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JAV ambasadorius Lodge vėl prisiminė Pabaltijį
Sirijos skundas prieš Turkiją 

Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Nors tiesioginiai, čia niekas neke

lia ir, atrodo, greitai nekels jau keliolika metų sovietų priespau
dą kenčiančių tautų klausimo, bet jų vardą vis primena kaip įspė
jimą, kaip reikia veikti, kad ir kitų neištiktų toks pats likimas. 

Štai, priėjusį antradienį, kai
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JT generalinė asamblėja susirin
kusi diskutavo Sirijos skundą 
prieš Turkiją, JAV ambasado
rius Henry Cabot Lodge, Jr., 
šiam pasauliniui forumui vėl pri
minė tragišką Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir kitų Rytų ir Cen
tro Europos valstybių likimą. 

Priminė „prarytas-* valstybes

Būdinga, kad JAV ambasado
rius tas sovietų „prarytas“ vals
tybes minėjo, pradėdamas Lietu
va. Jis dažnai, kai tik turi pro
gos suminėti tas šalis, jų eilę 
pradeda Lietuva. Taigi, praėju
sio antradienio naktį, kai Lodge 
ataikirtinėjo Sovietų Sąjungos 
užs. reikalų ministeriui Gromy
ko, kuris kaltino JAV, kad ši 
kursto Turkiją prieš Siriją, tai 
aiškindamas apie šiaurės Atlan
to Pakto defenzyvinį pobūdį, štai 
kaip pasakė:

„Kai aš tik pradėjau dirbti JT 
nuo 1953 m., aš vis girdžiu, kaip 
sovietai beveik kiekvieną dieną 
kaltina Šiaurės Atlanto Pakto 
santarvę agresiniais tikslais. 
Tuos kaltinimus ponas Gromyko 
ir šiandiėh pakartojo. Taigi, dėl 
tvarkos, aš noriu pasakyti, jog 
Šiaurės Atlanto Pakto širdimi 
yra pareiškimas, jog užpuolimas 
kurios nors vienos to pakto vals 
tybės reikš užpuolimą visų. Ki
taip tarus, mes nieko nekliudo
me, ligi mūsų kas neužpuls. Argi 
gali būti kas dar labiau defen- 
zyvinio?

Atsiminkime, kad Atlanto 
Paktas išsivystė tik po to, kai 
Sovietų Sąjunga prarijo Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Lenkiją, Čeko
slovakiją, Vengriją, Bulgariją, 
Rumuniją ir Albaniją. Aš nesu 
tikras, ar visas šalis išminėjau.

Aš prileidžiu, jog sovietus er
zina tai, kad mes neleidom jiems 
praryti ir visa kita. Tačiau šiau
rės Atlanto Pakto organizacijo
je esame kaip tik pasiryžę savo 
pačių apsigynimui“.

Pernai Vengrija, ar šiemet 
Sirija/

Po šitų žodžių, JAV ambasa
dorius dar sykį pakaltino sovie
tus, jog šie stengiasi sukelti pa
niką ir pakvietė juos nuo žodžių 
pereiti prie darbų. Jis jiems pri
minė, kad tuo metu, kai pernai 
Amerika dirbo taikos labui, jie 
„traiškė Vengriją“.

— Ir nenuostabu tad dabar, 
jei žmonės jau lipa klausti: per
nai Vengrija, o šiemet Sirija?

Lodge siūlė nekelti panikos, o 
stengtis išnaudoti visas priemo
nes taikai surasti. Pradžiai jis 
siūlė pasinaudoti Saudi Arabijos 
karaliaus siūlomu tarpininkavi
mu.

Paskui ir pati Asamblėja, aki
vaizdoje pradėtų žygių išspręsti 
nesutarimus tarp Sirijos ir Tur
kijos geruoju, tarpininkaujant 
karaliui Saudui, nutarė palaukti 
to tarpininkavimo rezultatų ir 
susirinkti po trijų dienų. Tai ter 
minas maždaug tektų penktadie
niui. ________________

KALENDORIUS
Spalio 24 d.: šv. Rapolas, ar

kangelas; lietuviškas: Daugai
lius.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:58. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šalčiau, galimas lie
tus.

Turkijos ministeris

Saudi Arabijoje
ISTANBUL, Turkija, spal. 23. 

— Fatin Rustu Zolu, Turkijos 
valstybės ministeris, vakar iš
skrido lėktuvu į Saudi Aarabiją.

Zolu nuvežė Turkijos preziden 
to Celal Bayar ir premjero Adu- 
an Menderes laiškus Saudi Ara
bijos karaliui Saud, kuris pasi
siūlė tarpininkauti Turkijos — 
Sirijos ginče.

Politiniai stebėtojai
kaltina savietus

BEIRUT, Lebanas, spal. 23. 
— Politiniai stebėtojai čia va
kar kaltino sovietų vadus, kad 
Sirija atmetė Saudi Arabijos 
Saud pasiūlymą tarpininkauti 
Sirijos — Turkijos ginče.

Sirijos užsienio reikalų minis
teris Khalil Kalias vakar pasa
kė per Damasko radiją, kad Siri
ja neturėtų priimti tarpininkavi
mo ir jos skundas turėtų būti

Sirijos armijos štabo viršininkas Afif Bizry (kairėje) 
kalba į Egipto karius, naujai atvykusius į Damaską sustip
rinti Sirijos apsigynimą. Bizry įsakė Sirijos sargybiniams bū
ti pasiruošusiems, partizaniniam karui, jei Turkija užpultų 
Siriją. Turkija pareiškė, kad Sirijos - Turkijos krizė suda
ryta Maskvoje. (INS)

Du didieji vakar pradėjo 
tartis Washingtone

WASHINGTON, spal. 23. — Britanijos ministeris pirminin
kas Harold Macmillan šiandien pradėjo tartis su prezidentu Eisen
hovveriu apie sovietų pažangą erdvinių raketų gamyboje ir jų 
ofenzyvą Vidurio Rytuose.

Eisenhovver ir Macmillan iš

sprendžiamas Jungtinėse Tauto-|lymug SU8tiprinti Vakarų pozici-
se.

anksto ruošia konkrečius paatfl- Ttarkurie JAV administracijos 
pareigūnai mano, kad Britanija

Padėkos laiškas
AVASHINGTON, spal. 23. — 

Britanijos karalienė Elzbieta II 
vakar atsiuntė prezidentui Ei- 
senhovveriui laišką, kuriame dė
koja jam, Amerikos vyriausybei 
ir žmonėms už nuoširdų jos pri
ėmimą šiame krašte.

J4-
Tikimasi, jog Macmillan pa- 

; tieks pasiūlymus kaip anglai ir 
amerikiečiai galėtų artimiau ben 
dradarbiauti atominių ginklų iš
vystyme.

Prezidentas Eisenhovver jieš
kos glaudesnio mokslinio bendra
darbiavimo tarp Britanijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

ir JAV turėtų pasidalinti turi
momis atominėmis žiniomis. Jie 
mano, jog yra neišmintinga to
kias žinias nesuteikti draugiš
koms valstybėms, kai sovietai 
jas jau turi.

Britanijos karalienės Elzbie
tos II vizitas JAV turbūt pagel
bės sudaryti naudingų sutarčių 
opiais klausimais.

Kas rengiasi agresijai?
NEW YORK, spal. 23. — Sirijos ir Sovietų Sąjungos atstovai 

Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje vakar apkaltino Turki
ją ir Jungtines Amerikos Valstybes, kad, girdi, šios rengiasi agre
sijai, kuri esanti numatyta pradėti spalio 27 d.

Ta proga Sirijos ir Sovietų Są
jungos atstovai nurodė, kad pas
taruoju metu Sirijos pasienyje 
sutrauktoji Turkijos kariuome
nė ir JAV šeštasis laivynas gra
so taikai ir saugumui ne tik Vid. 
Rytuose, bet ir visam pasauliui. 
Sovietų užsienio reikalų ministe
ris Gromyko dar sykį pakartojo 
sovietų vyriausybės pareiškimą, 
jog agresijos atveju sovietai stos 
aukos (taigi, Sirijos) pusėje.

Dulles įspėjo

Amerikiečiai tuo tarpu ir pati 
Turkija paneigia, kad kokia nors 
agresija būtų planuojama iš jų 
pusės, o agresijos rengimu kalti
na Sovietų Sąjungą, kurią JAV 
sekretorius Dulles jau anksčiau 
yra įspėjęs, jog agresijos atveju 
JAV stos Turkijos pusėje (nes 
Turkija yra Atlanto Pakto narys 
ir pagal susitarimą ją to pakto 
nariai turės ginti) ir kad tada 
nebus saugi nė pati Sovietų Są
junga.

Kai pateko į Maskvos įtaką

įtempimas Vid. Rytuose padi
dėjo nuo to laiko, kai Sirija pa
teko į Sovietų Sąjungos įtaką ir 
iš jos gavo ginklų. Sirijos skun
das prieš Turkiją Jungtinėse 
Tautose atsirado spalio 18 d., kai 
ji paprašė, kad Jungtinės Tautos 
pasiųstų komisiją ištirti Sirijos 
— Turkijos pasienyje padėtį, 
kuri, anot jų, graso taikai ir sau 
gurnui. Sirija nori, kad ta komi
sija dešimties dienų laikotarpy
je Asamblėjai praneštų apie pa
dėtį.

Du kartu nutraukė Gromyko 
kalbą

Sovietai ir arabai kaltino JT 
asamblėjos prezidentą, kad taip 
ilgai užtrauktas Sirijos — Tur
kijos krizės klausimo svarsty
mas, kai tuo tarpu JAV su-vaka
riečiais tvirtina, kad tokio de
gančio reikalo nebuvę, o dabar 
Asamblėjai nėra ko skubėti,

Įkritus j daubą
MEXIC0 CITY, spal. 23. — 

Autobusas, kuriame buvo 50 ke
leivių, vakar nukrito į daubą ne
toli Pachuca, 50 mylių šiaurės 
rytuose nuo Mexico City. Dešimt 
keleivių žuvo ir 20 sužeista.

Laivas nuskendo
SHIOGAMA, Japonija, spal. 

23. — Dvylika japonų žvejų va
kar dingo apie 20 mylių nuo pa
krantės, kai jų 50 tonų laivas už
sidegė ir nuskendo.

• Sovietai Baltijoje laiko 7 
didelius kovos laivus, 50 naikin
tuvų, 120 povandeninių laivų, 850 

ypač, kad Saudi Arabijos kara- Į kitokio tipo mažesnių laivų ir 
liūs Saud imasi tarpininkauti 1,200 laivyno lėktuvų.
Sirijos — Turkijos ginče.

JT sesijos prezidentas net du 
kartus nutraukė Gromyko kal
bą, kai jis pradžioje, kalbėdamas 
dėl tvarkos, „tos tvarkos“ nesi
laikė ir ėmė dėstyti apie taria
mus JAV agresinius žygius prieš 
Siriją ir bendrai arabus, kurių 
„ištikimu draugu“ esanti Sovie
tų Sąjunga.

Nato pritarė
PARIS, Prancūzija, spal. 23. 

— Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) pareigūnai 
vakar pritarė, kad būtų praves
tas tuųelis po anglų kanalu, nors 
tam yra priešingas britų marša
las Montgomery.

Streikas baigtas
TOKIO, Japonija, spal. 23. — j 

Penkių dienų anglies kasyklų 
darbininkų streikas, kainavęs 
Japonijai 320,000 tonų anglies, 
vakar baigtas.

JAV balioną 
iškraustė

IRON MOUNTAIN, Mich., sp. j 
23. — Moksliniai instrumentai, 
pavogti iš JAV laivyno stratos- 
ferinio baliono gondolos, vakar 
buvo jieškomi Chicagoje ir Mil- 
waukee.

Apie 20 procentų įrankių jau 
surasta, pareiškė pareigūnai, bet 
svarbiausias įrankis (kamera) 
dar jieškomas.

Surastas radijas, užrašų kny
gų ir kiti rekordai.

Balionas praėjusį penktadie
nį nusileido į pelkę apie 25 my
lias pietų rytuose nuo Iron Moun 
tain, Mich., perskridęs tris vals
tybes 16 mylių augštumoje. Ba
lionas buvo paleistas iš Crosby, 
Minn.

Suvenyrų rinkėjai iškraustė 
mokslinius įrankius iš baliono. 
Kaikuriuos instrumentus grąži
no jaunamečiai.

Padidėjo katalikų
skaičius pasaulyje

NEW YORK. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių katalikų stu 
dentų misijų sąjūdžio išleistas 
visuotinis misijų atlasas skelbia, 
kad katalikų skaičius yra pasie
kęs 496 milionus ir 512 tūkstan
čių. Tai sudaro 18,5 procento vi
sų žemės gyventojų. Per pasta
ruosius metus katalikų skaičius 
visame pasaulyje padidėjo 12 y2 
miliono.

Britanijos karaliene Elzbieta II 
Jungtinių Tautų posėdyje

SALOMĖJA NARKELIŪNAITE,

Mūšy speciali korespondentė Jungtinėse Tautose ’

JUNGTINES TAUTOS. — Britanijos karalienės Elžbietos 
su princu Pilypu apsilankymas čia praėjusį pirmadienį, be abejo, 
bus didžiausias visos sesijos laikotarpio įvykis ne tiek savo svar
bumu .kiek žmonių susidomėjimu.

Jos kalbos pasiklausyti prigū- ------------------------- ---- ■■ ------
žėjo pilna JT generalinės asam
blėjos salė. Ne tik visos kėdės 
buvo užsėstos, bet ir pilni pasie
niai stovinčių delegatų, jų šeimų 
narių ir jų pažįstamų. Lauke 
priešais JT rūmus ištisos minios 
newyorkiečių.

Visiems buvo įdomu pasižiū
rėti, kaip ta Anglijos karalienė 
ir jos vyras atrodo, ypač po to, 
kai ir pačioje Anglijoje ir kitur 
jau buvo prasidėjusios kalbos 
apie tai, kad karalienė „kalba 
kaip gimnazistė“, kad bendrai 
jau karaliai atgyvenę ir t.t.

Į JT asamblėjos posėdį, kurį 
atidarė jos pirmininkas N. Ze
landijos atstovas Sir Leslie Mun 
ro, karalienė su princu ir su pa
lydais įžygiavo vedama paties 
pirmininko Munro, kuris sesijai 
pareiškė, kad jam ypač malonu 
savo suverenę pasveikinti šioje 
vietoje.

Su princu Pilypu ėjo gen. se
kretorius Dag Hammarksjold, 
paskui ėjo britų užsienių reika-

dėjo priešais tūkstantinę publi
ką. Po to karalienė, pirminin
ko Munro lydima, nuėjo susitik
ti su britų bendruomenės vals
tybių delegacijų nariais ir dar 
prieš išeidama iš salės plojančiai 
publikai ji padarė grakštų atsi
sveikinimo gestą, tokį patį, kaip 
ji sveikina britus iš savo rūmų 
balkono Londone. Tik čia tas jos 
rankos gestas atrodė pernelyg 
neįspūdingas, o kai kam, sako, 
jis atrodęs ir juokingas.

Apžiūrėjo patalpas

Vėliau vėl to paties sesijos 
pirmininko lydima, sekant pas
kui princui Pilypui su Generali
niu sekretoriumi ir jos paly
dams, karalienė apžiūrėjo svar
besnes posėdžių sales, kurios 
taip pat buvo ligi paskutinės vie 
tos užsėstos. Ji buvo supažindin
ta su visais delegatais, sudaran
čiais pagrindinius sesijos komi
tetus. Tie, kurie buvo paskirti

Didžiausias katalikų skaičius I kalbėtojo tribūną.

lų sekretorius Selwyn Lloyd. de- P“*“1 » /“au spaudai pa- 
legatas air Pierson Diaon ir kiti. P^k°JO. ““ princas PllW“ 

Karalienė su princu buvo paso
dinti mėlynose kėdėse priešais

— 54 milionai — gyvena Brazili
joje, Italijoje 47 milionai, Pran
cūzijoje — 36 milionai ir Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
milionai.

34

Aiškinasi, kodėl jie 
pralaimėjo

OSLO, Norvegija, spal. 23. — 
Rinkimai Norvegijoje rodo visiš
ką komunistų pralaimėjimą. Ko
munistų partija, turėjusi buvu
siame parlamente tris atstovus, 
į dabartinį parlamentą tepajėgė 
pravesti tik vieną atstovą.

Vienas atstovas bendrame 130 
atstovų skaičiuje neturės jokios 
reikšmės. Aiškindami pralaimė
jimo priežastis, Norvegijos ko
munistai pripažįsta, kad viena 
svarbiausių yra Vengrijos įvy
kiai.

• Italija nutarė išplėsti preky
bą su komunistiniais kraštais. 
Tarp jų ir su komunistine Kini
ja.

vis rasdavęs kalbą su visais svar 
biaisiais delegatais. Iš tolo į jį 
žiūrėjusieji tuo metu, kai jis kal
bėjęs su sovietų užs. reik. mi
nisterių Gromyko, sako, kad pir
miausia Pilypas abiem rankom 
apvedęs ratą, ir tokį pat ratą 
rankomis ore apsukęs ir Gromy
ko, Paskui abudu rankas vienas 
kitam paspaudę. Nežinia, ar tik
rai, bet tie stebėtojai aiškino, 
kad greičiausia tiedu bus kalbėję 
apie Sputniko orbitą ir kelionę 
po erdves.

Jos motina geriau patikusi

Tiek, kiek princas Pilypas 
žmonėms patikęs, tiek karalienė 
Elžbieta nepatikusi, nors yra 
grakščios išvaizdos ir gražiai ap
sirengusi. Britų bendruomenės 
valstybių svečiai visi jau be ribų 
jaudinosi, ir todėl jiems viskas 
patikę ir buvę geriausia, bet ki
tiems viskas atrodę kitokiomis 
akimis. Lyginant su jos be galo 
šiltk ir simpatiška motina, kuri 
prieš porą metų čia irgi lankėsi, 
jos duktė karalienė, didžiumos 
manymu, neturi savyje to, kas 
žmogų patraukia.

Ir Jūsų korespondentė, kuri 
anuomet turėjo progos matyti 
karalienę motiną, dabar nusivylė 
karaliene dukra. Ji visiškai ne
buvo tokia, kokią ją laikraščiai 
žmonėms aprašinėja. Viena ja- 

• Britanijos karalienė Elzbieta IIĮ ponų korespondentė, šalimais 
praėjusi pirmadieni pasakė kalbą atovėjusi, šitaip tuos bendrus įs-
samblėjoje New Yorke. Praėjusį pūdžius susumavo: arba musų 
antradienį karalienė Elzbieta ir * 
jos vyras princas Pilypas grižo i 
Londoną. (INS)

Šaltas įspūdis

Karalienė kalbėjo trumpai. Jos 
balsas kiek metalinio tono ir 
šaltas. Nedarė jis nei iškilmingo 

■ įspūdžio, nei buvo patrauklus. 
Na, taip sau, paprastai eilinis, o 
jei ne „gimnazistiškas“, tai bent 
studentiškas, bet jokiu būdu ne 
karalienės taip, kaip žmonės ka
ralių kalbas gali vaizduotis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinių Amerikos Valstybių valstybės sekretorius Dulles 
nutarė suspenduoti didelę dalį JAV pagalbos Jugoslavijai, įskai
tant sprausminius lėktuvus, pripažinus Jugoslavijos diktatoriui 
Tito rytinės Vokietijos komunistinį režimą. Nutarimas buvo svars
tomas su JAV sąjungininkais vakarinėje Europoje, ypač su Brita
nija. JAV, Britanija ir Prancūzija teikia ekonominę ir karinę 
pagalbą Titui nuo 19$ m. Tito nutraukė santykius su stalinistinė 
Rusija 19$ m. Jugoslavijos diktatorius Tito vien iš Jungtinių 
Amerikos yaZafi/bity gavo apie ftį bUiono dolerių vertės pagalbą.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar sėkmingai išbandė 
.Jupiter“ raketą, kuri gali pasiekti už 1,500 mylių taikinį. Ap
saugos departamentas pranešė, kad bandymas pasisekė visais at
žvilgiais ir ,Jupiter*‘ raketa pasiekė taikinį.

— Britanijos premjeras Macmillan ir prezidentas Eisenhoieer 
1 vakar po pietų pradėjo trijų dienų apžvalginę konferenciją Wa- 
shingtone. Britanijos užsięnių reikalų ministeris Selieyn Lloyd 

| ir JAV sekretorius Dulles dalyvavo atidaromajame Maemillan — 
Eisenhoieer konferencijos posėdyje.

— Arabų boikoto prieš Izraelį konferencija prasidėjo Tripo
lyje, Libijoje.

— Britanijos prekinis laivas Shilong, 8,933 tonų, vakar nu
skendo Raudonojoje jūroje 160 mylių pietuose nuo Suezo po susi
dūrimo su Belgijos tanklaiviu Purfina Congo.

Jos kalbos turinys nebuvo 
rinktinis, šioje salėje ir kitose 
JT patalpose čia kasdjen nuaidi 
dešimtys šimtą kartų geresnių 
kalbų. Ji maždaug lyg ir paskai
tė iš JT Chartos, kur kalbama 
kokie reikalai tautas subūrė į to
kio pobūdžio organizaciją, kaip 
Jungtinės Tautos, ir pabaigai ji 
pareiškė viltį, kad Jungtinės I 
Tautos bus labiau pajėgios pa
siekti savo tikslų, jei bus įgy
vendintas teisingumas ir įsipa-, 
reigojimų respektavimas.

laikai atgyvenę karalių laikus 
arba tie karaliai nebetinka mū
sų liakams.

Bet vistiek buvo įdomu pama
tyti savo akimis gyvą tą suvere
nę, dėl kurios, kad ir neguldo 
galvos, bet vis dar jaudinasi Di
džioji Britanija su savo britiška 
valstybių bendruomene.

Alžiro kovoje
žuvo 25 sukilėliai

ALŽIRAS, spal. 23. — Pran
cūzijos kareiviai nužudė 25 Al
žiro sukilėlius ir daugiau kaip 

Gausių aplodismentų palydė-130 suėmė vakar Alžire. Trys
ta, ji užėmė savo vietą šalia prin prancūzai žuvo kovoje. Praėjusią 
co Pilypo, kuris jos kalbos metu savaitę 470 sukilėlių žuvo kovo- 
nesivaržydamas ir kantriai išaė-1 je ir 186 pateko į nelaisvę.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 VV. Green St., Urbana, UI.

Korp! Kęstučio 31 gimtadienis
Spalio 12 d. buvo Chieagos 

kęstutiečių metinė šventė, kuri 
ruošiama kasmet korporacijos 
“gimtadieniui” paminėti.

9 vai. ryto susirinkome šv. mi
šioms į tėvų marijonų koplyčią 
prie naujųjų “Draugo” patalpų 
pasimelsti ir paaukoti bendrą šv.
Komuniją už atsiskyrusius su 
šiuo pasauliu kęstutiečius, o taip 
pat ir už gyvus korporarijos na
rius, išblaškytus nuo Irkutsko 
iki Melbourno. Taip pat prašė
me Aukščiausiąjį būti mums Ke
liu, Tiesa ir Gyvenimu sekan
čiais metais.

Korporacijos dvasios vadas 
kun. dr. Vyt. Bagdanavičius,
MIC, dienai pritaikytame pa
moksle pateikė visą eilę minčių 
apie žmonių gražių santykių 
reikšmę, o taip pat apie reikalą

DTENR ARTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS

Po to mergaitės pateikė su ta Spauda žmogų gaivina 
tema susijusius klausimus. Jų , ..
buvo.daug ir jie buvo aiškiai at- ‘ ^au lrna . ^a ^in 1 8U
sakyti bei paaiškinti. žmogaus nervais ir su krauju.

Kijauskienė visus gausiai ir Gyvame tautos organizme ji at- 
puikiai pavaišino. licka nervU uždavinį. Ji sužadi-

Visos mergaitės išėjo paten- na žmonių troškimą, jų mąsty- 
kintos ir linksmos, gavusios sa- mą, jausmų, valios reakciją — 
vo dvasiai naujo peno. pasitenkinimą ar pasipiktinimą,

Jūra Gailiušytė pasiryžimą. Kai nervai nustoja
I veikę, kai spauda nebereaguoja,

NEW YORKAS BRUZDA į nebeveikia žmonių, tada tauta
Spalio 4 d. įvykusiame susirin virsta nebegyvu organizmu, la

Ketvirtadienis, 1957 spalio 21

mams praleisti, gėrimams, tai — Torontu apylinkės Liet. 
turim turėti 'ir naudingai kny- Bendruomenės tarybos posėdis
gai ir laikraščiui.

KANADOJ
— Iš Sibiro j Torontą. Lietu

vaitė, vokiečių kilmės, 1941 m. 
repatrijavusi iš Kauno j Vo
kietiją, karui pasibaigus ir ru
sams užėmus Turingi ją, _ rusų 
turėjo būti grąžinama į Lietu
vą, bet buvo išvežta į Sibirą, iš , penktad*^‘nuo“ i

įvyks lapkričio 10 d. Lietuvių 
namuose. . Kolonijos organiza
ciniais reikalais pranešimą susi
rinkime padarys

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdaa - ProU -stata.

Aparatal-Protezal. Med ban

kur po dviejų metų vėl grąžin

Tel. RPnanoe 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

VPYTOJAS IR CHIRURGĄ1 
'.IBTUVtS OYPTU’OJAS.

S92f West 5»th Street
Vai. Pirmau.. antrad., ketvirtad. Ir 

4 p .p. 6:80—8:80
1—4 v.

datai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Hupporta) Ir U t. 

Vai.: »-4 lr 9-8. šeštadieniai. 9-1 
Strazdas.į<»RTHopki»w<>h technikos lab

2850 W. 68 rd SL, Chicago 29, UI 
Tel. PKoapect 8-5ŪH4

kime Nevv Yorko studentai atei- vonu. Dar blogiau, kai spauda įa į Vokietiją. Šiuo .metu ji at- 
garbę, bet yra surištas ir su di-p*n*nkai vėl pradėjo dirbti po ii- reaguoja silpnai, nevykusiai; Vyko į Kanadą ir artimoje atei-
desne atsakomybe.

Prie banketo nuotaikos pakė
limo daug prisidėjo rašytojas P. 
Babickas, paskaitęs iš savo šiuo 
metu spausdinamos knygos po
emą apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį Kęstutį, gražus inž. K. 
Pabedinsko pirmininkavimas, ge 
ri jaunimo balsai ir padrąsiną 
vyresniųjų kęstutiečių žvilgs
niai.

Pasisotinę, visi linksmai šok
dami ir dainuodami, pavertėme 
B. Ličkus ištaigingą vilą tikru 
lietuvišku kampeliu

paramą ir šių metų valdybai.

Išrinkta ir nauja valdyba, ku
ri sekančiai pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Alfonasas Dzikas, 

Dieve, laimink korporacijos vicepirm. Jonas Strimaitis, sekr. 
valdybą, susidedančią iš J. Kon-! Laima Bulvičiūtė, ižd. Dalila 
čiau, V. Dudėno ir P. Zumba- į Mockapetrytė, soc. reik. ved. Re 
kio, ir vesk mus visus Tavo ste-' S>na Krinickaitė ir koresp. Te- 
buklingais keliais, kaip kitada ■ resė Masionytė.
vedei išblaškytą Izraelio tautą 
per tyrus, gelbėdamas nuo žu- 

PvP

gų vasaros atostogų. Bebaigiąs tada ji pasidaro anemiška, it , tyje išteka už lietuvio Toronte, 
savo kadenciją pirm. Kęstutis mažakraujyste sergąs ligonis.
Skrupskelis padarė keletą rimtų Anot Adomo Mickevičiaus, 
pastabų sekančios valdybos nau- griaučiai, be dvasios ir be krau- 
dai. Jis pastebėjo, kad sekanti j jo iavonas
valdyba turi susirūpinti prieaug Kad apauda bfltų galinga 
m iš mo sleivių, vei os pa„y , aktuali, stipriai veikianti 

artinimu skaitytojus, reikia ją stiprinti.
Susirinkime dalyvavęs kun. V..šis stiprinimas priklauso ne 

Pikturna pažadėjo vyresniųjų Jvien nuo spaudos darbininkų, 
bet dar labiau nuo skaitytojų.

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803

vai. vak. Trečlad. ir šeštad.
P- P

neužmiršti savo mirusiųjų.
Vakare Coronado Lodge, Ches vimo

tertone, įvyko iškilmingas ak-1 
tas, vakarienė ir pasilinksmini- į ĮDOMUS SUSIRINKIMAS 
mas. Iškilmių metu “Kristaus,1 Chieagos moksleivių ateitinin- 
korporacijos vėliavos ir susirin-- ku kun. Alf. Lipniūno kuopos 
kusiųjų akivaizdoje” pasižadėjo susirinkimas įvyko praėjusį sek* 
siekti ateitininkiškų idealų kęstu Į madienį. spalio 20 d. Tėvų Jė- 
tietišku keliu Vyt. Dudėnas, P. Į zuit ų namuose. Susirinkime pa- 
Kilius, V. Litvinas. K. Urbutis,] skaitą “Susirinkimo pirmininko 
S. Užgiris ir P. Žumbakis. Sim- pareigos” skaitė Pranas Povilai- 
bolinės tradicijos pridavė mo- tis. Po paskaitos buvo gyvos 
mentui daug grožio ir rimties.

P. Leonaitienės paruoštos lie
tuviškos vakarienės metu prie 
žvakių šviesos skaniai pasistip
rinta, pasivaišinta ir padainuo
ta. Korporaciją sveikino tėvas 
J. Borevičius, S.T, linkėdamas, 
kad korporacija siektų augščiau 
šių žmonijos idealų Constanter ! sekretoriavo 
(išeinant iš korp. šūkio “Forti-, tė. 
ter et Constanter”). Dr. Z. Da-] 
nilevičius, sveikindamas Korp!
Gaja vardu pareiškė: “Pavy
džiu jums gajumo!”. Kol. Mas
keliūnienė perdavė akademikų 
linkėjimus. Toliau žodžiu svei
kino Korp! Šatrija. LSS, SAS; 
raštu — korporacijos garbės na 
riai prel. M. Krupavičius ir A.
L. R. K. F. pirm. inž. Rudis,
Korp! Giedra, Vytauto Klubas 
ir kt. Davusiųjų pasižadėjimą 
vardu kalbėjo stud. V. Dudė
nas. Savo žodyje jis pabrėžė, 
kad,, metus panešiojus dvi kor
poracijos spalvas, yra malonu 
gauti trečią, nes kiekvienas augš 
tesnis laipsnis suteikia ne tik

diskusijos. Į visus paklausimus 
atsakė prelegentas. Po to buvo 
daug dainuota, daug linksmai ir 
gyvai kalbėta bei juokauta. Vi
sas susirinkimas praėjo tikrai 
jaukioje, draugiškoje ir links
moje nuotaikoje. Susirinkimui 
pirmininkavo Algis Jonušas, o 

"Rima Pauliony- 
A. V.

■ Svarbiausias valdybos užda
vinys yra priimti SAC valdybų 
suvažiavimą Padėkos dieną (lapT 
kričio 28). Posėdžiai ir linksma
vakaris įvyks Angelų Karalienės 
parapijos salėj Brooklyne. Taip 
pat draugovei pavesta surasti 
vietą žiemos stovyklai, kuri yra 
ruošiama Kalėdų ątostogų metu. 
Be to paskiri draugovės nariai 
talkininkauja Liet. Stud. S-gos 
Nevv Yorko skyriui suruošti L. 
Stud. Sąjungos suvažiavimą Pa
dėkos dienos savaitgalį.

Šiais metais draugovė padau-

Turime visi skaityti ir domėtis 
spaudos ir viso pasaulio gyve
nimu.

Pavyzdžiui, Švedijoje kiekvie
nas tarnautojas, kiekvienas dar
bininkas, kiekvienas ūkininkas 
skaito ne tik savo profesijos 
laikraštį, bet ir politinius dien
raščius. Kai darbininkas turi 
10 minučių laisvalaikį, jis me
ta įrankius į šalį ir ima laikraš
tį į rankas.

Patyrusieji šviesuoliai tvirti
na, jog pirmas žingsnis savęs 
auklėjimo darbe — pažinti savo 
būdą, nustatyti jo ydas, rasti 
tas spragas, kurios yra mūsų 
išsimokslinime, poelgiuose ir 
t. t. Po to reikia jieškoti prie
monių trūkumams pašalinti. 
Stenkimės pažinti ir kitų žmo
nių būdą, pasinaudokime jų gy
venimiškais patyrimais, ką pas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos. Įvedimas,

is ir pataisymas.perdirbimas
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PKospect 6-7960

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

L»6I valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išekyrus trečlad. 
lett&d. Rm. tel. GRovehiU 6-6608

Tel. oftao ir buto OLymple 8-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

49X8 W. 15th St~ Cicero 
Kasdien 1-S vai Ir 6 8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Aeftt&dlenlal. 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette S-1210, jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

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

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(f lydytoja (r Chirurgė)

KHIJIKR: IR VAIKU uou 
SPECIALISTE

1155 South Western Avenne 
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo I 1 vai ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11
vai -yto lkl 8 vai. popiet

<>ff,<-e tel. KE 7-1168
K(* tel. WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. 68 rd St 
Oflao irt. REliance 5-4410 

Kerti, telef. GRovebUl 0-0617 
Valandos: 1-S p. m, 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr ftefttad pagal sutarti

Ofiso tel. ClJffslde 4-28*6 
RertlenctloM: LAfayettc 8-1172

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
ReAtad. nuo 2 lkl 6 vai., lftskyr. sek

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

5002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0*5* ,
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir motery Ilgos)
Ofisu ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., SeStad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namy — PR 6-4732

D R. B. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

ir | 2454 IV. 71 St. (71 ir Campbell av.) 1 vai

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gito. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v.
Valandos: pirmad , ketvirtad., šešt. Antrad. ir penk. i—5: fieštad 2—4 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. tr Treč. uždaryta.

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. —----------------------------------———__

K

CLEVELANDO MOKSLEIVES 
ATEITININKES

Clevelando moksleivių ateiti
ninkių susirinkime svečias iš 
Chieagos kun. Pr. Garšva, MIC, i 
pravedė pašnekesį su moksleivė- ; 
mis. Susirinkimas įvyko spalio 
6 d. Kijauskų bute.

Kun. Garšva pakalbėjo apie 
mergaites ir jų problemas. Vi
sas jungianti tema buvo — mer
gaičių bendravimas su berniu
kais — kuria kun. P. Garšva 
nuoširdžiai ir įdomiai kalbėjo. 
Taip pat jis paaiškino ir apie 
moterų tipus bei kas iš kokių ti
pų išsivysto.

gėjo dviemis nariais iš tolimes-| kitus rasime gero — pritaiky
mų vietovių — Dalila Mockapet- kime sau. Pasijieškokime savi- 
ryte iš Bostono ir Algiu Šauliu auklai priemonių padoriuose 
iš Patersono. laikraščiuose ir gerose knygo-

i se. Tiktai nereikia sakyti, kad 
C mums trūksta lėšų knygoms 
f pirkti ir laikraščiams prenume- 
u ruoti. Jei turime pinigų dū-

TeL ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; SeStad. 1—4; trečiad. 
uždaryta. _________________

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GTOKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6S22 South VVestern Avenue
kasdien t0-12 vai. 1, 7-8 vai

vai .Trečia

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Itez. PR 6-»80l

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Rpeciaiybė — vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(09-os lr Maplt'u-ood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGtt 

vak. ŠeStadieniaia 10-a vai .Trečia i Office: 10748 South Michigan Ave. 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus Būto 1653 W. 103 St., Beverly Hill«

vai

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. VVAlbrook 6-7670 ir 
GIbeon 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir narnų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mą, namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

Ofiso 'elųfonae: PR 8-822* 
Res tnef. W Al brook 5-5076

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.*5 

HI Fl TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.05 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95 

Didelis pasirinkimas elektriškų na
rni) apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvgje

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

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

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

Telef. oftao LAfayettc S-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-SO48

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, «av.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2810 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pi. Chicago,

IIL VVAlbrook 5-8063

TCL£VISIOn
Csales - Service)

nav. In*. A. HlMtNAH 
8321 8. Halsted — CUffside 4-5665 

Atdara: kasdien *—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 8—9 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pirmosios Av. Komunijos atminčiai kokia geriausia dovana mū
sų vaikučiam, PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS IR SUTVIRTI
NIMO SAKRAMENTO PROGA?

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

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

Maldaknygės kainos:
Odos imitacija raudoni kraštai ................................. $2.00
Odos imitacija auka. 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 VILUYIS,
3808 Alder Street, East Chieago, Ind., U.S.A

ARTHRITIS
A Normai Han/I Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duriu 
j sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
nkauemų agonijų. .

Jei Jus įdomanja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
lnvalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; lr užeik pas jū
sų vietini rhiropraktą. 

SPKARS CHTROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

- ArthrltU Hand 5S5!-5SS!i
f-š-islE--- --j
.‘iiifii u:ii:iiui J

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WKST 47th STREET LAfayettc S-10W

R. R. P1etkiewle*, prez.: R. R. Ptetkleudc*, sekr. Ir advokatas
I Mokant) aukštus dividendus. Keičiame čekius. I’ardnodame Ir perkam-

valstybės bonus. Taupytolama patarnavimai Bemokamai. |
l*radėkl«e taupyti atidarydami sąskaitą šiandien Apdrausta Iki $10.606 |

Mrbo valandos pirmad. tr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro | 
antr. lr penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o šėlt. nno B Iki vidurdienio Į

. ■ riMi'

| Mrt 
| antr

"ji. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2S24
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 7lst Street

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

I Vai : kasdle-n nuo 6 v. v. Iki 9 v. vi.u 
Vai.- kasdien nuo 6 v. v. Iki # v. v.. 

Išskinta trečiad. Se-štadlenlais nuo I 
Iki 4 vai. popiet

Tel,: Oftao — PUlIman 5-6766 
Buto -- BEverly 8-3946

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

DR, A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Weetern Avenue 
Chieago 2*. III 

telefonas REpublio 7-4*00 
Bnddencta: GRovehiU 6-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Oflao vai.': nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftao tel. Virginia 7-0036

Uos tel. REverly 8-8244

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-*7(M) 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija lr moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeftadienlals 1—4 p. p. Trečladlsniaia
utždaryta.

Oftao telef. VArds 7—1166 
. Besddendjoe — STevvart $-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Went 86th Street
(kampas Halsted lr 85-ta gatvi) 

VAL. 1—4 tr •:»<>— 8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius štldara

šeštadieniais 1-4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-<199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAI. kasdien nuo 1—4 p p Ir T:t» 
lkl 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovohill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECI A LIST!
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—18 Ir 7—9 v y. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųuette Road 

Ofiso tr buto tel. OLympio 1-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Conrt. Cicero
Kasdien 10—13 Ir 4—-7 vai Trečlad 

ir teS(»,1 Uk 10—12 vai.

Tei. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta.
I.Afayrttc 8-4*4*.

Namų — CEdarcrest S-77M6

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYIIYTO.IAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 3—-7 va,, vak. šeštad. nuo 

1—S vai. vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tol. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd Rt., tel. Reonblto 7-8618.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weot Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatrln 

Prišmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
tr nuo 6-8 y.y. šeštad. 1-4 rai. popiet 

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. 2ALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

1821 So. Halsted Street 
Tei. oftao CA 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezld. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. ik, 3 p. p.i 6—7 v v.

Oftao telefonas — Blshop 7-i

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:09 lki 9:0i) y. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. oniRURGINfiS IR 

ORTOPEDINR8 LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais 3v Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublIc 7-21*0 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Ik, 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. TreClad. Ir
kitu laiku susitarus telefono.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akta Ir prilaiko aklnlna 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ara. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. at
daryta). šeštad. 10 ryto Iki R ▼. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArita 7-182* 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas aki. 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vftl. nuo 19 Iki 2, nuo A Iki 8, tre 
č.lad. nuo 10-12. penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 lki 2 vai. p p

Viri 25

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą- kurlft 

yra priežastis galvos skaudftjimo be) 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Vis, 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Ave. 
Tel. YArda 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 y. vak. šeštad. 10:81 
Iki 8 vai. Ftakmad ,r »reč uždare
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EKONOMINĖS KRIZĖS BAIMĖ LIETUVIŲ KALBOS MOKSLINIS 
ŽODYNAS

I’K PA LIUKONIS, Worcester, Mass.

tautinėje veikloje ir jų liežuviai 
sklandžiai lietuviškai vartosi.

Ar nėra lietuvių indėlio tautų 
kultūroje?

Ar lietuvių kalbos mokslinis 
žodynas neturtingas

Prelegentas nusiskundė, kad 
lietuvių kalbos žodynas esąs ne
turtingas, dėl to sunku išsila
vinusiam žmogui kalbėti lietu
viškai, nes trūksta žodžių. Ne
su filologas, ?su tik humanita
ras, bet ir gerbiamas prelegen
tas, kiek žinau, nėra filologas, 
todėl toks su tokiu galime gin
čytis ir šiuo klausimu. Pirmiau 
šia, aš nedrįsčiau pasakyti, kad 
lietuvių kalbos mokslinis žody
nas būtų neturtingas. Panašiai 
gal galima buvo kalbėti prieš 
šimtą metu, lenkai taip ir kal
bėjo, bet šiandien toks tvirtini
mas yra daugiau negu nesusi
pratimas.

Nepriklausomos Lietuvos lai-

dijavo svetima kalba. Ir reikia j Lietuviai išgyveno ypatingas 
atsiminti, kad tuo metu lietuvių1 politines ir kultūrines sąlygas,

liu i, nes perdaug buvo dar pra
dinio* valstybes kuriamojo ir 
organizuojamojo darbo, tad to
kiems “luksusams” atsidėti dar 
nebuvo laiko. Prof. Stasys Šal
kauskis buvo žymus filosofas, 
davęs atbaigtą kultūros filoso
fijos sistemą, bet čia tas jo kuk 
lumas vis neleido veikalo duoti

svetimiesiems parodyti. O paro
dyti yra ką, ir clažnai yra pro
gų atitaisyti tuos netikslumus, 
kuriuos tenka nugirsti, skelbiant 
apie lietuvių tautą. Jei dabar
tinis jaunimas to nepadarys, tai 
jau niekas nebegalės padaryti. 
Nes dabartinio jaunimo ryšiai 
nėra nutrūkę su lietuvių tauta,

tautai buvo rašomas mirties tęs kaip jokia kita tauta: jei jos 
tamentas; jau buvo galvojama, vienas ar kitas narys ir yra 
kad lietuviai baigia nykti, yra
archeologinė liekana; Vokietijo- laikais, tai svetimieji juos pasi- tobulinamas. Ir jo pedagogikos atsikūrusios nepriklausomos Lie

ką nors padaręs ankstyvesniais į spaudą, vis buvo taisomas ir jo kultūra bei praeitimi, jie yra

je vokiečiai įsteigė Lietuvių Ii- į savino. Geriausias pavyzdys y sistema, kurios klausyti prisi-

Karo baimė

Šiuo metu, kai daugelyje Amerikos vietų yra vedama pro
paganda už didesnį taupumą, garsiajame New Yorko “Wallstry- 
ty”, būtent jo biržoje, vyksta įvairių investacijų kainų smuki
mas, nešąs nuostolius ir labai daug ką paliečius. Tokiu atveju 
ir gerai, kad rūpinamasi skatinti žmones būti taupesniais ir rim
čiau pažiūrėti į savo ateitį. Kaip sakoma, atsarga gėdos neda
ro. Šiais laikais tenka būti viskam pasiruošusiais.

Visai natūralus dalykas, kad Nevv Yorko finansinėj rinkoj 
įvyko tai, kas įvyko. Įvykis kiek pagąsdino, bet visuomenės ne
išstūmė iš pusiausvyros. Mat po kelių dienų savotiško sukrėti
mo reikalai šiek tiek pagerėjo. Kai Artimuosiuose Rytuose pra
dėta barškinti ginklais, kai dėl rusų Sputniko iškilo tiek daug 
susijaudinimo ir abejonių dėl Amerikos pirmavimo moksliniuose 
ir kariniuose atsiekimūose, — turėjo pasirodyti ekonominio at
slūgimo žymių.

Nepaisant visų tų neigiamų reiškinių, nelaukiama, kad bent 
tuo tarpu Amerikoje įvyktų kiek gilesnė ekonominė krizė. Eko
nominės depresijos pilna žodžio prasme nebus, flioks toks atslū
gimas jau dabar jaučiamas, bet jis nebus visuotinis. Kaikuriose 
pramonės šakose darbai sumažėjo, bet jų dauguma dirba pilnu 
tempu. Depresijos nesulauksime. To neprileis valdžia, kuri duoda 
didelius užsakymus dirbtuvėms. Ir reikia manyti, jog tie užsa
kymai didės. Po Eisenhowerio1r Macmillano konferencijos Wash- 
ingtone ir po JAV vyriausybės padarytos apžvalgos gynyboje, at
rodo, bus stengiamasi ne silpninti, bet visais galimais būdais kais aštuoniolika metų veikė Lie 
stiprinti krašto saugumą ir padidinti pagalbą sąjungininkų gy- tuvos, vėliau pavadintas Vytau- 
nybai sustiprinti. Suprantama, jog šitie reiškiniai turės daug to Didžiojo, universitetas su vi- 
įtakos į ekonominį krašto gyvenimą. sais fakultetais: Teologijos-Fi

losofijos, Humanitarinių Moks
lų, Gamtos-Matematikos, Medi
cinos, Technikos, Teisių, vėliau 

| Veterinarijos ir Miškininkystės
Ta pačia proga gal reikėtų pasakyti žodį ir dėl karo bai- , fakultetai. Šalia Vytauto Didžio 

mės, kuri labai daug reikšmės turi “Wallstryčio” biržai ir visai jo universiteto veikė dar šios 
krašto ekonomijai. . ,

Tikrai negalima įsivaizduoti, kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiuo metu būtų įtrauktos į pasaulinio masto karą. Karas 
gali kilti, bet tik lokalinis. Tuo tarpu ir tokio karo pavojai 
yra praėję.

Kada kalbame apie plataus masto arba apie visuotinį karą, 
turime galvoje Jungtinių Amerikos Valstybių ginkluotą konflik
tą su Sovietų Rusija.

Rusų Sputnikas buvo labai gera priemonė pablefuoti, pa
bauginti laisvuosius kraštus ir pačias JAV. Bet tai ir viskas.
Dabar galime būti dar tikresni, kad Sovietų Rusija nenori iš
šaukti Jungtinių Amerikos Valstybių į atvirą karą. Chruščevas 
bijo sulaukti naciškosios Vokietijos ir Hitlerio likimo. Rusija 
pasitenkins šaltuoju karu, kuriuo ji vis tik nemažai laimi.

Negali būti jokios abejonės, kad sovietai norėtų dar labiau 
pagilinti krizę Artimuose Rytuose. Ta krize jie norėtų dar la
biau sukompromituoti JAV vyriausybę. Maskva jau seniai kurs
to arabus prieš Izraelį. Bet tą kurstymo darbą veda taip, kad 
neiššauktų JAV į atvirą kovą su Sovietų Rusija.

Esant šitokiai padėčiai, JAV vyriausybė visdėlto turėtų per
svarstyti net ir šaltojo karo eigą. Nuo dabar ji turėtų žiūrėti, 
kad niekur nebūtų duodama rusams laimėti. Priešingai, ji turi 
rūpintis, kad Vokietija būtų apjungta, kad bolševikų paverg
tosios tautos galėtų atgauti laisvę, ir būtų padarytas galas bet- 
kokiai komunizmo ekspansijai.

augštosios mokyklos: Dotnu
vos Žemės Ūkio akademija, Me
no mokykla. Konservatorija, Pe 
dagoginis institutas ir Preky
bos institutas. Tai kaip jums at 
rodo, ar tie lietuviai profesoriai

GINTIS IR NUGALĖTI
šv. Tėvas atidarydamas ant

rąjį tarptautinį pasauliečių apa 
štalavimo kongresą, kuris spalio 
mėn. vyko Romoje, pasakė: 
“Jei yra pasaulyje jėga, kuri 
pajėgtų parengti žmonių sielas 
nuoširdžiam tarpusavio susitai
kymui ir broliškai tautų vie
nybei, tai toji jėga be abejonės 
yra Katalikų Bažnyčia. Tuo ga
lite džiaugtis su pasididžiavi
mu. Jums tenka šią Bažnyčios 
misiją vykdyti visomis savo jė 
gomis”.

Plačiau apžvelgęs juridinius 
pasauliečių ir kunigų apaštala
vimo pagrindus, Popiežius pa
brėžė, kad visi Bažnyčios nariai

apaštalus, kuriam tenka parei
ga ne tik gintis, bet ir nuga
lėti”.

teratūros draugiją gelbėti žūs
tančios lietuvių tautos kultūrai; 
apie lietuviu tautos gelbėjimą 
niekas nekalbėjo, bet buvo susi
rūpinta išgelbėti tik jos kultū
rą. Nebuvo nusistovėjusios lie
tuvių k. rašybos, nebuvo nė vie
no lietuviško laikraščio (turiu 
mintyje dar priešaušrinius lai
kus ), ir tada atsirado didieji lie 
tuvių kalbininkai vyskupas A. 
Baranauskas, kun. K. Jaunius 
prof. J. Jablonskis, pirmieji lie
tuvių kalbos ir jos rašybos tė
vai, iškilo dr. J. Basanavičius, 
V. Kudirka, Maironis, K. Čiurlio

ra rašytojas Adomas Mickevi- rinkdavo tiek studentų, kad au- 
čius ir Amerikos laisvės kovoto- ditorijoje visi langai ir profeso- 
jas generolas Tadas Kosciuška, Į riaus papėdė būdavo nusėsta, 
dėl kurio tautybės “Worcester jei būtų buvusi atspausdinta, be

abejonės būtų indėlis į pedago
gikos mokslą. Šiandien neblogą 

Naparsteku dar šiandien pole- vardą Vokietijoje turi ir jo mo- 
mizuoja. Ponas M. Naparstek i kinys prof. A. Maceina, kurio 
pripažįsta, kad A. Mickevičius du veikalai išversti į vokiečių 
ir T. Kosciuška buvę lietuviai, k. Dabartiniai mūsų menininkai 

labai gražiai reprezentuoja lietu 
vius, skindami net pirmaeiles 
premijas. Kas atsimena Kaimo 
operą, tas tikrai pripažins, kad

Telegram“ dienraštyje J Mato
nis su kažkokiu lenku Maurice

bet Lietuva buvusi Lenkijos pro 
vmcija, tad jie yra tikri lenkai.
Štai kokių nesąmonių žmonės 
griebiasi, kad galėtų pasisavin
ti svetimus talentas. Panašių i ji buvo viena iš geresniųjų. Lie-
dalykų lietuvių tautos praeityje tuvos solistai gražiai buvo šu

nis, Vaižgantas, Pietaris, V. Krė yra buvę ir daugiau. Pernai ‘‘Ži- tinkami ir Europos sostinėse, 
vė ir kiti. Visi nepriklausomos būriuose” buvo ilgokas dr. Mar- Jei apie lietuvių įnašą į tau- 
valstybės steigėjai ir kūrėjai tyno Anyso str., įrodąs, kad Vo-j tų kultūrą šio krašto mokyk- 
mokėsi svetimose mokyklose, kiečių idealistinės filosofijos kū • lose neužtinkama, tai kaip tik

tuvos gyvų liudininkų ir veikė
jų vaikai. Žinoma, reikia ma
žiau “God time”, daugiau pa
studijuoti lituanistinius dalykus, 
daugiau apsišarvoti lietuvių tau 
tos praeities žiniomis ir drąsiai 
be jokių svyravimų žygiuoti pir
myn.

(Mūsų bendradarbis p. Pr. 
Pauliukonis duos dar vieną 
straipsnį, kuriame bus padary
tos dviejuose pirmuose rašiniuo 
se keliamų klausimų išvados. 
— Red.).
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S. m. spalio 12 d. Coronado Lodge 
(Indianoje) buvo paliktos baltos 
moter. pirštinės ir gintarine sagu-

_ tė. Atsiimti pos V. Litviną, 4610 S.
Jie visi buvo studijavę svetima rėjas Emanuelis Kantas yra lie besimokančiam jaunimui yra ge Į ChicaK°« l**- Tel- YArds
kalba, bet jie vieno dalyko ne
užmiršo: jie yra kilę iš lietuvių, 
kad jų pareiga dirbti lietuvių 
tautai. Duok, Dieve, kad šiais 
laikais mes susilauktume iš da
bartinio jaunimo, studijuojan
čio svetima kalba, tokių veikė
jų, poetų, rašytojų, kaip anie 
buvo. Jiems nebuvo sunku lietu 
viškai galvoti, nors ir buvo stu-

tuvių kilmės, jo tėvai kilę iš 
Klaipėdos Krašto, Kantvainių 
kaimo.

ra proga ir pareiga tą įnašą 7-3853.
000<XXXKKXXX>0<XXXXXXX><X><XX>

naudojosi anglų, prancūzų, vo- dijavę svetima kalba, tautos mei 
lė nugalėjo visas kliūtis.

Šiandien Amerikos 
jaunimas turi žymiai geresnes 
gimtosios kalbos studijoms są
lygas : šeštadieninės mokyklos, 
Lituanistikos institutas, pakan
kamai lietuviškos spaudos ir li
teratūros lietuvių kalbos moks
lui ir praktikai. Tik reikia tas 
progas išnaudoti, o ypatingai 
daugiau skaityti lietuvių litera
tūros. Čia tenka pasidžiaugti, 
kad daug mūsų jaunimo, net ir

“Lux Christi”, 1957 m. 3 (25) 
nr. Leidžia A. L. R. K. Kunigų 
Vienybė. Spausdina Immaculata 
Press. Redaktorius kun. Jonas 
Petrėnas. »

Šiame turtingame ir dailiai su 
tvarkytame numeryje bendradar 
biauja: prel. M. Krupavičius įdo
miu straipsniu “Kristus Kara
lius”, kun. dr. V. Širka pertei
kia poppiežiaus Pijaus XII kal
bą gydytojams apie “Fizinį

kiečių ar rusų kalbos termino
logija? Ne, gerbiamieji, jie tu
rėjo savo lietuvišką terminologi
ją. Lietuvių kalba yra tiek tur
tinga, kad jai netrūksta žodžių 
ir mokslinėms sąvokoms išreikš
ti. Tos mokslo įstaigos ir šian
dien Lietuvoje veikia. Žinoma, 
kaip ir kiekviena kalba, taip ir 
lietuvių kalba naudojasi tam tik 
ru tarptautinių žodžių bagažu, 
tą patį daro ir anglų kalba, bet 
tai negalima pasakyti, kad an
glų kalbai trūksta mokslinės ter 
minologijos. -Jei mes ko nežino
me ar nenorime sužinoti, tai 
dar nereiškia, kad to nėra.

Šimtu nuošimčių sutinku, 
kad, studijuojant svetima kai-Į 
ba, savo gimtąja kalba sunkiau Į 
yra galvoti mokslinėmis sąvo
komis, bet tai nereiškia, kad. 
visai negalima. Dabartinis jauni-1 
mas turi žinoti, kad ne jis pir-t 
mas patekęs į tokias nenorma-. 
lias sąlygas. Pirmoji lietuvių I 
gimnazija įsteigta I Didžiojo ka- i 
ro metu Voroneže (Rusijoje), o į 
Lietuvos universitetas įkurtas | 
1922 metais. Tad iki to laikot 
visi* lietuviai mokėsi rusiškose j 
gimnazijose fr įvairiuose Rusi
jos, Lenkijos bei Vakarų Euro
pos universitetuose. Visi jie stu

ra sunkus darbas, reikalaująs di
delio sugebėjimo ir takto. Kun. 
Jonas Petrėnas, kaip “Lux Chri
sti” redaktorius, pasirodo dide
lėj kūrybinėj redagavimo augš- 
tumoj, puikiai sutvarkydamas 
“Lux Christi” numerį. a. s.

Nuo 1579 metų Vilniuje vei
kė jėzuitų vadovaujama aka
demija, 1773 m. paversta Vy
riausiąja Lietuvos mokykla, o 
1801 m. Vilniaus universitetu, 
buvusiu vienu iš žymiausių Eu
ropos universitetų. Ta augštoji 
Lietuvos mokslo įstaiga tikrai 
davė ne vieną žymią pasaulinio

lietuvių) garso asmenybę. (Pasiskaityki
te prof. M. Biržiškos “Vilniaus 
Universitetas”). Vilniaus baž
nyčių ir kitų pastatų menas pa
tenkina ir labiausiai išlepintą 
Vakarų Europos turisto meninį 
skonį. Prisiminkime didį meni
ninką K. Čiurlionį, žinomą viso
je Europoje.

Nepriklausomybės laikais tu
rėjome žymių proto vyrų, bet 
per trumpą 20 metų gyvenimą

Didžiulis Atidarymas!!
(GRAND OPENING)

KETV., PENKT. ir ŽE$T.SPALIO 24, 25 ir 26 dd.

NORBUT VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖS

Naujoje erdvioje vietoje 
3404 SOUTH HALSTED STREET

Nemokamai dovanos prisiminimui! 
NEMOKAMAI Dalyvavimas dovanų laimėjime:

1 “Suburban'' švarkas 
1 pora vilnonių kelnių 

4 ’*Arrow" firmos marškiniai 
1 tuzinas “Jockey" T marškinių 

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

1- a dovana
2- ra dovana
3- čia dovana
4- ta dovana

čia gimusio, aktyviai reiškiasi nesuspėta juos parodyti pašau-

THE BIGGEST DOLLAR (N THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis ChicagrU 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 pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $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 Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21.000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tek GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Skrylyje su Taupymo ir Skolinimo savaite, CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION skelbia h savaitę 
“Opon House”. Visą savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12 vai. iki spalio 26 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 taupyme ir skolinimo bendrovių Illi 
nois valstybėje.

Atdara: pirmadienį nūn 12 iki 8. antradieni ir penktadieni nuo 9 ild 4. ketvirtadieni nuo 9 iki 8.pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nno 9 ild 4, ketvirtadienį nuo 9 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

i janis klid^js

ją teologijoje” kun. St. Yla ke-
yra pašaukti bendradarbiauti I ^ena i»torinfeje šviesoje Šiluvės 
Mistinio Kristaus Kūno staty-'&arbe Amerikoje”, prel. Pr. M.

ir tobulinime. Pasauliečių!Juras duoda 8avo Pamoksl* A.
L.R.K. Federacijos jaunimo sto
vyklos atidarymo proga 1957 m. 
liepos 28 d. Manchester, Mich., 
kun. J. Burkus originaliai rašo 
apie rožinį “Rožių puokštėje”, 
kun. A. Sušinskas straipsnyje 
“Mirusieji gyvena” iškelia miru
siųjų dvasinį ryšį su tebegyve
nančiais, o pats redaktorius J. 
Petrėnas įmantriai žvelgia į a. 
a. Stasį Šalkauskį pro teologų 
akto.

Sodrus recenzijų skyrius, rim
ta kultūrinė ir religinė kroni
ka iš Vatikano ir tėvynės, fak
tai ir idėjos, platus kunigiškos 
veiklos pluoštas vardu “Ką vei
kia broliai” ir žinios iš lietuviš
kųjų vienuolynų.
keliais” redaktorius paberia iš
traukų iš skaitytojų ir bendra
darbių laiškų. Numeris dar pa
gražinamas Maironio ir Braz- j 
džionio himnais, Aisčio cil’ėraš-

me
bendradarbiavimas su kunigais 
apaštalavimo darbe yra prasi
dėjęs drauge su pačia Bažny
čia. šis bendradarbiavimas juo 
labiau yra svarbus ir būtinas 
šiandien, kai krikščioniškąją 
dvasią reikia nešti į šeimas, į 
socialinį, politinį ir ekonominį 
gyvenimą. Pasaulio pašventini
mas pirmoj eilėj yra pasaulie
čių uždavinys; uždavinys tų 
žmonių, kurie yra tampriai su
siję su ekonominiu, socialiniu, 
politiniu ir pramonės gyveni
mu.

“Pasaulio sumaterialėjimas ir 
subedievėjimas,” toliau kalbėjo 
Sv. Tėvas, — “to pasaulio, ku
riame milionai tikinčiųjų turi 
gyventi izoliuotai, įpareigoja 
juose visuose suformuoti sti
prias asmenybes. To nepada
rius, kaip jie atsispirtų vilioji
mams tos masės, kuri juos su
pa iš visų pusių? Tai liečia vi
sus krikščioniH, bet ypatingai

OlalctuA
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Naktys ir dienos gruzdėjo. Išaušo rytai ir sutemo ( priemiesty viename mažame kambarėlyje gyveno tė- 
vakarai. Andrius nieko daug negalėjo dirbti ir nežinojo! vas, motina ir penki vaikai. Jie miega susispaudę ant 
kur save dėti. Buvo sugrįžęs tas pats savęs kankini-j grindų ir neverkia. Ateina prisigėręs tėvas, muša mo- 
mas, kuris jį persekiojo po išvarymo iš mokyklos. ' tiną, kankina vaikus ir pasako, kad neturi ką jiems 

duoti valgyti. Tenusibaigia, jei nenori gyventi! Kitoje 
vietoje kažkas sirgo, gulėjo apsiklojęs senu apsiaustu, 
per kiaurą dieną spjovė ant grindų, ir visdėlto klausė, 
koks oras lauke. Jis juk tikėjosi dar vaikščioti ir gė
rėtis gyvenimu.

Kaip tik šiandien jis buvo skaitęs laikrašty dau
gelio vaikų laiškus Kalėdų seneliui, kad jis atneštų ba
tukų, šiltus marškinėlius ar antklodę. Tėvas esąs miręs, 
motina serganti.

Kokių tad gyvenime buvo daugiau: ar tų, kurie

Valandomis norėjo būti vienas, užsidaryti kur 
nors nuo pasaulio ir šviesos, kur nors į akmeninį rūsį, į 
gelmę. .Atėjo net noras padaryti "ką nors tokį, kad 

. 3 padėtų į kalėjimą. Tai jau būtų truputį į kito pasau- 
LEiTiak'is | jjo pUgę Kaip gi būtų, kad tu gyventum tokiame ak

meniniame kape ? Galbūt pradėtum mylėti gyvenimą ?
Einant ar dirbant, Andriui dažnai suskambėdavo 

ausyse tas baisusis akimirksnis, kada į Marytės kapą 
ant karsto pradėjo šiurpiai dundėdama kristi žemė.

— Buvau... laidotuvėse...
— Laidotuvėse? — Laimonas priėjo arčiau.
Andrius tylėjo, ir Laimonas matė, kad jo akys, Buvo ir nebėra! Buvo ir nebėra! 

darosi spindinčiai valganos. ' Andrius negalėjo klausytis nei bažnyčių varpų, nei viską turėjo, ar tų, kuriems daug ko trūko; ar tų, ku-
__  Marytės... laidotuvėse... Andrius tyliai sakėj muzikos, nei traukinio ar laivo švilpimo. Jei, kur nors rie žinojo, kas yra laimė, ar tų, kurie apie laimę tik

ir šie du žodžiai praskambėjo kaip tylūs vaitojimai. einant gatve, iš lango girdėjo muziką, pagreitino žings- sapnavo?
— Marytė! Marytė mirusi... — Laimonas atsirė- nius, bėgo. Visa tai kažkur šaukė, kažką priminė ir 

mė į sieną. Papasakok, Andriau... pjaustė sielą peiliais.
— Neprašyk dabar. Kada nors... vėliau... Kartais pasitaikė valandų, kad Andrius norėjo būti
Tą vakarą jie anksti užgesino šviesą, ilgai neuž-, žmonių būryje, spūstyje, kamšatyje. Jei tokią dieną 

migo, bet nekalbėjo. i Andrius būtų sutikęs gatvėje Totoraitį, Krūminį, Li-
— Laimonai, ar prisimeni tą vakarą, kada mes pūrą, Kapsinį ar Kilmoną^būtų su jaia jeruojuėjęs į 

Margais laiš- abu ilgai dainavome? — pagaliau Andrius klausė.
— Taip. Ir kas?
— Tą vakarą...
— Marytė mirė!
— Kai mes dainavome...
Užmigęs Andrius dar kliedėjo, Laimonas klausėsi 

čiu, žymiųjų pasisakymais ir fo- valandėlę, iššoko iš lovos, priėjęs glostė draugo plau- 
lografljomis. , kus ir šnibždėjo;

Redaguoti kunigų žurnalą yJ — Andriau, Andriau...

karčiamą ir prisigėręs. Pasigertų ir dūktų. Galbūt 
pusiau pasiutusiam gyvenimas yra geresnis ir lengves
nis. Turbūt visiems tiems, kurie mažiau galvoja, ma
žiau jaučia, mažiau mato gyvenime, gal jiems yra 
lengviau ?

Andrius stovėjo susimąstęs ir kalbėjosi su savimi. 
Jis Rygoje jau buvo daug ką matęs ir pergyvenęs, buvo 
matęs, kaip žmonės kovoja su gyvenimu, neturtu, ligo
mis ir visdėlto gyvena. Buvo matęs, kaip Latgalės

Andriau, tu juk karią davei sau įsakymus: dirbk, 
dirbk, dirbk! Tu juk sakei sau ir kitiems, kad tu ne- 
palūši!

Pasiklausyk pasaulyje: ten kariauja, šimtai, tūks
tančiai ir milionai miršta! Ar jų taip pat gyvi likę 
milionai nėra mylėję, nėra verkę net jų kapo nežinoda
mi ? Ar dėlto gyvenimas yra sustojęs ?

Andriau, gal tu ir negalėsi daugiau taip mylėti 
kokį gyvąjį, galbūt tu neapkęsi daugiau, neapkęsi mir
ties, bet tada tu galėsi daugiau dirbti.

Mariuk, Mariuk... Niekada jau nebebus tų grožio 
sapnų, kuriuos mes abu turėjome? Nebehus.

Bet bus kas kita! Andriau, galbūt tu esi baustas 
mylimų žmonių praradimu, kad būtų kas kita?

(Bus daugiau)



<

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOTS Ketvirtadienis, 1957 spalio 24

Lietuvių Prekybos Nam ai
Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

SO. BOSTONO ŽINIOS

M'' *

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas muš šiuo metu tik -J. ... ......................................... $180 — $250

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

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

LIETUVA TELEVIZIJOJE

Bostono ir apylinkių gyvento-' 
jai jau apie porą metų turi tokią 
televizijos stotį, kuri verčiasi ne 
komerciniais pagrindais, visai 
neturi skelbimų ir stengiasi žiū-1 
rovam duoti auklėjamo pobūdžio 
programą. Viena savaitinių pro
gramos dalių vadinama “These 
are the Roots”, duodama kiek
vieną penktadienį nuo 8:30 iki 

9 vai. Spalio 18 d. tas pusvalan
dis buvo skirtas Lietuvai. Bran- 
deis (žydų) universiteto profeso 
rius Donald J. Bigelovv darė in- 
tervievv su mūsų garbės konsulu 
adv. Antanu Šalna. Buvo palies
ta eilė klausimų, kaip dabarti
nė Lietuvos teisinė padėtis, jos j 
istorija, lietuvių imigracijos į 
Ameriką priežastys, lietuvių i- 
migrantų ūkinis ir kultūrinis gy
venimas Amerikoje, svarbesni 
lietuvių charakterio bruožai, lie
tuvių kalbos vaidmuo kalbų 
moksle ir pan. Garbės konsulas 
adv. A. Šalna stengėsi duoti ko 
daugiau mums naudingos infor
macijos. Žinoma, laiko rėmai bu 
vo labai riboti, todėl pro keltus 
klausimus teko praeiti prabėgo
mis. Tačiau vistiek tokia progra 
ma turi mums didelę vertę ir 
turime stengtis gauti daugiau tol 
kių programų įvairiose vietose.

Intervievv tarpuose buvo duo
dami keturi lietuvių tautiniai šo
kiai, kuriuos gražiai atliko O. 
Ivaškienės grupės nariai. Šo
kiams grojo pati O. Ivaškienė 
kanklėmis, Vyt. Strolia akorde
onu ir Herkulis Strolia smuiku.

LIETUVIŲ POEZIJA PER 
RADIJĄ

Spalio 31 d. 7:15 vai. vakare 
per Bostono radijo stotį WGBH, 
veikiančią kontakte su televizi
jos stotimi, davusia minėtą pro
gramą apie Lietuvą, bus skaito
ma lietuvių poezija liet. ir ang
lų kalbomis. Skaitys dramos 
sambūrio narys Algimantas Gus 
taitis. Toji stotis turi tik trum
pas bangas 89,5 mgckl., taigi to
mis bangomis ir reikia klausyti.

PUIKI VESTUVIŲ PUOTA

Spalio 9 d. taut. namuose bu-l 
vo linksma. Tų namų administ-1 
ratorius, gyvas ir simpatingas | 
visuomenininkas Antanas Vile-* 
niškis jau savaitę prieš tai susi-| 
tuokė su Ona Stankūnaite Mont-| 
realio lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje ir ten, buvo 
suruošta vestuvinė puota. Ta-I

čiau, grįžęs su savo nuotaka j 
Bostoną, čia taip pat sukvietė: 
savo gausius draugus ir iškėlė, 
tikrai jaukias vaišes, kurių me-i 
tu pasakyta kalbų, išreikšta 
širdingų linkėjimų. Pats jauna
vedys A. Vileniškis kalbėjo ypač 
nuotaikingai. Širdingą žodį pa
sakė ir jaunoji O. Vileniškienė, 
kurios trys seserys jau seniai su 
savo šeimomis gyvena Bostone. 
Vaišėms nuotaikingai vadovavo 
dramos sambūrio vadovas rašy
tojas A. Gustaitis, savo humoru 
ir specialiais eilėraščiais pagerb
damas aktyvų savo sambūrio na 
rį A. Vileniškį ir jo žmoną. Jau 
kios šeimyninės laimės!

PASTATE TĖVŲ PAUOSTŲ 
NAMUS

Labai žymioj vietoj, arti gu
bernatoriaus rūmų. Bostono cen 
tre yra pastatyti ir neseniai ar 
kivyskupo pašventinti didžiulia. 
tėvų paulistų rūmai, kuriuose tel 
pa katalikų informacijos centro 
įstaigos. Rūmai pavadinti ne
seniai mirusio žymaus tos kong 
regacijos nario tėvo Gilis vardu.

JAU ATIDAROMAS 
KNYGYNAS

E. Broadvvay, So. Boston pa
statyti gražūs namai viešajai 
miesto bibliotekai jau baigti 
įrengti ir atidaromi spalio 31 d. 
Toje bibliotekoje yra ir lietu
viškų knygų. Galėtume pasirū
pinti, kad jų ten būtų daugiau.

TRUMPAI

— Alto Bostono skyriaus po
sėdis įvyko spalio 16 d. Aptarus 
einamuosius reikalus, susipažin
ta su ALT Vykdomojo Komite
to sekretorišus dr. P. Grigaičio 
raštais numatomo Amerikos lie
tuvių kongreso reikalu. Paaiš
kėjo, kad tokį kongresą norima 
kviesti Bostone 1958 m. birželio 
27 ir 28 dienomis ir tam rei
kalui dr. P. Grigaitis jau yra pa
ėmęs Statler viešbučio patalpas. 
Taip pat paaiškėjo, kad ALT sek 
retorius norėtų sudaryti tam 
kongresui rengti komitetą ir į- 
vairas komisijas Bostone.

— Balfo Bostono skyriaus 
banketas įvyko spalio 20 d. Liet. 
Pil. Klubo salėje. Buvo daug 
dalyvių ir graži programa, kurią 
atliko solistė J. Adomavičienė ir 
akt. V. Žukauskas iš Nevv Yor
ko. Po keleto trumpų kalbų ir 
skanių vaišių dalyviai jaukiai 
praleido vakarą besilinksminda
mi.

— Dali. V. Andriušis po ope
racijos jau yra grįžęs iš ligoni
nės ir vėl imasi darbo.

— Lit. mokyki, mokinių tėvai
yra prašomi visi atvykti į meti
nį susirinkimą parapijos salėje 
po bažnyčia š. m. lapkričio 2 d., 
šeštadienį, 7:30 vai.

— Muz. J. Gaubus jau kuris 
laikas yra miesto ligoninėje ir 
jo sveikata nėra labai gera.

— Bostono Dariaus posto le
gionieriai spalio 20 d. pagerbė 
savo narį Stasį Stankų, pasižy
mėjusį šios šalies karį.

— Pr. I>etiibertas atidarė sa
vo “real estate” įstaigą 597 E. 
Broadvvay, So. Boston, tel. AN- 
8-7031. Pr. Lembertas yra sy
kiu teisininkas ir poetas, išleidęs 
du poezijos rinkinius. Jo 60 m. 
sukakties proga “Liet. Dienos” 
įdėjo kelis eilėraščius ir fotogra
fiją š. m. spalio mėn. numeryje. 
Pr. Lembertas aktyviai dalyvau
ja Liet. Kult. Klubo ir kitų or
ganizacijų veikloje. Sveikiname 
sukakties proga!

— Sandariečiai spalio 27 d. į
minės Bostone ėiusio jų laikraš- Į 
čio “Ateitis” sukaktį. Po “At
eities” buvo pradėta leisti “San
dara”, ir dabar einanti Chicago
je. Ta proga į Bostoną atvyks
ta “Sandaros” red. M. Vaidyla.

— Tautininkai šaukia šuva-, 
žiavimą lapkričio mėn. Bostone.' 
Tai bus rytinio pakraščio tan-' 
tininkų suvažiavimas, j kurj žada Į 
atvykti eilė tos organizacijos I 
veikėjų.

— Valerija Vasarienė, išsi- į
kėlusi su vyru ir vaikais į Ma
dison, Wisc., ten dabar dir
ba kaip laborantė universiteto 
laboratorijose.

Automobilio nelaimėje susi
žeidus milionieriui, skotas pasi
siūlė duoti kraujo. Už pirmą 
kartą jam davė $100, už ant
rą $50, už trečią — $25, o už 
ketvirtą — nieko. Skotas pasi-

MOVINC

IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OIOUJ TAUKAI-NAUJAUSI KftAUSTTNK) fAANK/AI 

UJStį METU Mtrr/HMAS-MSUS ZX»SĄŽUNIN6A& PATARNAVHAl

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

teiravo, ar jo kraujas taip pras- 
tėjąs.

. — Ne, — aiškino milionie- 
rius, — kraujas geras, tik aš, 
daugiau jo gavęs, užsikrėčiau 
škotišku šykštumu.

TEBERAŠAI RAVKA?
Raftomoji inaAinSlS raito gražiau, 

greičiau. Iki 10 egz. Ift Kart! (vai
riausi modaliai nuo ir augft-
(ilttu. Pigu, ura tarnauja visa gyvein- 
1114. Mokėsite tik po |f>.Ut> kas infi- 
nenį Pristatoma j bet kur) pasaulio 
kumpa uu pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1032 Brutui Street,
Hartford, t’onh., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningą'* asmuo.

po(K}ooo<»<x>(>o<><>(}<)o<x>o<)o<x><)
SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA
Ift stoties WGRS 1 390 k. kasdiena 
nuo pirmadienio iki ftefttadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENJ ift radijo stoties 
W0PA 1490 k. ir FM 102-3 MG, 
8:30 iki 9:30 ryte.

TH. HEmkK'k 4-2413 
715# So. Maplevvood Avė.. Chieago 29 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MOVING
ą BENIULIS atlieka (vairine 
perkraustymus bei pervežimus 
■š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

VIKTORO K O I ICO8 
TJetuvišb:. gazolino stotis ir auto 

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

dalys ..-„"i
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533
a» «a» «a« «a.« «a» «a.« »a» •a? sar as.» sa* ta? ssr var w tar ssr ssr sa? 'A'^E ^E ^E ^E ^E^E ^E ^E ^E^E ^E ^E ^E ^E ̂E^E ^E ^E

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

TI R U UModerniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ....................................................................................................................................................... $99.00 Iki $129.00

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

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

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

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

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

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo................................................................... $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagetai, įpatingų 

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

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

Electric, Hotpoint ir kitų .............................................................................................................................. $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ............................................................................................. $89.00
GANO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Qu«|er nuo .......................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

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

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

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais jmokėjtmais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponj

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

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki S.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

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

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

IDISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. Hl

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S 49thCt-. Cicero s°, m »tel T0 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1900 S Halsted St.. Chicaoo 9. Hl

Atliekame dideliut lr m'vžua automobilių remontas. Lyginimas, de 
žymas. Elektrinis au Bėdini man Pardundame automobiliu dalis 

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

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telet. PRospect 8-9842. Namų tel. VVJllbrook 5-5934

J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRontier 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 lkl 6 vai., pirmad lr ketv. liti 9 vai. Hekm utdaryta

tAes

dividendą

PE» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVt

4038 Archer Aveaue Tel. laj-oti* 
AUGUST SALDUKAS Placidam

J?

Pradėkit Taiipvl Šiandien. Turėsit Rvtoj!
Teigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apd raukti Iki $19.000.09

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė

CHARITES ZEKUS Sekretoriui

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad ir 
šeštad 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p

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



Ketvirtadienis, 1957 spalio 24 DIENRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS

fo’lU*
Baltaragio malūnas

Spalio 13 d. Detroitan buvo at | giškai graudus Baltaragio ma- 
vykę Montrealio aktoriai su K. j lūno likimas, reziumuojamas ly

riškais posakiais, kjiip: "o ga
lėjo būti gyvenimas kaip obuo-

Boratos “Baltaragio malūnu”.

Dar scenos užuolaidoms ne 
prasiskleidus, pasirodo pasako

lys”, o galėjo būti taip ir taip, 
tačiau, kaip svajojama, nebūna,

tojas ir pradeda porinti apie Pa-1 lačiau žmonių siekimus ir pa.
udruvės kraštą. Skambūs ak
toriaus žodžiai atveria vaizdą po 
vaizdo, ir klausytojai susivokia, 
kad išgirs ir pamatys anų lai
kų Paudruvės malūną su jo įna-

st angas 
mas . . .

dažnai lydi prakeiki-

"Baltaragio malūno” mintis 
gali būti daugialypė. Pinčiu-

miais bei kaimynais, kad sužinos kas — ponaičiukas (liaudy vo
jų likimą. Atsidaro scena. Keli kietuku vadinamas), arkliava- 
aktoriai sėdi ant augštų kėdžių, gis Raupys (gal raupuotas ir į- 
Nejudą ir tylūs. Scena tuščia, strižų akių) ir plikbajoris Sešel- 
bet ji greitai pavirsta j malūni- ga (pan šešelgevič), kurie šioje 
ninko trobą, pabalį, kryžkeles, i pasakoje yra visų nelaimių prie- 
karčiamos kambarį, žvaigždėtą1 žastimi, primena istoriniai poli- 
padangę virš malūno sparnų,' tinius mūsų tautos momentus, 
tolumoje banguojantį ežerą . . .j Girdvainio obuolmušiai žirgai, at 
Kaip senoviniame graikų teat- rodo, beesą nevien asmeniškos į
re: žodžio pažadintai vaizduotei 
laisvė keisti dekoracijas dažnai

jauno berno laisvės simboliai. 
Tie žirgai gali reikšti ir kitokią

ir be pertraukų. Aktoriai be cha laisvę, užplaktą rakalių bota- 
rakteringų kostiumų. Drabu-i gaiš, užkankintą po sunkių veži- 
žiai paprasti, su labai menku ati Į mų našta. Girdvainio skraidūnai j 
tinkamo veikėjo pabrėžimu: vėl-, žirgai gali simbolizuoti ir laimę 
niuko rausvi marškiniai, senmer apskritai, kuri, žmogaus kartais 
gės skara. Prieš kėdes pasta- j beveik pasiekiama, bet nelemtų 
tyti meniški pulpitai iki pusės | gyvenimo įvykių uždaužiama, su 
pridengia aktorius. Tai padaro byra ir išsisklaido į visas šalis,
tuščią sceną jaukesne. Ant pul
pitų padėti tekstai pavaduoja 
suflerį.

kaip tie pavogtų ir svetur išjo
jamų arklių žingsniai ir graudus 
žvengimas.

Pasakotojo žodžiui atrakinusi “Baltaragio malūno” legendoj 
pirmąsias duris į legendą, prasi- yra daug tautosakinio elemento: 
deda dialogai, ir Kazio Borutos dainų, priežodžių, burtų ir pasa- 
veikalas atsiverčia žiūrovų au- ku. Tai daro veikalą liaudišku, 
sims, akims, mintims ir jaus- šiltu ir mielu nostalgijos prislėg- 
mams. Nors čia sceninių efektų tam lietuviui. Viso veikalo sti- 
vos keletas — malūno ūžesys,, liūs, neskaitant nereikalingų pa- 
skambalai, velnio švilpukas, ty-! sikartoiimų, yra sklandus, poe- 
li daina, žirgų žingsniai ir žven-.tiškas ir labai parankus šios rū
gimas, — tačiau legenda skam- sies sceninei interpretacijai.
bėte skamba ir žėrėte žėri. Pir- x. , ......, Birute Pūkelevičiute atlikomas veiksmas taip užburia inter » ... . , ,T. . ,

... • • x saunų režisūros darbą. Visi at-pretąęnos naujumu ir taip jtrau . , . ...» - , .U i L.V, v J įvaizduojamieji legendos veikėjai
yra natūralūs ir charakteringi. 
Jų lūpomis ir mažomis pagelbi- 
nėmis priemonėmis (judesiais, 

| mimika, negausiais scenos efek
tais) perduotas “Baltaragio ma-

kia į malūno pasaką, kad nebe- 
sijauti esąs teatre, o tartum pats 
gyventum toj pasakoj. Anot le
gendos autoriaus: “Nebežinia, 
kur baigiasi pasaka, o prasideda 
gyvenimas, ir kur nutolsta gy
venimas, o prasideda pasaka”.

šulė (Bronė Malaiškienė), puiki 
išdidžioji Jurga (B. Pūkelevi- 
čiūtė), skaidri savo gražiu, vai
kišku juoku, Marcelė (Viltis Vai 
čiūnaitė), — visi buvo nuošird- 
džiai į veikalą įsigyvenę, todėl 
nebuvo galima jais netikėti. Pui
kiai suvaidino Girdvainis (Leo
nas Barauskas) važiavimą eik
liais žirgais. Taip ir matei veži
mą, šokinėjantį per visas kliū
tis, matei dulkantį keliuką, dre-1 
bančius tiltelius, apsiputojusius , 
arklius, tampomas vadžias . . . 
Nors be smailios barzdelės, be 
bajorišku drabužiu ir kitokiu iš
oriniu šlėktos priedų, Sešelga 
(Vytautas Sabalys) buvo gana 
įtikinąs plikbajoris, faunus ir 
nepakeičiamas Pinčiukas (Ka
zys Veselka): čia jis kerštingas 
išdaigininkas, čia bailus ir nai
vus. čia pavargęs, aptingęs, tai 
vėl energingas savo tikslų sie
kėjas: visos jo velniškos ypaty
bės K. Veselkos vaidyboj pui
kiai atvaizduotos. Kiek neaiš
kus ir blyškus klebonas (Ričar
das Simaniūkštis), bet tai dau
giau legendos autoriaus, o ne ak 
toriaus kaltė. Kiek sukarikatū
rintas, su dirbtinio neigiamumo 
tendencija, toks klebono tipas bu 
vo autoriaus duotas, ir aktorius 
bei režisorė vargiai begalėjo pa
daryti jį tikresniu ir įdomesniu.

LSK Kovo atkviestas montre- 
aliečių spektaklis su “Baltaragio 
malūnu” Detroitui buvo tikra do 
vana, ir to spektaklio nemačiu
siems, anot Petraičio, tenka pa
reikšti užuojautą. A. R.

TURININGA PASKAITA
Tėvas Tomas Žiūraitis, OP, 

spalio 13 d. Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubo pakviestas, skai 
tė paskaitą apie kultūrinės dar
nos principus lietuviuose. Klau-, 
sytojai šiltai priėmė jo mintis. 
Buvo ir diskusijos. Už turinin
gą paskaitą prelegentui padėko
jo ir jo mintis reziumavo klubo 
valdybos narys Gilvydis. Klubo 
pirmininkė Bilaitis tėvui Žiūrai
čiui, OP, palinkėjo laimingos ke
lionės į Europą. Tėvas Žiūrai

tis šio mėnesio gale išvyksta į 
Vokietiją apginti savo dezertaci- 

i ją tema “Das Wesen der men- 
schlichen Persoenlichkeit” ir par 

1 sivežti filosofijos daktaratą.

V. ALANTO SUKAKTIS

Rašytojas V. A'sntas šį ru
denį mini savo 25 metų dra
minės kūrybos sukaktį. Lapkri
čio 9 d. Detroito vaidintojų gru-
pė, vadovaujama Arlauskaitės - 
Mikšienės, suvaidins jo pjesę 
“Sąmokslas prieš savuosius".

PABALTIEČIŲ VAKARAS
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centras yra narys Baltic Na
tions Committee of Detroit, Ine., 
ir kartu su latviais ir estais ruo 
šia pabaltiečių susiartinimo va
karą, kad būtų užmegzti glau
desni kultūriniai ir asmeniški sa 
vitarpio ryšiai. Vakaras įvyks 
spalio 26 d. 7 vai. vak. Tarptau
tiniame Institute, 111 E. Kirby 
Str., Detroite.

Programoje dalyvaus visos 
trys tautybės. Lietuvius atsto
vaus Šv. Antano parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. A. Ma
teikos ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Galinos Gobienės. 
Po programos bus šokiai dviejo
se puošniose salėse, paruoštose 
europiniu pavyzdžiu — aplink 
staliukai, v’dury — šokiai. Šo-

Antrame ir trečiame veiksmuo 
se, beryškindamas įvykius ir 
veikėjus, K. Boruta neišvengia 
pasikartojimų, bet apsipranti su 
nauju vaidybos pobūdžiu, tai pir 
mykštis susižavėjimas kiek at
slūgsta. Tik pačiame gale Vėl

lūno” grožis suteikia žiūrovui 
didelį estetinį pasigėrėjimą.

Didžiausią ir sunkiausią inter
pretacijos naštą išnešė pasako
tojas (Juozas Akstinas). Spek
taklyje Detroitui, be abejo ir ki
tur, J. Akstinas savo uždavinį at 
liko pasigėrėtinai. Įtikinąs sva
jotojo Baltaragio balsas (dr. H

įtempia dėmesį ir jausmus tra- Nagys),,spalvinga senmergė Ur-

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESI JON ALAI

, DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5887 W. Vernor Hwy.
(114 hl. J vak. nuo Holv Redeemer)

Detroit 9, Mich.
VAI,.: 10-1 ir 4-8, fteštad. 10-2 

popiet. Trečiad. uždaryta.
Tel kabin.: VInewood 2-0229 

namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti parduoti
namus, aklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
cites į
VLADA BARAUSKĄ

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI S-6000,

Residencljos — TA 6-4366
fti įmonėj yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauta savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA t
395 Wnt Grand Boulevardr .

cor Shady Lanr Detroit 16. Mirhigai 
Namų telef. V! 1-7970 

Pirm antr ketv. ir penkt 12-3 ir 6-S vai 
Treč. ir idt. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus

VLADAS SELENIS
narys United Northwestern 

Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDĄ N A K A
J. L. Sullivan ReaJty atstovą 

12817 Grand River, Tower kino pat. 
TEL: ištaigos TE 4-7550 

narni) — WE 3-3192

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
l'el WE 4-Slfif 

GENERAL OONTRAOTOR
Atlieka įvairina aluty toa, putnia) 

mo ir pertalaymo darbua — atalinln 
kyatSa cemento, mūrijimo, elektrom 
piuui bingo. dažymo ir dekoravimo 
A tek Irų kambarių bei butų įrengimam 
oeetorėnr Ir aklapuoae

Skaitykite "Draugą

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

5705 W. Vernor Hwy., Detroit », 
Mich. Tel. Vlnewood I-27HH

Mea vartojame tik tokius valetus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re. 
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini JiiHų receptams. Specialios nuo
laidos sliinčianllems ) užjūrj vaisius. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
oo-oooooooooooooooooooooooa

OTONAS VAITAS. M.D.
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12, 
2--5, tl- 8. Antrndlen 10—12. 2—5. 
šeštad. I 5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Knn Arbor - WPAG - 1050 ki). 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėįag — RALPH VALATKA 

15756 IjMHire - Detroit 27,MIcMgao

kiams gros vienas žymiausių De 
troito orkestrų. Veiks gausus 
bufetas. Įėjimas — nemokamas, 
bet 99 centų auka bus labai ma
loniai priimama. Tai pirmas to- i 

.kio masto ir pobūdžio tarptauti- 
j nis vakaras. Visa Detroito lietu- Į 
, vių visuomenė maloniai prašoma 
dalyvauti ir gražiai atstovauti, 
lietuvius.

nių apie šią operą ir jos kompo
zitorių. To paties susirinkimo 
programoje turėsime prof. V. 
Marijošiaus paskaitą "Lietuvos 
muzikos istorija”. Į šią paskai
tą kviečiame visą Hartfordo ir 
apylinkinių miestų jaunimą. Su
sirinkimas įvyks lapkričio 10 d. 
1:15 vai. p. p. Švč. Trejybės mo-
kyklos patalpose. IMI

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS IJTYVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 8 vaL vakaro 
šeštadienais tki 3 vai. vakaro

Hartford. Conn.
Studentai veikiu

Spalio 13 d. susirinkime Hart
fordo studentai išklausė Skrups 
kelienės paskaitą “Lietuvių kal
bos kilmė”. Prelegentė ne tik 
įdomiai palietė lietuvių kalbos 
kilmę ir raidą, bet ir jos san
tykį su lenkų, rusų, graikų ir 
anglų kalbomis.

, Kitą mėnesį skyrius bendrai 
eis į operą “Andrea Chennier”. 
Ta proga lapkričio 10 d. susi
rinkime D. Papievytė suteiks ži-

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žaidų uždėkite j 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galfisite ramiai miegoti nak- 
li Vartokite jų. tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi paAallna 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vlnlų 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. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milvvaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri Į —

Z
LEGULO, Department D.,

5618 W. Eddy St, Chicago 34, IU.

SUOMIJOJE
— "Hclslngin Sanomat”, ži

nomasis Suomijos dienraštis, į- 
sidėjo platų straipsnj apie ve
lionį rašytoją Vienuolį Žukaus
ką, pasinaudodamas “Eltos” 
medžiaga. — Tas pats laikraš

tis rūgs. 2 d. aprašė III Pa
baltijo ornitologų konferenciją 
kuri neseniai įvyko okup. 
Vilniuje. II-ji konferencija 
1954 metais įvyko Taline. Pa
žymima, kad Pabaltijo kraštuo
se ornitologiniai tyrinėjimai 
vykdomi tarptautiniu mastu. 
Netoli Klaipėdos ir kitur Bal
tijos pajūryje veikia paukščių 
stebėjimo punktai. Tyrinėjami 
ypač paukščių keliai ir šiaip 
paukščių gyvenimasč Tyrinėji
muose bendradarbiauja visi prie 
Baltijos jūros prieiną kraštai, 
jų tarpe ir Švedija, Danija, Len
kija, Vokietija. (E)

SKIP’S S6LFS ERV ICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
OCTOBER-SPALIO 24, 25, 26 d d.

ASBACH URALT Fifth $4.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.89

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth $3.89

GRAIN AIXX)HOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $1.29

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių '
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEVVICH, President 
JUSTIN MACKIEVVICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vaJ. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings

L^i’IĮĮ1

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Virginia 7-1141

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON, 
IMPORTED AQUAVIT

IMPORTED FRENCH SAUTERNE 
Case of 12 bottles

COFFEE LIQUEUR

CREME DE BANANA LIQUEUR

STEINHAGEN (URQUELL)

Fifth $3-88

Fifth $1.29
$14.45

Fifth $3.79
Fifth $3.59

$4.59

PAS^BUDRIKA
4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 
vertes $695.00 ............ •. už $495*00

Šis visas 4 kambarių setas — outfit susideda 
iš: 2 dalių Parlor seto: sofa ir fotelis; 5 dalių mie
gamo kambario seto: 1 komoda su veidrodžiu, 1 
vyriška komoda, 1 pilnos mieros lova, 1 springsi- 
nis matracas ir 1 Box spring; 1 gazinis pečius; 5 
dalių Chromium virtuvės setas; 2 staliukai prie so
fos; 2 stalinės lempos; 1 karpetas 9x12; 1 lino
leum 9x12; 1 sieninis paveikslas; 100 dalių indų, 
peilių, šaukštų ir šakučių setas.

Viso 120 gabalu tiktai už

$495
Galite pirkti pas Budriką lengvomis išsimokėjimo 
sąlygomis 2 metams.

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimastikta* . . . . . . . . . $295
JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

3241 South Halsted Street
Uždara Sekmadieniais. Atdara pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais vakarais iki 9:30.

Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo 6 iki 7 vai. 
iš \VHFC, 1450 kai. radijo stoties.

......... ..... . .......................................... 1
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DTTCNRASTTS DRAUGAS, PTUGAGO, TLLTNOTS Ketvirtadienis, 1957 spalio 24

SUKAKTUVININKAS ANTROJE 
TREMTYJE

Laiko rodyklė sukasi be su-| Nuostabus sutapimas sukak- 
stojimo. Metai po metų ji rodo į tuvininko gyvenime yra ir tai, 
vardus ir datas mums reikšmin- Į kad jam teko gimti toli nuo tė-

CLASSIFIED AMD HELP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE REAI. ESTATE REAL ESTATE BUILDING & REMODELING HELP WANTED — FEMALE

gų ir brangių asmenų
šj kartą ta laiko rodyklė švys

telia ties garbingojo kunigo 
ir tauraus lietuvio — kun. Jono 
Ruokio — vardu, mininčiu 60 
metų amžiaus sukaktį.

Kun. J. Ruokis gimė 1897 m. 
spalio 8 d. Rusijoje, Bobinovi- 
čių parapijoje, Oršos apskrityje. 
Pradžios mokslus jis baigė Bo- 
binovičių mokykloje, o viduri
nius — Vitebsko mieste. 1916 
metais jis buvo paimtas j caro 
kariuomenę ir Ųen tarnavo iki 
1918 metų. Jausdamas gilų pa
šaukimą į kunigystę, tik baigęs 
karo tarnybą, jis stojo j kunigų 
seminariją. Minsko kunigų se
minarijoje jam teko išbūti tik 
vieną žiemą, nes ji buvo komu
nistų uždaryta.

vų žemęs, Rytuose, o 60 metų 
amžiaus sukaktis užtiko jį toli 
nuo Lietuvos, Vakaruose! Nors 
neilgai jam teko gyventi Lietu
voje, bet Lietuva yra jam visų 
brangiausias kraštas. Tėvų kraš 
to meilė ir ilgesys yra neišdil
domi jo darbuose ir maldose.

Mielajam sukaktuvininkui lin
kime ir toliau išlaikyti jaunat
vės dvasią ir energiją. Linkime 
geros sėkmės apaštalavimo dar
be, geros sveikatos ir išsipildy
mo didžiausio visų mūsų širdžių 
troškimo — greitai grįžti į lais
vą Lietuvą. Kun. F. Kireilis

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Pasiklausykite šį vakarą Budriko 
radijo programos iš stoties WHFC, 

Jam teko grįžti į savo gimtinę I1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Girdėsi-

2 |MI 3 kam., 2 aut. iMtražan. *18,300
2 |m> 4, 1-3, kraut., 2 aut. gar. *33,000
3 kam., 2 aut. gar., porčlal. *17,300 
I a. 3 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.* 17.300 
l'urlmo Ir daugiau aiuny pasirinkimui
S.A. AGUNSKAS Real Estate
MM W. «» St. HE. 4-8202

mūr. :t bt. kraut. c. ft. gar. — 23,100 
mūr. 3 bt. išdek. c. ft. gar. — 24,300

, , . . , , , ititil. 2 bt. c. ft. gar. g. stovy — I3.UOOpardavimas virt $2.500. Prekes su vi- | (. U|, Iuulj(u,
k ra pigių Ir iielnlogų namų sųrašas

‘ A. BUDRECKAS, Realty

(UtocuitY — sEid'-sntvit’i;
Arti Weot<‘rn ir 7#tli. Savaitinis

sala įrenginiais tik $10,500. A. Kati
lius. . .J

1.11.UIVlšKt * TIPO 
Mur. G kantb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti parkas ir G3 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.600, Volodkevičius.

7 KAMB. .11(11. BL'NGALOW
Marąuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18,400. A. Linas.
PUIKI, GRAŽI VIETA

Lietuviška kolonija. Dailus mūr. 
, , ... namas, 2 x &• Aut. gazo šildvtnns.

2,600 dol. metimo atlyginimo, $27.000. a. Sirutis.
TIK *12.300

Mūr. 2 liūtų namas McKinley Pk. 
. rajone. Antrus buitis (2 mieg.) ang- 

1 iškart: rūsyj. A. Rėklaitis. t.

— JAV Atstovų rūmų duri
ninkas gauna per metus 16,500 
dol. atlyginimo. Jo padėjėjas 
gauna 12,500 dol. Viešbučių 
kurjeriai Washingtone gauna

na, ir arbatpinigių.

PAJIEŠKOJIMA1
ANELEI MAKAROVIENEI yra 

iš Lietuvos laiškas nuo dukters 
Marytės. Prašom kreiptis pas — 
Eleną Prekerienę, 383 Pine St., 
Brooklyn 8, New York. . J

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 3-0015

4081 Archer Avė.. LA 3-3384

vietovę ir ten iis suorganizavo I gražių lietuviškų dainų bei muzt- nu0 skriaudžių, Marijampolės aps- 
. . , kos. Programoje dalyvaus žinoma kj-įįįo jieškoma giminių iš Lietu-

pradinę lietuvių mokyklą ir joje J buv. Lietuvos operos solistė Iza- - — - 
mokytojavo iki 1921 metų.

Gyvendamas Rusijoje, jis tekaitis Taipgi bus mįslių kon- 4545'63rd St., Chicago 29, III.
daug buvo girdėjęs apie tėvų kursas. Praeitą savaitę mįsles at-1___________
žemę — Lietuvą, bet dar niekad spėjo ir_ Budriko dovanas laimėjo
jos nebuvo matęs. Žinodamas,

PIRKITE ir parduokite savo ne-
---------------- kilnojamą turtą per mano įstaigą.

KOSTE BRUNDZAITfi (ištekė- Naudokitės mano teisingu patarna- 
jusios pavardė nežinoma), kilusi vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400vos. Pati jieškomoji ir apie ją ži
bele Motekaitienė. Jai akompanuos nantieji prašomi pranešti šiuo____ •-
jaunas pianistas Manigirdas Mo- ■ adresu: DRAUGAS, Adv. 2727,

Janina Rožanskienė — gražią sta
lo lempą: Kazimiera Nakutis — 
kėdutę “Hassock’ ir John Rim
kus — Tualetinį veidrodį. Budri- 
kas kviečia visus dalyvauti mįslių 
konkurse. Pranešėjas

JUOZAPAS TRAŠKEVICIUS, s.

ooooooooo<xxxxxh>ooooooocrio 
MARUI JKTTK PARKE

KKIGHTON PARK K:
M<*d. 5 kantb. 2 mleg., skiepe pa

ruošta įrengti butų, centr. šildyniaa, 
garažus, dideli miegamieji.

Med. G ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kaina 12,000.

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

Mūr. 2 po G, centr. šild., arti mo
kyklų.

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

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

niški luito ir krautuvės (rengimai, pui 
ki vieta 2 asmeninis. Pigiai.

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

SV. KRYŽIAIS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir butu. žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

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

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

SNauji namai, garažai, įvairūs pataisy 
tuo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
į BUII.DING CONTRACTOR 

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

VIKTORAS SIMAITIS
GENER AL OONTRACTOR 

Stato rezidenciniu* ir komerciniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.; VI 7-4229

Namų tel. Itlsliop 7-334(1 
2737 W«st 43rd Street

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-3331 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 313
Nolton, \Vlllow Springs. III.

TYPIST
Invoiee typing. Steady 5 day week 

l’’ree In'tltli. lite insiiratiei'. Vueatlon.
MEYER & WEHTHE. INC.

30 So. Jeffers<.n
lst floor (1 tį bloeks from North 

VVest tk f n lon Dvpots)

Reikalinga moteris
BENDRAM NAMU RUOŠOS 

DARBUI.
Dirbti 4 vai. j dienų per 5 dienus, 

arba 3 pilnas dienas. Nuolatinis 
darbas. Reikalinga nors kiek kalbėti 
angliškai. Palos Park. III.

Tei. GIbson 8-1543

REIKALINGA vidutinio amž. 
MOTERIS dirbti prie baro ir pa
gaminti užkandžius tavernoje.

732 W. Cermak Rd.

MISCELLANEOUS

VAŽIUOTI ATSARGIAI

Petro, Medinių kaimo, Pasvalio v.,! A- Šimkus.
Biržų apskr., jieško giminių ir pa-1 . gage parke
žįstamų, prašo atsiliepti Petrą ' 5 tk; »’ūr-. bungalow (galimybė pa-
BMH. Juozapas TraikevMiu. yra }, "S JiSTSuA'
Sibire. Prašau rašyti šiuo adresu: Garažas. $18,500.
Mrs. K. Paulėnas, 7832 Senator Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
St., Detroit 9, Miehigan. mieg.) mod. virtuvė ir vonia. Gazo

____________ šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900
J ieškomi broliai KAZYS ir VIN- , *ITV,R\ 2 aug*tų medinis 2-6 ir 3

CENTAS GERONAICIAI kilę iš kmb- Cottage. 50 pėdų sklypas su V. -X , . CrtbKVIMAiClAJ. klię is 35.00 mėnesinių pajamų ir savinin- 
Kaišedonų parap., Beistrakių km. kui butas. Aluminuni langai, garažas 
Amerikoje gyv. virš 40 m. Jieško pilna kaina $ig,ooo.
jų sena motinėlė Lietuvoje. Atsi
liepti arba apie juos pranešti šiuo 
adreaeu: S. Bandzevičius, 3411
S Leavitt St., Chicago, III.

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

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyvų. 
Pajamų $21 o mėn.
Mūr. 2 a. po fi K. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-27*3 nuo • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-3121 nuo e vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

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

OLymple 2-6752
kad ji jau laisva, jis per dideles 
kliūtis pasiryžo vykti į tėvų šalį.

Lietuva ir jos žmonės jo ne
apvylė, kai 1921 m. jis pasiekė 
ją per vargus, suvargęs ir išal
kęs. Jis pasiryžo visą savo am
žių ir jėgas paaukoti Lietuvos 
ir jos žmonių tautinei ir dvasi
nei gerovei, tapdamas kunigu.
Todėl 1921 metais jis įstojo į 
Kauno kunigų seminariją ir ją 
sėkmingai baigė 1928 m. Jo pir- 
pirmųjų šv. mišių džiaugsmas 
buvo nepilnas, kadangi jo visi 
namiškiai buvo likę už geležinės 
uždangos Rusijoje.

Vikaro pareigas ėjo Jonišky
je, Deltuvoje, Kurkliuose, Bai- Važiuodamas automobiliu sus- 
ninkuose, Ukmergėje ir Saudinin ities geležinkelio bėgiais, nes
kuose administratoriaus narei- I per metus tūkstančius automobilių Kuose administratoriaus parei sutraišk(l traukiniai (INS)
gas.

Būdamas Saudininkuose, jis 
susilaukė iš Rusijos savo moti
nos, kuri po didelių jo pastangų 
buvo grąžinta suvargusi ir pu-! 
siau palaužta sveikata. 1939 m. 
sukaktuvininkas buvo paskirtas 
Vadžgirio klebonu ir ten išbuvo 
iki naujos tremties į Vakarus.
1944 m. komunistinės bangos jis 
buvo išmestas iš tėvų žemės į!
Vokietiją, o jo motina liko Lie
tuvoje. 1950 m. ji mirė, davusi 
tėvynei 5 sūnus ir 2 dukteris.

Giminių iš Lietuvos jieškomi — 
1) VINCAS RASLAVIČIUS, sūn. 
Vinco, gimęs 1919 m. 2) JUOZAS 
JARAS, s. Petro. 3) OSKARAS 
LUNGA. Jieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi rašyti ad
resu
eramento Avė., Chicago 29, III

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė lr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
ltcaj Estate — Insurance — Reniais 

Notary Public 
5916 So. Western Avė. 

PRosp. H-2234
<xxxkkxxxx>o<><)<>o(>oo-'>o(x>oooo

R. Songinas, 6142 S. Sa- | Netoli Labdarių ūkio 32 ak. gra-1 
i Avė Chicaffo 29. III. į žus ąžuolynas ir dirbama žemė. 6 ’ Į k. namas ir 3 ūkio trobesiai.

| 2 sklypai ir 2 namai, abu 2 ‘
SKELBKITES “DRAUGE”

JONAS ŽVIRBLIS
Gyveno 1324 N. 35th Avė., Melrose Pk., III.

Perėjęs sunkų tremties kelią 
Vokietijoje, kun. Ruokis atvyko 
į Ameriką 1950 m. ir dabar dar
buojasi Little Falls, N. Y., ita
lų Šv. Juozapo parapijoje.

Eidamas vikaro, o vėliau ir 
klebono pareigas, sukaktuvinin
kas buvo labai darbštus ir akty 
vus. Šalia grynai bažnytinio dar 
bo, jis daug dirbo katalikiškose 
organizacijose, ypač su pavasa
rininkais. Jis veikė ir už savo 
parapijos ribų, arkliais ar moto
ciklu apvažiuodamas katalikų 
rengiamus parengimus ir kur
sus, kaip Katalikų Veikimo Cent 
ro instruktorius.

Veikli sukaktuvininko dvasiai 
nesitibojo vien Lietuva. Jis troš 
ko pamatyti ir kitų kraštų veik
lą, parengimus ir net istorines 
pasaulio vietoves. Dažnai or
ganizavo ekskursijas į įvairias 
Lietuvos vietoves, o 1933 m. jis 
dalyvavo ekskursijoje į Airiją, 
į Tarptautinį Eucharistinį Kong 
resą Dubline. 1933 m. jis atli
ko kelionę į šv. Žemę, aplanky
damas žymesnes Kristaus kan
čios vietoves ir keliavo per Egip
tą, lankydamas žymesnius jo 
miestus ir garsiąsias Aleksand
rijos piramides. Per Viduržemio 
jūrą atvyko į Italiją ir, aplan
kęs Romą bei kitas žymesnes 
vietoves Italijoje, per Šveicariją 
grįžo į Lietuvą.

Sukaktuvininkas yra papras
ta ir kartu didinga asmenybė. 
Jis užsipelno augštą pagarbą, 
kaip uolus ir pavyzdingas kuni
gas, taurus lietuvis. Jis yra gai
lestingas kiekvienam prašančia
jam, draugiškas ir socialus bend 
ruomenėje ir draugų tarpe, tie-| 
saus ir atviro būdo ir nepapras
tai kietas savo įsitikinimuose. Į 
Jis uoliai seka politinę ir kultū
rinę įvykių raidą, visa širdimi 
sielojasi dėl lėvynėe klinčių iri 
jos laisvės.

Mirė spalio 23 d., 1957, 10 vai. ryto,' sulaukęs 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskričio.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera (Gurec- 

kaitė), 2 sūnūs: Jonas, marti Marija; ir Alfonsas, marti Ele
na; duktė Elzbieta, žentas Victor Lyons, vienuolika anūkų, 
brolis Antanas Žvirblis su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Prikalusė Šv. Jono Draug. (Melrose Pk.), Proviso Apy
gardos Draug.; ir Šv. Vardo Draug.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 16th Avė. & Chi
cago Avė., arti Lake St.„ Melrose Parke.

Laidotuvės įvyks šešt., spalio 26 d., iš koplyčios 9:30 va. 
ryto bus atlydėtas i St. Charles Borromeo parapijos bažny
čią, 37th Avė., Melrose Pk., kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 
. . Laidotuvių. direktorius J. Bormann. Tel. FI 4-0714.

. augštų, 2 aut. gar. $8,000, įmokėti | 
Į $1.500. Į
| 5 katuli., namas ir 1 ak. žemes j
! $8,000. !

! P. ABROMAITIS REALTY t
1 Telef. LEMONt 128* I
| IOOO Ilinois St., lemont, III. |
į Chieagoje: V. A. MAŽEIKA..

Telef. COmmodore 4-5138. 
10838 So. Wabash Avė. I

CICERO. 4 kamb. geltonų plytų 
namas. Karštu vand. alvva apšild.
2 .autom, garažas. Modern. plum- 
bingas. Mokesčiai tiktai $108. A- 
pvlinkėje 22nd ir 60 Ct. $15,500

, SVOBODA, 6013 Cermak Rd., BI
shop 2-2162.

I Prieš pirkdami ar parduodami na-
II mus, biznius, sklypus ar ūkius

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W 51 St. WAIbrook 5-5030 
PRospeet 8-3570 (vak. ir sekm.)

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLlffside 4-7430; Res. 

YArds 7-2046

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot- 
i tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 

Daug saulės ir Šviesos, tį bloko nuo 
parapinės ■ mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

42nd & Campbell Avė. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement. kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4.500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesni namą.

Taip pat turime daugiau nuosavy 
>ių duodančių geras pajamas ir pre-
ybinlų namų.
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 

ne turinčius parduoti namus kreip 
is i raštinę Ir mes mielai patarnau

sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

' MARIUI KITĘ PARKE 
Stiprus ir naujai dekoruotas mur. 

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

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

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. (V»ntractors 

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

Namų JkainavimaH ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. Dl.

Aloje nekilnojamo tūrio pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukia greitas ir teisingas patar 
navimas.

NORVILĄ.
REAI. ESTATE SAI.ES 

2*00 W. 59»h St. Tel. PRospeet 8-3434
lišUUKMUUAmuMIURIR- fi'"l

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobl

lių finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
i VVAlbrook 3-3*71
INTERSTATE INSURANCE A GEN PY 
*108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. Dl

I'
ISNUOMUOJAMA — POR RENT

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame j Lietuvą, SS8JR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunčiame.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 sv. cukraus,

10 sv. taukų .................... $16.25

No. 8 — 20 sv. cukraus $1 1.61

No. » — 20 
taukų . .. .

sv. kiaulinių
$20.90

No. 3o — 20 sv. kvietinių
miltų .................................. $10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
5 s v. Kalami Ir 5 sv.
bacono ........♦.... . $32.75

No. 38 — 20 sv. ryžių .. $13.25

No. 46-J2 sv. brt. 9 <lėž.
bacono ............................. $28.66

No. 47 — 22 sv. brt. * dėž.
kumpio ......... ...................... 32.88

No. 48 -- 20 sv. Kalami $30.94

PATRIA SIF1

No. 49 — 22 sv. bruto $30.75 
Sūrio 1000 Gr.
Sviesto 850 Gr. 
šokolado 1000 Gr.
Amerik. cigarečių 60 
Kakavos 45G Ur.
Kavos 466 Or.
Medaus 13G8 Gr.
Pieno miltelių 1368 Gr. 
Kepimui alyvos 1600 Gr.

No. 58 — 22 trv. bruto an
tiškų medžiagų ............... $65.64
Juodas šilkae pamušalui 54 inčų

platumo, 5 yardai. Paltui medžia
ga, 76% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y. 4 medžiagOH vyriSkome 
cilutėmn, 76% vilnos, pilka lygi, 
Juoda, ruda Ir mėlyna dryžiuotoj 
14 y.

Viri siuntiniai pilnai apmokėti 
tr 100% garantuoti, tik | Sibirą 
pridėti $1.40 at paAta maisto siun
tiniame Ir $1.80 kiton rūšies siunti
niams.

3741 West 26th Ht., Chicago 23, III. USA Tel. CRavvfortl 7-2126 
3305 H. Halsted Ht. (Alfonsas Kavaliauskai*). Tol.: LA 8-2021. 

6909 Superior Ava, Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
UniversaI Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W.

Grand Rapids 1, Miehigan

■ rji-Sis tsJ^Ss čUĮ
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDE"S
Genersl '"ontracting Cd 

Sa» V Sodeika Ir I Skorabskae. 
IfiOO 8. 48TH dt CICERO 50 TL’ 

Tel. OLyinpie 2-7381; TO 3-423*
ir atitekame visus statybos ir pei 
tvarkymo (remodeling) darbus

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591* So. Uestr-rn. PRospeet 8-2234

Išnuom. šviesus, švarus G kamb. 
butas Brighton Parke. Gazo šilima. 
Graži apylinkė, geras susisiekimas.

Virginia 7-473#

IŠNUOM. SVIESUS KAMBA
RYS, vyrui. Atskiras įėjimas.
7238 R Francisco Avė. PR. 8-3782, 
teirautis po 6 vai. p. p.

ĮSIGYKITE DABAR

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS- 
Geras namas. Kaina -po KRAl TI VR. Geras biznis. Geroj 

vietoje, Rrighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai.
1140 S. Maplewood Avė.GAGE PARKE 

ftviesiu plytų kampinis. 7 po 4 
i kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
I šild. Prieinama kaina.

Prie «4-tos ir Ynion Avė. 8 butų 
mūr. Naujas centr. šild., alyva, 

i $7,800 pajamų. Kaina $31,500.
1 Mūrinis — 4 po G kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kainb. “eotlage”. 2 
autom, garažas. Centr. šild. $3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 
$24.500. VENTA

4077 So. Archer Avė. 
LAfayette 3-3881

Arti ir l4iwiMlale. Savininkas
parduota fi k. mūr. bungalovv. Karš
tu oru apšild. Naujai dekoruoti kmb. 
ir rūsys. Atskiras kamb. pastogėje. 
Tuojau užimti. BEverly 8-227*.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems'

Vienas kelias turėti tikrą 
draugą tai būti vienam.

Anonimas

MARQUETTE PARKE savinin
kas turi skubiai parduoti mūr. 
bungalow. 6632 S. Mozart St. 
PR 8-0087.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiMi

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-

/
yr& prienama visiems.
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiNiimiiiiiiiinuinminiiiiiiiiiNuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiihin

Pirkit Apsaugos Bonus

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

UniversaI Savings and Ixmn Association nžtlkrina sangnmą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ild 
$10,000.00 kiekvienam iniMlhil Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų paatangoa.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bns gred- 
tag Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

7260 S. CAMPBELL AVĖ. 
REpublic 7-7265

ĮSIGYKITE DABAR

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- j 
giausia mėgiama mažųjų skaity- i 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
ilinstraotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS’
4545 W. 63rd Street, Chicago 29. III.

Naujasis Testatnentas- 
Šventas Raštas

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

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

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
i rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
į knygos gautas šiomis dienomis 
I “Drauge”, 4545 W. 63id St. Chi- 
! cago 20, III. Knygos kaina kie- 
i tais viršeliais $2.

l■lll■ll■lllllllllllllllllHlllln■llll■■lllnlll^l■HllllllmllllllllllllllBlllllllllllHt1llll^lllll

KNYGA
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piai*.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4 60.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chieago 29, Illinois
'iHlltlIlIlIlIlIlIlIlIlUIHUIIIIBIIIIIUIIIItlIlIUmiHlllltlIlIlIlIlIlHHIBIIIIIIIIIIUUIIIUI'l*
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Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.



Ketvirtadienis, 1957 spalio 24

MOSU KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

I
— Helen Swaggart, žymiosios • 

lietuvių solistės Kalifornijoje i 
koncertas, suruoštas spalio 13 d.
Los Angles, praėjo dideliu pasi
sekimu. Catholic Women’s Club 
salė, kurioje koncertas vyko, bu 
vo pilna klausytojų. Visi daly
viai buvo sužavėti Helen Swag- 
gart koncerto programoje turėtų 
dalykų atlikimu. Po koncerto 
tose pačiose patalpose visiems 
dalyviams buvo suruošta arba
tėlė.

— Elenos Tuniienės poezijos 
knyga ‘‘Karaliai ir šventieji”, 
kurią išleido ‘‘Lietuvių Dienų” 
leidykla, jau išėjo iš spaudos. Šj 
poezijos rinkinį galima jau įsigy 
ti leidykloje ir pas knygų pla
tintojus. Knygą iliustravo (vir
šelis ir vinjetės) dail. Ada Kor
sakaitė, kuri kartu su Elena Tu 
miene baigė Immaculate Heart 
College Los Angeles. Poezijos 
rinkinio kaina — $2.50.

— “Lietuviu Dienų” spalio nr. 
jau pasiekė skaitytojus ir pla
tintojus. Šiame numeryje duoda 
mas labai aktualus ir įdomus pa
sikalbėjimas su Lietuvos minis
terių prie Šv. Sosto Stasiu Gird
vainiu. “L. D.” spalio numeryje 
paminima prof. Mykolo Biržiš
kos 75 metų amžiaus sukaktis 
Gausu iliustracijų iš viso pasau
lio lietuvių gyvenimo; įdomi ir 
visa kita šio numerio žodinė da
lis. Žurnalą redaguoja poetas ir 
literatūros kritikas Bernardas 
Brazdžionis. J žurnalo redakci
nę kolegiją įsijungė neseniai iš 
Bostono atvykęs į Los Angeles 
gyventi Daumantas Cibas, kurio 
uždavinys bus tvarkyti žurnalo 
iliustracinę pusę. Metinė prenu
merata — $ 5 visame pasaulyje.
Administracijos adresas — 9204 
So. Broadvvay, Los Angeles 3,
California.

— Gen. St. Raštikio atsimini
mų I ir II dalys iki šiol jau su
laukė 52 recenzijų lietuvių spau
doje. Pirmoji knygos dalis iš
parduota, antrosios dalies jau la 
bai mažai bėra leidykloje. Kny
ga tirpsta, kaip sniegas pavasa
rį. Gen. St. Raštikio atsimini-

nius išleido “Lietuvių Dienų” 
leidykla. Anot A. Ružancovo, t 
iki šiol nė viena kita knyga nė-1 
ra sulaukusi tiek recenzijų. K. Į 
Borutos “Baltaragio malūnas [ 
1952 m. — 24 recenzijų; V. A- 
lanto “Pragaro pašvaistės” 1951 i 
m. — 19 recenzijų, V. Ramono j 
“Kryžiai” 1947 m. — 13 recen
zijų.

— Lietuvos Vyčių 133 kuopos
metinis susirinkimas įvyks š. m. 
lapkričio 8 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 2716 St. George Str. Bus 
renkama nauja kuopos valdyba. 
Po susirinkimo bus vaišės ir šo-| 
kiai. Kuopai 1857 m. vadovavo 
pirm. L. Valiukas, vicepirm. A. 
Skirius ir J. Ziehwic, sekr. Lor- 
raine Samolis, fin. sekr. Helen 
Bartkus ir kasin. Ann Laurinai
tis. Kuopa surengė 1957 m. vi
suotinį organizacijos seimą, ku
ris visais atžvilgiais pralenkė sa 
vo iškilmingumu ir šaunumu ki
tus seimus, įvykusius praeityje.. 
Be to, daugiausia vicepirm. A. 
Skiriaus pastangomis, kuopa su
organizavo vyčių sendraugių 
kuopą, kuriai šiuo metu vado
vauja A. Skirius. Šiuo metu a- 
bi kuopos turi daugiau 100 na
rių. Didelį palankumą rodo vie
tos lietuvių dvasininkija — kle- j 
bonas kun. J. Kučingis kan. A. 
Steponaitis ir kun. dr. A. Buč
inys. Visi trys priklauso vy
čiams. K. G.

Solistė F. Korsak pas 
kitataučius

Š. m. spalio 5 d. mūsų žymiau
sioji Pacifiko krantų solistė F. 
Korsak buvo pakviesta į penk
tąjį lenkų universiteto klubo ba
lių soliste ir garbės viešnia.

Jau keletas metų čia veikia 
lenkų “The Los Angeles Polish 
University Club”. Klube be ve
teranų yra ir studijuojančio jau
nimo. Tad jau šiais metais penk 

j tasis toks to klubo iškilmingas 
I “Semi-Formal Dinner”.

Fox Hill Country Club pasa
kiškai gražiose patalpose 8 vai. 
rinkosi visi kviestieji. Puošni 
publika savo įvairumu bei am-

i '

Jieškote pirkti naujus namus?

DOKUMENTUOSE JIEŠKOKIT ŠIO SKYDO
Štai ką Chicago,Title Insurance Policy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejndomo turto dokumentų ne
tikrumo, Chicago Title and Trust Company šią bylą 
gins, apmokės teismo išlaidas... Ir greitai išlygins bet- 
kokius nuostolius.

ChicagoT^ atldThlSt Company
Ut West tyashtngton Street, Chicago 2, Illinois...DEarborn. 2-7700

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ I
PRISTATOM I VISAS MIESTO 1 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baidų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7091

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2616 VVest 7lst Streel l’Kos|»e«l 8-5374

I t

DTENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLTNOTS
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EGVPTIAN TROOPS IANOED HFRE, 
ARE REPORTED OEPIOYEO ALONG 

SYRIA S BOEDER WITH IJPACI KIŠU TROOPS RtPOR.uO

AlONG SYRIA S BOROER

■, GYPRUS
i.' 'dilcrranean

I LcBANON STANOS FIRM 
IVITH M/EST AGAINST

' COMMUNISM. FOREIGN 
i MIMSTcR DEGIARES

LEBAHOMF o^'-'“ I

SYRIAN TPOOPS REPORi.O 
AlONG TURKIŠKI BOEDER

! R A Q
SYRIA GOVERNMENT 
DEMANDS FULL UN 

DEBATE ON OUESIION 
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Artimųjų Rytų politinė padėtis. Sirija turinti apie 35,000 vyrų, pašauktų prie 
ginklų, su 3,000 ar daugiau iš Egipto. Turkija galbūt turi milioną vyrų karių. Sovie
tai, kaltina, kad 50,000 iš jų sutelkti šiauriniame Sirijos pasienyje, ir kad, girdi, Jung
tinės Amerikos Valstybes skatinančios Turkiją pulti Siriją. (INS)

žiumi buvo labai įdomi. Kiekvie
nam malonu atitrūkti nuo kas
dienybės ir pasižvalgyti.

Iškilmingąjį balių pradėjo Mr. 
T. Stelnicki. Jis santūriai prista 
tė garbingus svečius, kurių tar
pe buvo filmų gamintojai, pro
fesoriai, advokatai, inžinieriai ir 
kiti. Paminėjo, kas jų dar tik 
šiais metais baigė universitetą. 
Gale prie viso to paminėjo la
biausiai Lenkijai rūpimą klausi
mą — laisvę.

Pradėjus programą, mūsų so
listę Fl. Korsak pristatė publi
kai ir apibūdino ją, kaip žymiau
sią dalyvę. Šį vakarą ji buvo vi
same savo pilnume, ir balsas 
skambėjo puikiai. Korsak pasi
tiko dideliu plojimu, kas reiškia, 
kad publika ją jau anksčiau yra 
girdėjusi. Solistė Korsak padai
navo tris dalykus iš operų. Po 
lenkų solisto Steve Henry, kuris 
pasirodė tikrai augšto ir kultū
ringo dainininko lygyje, Koriak 
padainavo duetą, kas buvo ste
bėtinai šiltai publikos sutikta. 
Programa ir kalbos buvo ang
lų kalba.

Po programos buvo malonūs 
ir linksmi šokiai iki vėlumos. 
Baliaus puošnumas ir publikos 
manieros tiesiog stebino. Daly
vių buvo apie 500. J. Karb.

IŠ ARTI IR TOU
VOKIETIJOJ

Kario dienas praleido Klaipėdoj.
; Atitarnavęs kariuomenėj būtiną 
tarnybą, vėl grįžta j Kauną, kur 
netrukus sukuria šeimos židinį. Vi-

strijoj, Salzburge. Bet ir čia juos 
karo audra palietė — kartą bom
bardavimui įvykus, jie neteko tų 
daiktų, kuriuos su savim buvo pa
siėmę.

Amerikiečių armijai išlaisvinus 
Europą iš nacių okupacijos, Edvar 
das su šeima persikėlė į Vokietiją; 
pradžioj apsigyveno Bambergo, 
vėliau Garmischc, Mittelvvaldo 
tremtinių stovyklose, būna UNR- 
Ros pareigūnas. Prasidėjus emig
racijai, ir Edvardui su šeima atsi
daro kelias į JAV-bes, kur juos pa
siima žmonos giminės p. Stepanau- 
skienė ir Simonsai. Chicagoj apsi
gyvenę, pradžioj Edvardas darbo 
negavo, tedirbo žmonjį, bet vėliau 

į ir jis dirba keliuose fabrikuose; 
ilgiausiai dirbo Raversono geležies 
fabriko sandėliuose. Edvardas 

i tuoj įstoja j Lietuvių Teisininkų 
| draugiją, kur dažnai išrenkamas 
įvairioms pareigoms: jis dažnai1

ruošiamuose pabūviuose nepamai
nomas pareigūnas. Dar begyven
damas Vokietijoj platina lietuviš
ką spaudą, remia liet. organizaci
jas aukomis ir darbu; Chicagoje 
gyvendamas rėmė liet. spaudą ir 

.aukojo Vardo mokyklai.
Nelemtoji liga paguldė Edvardą 

i ligoninę, kur buvo operuotas ir 
vos pora mėnesių pasirgęs spalio 
15 d. mirė. Pamaldos įvyko Šv. 
Antano bažnyčioje, kur pamokslą 
pasakė kun. Patlaba. Palaidotas 
spalio 19 d. šv. Kazimiero kapinė
se. Grabnešiais buvo velionies dar
bovietės darbininkai. Liet. Teisi
ninkų d-jos Chicagos skyrius, dar
bovietė ir kiti sudėjo keletą vaini
ku bei geliu buketų. Nemažas gi
minių, draugų ir pažįstamų būrvs 
velionį palydėjo į amžino poilsio 
vietą. Kapinėse atsisveikinimo žodį 
teisininkų vardu tarė Pr. Šulas.

Leo. Fab.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!
— PLB Vokietijos krašto są laiką. Edvardas tarnavo Valsty- 

, __ vės Kontrolėje revizoriaus parei-'1
tarybos posėdžiai įvyko Vasa- g0Se Tarnybos reikalais apkeliavo 
rio 16 d. gimnazijos patalpose visus Lietuvos miestus visur įgy- 
Huettenfe.de spalio f^-20 d. £»vpaS tU™ 

d. Be įvairių pranešimų ir dis-| darni su žmona Viliampolėj (Kau-
kusijų valdybos ir gimnazijos no Priemiesty)_ pasistatė namelius,

., . . , 1 ir augino du sūnelius,
reikalais, buvo svarstoma apys-1 x .. .. ,

, . _ _ I Iškilęs sovietų — vokiečių karas ,
kaita ir bendra finansinė pade-i privertė Edvardą su šeima pasi- 1 
tis ir sudaromos sąmatos nau- traukti iš Lietuvos, atsiduria Au- 1

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

jiems metams. Be to, įvyko 
Krašto valdybos, garbės teismo, 
kontrolės komisijos ir atstovų 
į PLB seimą rinkimai. Buvo
svarstomi ir kai kurie ateities i Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- į 
veiklos klausimai (gimnazijos ket4- laidotuvių ir kitų papuošimų. 
... .. , , T x I 2143 VVest GSrd Streetišlaikymo problema, Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų mi
nėjimas, kultūrinė veikia ir 
kt.).

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Telef PR 8-0833 ir PR 8-0834

Naujų namų savininkams
Dėl daugybės papildomai išlei

džiamų naujų nuostatų naujų na
mų statybos srityje, “clear title” 
yra būtinas ir svarbiausias pa
grindinis dokumentas įsigyjant, 
statant arba perkant naują namą.

Dėl namų stokos, būtinas rei
kalas nusipirkus tuojau namą už
imti dažnai priverčia pirkė.ją ne- 
jieškoti “title”, kas niekad netu- 

i retų būti daroma.
Geriausias ir saugiausias būdas 

1 apdrausti jūsų bet kokios nuosa
vybės “tatle” tai įsigijimas Chi
eago Title Insurance Policy rš 
CHICAGO TITLE AND TRUST 
COMPANY, kurios bendrovės skel 
bimas randasi šios dienos laidoje.

(Skelb.)

T
A. A.

JUOZAPAS KOLECHUS
Gyv. 4403 S. Maplewood Avė.

Mirė spalio 21 <1., 1B67, 8:20 
vai. vak., aulaukętt pusėn amž. 
Gimė Meluvojc. Ktlv iš Kauno 
apskr., Pajūrio parap.. Pana- 
mėlių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Roae (Gečaitė), Svoge- 
rls Krank Oečaa, Heaers duktė 
Adelino Klimas, jos vyras An
tanas, Jų aūnuM Mie.hael, Neseni 
duktė Estelle Kaymond, jos vy
ras Antanus, kiti giminės, drau
gai Ir pažjstami. Lietuvoje liko 
brolis Antanas. 2 brolio dukte
rys — Josephine ir Htella. 
Priklausė l'tenos Klubui. Buvo 
amžinas narys šv. Kazimiero 
Vienuolyno Rėmėjų Drang.; 
T. T. Jėzuitų Rėmėjų Draug.; 
švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
Marijonų Kongregacijos Rėmė
jų Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Avė.

laidotuves jvyks Aeštadlenj, 
spalio 26 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J švenč. 
I'. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nius stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuttfldę: Žmona Ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tol. I.A fa \ et te
3 3572.

— “Bulletin dės Presse — 
und Informationsaintes der

a ,

Bundesregierung” 152 numery
je plačiau cituoja fed. vyriau
sybes valst. sekretoriaus F. 
Thedieck paskaitą Tarptauti
niame diplomatų kongrese Salz-t 
burge apie Vokietijos Rytų Va
karų santykius. Paskaitoje bu
vo pabrėžta, kad, atleidus so
vietinę zoną iš sovietinio vieš
patavimo, išsijudintų ir sateli
tiniai kraštai. Kad yra galimi 
staigūs prasiveržimai, parodę 
Lenkijos ir Vengrijos pavyz-! 
džiai. Tad esą galima supras
ti, dėl ko Maskva laiko taip 
kietai savo rankose Vokietijos 
sovietinę zoną.

Teisininko Ed. Jurašo 
netekus

Edvardas Jurašas rrimė 1001 m 
lapkričio mėn. 25 d. Latvijoj tar
nautojo šeimoj. Dvejų metų būda
mas su tėvais atvyko j Lietuvą. 
Kaune Edvardas baigė pradžios 
mokyklą ir Mokytojų Profesinės 
sąjungos vedamą gimnaziją. įsto
jo į Kauno universiteto teisių fa- 

j kultetą, kurį baigęs įgijo diplo
muoto teisininko laipsnį. Jaunat
vėje buvo aktyvus sportininkas, 
žaidė futbolo komandoj KSKlube.

Pranešame giminėms, drau 
gams ir pažįstamiems, kad 
1957 m. spalio 9 d., sulauku
si 85 m. amž., Lietuvoje mi
rė mūsų mylima mamyte

A. A.

MAGDALENA
KREGŽDIENE

(Brazauskaitė)

Už jos sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos lapkr. 9 d. T. 
T. Marijonų koplyčioje, Chi
cagoje. Taippat yra užprašy
tos ir Gregorinės šv. Mišios.

Prašome gimines ir pažįs
tamus maldose prisiminti a. 
a. Magdaleną Kregždienę.

Pasiliko liūdesyje 2 dukte
rys: Leokadija Ramanaus
kienė, žentas Antanas; ir Ur
šulė Janušauskienė, žentas 
Kostas; 3 sunūs: Motiejus, 
marti Ona Celkytė; Juozas, 
marti Monika Česniūtė; ir 
Adolfas, marti Jadvyga Mi- 
liūnaitė; keturiolika anūkų: 
brolis Jonas: sesuo Uršulė 
Blauzdžiūniene, ir brolio sū
nus Pijus Brazauskas.

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

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

John VV. 
Pach&nkis

Chester
Vitkauskas

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automoMliu.

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

|sMltl.\KITK DABAR — Bl S PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 

JOKIO IMOKIMIMO. SI MOKftSITF KAPINIU HIENOJE.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliam# vieta

Tiem#, kurie gyr«n* kitos* mieste dalyse; gauelme 
koplyčią arčiau JOsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai - GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias,
1 vimaa dieną ir nak- 08. v sos e Chicagos irt 
I tį. Reikale š a u k t i a Roselando dalyse ir|

i tuojau patarnaujame, f

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

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

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET VArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhal) 3-9687

Huettenfe.de
Huettenfe.de
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KODĖL TAUPYTI IR KUR?

kyti taupymo tauidrovėsc, —
tvirtina Continental Savings 
sekretorė Lorraine Beczak.

Sąryšyje su paskelbta Tau
pymo savaite, Jūsų korespon
dentas buvo užėjęs j Continen- 

X Vysk. P. P. Bučio šeštųjų u, gavings & Loan Associa.

Santaupas geriausia lai-viską augštyn kojom verčia, 
bet surasti negali. Kelias die
nas susikrimtęs vaikšto, kol 
nuostolius užmiršta. Visų šių 
nelaimių taupytojai išvengs, jei 
sutaupytus pinigus padės į ge
rą apdraudą turinčią taupymo 
bendrovę.

metinių sukaktuvių proga šv, 
mišios bus atlaikytos penkta
dienį, spalio 25 d., tėvų marijo
nų koplyčioje prie Draugo. 
Vysk. P. P. Būčys buvo ilga
metis tėvų marijonų generolas 
ir daugeliu kitų svarių darbų 
yra įsirašęs lietuviškos kultū
ros istorijon. Tarp kitko jis yra 
suredagavęs V. D. vniversiteto 
statutą ir buvęs antrasis jo rek
torius.

X Cicero Augštesniosios Li
tuanistikos mokyklos mokiniai

tion, esančią 4559 S. Paulina 
St.

Šiai taupymo bendrovei pa
skutiniais 30 metų vadovauja 
gabus ir teisingas finansinin- 

1 kas V. P. Pierzynski. Bendro
vės direktorium jis yra nuo 
1916 metų, bet bendrovės va
dovybę perėmė nuo 1928 metų.

Continental Savings preziden
tas V. P. Pierzynski, pasikeitęs 
keliais žodžiais su Jūsų kores
pondentu, bendrovės reikalais 
išskubėjo į miestą, o pasikalbė-

šiais mokslo metais turėjo pir- jimą finansiniais reikalais pali-
mą savo sueigą, kurią pravedė 
mokinė Dalia šulaitytė. Ji savo 
žodyje pasveikino visus susirin
kusius į šią pirmąją sueigą ir 
nupasakojo tų sueigų svarbą 
mokinių savarankumui lavinti. 
Klaudija Galinaitytė supažindi
no susirinkusius mokinius su 
naujai pasirodžiusia beletristi
kos antologija ir iš jos meniš
kai paskaitė keletą ištraukų.

ko energingai savo dukrai Mrs. 
Lorraine Beczak, dabartinei 
Continental Savings sekretorei.

— Kur geriausia laikyti tau-

— Ar reikalingi formalumai 
taupymo sąskaitai atidaryti?

— Formalumai reikalingi, 
bet jie yra paprasti, — aiškina 
bendrovės sekretorė. — Reikia 
turėti kelis dolerius ir norą 
taupyti. Užeinant į taupymo 
bendrovę, pasakote keno vardu 
atidarote sąskaitą, duodate sa
vo adresą, parašote ant paruoš
to lapelio ir gaunate knygutę. 
Vėliau, kada turite kiek pini
gų, su knygute užeinate į tau
pymo įstaigą, paduodate pini
gus, o Jums tuojau į knygutę 
viską užrašo. Jeigu Jums rei
kia pinigų ,tai galite tokiu pat 
būdu juos paimti. Viskas ir 
vėl įrašoma į knygutę. O kai

pomus pinigus? — užklausė Jū- praeina pusmetis, tai į Jūsų: 
sų korespondentas. knygutę įrašomi ir tie pinigai,

— Pinigus geriausia laikyti 
kaimynystėje esančiose taupy
mo ir skolinimo bendrovėse, —

kurių Jūs nepadėjote. Tai pu
smetiniai dividendai, kuriuos 
neša kiekvienas taupomas dole
ris. Jėi taupomus pinigus lai-pareiškė Mrs. Lorraine. — Tau

pymo bendrovė yra saugiausia Į kote namie, tai jie nieko nene- 
Direktorius kun. Patlaba pasi- pinigams laikyti vieta. Namie ša> bet jei juos laikote taupy- 

pinigams nesaugu. Namai gali
sudegti. Kartu su jais sudegs

džiaugė jaukia mokinių sueiga 
ir paragino savo jaunuosius
draugus ateityje savo sueigose ir namuose laikomi pinigai. Į
labiau pasirodyti su savo sava
rankia kūryba. Sueigos metu 
buvo paužkandžiauta, o po to 
ir pašokta-pasilinksminta.

X Lietuvių Studentų sąjun
gos Chicagos skyriaus Įvyku
siame susirinkime spalio 18 d. 
Vyčių salėje buvo išrinkta 
1957-58 mokslo metų skyriaus 
valdyba, susidedanti iš sekan
čių asmenų: pirmininkas —

namus gali įsiveržti vagys. Jie 
mažesnės vertės daiktus gali 
palikti, bet pinigų nepaliks. Lai
kraščiuose dažnai skaitome apie 
įsilaužimus pro duris arba pro 
langus. Piniginėse arba palai
dus kišenėse pinigus taip pat 
nereikia nešiotis. Iš kišenės jie 
gali iškristi. Iš kišenės juos 
lengvai gali ir atimti. Vienas 
kitas bando pinigus namie pa
slėpti, kad vagys ir vaikai ne-Kęstutis P. Dirkis, virepirmi . „ .. . .

. . _ u tj- • »•- rastų. Pečiuj paslėpti pinigaininkas — Romualdas Kriaučių-!, , „ ,
, . . „ „ , kartais sudega. Sandelukonas, sekretore — Rasa Bet- , .

kauskaitė, iždininkė - Vita kamPan “zklatu3 P,mBUS Peles 
T, . ... .... ... ... 'suėda arba drėgmė sunaikina.Knaučiunaite ir reikalų vedeja „ .

Buvo atsitikimų, kad nesaugion

mo bendrovėje, tai jie neša di
delius nuošimčius. Mano karta 
nežino, kad bet kada taupymo 
bendrovės būtų mokėjusios to
kius didelius nuošimčius, ko
kius dabar moka.

— Ar visi gali taupyti?
— Taip, taupyti gali kiekvie

nas, kas turi šiek tiek pinigų, 
— aiškina toliau sekretorė Lo
rraine. Taupyti nesunku, jei 
žmogus yra įpratęs taupyti. 
Jis nei nepasijunta, kai atidary
ta taupoma sąskaita iš trijų 
skaitmenų, tuojau išauga į ke
turių skaitmenų. O Įprasti tau
pyti geriausia yra jaunatvėje. 
Šioje srityje tėvams uždedama

— Nijolė Kazlauskaitė. Pirmi
ninko adresas: 3922 South Ar
tesian, telef. YA 7-4593. Sek
retorė adresas: 1405 South 
Central, Cicero, III., telef. TO 
3-5555.

vieton užkištų pinigų ir pats 
taupytojas nesuranda. Jieško,

X Inž. psktn. Romualdas 
Viskanta neseniai perėmė

X Kun. J. Tadara,lakas, Auš- "D,raUgO" skaut« skyria“s 
„ . ... .. ... daktonaus pareigas iš ps. Br.ros Vartų klebonas Hamilton, __ .•

Ont., Canada, Šiluvos salezie-

LABDARIŲ BANKETE

(Mrtcago American phuio.)

L.R.K. Labdarių Są-gos bankete, kuris įvyko praeitą sekmadienį Chicagos Conrad Hilton viešbutyje, dalyvavo visa eilė augš
tųjų asmenų, čia matome, kaip žinomam, neseniai mirusiam prekybininkui Morris B. Sachs, per jo sūnų M. B. Sachs, jr.. įtei
kiamas pažymėjimas už nuopelnus labdarybei. Nuotraukoj matyti (iš k. į d.) teisėjas Wells, kun. Adominas, B. Palutsis, kard. 
Stritch, M. B. Sachs, jr., kun. kun. A Linkus ir D. J. Walsh.

CHICAGOS ŽINIOS’ iilmas i T

Apie 400 Chicagos matema-
Del ko automobilių 

nelaimės?
American Mutual Liability 

Insurance bendrovės viceprezi
dentas Arthųr Johnson, kalbė
damas JAV Saugumo kongrese 
Chicagoje, pažymėjo, kad di
džioji dalis automobilių nelaimių 
įvyksta todėl, kad vairuotojai 
nesilaiko nustatytų greičio tai
syklių. Jam pavykę nustatyti, 
jog kiekvienos 10 nelaimingų 
atsitikimų, devyniuose atvejuo
se buvo kaltas nesilaikymas su
sisiekimo taisyklių. Daugelis 
važiuoja greičiau, negu nusta
tyta. Kiti — lenkia prieš kal-

Saugo nuo "policininko” 
užpuolimo

Prie namų Arthųr Sisley,- 
7842 S. Bishop, Chicagoje, per 
24 valandas budi policijos sar
gyba. Bijomasi užpuoliko vieno 
buvusio policininko, kuris su
spenduotas už tai, kad tų namų 
šeimininkas apskundė jį ui ėmi
mą kyšių.

Šoferių unijos posėdžiai
Chicagoje posėdžiauja šofe

rių unijos vadovybė. Unijai yra 
nemažų rūpesčių, nes į vadovy
bę išrinktas Hoffa ir iki šiol 
buvęs Beck yra sugauti nusi
kalstamuose darbuose. AFL-

tikos ir fizikos mokytojų matė 
spalvotą kosminių spindulių fil
mą, kuris per WNBQ (kanalas

ti žiemos ir grįš ateinančių me
tų pavasarį.

— Aleksandrai ir tlr. Juozui 
Kazickams, 56 Lyncroft Rd., 
New Rochelle, New York, gimė 
ketvirtas sūnus; jie augina ir 
dukrą Jūratę, vyriausiąją.

5) bus penktadienį, 8 vai. v., 
rodomas visiems. Filmas vaiz
duoja ligšiolinius patyrimus 
apie ateinančius iš erdvių spin
dulius, kurie gali turėti nema-| _ Kun. Jonas L. vincius, 
žos įtakos j kasdienį žmonių I jaĮ3ar besidarbuojąs Šv. Boni- 
gyvenimą. faco bažnyčioje, Scotland

Mėnulio raketos modelis Texas Vra vienas seniausių Chi

ną. Kaikurie nesustoja skers 
galviuose, kur yra sustojimo CI° iiems P^^ino, kad jeigu 

jie nesusitvarkys, tai unija bus

Lapkričio mėnesį Adler pla
netariume bus išstatytas paro- 
don modelis Vanguard raketos, 
kuri į erdves neš amerikiečių 
dirbtinį mėnulį. Chicagos Par
kų distriktas tam reikalui pa- i 
skyrė $8,800.

cagoje gimusių lietuvių kunigų: 
yra gimęs 1891 m. rugpj. 29 d. 
Kunigu įšventintas 1918 m., 
taigi ateinančiais metais švęs 
40 m. kunigystės sukaktį.

ĮSIGYKITE DABAR

ženklas, o tik sulėtina važiavi
mą. Net 93%, vairuotojų prisi- 

didelė pareiga. Jie turi vaikus) pažįsta, kad jie kartais išgeria 
išmokyti ir įpratinti taupyti. Vė prieš važiuodami.
liau vaikai visą gyvenimą tė- Į Minėtan kongresas buvo at-
vams bus dėkingi. Tegu pra-(vykę apie 1,200 saugumo spe- į Persikels penktos armijos 

cialistų.

išmesta iš tos didžiosios jungti- |* ARTI IR TOLI 
nės darbininkų sąjungos. Šofe- I 
rių dabartinė vadovybė pareiš
kė, kad jie nenori būti išmesti.
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AUKSO KIRVĮ?

Juodelio. Naujasis redaktorius 
augštuosius inžinerijos .moks
lus baigė Illinois universitete 
bakalauro laipsniu ir, už pažan
gumą moksle gavęs stipendiją, 
tolimesnes inžinerijos studijas 
tęsė garsiame Purdue universi
tete, 1956 m. gaudamas ma
gistro laipsnį. Turėdamas augš
tas kvalifikacijas, R. Viskanta 
buvo pakviestas dirbti į valsty
bines Argonne atominės energi
jos laboratorijas, kur šiuo me
tu eina atsakingas pareigas.

Skautiškame darbe R. Vis
kanta ėjo nelengvas Korp! 
“Vytis” centro vald. pirm. pa
reigas 1956—1957 m. ir tuo 
metu įvykdė eilę nemažų dar
bų.

X Feliksas Kriaučiūnas, bu
vęs Lietuvos krepšinio rinkti
nės, laimėjusios 1937 metų Eu
ropos pirmenybes, dalyvaus 
Lietuvos krepšinio pergalių 20 
metų sukakties minėjime, šis 
minėjimas yra rengiamas Chi
cagoje lapkričio mėn. 9—10 d.

X Kun. Petrą Patlahą, Cice
ro Augštesniosios Lituanistikos 
mokyklos pedagogų taryba iš
rinko mokyklos direktoriumi.

x Tavo išsilavinimą liudija Kun- Prof P- Dambrauskas 
bute esančių knygų skaičius. dėl nesveikatos iš direktoriaus 
Spalio mėnuo yra lietuviškos1 Par(‘igų pasitraukė, pasilikda- 
knygos mėnuo, todėl ta proga mas mokykloje atsarginiu mo- 
padidink savo namų biblioteką, Rytoju.

nes namai be knygų tai namai . x Estella laurai tis I^nard 
be langų.

X Akt Julius Balutis ir Sta
nislovas Bernotavičius organi-

čių jaunimo stovyklavietės baž
nyčiai padovanojo Kryžiaus 
kelius-stacijas ir vieną sekma
dienį skyrė pravesti rinkliavą 
saleziečių statomos Šiluvos kop
lyčios naudai.

X Kasmetinis malonus susi
tikimas įvyksta Ateitininkų ba
liuje. Toks balius ir šiemet ruo
šiamas, įdomus savo programa 
ir jaukia bei linksma nuotaika, 
lapkričio mėn. 16 d. Western 
Ave. Ballroom salėje, 3504 So. 
VVestern Ave. Kviečiami visi tą 
vakarą rezervuoti šiam baliui.

X Adolfas Kregždys iš 
Brooklyno, N. Y., įstojo nariu 
į Lietuviškos Knygos klubą ir 
įmokėjo 5 dol. metinio mokes
čio. Už šį mokestį jis gali pa
sirinkti klubo leidinių už 7.50 
dol. Per keletą metų klubas yra 
išleidęs 50 tomų originalių lie
tuviškų knygų.

X Kun. Al. Spurgis, MIC, 
sakys pamokslą Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimo pro
ga, Šventosios valandos metu 
spalio 27 d. 3 v. p. p. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

Pamestinukė
Ant slenksčio Marillac Sočiai 

Center, 2822 W. Jackson blvd.,

štabas
Taupumo sumetimais sutel

kiama 13 JAV karinių distrik
tų į vieną penktos armijos va-

Chicagoje, rasta mėnesio am-: dovybę. Dabar armijos štabas,

V. P. PIERZYNSKI,
Prezidentas

deda taupyti po mažą sumą, te
gu neša į savo sąskaitą kiekvie
ną mėnesį, bet tegu turi savo

žiaus pamestinukė, kurią poli
cija nugabeno į Šv. Vincento 
prieglaudą. Prieglauda per 
spaudą skatina motiną atsiliep
ti. Prieglaudos seselės net pa
žada nemokamai kūdikį augin
ti, jeigu pati motina neįsten
gia mergytės pas save laikyti.

Atsuksime laikrodžius
Nakčia iš šeštadienio į sek

madienį, 2 vai., atsukami vie
na valanda laikrodžiai atgal 
Chicagoje, priemiesčiuose ir 
daugiau kaip 360 kitų Illinois 
miestų. Iš vasaros laiko grįžta
ma vėl į normalų.

Peiliu sužeidė moterį
Nežinomas piktadarys įėjo į

knygutę kiekvienas vaikas. namų rtsį 2114 w Birchwood, 
Taupymo bendrovės mielu noru(Rogers p&rke kur dviejų ma. 
atidarys vaikams taupymo sąs
kaitas, išduos jiems knygutes 
ir paims jų sutaupytus centus. 
Kiekviena bendrovė jiems ir 
nuošimčius prirašys. Svarbu, 
kad taupytų.

— Kaip biznis eina Continen
tal bendrovėje?

— Pas mus viskas eina gra
žiai ir tvarkingai. Neaugame 
taip pasakiškai, kaip kai kurios 
kitos bendrovės, bet mes stip
rėjame ir didėjame. Esame pa
tenkinti, kad galime tvarkin
gai ir naudingai patarnauti 
Town of Lake kolonijai ir gra
žiai sugyvename su kaimynų 
dauguma.

— Esame labai laimingi, kad 
turime direktorius, ilgus metus 
gyvenančius mūsų kaimynystė-

zuoja prie Cicero Lietuvių Ben- ] tojai neįleidžiami.
druomenės Dramos sekciją. X John Stanaičiui yra laiš-

X Kun. J. Kydikas, SJ, vėl kas iš Lietuvos, Veisėjų rajono, 
sutiko būti Studentų Ateitinin- šaulėnų apyl. Atsiimti ‘‘Drau- 
kų sąjungos dvasios vadu ge”.

praeitą pirmadienį buvo sunkiai 
sužeista automobilio. Paguldy
ta Šv. Jurgio ligoninėj. Lanky-Jje ir užimančius atsakomingas

vietas kitose prekybos ir pra
monės įmonėse. Pas mus di
rektoriauja John W. Thompson, 
kuris yra ir Campbell Soup 
bendrovės superintendent a s.

žų vaikų motina Ann Mason, 
32 m. amžiaus, skalbė drabu
žius. Norėjo ją nuskriausti, ta
čiau moteris pradėjo šaukti, tai 
užpuolėjas, peiliu sužeidęs jos 
porą rankos pirštų, pabėgo.

Mūsų bendrovės direktorium 
yra Clifford Lytie, West Desin- 
fecting Co. superintendentas; 
Victor D. Gaps (Gapsevičius), 
Atlas Fuel Co. prezidentas; Mi
chael A. Kolling, Hawthome, 
Melody transporto superinten
dentas; Thaddeus Beczak, įran
kių gamintojas, Joseph J. Ezers 
kis, nekilnojamo turto savinin
kas, John Yuška, namų savi
ninkas ir kt. Visi gražiai suta
riame ir dirbame ne tiktai Con
tinental, bet ir visų mūsų tau
pytoją gerovei, — baigė pasi
kalbėjimą gražia lietuvių kal
ba jauna, graži, gabi ir energin
ga Continental Savings bendro

vės sekretorė.

vadovaująs Illinois ir Missouri 
įguloms, bus St. Louis mieste. 
Štabo būstinė Chicagoje bus už
daryta.

Sugavo kišenvagį
Illinois Central geležinkelių 

stoty, pastebėjus, kad dingsta 
pinigai moterų rankinukuose, 
buvo už biletų kasoje pastaty
tas detektyvas, kuris sekda
mas žmones, pastebėjo, kad vie
na mergina specialiu įtaisu, pa
šieptu tarp laikraščio, pinigus 
išima. Vagišė tuojau buvo su
imta.

Daug studentų
Chicagos universitetas turi 

vieną savo padalinį miesto cent
re, 19 S. La Šalie Str., kur šį 
rudenį įsiregistravo itin didelis 
skaičius studentų — net 2,320. 
Daugelis jų ima studijuoti sve
timas kalbas. Pvz. į pradinį 
prancūzų kalbos kursą įsire
gistravo 74 nauji studentai.

Darbštūs lietuviai
Crane bendrovė leidžia savo 

laikraštį, kur skelbiaihi ilgesnį 
laiką joje išdirbę ir dabar į pen
siją pasitraukią tarnautojai. 
Paskutiniame numeryje lietu
viškai skambančios pavardės: 
J. Kelbus — išdirbo 27 metus, I 
R. Matis — 48 metus, M. Šova 
— 31 .metus.

įsūnijo 7 vaikus
Carl A. Johnson, 67 m., ir jo 

žmona Morta, 64 m., per teis
mą įsūnijo septynis savo dūk- i 
terš vaikus Vaikų tėvą šeima 
pametė, o jų motina jau turi 
keturius naujus vaikus su kitu. 
{sūnytieji vaikai yra 7—15 m. 
amžiaus, jau nuo seniau tos ge
raširdžių senelių globojami.

I Ar matėt, ar skaitėt šitų nuosta- 
— Oonnecticut Lietuvių Ka- blą. gražiausių lietuviškų pasakų 

talikų draugija spalio 26 d. Būtinai nuslpirklt! Bus džiaugsmo 
rengia savo sidabrinį jubilėjų. nuo,
Ta proga New Hawen Evening krauta:
Register įsidėjo platesnį drau- , Knyga iliustruota, dailiai išleista ir ° t J H Į plgl _ tlk J2.50.
gijos aprašymą ir nuotrauką 
kurioje yra draugijos jubilė
jaus rengimo komitetas: Regi
na V. Zaranka, Anne Bilksis,
Anthony Varshelka ir kun. A.
E. Gradeck.

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

— Muz. Juozas Strolia, Phi
ladelphia, Pa., gavo iš Sibiro 
liūdną žinią, kad jo krikšto tė
velis (motinos brolis) Juozas 
Bražioniš, kilęs iš Velykunų 
kaimo, Leliūnų parapijos, Ute
nos apskrities, neseniai miręs 
ištrėmime. Jo sūnus Bronius 
Bražioniš ir kaikurie kiti gimi
nės buvo anksčiau išžudyti, o 
visa kita šeima — vienos mo
terys — tebevargsta Sibire.

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616' 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
64u puslapių; 3/, colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų Bekmadienlų evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams tr 
aboliucijai; maldos apaštalystes mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 glesm.; 
Velykų lr vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio popierio; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos ratdfia; daug 
ryškių Iliustracijų.

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

KAS TIK TURI GERA SKONJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St Victory 2-4226
Atidaryta; pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


