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Sprogusios bombos sužeidė 13 amerikiečiu kariu
Apaštalavimas yra visų -

krikščionių pašaukimas
Lietuvių delegacija pasauliečių apaštalavimo kongrese

Mūsų korespondentas Italijoje

ROMA. — Atskiriems kontinentams atstovavusių delegacijų 
pasitarimais spalio 14 d. pasibaigė antrojo tarptautinio pasaulie
čių apaštalavimo kongreso darbai.

šalia Afrikos, Azijos ir kitų
kontinentinių grupių atskirai po 
sėdžiavo ir Tylos Bažnyčiai, tai 
yra komunistų persekiojamoms 
tautoms, atstovavusios delegaci
jos. Kongrese dalyvavo beveik 
visų komunistų pavergtų tautų 
delegacijos: Albanijos, Bulgari
jos, Vengrijos, Latvijos, Lietu
vos, Lenkijos, Rumunijos, Rusi^ 
jos, Čekijos, Slovakijos, Ukrai
nos, Jugoslavijos, Korėjos, Kini
jos ir Vietnamo.

Lietuvių delegaciją sudarė de
šimt asmenų: ministeris Eduar
das Turauskas (delegacijos pir
mininkas), prof. Zenonas Ivins
kis, prof. Juozas Eretas, Šlepe- 
tytė - Venskuvienė, Vaitekūnai- 
tė - Kaneb, inž. Antanas Rudis ir 
jo žmona Rudienė, prof. Stasys 
Yla ir kiti. Šalia oficialios dele
gacijos narių, kurių skaičius 
kiekvienai tautai buvo griežtai 
ribotas, kongreso darbus sekė 
visa eilė stebėtojų.

Atstovai iš 92 kraštų

Kongresas buvo labai rūpes
tingai parengtas, vadovaujant 
nuolatiniam Pasauliečių Apašta
lavimo komitetui, kurio genera
linis sekretoriils yra plačiai ži
nomas katalikų veikėjas advoka
tas Vittorino Veronese. Darbai 
užtruko 10 dienų. Dalyvavo apie 
2,300 delegatų iš 92 įvairių kraš 
tų: vyrai ir moterys iš visų kon
tinentų, visų rasių ir visų spal
vų.

Šie viso katalikiškojo pasaulio

papildė ministeris Eduardas Tu
rauskas, kalbėdamas daugiausia 
apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje 
ir Lietuvos katalikų kančias bei 
heroizmą. Ir atskiros kongreso 
dalyvių grupės savo posėdžiuo
se studijavo metodus bei prie
mones, kuriomis galėtų pagelbėti 
komunistų pavergtų kraštų tikin 
tiesiems.

Atgimti iš vidaus

Antrojo tarptautinio pasaulie
čių apaštalavimo kongreso pasi
sekimas viršijo visas į jį sudėtas 
viltis. Jo dalyviai išsiskirstė į 
visus pasaulio kraštus giliai pa
jutę savo didžiąją misiją Bažny
čios organizme ir pažinę savo 
uždavinius mūsų laikų pasaulyje. 
Bažnyčia yra Kristaus pratęsi
mas pasaulio istorijoje. Bažny
čios narių uždavinys dėl to yra 
nešti išganymą visoms tautoms,

; visoms rasėms, visoms civiliza- 
i ei joms ir visoms gyvenimo sri
tims. ši misija savo esmėje yra 

i religinė, pirmoj eilėj ji siekia 
įjungti žmoniją į Kristaus pas
laptis. Kristaus įsikūnijimo ir 
atpirkimo paslaptyse žmonija 
turi atgimti iš vidaus, turi tapti 
viena brolių šeima gyvenančia 
dieviškosios malonės gyvenimu.

Apaštalavimas tai nėra tik ne 
daugelio išrinktųjų ar uoliųjų 
pareiga, bet yra visų krikščionių 
pašaukimas. Bažnyčia yra gy
vybinė žmonių bendruomenės

Alex&ndrctta uostas, turkų pa
vadintas Iskenderum, yra viena 
tarp Turkijos ir Sirijos skaudžiau
sių vietų. Sirija reiškia pretenzi
jų į Alexandrettos rajoną. Jau 400 
metų, kai Sirija tą sritį savinasi, 
tvirtindama, kad jokie žemėlapiai 
nerodo tą sritį priklausius Tur
kijai. (INS)

atstovai, susirinkę Romoje, ben- jėga. Pasauliečiai ne tik priklau 
drai svarstė visiems aktualią te
mą: „Pasauliečių atsakomybė ir 
pasiruošimas moderniojo pasau
lio dvasinės krizės akivaizdoje“.
Paskaitas skaitė žymiausieji Ka 
talikų Akcijos ir mokslo atsto
vai iš įvairių tautų, kaip Milano 
arkivyskupas Montini, žinomas 
prancūzų sociologas ir rašyto
jas Folliet, žymusis kinų teisi
ninkas Wu Ching - Hsiung, Liu
veno universiteto prof. Philips,
Italijos Švietimo ministeris Mo
ro, Krikščionių Darbininkų Tarp 
tautinės konfederacijos generali
nis sekretorius belgas Vanlisten- 
dael, buvęs Lietuvos

so Bažnyčiai, bet yra organinė 
pačios Bažnyčios dalis. Popie
žius Pijus XII, atidarydamas

Sodų neteko
8,000 hektarų
OKUP. LIETUVA. — Nuo 

spalio 5 iki lapkričio 5 dienos 
okupuotoje Lietuvoje paskelb
tas sodų sodinimo mėnuo. Nuro
doma Šiuo metu Lietuvoje esant 
apie 30,000 hektarų sodų. Lietu
vos laisvės metais, be Vilniaus 
srities, sodų plotai siekė apie 
35,000 hektarų. Su Vilniaus sri
timi, sodų plotai galėjo siekti 
mažiausiai 38,000 hektarų. Iš so
vietinių duomenų išeitų, kad so
dų plotai apie 8,000 hektarų su
nykę. Tai yra, netenka abejoti, 
Lietuvos gyventojų vykdytų trė
mimų išdavos. Likę be priežiū
ros sodai buvo išnaikinti arba 
neprižiūrimi išnyko.

Kai kurie kolchozai, bolševi
kų teigimais, jau esą gana dide
lius žemės plotus apsodinę so
dais. Tačiau taip pat nestinga 
kolchozų, kur į sodų sodinimą ir 
jų priežiūrą nekreipiamas rei
kiamas dėmesys.

Vokiečiai informuojami
apie okupuotą Lietuvą

REUTLINGEN, Vokietija. — 
Tik ką išėjusiame laisvosios El
tos biuletenyje vokiečių kalba 
gausiai pateikiama dokumenti
nės medžiagos apie padėtį so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Vo
kiškai kalbanti visuomenė supa
žindinama su sovietinėmis admi
nistracijos įstaigomis, su Lietu
vos žemės ūkio kolektyvizacijos 
metodais, su miškų ūkiu, pramo
nės gamyba, prekybos tinklu, 
laivininkyste, su skurdžiomis 
darbininkų gyvenimo sąlygomis, 
su hiaisto gaminių kainomis, gy 
ventojų švietimo sistema, su so
vietinėmis pastangomis rusinti 
ir komunistinti kraštą. Išvadoje 
biuletenis pabrėžia lietuvių tau
tos valią atgauti laisvę ir šau
kiasi laisvojo pasaulio solidaru
mo.

Seržantas liudijo
Abel byloje

NEW YORKAS, spal. 22. — 
Armijos seržantas Roy H. Rho- 
des vakar liudijo sovietų pulki
ninko Abel šnipinėjimo byloje, 
kuri nagrinėjama federaliniame 
apylinkės teisme, kad jis sutei
kęs kaikurių amerikiečių paslap
čių sovietų agentams.

Rhodes, 40 metų, liudijo, kad 
jis surinkęs tarp $2,500* ir $3.000 
iš raudonųjų agentų.’

S kuip torius Petras Rimša,

Harold Macmillan

Britanijos premjeras Harold Mac- 
millan šiandien atskrido į Wa- 
shingtoną tartis bu prezidentu 
Eisenhoweriu. (INS-

Pieno gamyboj 
sunkiai sekasi

REUTLINGEN/ Vokietija. — 
Okupuotai Lietuvai pieno gamy
boje sunkiai sekasi. Centrinė sta 
tistikos valdyba prie Sovietų Są
jungos ministerių tarybos pa
skelbė pieno paruošų ir supirki
mo duomenis už 9 šių metų mė
nesius. Duomenis perdavė ir Vil
niaus radijas spalio 9 d. Iš jų 
matyti, kad Lietuva — buvęs ka 
daise augšto pieno produktingu- 
mo kraštas — dabar tarp sovie
tinių respublikų ir sričių atsidū-

Rudolf Ivanovič Abel, sovietų i Jau net paskutinėse eilėse.
saugumo pulkininkas, buvo suim 
tas birželio 21 d. Praėjusią sa
vaitę pradėta Brooklyno teisme 
jo byla. Jis kaltinamas už nele
galų atvykimą į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir Amerikos ka
rinių paslapčių šnipinėjimą ir 
siuntimą sovietams.

Trys augšti vokiečiai
pasitraukė j Vakarus

BERLYNAS, spal. 22. — In
formacijos įstaiga „West“ pra-

Okupuotos Lietuvos kolchozai 
ir sovehozai per pirmuosius de
vynis mėnesius paruošę 84 cent
nerius pieno nuo 100 hektarų že
mės ūkio naudmenų, tiek pat, 
kiek ir Baltgudija. Moldavijos 
respublika paruošusi 119 centne
rių, Ukraina 135, Estija 152, 
Latvija 169, Leningrado sritis 
179, Maskvos sritis 256 centne
rius nuo 100 hektarų žemės naud 
menų. Tai dar vienas aiškus įro
dymas, kaip sovietinė kolchozi
nė -sovehozinė santvarka su-

kongresą, tai ypatingai pabrė- gyvendamas Lietuvoje, pasu- „eSa, kad j ^karinį Berlyną pa. 
žė. , rais metais esąs apakęs. i______:_*i

įvairiausios žinios iš
F

okupuotos Lietuvos
Tiesos" ir kitų šaltiniųIš Vilniaus radijo,

• Keliais ne važinėti, bet plau 
kioti. Daugų rajono keliai tik- 

atstovas rai turi būti jau apverktiname
stovyje, jei net pačioje Vilniaus 
„Tiesoje“ apie tai aštrokai pasi
sakoma. Kolchozai turį ne mažai 
auto mašinų, bet negalį jomis pa 
sinaudoti dėl blogų kelių, kurie 
„retai taisomi“. Laikraštyje ra
šoma: „Duobėta taip pat ir ra
jono pagrindinė magistralė Onuš 
kis — Dusmenys — Pivašiūnai 
— Daugai, nors pakelėse gana 
gausu puikių žvyro klodų. Ta
čiau kelias pats nesitaiso. O kaip 
yra laužomos mašinos duobėta
me kelyje! Dabar, lietingam 
orui esant, duobės prisipildo 
vandens ir keliai pavirsta ištiso
mis vandens magistralėmis, ku
riomis be laivo, kaip juokiasi

sitraukė trys augšti komunisti 
nių rytinės Vokietijos įstaigų 
pareigūnai: Užsienio Prekybos 
Rūmų vertėjas Sandmann, Liau
dies Auklėjimo ministerijos di
rektorius Koenighaus ir Istori
jos Instituto narys Mueller.
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Trys bombos sprogo
Pietų Vietname

SAIGON, Pietų Vietnamas, spal. 22. — Trylika JAV kareivių 
buvo tarp 19 asmenų sužeistų šiandien trijų bombų sprogime.

Pietų Vietnamo oficialūs šal-1 -------- <- ■ - ■ 1 1
tiniai kaltina komunistus, kad
jie padėjo bombas.

Padėtos bombos išdraskė Jung
tinių Amerikos Valstybių infor
macijos tarnybos knygyną, kari
nį autobusą ir armijos hostelį 
prieš amerikietiškoje veikloje 
Saigon’e.

JAV ambasadorius Elbridge 
Brubow aplankė sužeistus vyrus 
armijos medicinos kambaryje 
prieš vežant juos į Manilą. Dau
gumoje sunkiai sužeisti karinin
kai.

Penkiem Amerikos kareiviam 
suteikta pirmoji pagalba ir jie 
paleisti.

Kiti iš‘devyniolikos sužeistųjų 
buvo vietnamiečiai ar kinai ci
viliai. Nė vienas nežuvo bom
boms sprogus.

Kareiviai priklauso JAV kari
nės pagalbos patariamajai gru
pei Saigon’e, padedančiai Pietų 
Vietnamo armijai apsiginkluoti 
prieš komunistus šiaurėje.

Sužeistųjų pavardės bus pas
kelbtos po 72 valandų. Jų gimi
nėms pranešta apie nelaimę.

Sprogusios bombos yra tos pa- į ~ ~
.! čios rūšies bombos, kurios buvo į JudrCSfllS gyvenimas 

naudojamos komunistų prieš tre
jus metus.

Sužeistieji asmenys buvo- vi
duje ar netoli autobuso ar hos- 
telio.

Tai buvo pirmoji priešameri- 
kietiška ataka Saigon’e beveik 
dvejų metų laikotarpyje. Saigo
n’e, Pietų Vietnamo sostinėje, 
yra apie 2,000 amerikiečių, įskai 
tant karinius ir diplomatinius as 
menis ir statybos kompanijos 
darbininkus, padedančius praves 
ti du moderniškus vieškelius.

Lietuviai gamina,
o kas dėvi?

TELŠIAI, okup. Lietuva. — 
Pranešta, kad Telšių „Masčio“ 
audiniai yra žinomi net už res
publikos sienų, kaip vieni geres
nių. Aišku, lietuviai nagingi dar 
bininkai. Ką daro visuomet daro 
sąžiningai, gerai, gražiai, jei tik 
sąlygos leidžia pilnai savo dar
bu pasireikšti. Bet ar tais „Mas
čio“ audiniais aprūpinami Lietu
vos žmonės. Ne, kaip ir visos ki
tos okupuotos Lietuvos gamy
bos tik trupiniai tenka jos gy
ventojams, visa kita eina į „pla
čiąją tėvynę“ arba už jos sienos. 
O kas lieka krašte, pardavinėja
ma eiliniam darbo žmogui neįvei 
kiamomis kainomis.

Ottavvos mieste

prie Tautų Sąjungos ministeris 
Eduardas Turauskas, Olandijos 
Socialinio Aprūpinimo ministe
ris dr. Marga Klompe ir daugelis 
kitų.

Praktiško veikimo klausimai

Išstudijavęs pasauliečių misi
ją Bažnyčioje ir jų apaštalavimo 
teologinius bei teisinius pagrin
dus, kongreso dalyviai mažesnė
mis grupėmis svarstė įvairius 
praktiško veikimo klausimus, 
kaip šeima, mokykla, parapija, 
labdaros organizacijos, vaikų, 
jaunimo ir suaugusių sąjūdžiai, 
darbininkijos veikla, profesinės 
katalikų gTupės, spauda, radijas,
kinas, televizija, tarptautinis žmonės, nepravažiuosi. Rajono 
bendradarbiavimas, Rytų ir Va- kelių vadovybė, atrodo, nevaži- 
karų santykiai ir kit. nėja šiais keliais“.

• Rašytojo Vinco Pietario at
minimui Kauno respublikinėje 
bibliotekoje atidaryta paroda,

Tylos Bažnyčios reikalai

Kongreso programoje svarbią 
vietą užėmė Tylos Bažnyčios rei
kalai. Apie katalikų persekioja
mus komunistų užimtuose kraš
tuose kalbėjo Pasaulinės Kata
likiškų Organizacijų konferenci
jos pirmininkas ir Tarptautinės 
Katalikų Žinių agentūros vedė
jas prancūzas Dubois - Dumee. Jį kūriniai.

Vengrai areštavo
Austrijos inspektorių

VIENA, Austrija, spal. 22. — 
Franz Melchart, Austrijos mui
to inspektorius, dingęs praėjusį 

iT'iaonoPoUtechnfkM inetituto. ketvirUd‘<'">’ Ven
įima n4 hiioi bn 14•• v\««a«sa

• Tūkstančiai studentų veža
mi į kolchozus padėti derlių nu
imti, pranešė Vilniaus radijas 
spalio 8 d. Tą dieną daugiau 
kaip 200 sunkvežimių su studen 
tais išvyko į provinciją. Vien tik

išvyko tą dieną 2,300 studentų 
kartu su savo dėstytojais į Uk
mergės, Naumiesčio, Kėdainių, 
Sakių, Dotnuvos ir kitų rajonų 
kolchozus. Iš Kauno Medicinos 
instituto, Žemės ūkio akademi
jos, Veterinarijos akademijos ir 
Kūno kultūros instituto išvyko 
1,00 talkininkų. Ar jie savo no
ru ar „savanoriškai“ išvyko, ra
dijo pranešime nebuvo pasakyta.

• Į Vilnių kasdien ateina SO,- 
000 laiškų. Vilniuje esą 200 laiš
kininkų, kurie laiškus ir laikraš
čius išnešioja į namus. Vilniečiai 
gauną 110,000 centrinių ir res
publikinių laikraščių, be to 10,- 
000 iš liaudies demokratijos ša
lių. Apie 40,000 egz. laikraščių ir 
žurnalų, be to, esą dar išplatina
ma kioskuose. Tokius duomenis

kurioje išstatyti jo raštai. Be ki-į davė Vilniaus radijas spalio 7 d. 
ta ko matoma „Vienybės Lietuv-Į — Kai nepaduodami skaičiai at- 
ninkų“, „Varpo“ ir kitų laikraš-1 akirai dienraščiams, savaitraš
čių puslapiai, kuriuose savo lai- Į čiams ir žurnalams, tai sunku 
ku buvo išspausdinti rašytojo Į susidaryti vaizdą apie tai, kiek 

kurios spaudos skaitoma. (E.)

grijoje už „nusikaltimą", prane
šė Vengrijos užsienio reikalų mi 
nisterija. Melchart ketvirtadienį 
perėjo pasienį verslo reikalais ir 
kai jis negrįžo, Austrijos muito 
pareigūnai paklausė Vengrijos 
muitininkų, kas įvyko su juo. Jie 
atsakė nieko nežiną. Vakar Aus
trijos atstovybė Budapešte bu
vo informuota, jog Melchart areš 
tuotas

0TTAWA, spal. 22. — Kana
dos sostinės gyvenimas darosi 

Bomba knygyne sprogo, vis gyvesnis. Tai matyti ir iš 
poilsio metu, kai pastate nieko diplomatų skaičiaus bei atstovy

bių augimo. Jei 1937 m., kai Ka
nada dar neturėjo savo užsienio 
reikalų ministerijos, Ottavvoje 
buvo tik 5 užsienio atstovybės. 
Dabar yra 49 atstovybės su 296 
diplomatais, o su žmonomis ir 
vaikais 556 žmonės. Gausiausią 
personalą turi JAV ir Sovietų 
Sąjungos atstovybės — po 26 
tarnautojus. Rusams vadovauja 
ambasadorius su keturiais padė
jėjais. Visų diplomatų automobi
lių leidimai yra pažymėti CD rai 
dėmia. Diplomatinio korpuso de
kanas šiuo metu yra J. E. Ahmet 
Cavat Ustum, Turkijos ambasa
dorius, atvykęs į Ottawą 1952 m. 
vasario 5 d.

nebuvo.

Kalnas išsiveržė
TOKIO, Japonija, spal. 22. — 

Mihara kalnas, O saloje, netoli 
Tokio miesto, vakar išsiveržė.
Skeveldros pakilo 2,000 pėdų. 

smukdė Lietuvos žemės ūkio ga Į Karštas riedulys, žmogaus gal-
mybingumą. (E.) I vos didumo, buvo išmestas.

Du lenkai nusileido
Danijos saloje

ROENNE, Bornholm sala, Da
nija, spal. 22. — Du jauni lenkai 
šiandien nusileido lengvu civili
niu lėktuvu Baltijos jūros saloje 
ir paprašė politinio prieglobsčio 
(azilio).

Lenkai, kalbą angliškai, pareiš 
kė, jog jie pačiupo lėktuvą Len
kijoje ir skrido su juo skersai 
Baltiją.

Azijos - Afrikos
delegatai susirinko

CAIRO, Egiptas, spal. 22. — 
Delegatai iš 21 valstybės vakar 
susitiko Cairo mieste. Jie yra 
paruošiamoji komisija naujai 
Azijos — Afrikos konferencijai. 
Egipto Anwar EI Sadat išrink
tas pirmininku, o delegatai iš 
Japonijos ir Indijos yra jo pa
galbininkai.

Kiek susirgs?
DETROIT, spal. 22. — Jungti

nių Amerikos Valstybių vyriau
sias chirurgas dr. Leroy E. Bur- 
ney pasakė, kad dar 30 milionų 
amerikiečių nukentės šią žiemą 
nuo Azijos influenzos.

Nelaime kelyje
PARIS, spal. 22. — Pierre 

Poujade, prieš pajamų mokesčių 
sąjūdžio vadas, šiandien susižei
dė, kai jo automobilis susidūrė 
su sunkvežimiu. Poujade nuvež
tas į ligoninę.

Pradėjo fabrikų
VIENA, Austrija, spal. 22. — 

Komunistinė Rumunija su sovie
tų technikų pagalba stato „sin
tetinės gumos fabriką“, pranešė 
Bukarešto radijas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Konradas Adenaueris vakar išrinktas trečiam terminui 
Vakarų Vokietijos kancleriu. Jo politika — Vokietijos apginkla
vimas, Europos federacija ir artimas bendradarbiavimas su JAV. 
81 metų Adenaueris vėl išrinktas ketveriems metams į valdžią 274 
balsais (prieš 192) parlamente.

— Sirija vakar sugestionavo, kad Jungtinės Tautos atsiųstų 
generalinį sekretorių Dag Hammarskjoldą į Artimuosius Rytus 
bandyti nustumti karą, gresianti tarp Turkijos ir Sirijos. Sį pa
siūlymą patiekė Sirijos parlamento pirmininkas Akram Hourani 
Damaske. Socialistas Hourani pasakė, kad Sirija atidarytų savo 
pasienį tyrinėjimui ir sugestionavo Turkijai ir Izraeliui tą pat pa
daryti. Hourani’o pasiūlymas atėjo, kai Jungtinių Tautų genera
linė asamblėja sušaukė posėdį apsvarstyti Sirijos nusiskundimą, 
kad JAV ragina Turkiją užpulti arabų valstybę. Amerika sutinka, 
kad Jungtinėse Tautose būtų svarstomas Sirijos kaltinimas, in
spiruotas Maskvos, kad, girdi, JAV raginusios Turkiją užpulti 
Siriją.

— Nors Hourani, Sirijos parlamento pirmininkas, pakvietė 
Jungtines Tautas ištirti pasienį, Sirija atmetė Saudi Arabijos ka
raliaus Saud pasiūlymą tarpininkauti Turkijos — Sirijos ginče. 
Turkija pViėmė pasiūlymą.

■— Prezidentas Eisenhovveris vakar posėdžiavo su valstybės 
sekretoriumi ir aptarė žemės satelito klausimą ir sovietų diploma
tinius žingsnius Artimuose Rytuose.

— Prezidentas Eisenhovveris vakar kalbėjo per radiją Ame
rikos sveikatos ir medicinos klausimais iš New Yorko. Preziden-

• Vokietijos sovietinės zonos 
žurnalistų ekskursija lankėsi Vii 
niuje, Lietuvoje. Žurnalistai iš
buvę okupuotoje Lietuvoje kelias 
dienas.

KALENDORIUS
Spalio 23 d.: šv. Teodoras ir 

šv. Severinas; lietuviški: Ramu
tis ir Jautrytė.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 5:59.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje
ir jos apylinkėje šiandien — ap- tas buvo pagrindiniu kalbėtoju Waldorf - Astoria viešbučio pie- 
siniaukę, galimas lietus, šal-' tuose, kurių metu buvo pagerbtas Alfred P. Sloan, filantropas ir 

i čiau. I General Motors -garbės tarybos pirmininkas.
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Akademinei skautijai 33 metai

Prieš 35 metus, vasario 16 d.. Pirmas filmas vaizdavo IV JAV 
universitetinio pobūdžio augštie- Skautų Džiamborę šią vasarą —
ji kursai Kaune specialiu vyriau 
sybės aktu buvo paversti Lietu
vos universitetu. Jaunimas, vi-

Valley Forge, Pa., o kita — šiaip 
skautiškos veiklos momentus. 
Džiamborės filme natūraliomis

liojamas augštojo mokslo, plau-1 spalvomis žiūrovai pamatė ir lie 
kė iš miestų, kaimų, viensėdžių tuvius skautus su savo vėliavo- 
ir sėdo universiteto suolan. Stu-' mis. Pastaroji staigmena, ypač
dentų skaičiui gausėjant, plito 
ir dirva akademinėms organiza
cijoms bei korporacijoms, kurios

Argentinoje gimusiems, sukėlė 
nepaprastas žiūrovų ovacijas. 
Mūsų jaunųjų ambasadorių žy-

1$ PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO 
KONGRESO

ALRKF pirmininkas Antanas "Tylos Bažnyčios" narių. Lietu-1 Musų bendrove priima uzsu- 
Rudia, atstovaudamas Ameri- višką delegaciją sudarė 10 as- kymu« siuntiniams j Lietuvą 
kos lietuvius katalikus, Romo- menų. Jos garbės pirmininku
je, priklausė Jungtinių Ame- buvo J. E. vysk. V. Padolskis,

SIUNTINIAI LIETUVON

Tel. RElianos 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
,'r’VTOJAS (R CHIRURGĄ'

3925 W<s» 59th Street
.ai Pirmad, antrad., ketvirtad. lr

(bei Kuriją). Per mūsų bendro- ynl VRl Trečiad ir* AeAtad. i—« v.

rikos Valstybių j šj kongresą at- pirmininku — ministeris 
siųstai delegacijai. Pažymėtina, 
iš tautinių Amerikos katalikų or 
ganizacijų tik mūsų Federacija 
gavo privilegiją dalyvauti šioje 
delegacijoje.

vę galima užsakyti dviračius,1 
Ed. I akordeonus, angliškas vilnones : 

Turauskas, sekretore — Marija 1 medžiagas, laikrodžius, vaistus 
Rudienė ir nariais — kun. dr. V. Į bei įvairų maistą ir visą eilę ki-, 
Balčiūnas, prof. dr. J. Ivinskis,( tokių dalykų.
kun. prof. St. Yla, Genovaitė Mea jau eUę metų siunčiame

p p

I Kongrese dalyvavo iš viso 
daugiau 2,000 delegatų, kurie at 
stovavo arti 90 tautų iš visų kon 
tinentų bei visų pasaulio kraš
tų. Jame buvo atstovaujama ir 
Lietuva, kaip viena vadinamos

VVatkins - Kaneb, kun. J. Riau 
būnąs. prel. L. Tulaba, kun. dr. 
V. Kazlauskas ir B. Venskuvie
nė. Kaip matome, lietuvišką de
legaciją sudarė asmenys iš Ame
rikos ir Europos. Lietuviška de- 

vNukelta Į 5 pusi.)

buvo profesinio, politinio ar vi- gis, nešęs gražius vaisius vasa- 
suomeninio pobūdžio. Dalis j ros metu pačioje džiamborėje, 
Lietuvos universitetą pakliuvu- į dabar filmo pavidalu dar ilgą lai 
šių skautų dėl įvairių priežasčių ką' tiek saviesiems, tiek kitatu- 
esanciose organizacijose nepri- čiams bylos apie Lietuvos skau-
tapo, todėl 1924 m. spalio 16 d. 
įsteigė Studentų Skautų Drau
govę. Veikla pradžioje ribojosi 
nedideliu narių skaičiumi, tačiau 
skautybės dvasia, gimusi ir iš
bujojusi gimnazijos suole, rado 
vietą studento gyvenime ir išau
go į akademinės skautijos idėją.

Metams bėgant, narių skaičius 
studentų tarpe augo, organizaci
ja bujojo ir tvarkėsi. Buvo su
darytos dvi skirtingos, bet bro
liškos organizacijos — Studen
čių Skaučių Draugovė — mer
gaitėms ir Korp! Vytis — vy
rams. Klestėjo tikra, lietuviš
kos akademinės skautijos veik
la!

Po karo audrų, kada tremti
niai jaunuoliai nenuleido rankų, 
bet vėl pradėjo siekti augštojo 
mokslo, atgijo ir akademikai 
skautai,-ės. Štai 1947 m. liepos 
17 d. Kasselvje, Vokietijoje, Lie 
tuvių Skautų Sąjungos suvažia
vimo metu buvo įsteigtas Aka
deminis Skautų Sąjūdis, apimąs 
Akadem. Skaučių Draugovę ir 
Korp! Vytis.

Ši sukaktis, apjuosianti 33 ir 
10 metų gimtadienius, reikalau
ja jai vertos paminėjimo šven
tės. ASS Chicagos skyrius abu 
šiuos įvykius minės š. m. lap
kričio 9 d. Shoreland viešbučio 
patalpose minėjimo — vakarie
nės metu. V. Germanas

tų siekimus.

Vakaro svečiams buvo papa
sakota skautybės įkūrimo istori
ja ir parodyta įvairi programa, 
talkininkaujant aktoriui Juzui 
Valentinui. Su dideliu pasiseki
mu praėjo ir vyresniųjų skaučių 
suruošta loterija, kuriai fantus
jos pačios paruošė ar parūpi- į v 
no. SKS

Pirmosio, šv. Komunijos atminčiai kokia geriausia dovana mū
sų \aikučn-.ns PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS IK SUTVIRTI
NIMO SAKRAMENTO PROGA?

Geriausia atmintis lietuviška maldaknygė
“JAUNUOLIŲ MALDOS" ar “AUŠROS VARTAI” paruošė kun. 
P. Kirvelaitis. i
Maldoknygės kainos:

Odos imitacija auks. kraštai ......................................... $1.75
“VIEŠPATIES ANGELAS” paruošė kan. A. Sabaliauskas, 

Maldaknygės kainos:
Odos imitacija raudoni kraštai ............................... $2.00
Odos imitacija auks. kraštai .................................... ... $2.50
Odos lux. auksuoti kraštai .............................................. $4.50
Maldaknyges galima gauti visur pas knygų platintojus ir 

pas, seseles kurios vaikučius paruošia prie Pirmos Šv. Komu
nijos.

Išleido EDVARDAS YTLU-TIS,
3808 Alder Street, East Chicago, Ind., U.S.A

NAUJA ASS CENTRO V-BA 
Naujoji Akademinio Skautų

Sąjūdžio Centro Valdyba parei
gomis pasiskirstė sekančiai: fil. 
dr. Juzė Aglinskienė — pirm., 
5715 So. Richmond Ave; Korp! 
Vytis pirm. senj. Adomas Mic
kevičius — sekr., 1546 N. La- 
Salle Str.; Akademikių Skaučių 
Draugovės pirm. t. n. Aldona 
Ščiukaitė — ižd., 6656 So. Sac
ramento Ave. ir Akademikų Sk. 
Ramovės pirm. fil. dr. Milda 
Budrienė — narė. Sveikiname 
valdybą, linkėdami geriausios 
sėkmes ir ištvermės naujose pa
reigose.

J

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

(CRANE SAVINGS
j 2555 VVEST 47th STREET

I

į LIETUVĄ (bei Rusiją) viso
kias gerybes, už kurias visus 
reikalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjas gaudamas 
siuntinį NIEKO NEMOKA. Mes 
garantuojame siuntinio prista
tymą visu 100%, nes PILNAS 
DRAUDIMAS.

Mums galite atsiųsti iš Lie
tuvos gautus receptus — vais
tus siunčiame ORO PAŠTU. 
Prašykite mūsų katalogų bei 
informacijų.

GREITAS IR RŪPESTIN
GAS PATARNAVIMAS.

INTERNATIONAL PARCEL 
SERVICE

4102 Archer Ave., Chicago 32, 
IIL, tel. FR 6-6399

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

.<81 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad lr

Tel ofiso Ir buto OLyuiplc 1-4151

OR. P. KISIELIUS
iYDYTOJAš IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SU Cicero 
Kaadlen 1-8 vai Ir S 8 vai vak. 

lAskyrua trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef LArayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Aaukite KEdzle 8-8868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad tik susitariu^

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALISTE

7156 South IVestern Avenue
'MEDICAL BUILDING)

Plrm»d., antrad., ketv lr , penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
ll vai. ryto •-- 1 v. p. p. SeAtad 11 
vai ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-116S 
Res. tel WAIbrook 5-8765

Tel. ofiso — IIE 4-12(12 arba REp. 
7-9700* Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIONAS
CHIRURGAS

2454 VV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
| Valandos: pirmad.. ketvirtad., šešt. 

nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 
penktad. nuo 6 iki 8 vai. vak.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - ProVezlstas

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dstal Spee. pagalba kojo ir 

(Areh Supports) lr t- t.
Vai.: 9 4 tr 6-8 Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAK
2850 vv. 68 rd St.. Chicago 29. III 

Tel. PRoapeot 6-5OM4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 VV. 63 r d St
Oflao tel. RElIance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 6-0617 
Valandos: 1-S p. m., 6-8 p. m.

Penktad tik po pietų.
Trečiad Ir AeAtad. pagal sutarti

Oflao tel. CLlffside 4-2S06
Rezidencijos: LAfayctte 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
SeAtad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvio Opera House, kamh. 868)

Vai. kasd 12—4 
TeL C Filtrai 6-22*4

5002 Went lOth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0050 
Kitu laiku tr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7OSO

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rea.: 5100 S. Western Ave 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.,. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir Campbell Ave. kampas) 'Treč. uždaryta. 
! TeL ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383 Val kasdien 9

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6103

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street

šeštad
Rea. tei. GRovehlU 6-5608

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

-11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

(71st lr Campbell Ave.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4. 

l

AND LOAN 
ASS’N

LAfsyette 3-108.* j

j B. B Wetkiewicz, prez.; E. R. Pletldewlc«, aekr. Ir advokatas |
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius Parduodame lr perkam | 

valstybės bonus. Taupytolama patarnavimai nemokamai. |
(Tadfklle taupyti atidarydami -įskaitą šiandien Apdrausta lkl 810,OO<

• tarbo valandos pirmad ir ketvirtad nuo (P <lft R vai vakar- 
į ntr tr nenk o iki 5: treč uMarvta • ***> nuo 9 ik’ vidurdieni-

Vai
1—4 lr 6—8: šeštad. 1—4: 
uždaryta.

trečiad.

LIETUVIAI SKAUTAI 
ARGENTINOJE

L. S. Brolijos Užsienio Sky
riaus pavedimu, Argentinos lietu 
vių skautų vyčių Šarūno būrelis 
ruošia leidinį apie Lietuvą ir jos 
skautus. Šį leidinį buvo norėta 
paruošti auksinei skautybės su- 
kakaėiai — jubilėjinei džiambo- 
rei Anglijoje, — tačiau dėl tech
niškų kliūčių suvėlavus, dabar 
pats leidinys bus platesnės apim 
ties.

Lietuvon reikalo propagavi
mui Šarūno būreliui talkon atė
jo Lietuvos ministeriai dr. Grau 
žinis iš Urugvajaus ir dr. F. Me- 
jeris iš Brazilijos, o taip pat lei
dykla “Laikas” iš Buenos Aires. 
Gautos 87 knygos. Dauguma jų 
išsiųsta Tarptautinėn Skautų 
Konfernecijon Anglijoje, o da
lis deponuota LSB Užsienio Sky
riuje.

Pradėtajam skautų informaci
niam leidiniui talkon materiali
ne parama atėjo Mindaugo Savi
šalpos Draugija Berise, sktn. V. J 
Lesniauskas iš Kanados, vyr. Į 
skitn. Vyt. Namikas iš Chica
gos; kitų aukos tebeplaukia. Pa- i 
staroji talka stiprina šarūniečių 
entuziastingas pastangas.

Skautybės 50 metų , jubilėjui 
atšvęsti mūsų skautai Buenos 
Aires surengė vakarą. Progra
moje buvo staigmena — skau- j 
tiški filmai. Jie buvo gauti iš 
JAV konsulato Buenos Aires.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš TOVVN OF LAKE

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . Auksinio rusvumo arba charakteringo
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 3/<" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . Vi" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODM 

KAD SIF-GLER PATSAI APMOKA 
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

guufJkn. *
PATfNTfO AUTOMATIC "

GAS HEATERS /
KAINA TIEK 
ŽEMA TIK___ $149-50

II ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas spechtln* didelis 

sunkvežimis «u pilna ap- 
dranda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
1*47 W. 67th PI. Chloago, t|

IIL WAlbrook 5 8063

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVest ern Avenue 
/ai.. kasdien i0-12 vai. b 7-8 vai 
-ak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitariu 

Ofiso 'elefonas: PR 8-322*
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
'Kampas 47-tos lr Daman Ave ,

Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak 
šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayctte S-6048 

Rez.: WAlbrook 6-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Ave.
Bnto 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9»v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo t 
Iki 4 va,, popiet.

Tel,: Ofiso — Ptniman 5-676* 
Buto - - BEvęrly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
l'IAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 6»th Street
(priešais šv Kryžiaus Ugonln** 

Priima pagal susltarlma

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

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

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ,r nuo 6-8 vai 
vak Šeštad. 1-4 p p. Trečiad,enta, 
Ir kitu laiku tik susitarus.

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

(Art, Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 Ik, 12; 2—6; 7-9. 

>1. ofiso HE.4-6849. rez. HF 4 2824 fie*tad. 10—12 Trečiad. uždaryta

Tel. ofiso Vlctorv 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ,r 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 ▼.▼. šeštad. 1-4 vai. popiet

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penxt. 1-4 ,r 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chieago 2», 1,1 

telefonas REpubUo 7-4*00 
R Jstdėnda; GRovehill 0-81*1

jasi matymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 lr nuo 6-8:80 y 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftoo tel. Vlrglnla 7-0036 

Realdencl Jos tel. BEvęrly 8-8244

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterį, ligą 

2454 West 71*t Street 
(71-oe lr Campbell Ave. kampa*)1
Vai.: kasdien 1—8 ,r 6—8 vai. vak. 
šešadlenlals 1—4 p p. Trečiadieniais 
Utždaryta.

Ofiso telef. V Ards 7—1,66 
Reaklendjos — STewar1 8-461,

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 756 Weet 85th Street
(kampas Halsted ,r 86-ta gatvS)

VAL 1—4 tr 4:80-^-8:80 p p kas 
dlen Išskyrus trečiadieniu. Atidara 

Aeštadlenlals 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYPTTOJA8'
2500 West «3rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p. ,r T:l» 
Ik, 9 vai. Trečiad. ,r šešt. uždaryta.

LArayette 8-404*.
Namų — CFHarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—5 vai. vak.
Trečiad. ,r kitu laiku pagal sutarime

(Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2427
W. 62nd St., tel. RenubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Arcber)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. tr sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Val. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v- 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS II! CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PK. 6-665* 

Rezid. 6600 8. Artesian Ave.
VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.i 6—7 v. v

Ofiso Ir huto tel. OLympte *.,8N,

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
llen 10—12 lr 4—7 ral. Trečiad. 

b šeštoj. Uk 10—11

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

I 128 Broaduay, Gary, Indiana
Tel. TUmer 3-9902

Vai.: Utim. ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v., šeši. |0 v. r. Ik, 12 v! Kitu 
laiku pagal susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftŠ IB 

ORTOPEDINftS LIGOK 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpubUc 7-2200 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko aklnloa 

keičia stiklus lr rėmus 
4466 8. California Av*. .YA 7-7381

Vai.: 10 rytu lkl 8 vak. (trečiad. už
landa), šeštad. 10 ryto Ik, 8 ▼. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metu patyrimo
Tel. V Ards 7-182V 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir ak,n,u dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p
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TAUPUMO REIKŠMĖ

1

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 3

KAS SLYPI U2 RUSŲ SATELITO?
A. ERDVILAS

nes kaipgi išsiaiškinti faktą, jog VVashingtono, skirta Pearl Har-, laisvasis pasaulis jam nukris į

Illinois valstybės gubernatoriaus ir Chieągos miesto mero 
ši savaitė yra paskelbta taupymo savaite. Be abejo mūsų skaity
tojai jau pastebėjo, kad ir lietuviai bankininkai, finansininkai yt,a didelis laimėjimas mo- Į Rusiją esant atsilikusią, ameri- 
ir taupymo bei skolinimo bendrovių vadovai šią savaitę panau- lderniojo m0kslo ir technologijos kiečiai nė nepamatė, jog 1957 

m. Rusija nėra 1940 m. Rusija.

satelitas skrenda apie žemę taip, bor įgulos viršininkui, norraa- 
kad jis Amerikoje būna tik tuo- į liai pagal to laiko komunikaci- 
met, kai jo neįmanoma net su < jos lygį turėjusi pasiekti adre-

Rusų satelitas tam tikra pras- lias jėgos koncepcijas. Tardami teleskopais matyti, (čia ne mū-; satą per pusę valandos, ten atsi 
j: i i- ___ ____ ____ si! nuomonė het nmerikieėi’.i : radn tib no šniiii va fondu kai'

doja priminti savo tautiečiams, kaip svarbu yra taupyti. Su- srdvje. Žmogus, pavergęs garą
prantama, kad kiekvienas jų norėtų į savo įstaigas patraukti 
kiek galima daugiau taupytojų. Šiuo lenkt yniaivimu mes nesiste
bime ir juo nesipiktiname, nes lenktyniavimas eina padoriu ke
liu, nenusidėdamas tam tikriems etikos dėsniams, kurių zturi lai
kytis finansinės ir bankinės įstaigos.

Lietuvių taupymo ir skolinimo įstaigos, būdamos pirmoje eilė
je pačių lietuvių iniciatyva sukurtos ir vadovaujamos bei jų iš
ugdytos į stiprias finansines institucijas, laukia savųjų tautie
čių, kuriems jos yra puikiai pasiruošusios patarnauti kiekvienu 
atveju. Mūsų skaitytojai patys yra savo laiku iškėlę šūkį “Sa
vas — pas savus!”, todėl šios savaitės proga yra pravartu ko 
plačiausiai paskleisti jį visoje mūsų visuomenėje.

Chieągos ir apylinkių lietuviai turi net keliolika taupymo ir 
skolinimo bendrovių, kurios turi valdžios pripažinimą ir taupy
tojų indėliai yra pilniausiai apdrausti.

Kad lietuviai yra taupūs, rodo ir tas faktas, jog kiekviena 
šių taupymo bendrovių daro milionines apyartas. Jose yra su
krauti šimtas ar daugiau milionų dolerių. Tiesa, tie milionai ne 
vien tik lietuviams priklauso. Jose taupo ir kitataučiai, nes jie 
pasitiki lietuviškomis įstaigomis ir lietuviais vedėjais. Tačiau vi
sas pagrindinis tų bendrovių kapitalas yra pačių lietuvių sudėtas. . .. .

Chicagoje įsikūrusių tautinių grupių tarpe taupymo ir sko-irų '1 inkl.m^)se2,,M.2°’ 
linimo bendrovių sąjūdžiuose lietuviai pirmauja. Visa eilė lietu- yan Djilas auJ°J‘ klase > Co- 
vių vadinamų “spulkų” jau atšventė savo įsteigimo auksinius ju- omb° Pakto kraštų ekonominis 
bilėjus. Jų pati pirmoji buvo “Keistučio” taupymo ir skolini- ProSresas ir klt’ panašus jvy 

mo sąjunga, kuri šiuo metu yra vadinama District Sav-
ings and Loan Assn”, veikianti Šv. Jurgio parapijos ribose (Hal
sted ir 34 gt. kampas). Ši taupymo bendrovė pralaužė pirmuo- 
sius ledus kitoms šios rūšies įstaigoms,- Jos sukūrime ir išugdyme )J0 spu ni 0 skraidymąs erd- 
svarbų vaidmenį yra suvaidinę toki vyrai, kaip Jonas Evaldas, vese-

krepšį kaip prinokęs obuolys. 
Gi bolševizmas geba ne tik o- 
buolius valgyti, bet ir ištisas 
tautas suėsti.

sų nuomonė, bet amerikiečių j rado tik po šešių vafandų, kai’
mokslininkų). Mėnulio skraidi-ljAV laivynas jau “ramiai ilsė- hxk><xx><>o<xxxxxxxk><kxxxxk><>o

VISKAS Hl FI
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

Hl FI FONOGRAFAI 
Kalnu nuo *44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
NenUoJanU TV nuo *70.05 

III FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.05 

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

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

nimas pagaliau išsprendė skys j josi” vandenyno dugne.
Šitas nerealus galvojimas labai tojo raketinio kuro klausimą, ku Labai panaši situacija gali iš- 
suartino Maskvą ir Washingto- f‘s amerikiečiams atrodo dar, sivystyti dabar. Argi nenuosta- 
ną technologijos srityje, nors tebėra paslaptis. Pagaliau jei ir j bu, kad, vieton planavę sekantį
pastarasis, jei būtų buvęs pasta sutiktume, jog amerikiečiai to-, karą (kas normalų karinįanųj
besnis, būtų lengvai išlaikęs ke-i k) kur4 Jau turi, neabejojame, j štabams), Pentagono generolai 
liolikos metų pirmavimo tarpą, jog ir ‘ūsai Jau turi, nes; ne- ir admirolai ištisus mėnesius ko 

žmogiškųjų galių knygoje. Ru-1 kuris buvo prieš penkiolika me- žiūrint, kokie aparatai menu-! voja tarp savęs dėl prestižo, gar
>ų satelitas šį naują lapą atver- tų. U” i dausas paleido, pats fak-, bės, funkcinės pirmenybės. Kaip

I tas kalba už save. gi suprasti faktą, jog JAV pės-
Mūsų teigimams paremti no-

ir elektrą, suskaldęs atomą ir 
užsiauginęs sparnus, neįstengė 
pralaužti žemės vystyklų. Šie 
vystyklai gravitacijos jėga 
tapo jo galios riba. Peržengti 
ją reiškė atverti naują lapą

ų satelitas šį naują lapą 
tė. Tačiau mums šiuo atveju įdo 
mu netick satelito vertė mokslui 
bei technologinei pažangai, kiek 
š;o fakto įtaka į dabartinę poli
tinę situaciją, į visuotinę kovą, 
kuri šiandien vyksta tarp lais
vojo pasaulio ir vergų imperi
jos.

Ši kova vyksta visame pasau
lyje ir liečia visą plačią žmogiš
kųjų interesų skalę. Krikščio
nių uemokratų laimėjimas Vaka

l.iai, faktai ir fenomenai yra 
svarbūs tos kovos momentai. 
Lygiai svarbus yra ir rusiško-

1. Visų pirmiausia Kremlius lai 
mėjo didelį mūšį propagandinė-

7 v; a. „tr,iizo” ; tininkai Korėjoje dar neseniai
rime iškelti du faktus. Pirma- ' * sas S1 as s J .11 ; nešiojosi pasenusius ir aplūžu
sis liečia vadinamąjį galutini ka as, ka:kuncms b aivesnlems 1 ' ..........?. ..................
ginki, - ICBM - tarpkontinen amenk.eciams ,s

ąkis ir primine Pearl Harbor.

uiai vesniems i Z . . . . x $ •
naujo atvėrė ;s,us.šautuvu8> kal tarPu kl‘

ij.iDflinfi.
OTCLCvision

tinę raketą, antrasis — skystą- T a x , . . , ,
jį kurą, . kuris yra didžiausia įr tuomet' kalP.dabar’ prez1’ 
kliūtis žiu raketą išvystyme. Nt.! Rentas ramino ir migdė gyven-

paslaptis, jog amerikiečiai jau tojus japonų silpnumo piliulė-
kuris' laikas “turi tarpkontinįn- ™aJr tuoraet beisbolas užėmė 

tinę raketą. Tačiau lygiai žino-
j daugiau vietos amerikiečių gyve' Jara Pasa“,iui persvaretyti iš nau

niečiai nusitiesė tinklą naujų ae- — - ■ —
rodromų? Ir tokių faktų yra CsalSS“ SGrVICGJ
daug. '<•«. In*. A. MEMENĄS

4 Patralinn “snutnikjus” vra “ CLiffside 4-58064. ragaliau spUullKas yra Atdara: kasdien 9—6, plrmadldnial*
’era proga JAV ir visam laisva-1 »r ketvirtadieniais 9—9

nime ne^u krašto sausumas J° rusų Problemą. Mes nenorime 
ma, jog ši raketa nėra tiksli Du ‘ Ralba leistis į plačius svarstymus, ta-
ir kaip galutinis ginklas nepati- uį Oricialiuose £a. čiau drįstame teigti, jog už e-

^L^P^Tame“ ™>^ėiuose pažymė k«“ ™aą reorgamzacjos

mokslininką teigimu j erdves iš- ‘a’ Japonų atakos metu
Pearl Harbor uoste prie vienin-šautas aparato, kuris, jei ir nė 

ra ICBM, tai labai į ją panašus telio radaro sėdėjo jaunas leite-
savo jėga ir galia. Amerikiečiai aan«oka». kurte net nežinojo 
mokslininkai lygiai pastebėjo, Į ka*P ^as aPara^as veikia, nes jis 
jog “sputnikas” ir visi su juo''
susiję aparatai turi būti tikslūs.

tebuvo tik radaro mėgėjas, bet 
ne specialistas. 2. Telegrama iš

ir technologinės pažangos sle
piasi didelis pavojus pasauliui. 
Padvigubinęs savo vergams kas 
dieninės duonos kąsnį ir pakišęs 
neutraliesiems naujų teehnolor 
ginių laimėjimų, Kremlius gali 
visai nuoširdžiai panorėti tai
kos, nes tuomet jią žinos, jog į

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Teist WAIbrook 6-7670 ir 
Olbson 8-4038

• Generalls RoniraKtonus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento lr medAlo 
darbus. • Apkainavimal bemo
kamai.

J. Butkus, Bijanskas, Zakarevičius, Maziliauskas (visi jau mirę),
Tadas Janulis, dabartinis pirmininkas A. Zalatorius ir daug kitų.

Lietuviai iš prigimties yra taupūs žmonės. Jiems atvykus Je srityje. (Satelito netobulu- 
į šį kraštą, nebuvo naujiena išgirsti čia dažnai kartojamą šūkį mas čia neturi didelės svarbos). 
“Sutaupytas centas — yra uždirbtas centas!” Vadinas, jei ir ne-1 Laisvasis pasaulis, norėdamas' 
daugiausiai uždirbsi, bet taupysi, nors ir centais, ateičiai sudėsi 
atsargą. Bet kas ir iš pačių didžiausių uždarbių, jei jais bus leng
vapėdiškai švaistomasi, jei nieko neliks padėti ateičiai į banką ar 
taupymo ir skolinimo įstaigą.

Mūsų tautiečiai savo taupmenomis ne tik pajėgė nuosavy
bes įsigyti, bet jomis pasistatė bažnyčias, mokyklas, vienuoly
nus, ligonines, prieglaudas, išlaikė spaudą, labai stipriai parėmė 
dėl savo laisvės ir nepriklausomybės kovojančią Lietuvą ir pa
dėjo jai ekonominiai bei kultūriniai atsistatyti.

Taupydami savo sunkiai uždirbtą dolerį, ir dabar turėkime 
galvoje ne tik savo asmeninę gerovę, savo ateitį, bet ir plačiau 
žiūrėkime, nes savo taupmenomis mes turime išlaikyti Amerikos 
lietuvių religines, kultūrines ir tautines įstaigas bei padėti bol
ševikų pavergtai Lietuvai atkovoti laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

BRAZDŽIONIS APIE KNYGA

Naujame “Lietuvių Dienų” nu 
meryje įdėtas vedamasis lietu-

įtraukti į savo orbitą milionus 
neutraliųjų žmonių, ypatingai 
stengiasi įrodyti bolševikinės | 
sistemos juodąsias dėmes: žmo
gaus pavergimą, mokslo pajun
gimą iš oro pasigautoms teori
joms, meno išniekinimą ir taip 
toliau. Tai faktai, kuriais mano
ma sugriauti komunizmo siste
mą, kuri iš esmės yra priešinga 
žmogaus prigimčiai. Tačiau ši 
argumentacija gali įtikinti tik 

mažutį plačiosios žmonijos 
sluogsnį, kuris geba pasinerti į 
filosofines ir sociblogines gel
mes, kuris įstengia analizuoti 
ir sintetizuoti faktą ir mintį, ku 
ris pajėgia pažvelgti į komuniz- 

1 mo visumą, o ne tik į jo vieną 
| apraišką. Gi milioninė lengvai 
įtaigojama masė žiūri į komu
nizmą pro labai siaurus akinius. 
Jie komunizmą matuoja pagal 
jo pasiektus laimėjimus, visai 
nesistengdami pažvelgti, kaip ir 
kodėl tie laimėjimai pasiekti ir

Skatina pasiųsti lietuviškų 
knygų ir žurnalų Lenkijon ir
net kitur už geležinės uždangos .. .
gyvenantiems lietuviams. “Tuo kam j’e tarnauja- Kaip tik šia 

viškos spaudos mėnesio proga, atiduosime daleię tradicinio Prasme Kremliaus laimėjimas 
—j yra didelis, kurį laisvajam pašau 

i liui, ypač Amerikai, bus sunku 
! atsverti.
J 2. Antra, satelito išskraidini- 

mas labai akivaizdžiai parodė 
pasauliui rusiškosios technologi-: 
jos lygį, kuriuo Amerika ir pa- j 
saulis dažnai rėmė savo nerea-

pavadintas “Imkit mane ir skai- knygnešio skolos
tykit”. Čia autorius primena 
keistą lietuvio skaitytojo būdą:

— Gal nebus labai perdėta, jei 
pasakysime, jog lietuvis skaity
tojas knygos vertę pamato tik 
vienokiais ar kitokiais “spaudos 
draudimo” metais. Pirmasiais 
komunistų okupacijos metais iš 
knygynų bematant buvo išpirk
tos visos nepriklausomybės me
tais užsigulėjusios ir dulkėmis 
apneštos šiek tiek lietuviškesnio 
turinio knygos. O ką jau bekal
bėti apie Maironio, Vaižganto ar 
Krėvės raštų tomus, kurie tirp
te sutirpo. Vokiečių okupacijos 
metais, kaip vaistai pagal recep
tą su didžiausiu taupumu išėjo

ir

LIETUVOS PASIUNTINYBE 
VATIKANE

Tarp daugybės paveikslų 
įdomių informacijų naujasis
“Lietuvių Dienų” numeris duo
da kun. Vyt. Memeno pasikal
bėjimą su Lietuvos ministerių 
prie Vatikano. Min. St. Girdvai- tarptautiniam emigracijos kong

resui, kuriame ir lietuviai galėsnis pastebi, kad, bolševikams o- . , ,.
kupavus Lietuvą, mūsų pasiun-1Bend rad.rb.au jm. 
tinybės veikla prie Vatikano la- su Italijos radiofonu kuris š, pa 

| vasarį pradėjo transliacijas į Lie 
i tuvą jaunimui. Tų transliacijų 

Šiandien ši pasiuntinybė I klausosi keletas milionų Itali-
bai praplito.

prie Šv. Sosto rūpinasi Lietuvos 
piliečių Italijoje, Šveicarijoje, 
Austrijoje ir Ispanijoje pasais

jos jaunimo. Dr. J. Daugi.

visi universiteto ir kiti specialūs aprūpinimu, įvairių konsularinių

ir šiaip jau plačiajai visuomenei 
“neįdomūs” leidiniai. Už naujas 
knygas, kaip už vieną brangiųjų 
spekuliacijos prekių, buvo mo
kama kumpiais ir lašiniais.

Kai tremtyje kursavo menka
vertė vokiška markė, lietuviško
ji tremties knyga, jei tik pralin
do pro karinę cenzūrą, taip pat 
skaitytojo ilgai jieškoti neturė
jo — jos jieškojo skaitytojas.

Straipsnio autorius apgailes
tauja. kad dabar, turtėjant trem 
ties lietuviams, pradeda skursti 
lietuviškoji knyga ir “kaip anais 
Vaižganto metais knygų lentyna 
pasidarė mažiausias baldas”.

Primindamas, kad dabar nei 
leidėjas pelno, nei autorius hon.o 
raro nebelaukia, autorius pabrė
žia, kad lietuviškoji knyga, lie
tuviškas laikraštis gyvuos, kol 
turės skaitytojų, ir dėl to stip
riai perspėja:

— Nebūkime savo spaudos^mu 
ravjovais! Palaikykime, kad lie
tuviškas spaudos žodis būtų ne 
tik gyvas, het viR labiau augtų 
ir žydėtų.

dokumentų išdavimu, pvz. met
rikų, mokslo dokumentų ir įvai
rių popierių legalizacija ir pan. 
Šitokių aktų padaryta keliolika 
tūkstančių. Jie tarnavo ne tik
tai mūsų tremtinių emigracijai, I 
bet ir jų įsiteisinimui gyvenamuo 1 
se kraštuose, įsirašymui į moks-! 
lo įstaigas, vedyboms ir t.t.

jjgHBHK JANISKŲDZEJS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Rooj«»elt Road ' Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jur jono 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, plunksnakočiai*, sveikinimų kortelėmis; toliau: na
mų ruošos 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 j 0. JURJONAS A 60. Krautuvę, 3251 Sa. 
Maistai St, Chicago 8, III. Tel. CAIumet 5-1064

% J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigas. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą Ud $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chieągos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mfisų turtas $21,000,000.00.

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

Skrylyje su Taupymo ir Skolinimo savaite, CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION skelbia tę savaitę 
“Open House”. Visę savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12 vai. iki spalio 25 d. I vai. p.p. bendrovės puoš
niame pirmame augšte svečiai bus vaišinami kava, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainių, “cracker jack” ir “piggy banks” dovanų.

Visi kviečiami užeiti išgerti kavutės ir apžiūrėti vienų iš gražiausių taupymo ir skolinimo bendrovių llli 
nois valstybėje.

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 ild 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
.l'rečiadienį uždaryta vi*ą dieną, o lšeštądJenį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.
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43. , turi pasilikti viena... ir aš turiu pasilikti vienas... Bet
Atvažiavęs į Rygą, Andrius nėjo į namus, bet nu-į ta žvaigždė... tą, Maryt, paįik... Kodėl tos durys tojuos 

ėjo tiesiai į Eksporto uostą. juodos? Spirk koja! Tesųdūžta į šipulius!... Neikite
— Jūs šiandien į darbą truputį per anksti. Nakti- į Su manim, jūs visi verksit... Mielasis bičiuli Jonai,

nė pamaina jums poryt. Šiandien tik nuo septynių ry- atleisk...
tą, — sakė sandėlio vedėjas.

— Žinau, — sakė Andrius.
— Jūs atrodote sergantis.
— Ne, tik truputį pavargęs.
Andrius nebuvo tikz truputį pavargęs, bet nusikan- 

kinęs viršum visų jėgų. Daugelį praėjusių naktų nebu
vo miegojęs, o praleidęs tik tokiame pusmiege. Kelio
nė, laidotuvės ir vėl kelionė.

Ten pat ant ąunlo jis paklojo porą maišų.
— Truputį pamiegosiu... ~
— Čia pat? Bus šalta. Eikite į namus.
— J namus nesinori eiti...
Sandėlio vedėjias nesuprasdamas papurtė galvą, ir,

Vėl Andrius užmigo ir miegojo porą valandų ra
miai. Pabudo, pakėlė galvą:

— Laimonai, kiek laiko?
Suprato, kad ne namie.
— Šešios, — sakė žilasis, gerasis sandėlio vedėjas. 
— Kas su jumis pasidarė? Visą laiką kliedėjote. 

Tikriausiai turite temperatūros. Turite eiti į lovą. 
Andrius tylėjo į lubas žiūrėdamas
— Vakar buvau liūdnose laidotuvėse, kitąip esu 

sveikas, — sakė Andrius ir tuoj pakilo, nes arti buvo 
darbo valandų pradžia.

Vedėjas ten pat jam atnešė pusryčius.
— Išgerkite šį stiklą arbatos — bus geriau, — jis 

sakė.
— Karti.
— Visi vaistai kartūs. Gerkite drąsiai. Spaus- 

tinis.
k, nors kiauri.. Tėvą, laidotuvėse. Ten eisiu. TMp. j M Nors ".„kydamasis. Andrius t, stikl, išgėrė, pa.
a—t—....i-aai - i. , r, ... a- i sidarė šilčiau, genau. Ir mintys pasidarė gyvesnės,

žvaigždžių šviesas... Palikite mane vieną! Važiuosiu 
vienas... vienas...

anaau&sįnounsa vertc a. lciti*ki* i

(TĘSINYS)

Pro namus Andrius ėjo į stotį.
Viduryje laukų apsistojo. Pergalvojo. Sugrįžo. į 

cijas tūkstančiams asmenų, tei-1 Kieme sutiko seserį Liucę.
kia mokslo medžiagą apie Lietu- — Kur tu buvai prapuolęs? Salnišuoee visi tavęs 
vą enciklopedijoms ir mokslo j- jieško, — sakė ji, neramiom akim į Andrių žiūrėdama. | 
staigoms. Ministeris tik apgai- — Prapuolęs? Ten pat juk buvau.
lestavo, kad “visai nėra tokių Andrius tylėjo valandėlę, pasižiūrėjo į namų sto- ..... ......... .................. ~
leidinių (apie Lietuvą) italų kai Į gus, langus ir aplinkui, tarsi per vieną akimirksnį visa , k&. And‘riu7buv?S^ ravJkaiHniab

Toliau ministeris primena, kad : 
pasiuntinybė siuntinėja informa

ba”. Mums atrodo, kad čia min. 
Lozoraičiui būtų gera proga po
zityviai pasireikšti, juk jis yra 
iš viešojo iždo apmokamas tar
nautojas.

Toliau min. Girdvainis sumini, 
jog mūsų pasiuntinybė prie Va
tikano glaudžiai bendradarbiau
ja su JAV katalikų šalpos or
ganizacija NCWC, tuo būdu 
daug padedant tremtyje atsidū- 
rusiems žmonėms. Ruošiamasi

suprasti ir apžvelgti norėdamas.
— Dabar, sesute, aš eisiu. Gyvenk stipri, sveika.

Andrius kliedėjo, verkė ir kalbėjo miegodamas: 
— žvaigždė... tokia savotiška, šviesi žvaigždė...

Pasveikink tėvą, mažuosius ir visus kurie apie ' 2iartk> iiūrėk, kaip ji atsispindi į Sidabro ežer,! Ma-

turiu skubėti...
— Andriau, juk galėjai pabūti pas mus šią naktį...

Pasikalbėtume. Jau vakaras. Ir visi nori tave pama
tyti. Na, pasilik gi...

— Negaliu, sesut...
Greitu žingsniu Andrius ėjo dirvomis. Tyliai verk

dama, Liucė ilgai žiūrėjo paskui jį.
Krito baltos, pūkinės snaigės.

Miegojo kokį pusvalandį ramiai, tada vėl pradė
jo:

— Maryte, netikėk niekam — jie meluoja... Visi 
meluoja... ir aš meluoju... Taip, taip... tavo teisybė —I 
esu nedorėlis! Maryt, tu mane šaukei?... Šaukei... Tu

Tą dieną Andrius išdirbo tylėdawas ir nesižval
gydamas ėjo į namus.

— Kur tu'buvai prapuolęs be pėdsakų ir be ži
nios? — klausė Laimonas.

Andrius tylėjo ir negalėjo pradėti kalbėti. 
t — Andriau, sakyk, kas su tavim pasidarė7

(Bus daugiau)

rad.rb.au
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VI ETA IR LAIKAS: TRADICINIS MOKSLEIVIŲ AT-KŲ SĄJUNGOS
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DALYVAUJA:

Lietuvių Auditorijoj

šeštadienį, spalio mėn. 26-tą dieną JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS
IU. \I1JV\JIE r. STKOLIA
J. VILKAITE
A. BALYTE VAS'»TIS
B. BAROD1CA1TE M. MOTEKAJTIS

7:30 valandą vakare Po programos — šokiai, grojant B. Pakšto orkestrui. Veiks bufetas. Nuoširdžiai kviečiame visus dalvvauti 
šiame vakare. RENUfiJAI

-------------------------- ■■ - " 1 ■■1 ■ ■ . ■ ...... —" ------------------------------------------------------- ------------------------

i tarpe ir rastųsi vienas kitas pri niu pasitikėjimu žvelgti j savo- 
' klausąs vardijamai kategorijai, sios tautos ateitį ir drąsiau pra- 
tai tokius suskaičiuoti tikrai už dėti rūpintis visos tautos narių 

j tektų dviejų rankų pirštų. Gi išsilaikymo galimybėmis, turė- 
Mūsų laikraščiai pilni apra- mis apie Sibiro tremtinių grą- absoliutinę daugumą tų, kurie tų būti leisti laisvi apsilankymai 

šymų tų įspūdžių, kuriuos pa- žinimą, rodo, kad dabartinėje paliko savo tėvynę, kaip tik su- galimai platesniems išeivijos lie 
teikė viešai salėje ir neviešai lietuviškoje valdančioje klikoje daro tie, kurie visados buvo tuvių sluogsniams.
savo artimesniems pažįsta- išties pradeda ryškėti bent da-Į priešingi betkuriam svetimųjų
miems neseniai grįžę iš Lietu-.line lietuviškoji sąmonė. primestam režimui Lietuvoje,1, . ... «. , . . .. , ..
vos 15 Kanados lietuvių. Skai-, Šiaip jau oficialus Kanados nežiūrint, ar jis buvo primestas! k&‘P ‘k Jįla abai. į,*™01™8 
tant jųjų pasakojimus, įdomu lietuvių elgesys ir santūrumas stalininkų ar hitlerininkų. Ge- P . MyKO‘alC10 * rutin° ne 
pasekti ir visą eilę rugsėjo mėn. kalboje lyg ir rodytų, kad kuo rai rašo “Tėv. žibur.” (alm.) senial Pareikstomis mintimis; 

vilniškės “Tiesos” numerių, ku- ne kuo, bet jau ekonominiu Lie tuo klausimu teie-damas kad Mes esame maza tauta- 
riuose jų viešnagės metu kas- tuvos gyvenimu jie tikrai ne-, toks mūsų plūdimas ir niekini- i^Um®. kranšus kiekvienas P°8; 
dien buvo talpinami pranešimai' buvo susižavėję. Be abejo, ir mas tikrai neves prie abiejų I J*®’,,kiekv,ena. zemeJ Peda- Tal 
ir nuotraukos arba pačių sve- ten sugeba tam tikras skaičius pUSįų lietuvių susikalbėjimo. iT”*8 principas- Kalp 31 ,įgy' 

čpĮ pasisakymai. Žinoma, tai,; tautiečių važinėti automašino- Tas autorius eitų dar toliau,I I’ kad *ietuV18 savo kras
ką jie teigė Lietuvoje būdami mis, motociklais ar dar dau-. siūlydamas dabartiniams LTSR1 “ . ?.U V? 8 1F duon°8’.
ir ką pasakoja namo sugrįžę,, giau dviračiais. Bado, pripažin- • tvarkytojams bandyti pasikvie- PmaS? /G’ e gyVena ~ie*u‘

PO VIEŠNAGES LIETUVOJE
AL. GIMANTAS

Šį straipsnį norėtųsi , baigti

voje ir kurių rankose yra lietu
vių tautos ateitis.”

nėra lengva palyginti. Mat, ten kime, kaip tokio taipgi nėra.1 stį paaisvečiuoti ir vietoje 
būdami, suprantama, turėjo tai Bet dar toli gražu iki pilno gy-1 su padėtimi susipažinti ne vien 
kytis prie šeimininkų šypsenų ir ventojų aprūpinimo visokiomis
visos aplinkos, o Kanadoje, ži- gėrybėmis, kurias kasdien var
noms, jau kurkas atviriau ga- to jame gyvendami laisvajame
Įėjo prasitarti, nieko nebijo- pasaulyje. Tai pripažįsta ir tie j0 ir meno atstovų, kurių nere- , , x ........
darni. patys Kanados lietuviai, teigda- LaS) išeivijoje gyvendamas pel- koe£zistenciJft hetuvio su hetu’

Visdėlto tie 15 ekskursantų, mi, kad kaikurių medžiagų tik- no duoną papra8čiausiu fiziniu išeivijos Lietuvos su gim-
reikia pripažinti, buvo paken- rai- trūksta, reikią pastovėti dHrbu įr yra nieku neblogesnis I tR3a Lietuva, gyva, dirbančia ir
čiamai drąsūs ir net Lietuvoje, eilėse. Tų eilių skelbimo, kaip už kitus darbininkus. Žinoma, ' kuriančia ir besisielojančia visų 
drįso užtarti nekaltuosius trem atrodo nesibijo ir pati “Tiesa”, tokios mintys yra gana drąsios, jos vaikų likimu ir galimybė-
tinius Sibire bei pasiskųsti ne- kurioje galima pamatyti gyven nors ir pakankamai gyvenimiš- mis nepriklausomai kurti savą-
žmoniškais siuntinių muitais, tojų nusiskundimų laiškų forma kog įr aktualios. Išties ar gali
Tai yra džiugus reiškinys, ro- j ar aprašymų, pačių to laikraš-; būti kas skaudžiau, kai jau ant 
dąs, kad ir ružavų mūsų tau- j čio korespondentų paruoštų. ras dešimtmetis tariamos tai
tiečių tarpe ryškėja ir tikrosios Taipgi tame pat dienraštyje vis kog metu išeivijos lietuviai vis
lietuviškos sielos supratimas ir dažniau pasitaiko ir užsienio jar r& atskįrti nuo savosios

.........— lietuvių spaudos apžvalgų. Te-;tautos kamįeno. Todėl supran-
gu jie ten iš mūsų laikraščių at

tik vienos grupės atstovus, bet' Norėtųsi suprasti, kad tos 
neužmiršti ir visos eilės mūsų mintys nereikštų koegzistenci- 
kultūrininkų, šviesuolių, moks- jos su komunizmu, bet tebūtų

IŠ ARTI IR TŪLI kun. J. Gutas — Katalikų reli- organizacijų veikla, gausiai i- 
ginės bendruomenės reikalai, J. , Muštruota nuotraukomis bei 

KANADOJ kaimui, dr. jur. M. Anysas — statistika. Norintieji metraštį
— V. Kanados Lietuvių die- Skučas — Savitarpinės pagal-1 įsigyti gali kreiptis; A. Kalvai- 

nos metraštis, išleistas atžymė- bos reikalai, dr. P. Ancevičius tis 52 Riverbank str., VVelland, 
ti V Kanados lietuvių jubilėjinei — Sovietų imperijos žlugimas, Ont. Canada.
dienai įvykusiai rugpjūčio mėn. iz. Matusevičiūtė — K. L. B. 1 
31 ir rūgs. mėn. 1—2 di Niagara Kultūros fondas, L. Girinis —
Falls, Ont. Metraštis re- Fondas, kurį visi privalome 
daguotas K. Žukausko. Metras- remti, P. Lelis — Vasario 16 
tis 178 pusi. Pradžioje anglų gimnazija. Toliau aprašoma 
valdžios pareigūnų ir mūsų vi- Kanadoj veikiančių lietuviškų 
suomenininkų sveikinimai, pa- ..... , ...................
reiškimai ir jų fotografijos, to
liau rašo: J. Kardelis — Pa
saulio lietuvių bendruomenė, dr. 
A. Šapoka — 400 metų Lietu
vos kaimui, dr. jur. M. Anysas

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Lietuvos krepšininkė Gra

žina Talevičiūtė dalyvauja Bra
zilijoje vykstančiose II pasau
lio moterų pirmenybėse Sovie
tų Sąjungos komandos sąsta
te. * - (E).
oooooooooooooooooooooooooo
SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
NUO UŽSISENfiJUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
> IR ATVIRŲ ODOS 1JGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENI,!. AT- j ■* w<iES '»?'» k kantonų

nuo pii * i D.i.l i** ii lo iki šeštadienio nuo 
S:3(l iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
W O P A 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmloek 4-2413

blaivėja kaikurių reikalų supra 
timas ir įvertinimas. Be to, sa
votiškai įdomu buvo išgirsti ir skirų straipsnių išsirenka tik 
tokius Justo Paleckio žodžius, j sau patinkamas vietas, bet lie

tuvis skaitytojas vis jau turi 
progos sužinoti, kad ir be “Vil
nies”, be “Laisvės”, be “Liau-

kuriuos Kanadon grįžęs winnipe 
gietis J. Radzevičius perdavęs; 
girdi, pokalbio metu, Paleckis 
pradėjęs šnekėti: “Nelaiminga dies Balso”, Vakaruose klesti 
ta mūsų Lietuvėlė, kas norėjo, visa eilė kitų, ne komunistinių 
tas ją tramdė. Netekome daug lietuviškų periodinių leidinių, 
gerų žmonių. Vieni pabėgo, ki-1 Bet kažin ar gerai daro tie, ku- 
ti išvežti, tretieji žuvo ir t. t.” rie dabartiniuose laikraščiuose 
Tai jau gerai. Pagaliau, žinia, Lietuvoje visus ne “pažangiuo- 
kad ir Londone būdamas J. Pa- sius” išeivius pravardžiuoja hit- 
leckis sumetė kelis žodžius su lerininkais, fašistais, buržuazi- 
kaikuriais mūsiškiais asmeni-

tama, kad vis dažniau mūsų 
tarpe pasitaiko balsų, siūlančių, 
kad pats laikas pradėti gilintis 
ir plėsti ryšius tarp dviejų Lie-1 
tuvų — tikrosios, krašto, ir jos 
išeivijos dalies. Toks bendravi
mas, pirmoje eilėje statant tik 
tikrai svarbius, gyvybinius tau
tos išlikimo reikalus, turėtų bū
ti skatinamas iš abiejų pusių. Ir j 
jei Vilniuje dabar yra tikrai 
nuotaikos, kurios leistų lietu
viui, gyevnančiam savo krašte

jos tarnais ir t. t. Jei išeivių ramiau atsikvėpti ir su dides-

Reikia būti tinkamai apsirengusiu!
■ . I

Atvykite į SHERMAN’S KRAUTUVĘ ir čia galėsite savo pa

geidavimus įvykinti, nes Sherman’s gavo naują didžiulę siuntą 

naujausios mados rudeninių ir žieminių rūbų vyrams ir jaunuo

liams.

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos vilnonės medžią,- 
gos, paskiausios madoa ranko
mis preciziniai užbaigtas.

.00
Pilnas pasirinkimas rudeninių 

ir žieminių paltų

SPECIALŪS RŪBAI PIRMAI KOMUNIJAI

Jaunuoliams yra parūpinta 
visas apsi ren girna*. Dydžiai 
nuo 8 iki 20, kaip drūėkiams 
taip i, normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jj dėvėsite su 
pasigėrėjimu. Su dviem porom kelnių jūsų eilutė atrr.dys kaip nauja ilga laiką.

S H E RM A N
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rftbų krautuvė Tovvn of lake kolonijoje

4648-50 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

sias kultūrines vertybes, puose
lėti tautos dvasinius lobius, rū
pintis faimingesne nuo nieko ne 

priklausoma ir nevaržoma lietu
viškąją ateities dalia.

-— Klaipėdos krašto ir uosto viki; ik skaudančių zaizdų 
. _ , . negali ramiai sėdėti ir naktimis

reikšmė Lietuvai, A. Rmkunas miegoti nes jų užsisenėjusios žaido*
- Mūsų paauglių klausimas. u'L.S;
_____ -------------------------------  — - .. . URGUL.O Ointment Jos gydymo

ypatybės Pa‘en8v‘n» Jūsų skaųdėji- j 7|r># Avė.. Chicago 2#
ma ir galėsite ramiai miegoti nak-
ti Vartokite jų tapgi nuo skau- Į oooooooooooooooooooooooooo
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina----------------------------------------------------------- ■
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- Į V****#************^^^**#* 

i SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 1
i vadinamos ATHDKTE H FOOT su i f_) V I W G
j stabdo džiovinimų odos ir perplyšiinų 
' tarppiršCių Yra tinkama vaitoti mm 

žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių odos ligų. De
guto Ointment yra 

į parduodama — po 75 
| centų, $1.25 lr $3.50.

Pirkite vaistinėse Chi-

STATYBAI 
ER NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM a <*
Visokių Rfišlų'
MEDŽIAGĄ '

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So^ Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai. 

RaštlnC atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

.:23W--

• 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
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucklt CAIumet 5-7237

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

nugoje ir apylinkėse: 
Milvvaukee, Wi»., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
der} } —

VIKT O K G K O 2 1 C O S 
Uetuvišk gazolino stoti* lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6758 S WESTERN AVĖ. PK 8-06S3

A BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymuH bei pervežimus 
•š tolimų ir artimu atstumų 

Tel. Bishop 7-7075
♦♦“♦t** A-A > X, W-A * -» s

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu speciaivbi

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated j

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Remkite dien. Draugą!

MOVINC MOVINC

“ 15 TOU IR ARTI
NAUJI OtbOJ TNOKAI-NAUJAUSI MtAUSTmO (MUKIAI 

tuuj merų Mrr/fiNiAs-pigus u? sąžiningas aataknasinas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 S+ CHICAGO 36, ILL Tel VVAIkmok 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

' CONTINENTAL SAVINGS^ LOAN ASSN.

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

2555 W. 47th St.. Chicaoo 32 III
DIŠTrFČF SAVINGS * LOAN ASSN

3430 S. Halsted St., Chicaoo 8. UI

ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN
1447 S 49thCt, Cicero 50, UL, td TO 3-8131 3?

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN
Iflftn S Halstod St Chicaoo R. UI

Atliekame dideliu: ’r ir Ju* automobilių remontu#. Lyginimu. d» 
tyma* Elektrini* auliedinimae Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stoti* “PAGALBA”
Sinclair gazolino atotia “PAGAIJ1A“ - A. Stanevlėlns, Sav 

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, n J. 

Telefonas — FRontier 6 1882

I
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRo 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 išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. I

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirniad ir ketv. Iki # vai S^kni uždaryta |

moka®'

Augštą

Fflt 40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NOROvf

4038 Archer Avacuc ui. laj-azi* 
AUGUST SALDUKAS Praeidama

Pradėkit Tamn l šiaudini Turėsi! Rytoj1
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai ųpdranstl Iki 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND I.OAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Aeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
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Pasauliečiu apaštalavi
mo kongresas
(Atkelta ifi 2 nusi.) 

legacija buvo labai pagerb
ta, kadangi jos pirmininkui min. 
Ed. Turauskui buvo suteikta 
garbė pirmininkauti viešam “Ty 
los Bažnyčiai” skirtam posė
džiui.

Kongreso tema — “Pasaulie
čiai ir moderniško pasaulio kri
zė”. Šią temą gvildeno visoje 
eilėje paskaitų žymūs pasaulio 
katalikų veikėjai — pasauliečiai 
ir dvasininkai. Programinę kon
greso darbams kalbą pasakė Jo

Šventenybė popiežius Pijus XII,
1 priimdamas kongreso dalyvius 
iškilmingoje audiencijoje Šv. Pet 
ro bazilikoje, pradedant kong
resą. Išklausius kalbų ir jas iš
diskutavus, prieita išvadų, kad 
įvairių dabarties gyvenimo sun
kumų ir pavojų akivaizdoje ka
talikai turi būti daugiau vienin
gi, labiau veiklūs ir geriau susi- i 
pratę. Jie turi reikštis tiesiogi
niai ir pozityviai visose gyveni
mo srityse, kad visa ir save pa
čius persunktų Kristaus dvasia, 
kad visa keltų nuo žemės į dan
gų. Jų veikla turi būti lydimaf
ir remiama jų karštų maldų ir

1

DIENR AftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TULTNOIS A

jų gyvenimo šventumu pelnomų 
Dievo malonių. Kongresas at
kreipė dėmesį į reikalą jieškoti 
naujų pasauliečių apaštalavi
mui keilų, panaudojant visas mo 
derniško gyvenimo teikiamas 
priemones, ir eventualiai studi
juoti galimybes duoti naują for
mą Katalikiškosios Akcijos orga' 
nizacijai ir jos veiklai. Kas lie
čia “Tylos Bažnyčią”, kongresas 
išreiškė savo gilią pagarbą ir 
meilę kankiniams už tikėjimą, 
pilną solidarumą su kenčiančiais 
malda ir visokeriopa veikla ir ne 
palaužiamą tikėjimą į galutinę 
ir pilnutinę pergalę prieš praga

ro galybes, kurios reiškiasi per 
bedievišką komunizmą; tikėji
mą, kad, Dievui padedant, išauš 
išlaisvinimo ir teisingumo diena 
visiems. Pažymėtina, jog “Ty
los Bažnyčią” liečianti rezoliu
cija buvo vienintelė speciali ša
lia bendrųjų rezoliucijų ir ją pa
ruošiant bei priimant didelį vaid 
menį suvaidino lietuviška dele
gacija.

Pasinaudodami savo Romoje 
buvimo proga, Rudžiai aplankė 
Šv. Kazimiero Kolegiją ir Tėvų 
Marijonų Kongregacijos vyriau
siąją vadovybę. Turėjo ilgus ir 
išsamius pasikalbėjimus su įstai

gų vadovais, o pirmoje eilėje su 
J. E. vysk. V. Padolskiu, Tėvų 
Marijonų vicegenerolu kun. dr. 
P. Braziu, prel. Tulaba, kun. Bal 
čiūnu ir kitais. Aptarė visus 
mums rūpimus, mūsų katalikiš
ką veiklą liečiančius klausimus. 
Tarp kitų svarstė 500 metų nuo 
Šv. Kazimiero gimimo jubilė
jaus minėjimą, kurį esame nusi
statę iškilmingai pravesti atei
nančiais mėtis. Šiuo reikalu pla
tesnių informacijų patieks vė
liau. Dabar tik praneša, jog Ro
mos augštoji lietuvių dvasinin
kija ir kiti Europos lietuviai ka

talikai veikėjai pilnai pritaria

ir visomis jėgomis rems mūsų 
pastangas kiek galima iškilmin-1 
giau paminėti mūsų didžiojo 
šventojo jubilėjinę sukaktį.

Profesorių ir studentų 
dėmesiui

Kaikurie pietryčių Azijos 
i kraštai, kaip Burma, Indija, Pa
kistanas, Vietnamas, taip pat 
Hong Kongas jieško savo uni
versitetams profesorių bei lek
torių.

Taip pat yra galimybė tuose 
kraštuose Rytų studijoms —

«•

kalboms, istorijai, filosofijai, 
archeologijai — gauti stipendi- 
jų.

Suinteresuoti profesūra ar 
stipendija tesikreipia į Lietu
vos Laisvės Komitetą, 70 Fifth 
Avenue, Nevv York 11, Nevv 
York.
oooooooooooooooovoooocoooo

Šeimos židiniui sukurti jieškau 
rimtos moters iki 40 metų am
žiaus, Atsiliepusioms parašysiu 
plačiau apie save. K. Karosas, 705 
Zldon Št., Lynn Lake, Man. Ca
nada.

Skelbkitės “Drauge”!

Atidarykime Naują Sąskaitą
TAUPYMO SAVAITĖS

SPALIO 20-26 DIENOMIS
Aplankykime lietuviškas taupymo - skolinimo bendroves

AUGUST SALDUKAS 
Prezidentas

MIDLAND
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4038 Archer’Avenue 

LAfayette 3-6719

B. R. PIETKEVVICZ
Prezidentas

CRANE
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083

V. P. PIERZYNSKI,
Prezidentas

Continental
SAVINGS & LOAN

, ASSOCIATION

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

VHnKAS, Tha aaviaga and loaa asaoelatlons ta llllaolo, ahooa
i

tatai raaouroaa asoaad *4 blllloa dollnra, ooaatltuta aa lapertaat jpart

of tha flnaaelal and bualnaaa llfa of our Stata, and

mmiAS, Thaaa aaaoelatleaa aro antruatad vlth tha onvlago Of

too alllioa oltlzana, and hy loanlag orar one blllloa dollare annuolly

thaaa tostttutlona ara flaanolng nore than four huadrad thouaaad llllnola

hoaae, and

VIRUSAS, Tha aetĮritina of thaaa aaaoelatlaaa ln proaotlas 

thrlft ara banaflolal to our aoonony, and

•IRSIĄS, Sarlaca and Iena aaaoelntlana, tbroagb their orgaalaatloa, 

tha llllnola Sarloca and Loan Loa*ue, orą oponaarlM tha nliaaiTaima of

Oototear 20-aa aa tha tloa to oall attantloo ta tha oaad for thrlft and tha

daalrablllty af hoaa ovnarahlp,

(, I, vililan o. strnttan, oovaraor af tha Stato of

llllnola, de haraby proc lai a Oetohar 30- 3S, of tba , no SAVINOS

JOHN PAKEL
Prezidentas

CHICAGO
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

6245 So. VVestern Ave. 

GRovehill 6-7575

ftv THf GOVfftMOft

AND LOAN VBK throucbout llllnola, and raquaat tha opproprlata aha

of tha parlod.

L/'on* <7/ 7/>r> 7fsr/»r7n^s.n^X7f\f7y '/rrtyfa/r/.

-----------s/ay sįf ______
</(f tu 7/wtt.Hrrw7 ArmsArs/

_____________
///norį 7//t' <»//» /t/sr

L.h>JLu* Š '(^JL.o<JLu

srrftfT,*•* or STATI

LIETUVIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO 

BENDROVIŲ LYGA

DISTRICT
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104

JOSEPH M. MOZERIS
Sekretorius

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Sekretorius

T. RVTKEUKZ

Sekretorius

St. Anthony
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court 

Cicero 50, Illinois 
TOvrnhall 3-8131

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street

HAymarket 1-2028
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PAJIEŠKOJIMAI
ANELEI MAKAROVIENEI yra 

iš Lietuvos laiškas nuo dukters 
Marytės. Prašom kreiptis pas 
Elena Prekerienę, 3X3 Pine St., 
Brooklyn X. New York.

Jieškoma žinių apie JUOZĄ 
MARČIULIONJ. Kilęs iš Suv. Kal
varijos. Apie 1947 m. gyv. Butz- 
backo D.P. stovykloje, prie Frank 
furt am Main. Turimom žiniomis 
jis ten kažkokiomis aplinkybėmis 
nuskendęs upėje. Teiraujasi tėvai 
iš Lietuvos. Kartu su juo gyvenę 
ar turintieji apie jo likimą žinių 
prašomi pranešti šiuo adresu: Vla
das Matulevičius, 1807 N. 21st St/, 
East St. Louis, III.

Jieškomi broliai VLADAS ir 
JONAS ŽILIAI, sūnūs Jono. Jie 
patys arba žinantieji apie juos pra 
šomi atsiliepti «— Bronė Jurkū- 
n lite, Kaunas, Balio Sruogos g-vė 
7a—1, Lithuania. (Perduoti V.2.)

KOSTE BRUNDZAITE (ištekė
jusios pavardė nežinoma), kilusi 
nuo Skriaudžių, Marijampolės aps
kričio, jieškoma giminių iš Lietu
vos. Pati jieškomoji ir apie ją ži
nantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: DRAUGAS, Adv. 2727, 
4545 \\. 63rd St., Chicago 29, III.

JUOZAPAS TRAŠKEVIČIŲS, s. 
Petro, Medinių kaimo, Pasvalio v., 
Biržų apskr.,'jieško giminių ir pa
žįstamų, prašo atsiliepti Petrą 
Baldisį. Juozapas Traškevičiųs yra 
Sibire. Prašau rašyti, šiuo adresu:

Jieškomi broliai VICTOR ir Mrs. K. Paulėnas, 7832 
JOS. GUNTOR (GUNTORIAI).j St„ Detroit 9, Michigan. 
turimomis žiniomis gyvena Wor- — -■ -
cester, Mass. ar Wilkes-Barre, Pa.
Teiraujasi artimieji iš Lietuvos.
Jie patys arba apie juos žinantie
ji prašomi atsiliepti šiuo adresu:
Vladas Matulevičius, 1*07 N. 21st 
St., East St. Louis, III.

Senator
f

Meilė yra gyvenimo ugnis 
arba sudegina, arba apvalo.

—Anonimas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEBTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE BUILDINO A REMODELING

2 |to & kniu.. 2 aut. imraias. 0l8,5lli> 
2 po I, 1-5, kraut., 2 aut. gar. *35. (MII) 
5 kum., 2 aut. gar.. port'-i
I u. 5 k., II a. 7 k., 2 kur. gar.617,500 
l'urluu, ir (lnugiaii namų pasirinklmtu
S.*. AGLINSKAS Real Estate
24311 W 60 Ht. BE. 4-8202

l’ltlE MAttųtLiTE l*K,

Jiešk. VIKTORIJA GORSKYTE 
BAUKIENR, VALENTINAS GOR 
SKIS ir PRANAS GORSKIS, k. iš 
Anykščių miesto. Jieško gim. iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
Ona Budnikas, 133 Clark Place, E- 
lizabeth New Jersey.

Jieškomi — 1) BARBORA
LENK SAITE KAULIUS, d. Vin
co,, jos vyras Juozas Kaulius, s. 
Antano. 2) MARIJONA LENKŠAI 
Tfi STONIS, d. Vinco, jos vyras 
VINCENTAS STONIS, s. Izido
riaus. Jieško jų sesuo Ona Len- 
šaitė Paulauskienė, d. Vinco, ki
lusi iš Tverų vals., žeberių km. 
Jieškomi ar žinantieji apie juos 
malonėkite atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. V. Miškinis, 60 MacDonald 
Avc., Oakville, Ont., Canada.

Jieškoma JADVYGA ČERNEC- 
KATTfi GRIGIENE, arba jos duk
tė Luiza Marija. Atsiliepti adre
su: V. Matutis, 217 E. 107th St.. 
Chicago, III. Tel. C0 4-7562.

HELP WANT ED — FEMALE

IMMEDIATE OPENING
BOOKKEEPERS

ASSISTANT
Experienced in machine 
bookkeeping. 5 day vveek. 

Pleasant air-conditioned office. 
VIctory 2-734(1

mūr. 3 bt. kraut. v. fi. gar. — 23. 400 
mur. 3 bt. ištiek, c. š. gar. — 24,500 
imsi. 2 bt. e. fi. gar. g. stovy — 15.000 
mūr. 6 kb. naujas, liti. lot. — pigbii. 
t ra pigių ir |xdningų namų sų riešas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave.. LA 3-3384

ČIA PAT
$17,500 I ’’ kainb. mūr. huiiKulinv, užpukulyj 

I kunib. ulukiruN me«l. nuiiias. 4 karų 
garažas ir tuščius kampinis 50 peili) 
sklypas. Viskas $25.000. Galima pirk
ti atskirai tik slypą už. $7,500, arba 
atskirai abudu namus už $18,000. A. 
itėklaitite.-

I.KOCKIIY — SKIJ'-SUtVICL 
Arti VVestern ir 7»tli. Savaitinis 

pardavimas virš $2.500. Prekes su vi
sais įrengimais tik $10,500. A. Kati
lius. j

LIETUVIŠKO TIPO 
Mūr. ti kamb. namas. Platus kam

pinis sklypus. Moderniškai įrengtas 
63 gatvė. Pa- 

saviniuko finansavimas. — 
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. M f lt. B( \GALOW 
Marąuette Parke. Dvigubas gara

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

Netoli TT. Marijonų. 6 kamb. ge
ram stovyj mūras. Gražūs įrengimai. 
Plieno konstrukcija, šildymas kurštu 
vandeniu — gazu.
3 k. gražus namas 
pėdų sklypas.

Viskas tik $22,000. A. Sirutis.

Sociologas
— Žmogus yra tik tiek pajė

gus, įtaigus ir įtakingas, žiūrint
i kokį turi užnugarį ir tuoj pasi- viduje. Arti parkas ir

. ' llinkUH unuin»nl-A #i»i
daro nesocialus, kaip elektros

Į vielos negyvas, išjungus iš jė- 
i gainės.

Ji i

Genijus be išsilavinimo tai 
yra kaip sidabras kasyklose.

— Franklinas.

Žmogus yra, tiksliau sakant, 
protaujantis, nebūtinai protin
gas gyvulys. —Hamilton

Vienas kelias turėti tikrą 
draugą tai būti vienam.

— Anonimas

Užpakalyj kitas 
Prie to dar 30

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 VVest 7lst Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Wsstwood Liųuors
2441 WEST 69TM STREET — Tek PR 6-5951

Jieškoma AGOTA KRAUZAI- Į 
TE MACIULAITIENE, jos vyras j 
JURGIS MAČIULAITIS, anksčiau j 
gyv, Chicagoje. Jieško Brolis Si
monas Krauza. Rašyti adresu: Ma 
rija Medišauskienė, Kaunas 14 A. 
Petrašiūnai, Lithuania.

Jieškoma ONA REMEIKAITEi 
PAUTINSKIENE, d. Adomo apie 
74 m. amž. Gyv. Baltimore mieste, j 
Jieško sesuo — Petrutė Remeikai- į 
tė Bajorinienė, d. Adomo, gyv. i 
Klaipėdos srityje, Šilalės rajone, 
Didkiemis, Pažiuržmočio km., Li
thuania

Pilietybes reikalais
KL. Aš esu Amerikos pilietis. 

Aš esu gimęs užsienyje ir į JAV- 
bes atvykau prieš 23-čią gimta-, 
dienį tuo tikslu, kad išlaikyčiau 
savo pilietybę. Kuomet aš sugrį
žau čionai, man buvo paaiškinta, 
kad aš negaliu išvykti iš JAV-bių 
penkių metų laikotarpyje, net nė 
vienai valandai, jei aš noriu pasi
likti piliečiu. Ar tai yra teisybė?

AT. Tai buvo teisingai iki tol, 
kol buvo išleistas naujas įstaty
mas ir prezidento Eisenhovverio 
pasirašytas š. m. rugsėjo 11 d. šia
me įstatyme yra nuostatų, pagal 
kuriuos sudėti 12 mėnesių nesant 
JAV-bėse penkių metų laikotarpy
je dabar nesiskaitvs pertraukimu 
fizinio buvimo, kurio statutas rei
kalauja.

(Informacija gauta iš Common 
Council. Nevv York, N. Y.). P. šul.

CHAMPION BOURBON, 8 metų senumoė
whisky, 86 proof 5th $3-98

OLD FORESTER, 100 proof, puošniame 
butelyje. Buvo $6.39, dabar 5th $4.98

DRAMBUIE, Scotch likeris, 80 proof, butelis $4.59

ST. REMY (Šv. Remigijaus) Brandy,
80 proof, 5th $3.89

OTARD, CHTEAU DE COGNAC 
prancūziškas 5th $5.09

CHERRY BESTLE, Daniškas vyšnių likeris, 
puošniame su muzika “Happy Birthday’’ 
butelyje. Buvo $8.75, dabar $4.98

FOX DE LUXE, WISCONSIN ALUS,
12 kvortų dėžė tik $3-39

TOKAY, Vengrijos vynas, butelis $275

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus 
24 būt. dėžė. tik

»
$6.50

BALANTINE, Light BeėT, 12 kvortų dėžė 
žemiau savikainos

1
$3-85

Prir čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai. Turime vvno virš 90 metų senumo. Užsa
kant didesnį kieki pristatome j namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas' kainas.

Socialinė apdrauda
KL. Kiek metų asmuo turi iš

dirbti, kad įgytų teisę gauti pen
siją, moteris sulaukusi 62 m., o i 
vyras 65 metų?

Vieni aiškina, kad reikia išdirb- i 
ti l’/2 metų, o kiti sako, kad rei
kia išdirbti 5 metai?

Aiškumo dėliai paimu yieną pa-! 
vyzdį. I

Moteris yra gimusi 1897 m. ko
vo men. 12 d.

1953 m. balandžio mėn. 2 d. ji 
pradėjo dirbti ir dirba iki šiol. I 
Darbo laikotarpy ji sirgo 2 mėn. 
ir kiekvienais metais gaudavo po j 
2 savaites apmokamų atostogų.

Ar toji moteris galės gauti pen
siją sulaukusi 62 metų amžiaus, 
jei ji dabar nustotu dirbti? M. T.

AlT. Pagal Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymo nau
jausius papildymo nuostatus, mo
terims pensijos pradedamos mokė
ti sulaukusioms 62 m. amžiaus, jei 
jos yra išdirbusios apdraustame 
darbe l*/s metų. Jūsų atveju mo
teris pensiją galėtų gauti 1959 m. 
kovo mėn. 12 d.; pensija būtų 
mokama tik jai vienai, bet ne jos 
išlaikomiems asmenims (jei ji to- j 
kių turi).

(Plačiau socialinės apdraudos Į 
reikalais medžiagos galite rasti 
lietuvių kalba knygelėj "Pensijos 
ir pašalpos”). Pr. šul-

Perskaitę "Draugą” duokite 
kitiems!

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsieni, taipgi ir savam vartojimui.

Geriausios ANGLIŠKOS ir "Worste*d” MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ................. ............................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas "Sil-O-Shan”, "antiųue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik .................................................. 98c

$0 colių vilnones medžiagos ir ‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............... ......... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai )................. ».............................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE lr patya įsitikinkite. 8a kiek- 

viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai sekndei medžiagos
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jus rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms "laces”, satiną, taffetą, "brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas. Y

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVENUE

l’rafioinr aiškiai (Mblrmėtl adresą — I3OS HO. UNION —, nes Stelų
Tcxtile yra tik filoje vietoje lr Jokių skyrių neturi.

Y
1 Mokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:80 vaJ. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOoO 
MARQUETTE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetines virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už^ prieinamų kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garšžas. $18,500.

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

Cicero ir 64tli St. 5 k. mūr. T. H. 
bu modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5016 So. Western Ave.
PRosp. H-2234 arba HEm. 4-7085

oooooooooooooo^ooooooooooo

, | Netoli Labdarių Hkiu 32 ak. gra- | 
i i žus ąžuolynas ir dirbama žemė, 6 ’

I k. namas ir 3 ūkio li-olasiai. |
| 2 sklypai ir 2 namai, alui -•
= augštų. 2 ant. gar. $8,ooo, įmokėti!

t I

$1,500.
5 kamb.. namas ir 

$8,000.
1 ak. ž"mes

ė VUU. ”
1 P. ABROMAITIS REALTY l

Telef. LEMONt 1286 I
1000 Illnois St., lenionl, lll. i 

Chicagoje: V’. A. MAŽEIKA.?
Telef. COmmodore 4-5138. 

10838 So. Wabash Ave. I

Mūrinis bunga-lovv PARKHOLME. 
j Cicero. 5 kaml). (3 mieg. k.). Karštu 
' vand. gazu apšild. Pilnas rūsys, 2 
autom, garažas. $1S,!»imi. OLympic 2-
6701.

liltlGHTON PARKE:
Med. 5 kamb. 2 mieg., Hkiepe pa

ruošia įrengti imtų. centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kainb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kuiną 12,000.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, laimi Į 
gera vieta.

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

Mūr. du nutnui:. 6, 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl.. arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAGE PARKU::
Mūr. 4 kmb. sti krautuve, moder

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

Mūr. 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymus. giažiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

fiV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir butu, žema nuoma, ląbai 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., CL 4-2390

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

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

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
M.ūr. 2 a. po 6 g. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

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

YArds 7-2046

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

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

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

Taip pat turime daugiau nuosavy- 
>ių duodančių geras pajamas ir pre- 
;vhinių namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 
ne turinčius parduoti namus kreip
ia į raštinę Ir įneš' mielai patarnau

sima parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

GRAŽUS MŪRINIS. 3 Imtai po 4 
kumb. Guzu apšilil. Garažas. Gražus 
ir švarus. $^11,966; įmokėti $5,000.
SVOBODA. 3?M W. 2«th si. LAuih 
dale 1-7038. <r|

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

12405 W. 51 St. WAibrook 5-5030 
PRmpeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

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

f NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

2600 W. 50th Ht. Tel. PRuapect 8-5454

Mz\RQUE'lTE PARKE
Htiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šia sav., todėl pirksite pi
giau. 4:

Mūrinis — 3 po 5 kamb. (3 mieg.) 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. 
Platus sklypas. Geras namas. Kaina 
$47.000.

GAGE PARKE
.šviesiu plytų kampinis. 7 po 4 

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
šild. Prieinama kaina.

Prie 61-tos ir l'nion Ave. X Jiuli.i 
mūr. Naujas centr. šild.. alyva. 
$7.800 pajamų. Kaina $31,500.

Mūrinis - 4 po 6 kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kaluli. ’*eottage”. 2 
autom, garažas. -Centr. šild. $3,4o<» 
pująinti. Mažos išlaidos. Kaina 
$24,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayetto 3-3881

MARQUETTE PARKE savinin
kas turi skubiai parduoti mūr. 
bungalow. 6632 S. Mozart, St. 
PR 8-0087.
,iiiiiiiiii,iui,iiiHiiiiiinini(iiiiiiiiii,itiiiiiii,iiiiiiiiiiiim,iiiiiiiitiin„iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:,iiiiiiiiiiii'iii

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-j 
'mo, pertvarkymo (remodeling) darbaij

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

14327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.; 
Tel.: YArd, 7-9675 arba CL 4-7450$

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel GI shop 7-8340 
2737 VVest 43rd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir itardavimus. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. SIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

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

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube 6-2703 nuo 0 vai. 

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

vakaro iki II vai. vakaro

R

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders <ien. Contractora 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PItospect 8-2OI3
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chicago 29. IIL

TYPIST
Invoice typing. Steady 5 day vveek 

Free hetltli, life insurance. Vacation.
MEYER & WENTHE, INC.

30 So, Jefferstn
lst floor (1 tį blocks from Nortli 

VV'cst Ai Union Depo ta)

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 491h Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

Ol.ymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas Valsty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite paa mus

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, IIL

ISNUOMUOJAMA — POR BENT

NAMŲ SAVININKAI,
I Tarpininkaujame butų išnuomavi 

į mui. Patarnavimaa veltni Turime 
' laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
i 5916 So. tVestem. I’Kospevt 8-2231

Išnuom. 4 k. butas pečiais apšildo-
! mas. $28 mėn. 2-me augšte iš kie

mo. 732 \V. Cermak Rd.

JBIG YIČTE DABAR !

__ ________ — ' C:
PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAI Tl'Vfi Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima, kasdien: sekmad Iki 12 vai. 
IMU S. Maplewood Ave.

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVE. 
REpublic 7-7265

ĮSIGYKITE DABAR

Tėvai, įsigykite ir duokite saro vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENBS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARAS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS’’
4545 W. 63rd Street, Ohicago 29. UI.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
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.

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

apsimoka, j 

skaitomas ; 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-

Skelbtis "DRAUGE” 

nes jis yra plačiausiai

Arti 71-os ir Campbell Ave.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 j 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533.

yra prienama visiems.
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiniiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiin

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”, 4545 W. 63rd St, Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Pirkit Apsaugos Bonus
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

Ar iau DPrskaite, P Kesiūnc 

romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
1 Ur. A Baltinio savo recenzijoje 
apie šį romanų taip rašo. P. Keslū- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių'

I gražią! iškelia tą pasiaukojimo didu- 
’ mą, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mOsų 
laimimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romana 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 

; sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
šią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus, yr6 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3-00
Užsakymus kartu su olntą&is slųsKlt*

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIHIU

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

Universal Savings and I-oan Association nžtlkrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą n žt virti n a Suvienytų Valstybių valdžion agentflra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusiu ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

KNYGA.
Kokios pasirodo tik ratais laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO •• 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga.Myki
Jurišrinkta iš daugelio kūrinių Jory 

Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

U įsakymai ir pinigas siųskite 

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois »
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lliznifriiims apsimoka skelbtis dienr. Drauge”.
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PADĖKA
MŪSŲ KOLONIJOSE Sekantis draugijos susirinki- tos įvairios šventės ir be galo dabinies sukakties minėjime, 

mas įvyks šio mėnesio 31 d. pa- daug padėta išlaikyti tikėjimą ir ! 1X1 rezervacijų kreiptis į lietu-

"'HicagoieMūmj niiinhiošiuiiia.s miiiii> AlgimuiitiiH Audrius, dvyliką melų dūl
inti augęs ir buvęs ęiūsų gražiausiu viltis, tryliktaisiais savu amžiaus S 
metais sunkiui susirgo, visom savo jėgom su ta liga kiauju, bet jokios j 
mi mūsų, nei ligouiuės pastangos uepudėjo, ir jis mus didžiam sielvarte 
paliko š. m. rugaėjo 15 d.

Jau visas mėnuo, kui Algimantas Audrius guli kapuose, o jautrūs i

uzuoiautu žodžiui vis,dar mus lanko, laibai norėtumėm visiem bičiuliam tus kažkam kilo graži mintis SU-j 
asmeniškai padėkoti, bet vargu tai padaryti pajėgsime, nes tikrai sunku , or

Alarųnette Parko namų 
savininkų veikla

Prieš dvidešimt penkerius me-

. lietuvybę čia gimusių tarpe. 
, . ... * CLC stipendijomis remia stu-

I ja nuolat stovėjo šios apylinkės Pageidautina, kad prisirašytų dentus bei leidžia įdomų laikraš- 
planavimo sargyboje ir tvarky-' ko daugiausia narių ir, kurie dar propaguodama tėvynei laisvę 
mo bei gerinimo reikaluose vį. nesumokėję metinio nario mo‘j Connecticut miestų ir valstybės

ir pan. Namų savininkų draugi-
rapijos svetainėje. viškas klebonijas ar narius, o 

New Havene — į Kazį Dėką, E- 
leną Adasiuną; Hartforde — į 
Reginą Zarankaitę.

suomet tardavo savo žbdį 

Nuolat įvairiais atvejais buvo

i kesčio^ užmokėtų šiame susirin
kime. A. I. Žvirblis

lokiu vulundų kiekv irimui Htskiių padėkos žodį suiusti, ta<l ktoipiumės j Jonijoje namų savininkų drau- 
i Jus visus, brangūs draugai ir prieteliai, šiuo viešiu spaudos žodžiu. ....

s 1 * I giją. Is pirmųjų organizatorių

ganizuoti Marųuete Parko ko-! renkamos komisijos lankytis pas Haven Cotin
miniu namu aatrininlril rlr-au- Qnn i 1*1 n o [ nl kirmy nui Iv l.itncn 7 *

Nuoširdžių padėka reiškimui1 kun. klebonui Pr. \ irmauskiui, kimi- šiandien gal tik vienas kitas yra 
gams J. Klimui ir Žoromskiui ir komp. J. Kačinskui už iškilmingas reli- . '’ . . • nradėtas
gii.es upeigan ir velionio paly dėjimą į kapines. Mūsų gražiausias dėkui larPe- 041 JM P* atletas
Seselėms mokvlojom.-, šv. l’eln, parapijos mokyklai ir ypačiai Algimanto ; darbas daug ką gražaus nuveikė 
klasei už šv. mišiiin ir maldom pareikštą užuojautą. Gražini ir puošniai ip šiandien gražiai gyvuoja, 
laidotuves surengė p. F. Zaletskas, kuriam tariame mudviejų nuoširdų , Namų savininkų draugija ne- 
dėkui.

Mūsų didžios nelaimės metu ypačiai jautrūs ir broliški buvo B*'e>- 
lono lietuviai. Atskiri asmenys ir organizacijos prie mirusio sūnaus karsto 
padėjo tokių gausybę gėlių, kad jcu vos tilpo erdvioj koplyčioj. Tuo put 
metu jie aukojo šv. mišias, kaip įmanydami mus ramino ir guodė, mus 
parėmė moraliai ir medžiagiškai, gausiai lankė velionį koplyčioj ir, au
kodami darbo dienų, mūsų mylimąjį sūnų palydėjo į kapines. Tokių sun
kių gyvenimo valandų tikrai didis dalykas yra pajausti, kad savo aplin
koj tuvi tiek jautrių ir bičiuliškų širdžių. Brangūs ir mieli prieteliai, už 
visų tai Jūs visi priimkite mūsų nuoširdžiausių ir giliausia padėkų,

pasitenkina vien tuo, kas gry
nai liečia jos pačios reikalus, 
bet visuomet prisidėjo ir prisi
deda prie bendro Amerikos lie
tuvių tautiniai kultūrinio ir lab
daros darbo. Nuo pat Amerikos 
Lietuvių Tarybos suorganizavi
mo namų savininkų draugija da
lyvauja Chicagos apskrities su
važiavimuose ir kįekvieneriais

seniūną (aldermaną) ir kitose 
planavimo ir tvarkymo įstaigo
se. Daug sykių seniūnas buvo 
kviečiamas į susirinkimus pasi
aiškinti ir atsakyti į įvairius na
rių klausmius.

Buvo priimamos rezoliucijos, 
renkami parašai peticijoms įvai
riais pagerinimo ir tvarkymo rei 
kalais ir t.t.

Keblesnius klausimus išspręs
ti draugijos nariams daug padė
jo advokatai Juozas Grišius, C. 
P. Kai, Alf. Wells, taip pat ir 
politikoje dirbąs Al. Kumskis.

Dabar draugijai pirmininkau-

; pareigūnų tarpe.

Kas šiuos kilnius tikslus at
jaučia, pakviestas dalyvauti si-

Tikėjimas yra gyvenimo jėga

— Tolstojus.

Sidabrinis jubilėjus
ANTANAS TVERAS

DIPL. I^AIKRODININKAS 
Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RL 7-1941

Spalio 26 d. 8 vai. vak. CLC —1 
Connecticut Lietuviai Katali
kai — švenčia savo organizaci
jos sidabrinį jubilėjų. Banketas i 
įvyks Taft viešbutyje, Nevv Ha
vene. Dalyvaus Hartfordo arki
vyskupas O’Brien, kongresma-
nai iš Washingtono J. Paterson j 
ir A. Cretela, Connecticut fietu- 
viškos kilmės gubernatoriaus 
Abraham Ribicoff atstovas adv. 
Pranas Mončiūnas, lietuviai dvaI
sininkai ir biznieriai bei visa eilė!

i.:ymių asmenų.

Programos meninei daliai nu-

Jautrūs užuojautos žodžiui lininis buvo pareikšti spaudoj ir gausybe 
laiškų. Mes nuoširdžiausiai dėkoijame už tuos paguodos žodžius Rašytojų
Draugijos pirmininkui Ben. Babruuskui ir p. Gražinai, dėkojame tiem ko- . metais iš iždo pagal išgales Al- 
legoni rašytojam, kurie mūsų didį skausmų išgyveno ir mus jautriais žo- tui aukoja, 
džiaig ramino, už atjautimų ir visokeriopų paramų dėkojame Liet. Enci
klopedijos leidėjui J. Kaimčiui ir L. E. redakcijai, gražiausia ačiū taria- Prieš kelt*.no «n . , , , . .. -... i ..... .
me Keleivio retink. J. Komiai, dėkojame Scenos 1 turbuotoijų.Sąjungos vo pradėtos rinkti aukos Lietu- mas ir pa o ų avimas,. ai ji, Haitis ir tautinių šokių grupe 
valdybai ir buv. teatro bendradarbiam, dėkojame Algimanto broliam skau- cm vanta namu aa.nnintm

tum, dėkojame visiem visiem draugam, visiem pažįstamiem, kurie vieno 
kiu ar kitokiu būdu mus tų rūsčių valiutų prisiminė.

ia energinga Miss Helen Krae-
ger. Kadangi jos specialybė yra matytas operos solistas ir televi 

Prieš kelerius metus, kada bu- “Rea! E“*'e? u“,"1 ikaino> “j<« Arnoldas Vokie-

vos pabėgėliams, mūsų organi-| , • • • , . • .-___ i_________________________ Jj__reikalus ir pirmininkes vietai y-
ra labai tinkama.i zacija išrinko komisiją, kuri dar

., . ,. .• .i i . ■ • a . • i bavosi aukų, maistų ir drabu-Sunkiausia mums padėkos žodį surasti Aleksandrai ir Antanui Gus- ! .
laičiams, Laimai ir I)r. Stasiui Jasaičiains, Irenai ir Broniui Baškiams, ! Žiu rinkimo ir tvarkymo vajuje 
kurie ilgus mėnesius beveik kasdien dalinosi mūsų rūpesčiu, mūsų nuo- ' ir aukojo iŠ savo kasos, 
taikom,- mūsų baime, kurie visų Algimanto Andriaus ligos metą mus i . .
guodė, visaip rėmė ir mūsų tikėjimų bei viltį stiprino. Didelę ir gilių į Taip pat aukojo Dariaus ir 
padėkų reiškiame Dr. George \V. B. Starkey, Dr. Stanley Mikai, Dr. Girėno bei Don Varno legionie- 
Toeli, Dr. Mitus. Dr. D’Angio, Dr. Magalini ir kitiems gydytojams bei ! rjų postams, Antano Vanagai-
medichios seserinis, kurie šešiolika mėnesių stengėsi mūsų sūnų išgelbėti.
Sunkiai surandamų padėkos žodžių nusipelnė mūsų bičiuliai Elena ir . .
Juozas Kuneaičiai, Genovaitė ir Dr. Bronius Mickevičiai, Angidė ir Va- ' v° seimuose ir aukojo ŠV. Kazi- 
ientiuas Yakauzai, Elena ir Viktoras Vizgirdos, Irena ir Romualdas Žu- , miero Seserų Rėmėjų Draugi- 
kauskai, kurie kartais ligonį po kelis sykius per savaitę vežiodavo į ligo- jaj vietinės parapijos reikalams, 
įtinę ir mums kuo įmanydami padėdavo. Brangūs bičiuliai, su giliausiu . ’T t? V T oMorin gainniroi 
nuoširdumu tariame Jums dėkui, dėkui, dėkui. Laoaarių Sąjunga .

... , , Amerikos Raudonajam Kryžiui
Musų vienatve neapsakomai didele, nyki ir. liūdna. Jūsų visų užuo- j • nnmm.mB-.. T?llr,rl Vt 

jauta mums padeda toliau gyventi. • . lr Community Fund bei kt.

čio paminklo fondui, dalyva-

ALĖ IR STASYS SANTVARAI

t
A. A.

Dviejų metų mirties sukaktuves mūsų brangaus 
sūnaus LEONO JANUŠAUSKO, kurio netekome 1955 
m. spalio 29 dieną.

Už jo sielą bus Šventos Mišios spalio 29 dieną, 
8-tą valandą ryto Šv. Stanislavo bažnyčioje, Kanka
kee, Illinois.

Draugus ir pažįstamus maloniai prašome min
tyse jį prisiminti.

Nuliūdę Tėvai

Nepamiršta draugija nė miru
sių. Draugijos nariui mirus, ski
riama 10 dol. šv. mišioms arba 
gėlių pirkimui.

Prieš dvidešimt penkerius me
tus Marąuette Parko apylinkės 
išvaizda buvo gerokai kitokia. 
Tais laikais buvo daug kalbama 
apie tinkamesnį susisiekimą, a-

gerai supranta namų savininkų . .,,.
CLC, kurios idėjos yra pana

šios į vyčių, buvo įsteigta 1932 
Mūšy apylinkėj apsigyveno la 1m- Hartforde dabartinio Sv. Ka

bai daug naujųjų ateivių ir šim- zimiero parapijos New Havene 
tai ių iau turi namus. Bet ap.| klebono kun. E. Gradeckio. Or-,| 
gailestaujant tenka pažymėti. ?anKac‘3a moj pradėjo plisti, ir j 
kad jų tik vienas kitas draugijai kuoP°s SJva',°. kiekvienoje pa-'1 
priklauso, gi susirinkimuose jų 'aPijoje. Laikui bėgant, sureng- 

beveik niekuomet nematyti. Dr- j
ia darbuojasi visų namų savi
ninkų naudai: draugijos nario 
mokestis tik doleris per metus, 
todėl visi turėtume suprasti or-į 
ganizuotumo svarbą ir įsirašyti 
draugijon nariais,

25 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti š. m. lapkričio 24 d.
Marąuette svetainėje, 6908 So.
VVestern Avė., draugija rengia 
didelį pokylį. Parengime bus me 
ninė programa, vakarienė ir šo
kiai. Namų savininkai ir nesa- 
vinirkai, priklausą draugijai ar 

' ne, visi kviečiami dalyvauti.
I Rugsėjo'26 d. įvykusiame mė-Į B

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West 11 lth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuc kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

VINCENTAS
G.v v.

PAI’LAI SKAS

pie geresnę apsaugą kryžkelėse, i tiesiniame susirinkime skaityti 
apie gatvių grindimą ir taisymą laiškai iš LB vietos apylinkės ir
________________________________ A. L. Tarybos Chicagos apskri- j

ties. Tarybos suvažiavimui, ku
ris įvyks lapkričio 17 d., paskir-1 
ta auka ir atstovais išrinkti O- 
na Švirmickienė. Dvarijonas ir 
A. J. Žvirblis.

Draugijon šiame susirinkime 
įsirašė 11 naujų narių.

A. A.

FELIKSAS KYBARTAS .
Gyveno 2513 W. 7]st St. Tel. HE 4-850U

Mirė spalio 21 d., 1957, 9:15 vai. ryto, sulaukęs 77 m. am. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio. Pajūrio para

pijos, Dumokų kaimo. Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Urbutytė), 

4 sūnūs: Vytautas, marti Anelė; Juozas (gyv. Kanadoje); 
Vladas, marti Terese; ir Aleksas, 4 dukterys: Vinsu- 
sė (gyvenanti Sibire); Adolfina, žentas Juozas Kavaliū
nas; Elena, žentas Juozas Guzulaitis ir Birtutė, žentas 
Steponas Ignatavičius, 6 anūkai, 2 broliai: Stasys ir Valeri
jonas ir jų šeimos, sesuo Juzefą, švogerka Ona Šimkienė, bro
lio vaikai: Stasys Feliksas ir Olimpija Kybartai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės jvyks ketvirt., spalio 24 d., iš koplyčios K:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. P. M. Gimimo parapijos baž
nyčią,, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawiez. Tel. RE 7-1213

K C C I Ų STALUI ANAPUS
S|K-viali nuolaida ribotų laikų

(.skaitant persiuntimų fr muitų
! Siuntinys Nr. S 20 sv. cukr. $10.00 

20 sv. taukų 20.00 
” 65 20 sv. sviesto 26.45 

. ” ” 30 20 sv. miltu 10.60
Vertingas siuntinys Nr. 57 specia

liai šventėms: $26.00. 5 sv. taukų,
5 sv. sviesto. 2 sv. kakao, 2 sv. cuk
raus, t s\. šokolado. 1 sv. - kavos. 
2 sv. ryžių, 1 sv, pipirų, % sv. ar-

| batos.

‘ L E V U O — lietuvių kontora 
.Marųirette Parke

6022 S. ltockweU St., Chicago 2tt, III. 
WA 5-8715

Žemiausiu rinkliava už patarnavi
mų. Siunčiami siuntiniai iki Tl sv. 

i Pinigui: $1.00 — 10.oo rubl. I’artluo- 
įlaini oficialiomis kainomis visų su- 

11 slsiekimo priemonių JAV ir kitų 
kraštų bilii-tal. kaip lėktuvams, gele
žinkeliams. laivams ir t. t.

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

2443 West 63rd Street 
Telef PR 8-0833 ir PR 8-0834

4127 S. Maplewood Avė. 
Tel. YA 7-6291

Mirė spalio 21 d., 1957, 7
vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
riampolės apsk., Igliaukos pa
rapijos, Paužiškio kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
l’asiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Antanas, marti Ma
rie ir anūkai. sūnus Vincen
tus. marti .Josephine. duktė 
liette t'hojniieki, žentas Bruno, 
sūrius Joseph, marti Pearl ir 
anūkai. duktė Oolores Vesly, 
žentas Paul ir anūkai, giminai
čiai: Petronėlė Oaunorius, jos 
vyras Petras ir jų šeima, kiti 
giminėM, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliū
no koplyčioje. 4348 So. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. spalio 
24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, * kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
siela. Po pamaldų bns nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, žentas ir anūkui.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. . Tel. LAfayette
3-3572.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 '

4330-34 South Calitornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LR 3-9852

AMBULANCE DIEN^ IR NAKTĮ

LIODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Wester» Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tt«ma, kuria gyvan* kltoaa m 1 Bato dalyta; gau.lra. 
koplyčių ardau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

*

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Spalio 18 d. įįo sunkios ir ilgos ligos Vokietijoj, Gautingo sa
natorijoje mirė mano mylimas vyras, mūsų mylimas Tėvelis 

A. f A.

JONAS GRIGOLAITIS
giliam lifitlesyj: žmona Lydia Grignlaitienė 

Ir vaikai Janina ir Arvydas
Munchcn-Harlching
Krankenhaus

Rochester, N. Y. 
38 Alphonse St.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias,Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti

I mua.

v s o s e Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame.,

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
SaugiiN baldų perkraustymas 
asmeny turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avo. Telet. Virginia 7-7097

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizijų ar Saldytuva pas

.BALYS RADIO t TELEVISION SALES & SERVICE
264C Mesi 7Ist Streel HRospea t 8-5374

JUOZAPAS KOLECHUS 
Gyv. 4403 S. Maplewood Avė.

Mirė .spalio 21 d.. 1957, 8:20 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno 
apskr.. Pajūrio parap., Pana- 
mėlių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Rose (Gečaitė), švoge
ris Krank Gečas, sesers duktė 
Adclin* Klimas. Jos vyras An
tanas, Jų sūnus Michael, «eeėrs 
duktė Estelle Raymond, Jos vy
ras Antanas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. I.ietuvoje liko 
brolis Arttanas. 2 brolio dukte
rys —- Josephine Ir Utelių.

Priklausė Utenos Klubui.
Kūnus bus paAarvotas treč. 

I vai. popiet. Petro Blollūno 
koplyčioje, 4348 H. California 
Avė.

l.aldotuvfH jvyks šeštadienį, 
spalio 26 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Pn pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
minės.

žmona ir kiti gl-

laiidotuvių 
ras Bieliūnas.
3-3573.

direktorius Pet- 
Tel. LAfayetto

TIĮOOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. Western Avė. Tel, GRovehilI 6*3745

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel

659 VVest I8th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Y Arda 7-3401“»-------
Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALATED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI Tel. OLympie 2-1003

nŽlGMUNOriiuDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET • VArds 7-0781

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

VANCE FŪNERAL HOME
1424 -s. ditb Avė. Ol.ympit 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. Jonas Sakevičips, 
MIC, šiemet švenčiąs savo ku
nigystės sidabrinį jubilėjų, bu
vo pagerbtas iškilmingoje va
karienėje, kuri buvo suruošta 
jo sesers Joanos ir jos vyro dr. 
Zenono Danilevičių namuose 
6635 S. Tallman, Chicagoje. Su
sirinko apie 30 jubiliato gimi
nių ir jo artimesniųjų bičiulių. 
Prie turtingo vaišių stalo, ku-

DIENRAfiTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

TAUPYMO SĄSKAITŲ RŪŠYS
"Taupytojas, prieš atidaryda-, ti paveldėtojus. Globėjui ar glo- 

mas taupymo sąskaitą, gali kar- bėjams mirus, paveldėtojas ai
tais pagalvoti, kuri sąskaitų rū- paveldėtojai perima sąskaitos 
šis geriausia atitinka taupytojo valdymą.
reikalavimus”, kalbėjo Eugene 
R. Pietkiewicz, Crane Savings 
and Loan vedėjo padėjėjas. Jū-

Korporacijos sąskaita atida
roma korporacijos vardų ir pati 
korporacija nustato, kas turi tei 
sę iš sąskaitos pinigus išimti.

..... ... , Nelnkorponiotų organizacijų
tų rusių, kuriose jūsų taupmenos! , ", , , , sąskaitos paprastai atidaromos
duoda pelną. Dvi geriausiai zi '

sų taupymo ir skolinimo bend
rovė turi daug taupymo sąskai- Į

CHICAGOS ŽINIOS
RUDŽIŲ VEIKLA ROMOJE! Piakasami pamatai 

Ini. Antanas J. Rudis, jbw* Sv KrYžiaut ligoninei
rikos Lietuvių R. K. Federaci- Ateinantį šeštadienį, Kris- 
jos centro pirmininkas,* ir jo taus Karaliaus šventės išvaka- 
žmona Marijona dalyvavo pa- rėse, spalio 26 d. 3 vai. 30 min. 
sauliečių apaštalavimo tarptau- bus iškilmingas pamatų praka- 
tiniame kongrese Romoje. Jie i simas naujosios šv. Kryžiaus

Trečiadienis, 1957 spalio 23

nomos taupymo sąskaitų rūšys 
yra:

Investacljų sąskaitos, kuriose 
taupmenos paprastai dedamos 
šimtinėmis. Taupytojas gauna 
sąskaitos knygelę. Palūkanos iš 
mokamos paprastai čekiais.

Paprastosios sąskaitos, kurio-
.. ... . . . . , . se taupytojas deda pinigus bet-

ris rodė dideli seimininkų vai-!, , • , • ,x. _ . . . _xx.._ ! kada ir kiek galėdamas. Palū
kanos priskaitomos prie sąskai
tos pagrindinės sumos bendro
vės nustatytais laikotarpiais.

Šios paprastos sąskaitos skirs 
tomos į daugelį rūšių.

Asmeniškos sąskaitos yra tos, 
kurios yra pradedamos vien tau
pytojo vardu. Kol taupytojas į 

čiaus butas savo originaliais »"»’• jok* kitas asmuo negali klubų draugijų uniJų „ pana.
paveikslais bei medžio droži- pa^ti. g. organizacijų vardais. Šios

. ... . Sudėtinės sąskaitos- papras- .. , . , . .kultūrinę: . , , T organizacijos paprastai paskiria
tai pradedamos taupytojo ir kito . . . . ... .1 * 1J , narj, kuris tvarko jų piniginius
asmens ar kitų asmenų vardu., reikalug jr ar .g .,

X Poezija yra pats gražiau- Ta, popieriaus,a taupymo, są- taupvmQ saskaitos pinigus
sias, pats skambiausias litera- ska,t M rūšis, dažniausiai atida- Dalininkystės sąskaita papras 
tūnos žanras. Liūdesio valandą ro™a vVro ir z™onos arba vaiko; taj atidaroma dalininkystės var-

šingumą ir augštus šeimininkės 
kulinarinius sugebėjimus, buvo 
pasakyta eilė kalbų, iškeliant 
jubiliato taurų būdą, jo gabu
mus ir uolumą pareigose. Po
būvis buvo itin jaukus, ne tik 
dėl svečių pakilios nuotaikos, 
bet ir todėl, kad dr. Danilevi- Adv. Eugene R. Pietkieuicz

tikrai gerai atstovavo Ameri
kos lietuvius Amžinajame mies
te, aktyviai besireikšdami pa
čiame kongrese ir sueidami į 
artimą kontaktą su kitų tautų 
delegacijomis.

"Daily American", anglų kal
ba leidžiamas dienraštis Romo
je, rašo, kad Antanas ir Mari
jona Rudžiai suruošė pagerbi-

ligoninės, kuri bus statoma ties 
California ir 68 gatve. Iškilmių 
religines apeigas atliks Chica
gos vyskupas augziliaras R. P. 
Hillinger, asistuojant vysk. V. 
Brizgiui ir Chicagos arkid. li
goninių direktoriui prel. J. W. 
Barret. Religines apeigas tvar
kys dabartinis Šv. Kryžiaus li
goninės keplionas kun. J. Stan-

mą “Tylinčios Bažnyčios” — kevičius. Iškilmių proga po žodį
pasakys motina generale M. 
Teofilė, buvęs Chicagos mėras 
M. H. Kennelly, konsulas dr. 
P. Daužvardis, taipgi — Šv. 
Kryžiaus gydytojų štabo pirm. 
dr. E. J. Krol. Iškilmes pra- 

baronesė von Gutėn- ves tryliktos apylinkės seniu-

niais sudaro mielą 
atmosferą.

poezija ir daina tave paguos, 
susimąstymo valandomis poe
tas bus tavo geriausias drau-

ir kurio nors iš tėvų vardais.
Iš "ar” rūšies sudėtinės są- j

skaitos betkuris savininkų gali!
pasirašyti ir išsiimti pinigus, 

gas. Ar turi savo namuose «jr» r,-,$jes sudėtinėms sąskai 
Aistį, Brazdžionį, Bradūną, Na-,ĮOms aku savininkai turi pasi- 
gį, Niliūną, Vaitkų, Kiršą, Gus- rašyti, kad būtų galima iš sąskai 
taitį, Radauską? O gal dar ne-j tos išimti taupmenų, 
turi Poezijos antologijos — ra- Išmokama savininkui mirus 
šyk Draugo administracijai. . sąskaita paprastai kombinuoja

ma su asmeninėmis ar sudėtinė-
X Lietuviai teisininkai trem

tyje susibūrę j savo draugiją ir 
toliau tęsia garbingas savo tė
vynėje išpuoselėtas tradicijas. 
Teisė ir teisingumas visada bu
vo yra ir bus augščiausi drau
gijos idealai jos tolimesnėje 
veikloje ir kovoje už pavergtos 
tėvynės laisvę. Kas teisę lau
žo, tas pralaimi. Teisininkai 
taip pat daug dėmesio kreipia 
į ištremtų į Sibirą ir kitur bei 
likusių pavergtoje Lietuvoje 
kolegų šelpimą.

X Edvardas šulaitis ir Al
girdas Antanaitis, Lietuvos 
krepšinio pergalių XX-mečio 
sukakties minėjimui rengti ko
miteto nariai, lankėsi pas 1937 
metų Europos krepšinio pirme
nybėse daugiausia taškų pel
niusį krepšininką — Praną Tal- 
zūną, šiuo metu gyvenantį 
Westchester, III. šis pasižymė
jęs krepšininkas sutiko daly
vauti minėjime, teisėjauti krep
šinio žaidynėse ir žaisti vetera
nų krepšinio rungtynėse lap
kričio mėn. 9—10 d. d. Chica
goje.

X Eglutė Žemgulytė, kuri 
prieš porą metų su geriausiais 
pažymėjimais baigė gailestingų 
seserų mokslą ir pelnė lietu

mis sąskaitomis. Tai reiškia, 
kad, taupytojui mirus, jo palik
ti pinigai išmokami jo paties pa
rinktam asmeniui. Kol gyvas, 
taupytojas gali sąskaitą uždary
ti arba savo nuožiūra paskirti 
kitus paveldėtojus.

G'obos sąskaita atidaroma ta
da, kada tam tikras asmuo ar as 
menys vra paskirti paveldėtoją 
ar paveldėtojus globoti. Globėjas 
valdo sąskaitą ir net gali pakeis-

X Akademinio Alumnų klu
bo susirinkimas praeitą sekma
dienį, valdybos sekretorės L. 
Betkauskaitės rezidencijoj, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Tarp 
anstybesnių klubo narių daly
vavo ir šiais metais augštąjį 
mokslą baigusiųjų, iš viso apie 
30 asmenų. Susirinkimo metu 
buvo aptarta klubo ateities 
veikla, kurios ribose numatoma 
surengti savaitgalio žiemos iš
vyką į Wisoonsin sniegynus, 
apsistojant puikioje žiemos vi
loje, ir tuoj po Kalėdų numa
tyta suruošti alumnų linksma- 
vakarį-banketą viename iš puoš
nesnių užmiesčio lokalų. Pra
matyta taip pat ir eilė akade
minio lygio paskaitų.

du, ir dalininkai nutaria, ar vie
nas, ar abu gali iš sąskaitos imti 
pinigus.

Teismo paškirto globėjo s-ta. 
Teismas gali paskirti globėją, 
administratorių ar panašaus ti
tulo pareigūną perimti arba tvar 
kyti kurią nors nuosavybę. Jis 
gali atidaryti sąskaitą nuosavy
bės pinigų investavimui.

f
Be šių regularių taupymo są

skaitų yra dar daugelis ypatin
gų taupymo sąskaitų, kaip vadi
namosios “Christmas Club” ar 
“Vaeation Club”. Šios rūšies są
skaitose kas savaitę ar kas dvi 
savaites įmokama tam tikra su
ma, pvz. $1, $2 ar $5. Atėjus 
Kalėdoms, atostogų laikui ar ki
tam sąskaitos skirtam tikslui, 
taupmenos išmokamos taupy
tojui.

Lietuvos atstovams, dalyvavu
siems kongrese. Puota įvyko 
Flora viešbutyje, kur Rudžiai 
buvo sustoję. Garbės svečių 
tarpe vysk. Vincentas. Padols
kis, Vokieti jos katalikų akcijos 
atstovė
berg, princas Kari zu Lowen- 
stein, Vokietijos katalikų akci
jos organizacijos pirmininkas, 
prelatas L. Tulaba, šv. Kazimie
ro Lietuvių kolegijos Romoje 
rektorius, kun. dr. Pranas Bra
zys, Tėvų Marijonų kongrega
cijos vicegenerolas, Edvardas 
Turauskas, kongrese atstova
vęs Pax Romana tarptautinę 
tarybą, Martin Work, National 
Council of Catholic Men vyk
domasis sekretorius, Genovaitė 
Kaneb iš Worcester, Mass., Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjun
gos atstovė; Birute Venckus iš 
Paryžiaus, atstovavusi tarptau
tinę katalikių moterų organiza
ciją. 1

Daugiau laiškų iš Lietuvos
Mūsų dienraštį pasiekė vie

nas Lietuvoje platinamas lie
tuvių ir rusų kalbomis išspaus
dintas atsišaukimas, kuriuo Lie
tuvos žmonės raginami rašyti 
daugiau laiškų į užsienį. Oku
pantams, matyt, rūpi du tiks
lai: turėti daugiau pajamų iš 
pašto ir vesti propagandą laiš
kais. Atsišaukime sakoma:

“Ar jūs žinote, kad nuo šių 
metų Tarybų Sąjungoje, kaip 
ir daugelyje kitų pasaulio ša
lių, kasmet nuo spalio mėn. 6 
iki 12 d. d. įvyks “Tarptautinė 
Laiško savaitė”. “Tarptautinės 
laiško savaitės” tikslas — pa
skatinti žmonių susirašinėjimą.

Laiškai stiprina draugystę, 
jie yra meilės, paramos ir 
užuojautos išreiškimo priemonė, 
tarnauja svarbiems praneši
mams, padeda skleisti mokslo 
žinias.

Susirašinėjimas su užsienio 
draugais supažindina juos su 
mūsų tėvynės gyvenimu ir kul
tūra, didina mūsų clraugų skai
čių, padeda stiprinti taiką ir

X Pranas Lubinas, buvęs žy
miausias Amerikos lietuvių 
krepšininkas, Amerikos krepši
nio rinktinės 1936- m. pasauli
nės olimpiados Berlyne dalyvis,
Lietuvos krepšininkų treneris 
ir aktyvus 1939 m. Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidėjas, nu
lėmęs Lietuvos pergalę prieš 
Latviją, pakviestas dalyvauti 
Lietuvos krepšininkų pergalės 
20 metų sukakties minėjime.
Pr. Lubinas gyvena Los Ange
les, Calif.

x Naujas prekybininkas.
Kazimieras Plėnys įsigijo mais
to ir delikatesų krautuvę, kurią 
nupirko iš p. Grybienės, kuri 
yra Marąuette Parke (2419 W.
69 st.).K. Plėnys yra senas pre- savitarpio supratimą. Laiškai gi

Susirinkimą labai paįvairino 
inž. I. Bartkus, parodydamas 

viams garbę laimėdama “Nurse 3-jų dalių spalvotą filmą iš ke-
of the year” pripažinimą, nuo lionės po Europos kraštus su , • nstvrima savo
šių mokslo metų pradėjo stu- į paaiškinimais ir komentarais prekyboa.8nty3 P_ 5

dij7dį .Y^i uniy€rsitete- apie šių dienų šveicarų, ispanų, visus marquet-i “Tarptautinės
ruošdamosi bakalauro laipsniui, portugalų, italų, graikų, turkų, . .
Tai bus pirmoji lietuvaitė gai-Į prancūzų, vokiečių ir kitų tautų Parkeičius-

lestingoji sesuo su augštuoju j gyvenimą. Po susirinkimo sekė x J Darys įstojo nariu į 'gaįįg' ,r pažįstamiems!
Lietuviškos Knygos klubą įmo
kėdamas 5 dol. metinio mokes-

dr. Marijos Linų sūnelis, spalio žas pasišokimas. Susirinkimą 
20 d. Cieeroje priėmė pirmąją vecič valdybos 
Šv. Komuniją ir sutvirtinimo Grakauskas.
sakramentą. Sutvirtinimo tė- Chicagoje gyvenantieji nese- Šiaip ji jam būtų kainavusi 7 
vu buvo Albinas Smolinskas. niai au&šts»i moksU baigusieji1 dolerius.

Jaunasis V. Linas yra Šv. 88menJ8’ daC nePnklaU8JĮ x Čiurlionio galerijos meno 
Antano parapijos pradžios mo- Jlmnų . ubui’ Pras°m* tu°-> paroda jaunimo centre, 5600 S.

mokiny,. L 1405 Cloremont Ayc . atidaryta kiek-

Central Ave., Cicero 50, III.,
X Sol. M. Kripkauskienė dai- kad būtų galima sudaryti pa- 

nuos ir muz. A. Skndulis akom- grindinis narių sąrašas prieš

mokslu. t valdybos paruošta studentiška
X Viktoras Linas, Viktoro ir Ikavutg. Hi-Fi muzika ir netma-

kyklos III skyriaus 
“Eglutės” bendradarbis.

kybininkas, jis Lietuvoje, Ma
žeikiuose turėjo panašios rū
šies krautuvę. Turėdamas didelį

nas J. Egan

Iškilmės prasidės spalvinga 
procesija, kur bus išsirikiavu
sios šv. Kryžiaus ligoninės gail. 
seserys, slaugės, savanorės li* 
goninės talkininkės ir bendra
darbių sąj-ungos narės. Taipgi 
eisenoje dalyvaus gydytojai su 
žmonomis, Kolumbo vyčiai, šv. 
Gregoriaus ordino vyčiai, civi
liniai ir bažnytiniai dignitoriai. 
Himną giedos choras, sudary
tas iš ligoninės personalo. Ligo
ninės pastatymas kainuos 
$4,000,000.

Parkų distrikto opera
Chicagos parkų distriktas or

ganizuodamas įvairias kultūri
nes pramogas nepamiršo nei 
operos: 1958 metų sezonui jau 
pradedama ruošti ištraukas iš 
Verdi “Aidos”, Mussargskio 
“Boris Godunov”, Verdi “Tra
viatos” ir Puccinio “La Bo- 
heme”; be to — ištisai bus 
pastatyta Flotovo “Martha”. 
Dainininkai, kurie norėtų tuose 
pastatymuose dalyvauti, priva
lo įsiregistruoti bet kurį tre
čiadienį tarp 6 vai. 30 min. ir 
7 vai. v. Recreation Building, 
Lincoln Parke 2021 N. Stock- 
ton drv., netoli Armitage ave. 
Čia kiekvieną trečiadienį posė
džiauja The Chicago Park Dis
trict Opera Guild.

Sugavo banditą
Vienas iš banditų, apiplėšusių 

Elmwood Parko supermarketą, 
policijos pagautas. Policininkas 
banditus vijosi motociklu per 
Chicagą ir tris priemiesčius. 
Matydami, kad nepabėgs su 
mašina, banditai paliko auto
mobilį ir net $1,900 pagrobtų 
pinigų ir bėgo pėsčiomis. Vie
nam pasisekė pasprukti, o ki
tas įsibrovė į namus 8339 W. 
Grand ir įgąsdino ten rastą 
moterį tylėti. Policija pradėjo 
krėsti visus apylinkės butus ir, 
įėję į šiuos namus, pastebėjo,

aprūpins reikia- pasiekimus.

čio. Jis pasiėmė naujai išėju- 
pirm. dr. Vyt. i šią Beletristikos antologiją, ku

ri jam atsiėjo tik 4 dol. 57 ct.

vieną dieną nuo 6—9 v. v. Sek
madieniais nuo 10 v. ryto ligi 
8 v. v. Yra išstatyta 18 daili-

ponuos Kristaus Karaliaus mi- ateinančius didžiuosius žiemos' nink4 104 Paveikslai, 
nėjimo metu spalio mėn. 27 d. parengimus.
3 v. p. p. šv. Jurgio (Bridge
porte) parapijos salėje.

X ftv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje sutvirtinimo sakra-

X Kostas Butkus, vienas iš 
mūsų gabiųjų jaunųjų prekybi
ninkų, išplėtė savo prekybą, ir 
be aluminijaus langų bei durų

mentas bus teikiamas ateinantį Į ir jiems stogelių, pardavinėja 
sekmadienį, spalio 27 d. 3 v. I ir geriausios rūšies vielines tvo-

p. p. ras.

iš užsienio praturtina mūsų ži
nias apie įvairias šalis, apie ki
tų tautų buitį, padeda pažinti 
ir panaudoti, pasaulio kultūros kad šeimininkė labai persigan-

laiško sayai- 
' tės” dienomis nepamirškite pa
rašyti savo giminėms, drau- 

ms!
Atsišaukimas pasirašytas 

“Lietuvos TSR Ryšių Ministe
rija”. Raginama laiškus siųsti 
ir registruotus. ’

Atleidžia tarnautojus
Sumažėjus televizijos ir ra

dijo aparatų bei elektrinių na
mų įtaisų pardavimui, eilėje tos 
rūšies fabrikų ir įmonių Chi
cagos apylinkėse atleista tūks
tančiai darbininkų.

X Ateitininkų balius žada
būti pats įdomiausias šį sezoną. 
Balius įvyks lapkričio 16 d. 
We8tem Ave. Ballroom salėje, 
3504 So. Western Ave.

X Povilas Tautvaišas praei-

X Moterų sąjungos 20 kp. 
žaidimų vakaras, kuriame bus 
galima gauti dovanų, įvyksta 
lapkričio 24 d. 2 v. p. p. Nekal
to Prasidėjimo parapijos salė
je-

X Chicagos LFK Lituanicos
futbolininkai sekmadienį pra-

tą sekmadienį laimėjo Illinois laimėjo meksikiečių Atlas vie- 
"opcn” šachmatų pirmenybes. nuolikei 2:6.

dusi. Apjieškoję rado po lova 
pasislėpusį banditą, kurį ir su
ėmė. Bandito pavardė Louis 
French, 26 m. amžiaus. Jis iš
davė ir savo sėbro pavardę.

Miestas apsaugos nuo 
sukčiautojų

Spauda iškėlė, kad Chicago
je įvairios firmos ‘neleistinai 
daug pasipelno, jeigu mieste su
genda automobilis arba jeigu 
reikia nuvilkti mašiną, kurios 
savininkui yra išrašyta pabau
da (tikėtas). Miesto mėras pra
nešė, kad nuo naujų metų pats 
miestas tą patarnavimą teiks 
ir būsią apsaugojama nuo iš
naudojimo.

Areštavo marijuanos 
šienautojus

Gary policija suėmė penkis 
asmenis 25—45 m. amžiaus, 
kurie buvo pastebėti šienaują 
marijuanos augalus, iš kurių 
daromos svaiginančios cigare
tės. Pas juos rasta heroino ir 
kitų narkotikų už $800,000.

Apsisaugot nuo pavojų 
vaikams

Artėja JAV-se plačiai žino
moji Halloween diena, kada vai
kai persirengę įvairiais kostiu
mais vaikšto nuo namų prie na
mų; pilna jų gatvėse. Kadangi 
tada atsitinka daugiau nelaimių, 
JAV Saugumo taryba perspė
ja, duodama šiuos patarimus: 
geriau vaikams parinkti švie
sesnius kostiumus, kad jie va
kare ir nakčia būtų geriau pa
stebimi mašinų vairuotojų. Kos
tiumai neturi būti perilgi, kad 
vaikai nevirstų ant drabužio 
kraštų užsistoję. Taipgi, svar
bu, kad tie drabužiai nebūtų 
perlengvai degamos medžiagos. 
Naudinga prie kostiumų pri
tvirtinti reflektuojančių medžia
gų kaspinus. Halloween yra pa
skutinę spalio mėn. dieną.

Kur statys suvažiavimų 
salę?

Vyksta kieti svarstymai — 
kur statyti naują suvažiavimų 
salę. Jau lyg buvo pasirinktas 
paežerės plotas ties 23 gatve, 
tačiau dabar grupė inžinierių 
ir kitų piliečių kelia balsą, kad 
toksai projektas būtų labai iš- 
laidingas, nes reikėtų pravesti 
naują paežerės kelią, užpilti da
lį ežero ir susidarytų eilė kito
kių pašalinių išlaidų, kad tik
rumoje ten suvažiavimų salės 
įrengimas pareikalautų gal net 
iki $63,000,000, vieton dabar 
numatomų $8,500,000. Net ir 
pati salės statyba ilgiau laiko 
užimtų. Ši grupė siūlo tą di
džiąją salę su parodų rūmais 
statyti tarp Wabash, Clark, 
Congress ir Polk gatvių.

Aprašė lietuvius
Dienraštyje “Chicago Ameri

can” Stasys Pieža plačiai ap
rašė lietuvių šv. Šeimos vilos 
(Labdarių) .suruoštą banketą 
Conrad Hilton viešbuty, kur da
lyvavo daugiau kaip 1,000 žmo
nių, užsimokėję po $25. Laik
raštis taipgi įsidėjo paveikslą 
svarbiųjų Šv. šeimos vilos rė
mėjų. Nuotraukos centre kard. 
Stritch, .o apie jį teisėjas J. 
Wells, kun. Adominas, B. Pa- 
lutsis, M. B. Sachs, jr., kun. 
Linkus, D. J. Walsh.

Mažiau dulkių
Rugsėjo mėnesį Chicagoje 

iškrito 26 tonai dulkių kiekvie
noje kvadratinėje mylioje. To
kius duomenis paskelbė Ar
mour Tyrimų įstaiga. Pastebė
ta, kad jau trečias mėnuo iš ei
lės, kaip regulariai išrentamų 
dulkių kiekis mažėja Chicago
je.

"Who*s" Who"—čikagiečių
Teismas nusprendė, kad 

“Who’s Who in America” turi 
priklausyti čikagiečiams Wheel- 
er Sammons ir jo motinai Do- 
rothy Webbs Sammons. Buvo 
norėjęs tą leidinį savintis Jack
son Martindell, kuris buvo iš
nuomojęs tą biznį 1952 m.

Perspėjimas geriantiems
Dr. T. R. Van Dellen dienraš

ty “Chicago Tribūne” perspėja 
daugiau alkoholio vartojančius 
asmenis, kad jie gali gauti sun
kią kepenų ligą cirrhosis.

Slogos pietinėj daly
Šiuo metu daugiausiai nuo 

slogų kenčia vaikai pietinėje ir 
pietvakarių Chicagos dalyje. 
Kaikuriose mokyklose ten į pa-

Mirtis po girtavimo
Buvo rastas negyvas 17 m. 

amžiaus jaunuolis John Gra- 
binski. Jisai su draugais gero
kai iš vakaro gėrė degtinės, 
perdaug gėrė, paskiau, kaip 
draugai pasakoja, buvo pagul
dytas į lovą ir praslinkus kiek 
laiko rastas nebegyvas.

Rodys prancūzų filmą
Ateinantį penktadienį 7 vai. 

15 min. vakare Chicagos mies
to knygyne, esančiam Michigan 
prie Washington gatvių, antro 
augšto auditorijoje bus rodo
mas prancūzų filmas “Kaimo 
klebono dienoraštis”.

Lūžo koja, o paskiau 
— mirtis

Šv. Antano ligoninėje mirė 
Concetta Sasso, 73 m. am
žiaus. į ligoninę ji buvo nuga
benta prieš dvi savaites, kai na
mie susilaužė koją. Ligoninės 
vadovybė pareiškė, kad velionė 
mirė atsiradus sukrekėjusio 
kraujo gyslose.

Waterbury, Conn.
Metinė ateitininko šventė

Waterburio ateitininkai Kris
taus Karaliaus šventėje rengia 
savo metinę šventę. Visi renka
si į 11 vai. pamaldas ir bendrai 
priima šv. Komuniją. Pamoks
lą pasakys prel. M. Krupavičius. 
Tuojau po pamaldų visi vyks į 
netoli esančios “Rendezvous” res 
torano vaišių salę, kurioje bus 
bendri pietūs ir ten pat dr. VI. 
Viliamo paskaita.

Ateitininkai kviečia ir jiems 
prijaučiančius atsilankyti į jų 
šventę ir į pietų salę, kur svečiai 
galės bendrai su ateitininkais pa 
sivaišinti ir išklausyti paskaitą. 
Visi atsilankiusieji į pietus bus 
maloniai priimti.

ĮSIGYKITE dab vr

aoi
AUKSO KIRVĮ?

Ar matėt, ar skaitot šitą nuosta
bią. gražiausių lietuviftkų pasakų 
knygą ?

Būtinai nusipirkit,! Bus džiaugsmo 
▼Įsiems — dideliems Ir mažiems

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai iAlelsta lr 
pigi — tik $2.60.

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
SuredagaVo

Kon. K. Matulaitis, M.I.C. 
ISleldo 1

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių: 3/, colio storumo

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

Tai viena ift pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: vi hos li
tanijos: 11 novenų: visų sakramentų 
atftkinlmal; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliucijai; maldos apafttalyst6s mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 glesm.. 
Velykų lr VBIlnių apeigos; Kryžiau* 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge ‘'Viešpatie, Iftklausyk 
Manę**” yra labai gražią! Iftlotsta; at
spausdinta ant balsiausio ir geriau
sio popierlo; tvirtai Jriftta su paauk
savimu ar be; nemažos ratdSs; daug 
ryftklų iliustracijų.

St maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street


