemos sateli.ą į

SPUTNIKAS SKRENDA
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exd»v txA j958 m. — boLevx..u.. 
ja,., paleido ir aet du — ne vie
ną. šių dienų laisvojo pasaulio 
spaudos milžiniškos .antraštės 
tik tekalba apie randonųjų di
džiulę pažangą technikos ir mo
kslo srityse. Ką visa tai sako ? 
Atsakymas aiškus: tai didelis 
smūgis Vakarams ir jų vadovui 
—JAV. Gi bolševikams — pro
pagandinis triumfas.

Daugelis Vakarų spaudos ve
damųjų aiškiai pripažįsta smū-

JAV fotografai nufotografavo 
Rusijos paleistą satelitą skrendan
tį virš Elmendorfield, Alaska.

(INS)

naudamas vienuolijai, pilnai įver 
tinti tegali Visažinantis.

Amatas vertas pagarbos i
Kiekvienas padorus amatas 

ar verslas vertas pagarbas ir 
atlyginimo. Kaip painiame laik
rodžio mechanizme nėra svar
bių ir nesvarbių ratelių, o visi, 
ir maži, ir dideli, yra vienodai 
būtini .ir be fcetkvrio iš jų vi
sas mechanizmas turės sustoti, 
lygiai taip pat ir laive vienodai 
yra svarbūs ir vairininkas ir 
yrėjai; taip ir visuomenės or
ganizacijose visi jos nariai, jei ' 
yra savo vietoje sukasi, pluša, j 

dirba gal net ne tiek savo, kiek 
visumos naudai.

”emki<e dien Drauda’

Lietuvių Prekybos Namai
Prekes he brekri, sugadinimu, klientų 3^kaitos neparduodamos Finansų Co. 

ILrdekjimii iki 33 nenešiu.

RUDEP^i5M!S PREKIŲ iSPARDAVS^AS, 

SUTAUPYSITE

n '->e”"T1ę i~ Jo pasku
tinį teismą.

Tikintieji neabejoja Augš
čiausiojo Galybių Viešpaties per 
gale ir Jo triumfu prieš blogą
sias jėgas, vienok toje pačioje 
Apokalipsėj numatoma, jog esą 
demoniškasis žvėris kurį laiką 
viešpataus;ąs ant visų tautų.
Gi tuomet priespauda būsianti 
tokia didelė, “kad visi, maži ir 
dideli, turtingieji ir beturčiai, 
laisvieji ir vergai turėtų žymę
ant savo dešinės rankos ir savo Si Vakarams ir teigia, jog va- 
kaktose ir kad niekas negalėtų kariečiams sunku besuprasti, Prie tylaus rr veiklaus kuni- 
pirkti ar parduoti kaip tik tie, | kodėl paleistasis žemės sateli- go vienuolio 70 metų slenksčio 
kurie turi žvėries žymę ar var- tas Sovietų Sąjungos, bet ne Va stabtelėję, regime, kad jis, Die
dą” (Šv. Jono Apr. 13 16—18). karų pasaulio jėgos simbolis... ™ ir tėvynės tarnybai rimtai

Aiškinama, jog žyme ant ran- Nūdieniniai įvykiai aiškiai pa- Romoje - pasiruošęs, plačiuose 
k°s ’ reiškia dalyti tai, kąi jOg pagaminti gerą arba darbo baruose išsiskleidė Petra- 
žvėris^ įsako ir žymė ant_ kaktos net gerįausįą pasaulyje muilą, pilyj^ Marijampolėje, Ameri- 

:ruošti liuksusines vonias gyve
namuosiuose namuose, paga-

* Duoną h įvairia* skoningu

~jnsos PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

— galvoti taip, kaip žvėris no
rės ...
Bolševikiškojo demono triumfas 

Savo kraštV žmonių ir milio
nų vergų kraujo, skurdo ir bad- 
miriško gyvenimo sąskaiton ko
munistinis režimas išvystė tokią 
dinamiškai energingą akciją sa
vojoj kovoj prieš demokratinį 
pasaulį, jog. iš šalies stebinčiam

koje ir Romoje. Baigdami drįsta 
__ _ ___~ ________ me spėlioti didžiausią sukaktu-'

mTntrpufkilusiusTuVomob^^^ vininko rūPest!ir troškimą; kuo 
greičiau atbaigti Dievo tarno 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, 
MIC, pirmyn žengiančią beatifi
kacijos bylą.

Jo troškimas ir tautos viltys 
pilnai sutampa. Tegu Dangus 
jų išsipildymą pagreitina.

kas šiuo metu taip puikiai pa
vyksta Amerikai, Kanadai ir ki
tiems kraštams, — tai dar ne 
viskas. Tuo šiandieninio pasau
lio nenustebinsi.

Amerikos doleriai ,tiesa, yra 
pasaulinę politikos raidą, net1 galingi, tačiau negaling’ausi, jei- 
baisu darosi. Gi Vakaru pa-1 gu kalbėtume tik apie žemę, gi, 

šauly, tarytum betalkininkau- anot torontiškio dienraščio 
jant b’oPTTii jaučiamas apsilpi- “Star”, tie doleriai ant mėnu- 
mas a"snūd:.mas. aoatra. Netri lio — jokios vertės neturėtų...
JAV-bės, kurios buvo ir tebėga Netg5 porietin’ai bo’ševikai — 
la’8-’OY» pasaulio vadovu, deja, ’rri -są n-nuriminė. kad pas 
nūdien neberodo reikiamo gai- Hioa kurs-oia ne^olerin' va’iu- 
valiugumo d'namizmo. N-žiū- Aa bet monk-vo^čm’ r b1:ai. Ir 
rint to kad Amerikos pusėj ran už rublius "’ie tai padarė, ko 
dasi neišsemiami turtų resursai, Amerika dar nespėja padaryti 
nepaprastai išvystyta techn’ka. už dolerius ...
tačiau žiūrėkime, jau daugely- Ta;gi šiandieninėj kovoj tarp , 
je pozicijų kruvinasis komuniz- blogio ir gėrio vra r°ikaiingas sis Taipgi pašalina pcrssjimų ligos

mos m pomvio kaikur gal ir d driis Vakari ^ooo’d'o atg-mi- ,,,1(,vtnlm odos n- perpusimą
•nrpp išEI' Yra tinkama \artott nuo 

Ti •liinflos iiskilsios odos dodir- 
vlnii.i odos išbėrimu ir t t taipgi 
<i'i . nia varoti vaikučiams,kada pa 

o'- s' hp’iis išbSrtmas nuo vvsty- 
' , 1 g ra gvduo'č nuo iš

IrS'n'll > ’o« 'Ign l,<‘-
guli < lipt nu 'U yra 
na'duo.’nma po 75 
centu $1 ’K p 1S.5"
Pirkit' ust|nčs< b 
cagnjr >r apylinkėse 
Mlhvaiik'r VI.- G.a 
ry. Ind ir H- tioit Mi 

postuliatoriaus parei chigan. arba rašykit.
Ir atsiuskit Money Or 
,deO I -

Karo audrose ir po jų (1940.
IV.25-1947) Amerikoje riša ivai 
rius painius klausimus, būdamas

n’onkė ... -'•as nns -roUn'-* gi ■’'ru-
Priež k°'etp. —etų. .TAV-b“s n’a’s artė~a. pre kolek^vv'n'o 

".'■''.?n!niu bombų gamini- ft~ėri»s la’ku 5r prir d;dž’’riu 
no- ’■ r>'is?) -i:a ga’ėio ’ — *vnių.

ŠV)V-,*o'o v ’kupo rardsrPrrrkn-

r A ; kd' •, " pa’ i

Iš Amerikos 1925 metais ar
kiv. Jurris M'tulaitis iį pas;šav 
kė Romon kurti tarptautinės 
marijonų kolegijos ir centrinio 
namo. Romoj jau buvo lapkri
čio 17 dieną. Čia, tarp kitko, 
tapo vyriausiu marijonų sekreto

?o ’*r r ano
/Lipą v.j.
m o ir
"■oms

NUO UŽS’SENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdčti lr naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir akaudėjima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointmc-nt Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina

vr-
perr.nkt 8 r tkouo

provincijos vadovu, vizitato
rium. Netrukus Apaštalų Sostas' num. 1947 m. vėl šaukiamas.į 
arkiv. Jurgį paskyrė apaštališ-1 Amžinąjį Miestą prie atsakingų 
kuoju Lietuvos vizitatorium. Pa pareigų marijonų centre. Šalia 
silikęs kun. Rėklaitis rūpinosi, kitų darbų, 1952 m. prisideda 
ne tik marijonų, bet ir Lietu- J vyriausiojo postuliatoriaus pa-

------

LEGl’LO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, Hl.

STATYBAI 

IK NAM\

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Ulsoklų Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristato 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien not
8 vai. ryto ikr 6 vai vakar* 
Šeštadienais iki 3 vai vakaro
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vos bažnytiniais reikalais, tap
damas ryšininku tarp lietuvių 
vyskupų, dvasiškijos ir Romos. 
Šis įtemptas darbas tęsėsi iki 
pait 1939 m. karo. Romos lie
tuviuose jubiliatas tapo vienas 
judriausių narių, o italų tarpe 
popularusis padre Casimiro. Sve 
timtaučiuose susirado sau ir Lie 
tuvai nemaža nuoširdžių drau
gų. Romos marijonų kolegijos 
ir centrinio namo įkūrimas bei 
palaikymas atsirėmė į sukaktu
vininką. Be to, eidavo vyriausio 
sekretoriaus, prokuratoriaus, e- 
konomo, patarėjo, postuliator.

reigos — trijų Dievo tarnų ma
rijonų beatifikacijos bylos ve
dimas. Šį darbą, nebodamas nei 
amžiaus, nei sveikatos, su ne ei
liniu kruopštumu ir energija at
lieka iki šiol.

Kaip 1952 m., taip lr šiemet 
įvairūs svarbūs reikalai jubiliatą 
vėl atvedė j Ameriką. Iki sekan
čių metų pradžios apsistoja pas 
bendrabrolius Chicagoje, “Draų 
go” name.

Sukaktuvininkui nesvetimas 
ir plunksnos darbas. Redagavo 
du laikraščius ir rašė periodinė-

pareigas. Darbavosi prie sekan-, je spaudoje. Atskirai išleido tris j 
čių jų vyriausių vadovų: Dievo dalykus. O kiek dvasinės švie- 
tarno arkiv. Jurgio Matulaičio, sos sieloms atnešė per 44 kuni- 
vysk. P. Bučio, A. Cikoto, L. gystės metus, per 39 metus tar-

Atllekame dideliui ir tr-.fus automobilių remontai Lyginimas, ds 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu 'įalta 

Sinclair gandino stotis 'TAGAI.BA”
Sinclair gazolino atotia “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav 

2641 VVest 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

lAe-"
mokau“

ŲyįviAe.Yi<lą

VEK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

lENOROVP

4039 Archer Aveeee ui. la3-*7W 
AUGUST SALDUKAS

Z

Pradčkit Taimvl šiandien Turėsit Rvtoi1
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietu«iiko|c 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdraimtt Iki 816.000.00

BRIC.IITON SAVINGS ANI1 LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

OFISO VALANDOS: 
antrad., penktad. ir Trečiad. 9Plrmad

Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. .T? iki 12 vai
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

Naujausi 3-jy ir 4-iy dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik ..................................................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. S.mith, Magee, su aukso jaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ..................................................... .................. .. .. ... $69 iki $129.00

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

•f __ -^ass>; r-’f
% h5—* ■*--rjr -• - i,.- ' ’f

■ f i, ’S*. ’
;

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baJdai su nedegamu Formiea viršumi pas mus
tik ........................................................................................................................................................... $99.00 iki $129.00

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

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto, medžio, ar š v iesaus 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 Formiea viršumi pirksite pas mus už tik ............................. I. $39.00

( avusis

<1! - H,S

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 on,medžio ar šviesaus mahagetai, 1 pa tingų 

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

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

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

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

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

Jaunavedžiams viskas I metams išmokėjimui be palūkanų su mažais ^mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

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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LIETUVIŲ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJA
Prieš šimtą metų Šiaurės Ita

lijos mieste Torine didysis jau-, 
nimo ap'Stalas šv. lomias'Jo
nas Bosko įsteigė saleziečių vie
nuoliją, kurios tiks’as globoti 
ir auklėti jaunimą. Šios vienuo
lijos įstaigas šia 'dien galima ras 
ti kiekviename pasaulio krašte 
Saleziečių vedamos šventadieniu 
oratorijos, vidurio "s. amatų be’ 
žemės ūkio mokyklos yra pažįs
tamos ir labai vertinamos vi
suose laisvojo pasaulio kraštuo
se. J jas atkreipė dėmesį ne tik 
Bažnyčia, bet ir daugelis vals

tybės vyrų. Saleziečių vartoja
ma vadinamoji saugojamoji auk 
Įėjimo 3istema yra pripažinta 
kaip viena iš sėkmingiausių.

1934 metais saleziečių vienuo
lijos įstaigos buvo pradėtos kur 
ti ir Lietuvoje. Jų centras vei
kė Vytėnuose prie Skirsnemu
nės, jų įstaiga įsikūrė prie Švč 
Trejybės parapijos Kaune, kiek 
vėliau Saldutiškyje, Raseiniuo
se ir kitur. Darbo vaisiai buvo 
kuo gražiausi ir teikė daug vil
čių ateičiai. Deja, 1939 metais 
užsiliepsnojęs karas ir jo pa

sėkoje prasidėjusi sovietinė Lie
tuvos okupacija nutraukė lie
tuvių saleziečių veikimą ir iš
blaškė pačius saleziečius. Ne vie 
nas salezietis šiandien yra iš
tremtas į Sibirą, kiti, pasitrau
kę į laisvąjį pasaulį, tęsia jau
nimo auklėjimo darbą. Laisva
jame pasaulyje lietuvių salezie
čių šiandien yra nemažas bū
rys. Jie visi laukia tos valandos, 
kada galės grįžti į Tėvynę ir pa 
siaukoti Lietuvos jaunimo auk
lėjimui.

Prieš penkeris metus Italijoj 
Castelnuovo miestelyje įsikūrė i 
lietuviška saleziečių gimnazija,

kuria labai apsidžiaugė lietuviš-, 
kos šeimos įvairiuose pasaulio 
kraštuose, pavesdamos jai mo
kyti ir auklėti lietuviškoje ka
talikiškoje dvasioje savo vai
kus.

Lietuviai jaunuoliai, atvažiavę 
iš Amerikos, Arrliios, Vokieti
jos, Brazilijos, Venezuelos ir ki
tų kraštų į saleziečių įstaigą 
Castelnuovo miestelyje, čia iš
eina penkių vidurinės mokyklos 
klasių kursą arba mokosi ama
to. Mokslo programoje ypatin
gas dėmesys kreipiamas į litu
anistinius dalykus, kaip lietuvių

kalba bei literatūra Ir Lietuvos, 
istorija.

Per penkeris veiklos metus 
per Castelnuovo lietuvišką sa
leziečių įstaigą perėjo 124 lietu
viai jaunuoliai. Šiuo metu moko
si apie 60 berniukų.

Įstaiga išsilaiko laisvojo pa
saulio lietuvių aukomis. Visiems 
auklėtiniams mokslas ir pragy
venimas bendrabutyje yra nemo 
karnas. Įstaiga yra įsikūrusi erd 
viose, labai patogiose patalpo
se, kurios yra tarptautinio sa
leziečių centro nuosavybė. Be 
to, įstaigos vadovybės rūpes

čiu buvo įsigyta nuosava vasar
vietė Alpių kalnuose, gražiame 
Valtournache-Červino slėnyje, 
kur auklėtiniai drauge su savo 
mokytojais bei auklėtojais pra
leidžia vasaros atostogas. Šie
met saleziečiai į savo vasarvie
tę buvo priėmę virš 30 lietuvių 
jaunuolių iš Vokietijos, apmo
kėdami jiems išlaikymą ir kelio 
nės išlaidas. Bendroje stovyk
loje jaunieji svečiai išbuvo vi
są mėnesį.

Katalikų spauda
Amerikoje yra spausdinama: 
— 107 savaitraščiai, kurių

tiražąs siekia 4,039,730 egzem
pliorių ;

— 23 savaitraščiai svetimo
mis kalbomis su 300,200 egzem
pliorių ir vienas dienraštis 
“Draugas”;

— 429 žurnalai su 19,027,780 
egzempliorių tiražu.

Kanadoje:
— 9 savaitraščiai su 93,280 

egzempliorių tiražu;

— 12 žurnalų su 522,195 eg
zemplioriais.

Bendras Amerikos ir Kana
dos katalikiškų laikraščių tira
žas — 23,983,185.

Atidarykime Nauja Sąskaita
UPYMO SAVAITĖS

SPALIO 20-26 DIENOMIS*

Aplankykime lietuviškas taupymo - skolinimo bendroves

MIDLAND
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4038 Archer ‘Avenue 

LAfayette 3-6719

B. B. PiETKEHICZ 
Prezidentas

CRANE
a SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083
RIAS, Tba aavloga aad loaa aaaoelatloaa la llUaala*

tatai raaaoreaa aaoaad M bUUea dollars, aaaatltuta aa laportaat part 

ot the flaaaelal aad buslnaas litą of our Stata, aad 

tRBIAI, Ibaaa aasaalatl

two alllloa oltlaaaa, aad by loaaIng arar oaa bllllon dollar a

thaaa laatltutloaa ara flaaaelag aora thaa four huadred thouaaad IUlnola

; ■ • ąt ę -• •

ara antraatad *lth tba aavlags ot

AUGUST SALDUMAS 
Prezidentas

JOSEPH M. MOZERIS
Sekretorius

DISTRICT
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104

V. P. PIERZYNSKI,
Prezidentast.

Continental
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

»Uy

aetlrltlaa ef thaaa asaaelatlaaa ln preaotlag

thrlft ara baaaflolal ta our ooonoay, aad
X *VONIAI, taringa aad loaa aaaoelatloaa, through thalr orgaalaatlea,

tba llUaala Strioga and Loaa Laagaa, are apaaaarlag tba obaarraaaa af

Oatabar 20-36 aa tba tlaa te oall ettentlea ta tba aaad for thrlft aad tba

daalrablllty af baaa n—rabi p,

NOV, tmgpou, 1, milam O. Itrattea, Ooraraar af tba Stata af 

llUaala, de baraby proolala Oatabar 30-36, af tba prašant year, aa SAVINOS

AND LOAN VISK throughout Illinois, aad raquaat tba approprlata obaarraaaa

ot tba period.

St. Anthony
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

JOHN PAKEL
Prezidentas

CHICAGO
SAVINGS &. LOAN 

ASSOCIATION

6245 So. Westem Ave. 

GRovehill 6-7575

------ .—>Ml_______</au /y^Ntyteaboe_________ ____________ aay y Naptaubar
fj/'(?a t[foto/aur /Aattiarif/a/na Juna/tet/ 

.ata/_ Flftj-eerra
■ nl-rtb__________

•V THt OOMf»MO«»

L.a*Jbu» i*. O. OM0 JLa*U
A»v OF STATI

LIETUVIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO 
BENDROVIŲ LYGA

, JOSEPH F. GRIBAESKAS
Sekretorius

1447 So. 49th Court 

Cicero 50* Illinois 

T0wnhall 3-8131

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street

T. RYFKEWICZ
Sekretorius

HAymarket 1-2028

F
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MOŠŲ KOLONIJOSE CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
yra numatęs išvystyti plačią 
veiklą svetimtaučių tarpe.

A. <1. Vėtra

Philadelphia. Pa
PAVYKĘS STUDENTŲ 

VAKARAS
Pirmasis, spalio 5 d. įvykęs! ^^tcrbury, Conn. 

Philadelphijos rudeninis parengi! I'radieinis kaukiu vakarus 
mas praėjo tikrai pakilioje nuo-l VVaterburio skautai ir skau- 
taikoje. Pilna Šv. Andriejaus pa tės, tėvų bei globėjų komiteto 
rapijos salė buvo pripildyta Phi-( padedami, lapkričio 30 d. Šv. 
ladelphijos ir kairhyninių apylin-, Juozapo parapijos salėje rengia 
kių lietuvių, susirinkusių į stu-! savo tradicinį kaukių vakarą, 
dentų ateitininkų ruoštą kon- f šį parengimą iš Naujosios 
certą, skirtą finansiškai paremti, Anglijos vietovių suvažiuoja iki 
Liet. Stud. S-gos leidžiamą “Li-l500 lietuviško jaunimo. Tikima- 
tuanus” žurnalą. 1 si, kad ir šiemet susidomėjimas

.. , . , , , .. . parengimu bus didelis ir ypač
Sis koncertas daug kuo išsi

skyrė iš ligšiol Philadelphijoje1 
ruoštųjų. Būdingas buvo jis
tuo, kad visa meninė programa , , . ... .. ,, ’ ' „ x , . . kaukėms skinamos gražios lr
buvo atlikta studentų meninm-

tikimasi, kad daug jaunimo at
vyks į parengimą su įdomiomis 

i kaukėmis. Trims

kų, suvažiavusių iš artimesnių 
ir tolimesnių vietovių. Lietuvių Į 
kompozitorių kūriniais ir operų1 
arijomis žavėjo solistai A. Gai
galaitė (Philadelphia), ir A. Ka- 
raša (Baltimore), žodžio kūry
bą publikai gyvai perdavė A. Že 
maitaitis (Waterbury), o piani
no akordais visus privertė susi
kaupti pianistai D. Papievytė

vertingos dovanos.
Kitos kaimyninės vietovės tą

dieną prašomos jaunimo paren
gimų neruošti, kad jaunimas ga
lėtų dalyvauti dideliame tradici
niame pasilinksminime.

Boston, Mass.
TRUMPAI 

— Lituanistikos mokyklos mo 
(Hartford) ir A. Dzikas (New kinių tėvų susirinkimas kviečia- 
York). Jei pirmoje programos
dalyje publika bandė kiek kon- 
servatiškiau laikytis, tai antro
je programos dalyje menininkai 
visai užvaldė klausytojus. Plo
jimų audra, aidėjusi salėje A.
Gaigalaitei padainavus ariją iš 
“Madame Butterfly”, A. Kara- 
šai iš “Figaro vestuvių”, A. Že
maitaičiui perdavus “Jogailos 
skundą” iš B. Sruogos "Milžinų 
paunksmėje”, D. Papievytei pa
skambinus Chopino “Nokturną” 
ir A. Dzikui — to paties kompo
zitoriaus “Valsą”, — seniai jau 
Philadelphijos lietuviškuose pa
rengimuose buvo girdėta. Tik 
gaila, kad jaunieji menininkai 
buvo šiek tiek “šykštūs” ir pa
pildomai nepasirodė.

Besidžiaugiant puikiai pavyku 
siu koncertu, ypatingai tenka 
pagirti studentus ateitininkus, 
suruošusius tokį puikų koncer
tą. Sveikintini jie, kad nesiri
boja vien tik savo specifiniais 
veiklos uždaviniais, bet, atsira
dus bendrarh reikalui, neatsisa
ko savo darbu prisidėti. Ir ang
lų kalba leidžiamam žurnalui 
Lituanus”, šiuo metu pergyve

nančiam sunkią finansinę krizę,
studentai at-kai atskubėjo įl 
talką Sekdami savo CV, paau
kojusios 75 dol. žurnalo reika
lams. ir Chicagos at-kų draugo
vės, paaukojusios net visą šim
tinę, pėdomis ir, nenorėdami ap 
sileisti kitiems ateitininkiškiems 
vienetams, Philadelphijos studen 
tai at-kai 'mesi šio koncerto or- 
7an’zav;mo darbo. Malonu, kad 
Philadelphijos lietuviškoji vi
suomenė savo gausiu atsilanky
mu parodė pritarimą “Litu- 
nus” egzistencijai, o Liet. Fron
to Bičiulių Philadelphijos sky
rius atsilankiusiam vienam “Li
tuanus” redaktorių — kol. K 
Skrupeskeliui įteikė 25 dol. au
ką žurnalui paremti.

Philadelphijoje, šalia veiklaus 
LSS skyriaus dar veikia studen
tai at-kai ir santariečiai. Ste
bint pastarųjų dviejų organiza-Į 
cijų vietinę veiklą, negali nekris 
ti į akis darnus studentų orga
nizacijų tarpusavis bendradar
biavimas.

REAL ESTATE REAL ESTATE
2 pi* 5 kanu, 2 aut. |MirahtH. *18,5*11) 
2 iki -I, 1-5, kruni., 2 nut. n«r. SU,OOO 
5 kum., 2 nut. gar., porčiai. *17.500 
I n. 5 k., II n. 7 k., 2 kur. gar.* i 7,500 
l'uriiue Ir daugiau įtrinių |iusirlnkiniiil
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. 00 St. HE. 4-8202

MOKINIS, 3 būtai. Arti 26th ir 
Millard Avė. 3 po 4 kamb. Gazu 
apšild. Uždari porčiai. Iš priekio į- 
važiojarpa į garažą. Geros paja
mos. $18,900; įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 3789 W. 26th Street, 
tei LAvvnd&le 1-7038.

mas parapijos salėje po baž
nyčia šeštadienį, lapkričio 2 d., 
7 vai. vak. Susirinkimas yra me 
tinis. Bus svarstomi labai ak
tualūs reikalai ir bus renkamas 
naujas tėvų komitetas. Mokyk
los vedėjas ir dabartinis tėvų 
komitetas labai prašo, kad būti
nai dalyvautų visi tėvai.

— Dail. Vizgirdos kūrinių pa
roda rengiama spalio 26 ir 27 d. 
Atidarymas bus spalio 26 d. 6 
vai. vak.

ČIA PAT PltlE MAItQUETTE Pk.
•i kamb. mūr. tiuiigiilovv, užpakalyj 

4 kainli. atskirus imi), namai*. 4 karų 
garažas ir tuščias kampinis 50 pikių 
sklypai*. Viskas $25,Uito. Gulimu pirk
lį atsklrul tik slypi) už $7J»tlll, arba 
atskirai abudu narnos už $18,000. A. 
itčklaitlts.

GlttMT'.llV — SKbF-SEItVICE
Arti W«Kt<-rn ir 79th. Savaitinis 

pardavimus virš $2,500. Prekės su vi
sais įrengimais lik $10,600. a. Kati
lius.

UlETUVIftKO TIPO
Mūr. 6 kamb. namus. I'laius kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti parkas lr 68 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.500. Volodkevičius.

7 KA.MIt. Vlflt. lll\GAIA)W
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18,400. A. Linas.
PRIE GERO SUSISIEKIMO

Netoli TT. Marijonų. 6 kamb. go- 
rani stovyj mūras, tiražus įrengimui. 
Plieno konstrukcija, šildyfnas karštu 
vandeniu -— gazu. Užpakalyj kitas
8 k. gražus namas, 
pėdų sklypas.

Viskas tik $22,000.

Prie to dar 30

A. Sirutis.

Mes esame 
kankiniai.

savo silpnybių 
• —C. Silva

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: TVAlbrook 5-8015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

REAL ESTATE

mūr. 3 bl. kraut. c. š. gar. — 23,100 
mūr. 3 hl. išdek. o. š. gar. — 24,500 
med. 2 bl. c. .š. gar. g. stovy — 15,1*00 
mūr. O kb. nuujaa, lld. lot. —- pigiai.
I ru pigiu ir |M-lulngy namų surašąs

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.._____LA 3-8384

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruošta įrengti butų, centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
guzo pečiais šiid., kaina 12,000.

Med. 2 po 4. centr. šildymas, labai 
gera vieta.

Mūr. 2 po 6, centr. šlld., arti mo
kyklų.

Mūr. du namai: 6. 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kini). 68 pėdų skl., arti.su- 
sisiekimn ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAME PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, pui 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas. giažlai atrodantis namas, mo
derniški butai, kajyia 44,000.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

Hale ii- butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

- Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos. gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

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

BUILDING St REMODELING

5WVVV\VVVVVVVVVVVVVVW
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodrling) darbai

VACYS PETRAUSKAS r
BUILDING CONTRACTOR J 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.į 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

HELP WANTED — FEMALE

IMMEDIATE OPENING
BOOKKEEPER8

ASSISTANT
Experienced in machinc 
book keeping. 5 day week. 

Pleasant air-conditioned Office.
Vlctory 2-7340

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų (ei. BIsliop 7-3344*
2737 U’rat 43rd Street

MISCELLANEOUS■-a «--

Namų statyba, Jvalrūh pataisymai 
lr pardavimas. Jei ncilte pirkti ar 
užBisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, WUlow Springs. 111.

DIDŽIAI GERB. J. PAKEL, 
už duotą mums paskolą perkant namą, geromis 
sąlygomis, reiškiame gilią pagarbą ir nuošir
dus AČIŪ. *

MAKARŲ ŠEIMA

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

LSS Užsienio Skyrius 
Philadelphijoje

Philadelphijos studentams e-! 
sant vieniems aktyviausių aka
deminiame gyvenime, šių metų 
Liet. Stud. Sąjungos Centro Vai 
dyba patikėjo svarbų užsienio 
skyriaus darbą.' To pasekmė jo 
Philadelphijoje sudaryta LSS 
Užsienio Skyriaus Valdyba i 
skyr. vėd. A. Gečiauskas, ved. 
pa vad. A. Lukas, sekretoriai P. 
Masalaitis ir R. 'Binkvtė ir ižd. j 
L. Mockūnas. Užsienio skyrius1

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą, Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Cia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Si įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo“ rūmų skoloms sumažinti.

•f . r-

DRAUGAS 

4545 Wcst 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

0<XXXXXXX><K><)-0<X><XXX>0<><XX>00 

.MAKQUETTE MANOR.
2-jų augštų mūr. nuujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šiid., garažas.
Vi prieinamų kainų.

GAGE PARKE
6 k. mpA bungalow (galimybė pa

daryti 3 rrtieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šiid.
Garažas. $18,500. j ........

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 BKIGHi'ON PARKE, 6 kamb. cot- 
kmb. Cottage. 5u pėdų sklypas su^ge,, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui Butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Med. 2 a., II a. 6 dideli kamb., 
centr. šiid. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šiid. ga
zu, garažūs. $28,000.

3 a. mūr. namas; šiid. gazo pečiais. 
Geros pajamos, $15,750.“
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šlld., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL* ESTATE

4259 So. Maplevvood Avė.
Tel. ClJffside 4-7450; Ree. 

YArds 7-2046

Cicero lr 64th St. 5 k. mūr. T. H. 
su rnodern įrengtu rūšių, 12 m. senu- 
mf>. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

>91 a So. Wesi<m Avė
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

00-00000000000000 <>000000000

-----------------------
I Netoli Labdarių ūkio 82 ak 
= žus ąžuolynas ir dirbama žemė. 6 = 

1 Į k. namas ir 3 ūkio trobesiai. Į 
j | 2 sklypai ir 2 namai, abu 2 j
i 5 augšt iį. 2 ant. gar $S,oon, įmokėti! 

Į $l.5no. į
| 6 kainb. namas ir i ak. žemėsi
! $8,000. ’

1 P. ABROMAITIS REALTY ■
I Telef. IiEMGNt 1286 I
i l(MI*> Illnois St.,~ Uemont, III. ■ 
• Chicagoje: V. A. MAŽEIKA

Telef. COmmodore 4-5138.

gra-1

10838 So. Wabash Avė. I

Savininkas parduoda

5 kamb. mūrinį bunga1ow. Užda
ras porčius. Gazu apšild. karštu 
vandeniu. Keramikos plytelių vo
nia. Gazinė krosnis, šaldytuvas ir 
automatiška skalbiamoji mašina. 
2 autom, garažas.
$17,800.

II ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja** specialu* didelis 

ftnnkvežlmh* ra pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžininga** 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7tb PI. Chicago,

nt WAlbrook 5-8063

D. JURJONO Bendrovė švęsdama savo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d.) gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertė* dovaną, o pir- 
kusis už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks ui grynus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsite didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių veltui.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis; toliau: na
mų mošos prekėmis, porcelano ir kristalo setais, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais; vonios, 
toiletai, prausyklos, plovyklos, kabinetai Indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apšvietimo.

Taigi visi į D. JURIONAS * CO. Krautuvę, 32SI So. 
Halsted SI., Chicago 8, III, Tai. CAIumet 5-1064

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairios remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai j 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLiyinpic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

ŠILDYMAS
A. Stanėlauskaa Instolluoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamu* pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardo* darbus

1546 S. 4Mh Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakare: 

OLymplo 3-6753

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chioago SO, IU,

ISNUOMUOJAMA — POR RENT

Daug saulės ir šviesos. bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. Jmokėtl tik $4,000.

42nd & Campbell Avė. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

1 kamb. -namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Hav. turi parduoti; pir
ko didesnį namų.

Taip pat tumne daugiau nuosavy- 
•lų duodančių geras pajamas Ir pre- 
vblnlų namų.
Turime rimtų pirkėjų, todėl pramo

ne turinčius parduoti namus krelp- 
is į raštinę ir mes mielai patarnau 
ime parduodami Jūsų namu*.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

ToJef LUdlow 5-fiflOC

.41A lt« J U ETTK PARK K 
Stipriu* lr naujai dekoruotas mūr.

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šiid. Modern. vonia. Norima 
parduoti šių sav., todėl pirksite pi- 1 
giau. 4','

.Mūrinis — 3 po 5 kamb. f3 mieg.) I 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šiid. | 
Platus sklypas. Gera** namas. Kaina 1 
$47,000. ' I

GAGE PARKE
Šviesių plytų kampinis. 7 po 4 

kamb. 2 aurom. mūr. garažas. Centr. 
šiM. Prieinama kaina.

Prie 61-tos lr Union Avė. 8 butų 
mūr. Naujas centr. šiid., alyva. 
$7,860 pajamų. Kaina, $31,500.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 50
Daug priedų, pėdų sklypo. 3 kamb. '•eottagc”. 2 

.autom, garažas. Centr. šiid. $3,400 
I pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 

$24.500.7754 S. LAFLIN
ST 3-7336

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SAUES 

2600 W 59th St. Tel. PRospeet 8-5454

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

SEE THESE BARGAIN BUYS
VICINITY 61»t & ARTESIAN

1 tį story 2 apt. Bk. corner, 33 ft. 
lot. 2 car Bk. gar. $29,500.00.

VICINITY 63rd & HONORE
2 flt. Bk. 5 & 6, 36 ft. lot. $19,600.00.

VICINITY 61st St LAWNDALE 
5 bedroom bk. bungalow. 3 baths,

recreation room in basement, gas H. 
W. heat, 37ft. lot., building ln 
excel. cond. could be used for income 
property. $26,600.00.

Donald L Noel Realty
6001 S. Kedzie 

PRoepect 8-5353

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

Universal Savings and Ix»an ĄssoHation užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

Sangnmn užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžion agentflra lkl 
810,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o peln# — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laišknn Ru* grei
ta*. Ir dmugiškas patarnavimas

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpkltėa |i

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

LIETUVIŲ STATYBOS 
I BENDROVE 
i MORAS

Bullders Gen. Contractors
Atlieka planavimo lr staty

te bos darbus gydytojų ofisų, gy
ti venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
į'; patarimai nemokamai.
H Kreiptis šiuo adresu-

JONAS STANKUS
U Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-2018
| 6800 SO CAMPBELL AVĖ 
te Chicago 29. Dl

NAMŲ SAVININKAII
Ta'pimnkaujame butų ilnuomavi- 

; mui. Patarnavimas veltui. Turime 
Į laukiančiųjų sąrašą.
į ‘ VARPAS Real Estate
5916 So. VVestern. PRoepect 8-2234

Išnuom. didelis, šviesus kambarys, 
vyrui. Atskiras įėjimas. Susitarus 
galima su maistu. 4401 S. Talman 
Avė. LAfayetle 3-0756.

Brighton Parke išnuom. 4 kamb. 
butas. Suaugusiems. 4429 S. Pair* 
field Av®., 2-as augštas. LAfayette 
S-9422

DfiMESIO!

PROGOS OPPORTUNITIES

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

RUMMAGE SALE
Sekpiad., pirmad., antrad-, spalio

20-21-22 <ld. Išparduodamos visokios 
vartotos prekės, tarp jų ir žieminiai 
rūbai. 228 E. 61st St.

Vadovauja —
l4iwn Manor Commnnlty Center

ĮSIGYKITE dabar

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių jdienraštis. o skelbimų kai- 

yra prienama visiems.
........ liti.. ... .

Atostogos bus linksmos ir įspūdin
gos, jei perskaitysi Victor liūgo

VARGDIENIUS
šis romanas ir šiandien plačiau

siai skaitomas pasaulyje. Dabar 
jau iš spaudos yra išėję visi VARG
DIENIŲ tomai. Tai geriausia do
vana sau ir artimiesiems atostogų 
metu.
I tomas 390 pi. kaina .. 3.50 dol.
II tomas 216 pi. kaina 2.00 dol. 
UT tomas 316 pi. kaina ..3.00 dol.
IV tomas 360 pi. kaina .. 3.50 dol.
V tomas 382 pi. kaina .. 3.50 dol.

Reikalaukite pas visus spaudos
platintojus arba užsakymus adre
suokite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago 29. Illinois

jSiGiKITE DAnAK

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

iiiiiiimiiiiimtiiaifiitiMaiiiiiciMMiMiaiiiis
Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

tarp Žalsvo l'iUapiuiy;
». ouiuo*.- . ecemujuj,

t- ,, romaną taip r«išo. P. Kealū 
oo romanas “Tarp žalsvų palapinių'
gražiai ižkella tą pasiaukojimo didu
mu, aurj beviltiškoje kovoje dėl tau 

I ton laisvės parodė sietuvos partlza 
uae. ų, idealizmų, kuriuo degė mfisų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 

j okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 

I žygiai žavės Jaunimą ir kels jo dva 
šią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 

į oeroiškai tragižkua epizodus, yra 
Į šviesus spindulys tremties idealizmo 
I ugdyme

398 po*L Kaina *kM
.teminiu* sartu su Oinifcau siųskim

“DRIUBU"
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
iiiHiiimiiiiumiiiimiiiiiimiiimiiiiiiim

Užsakymus 
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedideli* skaičius šloe 

, knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St. Chi
cago 20, Dl. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

.M.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimuiitnnnin

K R T O A,
Kokios nesirodo tik retais lsikotar 
niais.

PREMI.TU0TA8I8 DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio kflrinių Jvry 
Komisijos ir nepaprastai pabaMai 
sutikta skaitančios visuommėa

Aplankas dail. J. Pankštienėe 
Ijetnviškos Knygos Klube laidiaya 
434 psl. Kaina $4 00

tTšsakvmns ir pinigus siųskit* 

DRAUGAS 

4545 Wrat 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

*W»IIWWII»4lt4IIHIIIIHIWHIIimHIIHimilllllHmilllllllUHMimH4IIIW*ll4MM«
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IŠ ARTI IR TOLI Daug iškentėjo ne tik fiziškai, lietuvių vardu E. Žilius. Lue- 2 300 pasauliečių katalikų atsto- 
bet ir dvasiškai. Savo skaus- beck’o Miesto kapinėse, Vor- į vų iš 92 įvairių kraštų, šiems 
mo niekad niekam nerodė. Ken- werkerstrasse, vietos lietuviai rinktiniams

vienas tikrai
J. A. VALSTYBĖSE -Žurnalo Ateities metinia- I "7 “*7“~ '77* “ nuautu™ viso katalikiškojo
«. m. vmmiibmk ,ne koncerte kuris įvyksta spa- tej9 V'enaS tlkrai dldvynškaL vellon» labai Sraziai palaidojo. 1 pasaulio atstovams Šv. Tėvas 1¥UWIU, ,a

— Studentų suvažiavimas ^ew yorko lrving Nežidrint viso to turSJ° pakan- Visi lietuviai yra nepaprastai pasakė ilgą, labai reikšmingą 1 Rudis ir j

Highschool patalpose,
New Yorke. Padėkos dienos sa
vaitgalį, lapkričio 28 — gruo
džio 1 dienomis Nevv Yorke 
įvyks visuotinis Liet. Stud. 
s-gos JAV-se suvažiavimas. Su
važiavimui rengti yra pakvies
tas komitetas: I. Banaitytė, A. 
Grigaitis, R. Kežys, I. Skrups
kelis ir J. Ulėnas. šis komitetas, 
bendradarbiaujant su naujai iš-

lrving i .. karnai
.... ... meninę 1 pindamasis lietuviškais bendruo- tojui drj Herrholz, gydytojams santykius su Bažnyčia religiniu

programą atliks Lietuvos ope- . . u -1 a. 1 j « 2*. j a n •«T . . . menes reikalais Luebeeke. Ne- dr. Groth dr. Aller, gail. sese-
ros solistai Juze Augaitytė iri ..... . , r-, • j , u. 1 T. . . ., , , i apsiėjo be 10 vietos lietuviai i-,lems Fnedel, Erika, p. Lang-
piamstas Aleksas Mnozinskas. 1| vairių minėjimų proga. Dalyva-

menų: delegacijos pirmininkas tiku buvo iškilmingi Kryžiaus 
dr. Eduardas Turauskas iš i Keliai už komunistų persekioja- 
Pr.ancūzijos, prof. Zenonas mus Tylos Bažnyčioj brolius. 
Ivinskis iš Italijos, inžinierius ’ Tarptautinio Pasauliečių Apaš- 

jo žmona Rudienė iš ’
jumoro ir energijos rū- dėkingi sanatorijos vyr. gydy- kalbą apie katalikų pasauliečių I Jungtinių Amerikos Valstybių lalavin’° k m£reso darbal užtni‘ 
nciit! 1 iof n A/ialz o ia Tinnrirnn. trcnii ri 1* i T-T o r* v Vi rtl sr cvrivinioino uo n + urlr ««« DnAmrAm __tr______ i st r._____Vaitekūnaitė-Kaneb iš .lunati ko aštuonias dienas.

rinkta New Yorko sk. valdyba, antroji meno mokslus.

— Vida Krištolaitytė ir Judy vi šeimos šventėse, krikštynose, 
Cassidy, dvi ehicagietės, įstojo vestuvėse, gimtadieniuose, var- 
į College Mt. St. Joseph, Ohio, dinėse ir šiaip įvairiomis progo- 
netoli Cincinnati. Pirmoji stu- i mis gražiai padainuodamas, iš- 
dijuos 'biznio administraciją, | droždamas nuoširdų lietuvišką

holf už gydymą, slaugymą, už 
parodytą meilę mūsų daug var
gusiam ir kentėjusiam tautie
čiui.

‘ s

VATIKANE
žodį, kilniai padraugaudamas. 
Buvo mylimas ne tik lietuvių, 

, bet ir kitataučių.
“Lituanus” vajus Kanadoje. Į

“Lituanus” paramos vajus Ka-' 
nadoje skelbiamas spalio 15 — 
lapkričio 1 d. Tuo metu visose
lietuvių kolonijose bus renka- ,,

, ... ,. . vykti pas savo žmoną Jadvygą,
- posėdžiai, krepšinio rungty- mos aukos, kreipiantis į orga- dukras ,r
nės tarp Chicagos ir New Yor- i .uranijas ir pavienius asmenis, Huntington station,

jau pradėjo suvažiavimo rengi
mo darbus. Pramatyta sekanti 
suvažiavimo darbotvarkė: lapkr. 
28 d. vakare — akademinių or
ganizacijų atskiri posėdžiai 
(akademikai skautai, ateitinin
kai, santariečiai). Lapkr. 29 d.

KANADOJ
Jis buvo pavyzdingiausias li

gonis visoje sanatorijoje. La
bai norėjo gyventi ir viską darė 
kad tik pasveiktų ir galėtų iš-

ko krepšininkų, vakare — visų telkiamos prenumeratos ir “Li- 
suvažiavimo dalyvių susipažini- j tuanus” siųstinų asmenų adre-

mo vakaras. Lapkr. 30 d., šeš- 
tadiėnį, —. posėdžiai; vakare 
— iškilmingas banketas, šokiai.

sai. Spalio 20 d. prie lietuviš
kų bažnyčių daroma rinkliava. 
Vajų organizuoja iš akademinių
organizacijų atstovų Toronte ’ 

ViM suvažiavimo posėdžiai ir sudarytas komltetas kurio ad.
banketas vyks puošniame Hotei resas yra. ..Lituanua,. Remti
Statler viešbutyje. W. 33 St. ir Komltetas ]21 Beatrice St, To- 
7 Avė., Nevv Y-orke. Visi Ameri-1 ronto 3 
kos lietuviai studentai kviečia-

ir socialiniu atžvilgiu. Po au
diencijos milžiniškoj Palazzo
Pio salėje prasidėjo kongreso įr kiti. Šalia bendrų paskaitų,
darbai. Pagrindinė studijų tema 1 vyko atskirų klausimų semina-
buvo “Katalikų pasauliečių už-Į rai, z kuriuose kongreso dalyviai
daviniai mūsų laikų pasaulio j turėjo progos išdiskutuoti mo-
krizėje. Tarp daugelio įvairių dėmiuosius apaštalavimo meto-
tautų kalbėtojų paskaitų skaitė dua jr pasikf isti darbo Urti.

n 1 dsi v« ' ir lietuvis ministras dr. Eduar-, . ... .
- Popierių, Pijus XII spe- Lictuvių del «... Tarp ,va,„ų religinių prak-

eialioie audiencijoje prjeme ant- , .. . ------ --------- -- -----
. m . . D., 11 . cjią kongrese sudarė dešimt as-rojo Tarptautinio Pasauliečių j •» « . ■

Apašialavimo kongreso, daly-

nių Amerikos Valstybių, Slepe- 
tytė-Venskuvienė iš Prancūzijos

vius. Kongrese dalyvavo apie

Pajicškojimas
✓

Jei kas žino ar girdėjo apie li
kimą 1944 m. be žinios dingusius 
brolius MYKOLĄ, JONĄ ir JUO
ZĄ AUGUČIUS kilusius iš Utenos 
apskr., malonėkite duoti žinią šiuo I 
adresu: Monika Gasparienė,1!
140 N. Kenmore Av., Los Angeles

LINY, 267 Broadvvay, USA ir 
dar pasimatyti su motina Bar
bora bei sesute Lina, pasiliku
siomis Šilutėje.

Laidotuvėmis pasirūpino jo 4, California. Jieško Lietuvoje li- 
geras draugas Mikas Masilionis S kusi aesuo 
su visais Luebeck’o lietuviais.
Gedulingas pamaldas ir visą li-
turgiją atliko kun.

Giminiu iš Lietuvos jieškomi 
V. Šarka. 1) VINCAS RASLAVIČIUS, s. ,

I, Ont- Montrealyje, Ot- Atsisveikinimo žo[lj tara visų \ Vinco, gimęs 1919 m. 2) JUOZAS 
! tavoje ir Wellande paskirti įga-------------------------------------------------- . J 0

mi ruoštis šiame iškilmingame gį vietovėse kur nėra
suvažiavime dalyvauti

—— - • X
— Pastaruoju laiku daug lie

tuvių gauna iš Lietuvos prašy
mus atsiųsti vaistų. Daug siun
čiama, bet daug didesnis nuo
šimtis yra vargstančių mūsų 
tautiečių Lietuvoje, kurie neturi
jokiu, giminių, kas atsiųstų ir tranus” vyr. redaktorius dr. 
pagelbėtų. Patys rusai rašo, y. P. Vygantas. Ta proga į- 
kad tokių gaunančių yra tik vykstančioje kultūrinėje popie- 
5%, o kiti negauna ir nuskriau- tėję programą atliks iš Montre- 
sti; dėl tos priežasties rusai pri- ajio atvykstą žodžio menininkai 
versti imti didelius muitus, kad rašyt. B. Pūkelevičiūtę ir akt.

studentiškų organizacijų, vajų 
pravesti paprašytos Bendruo
menės apylinkių valdybos.

Oficialus vajaus atidarymas 
bus Toronte spalio 20 d. 4 vai. 
Lietuvių Namuose. J atidary
mą iš New Yorko atvyksta “Li-

_____________ ARAS, s. Petro. 3) OSKARAS
jxxx>ooo<xkxxkkxxxkx>o-<vc><m>oo LUNGA. Jieškomieji ar apie juos

S
nnuic D M D n II e žinantieji prašomi rašyti adresu:
U r II I t D A n u U k. Songinas, 6142 S. Saeramento

RADIJO VALANDA
, IS stoties WGE8 1890 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:80 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIBNJ iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-8 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmloek 4-241.8 
71511 So. Maplevvood Ave., Chicago 2# ! 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOūūOOJO

Ave., Chieago 29, Illinois.

TĖVAS PIJUS

f

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2148 West 68rd Street 
Telef PR 8-0833 lr PR 8-0884

kompensuotų negaunančius.

Mūsų tautiečių, visai užmirš
tų ir reikalingų pagalbos, ma
sės grdt tuberkuliozės sanatori
jose ir kitose ligoninėse. Dr. 
K. Pautienius iš Clevelando nu
siuntė siuntinį su streptomicinu

L. Barauskas bei torontietis po
etas B. Rukša. Taip pat dai
nuos sol. Vac. Verikaitis ir jo 
vedamas kvartetas.

. VOKIETIJOJ
— Luebeck. Paskutiniu laiku

ir kitais vaistais Panemunės nemaloniai sukrėtė visą Lue-
džiovininkų sanatorijai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tei — CEdarerest 3-6335

I
Vienas blokas nuc kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ONA NARENKEVIČIUS
(VYŠNIAUSKAITE)

Gyveno 6788 S. Maplevvood 
Ave.

Mirė -spalio 18 d.. 1957, 8:30 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio, LaukuvoB 
parapijos, Palukestės kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Walter, brolienė Oktavi
jų Vyšniauskas, pusbrolis An
tanas Daugalas, jo žmona Ona, 
jų vaikai: Aldonu Gagel ir 
Edward Douglas ir jų šeimos, 
giminaitis Pranciškus Valuckis 
su šeima, giminaitis Jonas Re- 
meikis, jo 2 dukterys: Josephi- 
ne Smulskis ir Albina Navic
kas ir Jų šeimos, pusbrolis An
tanas Vasiliauskis su šeima, 
puseserė Marcele Gedvilas su 
šeima, pusbrolio žmona Marijo
na Petkus su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika— 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern.

lAidotuvės įvyks antrad. spa
lio 22 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. P. M. 
Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal- 
<ios už velionės sielų. Po pa- 

' maldų bus nulydėta Į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

\ uliūdęs vyras.
Laidotuvių direktorius Mažei

ka — Evanp. Tel. REpubUc 
7-8600. ,

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
, Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851__ ✓

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

atorijoje vra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas Tė 
■jas Pijus yra garsus nepapra 
stais darbais ir Dievo malonė 
mis Knygoje aprašoma pras 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksmi Kaina 
<2 no

-alima gauti ‘D°AUG< ‘

AdTniniPtracijt je 

1545 H'est (13 Street. Ctilengo 29. III.

LIODĖS1O VALANDOJ 

Sankitt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 8o. VVestera Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tt«ms. kuri. ryv.n* kito*, mteato daly..; gaualm.
koplyčia arčiau Jūsų namų. \

ADOLPH Kl’PRIS
Gyveno 301 JLiageianfl Av#.. 

Oak Park, Illinois.
Mirfl spalio 19 d., 1957 m., 

G:08 val. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Pernaravos pa
rapijos, Kupščių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona. Emilija (Kanapa), duktė 
Emilija, brolis Kazimieras Kup- , 
ris ii jo šeima, sesuo Pranciška 
Prnnckunas ir švogeris Povi
las. švogerka Ann Hein ir jos 
vyras Victor su šeima, švogeris 
Jonas Kanapa, jo žmona Ona 
ir jų šeima. Lietuvoje liko trys 
broliai ir daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3337 VV. North Ave. laidotuvės 
įvyks antrad., spalio 22 d. Iš 
koplyčios 9:3d vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Mykolo parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų, i’o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. Kn-, 
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, 
sesuo, brolis ir visi kiti gimi
nės.

Laid. direktorius Steponas La- 
ckavvicz, tel. REpubUc 7-1213.

Perskaitę
kitiems ’

Draugą” duokite

SKELBKITE? “DRAUGE”beck’o Lietuvių bendruomenę ne 
tikėta mirtis a. a. TEODORO 

2
d. Lygumuose prie Šiaulių.

Velionis buvo pavyzdingas 
lietuvis, geras katalikas, malo
nus žmogus, rūpestingas vyras, 

i rimtas šeimos tėvas. Savo gy
venimą jis galėjo sutraukti į 
tris žodžius: tikėjau, kentėjau 
ir karštai mylėjau!
Dešimt metų kankinamas džio- 

! vos aplankė kelias sanatorijas,

Viktoro Vizgirdos _-.TTTZ._ . TTT
oz. 0-7 DAUKŠO, gimusio 1924. III spalio 26—27 . _ ° ......

— Dail.
paroda

d. d. Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4th St., So Boston, 
rengia Bostono studentai san
tariečiai.

t! v .Parodos atidarymas šeštadie
nį, spalio 26 d., 6 vai. vakare. 
Atidarymo metu kalbės dail. 
Romfts Viesulas iš Nevv Yorko. 
Kviečiama atsilankyti visa vi
suomenė ir studentija.

kūrinių a. t a.

EDVARDUI JURAŠUI mirus, 
jo žmonę Eleną, sūnus Rimvydą ir Liūną nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

PUODŽlŪNRl IR PODERIAI

ant savo kūno išmėgino visus
— Nevv Yorko lietuvės ir šie-; daktarams žinomus vaistus.

met dalyvauja tarptautinėje mo-, .............. ............... ..
terų parodoje, kuri prasideda
lapkričio 4 d. ir truks ligi lap
kričio 10 d. Parodo vyks 71 st.
Reghnent Arm-ory patalpose 
prie Park Ave. ir 34th St. Lie
tuvių meninė programa bus lap
kričio 10 d., sekmadienj, tarp i 
ir 2 vai. Nevv Yorko moterys 
kviečia visus j parodą ir į kon
certą bei prašo tą dieną nereng
ti paregimų. •' ,

— Smuikininkas Iz. Vasyliū
nas yra paruošęs sonatų vaka
rą, kuris jvyks Methuen Memo- 
rial Vali, Lavvrence, Mass., lap
kričio 3 dieną, 8 vai. vakare.
Programą sudaro trys sonatos 
— L. von Beethoven sonata 
Nr. 6 Adm K. V. Banaičio D.
Moli sonata ir melodingoji Grie
go C Mol sonata. Fortepijono 
partiją atlieka V. Vasyliūnas.
Laukiama atsilankant klausyto
jų iš kultūringojo Bostono ir 
jo apylinkių

ANTHONY B. PETK1 )S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

8812 S0. WESTEPN 4VV S0. 58th AVE

CHICAGO, IU CICERO. ILL

Telefonai GRovehill 6-2345 arbe 

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

-----
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM I VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

I

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar fau gau
nama “Drauge’ 4545 VVest 63rd Str., Chlcago 29 IIL 

Kaina $1.50
A

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVI^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale i a u k t i 

mus.

vsoBfl’ Chicagos ir| 
Roseiando dalyse ir j 

tuojau patarnaujame.!

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizijp ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 VVest 71st Street PRospeet 8-5374

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Viee-Preaident

6819 Se. VVestem Ave. Tel. GRovehill 6-374S

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Te* Y Ards 7-3401

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

H

— Vincas Kazlauskas, Los 
Angeles Katal. Federacijos sky
riaus pirmininkas, pardavęs sa
vo namus Sinkevičiams, nusi
pirko didelę ir pelningą nuosa
vybę netoli senosios vietos. Va
lerija Kazlauskienė uoliai dirba 
parapijos parengimuose ir daug 
padeda vyrui vesti biznį. .Jų 
dukrelė Birutė pradėjo lankyti 
šeštaSleninę mokyklą.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. 'A. RAUDONIS ir N. BERTUOS, aav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

John W. 
Pachankia

Chester
Vitkauskai

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

IASIKINKITK DAKAII _ Kt R PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 

JOKIO IMOKA/IMO. Hl'MOKĖSITE KAPINIV DIENOJE.

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

LEONARDAS F.
10821 S. MICHIGAN AVE.

BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVE Tel. Y Ards 7 1133 1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArdu 7-O7HI

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50tli tve OLympic 2-5245 ir Khvnhail 3-96S,

Roosev.lt
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PASKOLŲ STATYBAI RŪŠYS
informuoja JONAS PAKEL

X Urbanos lietuvių studentų 
vardu stud. Dalia Verbickaitė, 
1005 W. Gregory Dr., Urbana, 
III., atsiuntė “Draugui” tokio 
turinio laišką: “Nuoširdžiausiai 
Tamstoms dėkoju, viso 100 Ur
banos lietuvių studentų vardu, 
už nuolatinį Jūsų laikraščio 
siuntinėjimą.

Mes kasdien suradę laisvą va
landėlę stengiamės pasiskaityti 
ir tuo bildu sekti lietuviško gy
venimo eigą.

Taigi prašau ir šiemet mūsų 
nepamiršti ir vėl mums siunti
nėti jūsų laikraštį.”

X “Ateities” šokėjai grįžta 
jau antrą kartą po buvusios šo
kių šventės į International Am- 
phitheatrą. Šį kartą jie dalyvaus 
“Polka Time” televizijos pro
gramos parengime spalio 27 d. 
8 v. v. Šiuo metu “Polka Time” 
žmonių nematyti televizijoje, 
nes jie gastroliuoja po visą 
Ameriką su panašiais parengi
mais.

Išskiriant “Polka Time” tele
vizijos šokėjus ir orkestrą, yra 
pakviesta programoje dalyvauti 
septynios skirtingos tautos, tarp 
jų ir lietuviai.

“Ateities” šokėjai ruošiasi iš
siskirti iš kitų tautų su gražiu 
“Malūnu". “Ateities” šokėjams 
vadovauja Bruno G. Skotas.

X Blandyčių trio, muzikas 
A. Skridulis, dr. S. Aliūnas ir 
kiti dainos ir žodžio menininkai 
atliks meninę programą didžia
jame gibkių vakare Lietuvių 
auditorijos patalpose lapkričio 
9 d. Šokių vakaras rengiamas 
pagerbimui Lietuvos krepšinin-

lllinois valstybės gubernato
rius William G. Stratton, norė
damas pagerbti šioje valstybėje 
esančias netoli 600 taupymo ir 
skolinimo įstaigų, paskelbė 
“Taupymo ir Skolinimo Savai
tę” nuo spalio 20 iki spalio 26 
d. Savo proklamacijoje guber
natorius pabrėžė, kad daugiau 
kaip 400,000 namų savininkų 
yra pasiskolinę iš šių bendrovių 
daugiau kaip vieną bilioną dol.

Ta pačia proga John Pakel, ži 
nomas lietuvis finansininkas ir 
Chicago Savings and Loan Assn. 
vedėjas, mūsų (jienraščio atsto
vui paaiškino, kad taupymo ir 
skolinimo bendrovės pagal įsta
tymą tegali paskolas išduoti tik 
namų pirkimui, pataisymui ar 
statybai. Jokių vadinamųjų as
meniškų (personai) paskolų ne
gali išduoti.

Jis nurodė, kad esama įvairių 
rūšių paskolų.

JOHtt PAKEL, SR., President

Paprastoji paskola bus tuo
met, kada žmogus skolinasi pi
nigų namų statybai, pataisymui 
ar pirkimui. Šios rūšies pasko
la turi būti grąžinama per tam 
tikrą laiką — paprastai tarp 20 
ir 30 metų. Už tą skolą moka
mi nuo 5l/2 iki 6i/,</, palūkanų 
metams. Reikalui esant, žmo
gus. grąžinęs dalį paskolos, gaii

čiomis sąlygomis. Šios priedi- 
nės sumos grąžinimas tačiau ne 
gali pratęsti pirminės (origina-i 
lios) paskolos termino. Ji turi 
būti grąžinama likusiu pirminės 
sumos laiku.

Federal Housing Act paskolų 
esama dvejopų — namams tai
syti ir namams pirkti. Pirmoji 
negali būti daugiau kaip $3.500 
ir turi būti per 36 mėnesius grą
žinta. Antroji duodama didelė
mis sumomis ir ilgesniam laikui.

Esama dar ir vadinamos ve
teranų “morgičių” paskolų, ku
rios duodamos labai lengvomis , 
sąlygomis. tač;au jos dabar ne-1 
apsimokančios bendrovėms ir 
tod’l ’os tokiu paskolų šiuo me
tu beveik nebeduoda.

Tik 15% visų taupymo ir sko- į 
linimo bendrovių išduodamų pa-' 
skolų gali būti dėl biznio nuo
savybių. Prie tokių biznio arba 
komercinių nuosavybių priskai-i 
tomi namai, turintieji dauaigui 
kaip keturis butus arba viene
tus.

Illinois valstybėje taupymo ir 
skolinimo bendrovės išduoda 
daugiau kaip 60# visų namų 
paskolų.

šiandien visos taupymo ir sko' 
l’nimo bendrovės yra griežtai 
federalinės valdžios ir valstybės 
prižiūrimos. Kas mėnesį federa
linei valdžiai ir valstybės parei
gūnams taupymo ir skolinimo 
bendrovės turi pasiųsti raportus 
ir valdžios bei valstybės parei
gūnai gali asmeniškai atėję pa
tikrinti visas tų bendrovių są
skaitas.

Kvietimas ,
Ryšium su gubernatoriaus pro 

klamacija Pakel pranešė,' kad 
Chicago Savings and Loan Assn. 
visą tą savaitę skelbia “open 
house”, pradedant pirmadieniu, 
spalio 21 d., nuo pietų ir bai
giant spalio 26 d. 1 vai. po pietų.

Visi kviečiami užeiti, išgerti 
kavutės ir apžiūrėti vieną gra
žiausių taupymo ir skolinimo ben

ŠOKINĖJĄ VAGONAI

Štutgarte, Vokietijoje, vagonas užšoko ant lokomotyvo 
kai susidūrė du traukiniai. Katastrofoje žuvo 9 asmenys ir 
30 buvo sužeista. Katastrofa įvyko didelio rūko metu. (INS)

Tardo ir teisia pareigūnus i
Chicagoje tardomi ar pa

traukti teisman eilė pareigūnų, 
daugiausiai dėl nusikaltimų mo
kesčių srityje. Atiduodamas

Gavo premiją
North Central kolegija, Chi

cagos priemiestyje Naperville, 
gavo premiją 1,135 dol. tyrinė
jimui organinės chemijos sri- 

teismui ir JAV prokuroras R.) tyje. Premiją paskyrė Research
Tieken už paslapties nelaikymą j korporacija New Yorke.

I vienoje mokesčių bylėje. Su-
į spenduotas namų inspektorius 

B. Benson, kuris netinkamą sa
vo paties namą panaudojo se- 

inelių prieglaudai.

Nusmaugė žmoną "iš
•1 — *« imeiles

Paskutine diena 
dainininkams

Policijos mašina, važiuodama Harvester Moon festivalyje 
ties 6565 S. Yale, pastebėjo sto- norintieji dalyvauti dainininkai 
vintį automobilį, kurio moto- turi užsiregistruoti šį pirmadie- 
ras ėjo, o iš vamzdžio, išmetan- nL Norį festivalyje dalyvauti 
čio dujas, buvo nutiestas vamz- dainininkai ir šokėjai turi už-
delis | mašinos vidų, kur sėdėjo J*“*“ kuponus ir pasiųsti juos 

_ .. .. a , j Chicagos Sun Times ligi pirma-
žmogus. Policija suprato, kad vidurnakčio Pcstivalis
vyras nori nusižudyti .r greit jj jvyka lapkri4io 23 d. Chicagos
iš mašinos ištraukė. Pirm negu stadione 
jis prarado sąmonę, dar suspė-1 
jo pasakyti:

— Aš tik nužudžiau savo 
žmoną ketvirtame augšte.

ja.
— Kodėl? — paklausė polici-9 ✓

prašyti "avanso skolos” (addi-
tioml advance), iki originalios I drovių pastatų Illinois valsty- 

kų, kurie prieš 20 m. Rygoje pasiskolintos sumos tomis pa- bėję.

Lietuvai pirmą kartą jos istori
joje iškovojo Europos krepši
nio nugalėtojo titulą, šokių va
kare matysime šauniuosius 1937 
ir 1939 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinių dalyvius, šokiai vyks 
visose salėse.

CHICAGOS ŽINIOS
Išnešė kailinius

X Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos pirmininkė yra Adela Bur
bas, o vicepirmininkas yra Vi
talius Utaras, šiuo metu tar
naująs kariuomenėj. Paskuti
niame susirinkime draugija 
įvykstančios Alto konferencijos1 
proga paskyrė 25 dol. Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Susirinki
me buvo pranešta, kad mirė 
narys Frank Mickas. Į Alto 
konferenciją išrinkti delegatai 
J. Puniska, M. Endziulis, J. Ba- 
ličia. Vieton išvykusio į ka
riuomenę vicepirmininko išrink
ta Sofija Puniškienė. Draugi
jos vakaras įvyksta lapkričio 
17 d. Hollywood svetainėj. Ko
misijon įeina B. Zemgulis, S. 
Memensme ir A. Burba.

Lietuviukas gina 
prezidentą

Laikraštis “Sun-Times’ įdėjo
laišką J. M. Sanulio, kuris gina

Du maskuoti plėšikai surišę 
ir primušę Saul Turner, 55 m. 
amžiaus krautuvininką, 6333 N.

JAV prezidentą prieš polftikie- į California avė., išnešė iš krau- 
rius. Tasai jaunas lietuviukas tuvės keletą brangių kailių. Tur- 
teturi 13 m., tačiau jisai logiš- J nėr nuvežtas į ligoninę. Jo krau-
kai dėsto: kodėl amerikiečių po
litikieriai pirma puolė preziden
tą Eisenhowerį, kai jisai norė
jo didesnio biudžeto saugumui, 
dabar gi, kai rusai paleido dirb
tinį mėnulį, tie patys politikie
riai puola prezidentą, kodėl ji
sai nepravedė didesnio biudže
to ir neskubino gynimosi pro
gramos...

Sputnikas čikagiškės galvoj
Viena Chicagos moteris, Ce- 

celia Kuehn, 53 m., tvirtina, kad 
vieną naktį ji girdėjusi sputni- 
ką birbiant. Ji sako, kad garsas 

X Florian Simanonis, Da-j buvo pasibaisėtinas. Planate- 
riaus Girėno posto komandie- rium technikas Gallagher sako, 
rius, buvo stipriai susirgęs ir j kad tai negalima, bet moteris 

nedalyvavo posto naujos valdy
bos įvesdinimo iškilmėse. Vos 
jam pradėjus sveikti žmona 
Frances (Petrauskaitė) taip

- pat turėjo būti nuvežta į ligo
ninę. •

X Lawrence Gubista, buvęs 
Dariaus Girėno posto koman- 
dierius ir direktorių pirminin
kas, buvo paguldytas Veteranų 
ligoninėn, kur jam padaryta 
operacija, šiuo metu baigia 
sveikti ir tuoj grįš namo.

X F. Raudonis ir N. Bertulis 
Roosevelt baldų parduotuvės 
savininkai, 2310 W. Roosevelt 
Rd., atremontavo savo parduo
tuvę.

Z
X Aloyzo Barono naujas ad

resas yra 2242 So. 53rd Avė., 
Cicero 50, III. Telefonas — OL- 
ympic 6-2782.

laikosi savo, esą ji po galva pa
sidėjusi kišeninę lemputę ir ke
letą sidabrinių pinigų ir šie pa
dėję pritraukti mėnulio sateli
to siunčiamus garsus į galvą, 
kuri buvq pilna plaukams sukti 
sąvaržėlių. Virgil Disney, Ar- 
mour tyrinėjimų įstaigos elek
tros inžinierius, pasakė, jog ne
galima. kad galvos sąvaržėlės 
pagautų sputniko siunčiamus sig 
nalus ir tikrinusia moteris gir
dėjo ne sputniko, bet savo kai
myno knarkimą.

Dail. Picasso paroda
Chicagos universiteto Alum- 

nų draugija globoja dail. Picas
so darbų parodą, kuri rengiama 
75 m. jo gimimo sukakties pro
ga. Paroda bus atidaryta visuo
menei nuo spalio 29 ligi gruo
džio 8 d. Art Institute. Bus iš
statyta daugiau kaip 300 dar
bų. '

tuvė buvo apiplėšta praeitą 
žiemą ir buvo išnešta prekių už 
6,000 dol.

Apdegusi našlė gavo 
$75,000

Chicagoje jau išspręsta pir
moji byla, iškelta ryšium su 
traukinėlio gaisru Evanstone, 
įvykusiu gruodžio 7 d. Illinois 
Augšč. teismas nustatė, kad 
Chicagos Susisiekimo organiza
cija turi sumokėti 81 m. am
žiaus našlei L. Hanley $75,000 
už tai, kad to iškeltojo trauki
nėlio gaisre jai smarkiai apde
gė veidas ir visas kūnas ir dėl 
to ji nebegali toliau dirbti siu
vykloje. . -

Ateizmas mokslo priešas
Dr. Andrew C. Ivy, kalbėda

mas Amerikos Revoliucijos Dūk 
terų mitinge Chicagoje, Shcęa- 
ton-Blackstone viešbutyje, pa
reiškė, kad mokslininkas negali 
būti ateistas ir būti tokiam nu
sistatyme pastovus dirbdamas 
kasdieną savo laboratorijoj. Dr. 
Ivy yra šefas Illinois universi
teto klinikų. Jis teigia, kad kol 
Amerika bus moraliai ir religiš
kai stipri, tol jai komunizmo 
pavojus bus nerealus.

Lėktuvu atskrido gandrai
Lėktuvu buvo .pristatyti gan

drai į Brookfield zoologijos so
dą iš Afrikos. Dviejų spalvų, juo 
dos ir baltos, paukščiai yra tri
jų pėdų augščio Ir jų gimtinė 
skaitosi Sudanas. Jie užėmė ki
tų gandrų vietą, kurie pastipo 
prieš keletą metų.

— Už tai, kad mylėjau, — 
atsakė tasai ir daugiau nebega
lėjo kalbėti. Greit buvo nuga
bentas į Šv. Bernardo ligoninę. 
Jo gi bute rasta primušta ir 
kaklaraiščiu užsmaugta mote
ris. . i

Tiki, kad mirė
Sesuo ir keturi broliai dingu

sios žurnalistės Amelia Zelko, 
sakosi tiki, kad ji jau yra nu
žudyta. Zelko buvo pagrobta iš 
savo namų rugsėjo mėn. 25 d. 
Ji buvo “Juliet Spectator” laik
raščio leidėja bei redaktorė ir 
stipriai kovojo prieš įvairias pa
dugnes. Manoma, kad gangste
riai ją nutarė likviduoti, nes li
gi šiol jieškojimas nedavė jo
kių vaisių.

Suvažinėjo senutę
Automobilių nelaimėje Park 

Ridge vietovėje buvo mirtinai 
sužeista 78 m. amžiaus Evan- 
stono moteris Caroline Hofman. 
Ji buvo vežama kitos moters, 
kuriai sulaužyta ranka ir koja. 
Nelaimė įvyko, kai kitas auto
mobilis nepastebėjo ženklo su
stoti ir įvažiavo į vidurį kelio, 
susidurdamas su mašina, atėju
sia iš kitos krypties.

Dalis plano įvykdyta
Chicagos Raudonasis Kryžius 

jau surinko 37# numatytos su
mos iš 14 milionų dolerių. Nu
matytas vajus baigsis lapkričio 
mėnesį.

Nutrenkė elektra
Leonardo Raganelli, 37 m. 

amžiaus CTE vagonų valdyto
jas, buvo nutrenktas vagonų 
statymo kieme ant 21 pi. ir 54 
avė. Cicero, III., kada jis nukri
to tarp dviejų vagonų. Jis bu
vo nuvežtas į Loretos ligoninę 
kur tuoj mirė.

Sirijos atstovas kalba
Salah EI Bitar, Sirijos užsie

nių reikalų ministeris, penkta
dienį kalbėjo Chicagoj, Chica
gos Tarybos užsienių reikalų 
kviečiamas, Congress vieešbuty
je.

Kepėjų mitingas
Kepėjų unijos, American Ba- 

kers Association šį šeštadienį 
ir sekmadienį šaukia savo 57-tą 
suvažiavimą.

Šuolis į mirtį \
Miesto centre iš trečio augš

to Plymouth viešbutyje nušoko 
ir užsimušė J. Moore, 58 m. am
žiaus.

Įvairios žinios
— Londono miesto savivaldy

bė patvirtino 47 milionų dolerių 
sąmatą, kad pagrindinai atsta
tytų šio didmiesčio 35 akrų cent 
rą, kuris buvo beveik iki pama
tų sugriautas vokiečių bombų 
per II Pasaulinį karą. Visi vidur 
miesčio centro pastatai numa
tyta iš naujo statyti ir moder
niu stiliumi.

— Lenkijos komunistų parti
jos vadas pareiškė, kad į bet- 
kurias pastangas keisti Lenki
jos sienas Vakaruose būtų atsa
kyta karu. Tai Gomulkos atsa
kymas į Vokietijos kanclerio 
Adenauerio pareiškimą,kad sie
nas su Lenkija nustatys tik tai
kos konferencija.

— Prezidentas Eisenhoweris 
galvoja pakviesti į svečius Len
kijos kompartijos sekretorių Go 
mulką. Valstybės departamen
tas dar svarsto argumentus už 
ir prieš.

— Radaro signalas pasiekia 
mėnulį per pusantros sekundės.

K

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4038

• Onneralls kontra.K tortus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medtlo 
darbua • Apkainavlmai nemo
kamai.

t

/f

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

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

Uždara sekmadieniais• I
Dėl Televizijos sutaisymo — 
tolefonucklt CAIumet 6-7287

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

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis ‘DRAUGE*’ apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbime 
kaina yra prieinama visiems
oooooooooooooooooooooooooo

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

ir tolimų distancijų, gaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

• Telefonas — FRontier 6 1882

J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRr ntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien tkl « vai., pirmad ir ketv. iki y vak Sekm. uidaryta j

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem five., Chicago 36, lll

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St„______________ Chicago 32. III

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

ST. ANTHONY SAVINGS ( LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

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

MOVIHC MOVIHC |

r* 15 TOU IP ARTI
RAUJI OlbOJ TPOKA,- NAUJAUSI KPAUSTmO fRANK/Ai

•Utų M6TU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok 5 -9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2665 VVEST 47th STREET LAfayetto 8-1088 j

B. B. P1etldewicx, prez.; E B. Pletkletrlca, sekr. Ir advokatas ,
Mokame aukAtun dlvldendua Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam* | 

valstybės bnnua. Taupytolama patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami asskait* Šiandien. Apdrausta Iki N10.000 |

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro | 
•ntr ir netik 0 Iki 5: treč, ušdarvta n imtt. nno 9 Iki vidurdienk

KAS TIK TURI GERA SKONĮ.
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniėldsnsia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 Ro Halated Rt. Victory 2-4226

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


