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KAIP GYVENA LIETVIAI TREMTINIAI SIBIRE?
Pasakoja iš ten atskridusi 

Monika Gaučienė
JUOZAS PRUNSK1S

CHICAGO, III. — JAV pasiekė pirmoji tiesiai iš Sibiro ati
traukta Amerikos piliečio šeima, ir tas pirmasis laimėjimas pri
klauso lietuvių šeimai, kas parodo mūsiškių didelę energiją — šiuo 
atveju — nenuilstamas V. Gaučiaus pastangas.

Laukiant lėktuvo Chicagos -...... ...........
Midway aerodrome jisai buvo 1 mėnesį moka 250 —- 350 rubliu 
ta:p sujaud.ntas, kad J. Dauž- (nuo užskaitytų darbadienių), 
vardienė jį paprašė būti sienos Perkant — paltukas kainuoja 
atsirėmusį, kai klojo tarnauto- apie 300 rublių, batai nuo 40 iki 
jai raudoną kilimą, kuriuo ture- 300 rublių.
jo išeiti iš Sibiro atskridusi jol 
žmona ir du vaikai. Iš lėktuvo jie 
buvo išleisti paskutiniai. Skridi
mo per Atlantą išvarginta, lėk- n .. , , , .
tave mažai valgiusi, ji lipo paba-i , f™ S“‘"° buv0 ląba‘ sunku’ I
lusi, bet smagiai šypsodamasi sa ~ lensv““’. *» ^im“
__ __ ________ v-,, i kolchoze pasirinkti darbą. Musų

Nuo trečios vai. nakties 
kasdien prie karvių

vo nedažytomis lūpomis. Pas
kui ją sekė 16 m. duktė Rūta ir 
13 m. sūnus Romutis. Visi tėvo 
siųstais drabužiais aprėdyti ame 
rikietiškai.

A
Ttožčs, ašaros ir šypsniai

Aerodrome buvusių lietuvių 
šimtinė džiaugsmingai juos suti
ko stipriu „Valio“. Pliupsėjo 
amerikiečių fotografų ugnys. 
Kai vyras karštai apkabino savo 
per 11 metų nematytą žmoną 
tremtinę ir vaikus, daugelis aša
rojo. Vyras jai įteikė raudonų

tremtinė puma per 3 metus buvo 
karvių, kiaulių šėrike, o paskuti
niu metu perėjo prie kailių įriel 
žimo. Kas uolumu užsipelno or
diną, tas gauna teisę išvykti į 
laisvę. Todėl ji keldavo pusėje po 
dviejų, trečią valandą nakčia ir! 
melždavo iki 8 vai. vak., ranko
mis primelždama iki 150 litrų • 
per dieną (litras truputį didės-j 
nis už kvortą). Tokiu būdu ji pel-1 
nė ordiną Trudovaja Krasnaja 
Znamia ir gavo pasą važiuoti į 
laisvę. Vaikus šiemet jau nuo: 
mokslo metų pradžios buvo pa-,

rožių puokštes, kaimynų Lukų siuntusi į Lietuvą, o pati tuo tar- 
šeima — margaspalvių gėlių, ir Pu gavo vizą į Ameriką. Trims1 
grįžusi tremtinė Monika prata- dienoms parvažiavusi į Lietuvą 
rė: kaikurių dokumentų, ji pasiėmė

vaikus ir traukiniu grįžusi J Mas

TVilliam Gaučins džiaugiasi savo šeima at mykusia iš Sibiro. Dešinėje Monika Gaučienė, 
kairėje jų vaikai: Romuos, 13 EL-tų, ir Ruia, 16 metų, laisvi po 11 metų pastangų.

(Chicago American klišė)

Yemen princo Badr vizitas
Britanijoje — smūgis sovietams

LONDON, lapkr. 11. — Yemen valstybės princas Mohammed 
Badr vakar atvyko į Londoną. Princo vizitas Londone sudavė 
smūgį sovietų pianams Artymuose Rytuose.

Yemen yra sena karalija piet

— Per 11 metų nemačiau to
kių gėlių, o jas aš taip myliu...

Aerodromo laukiamajam kaip 
bičių spiečius apkibo juos korės 
pondentai ir lietuviai

— Aš esu laimingiausias pa
sauly žmogus, — kalbėjo Gau- 
čius (amerikietiškuose dokumen 
tuose rašomas Gavcus). Pasako
jo, kaip New Yorko advokatas

kvą iš 
JAV.

čia išskrido lėktuvu į

— Kaip su siuntiniais iš JAV 
į Sibirą ? — paklausiau ją.

— Siutimus gaudavau visus 
tvarkoje, — pasakojo tremtinė. 
— Niekas neišvogė nei vieno 
siųsto iš JAV ar iš Lietuvos. 
Siuntinius reikėjo atsiimti iš

Marshall MacDuffie prieš dvejus pašto, už 12 km. (apie 8 mylios) ‘ 
metus pasikalbėjime su Chruš- miestelio pašte. Nueidavome tai 
čevu iš jo ištraukė žodį, kad iš pėsti, Ui už nedidelį atlyginimą 
Sov. Sąjungos bus išleistos bet pavėžindavo pravažiuojanti ma- 
kurio amerikiečio žmonos, ku- šina. Geriausia siųsti anglišką 
rios norės grįžti pas vyius į medžiagą kostiumams. Už tokį 
JAV. Tas advokatas dabar ir pa- vieną nesiūtą kostiumą galima

Suezo kanalo
kompanijos šerininkam

būsią atlyginta
CAIRO, Egiptas, lapkr. 11. — 

Eugene Black, Pasaulio banko 
prezidentas, vakar kalbėjos su 
prezidėntu Nasseriu dėl atlygini
mo Suezo kanalo kompanijos šė- 
rininkams. Pasikalbėjimai buvę 
sėkmingi, pasakė Black. <

Black, užvakar atvykęs į Cai- 
ro miestą, vyks į Paryžių ir Lon 
doną Urpininkauti.

Jis šiandien išvyksta iš Cairo. 
Suezo kanalo kompanija Egipto 
nacionalizuoU praėjusių metų 
liepos mėnesį.

Nauja karo baimė nusiaubė 

visą Sirijos kraštą
DAMASKUS, Sirija, lapkr. 1L — Nauja karo baimė šiandien 

nusiaubė visą Siriją nranešimais, kad Turkijos kariuomenė atlieka 
ilgame pasienio ruože.

Keturi šimtai sirų studentų 
šiandien demonstravo Damasko 
gatvėse prieš Jordano karalių 
Hussein’ą.

Egipto laikraščiai pranešė: 
Jordano kariuomenė beveik su
kilusi prieš karalių.

Vakarų diplomatai bijo naujų 
bandymų nuversti Hussein’ą ar
ba nužudyti jį. Esą šiek tiek duo
menų, jog anti-Hussein’o jėgos 
stiprėja Artimuose Rytuose.

Potvynis Italijoje
FERRARA, Italija, lapkr. 11. 

—Po upė vakar patvino po smar 
kau3 lietaus. Italijos pareigūnai 
bijo, kad potvynis gali išgriauti 
užtvankas.

dėjo tremtinę atgabenti.

Sibiro miškuose

gauti 1,500 rublių. Perka rusai, 
bet perka ir daugelis siuntinių 
negaunančių lietuvių, kadangi 
susitaupę namų statytis nenori, 
visi pasinešę grįžti į Lietuvą, pi
nigai gi kartais nuvertinami, lai i 
kyti nesaugu, tai geriau visi nori 
turėti gerą drabužį. Taipgi pa-

Ji buvo į Rusiją išvežta su 
vaikais 1948 m. iš Gelindėnų kai
mo, Alsėdžių valsč., Telšių aps.
Tik 1955 m. vyras per amerikie
čių konsulatą Maskvoje sužinojo, .....
jos adresą. ji kilus, iš Smilgių i 
kaimo, Žarėnų valsč. Tremtin 
vežami jie buvo taip susijaudinę, 
kad ir valgyt uegalėjo. Pirmiau
sia ją nugabeno į miškus, kur 
jai, moteriai, teko dvejus metus
medžius kirsti, vis didėjant die- , ,, , ,
uos norma, nuo 6 iki 10 kietmet-i ~ V,9‘ P™44 , kaip
rių. Paskui ji persikėlė gyventi Į
drauge su tėvais ir broliu į kol
chozą, kur kambaryje gyveno 8

šiltų drabužių. Neverta siųsti 
cukraus, paprasto maisto, to jau 
galima nusipirkti vietoje.

— Ko /ūsų prašė išvažiuojant 
Sibiro lietuviai pasakyti JAV 
liet ūmams?

Norvegai pasiųs
kalėdinės eglutes

OSLO, Norvegija, lapkr. 11.— 
Norvegijos armija pasiųs penkio 
lika kalėdinių eglučių norvegams 
kareiviams, tamaujantiera Jung 
tinių Tautų pajėgose Gazos ruo
že.

žmonės. Miškuose mirė vyro mo
tina Gaučienė, ten buvo palaido
tas K. Mikalauskas iš Alsėdžių, 
Vota (iš Kalvarijos miestelio), 
Vaitkevičius (nuo Rietavo). Iš
mirė gana greit dauguma senes
niųjų. Laidoti su giesmėmis, be 
kunigo, tik vėliau atkeliavęs vie
nuolis jėzuitas pašventino jų ka
pus.
Moliniuose kolchozo namukuose 

Pirmieji metai Sibire buvo itin

nori išvažiuoti. Sako, geriau vai 
gytumėme tik kartą dienoje, kad 
tik galėtume gyventi su savai
siais Lietuvoje ar užsieny.

— A r Sibire turėdavote laisvą 
sekmadienį?

— Vasaros darbymečiais ten
ka dirbti visas dienas savaitėje, 
ypač kai aš buvau prie gyvulių. J 
Šiaip, laisvesniu laiku sekmadie-! 
niai švenčiami, ir valstybinės 
šventės.

— Ar turėdavote sau kokį dar-: 
žą ir savo gyvulių?

I
— Dirbantysis savo žinion ga-

sunkūs. Vėliau jau galėjo prisi- Ii gauti 15 arų (trys aštuntada
auginti bulvių, daržovių, užsi
dirbti. Žiemos ten šaltos, tai vie
tiniai dieną naktį krosnis kūre
na. Lietuviai iš tėvynės buvo pri
si vežę patalų, tai jie ir be ugnies 
naktimis nesušalo. Kolchoze na
mukai sukalti iš kokio medžio, 
apkrėsti moliu, nudažyti, juose 
vienas didelis kambarys ir dar 
antras namų apyvokai. Už darbo

liai akro) daržą. Kai kolchozo 
žemę įdirba, tai ir tą daržą pade
da apdirbti — duoda arklius. So
dinome bulves, daržoves. Sėklų 
gavome iš Lietuvos. Pirma turė
jau ožką, o paskiau įsigijau savo 
karvę, vištų, paršiukų. Vištoms 
laikyti buvome iškasę patalpas 
žemėje. Už tuos dalykus valsty
bei reikia duoti duokles: mėsos,

kiaušinių, kas turi avį — tai kai
lį ir kitokių duoklių. Dabar buvo 
girdėti, kad duoklės būsiančios 
panaikintos.

— Ką matėte būdama Kaune?
— Trumpai ten buvusi mažai 

ir mačiau. Yra statomų naujų 
namukų. Stato ir atskiri žmonės 
sau. Teleidžiama statyti nema- 
žesnius kaip 2 augštų, tai staty
dami turi bristi į skolą. Įstaigo
se daugiau kalba lietuviškai, bet 
ir rusiškai. Drabužiai gana žmo
niški. Mes iš Sibiro parvažiavo
me tokiomis vatinėmis kufalko
mis, tai mus kitaip aprėdė — čia 
jų niekas nenešioja. Kaune pasi-; 
siuvau iš vyro atvežtos medžia
gos suknelę, kuria ir atvažiavau. 
Kiek keista, kad Kaune įstaigo- j 
se, krautuvėse moteris dar vis 
vadina „Ponia“. Mokina vis sa
kyti „draugas, draugė“, tai kai- j 
kas ištaria ..Ponia drauge“. Kau 
ne yra veikiančių bažnyčių.

— Kaip su grįžtančiais lietu
viais į Lietuvą iš Pietų Ameri
kos ar iš kitur?

—Tokių neteko man sutikti 
nei Kaune, nei Sibire. Girdėjau 
tik kažką kalbant būk vienas pa 
siknręs.

— Ar tarp gyventojų yra kal
bos apie karą ? ■1

— Visur iš valdžios pareigūnų 
pusės linksniuojama tik „mir“— 
taikos propaganda.

(Bus daugiau rytoj)

Maskva neįsileido
darbininkų komisijos

YVASHINGTON, lapkr. 11. — 
Tarptautinė laisvųjų darbininkų 
unijų konferencija gavo eilę nu
siskundimų, kad Sovietų Rusi
joje nėra laisvės darbininkams 
organizuotis. Reikalui ištirti 
Tarptautinei Darbo organizaci
jai pasiūlyta sudaryti specialią 
komisiją, pirmininkaujamą prof. 
A Arutinian, bet sovietai atsisa
kė šią komisiją įsileisti, sakyda
mi: „Mes nesijaučiame kalti“. 
Čkoslovakijos ir Indijos atsto
vai reikalavimui nepritarė.

Pabare Egipto vadus
AMMAN, Jordanas, lapkr. 11. 

— Jordano karalius Hussein va
kar pabarė Egipto valdytojus, 
„kurie parsidavė komunizmui ir 
išnaudojo arabų nacionalizmą 
nukreipti vieną opiniją nuo sun
kios vidaus padėties“.

Išvyko į Maskvą
TORONTO, Kanada, lapkr. 11.

— MacDonald, poetas, dailinin
kas, muzikas, literatūros istori
kas .turįs 77 metus, išskrido į 
Maskvą. Jį pakvietė Maskvos ma 
žąsis teatras ir kiti sovietų kul
tūrininkai kalbėti Maskvos ir Le 
ningrado universitetuose bolše
vikų revoliucijos 40 metų sukak 
ties proga. Jo 10 dienų kelionę 
apmoka kvietėjai.

Autobusui apsivertus
ISTANBUL, Turkija, lapkr., • Vakarų Vokietija. Vokieti-

11. — Vienuolika keleivių šian- jos vicekancleriu išrinktas Lud- 
dien žuvo ir 19 sužeista, kai au- wig Erhard, ūkio ministeris, 
tobusas su 54 asmenimis apsi- prieškornunistas, antineutralia- 
vertė prie Duzce, šiaurinėje Tur tas ir Jungtinių Amerikos Vala
kijoje. 1 tybių ūkio sistemos šalininkas.

Tarp Izraelio ir Egipto vėl pa
didėjo įsitempimas. Neutralūs 
diplomatiniai sluog3niai Jeruza
lėje pasakė, jog Egiptas vėl at
stato savo pėstininkų ir tankų 
bazes Sinajaus pusiasalyje; tai 
daro praslinkus vieneriems me
tams po sustabdymo karinių 
veiksmų toje srityje.

Šie pranešimai atėjo tuojau po 
to, kai Izraelio pareigūnai įspė
jo Egiptą, kad Izraelis griebsis 
griežtų priemonių prieš Egiptą, 
jei jis nepaleis sučiupto Izraelio 
laivo ir Izraelio jūrininko, paim
to neseniai iš neutralaus laivo 
Suezo kanale.

Cairo, Egipto sostinės radijas 
nuolat ragina arabus užpulti 
Hussein’ą.

Pusiau oficiali Artimųjų Rytų 
žinių agentūra pranešė iš Damas 
ko, kad Sirijos laikraščiai skel
bia, jog Jungtinių Amerikos 
Valstybių agrikultūros sekreto
rius Benson pataręs Hussein’ui 
pagreitinti planus perkelti Pales
tinos pabėgėlius iš Izraelio pa
sienio į nederlingas aplinkes Sau 
di Arabijos pasienyje.

Tokie pranešimai galėtų už
degti pabėgėlius prieš Hu&3ein’ą 
ypač po to pranešimo, kad Jor
dano premjeras — Samuir Rafai 
slaptai susitikęs su Izraelio mi- 
nisteriu pirmininku Ben - Gurion 
pabėgėlių perkėlimo reikalu.

^idwest Inter-Lib.žry Ccnter, CKcitfi

vakarinėje arabų pusiasalio da
lyje. Yemen karalija praėjusią 
vasarą gavo ginklų iš Sovietų 
Rusijos. Yemen karalija turi 
1,500,000 gyventojų; žemės plo
tas — 75,000 kv. mylių.

Vainikuoto princo Badr atvy
kimas į Londoną turi nepapras
tos reikšmės, nes duoda gerą pro 
ją baigti Yemen kariuomenės ir 
jritų pajėgų susikirtimus Ye- 
nen — Aden pasienyje. Britani
ja turi kareivių garnizonus Aden 
n-otektorate. Jau kelerius metus 
jritai pešasi su yemeniečiais.

Turį viltį
Atvykus į Londono aerodro

mą, princas Badr laikraštinin- 
-cams pasakė: „Aš tikiu, jog šis 
mano vizitas pagerins Yemen 
santykius su Britanija, atsižvel- 
g.ant į abiejų kraštų interesus“.

Yemen karalija ginčijasi su 
Aden protektoratu dėl pasienio. 
Prieš sovietams pristatant gin

140 keleivių sužeista
Queen Elizabeth laive
CHERBOURG, P r a n cūzi ja, 

lapkr. 11. — Jūrinė audra apdau 
žė Britanijos keleivinį laivą 
Queen Elizabeth ir jis šiandien 
Įplaukė į Cherbourg uostą išlai
pinti 140 sužeistų keleivių aud
ros metu.

Tarp sužeistųjų yra kino ak
torius Akim Tamiroff, Rumuni
jos užsienio reikalų ministeris 
Mijefa Balanesco ir Albanijos 
užsienio reikalų ministeris Ne- 
har Ushtylla. Du pastarieji grįž
ta iš Jungtinių Tautų suvažiavi
mo New Yorke.

Arabai grasina
BERLIN, lapkr. 1L — Vokie

čiai vakar pradėjo statyti 476 
tūkstančių dolerių vertės žydų- 
bendruomenės centrą vakarinia
me Berlyne. Apie 6,000 žydų da- 

klus į Yemen’ą, britai kelis kar-1 bar yra Berlyne. Prieš Hitleriui 
ateinant į valdžią Berlyne buvo 
190,000 žydų.

Stato centrą
BONN, Vokietija, lapkr. 1L— 

Vokietijos vyriausybė sutiko už
megzti diplomatinius santykius 
su Izraeliu, tik pasiūlė su tuo ne
siskubinti. Devynios arabų vals
tybės įspėjo Vokietiją, kad jos 
griebsis priemonių prieš Vokieti
ją. jei ji užmegztų diplomatinius 
santykius su Izraeliu.

O JAV valstybės sekretorius 
Dulles stengiasi atnaujinti res
publikonų ir demokratų bendra
darbiavimą užsienio politikoje.

tus siūlė tartis.

Arkivyskupas Makarios
grįš į Kipro salą

NICOSIA, Kipro sala, lapkr. 
11. — Nacionalistų laikraštis 
Ethos vakar pranešė, kad graikų 
ortodoksų arkivyskupas Maka- 
rio3 į Kiprą grįš gruodžio mėne
sį pabaigoje.

Britų uždraudimas atvykti ar
kivyskupui Makarios į Kiprą bū
siąs atšauktas prieš Kalėdas.

Kainos pakilo
PARIS, Prancūzija, lapkr. 11. 

— Prancūzijoje šiemet maisto 
kainos pakilo 10 — 100 proc., 
palyginti su praėjusiais metais. 
Prancūzų frankas nukrito iš 350 
frankų už dolerį iki 463.

• Sovietų Sąjunga. Maskva 
nieko naujo neskelbia apie mar
šalą Žukovą, tik kritikuoja so
vietų kariuomenę, kad jii atito
linta nuo komunistų partijos.

KALENDORIUS
Lapkričio 12 d.: Šv. Martynas, 

popiežius; lietuviškas: Austo
mas.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 4:34.
Oras

Oro biuras praneša: dalinai 
apsiniaukę ir švelni temperatū
ra.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
| SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhower, patikrinęs sveikatą Walter Reed 
armijos ligoninėje, vakar po pietų grįžo į Baltuosius Rūmus ir ten 
tarėsi su gynybos vadais.

— Sputniko 11 šuo jau negyvas, pranešė Romos komunistų
laikraštis ir Maskva.•

— Sirija jaudinasi, kad Turkijos armija atlieka karinius pra
timus keturiose vietose prie Sirijos pasienio. Kaikurie šaltiniai 
teigia, kad nesą oficialių pranešimų apie Turkijos kariuomenės 
manevrus.

— Prie rytinės Vokietijos vyriausybės būstinės vakar buvo 
girdėti susišaudymai. Vakarų Berlyno policija, stovinti netoli būs
tinės, girdėjo apie 26 pistoleto šūvius prie pastato išėjimo.

— George F. Kennan, buvęs Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Rusijai, įsitikinęs, kad sovietų komunistų bosas 
Nikita Chruščev turbūt greitai bus nustumtas nuo jo „galybės 
viršūnės“. «^|

— Pan America World linijos lėktuvą, dingusį praėjusį penk
tadienį, įieško 25 lėktuvai, S povandeniniai laivai, 8 pakrančių 
sargybinių laivai ir lėktuvnešis. Lėktuvas su M keleiviais dingo 
Pacifike.

— .Pilipinai šiandien renka prezidentą, aštuonis senatorius ir 
102 atstovus.- Apie 6 milionus asmenų dalyvaus rinkimuose. 7 mi- 
lionai žmonių turi teisę balsuoti.

—> Hamburgo miesto taryboje, vakarinėje Vokietijoje socia
listai la'mėjo 68 rietas 15 120 vietų rinkimuose, o Adenauerio 
krikščionys demokratai gavo vietą.

— Diplomatai spėja, kad Nikita Chruščev greitai atsikratys 
sovietų užsienio reikalų ministerio Gromyko, nes Chruščev jo ne
mėgsta. Chruščcvui reikia lankstesnio vyro „šaltoje ir karštoje“ 
politikoje.

— Filipinuose Manilos apylinkėje vakar siautė didžiulė audra.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS”

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Čhicago, 32

TAUTOS GEROVE — VISŲ GEROVE
JoNAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. J. ledynus ir 1.1. Bet tūkstančius kar

i Gamta savyla turi daug turtų, lietuvis galėjo įsitvirtinti dabar tų daugiau buvo tokių, kurie, die-
Todėl žmogui kovoj dėl būvio, dėl gyvenam, se vietose Medžioklė, na r*° d-į:no* dirbdami rodos, pa-, 
geresnio rvtojaus tenka daug dirb- žvejyba, žemės darbai buvo atlie- T,rastus darbus, pastatė gražiau-, 
ti ir vargti. Daug prakaito ir krau kami talkos būdu. Talkon eidavo 81u® ™eatu8, nutiesė geležinkelius.
jo sugėrė ta žemė maitintoja, ku- giminės ir kaimynai. 

TpIpviyifM ir CVeilratA I r*os karaliumi šiandien yra žmo- Net vėlesniais laikais, kada bu-
gus. Kad savo karalių žemė išm >i vo praėjęs įsikūrimo periodas, tal- 

Ziemos metu, kai lauke oraB'ti jaudinančių vaizdų. Jaunas tintų, negana sumanumo, bet rei- ka kaimyno kaimynui neišnyko, 
yra šiurpus, kai padan?ė švininė į vaikas ne tiek protauja, kiek kia ir jėgos. O jėgos žmoguje nė- Išlikusios rugiapjūtės, šienapjūtės,
ir niūri, kai dienos trumjx>s, o 
vakarai ilgi, žmonės nevaikšti- 
nėja po parkus. Tada jie daž
niausiai namie būna ir televizi
jos programų žiūri ir naujausias 
žinias apie bolševikiškus “sput- 
nikus” gaudo.

Ar televizija žmogaus sveika
tos nežudo, ar jo amžiaus ne
trumpina, ar jo sveikatai nepa
kenkia, — tai klausimai, kuriais 
visi turėtų susirūpinti. Tie di
džiai svarbūs klausimai yra taip 
platūs, kad vienu straipsniu ne
bus galima visko aptarti. Eko-irijos programų žiūTėjimų 
nomistas j šiuos klausimus vie
naip žiūrės ir savotiškai aiškins, 
moralistas — kitaip, o gydyto
jas vėl kitaip.

Kad televizija baigia žudyti 
galingąją filmų pramonę — tai 
visiems aišku. Kad televizija iš

ne
jausmais gyvena, tad šiurpūs 
vaizdai televizijoje vaiko pasą 
monėje palieka neišdildomus į- 
spūdžius ir gali blogai paveikti 
į jo nervus, gali jo gyvenimo 
ateitį nukreipti blogon pusėn. 
Saugok savo vaiką!

Ar televizija akims nepaken
kia? Taip, gali regėjimui pa
kenkti, jei perilgai vienu tarpu 
žiūrėsi, arti prie televizijos apa
rato sėdėsi. Dr. James B. Kelly 
paskelbė, kad akis apvelka ka
taraktų nuo neatsarzaus televi-

ra tiek daug. Juk žmogus minkš- 
‘esnis už akmenį, silpnesnis už 
šimtmetiųį ąžuolą, lėtesnis už vė
ją, silpnas prieš audras, lietų ir 
snusrą; pavojingi kartais iam ir 
laukiniai žvėrys: tigrai, liūtai ir 
kiti; ne visus kalnus žmogus gali 
užkonti ir į jūrų gelmes nusileis
ti. Be to, žmogui pavojinga ugnis, 
Davojingas vanduo, nepasiekia
mos galutinai augštvbės ir t.t. žo
džiu, net tie dalvk?i, kuriais žmo
gus naudojasi, kuriuos jis priver
tė sau tamau'i, sudaro žmogui 
daug nepatogumų ir pavoju. Jei 
žmogus gamta apvaldė ir dauge- 
’iu atveių padarė sau naudingą, 
♦ai ne vien savo sumanumo dėka, 
b?t ir fizinės iėgns pagalba. Va- 
d’nasi, žmogaus jėga pasireiškia 
ne viename asmenvle. bet dides
niame žmonių sambūryje.

Lietuvio praeities buitis
Lietuviai gyvena tame Europos 

žemyno plote, kuriame kadaise bu-

)in>rūtės ir mvnės dainos aiškiai

Televizijos aparatų “reeeiver 
tubes” normaliai veikia su 15,- 
C00 vatų transformatorium. Bet 
dabar kaikurios dirbtuvės į tele
vizijos aparatus deda 30.000 iki neįžengiamos girios, neperbnen- 

,, ,,, . . „ , darni pelkynai, gilios ir sraunios
40,000 voltų boosterius , kurie upėai žavingi ežerai, akmenimis 
panašiai kaip X-ray gamina pa- nusėti klcniai ir kalvos, čia lie- 

tuštino teatru ir koncertų sa- vėjingus gamma radiacijos spin tuviui reikėjo surasti maisto, pa
les — tai irgi visiems žiromą. dūlius. Toji gamma radiacija nfpabūVų^ko medžioti "lalki- 
Kad televizija naikina knygų: gal ne tik akis sužaloti, bet ir iš- niai žvėrys ir gaudyti žuvys. No- 
skaltymą, mažina knvgu spaus- i šaukti pavojingas kraujo ir liau-, rint pasigamin'.i dirbamos žemės 
dinimo tiražą, ir bibliotekosna ! kų ligas. Ar tokia televizijos 8klYPfb reikėjo iškirsti mišką,, iš-

“boosterio radiacija gali būti ĮteSi pašalinti akmenis, šie darbai 
vėžio priežastimi, tikrų dvome- nebuvo vieno žmogaus darbas. Tik 
nų n" ra, tač’au atsarga gėdos j organizuota jėga,

Nežinia, kodėl valdžia

radęs Ameriką, vienas Stanlejus, tvirtovę, pastatytą iš meilės lietu- 
I pirmas perėjęs Afrikos vidurį, vie vio lietuviui. Žiūrėkim, kad nebū- 
nas Nansenas, leidęsis į šiaurės, tų griovio tarp pertekusių ir skur

džių. tarp persisotinusių ir išalku
sių

Tai KEUanoe 6-1811
OR WALTER I. KIRSTUR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street 

Va), r • t .tuliku., evivlrtad n
peuktad nuo 1--4 p .p. 6:80—8:10 
vai. vak Trečlad «r šeštad 1—4 v

padarė didžiausius tiltus, iškasė 
milžiniškus tunelius; besirausdami 
kasyklose, pristato žmonijai rei-1 
kalingų dalykų: ekmens anglies, 
naftos, geležies, aukso ir kitokių 
iš žemės išimamų vertybių. Cki-

P. AILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas • (*ro(*-aiatas 

<i aralal-t*ioleaul, M- d uao 
4«*ai speo. pagalba kojon

(Areli KnpporU) ir Lt 
VaL: 9-4 Ir 4-8 Aeštadlenlals u 
IRTHOPEDIJON TECH M KOH LAK

2850 W. 63rd St. Chicago 29. III 
TH PFtaepect S-5OS4

kalba, kad tie darbai buvo talkos ninkai ir laukų darbininkai, puren
darni žemę Ir augindami ioie au 
galus, parūpina visai žmonijai 
maisto

Taigi, kaip matome, didieji žy
giai. kad ir gražiai žiba, tačiau re

tumas ir paslaugumo paprotys. Jis vra, 9 kasdieniniai — daugiau 
palaiko tarp mūsų gerus santy- gvvenlmiški. Todėl darvtini kas- 
kius, auklėja artimo meilės jaus- dieniški atradimai, bet dažni žino
ma kartais gelbsli kitus nepertek- niSki, persunkti artimo 
liuose. švelnina socialini nelvgu- jausmų.
mą, o tai kelia visuotinį pasiten- I žodžiu

darbai.
Artimui meilė ir parama

Ir dabar gerbtame ir gaiviname 
mūsų senovės tautinį meną, dai
nas ir tautinius šokius. Nepamirš-

oftoo Ir buto Ol.ymplc 6

0R. R. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1988 W. lūžta SU Cicero
meilės Kasdien 1 8 vai Ir 8 8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius 
š»*»adlen Into ' ’ «br. « poni-

. , , , x » - - . , matykime artimo gvve- ~
kinimą ir tautos geroves pažanga „ima. nutekusį i skurdą., ir dėl to Je‘

Taigi tautos gerove nuoširdžiam rvžkjmės jam padėti. Sudarykime
lietuviui negali būti svetimas rei- vieną kūną ir vieną neįveikiamą 
k? tas. Tautos gerove yra visų tau
tieČių gerovė. Jei kurios tautos , ........... - ------------ .------~
vaikai gyvena nepertekliuose ir• 
skurde, tai tą tautą negalima lai-Į
kyli laiminga. Todėl tas, kas rūpi 
naši tėvynės laime, negali užmirš
ti jos vaikų. Kas myli Lietuvą, ; 
tas myli lietuvį. Kas lietuviui pa- į 
deda, tas Lietuvai tarnauja. Sve-Į 
tur atsidūrę daugelis mūsų tau-, 
tiečių, pasidarė žymiai stipresni 
materialiniu požiūriu, negu tėvy
nėje likusieji mūsų artimieji. Ta
čiau ar visi mes jų skurdžią padė
ti atjaučiame ir ar jiems padeda- 
dame ?

Lietuviams, mylintiems savo kra 
štą, šis reikalas negali būti sveti
mas. Lietuvis negili būti savanau
dis, besirūpinąs vien savo reika
lais, visai neatsižvelgdamas į sa
vo avimuosius, pasilikusius Lie

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 

“DRAUGE”
4545 W. 63 St, Chicago 29, Iii.

liaukite KEdile 3-786*
DR. EtylLY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Are.
V AL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 
vak pirm. antr, ketvtrt 8-8:8«» 

Trečlad tik rubI tania.

i DR. IRENA KURAS

mažiau žmonių lankosi, tai kny
gų leidėjams ir spaustuvinm 
karna kelia susirūpinimą. Tie
siog nėra laiko kada skaitvti i nedaro
knygą, kai maži vaikai ir dide- i leidžią naudoti “boosterius ~
Ii “vaikai” daugelį valandų kas lėvizijoie. kėliui maisto, kaip motinos pie- lr^A^a'ms ,,dažnes2j.ų pro;
savaitę yra jbedę savo akis ) daugiau kitu klausimų nas‘ 1 kltą tamstcs klausimą, ar juo8 nleka8 bpŲ ne.

, . ,.5 ... , . žindymo metu motina yra natū- du;s ir medalių ant krūtinės ne-
apie te ev.zijos vei imą. į ano I rajįaj apsaugojama nuo neštu- sągstys, tik mūsų lietuviška sąži- 
-a„s avckata. bet ap:e ta, teks mQ „e njuap

labai retų išimčių, tačiau, kol Tik vienas buvo Kopernikas, 
motina savo krūtimis maitina PiŲh?3 supratęs, kad žemė sukasi

tuvoje. Tad kss nemoka ar, kitaip 
ranka j ranką tariant, nenori aukotis dėl artimo, 
____________  tas ir kitiems tėvynės reikalams

nebus paslankus.
te-lra sveikesnio Ir geresnio kūdi- Kasdieninis gyvenimas teikia

televizijos aparatą.
Mokytojai ir rrokvklų admi

nistracijos yra svs'rūpinusios 
kad mokiniai mokyklon ateina 
miegūsti, blogai pamokoms pa
sipuošę ir dažnai kvotimu ne
išlaiko. Jie perdaug valandų iš
eikvoja prie televizims ir netur 
laiko mokytis. Dar blogiau, kad 
mokinių moralė krinka.

Kad dabar jaunųjų krimi“a- 
listife. gaujos siaučia ir plačiau
siai siaubia visą krašta, tai vis 
jaučia ir aimanuoja. Čia tai ne 
televizija kalta, tik televizijom 
programų tvarkytojų ir “spon- 
sorių” nesupratimas, neapdairu

mai kitą sykį parašyti, 
j Skaitvtoiams tuo tarpu patar-
tina niekada nesėdėti arčiau,prie ^^i/ii'nėščia netamna.’Tai, aplink saulę- Kolumbas, at
televizijos aparato, kaip sesetos; , . . Y -------------- ------------------ ---- —. . t a i- „„ toks nuostabus yra gamtos sunėdų atstume. Juo toliau nuo1 J b
televizijos aparato 
bus saugiau.

sėdėsi, juo rėdymas.
*"45^^^.4E5«i«i«^^j»;NE^:«!lWS:4E3IRlfN5NeNe!lWF

Pagelbsti nugalėti

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

DIRBTINIU DANTŲi i

0R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NaojM Mlreeae: 4200 W. Ii3rd St 
Oftoo te*. KKlianue 6-441U 

Beaki, telet. GRovehlU. 6-0611 
Valandos: 1-8 p. m , g.a p u, 

Peuktad. ttk po pietų. 
Tredlad Ir AeAtad pasai sutarti

Oflau tel. OLdffalde 4-2666 
ReatdencUuo: LAfajeUe S-Ii7a

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Weet 47th Street
(Kampaa 47th ir Hetmltago)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. va*
-teatan nuo iki 8 vai.. 18akyr. sek

DR. FL TALUT-KELKA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvle Opera House, karo b 868) 

Vai. kasd 12—4 
TeL CEntral 6-2264 

6002 Wwt 16th Str., Citwru 
| Vai. kasdien 6-8, ftettad. 1-2 vai 

Tol. TOwnhaU 8-0666 
Kitu laiku ir trečlad. ausltarua 

Redd. tel. HEmlock 4-7080(Gydytoja Ir Chirurgė)
KTĮniKIŲ IR VAIKŲ LIGI, 

SPECIALI STB
2164 South WeMern Avoniao

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad. antrad., ketv. ir penktai! i 
nuo II vai ryto Ik! 1 vai. p.p. Ir nuo ! 

į 6 v 8 vai vakare Trečlad.
11 vai. ryto 1 v p p. fieitad 
<'Al ryto Iki 8 vai. popiet 

«Mimiwmwiiiiiu»MMiiiHi>iiiiHimiiiiiiiHiiiiiiii,iiiiiiiiiiiitiiiiiuu!!iiiuiiii!iiniiii,iiiiiu>ii Office tel. RE 7-1166
—------------------------------------------------------------------- i R«* tel tt'llhrnnk 6-3766

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
sydytojai ir chirurgai

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarliua 
'61 valandos skambinti telefonu, 

HEnilock 4-1662 nuo 2 iki 9 vaL 
p. p. kasdlan tftskvrus trečlad i l 
Sekta d

Res. tel. ORovehlll 6-5608

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

(Bendra praktika Ir moterų ligosi
nuo j 0,lsM k 5100 S. Wertern Avė

11 i 5®*- PRospect 8-1228 arba WE 6-567' 
■ Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼., Antr 
1 Tred. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., SeStad 

7*1- popiet Ir sulig susitarimu

Tel. oftoo HE 4-2128, rea GIb. 8-6166
DR. V. P. TUMAS0N13

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
f71st ir Gamrbeil Ava>

Vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6; šeštad. 2—4 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlU 6-2823
, DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
2524 West 69th Street 

(68-os Ir MnplcvvooO Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

TeL ofiso AVA 5-3010, rvz. PR 6-73X3
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. ' 
1—4 Ir 6—8: šeštad. 1—4; trečiad. | 
uždaryta

OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GETtKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
tai. kasdien 10-12 vai. Iv 7-8 vaL 
-ak. Šeštadieniais 10 j vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Oftoo ‘elefonae: PR 8-3228 
Kew teief U'Albruok 6-5076

Tel. oftoo — HE 4-1202 arba BEp. 
7-6700. Namų — PR 6-4782

D R. A. M A C I D N A S
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki K vai vak.

oriso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
liet. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

I (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
j Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 

Šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHTRURG® 

Office: 10748 -oiitb Mlcbigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v*.|, 
Vai,; kasdien nuo 6 v, v. Iki D v. r., 

Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Oftoo — PUIlmaa 6-6766 
Buto -- RFverly R-R946

FeL ofiso PRospect 6-6400
Rezld. PRospect 6-8400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevIčlfitS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU! 
6248 South Kedrie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 4-8 vat 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
Ir kitu Ir Iki] tik RiiMltR rii«

VIKTORO K O 2 I C O 9 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalyB
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-958.1

laisvumus Ir riijcstĮ
Daugiau nebebūkite varginami Ir 

j neturėkite blogos savijautos dėl la‘s-
Atsokvmas F. T. ---  Į tamstos; vų. klibančių dirbtinių dantų. FAS-

THEET, pag-erinti nlknlinini (be rūg
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 
plokštelių laikys Jas tvirčiau, tad ir 
jausitės daug patogiau. Išvengkite * 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite FASTEETI-I Į 
šiandien bet kurioje vaistinėje.

klausimą, koks šepetukas dan 
tims valyti yra geriausias, ar 
nyloro, ar kitoks, — reikia pa-

mas arba tiesiog velniui tarnavi-j sakyti, kad geriausias ir svei- 
maa yra kaltas. Ir koki yra te- į klausias dantims šepetukas ir 
levizijų programų siužetai? Na- valytojas yra žalia morka. Po

Perskaitę “Draugą” 
jį kitiems.

duokite

gi — žudynės, kankinimai, sa
dizmai, spiegimai, tvirkinanč:os 
įtampos ir kitokį gašlumo, bai
mės ir niekšiškumo pradai, ku
rie persunkia jaunuoliu mintis 
ir išdilgina jausmus iki tokie

valgio sukramčius žalią morką, 
dantys puikiausiai. nuvalomi, 
fantų smegenys sustiprinamos 
ir dantims yra labai sveika. Po 
morkų žali obuoliai ir selerijos 
yra geriausi gamtos duotieji dan

laipsnio, kaip niekad praeityje ‘jms valyti "šepetukai”, kurie
to nebūdavo. Nejuokais pasipy
lė protestai iš American Medica1 
Association, American Bar As- 
aociation, The League of Decen- 
cy, iš dvasiškuos ir daugybė' 
kitų organizacijų, kad tie tele- 
vizininkai liautųsi demoralizavr 
Amerikos vaikus. Reikia tikė
tis, kad švarioji Amerikos di- 
džiuomenė nugalės kriminalizme 
skleidėjus ir televizijos progra
mas kaip reikiant apšvarins.

O kaip televizija veikia į svei
katą? Kas žmogų palinksrpina 
prajuokina, ramina, tai yra sve; 
ka- Kas žmgaus jausmus dilgi
na, nuotaiką slėgia, baugina 
graudina, sukrečia — tai ner
vams nesveika. Ypač tie, kurie 
turi peraugštą kraujo spaudi
mą Ar Silpną širdį, privalo veng-

dantų nesužeidžia, bet gerai nu
valo.

Atsakymas J. A. — Tamsta
^avo laiške sakai, kad labai mėg 
'ti valgyti silkes ir koks ten kai
mynas pasakojo, kad nuo silkių 
galima gauti akmenis inkstuo
se. Klausi ar tai tiesa būtų. Ne
bijok, nuo silkių valgymo tams
ta jokių akmenų inkstuose ne
rausi. Silkes ir bendrai jūrų žu
vį valgyti yra sveika, nes be 
maistingų dalių jūrų žuvyse yra 
jodo (jodine), kuris apsaugoja 
žmogų nuo pagurklinės liaukos 
hypertrofijos (padidėjimo). Sū
rimą patartina nuplauti vande
niu.

Atsakymas O. M- — Žindyti 
kūdikį krūtimis yra ne tik mo
tinai sveika, bet ir kūdikiui. Nė-

PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

ITALIJOJE

DR. VL. BLAŽYS
"LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

r 4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Daman Ava. i 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. oftoo LAfayette 8-6048 
Res. W4lbroob 6-3048

>1 ofiso HE.4-&849. rez. HF.4-2B24
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71st Street

Vai Pirm ketvlr.. penkt 1-4 Ir 7 #
Antr. 1-6. treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
tek m titdarvia

Ofiso HEmlock 4-6816 
Res. HEmlock. 4-1761

DR. A. NARBUTAS
PLAUCIV IB VTT1ACB LIGOS 

2745 West 69th Street
i priešais ftv Kryžiaus ligonine) 

Priimu narni nurita rimą

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — iškaitant Ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis Ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears ChiropracHc Hospltal
Dept. L-106 Denver 20, Colorado

QVEEX MARY, milžiniškai) liuksusinis laivas,
Iš Xew Yoi-ko išplaukia lapkr. 26 d.

S. S. VLLCANIA, Italų linijos laivas,
iš Xcw Yorko išplaukia gruodžio 4 d.

S. S. L1BERTE, Prancūzų linijos laivas.
Išplaukia iš 5cw Yorko gruodžio 7 d-

S. S. AUGUSTUS, Italų linijos laivas,
išplaukia iš New Yorko gruodžio 7 d. '

S. S. CRISTOFORO, Italų Unijos laivas,
išplaukia gruodžio 12 d. >

Galite pasirinkti bet kurį iš Slų penkių liuksusinių laivų. Ir praleisti 
Kalėdų laikotarpį Europoje. įsėdę J laivų jūs pamiršite visus savo 
rūpesčius ir vargus, nes mes aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione ir Jūsų bagažų pristatys’me J jūsų nurodytų vietų.
6 Plaukdami laivais QCEEN MARY ar S S L1I3ERTE pravažiuo

dami galėsite aplankyti ir Paryžių.
6 Visuose laivuose yra puikus maistas ir yra* įvairi pasilinksminimų

programa, kad Jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas. 
krelptut6sPl'ne8n^ 1nf°rma-cb'l lf kelionės dokumentų sutvarkymo

Seghetti TraveI Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Teist YArds 7-3278-3279

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

Unlvenal Savings and Ixmn Association užtikrina Daugumą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ik, 
310,000.00 kiekvienam Indėliui Ir kalingi reaerval, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškns. Bos grel- 
taa <r draugiškas patarnavlmaa.

Dėl paskolų Ir visata flnanutnials reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVeatern Avenue . 
Chicago 28. IU

ielefonar REpublIc 7-4600 
Rezidencija: GRovchlll 6-8101

Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
iflso vai.: nuo >-« ir nuo 6-8:80 v 

rak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftoo tel. VlrglnU 7-0086

ReaMend Jor tel. BEverly 8-8841

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rea. RE 7-6867

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

2454 West 7lst Street 
171-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
šešadtenlato 1—4 p. p. Trečiadieniais 
■Uždaryta.

Ofiso telef. VArtto 7—1166 
■eeldencljoe — 8Tcwart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeel 3&th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvS) 

VAI, 1—4 Ir 6:80—8:80 p p. kas 
dleo Išskyrus trečiadienius Atidarė 

4-ttndlenlRle 1 —4 vėl

rel. ofiso PK 6-S8S8, res. KE 7-91111,
DR. A. IENKIHS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i.lKTt VIB OVUVTOJAM,
2590 VPeat 68rd Street

VAL kasdien nuo 2 -4 p p. Ir 7:8' 
iki o vai Tročlnd Ir Sašt. uždaryta

Telefonas ORovehil] 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIU8 —

Valandos: 9- 12 ir 7 -9 v. v. pagal 
usltarlme Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

Oftoo Ir toto (ei Ol.ympic 4-l6Ni
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1467 So. 49th Goart, Cicero 

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad
Ir šeštad tik 16—19 vai

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS
<253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Ik! 12: 8—6; 7-9 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4646.

Mamų — CFdarcrmnr 2-7788

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR C1IIRURGA8

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 8487 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818.

Tel. oftoo Vlctory 2-1581
Res. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

892 West Slst Street
Kamp. Halsted ir SI-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 4-» v v šeštad 1-4 vai poniai 

TeL oftoo PR .1-6446, res. HE.4-815)
DR. F. C. WINSKURAS

GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 
2420 Weet Marųuette Rd.

Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; « iki s v.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
rei. oftoo CA 6-0267, res. PR 6-46&S 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
v*l. 11 v F Iki 8 p p; «_7 v v

oftoo telefonai) — Blahop 7-2826
OR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedale Ir Archer) 
kasdien nuo 3:00 Iki D:00 v 

aekmad. ttk susitarus
VAL 
Trečlad. Ir

DR. G. SERRER
UBTUVIS AKIŲ GYDYTOJA, 

metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akto 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki 8, tr« 
člsd. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai o.p

Viri 26

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHTRURGTNftS (B 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIc 7-2260 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki Ii ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku sunitams telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi, 
Tikrina akto Ir pritaiko akintam, 

keičia etlklm Ir rtltoni 
<465 8. Oaliforais Ava. .YA 7-7281 
Vai.: 10 ryto Iki S vak. (trečlad. už- 
'»—♦«) t n -vfn iv V - n n

SKelbkitės dien. "Drauge”.

onnvH snvmaLVNv 
trijų velkamų komedija

. ii lietuvių gyvenimo 
J. A. Valatybėae

DIAGNOZE
Kaina: 82.00, 150 pnsL

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 68rd Street. 

Chicago 29, III.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4646 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 6-9500

Entered ae 8«cond-Class Matter March 81, 1916. at Chicago. Illinois 
Under tbe Act of March 8, 1879

Member of the Cathollc Press Aes’n 
Pubilshed d a I 1 y exept Bundays, 

by ths
Llthuanian Cathollc Press Hoelety
PRENUMERATA: Metams
ChloagoJ Ir ClcerOj 812.00
Kitur JAV Ir Kanadoj 810.00
Užsienyje |18.00

81TB8CRIPTION RATE8 
310.00 per year outslde of Chicago 
312.00 per year in Chicago A Cicero 
310.00 per year In Canada 
Foretgn 312.00 per year
H meto
38.50
35.50
36.60

8 mln.
38.60 
33.00
88.60

1 mšn 
31.S0 
31.26 il.šš

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne
saugo, juos gražina tik Iš anksto ausltarua Redakcija ui aksibtmij turinį 
neatsaka takelMmi} haiaee pritonačlamcta gavaa pmšpmą. .J.T. Z
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ALTO SUVAŽIAVIMAS
Šiemet Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas 

jvyks lapkričio 15 ir 16 dienomis Washington, D. C., Continental 
viešbutyje. Jis jvyks sostinėje todėl, kad tuo pačiu kartu nori
ma atlikti kai kuriuos kitus žygius ryšium su Alto vykdomais 
darbais. Be to yra sukviestas visų Lietuvos laisvinimo veiksnių 
pasitarimas. Jis jvyks lapkričio 17 d. toje pačioje vietoje.

Kadangi lapkričio 18 d. yra Latvijos nepriklausomybės šven
tė, todėl Alto Vykdomojo Komiteto nariai planuoja toje šventėje 
dalyvauti. Žinoma, Washingtone. ’ \ .

Darbų programoje yra numatytas Lietuvos pasiuntinybės 
lankymas ir pasitarimas su Lietuvos atstovu Juozu Rajecku.

Kan. dr. Juozas Končius, tik ką sugrįžęs iš Europos, yra 
sukvietęs Balfo direktorių susirinkamą taip pat Washingtone, 
tuoj po Alto suvažiavimo. Tuo būdu abiejų organizacijų vado
vybės galės dalyvauti vieni pas kitus ir pasiinformuoti dirba
mais darbais bei rūpesčiais ir bendrai paplanuoti.

Tuo būdu šiemetinį Alto suvažiavimą tenka laikyti ypatingai 
svarbiu ir reikšmingu. Lietuvos laisvinimo ar šalpos reikalais 
besirūpinančioms organizacijoms yra naudinga ir reikalinga daž
niau susitikti, pasitarti ir savo veiksmus labiau sukoordinuoti. 
Taip pat šiuo metu yra labai svarbu ir reikalinga ir su kitų tau
tų panašių organizacijų vadovybėmis palaikyti artimą kontaktą.

Bet svarbiausia bus ar ne tai, kad į Amerikos Lietuvių Ta
rybos rengiamus priešpiečius lapkričio 15 d. yra sutikę atvykti 
augšti valdžios pareigūnai ir būti garbės svečiai*. Suprantama, 
kad iš jų bus laukiama ir žodžio Lietuvos nepriklausomybės rei
kalu.

šis Tarybos suvažiavimas įvyksta tuo metu, kai visur yra

DIKTATORIŲ ĮBAUGINUSIOS 
i KNYGOS

Gryna ir (įaugelį kalių palvir- to, kurio draugas tą knygą pa
tinta tiesa, jo; knygos —■ tai rašė. Betgi čia tenka pakalbėti 
milžiniška galybė šioj - žemėje, ir apie antrąją, Alberto Galterio 
Šitoks teigimas dar kartą jro- parašytą, “Raudonąją knygą’’,

' dytas ir šiuo metu, kada krūvi- kurioje dokumentuotai nurody- 
nasis Jugoslavijos diktatorius ti komunistų padaryti kriminali- 
Tito dreba dėl paskutiniuoju lai niai nusikaltimai prieš Katalikų 
ku išleistų dviejų prieškomunis- Bažnyčią.

. k"«ų “ .Mi!",yan. i’?!“ Angliškosios spaudos prane-
Naujo,, klase ,r Alberto Gal- Vatikanu šalti-
erto “Raudonoj, knyga Ita, niU8. yra patyru8iJog Jlu0 metu į 

knyga apie P», sek,ojamą Romos JugMlavijoje esantl kil„8i tie. 
Katalikų Bažnyčią, kurios p,r- ,fo jk> ..Raudonoaio,
moji laida buvo atspusiiinta knyg08,. kurią Tito raud j 
Dubline, o antroji laida atspaus- 3(,kHlJ iiniomi8 e8ą norima 
dinta Siaurės Amerikoj. | v,„ Te„uoti , tą kraštą arba ga|

Čia paminėtosios dvi knygos būt ji ten jau yra įvežta ... 
yra toji galybė, kuri laužia pro-, Slaptoji raudonosios Jugosla- 
garo vartus šioje žemėje, gi tų j vijos policija šiuo metu stengia- 
vartų sargai — diktatoriai — si kaip nors sumedžioti tos kny- 
drebina kinkas prieš tą jėgą ir i gos egzempliorius, jeigu jie jau 
stengiasi griežčiausiai bausti jų1 yra pasiekę tą kraštą, ir juos 
autorius, jeigu kuriuos pasiekia, sunaikinti, o knygos laikyto-

KEPTINIS AKMUO

Preziuen au Eu»*i)huwtr u kiti nariai l.pa .s heiikoptano cenuan- 
town, Md., kur įvyko iškilmės dedant kertinį akmenį naujai ati
minės energijos tyrinėj.mo būstinei. (INS)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

<iūsii specialybė

l’liHIN l’IIOTO STlIDlfl
Incorpomted^

EDVARDAS DLIS. sav 
1058 Archei Avenue 

Telefonas Virginia 7-2481

arba nors knygą konfiskuoti ir 
sunaikinti.

Apie pirmąją knygą “Naujoji 
klasė“ pasaulio ir mūsiškėje

daug susirūpinimo ir net nuogąstavimo Sovietų Rusijos moksli- j spaudoje jau gana daug buvo 
ninku pasiekimais, dirbtinio mėnuliuko kelione aplink žemę. šiais 
pasiekimais sovietų propagandos mašinerija tikrai daug pasinau
dojo. Daug kur šiandien kalbama apie koegzistenciją su sovie
tais garsiau ir plačiau, negu bet kada pirmiau. Kalba apie tai 
Anglijos premjeras Macmillanas, kalba kaikurie žymūs JAV 
Kongreso atstovai, kalba ir spauda. Vakarų demokratijų pasi
davimas sovietų įtikinėjimams, kad dabar yra galima ir esą net 
reikalinga, viską pamiršus, eiti prie taikaus sugyvenimo su so
vietais ir jų satelitais, yra ląbai pavojingas. Jis apsunkintų pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo darbus. Pavergtieji dar ilgiems me
tams pasiliktų užtrenkti už geležinės uždangos.

Atsižvelgdami į tai, mes privalome labiau budėti negu bet titiško
kada pirmiau. Mes privalome ir savo jėgas labiau apjungti, negu mo

rašyta. Belieka čia tik trumpai 
prisiminti. Knygos autorius — 
buvęs dikatoriaus Tito vienas 
geriausių draugų, vėliau nukry
pęs nuo atitinkamos komunisti
nės linijos ir už savo kalbas ga
vęs iš savo buvusio “geriausio 
draugo” Tito trejus metus ka
lėjimo, o už rašytinį žodį (už 
kny ją “Naujoji klasė“) gavęs 
“priedo” dar septynerius metus 

sunkiųjų darbų kalėji

Viltis ir galimybės nuo pavojų, kuriais mums grū- 
Praijusį mėnesį Popiežius Pi- m°ja mūsų priešai, kad, išsigel- 

jus Xil per rad.ją pasakė kai- nelaimių, galėtume lais-
bą Austrijos katalikams, susi- v®Je ^au tarnauti.“ Mūsų lai- 
rinkusiems į tautinę Dievo kai J™ charakteringi tuo, — 
Motinos šventovę Mar.azell, 803 baigė savo žodį Austrijos kata- 
metų sukakties n_o šios šven- hkams Šv. Tėvas, — kad sun- 
tovės įsikūrimo proga. Jo Šven-, ku pasakyti, ar didesnis yra ru- 
tenybė visų pirma perž; elgė Pestis dėl skausmų ir pavojų, 

duotos griežčiausios direktyvos šventovės istoriją. Fer šimtme- kurie slegia Bažnyčią ištisuose 
dar atidžiau cenzūruoti iš už- čius Mariazeil buvo pamaldumo žemynuose, ar didesnė yra vil- 

į Mariją centras. Čia meldėsi ilis» kurią žadina milžiniškos ga- 
Austrijos bei kaimyninių kraš- hmybės, atsiverianč'os mūsų 
tų valdovai, čia Dangaus Kara- 1&ikų pasauliui. Tačiau vienu ir 
lienėą pagalbos šaukėsi tautos kitu atveju visiems Bažnyčios

mus — griežčiausiai nubausti. 
“Raudonąją knygą” pats Tito

esą apibūdinęs kaip “labiausiai 
pavojingą knygą, ligšiol kieno 
nors parašytą arba išleistą” ...

Jugoslavijos sienų sargybos, 
kurios ir taip yra stiprios, dar 
daugiau sustiprintos, paštams

«zssest csoe 

STATI B Al 

IK NAMt

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių KošIų 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUNĮ BE R CO

STASYS LITVYINAS. Pres.
3039 So, Haisted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidarą kasdien nuo 
8 vai. rytu iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

sienio gaunamas siuntas, kad ne 
būtų kam nors prisiųsta toji kny 
ga paštu. Tokį leidinį radus siun 
tinyje, įsakyta tuojau konf’skuo 
ti ir pristatyti saugumo policijai.

“Raudonoji knyga” yra para
šyta remiantis tokiomis ryškio- 

J* ' mis žiniomis, kad nurodomos po 
į vard's. vietos ir Bažnyčios bei

jas buvome apjungę ligšioL Tad labai gerai, kad Amerikos Lietu 
vių Taryba renkasi sostinėm, kad tariasi su kitais veiksniais, 
kad kontaktuoja kitas tautines grupes, kovojančias už pavergtų
jų išlaisvinimą. Sveikintini ir kiti sostinėje daromi žygiai.

Reikia manyti, kad Alto suvažiavimas planuos ir tai, kaip ge
riau ir naudingiau minėti Lietuvos nepriklausomybės atsteigimo 
40 metų sukaktį 1958 metais. Be abejonės Svarstys ir Alto Vyk
domojo Komiteto pasiūlymą sušaukti kitais metais Amerikos lie
tuvių kongresą.

Linkime geriausios sėkmės šiam svarbiam Alto suvažiavi
mui. - . .

Tai tiek apie pirmąją knygą, dvasininkų persekiojimo būdai 
kuri taip nugąsdino komunisti-! ir priemonės. Knygoje paskirta 
nį pasaulį, juo labiau — patį Ti- Į net 50 puslapių, kuriuose labiau-
_______________________ _ j šiai ryškiai pavaizduoti Bažnv-

1 čios persekiojimai Jugoslavijoje 
kad Amerikoje, "tame mašinų i Be to knyros stilius yra nepa- 
krašte”, šiandien išperkama, dau ■ prastai patrauklus, suprantama?
giau geros muzikos plokštelių, i ir imponuojąs.

ATLANTO BENDRUOMENft

Kanadoje einančio žurnalo 
“Canadian Commentator” redak 
torius rašo:

Klausimas, ar Europa turi 
bendros dvasios, kuri būtų pa
grindas' planuojamam Europos 
politiniam ir ekonominiam ap
jungimui, gyvai svarstoma. Man 
teko dalyvauti Belgijos mieste 
Bruges įvykusioje mokslininkų 
ir veikėjų konferencijoje, ku
lią suruošė College of Europe 
universitetas Brugese ir Penn- 
sylvanijos universitetas JAV. 
Čia buvo užsimota pasvarstyti, 
“ar esama bendrų dvasinių da
lykų, ne vien politinis status 
quo, Europai ginti?”

Atlanto bendruomenės

istorikas, pareiškęs, kad Atlan
to sąjunga esanti ne grynai ka- 
riškai-techniškas reikalas, bet 
dalykas, kuris išspręs Vakarų 
civilizacijos gyvybę ar mirtį.

Konferencijoj dalyvavo 19- 
kos tautų atstovai Nežinoma, 
ar dalyvavo lietuviai, latviai ir 
estai, bet dalydavo Helsinkio uni 
versiteto buvęs rektorius. Posė 
džiai vyko visą savaitę, daugiau 
šia grupėin& — po 12-14. 
Antiamerikietiškumo klausimas

Vienas iš svarstytų klausimų 
buvo Europoje juntamas anti- 
amerikietiškumaa, ypač kraštuo 
ae, kur Europos apsaugai laiko
ma Amerikos kariuomenė (nors 
italų atstovas pareiškė, italai 
puikiai su amerikiečiais karei
viais, net juodukais, sugyvena). 
Įdomu, kad šveicaras redakto
rius teigė, antiamerikieti&kumas 
plintąs ne liaudyje, bet intelek

negu Europoje žmonių lanko o- 
peras ir koncertus.

Nevienodumas neturi virsti 
kapais

Dalyviai pripažino, kad suvie 
nodinti Europos (ar Atlanto 
bendruomenės) kultūrines pa
žiūras būtų nuostolis. Reikia, 
sako, pasirūpinti, kad Europos 
bendroji dvasia visados būtų 
laisva, kritinga, apsisvarstanti 
ir pakanti, tačiau vienybės rei
kale reikia išvien kirsti. Vie
nas dalyvis, vokietis, priminė, 
kad Europos garbę sudarė jos 
nevienodumas ir įvairumas, bet 
reikėtų pasirūpinti, kad šis ne
vienodumas nepasidarytų ka
pais, kaip senovės graikų mies
tų griežtas savitumas palaido
jo jų gražiąją civilizaciją.

Atlanto Institutas
Konferencija nusprendė su

kurti Atlanto institutą, kurio

Amerikietis prof. Hans Kohn, 
veikalų apie nacionalizmą Eu
ropoje ir Amerikoje autorius, tusių sluogsniuoee, kurie turbūt 

įvado kalboje pareiškė, kad At- jaučiasi kalti, jog nesugeba vie- 
lanto bendruomenės ribos esan-inl išspręsti Europos klausimų.
čios ne geografija, bet žmonių 
protas ir širdis. Vakarų civili
zacijos riba 1940 metais buvusi 
Anglija; šiandien ta riba yra 
ten, kur lenkai susisiekia su 
nisais, o rytoj gal bus pati Ru
sija. Mes sakome — “Vakarų 
Europos civilizacija”, bet kas 
yra politinė santvarka Indijoje 
ar Afrikoje naujai sukurtoje 
Ganos valstybėje, jei ne tos ci
vilizacijos gėlė? Profesorius 
savo kalbą baigė, kviesdamas 
nepamiršti vieno didžiausių Eu
ropos Kultūros ramsčių — min
čių nevienodumo ir įvairumo 
branginimą.
Gyvybės ir mirties klausimas

Paryžiaus Sorbonne universi
teto profesorius Danielou prašė 
nenustatinėti kokios nors ben
dros europinės ideologijos prieš 
sovietinę. Anglas istorikas Ge- 
oofrey Barraclough net teigė, 
kad jokios Atlanto bendruome
nės nesą. Jam atsakė šveicaras

Belgas istorikas spėliojo, jog 
antiamerikietiškumo psicholo
ginės priežastys esančios šios: 
apskurdusi poniška šviesuome
nė, kuri save. augštlna, bet me
džiagiškai yra neturtinga; jaus 
mas, kad Europa gyvena tar
tum iš Amerikos teikiamų pen
sijų; nedėkingo elgetos nuotai
kos; kaimiečio pavydas gražiau 
gyvenančiam miestiečiui ir "se
nų” tautų pyktis prieš “jau
nas”, kurios alkūniuoja kitas be 
sistumdamos pirmyn.

Reikia, objektyvumo

Kaikurie dalyviai nurodė, jog 
tuomet, kada svarstoma Ameri- 
kos-Europos santykiai, pavyz
džiais imama visa tai, kas blo-
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M O V I N G
A. BENIULI;? aliieKa įvairius 
įierkraustymus bei pervežimus

tikintieji, kai priešai užp.ūsda- vaikams tenka tas pats uždavi- ** tolimų ir artimų atstumų, 
vo kraštą, naikindami šventą ny3: Melstis ir aukotis! Tel Bhhop
tėvų paveldėjimą. Nuo Vengri-!------  ---------------- —
jos karaliaus Liudviko Didžio- i 
jo laikų iki paskutin.o skaudžių 
sukrėtimų laikotarpio austrų 
tautos pas.tikėjimas Dang.šao- 
sio3 Motinos gioba pasiiiao ne
palaužiamas. — Ba.gdamas Šv.
Tėvas ragino Austrijos katali
kus ne tik tarnauti D.evui, vyk
dant jo įsakymus ir sąžmmgai 
atliekant viešojo gy vemia o pa
reigas, bet ta,p pat jausti savo

7-7075

Spaudoje gauti pranešima5 
teigia, jog diktatoriaus Tito ad
ministracija už knygos suradi- atsakomybę ir dėl kaimyninių 
n,, yra paskyrus. netgi gana d.- ukjmo Popiežiua mime
dėlės premijas. Todėl slaptosios 1 ‘

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki Si 0,000.00 — 

hr Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

didelį austrų tautos pasiauko
jimą, parodant solidarumą ir 
meilę Vengrijos pabėgėliams, 
kurie pereitą - rudenį ir žiemą 
buvo priversti jieškoti išsigel
bėjimo kaimyninėje Austrijos 
teritorijoje, ir kvietė visus, su
sirinkusius į Mariazeil Dievo 
Motinos šventovę karštai mels
tis, kad pavergtoms tautoms 
greičiau kteitų išsilaisvinimo

policijos agentai iš kailio neria
si, kad knyga surastų ir gautų 
atlyginimą. Tuo tikslu daromos 
kratos žinomesnių katalikų pa
sauliečių namuose ir butuose, o 
taip pat klebonijose ir netgi ka
talikų kunigų seminarijoje.

Knygoje labai ryškiai nušvies
tas ir kardinolo Aloyzo Stepinac 
parodinis teismas. Kardinolas, 
kaip žinome, dar ir dabar tebė
ra raudonųjų naminiame arešte !^ena Laiavė yra pati augšč^a^- 
ir laikomas provincijos vietovėje lia yisų Dieyo suteiktų dava. 
Kraslc- nų, — kalbėjo Pijus XII, — dėl

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS FlOAHHaSSN? 
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrris 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSK.

2555 W. 47th St., Chicago 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAnIsSN?
3430 S Haisted St„___________ Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 

1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

Gerai organizuotas tos knygos 
prašmugeliavimo pasikėsinimas 
esą buvęs praėjusią vasarą. 
(Taip bent teigia raudonoji Ti
to policija). Sakoma, kad ne-

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Haisted St.,

LOAN ASSN.

Chicago 8, III.
to mes meldžiamės draugę su 
Bažnyčia; “Dieve, mūsų Vieš
patie, pažvelk į mus ir apgink!;

maža knygos egzempliorių ga-1 kiaušiu kriminalinių komunistų i 
Įėjo įvežti Jugoslavijoje besi- Į nusikaltimų yra aprašymas pa

tiksiąs būtų “auklėti bendrumo lanką turistai. Vienas tos kny- j slaptingo dingimo Dubrovniku 
dvasią Atlanto tautų bcndruo-I gos egzempliorius esą rastas net | vyskupo Josef Carevic, kurio la- 
mer.ėje ir tuose, kuriems jos pa Į gi profsąjungos centrinėje biblio • vonas vėliau buvo rastas neriau-

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

grindiniai idealai yra brangūs”, i tekoje Zagrebe.
Knygoje aprašytu vienu ryš-

dojamame šulinyje
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FKontier 6 1882
Pr. Alšėnas = — —

Vertė A LEITI4KI3 i

(TĘSINYS)
Skambino., Gėlių pardavėja su rožėmis stovėjo 

duryse.
— Ponia Salsiene, ponia Salsiene! — šaukė ap

svaigę svečiai, — čia laukia kažkokia žinia jūsų lai
mei !...

Ji skubėjo. Paėmė. Skaitė baltoje kortelėje: „Sau
lėtų takų, mergyt, saulėtų takų! Brilis“.

Baltos, tyros, kaip sniegas... Kas? Viena raudona 
rožė verkė viduryje... Ji suskaitė: dvidešimt viena!
Koks nujautimas liepė jai skaityti...

Dvidešimt baltų ir viena raudona! Kodėl?
Lija nubėgo į antrą kambarį, ne, per antrą į tre

čią, ketvirtą... Ten nieko nebuvo. Spaudė rožes prie 
akių, verkė ir šnibždėjo: „Saulėtų takų, taip, saulėtų 
takų...“

Kaip gerai, kad niekas neatėjo čia jos jieškoti, bent
giausia Amerikoje ir lyginama | laisvai ir iš širdies buvo galima išsiverkti ir pabūti 
su tuo, kas geriausia Europoje, vienai su savimi.
tartum europietis darbininkas, I Kažkur kituose kambariuose grojo valsą ir šaukė:
1 darbą trmvajum važiuodamas,1 — Ponia Salsiene! Hei! Ai - lai - la! Ponia Sal-
akaito Dantę ir Šekspyrą, o ame šiene!..
rikietis — komikus. “New York i Ji neatsiliepė.
Times’* bendradarbis priminė, — Kodėl tiek daugelio žmonių gyvenime nebuvo i veržtas!, taip iš tikro — metai buvo kaip milžiniški

tikros laimės, bet tik kažkoks į ją panašumas? Kodėl paukščiai, kurių sparnų ilgumas siekė toli už horizontų, 
negalėjo eiti kartu tuo pačiu gražiuoju keliu tikr.eji ? ir ką jie šiais sparnais atnešė ar nunešė, visa tai savo 
Kodėl ? — jū galvojo ir rožės tarsi ramindamos glostė žvaigždžių akimis negalėjo suspėti pamatyti net pats
jo3 skruostus.

— Ką šį akimirksnį veiki ir galvoji tu ? Kodėl tu
nesi jis?

Andrius tą vakarą norėjo būti kamšatyje. Jis

Amžinasis.
Sunkus ir audringas laikas galėjo bėgti ir pra

bėgti, galėjai tu keistis savo mintimis, protu ir jaus
mais ir galia, bet tau atrodė, kad vis lieki toks pat ir

nuėjo į stotį, nes ten geriausiai buvo galima stebėti vi-1 matei, kad aplink tave vis tas pats gyvenimas, vis tie
so atėjimą ir praėjimu.

•Jį kankino sąžinė, nes rožes nusiųsdamas jis buvo 
padaręs paskutinį nusikaltimą prieš Liją, pjnaaais 
buvo jau pats susidraugavimas.

Galbūt
Bet kitaip jis negalėjo pasielgti.

5L
Yra džiaugsminga laimė ir liūdna laimė, taip pat, 

kaip ir nelaimės yra dvi — viena, kuri tave įmeta į ko
vų sūkurį, antra — kuri tave padaro abejingu ir tu 
gyveni kaip ledu apšalęs. Daugelį šių laimės matų 
duoda žmonių santykiai, nuotykiai ir aplinkybės, kurio
se jie gyvena. Andrius jau anksčiau ir daugelį kartų 
buvo sugalvojęs, kad žmogaus laimės ir nelaimės ma
tas yra žmogus. Ar taip buvo? Taip, vis dėlto taip 
buvo.

Norėjosi mintimis nuskristi atgal ir numesti save 
metais atgal į visa, kas buvo. Ar jau tek daug šių 
metų? Visai mažai, mažai buvo gyventa, bet be galo 
daug jau buvo matytas gyvenimas savo tikruoju veidu, 
tiek daug žmonių pažinta, tek daug jų jau buvo mylė
ta ir neapkęsta, atrasta ir vėl prarasta, užmiršta ir iš 
kasdienos minčių pašalinta? Per šiuos keletą mėtų 
buvo tiek daug išgyventa, kentėta, dirbta ir toliau

patys žmonis.
Apie visa tai galvojant, Andrių apėmė sunkūs, 

ligoti ir kartu pavojingi jausmai: Ras nors vis dėlto 
yra — arba yra sergantis ir pasenęs visas šis didysis 
gyvenimas, arba yra sergantis, kvailas ir nieko nesu
pranta jis pats.

Ar negalėtų atsirasti koks noro perkūnas su tūks
tančiais paprastųjų perkūnų jėga? Vot tai būtų dulkių 
valymas ir sujudimas! O po to? Na, po to būtų kaž
kas naujo, gyvesnio, gražesnio.

Bet žmogaus augštasis protas tokių staigių per
mainų nepripažįsta; teoretiškai jo3 atrodo ir negali
mos, ir neledtinos. Bet juk ir augštasis protas aavo 
augštybėse galėjo sustingti ?

Taip, karai! Galbūt tautų karai buvo šios perkū
nijos pirmieji ženklai?

Bet, Andriau, galbūt pirmoji tiesa, bus tojri. kad 
tu esi kvailas ir visa, apie ką mastai, yra kvailystė?

Andrius vaikščiojo po kambarį, pavartė knygas, 
perskaitė savo paskaitas, pašvilpavo, padainavo lovoje 
atmerktom akim, ir šoko iš lovos. Janie buvo visa už
tvanka energijos, gatavos eksp’oduoti ir išsiveržti, ir 
jam neužteko savo darbo ir minčių, kad ten visą savo 
energiją galėtų supilti.

(Bus daugiau)
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Ralfo koncertas, oktetas, 
baletas, Sputnjkas

Vietos Balto skyriaus valdy
ba pasiryžo šiuos veiklos metus 
užbaigti geru koncertu. Išsinuo
mavo erdviausią lietuvių turi
mą salę, susitarė su programos 
vykdytojais, ir štai lapkričio 
16 d. 7 vai. vakaro visus malo
niai kviečia ateiti pasiklausyti 
ir pasižiūrėti puikios koncerto 
programos, o taip pat susitikti 
draugus bei pažįstamus. Puikiai 
dainuojantis Skautų Vyčių ok
tetas ii New Yorko yra pagrin
dinis programos vykdytojas. Vi 
soje Amerikoje žinomas Vitalis 
Žukauskas neiškęs nepapasako
jęs apie šunelį ir jo namelį —
Sputniką II. O baletą pašoks 
dar mažai kam matyta jaunu
tė šokėja Lina Skučaitė. Liku
sią programos dalį tikriausiai 
teks atlikti koncerto dalyviams.
Šiltus ir šaltus užkandžius, o 
taip pat saldesnius ir kartes- 
nius gėrimus galima bus rasti 
bufete. Šokių mišrainę nuo lietu-, go. 1860 m. čia buvo įsteigta 
viškų iki afrikietiškų patieks augštesnč mokykla net mergai- 
mėgstąs lietuviams griežti ha-j tėms, kurią po antrojo sukilimo 
vaj'ečių orkestras. Bus ir lai- rusų valdžia uždarė. 1857 m.,

ko jo savo įspūdžius iš atsilanky 
iro Vasario 16 gimnazijoje ir| 
kvietė visus lietuvius ją remti. 
Vietoje išėjusio iš valdybos 
prof. Rukuižos, buvo išrinktas 
J. Juodikis, o K. Jecys buvo iš
rinktas atstovauti panevėžiečius 
biržiečių tarpe minint poeto 
Balio Sruogos 10 metų mirties 
sukaktį. Balys Sruoga yra bai
gęs Panevėžio Realinę mokyk
lą. Draugijos išlaidas — $22.76 
centų — maloniai apsiėmė ap
mokėti tas duosnusis čikagietis 
Jonas Kazanauskas iš Mutual 
Federal & Loan Assc. Po susi
rinkimo Biežienė, Kazanauskie- 
nė ir kitos maloniai pavaišino 
susirinkusius panevėžiečius.

Rep.

Toronto, Ont

mėiimų. Tai reta proga atsikra
tyti namuose nereikalingų daik
tų, daugiausiai dovanėlių, pa- 
dovanojant jas Balfo rengia
miems laimėjimams. D'iktus

Chicago, III

Panevėžiečių susirinkimas
Praeitą sekmadienį, lapkričio 

3 d., Jaunimo namuose įvyko 
panevėžiečių draugijos susirin
kimas, kuriame dr. Vanda Sruo
gienė papasakojo daug įdomių 
dalykų iš Panevėžio istorijos.
Panevėžio karaimai, kurie ligi 
pastarųjų laikų tebeturėjo ir 
savo maldnamį Panevėžy, buvo 
pakviesti Vytauto Didžiojo lai
kais. Pačioje pradžioje 18-jo 
šimtmečio Lietuvos- karvedžiai 
Višneveckis ir Oginskis Pane
vėžio apylinkėse gynėsi nuo šve
dų.. Tuo laiku Panevėžy plačiai 
veikė vienuoliai pijorai; 1775 m. 
buvo čia įsteigta augštesnė mo
kykla. Šis senas Lietuvos mies-iT _ , , , .. . . , , . Laiškas ministeriui pirmininkuitas tapo žymesniu centru, kan
augštesni teismai iš Upytės ta-! Mūsų tautiečio dr. Pr. Ance- 
po perkelti į Panevėžį. Panevė- vičiaus vadovaujama CCF Et- 
žys matė ir Napoleono kariuo- Į ninė Taryba rodo visi didesnių 
menės dalinius, žygiuojančius jr platesnių aspiracijų bendroje 
per Lietuvą, 1812 m.; tuo metu Kanados politikoje. Spalio mėn. 
buvo užimtas lietuvių sukilėlių, Į posėdyje ši taryba vienbalsiai 

' kur5«įand§ atsikratyti rusų jun1 priėmė pirmininko pateiktą laiš
ką Kanados ministeriui pirmi
ninkui John Diefėnbaker. Tame 
laiške išreikštas OCF Etninės 
Tkrybos nusistatymas sekan
čiais gyvybiniais visų tautų imi
grantams reikalais: 1) senatvės 
pensijos gavimas; 2) kanadiš- 
kos pilietybės netekimas ir 3) 
Kanados Tarybos praplėtimas.

vadinasi, prieš šimtą metų, Pa
nevėžys tūrėjo virš 5,000 zyven 
tojų. Ponia Sruogienė pastebė
jo, kad senose lenkų enciklope
dijose Panevėžio gyventojai bu-

laimėjimams priima p.p. Vladis- i vo klasifikuojami kaip lietuviai; 
lava Markauskienė, O. Damule- Į esą seniau ir lenkiškai kalban- 
vičienė, Marija Vagim e, Mari- i tieji mūsų žmonės save skaitė
ja Krėvienė, o taip pat BALFo 
valdybos nariai. Daiktus laimė-

Pan Amerikos linijos lėktuvas 
su 44 asmenimis dingo tarp San 
Francisco ir Havajų praeitą penk
tadienį. čia matyti viena iš dviejų 
lėktuvo patarnautojų Yvonne A- 
lexander ir kapt. G. H. Brown.

(INS)

kykloje. Vėliau ji mokytojavo 
“Kultūros” draugijos mokyklo
je Vilniuje. Gi lietuviams atga
vus Vilnių, 1939 m. lapkričio 
mėn. ji buvo paskirta didžiau
sios mergaičių mokyklos Vilniu
je vedėja. Pirmdsios bolševikų 
okupacijos metu Ancevičienė mo 
kytojavo sekmadieninėje lietu
vių mokykloje Berlyne. Ta mo
kykla buvo suorganizuota prie 
kun, Stanislovo Ylos vadovau
jamos liet. parapijos, apie ku
rią spietėsi visi tuometiniai lie
tuviai pabėgėliai nuo bolševikų 
okupacijos. Pasibaigus karui, 
Ancevičienė mokytojavo lietuvių 
pabėgėlių mokykloje Luebe.ke, 
Vokietijoje, iki išvyko į Kana
dą. Dabar po ilgesnės pertrau
kos ir po to, kai išaugino ir la
bai pavyzdingai išauklėjo savo 
tris vaikus, ji laisvu nuo darbo 
laiku ryžosi mokytojauti lietu-

ninė Taryba ir šiuo reikalu ra
gina Kanados ministerį pirmi
ninką baigti buvusios liberalių 
administracijos diskriminacinę 
politiką ir visą reikalą patvar
kyti ta prasme, kad į Kanados 
Tarybą būtų įjungti ir kitų et
ninių grupių atstovai, tuo būdu 
šio krašto kultūrinei kūrybai, iš
naudojant visų Kanadoje gyve- 
načių tautybių talentus ir ga
bumus.

To laiško nuorašas pasiųstas 
CCF partijos lyderiui Ottawos 
federaliniame parlamente ir visų 
etninių laikraščių redakcijoms.

Oakville, Ont.

šeštadieninė mokykla
Saplio 26 d. Oakvillės. valsty

binės pradžios mokyklos West- 
wood patalpose įvyko iškilmin
gas lietuvių šeštadieninės mo
kyklos atidarymas. J atidarymo 
škilmes buvo susirinkę tėvai su 

vaikais, LB Oakvillės apyl. pir
mininkas Ramanauskas, tos mo
kyklos mokytoja Ancevičienė ir 
Hamiltono lietuvių parapijos kle 
bonas kun. dr. Tadarauskas. Iš
kilmės pradėtos specialia invo- 
kacija, kurią paskaitė kun. dr. 
Tadarauskas. Po to LB apyl. 
pirm. Ramanauskas savo žo
dyje tėvams ir vaikams nurodė 
reikalingumą išmokti lietuvių 
kalbą bei susipažinti su Lie- 
vos istorija ir bendrai Lietu
va, nes visiems, tą mokyklą nu- 
sprendnsiems lankyti, vaikams 
Lietuva iš viso jau nebepažįsta
ma, kadangi jie yra gimę Kana
doje arba Vokietijoje.

O tokių vaikų, kurių tėvai yra 
lietuviai, Oakvillėje atsirado 19.
Į atidarymo iškilmes ir tuo pa-, 
čiu į pirmą pamoką, atsilankė 
14, nes kiti sirgo Kanadoje siau 
čiančiu aziatišku gripu. Po ati
darymo iškilmių vaikai buvo per 
duoti Paulei Tamulevičiūtei - An 
cevičienei, kuri ryžosi supažin
dinti tą lietuviškos kilmės atža
lyną su Lietuva.

Ta proga reikia pažymėti, jog 
Oakvillės šeštadieninė mokykla 
yra laiminga, turėdama tokią | 
prityrusią pedagogę, kaip Ance- j 
vičienė. Savo mokytojavimo 
darbą ji pradėjo lenkų valdoma
me Vilniuje 1925 m. lietuvių pri 
vatinėje “Ryto” draugijos mo

vių šeštadieninėje mokykloje 
Oakvillėje. Ta proga reikia pa
žymėti, kad ta patyrusi pedago
gė kiek anksčiau atitinkamų 
Kanados įstaigų buvo pakviesta 
dėstyti rusų kalbą kaikuriems 
kariuomenės daliniams, šešta
dieninės mokyklos naštą mokyt. 
Anceviečienti padės nešti kun. 

i dr. Tadai-aflskas, kuris kas ket
virtą šeštadienį dėstys toje mo
kykloje tikybą.

— Amerikiečiai, brazilai, šve
dai, belgai ir danai pupelių ka
vos, proporcingai gyventojų 
skaičiui, sunaudoja beveik vie
nodai.

Našlė ar panelė norinti susipa
žinti vedybų tikslu su rimtu, išsi
lavinusiu ir mėgstančiu rimtą šei
mos gyvenimą vyru prašoma ra
šyti. Atsakysiu į rimtus, sų foto
grafija laiškus. Pareikalavus foto
grafiją grąžinsiu. T. Žukas, 58 
Coneord Avė., Toronto, Ont,,. Ca- 
uada.

0<XX>0C<><><><X><><K>OO<KX><vf>-VMKKj
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar Įsigykite šventėme
• Modernišką televiziją
• Hi Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius

radijukus .
• 'Patogius radijo-laikrodžtus
• Gražius elektr. laikrodžius
• Naujausių patefonų plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin

kimą elektr. namų apyvokos relkm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje moderniškoje 
parduotuvėje.

OTCLCvision
[sales - Service;

Sav. inž. A. SEMftNAS
3321 8. Halstcd — CLiffsidc 4-58«3 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
CK><KX><KXXXM>0<>O<X>(X><K>G(>;>O.M

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE

Su Čikagos Arldvysk. aprobata
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai, gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet

kuria proga! • 
Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL

Panašią diskriminaciją CCF 
Etninė Taryba mato ir piliety
bės netekimo reikale, kur Kana
dos pilietybės įstatymas aiškiai 
pabrėžia, kad tie, kurie įgijo pi
lietybę natūralizacijos būdu, ga
li jos netekti, jeigu pareikš žo
džiu ar veiksmu nelojalumą ka
ralienei. Tuo tarpu tas nuosta
tas visiškai netaikomas Kana
doje gimusiems. Tokiu būdu na- 
tūralizuoti piliečiai yra oastato- 
mi į antros klasės piliečiu padė
tį ir pilietybė iš jų gali būti at- 
'mta ir tuo atveju, jeigu jie kri
tiškai pasisakytu ir kanadiškos 
vyriausybės ątžvilgiu, nes tai ga 
Ii būti išaiškinta kaip nelojalu
mas karalienei. Todėl CCF Et
ninė Taryba prašo, kad piliety
bės įstatymas būtų pakeistas ta 
prasme, kad natūralizuoti ir čia 
gimę piliečiai būtų sulyginti vi
sais atžvilgiais*

Canadian Couricil (Kanados 
Taryba), kuri buvo suorgani
zuota remti ir puoseleti kanadiš- 
kąją kultūrą, liberalų administ-' 
racijos buvo paskirta iš anglo-Į 
saksiškos ir prancūziškos kilmės 
kanadiečių, visai aplenkiant ki
tas etnines grupes, , kurių įnašas 
į Kanados kultūrinį gyvenimą 
yra gana reikšmingas. CCF Et

Liberalų administracija tuos 
visus reikalus buvo patvarkiusi 
taip, kad imigrantai, nežiūrint 
to, nors ir gaudavo Kanados pi
lietybę po penkių metų gyveni
mo Kanadoje, negalėdavo gauti
senatvės pensijos, kol neišgyven 

prisidėjo garsi tais laikais ku- daVQ šiame krašte 20 metų gis

lietuviais ir tik nuo Sinkevičiaus 
laikų daugelis jų buvo pradėję

jimams prašoma įteikti galimai i save vadinti lenkais, 
anksčiau. panevėžio augimo daug

Ir jei koncerto metu vienas _ ____
kitas doleriukas iš kišenės iš- nigaikščių Puzinų šeimyna, ku-. nuo;tatas> CCF Etninės Tarybos 

* * * rios nariai mūsų istorijoje dau
giausia reiškėsi ne karinėje ar 
diplomatinėje srity, bet švieti
me ir ekonominio gyvenimo sri
tyse. Tai Purinai'buvo įsteigę j jrįįį* demokratiškos" lygybės 
Realinę mokyklą Panevėžy, kun jlauk.mo įm juntama

vh.„v,kw 3897 m‘ turg-^° 201 mokin^ ši i dėl senatvės pensijos būtų panai
vaiuyuos pirmi- mokykla įžauklėjo daug viSU0- \ J ‘

vra pažadėjus būti - m a • t • a i • kintas ir tuo būdu liberalų vy-
, . £ p , , i menes veikėm Lietuvai. , . 7 .
koncerte. Galimas dalykas, kad, panevėž:ečių d-ja turi apie 40 Gausybes taikoma disknmmaci- 
jis. įsiterpęs programoje, trum-' nar{ų Susirinkimui pirmininką- ja pašalinta, kaip nesuderinama
pai papasakos savo įspūdžius iš VQ dr g gįežis, kuris papasa- su demokratijos nuostatais.
paskutinės kelionės po Europą.______________________________________________________
Kelionės metu jis buvo ir Len
kijoje, kur aplankė kaikurias 
lietuviu gyvenamas vietas.

— Šiandieninė mokykla, jos 
mokytojai ir tėvų komitetas at
sidėję ruošiasi mokyklos va-1 
karui, kuris įvyks gruodžio 28 
d. Sv. Karim’ero panpiiog sa
lėje. Mokyklą lanko virš 50 mo
kinių.

— Seserų kazimieriečių nau
jai pastatytoje augštesniojoje 
mokykloje Newtown, Pa., šiuo 
metu mokosi 207 mokinės. Jų 
tame yra 8 lietuvaitės ir apie 
du kartus tiek dukrų iš mišriu 
šeimų. K. Č.

slys, pagalvokime tik apie in
tenciją — juk remiame BALFą! 
Koncertas įvyks L. Muzikinio 
klubo salėje, 2715 E. Alleghe- 
ny Avė. '

— Kan. dr. J. B. Končius. 
BALFo centro valdybos pirmi
ninkas,

Boston, Mass.

ATIDARYTA NAUJA 
x BIBLIOTEKA

Buvusios mokyklos vietoje 
Bostono miestas pastatė nau
jas. labai moderniškai įrengtas 
patalpas miesto bibliotekai. Tos 
patalpos yra So. Bostone, tarp 
I ir K gatvių. Bibliotekoje yra 
ir šiek tiek lietuviškų knygų. Jų 
galėtų būti daugiau, jei būtų 
kam pasirūpinti. Savo laiku tą 
klausimą buvo pradėjusi judin
ti LB vietos apylinkė, bet kol 
kas nieko nėra įvykdyta. Pats 
bibliotekos pastatas yra tikras 
papuošalas tai miesto daliai, ku
rioje gyvena daug lietuvių.

Pabaltijo moterį klubo lietu
vių sekcija Bostone rengia savo 
banketą So. Bostono Liet. Pil., 
Klubo salėje š. m. lapkričio 24 ! 
d. su įvairia programa.

Mfc
Tėvai, įsigykite Ir daokits atvo vil
kams paskaityti gaudai ir spalvota' 
Ulnstrnotą VAJTDOB TAKKIENRf 
pasako knvn

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Hoj knygoj atspausdinta kiti 
pa«aka — BALTOJI LELIJA.. Vi» 
leli ir iliustracijas pieM Sės Mert* 
dės. 48 pusi. Kaina 11.85. Pinigus ii 
nžsskymns siusti:

“DRAUGAS’
♦M* W SSrd Street Ohicagn 2fl. UI

,ir/svir?s\ir?(iiirzS\Ųžs4rz'.u,vįY„y,

manymu, yra aiški imigrantų 
diskriminacija ir taryba kreipia 
Diefenbakerio vyriausybės dė
mesį į tai, kad vardan visų pi

DĖMESIO
GALIMA DABAR | LIETUVA IR SIBIRĄ SIUSTI TIK 

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ 

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.

DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS. 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN. KUR PERKA IŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
41

IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Burei? Street, Telef. WEbster 9-2588 

CHICAGO 7. ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak 
Šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak 
Sekmad uždaryta.

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją ar šaldytus* pas 

BALYS RADIO G TELEVISION SALES G SERVICE
2646 VVešt 71st Street / PRoapeM 8-5374

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Grcgoraviėlai
Dažai. Alvva, Stiklas, Įrankiai, peiliai 

namų reikmenva, vandentiekio įrengimai.
ir elektriniai reikmenys.

1901 Weat 47tb St. TeL LA 3-4139

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMaS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS I
2047 W. «7tb PI. Chicago g

UL W Al brook 5-8063

ANPtOIN &

r a. •»

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

A ‘ ' ' '

Mutual Federal Savinas
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8, ILL K 

VIrginia 7-7747 *

JOHN J. KAZANAUSKAS,
President

Kentucky Blended Whiskey

VVINNING THE VVESTI 
after tht famttu American arliil 

FREDERIC REMINOTON
“Fording the Stream'’

The great whlskey of the Old West 

is winning new friends everywhere!

Švelniausia iš puikiausiųjų Kentucky whiskies turi skonį, 
švelnumą, kokybę, kuriais ir jus laimėsi

Vakarų pionieriai mėgo uhiskey turinčią švelnų Kentucky skonį ...» 
dėlto jie pa^i rinkdavo Sunny Brcnk!

Jums taipgi patiks ši lengva, puiki amerikiečių mėgiamiausioj)

NOTE TO
8TRAIOHT
BOURBON
BUYEHSi

Th« finaut of fine 
sfraight bourbont comg 
frnm Kentucky. Ask fm 
Sunny Brook Kentucky 
Streight Bourbont

SUNNYbrook
BRAND

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE. KENTUCKY, DISTRIBUTEO BY NATIONAL OISTILLERS PRODUCTS 
COMPANY - BOTH 86 PROOF • KENTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS



Antradienis, 1957 lapkričio 12 DIENRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO ILLINOIS

PASIIMKIME {KAITINTĄ 
AKĖTVIRBALĮ

Krepšinio pergalių dvidešimtmečio sukakties garbei

Lietuva nuo senovės gadynių šame patyrę, kai ten su linais 
žinoma ne vien kaip dainų, šo- nubrvzdėdavome. Pirm pirmiau 
kių, bet kaip ir sporto šalis. Vi- šiai Rvgos kupčiai aprašinėda- 
si raistai ir pelkynai juk iki kak vo kailinių nugaras mėlynomis 
10 yra išbraidyti besigrumiant ir raudonomis kreidomis, o po 
ir besirungtyniaujant su vėl* tam už linus sumokėdavo pyp- 
niais. Visos Lietuvos miškų tan-įkių vožtuvėliais vietoje sidabri- 
kmės išlaužytos, ištryptos be- r.ių rublių. Gerai, kad pliekia, 
sigrumiant su vaiduokliais, kip- taip ir reikia tai Rygai. Tegu 
šais, laumėmis, geltonsnapiais
ir kitais gabiais sportininkais.
Ir tose amžių grumtynėse nei 
raistuose nei traškančiose, gi
riose lietuvis niekada nėra pra
laimėjęs.

ją bala.
— Ne tik Ry?ą supliekė, bet 

’r visą svietą, — jsikišo Motie
jus Rugine. papsėdamas jau 
senai užgęsusią pypkę. — Na. 
ir mūsiškiai bernai. Ratavok

Nepralaimėjo lietuviai nė Ry- Dieve, kas Per syla- 
goję. prieš dvidešimts metų Eu- “ SVla' ne syla’ 1)61 be velnl°
ropos krepšinio pirmenybėse. 
Viskas ėjo taip sklandžiai — 
kaip per sviestą ir todėl subė- 
aavojo visus Europos krepšinio 
galinčius. Tiesa, toje gadynėje 
krepšinis toks pas mus dar ne
labai buvo pažįstamas, ypač 
raistuose ir girių tankumynuo
se. Krepšis daugiau buvo žino-

ten tikrai neapsiėjo, — pasakė 
Raudys ir toli nuspjovė per'kai- 
(i ūsą. — Kai aš dar bernu Pa- 

’ girduose pas Slunkį šlūžijau, vie- 
’ią šventą dieną suėjome mušti 
ripką su Daujotu sodžiaus ber
nais. Nespėjome rvpkos paleis
ti, kaip atlekia atgal kaukda
ma. Ratavok sviete, nė iš tolo

mas kaipo nepakeičiama prie-' ne*ali n5 ^uoliniu basliu sulai- 
mnnė eiti į turgų nešinam kokį TaiP bematant ir buvome
deriką kiaušinių, kad paskui * Velniabab suvaryti. Tik pas- 
tame krepšyje galėtumei parsi- kui suė*’ besidyvydami veizia- 
neštį druskos ir žibalo. Popula- n,e’ kad. daujotiškių būryje be- 
riausieji sportai anuose metuo- sąs toks vienas raudonais ba
se buvo - “ripka” ir “vokiečio tais ir be skylučių nosyje. Re- 
mušimas”. šventadienio pavaka labasis velniūkštis buvo 
riais kaimo ūlyčioje ripką muš- daujotiškiams į talką atskubė
davo patys stipriausi ir mitriau-
s: bernai, o “vokietį mušdavo” jam klau

sė Ruginis.

Alto konferencijos 
darbotvarkė

Alto konferencija įvyks lap
kričio 17 d. 1:30 vai. p. p. Lietu
vių auditorijoje.

1. Konferencijos atidarymas 
ir JAV himnas. Konferenciją a- 
tidaro ir jai vadovauja Cliicagos 
Lietuvių Tarybos pirm. Teodo
ras Blinstrubas. JAV himną gie 
da Genovaitė Macytė, pianinu 
pritaria Juzė Milerytė.

2. Tnvokacijos: katalikų — 
kun. dr Juozas Vaškas, MIC, 
evangelikų — kun. Ansas Tra
kia.

3. Sekretoriato ir komisijų su 
darymas.

4. Lietuvos konsulo dr. Petro 
Deužvardžio sveikinimas.

fy Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirm. T Blinstrubo pranešimas.

6. Chicagos Lietuvių Tarybos 
kasos revizijos aktas — iždo glo 
bėjų vardu skaito Mečys Šim
kus.

7. Lietuvos pasiuntinybės Bra 
žili joje kultūros skyriaus vedė
jo, rašytojo Petro Babicko kal
ba.

8. Organizacijų ir draugijų 
atstovų pasisakymai, pasiūly
mai ir sumanymai.

9. Nominaciių komisijos pa
siūlymas ir Chicagos Lietuviu 
Tarybos narių patvirtinmas.

10. Kitų komisijų pranešimai.
11 Konferencijos uždarymas

ir Lietuvos himnas.

Sovietijoj pavojinga rūpintis 

upių vandens švara
“Izviestijų” Nr. 288 net veda- kaip Astrachane, vasarą skęs- 

mąjį pašventęs aprašyti Sovietų ta musių spiečiuose. Ypač nehi- 
Sąjungos vardus dėl trūkumų gieniškos stotys, turgavietės, 
miestų ir vandens l'a alizacijoje. Pvz. Kinešme kolchozininkų rin

Minima visa eilė liūdnų pa- ka galinti būti pavadinta ne-’ 
vyzdžių. švariausia vieta visame mieste.

Ajitai, Uralo apylinkėse dau- _ .
gelyje net stambių miestų trūks . Pasitaiko, kad gydytojai, ku
tą geriamo vandens. Dalis van- nuoširdžiai rūpinasi, jog bū 
dens duodama nevalyta. Sara- au^varkYt^ miesto sanitari- 
tove jau dešimt metų, kaip sta- nia* ^kalai, netenka tarnybos, 
tomas baseinas rinkiniui nute- ivY^° Rostove prie Dono
kančio vandens, bet statybos 8U 8^- ^aturova-
galo vis dar nematyti, nors ________
miesto kanaliz.acija visiškai ne 
patenkinamoj padėty. ’

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU
Gražiai atremontuotose (tose vėl t 

Fumlturc patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

Patys geriausieji SIEGLER, 
MOORE Ir Idtų firmų pečiai, dildo
mi aliejumi ir gazu.

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radijo aparatų, veid
rodžių, lovų ir kita

k:

Nešvarios upės

— Olandų jūrininkai buvo pir 
mieji Lš europiečių, atradusių 
Australiją (1606), kada Wūlem 
Jansz “Duyfken” laivu įplaukė

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2 J10 W. Roosevelt Road Tėl. SEeląy J-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo II iki 4:30

Daugelis pramones momų . _ ....., .14 j I Carpentenos lanką. Olandųnevalo savo sunaudoto vandens ...... . 7. ,jūrininkai, tarp jų Dirck Har- 
tog, Piete Nuyts ir Pelseart, 
tyrinėjo šio kontinento vakari
nį pakraštį. Abe.l Tas man, ku
ris atrado Van Diemen’s salą

ir, paleisdami nešvarų, užteršia 
vandentiekį ir dirvą. Saratove 
per paskutinius 10 metų van
dens valytuvus turėjo įsirengti
670 įmonių, tačiau daugumoje , ... _ .. .... , . . vėliau pavadinta Tasmanija)nieko dar nepadaryta Del viso . „ f ... , . . 41 ir N Zelunbin tain nnt hiivnir N. Zelandija, taip pat buvo 

olandas.to — pasilieka nepatenkinama 
sanitarinė padėtis tokių upių, 
kaip Volga, Ufa, Kama, Šiau
rės Dauguva, Baltoji, Šiaurės,
Donas, Irtišius — ir toliau jos ; 
pasilieka užterštos. O tos upės,! 
rašo ‘Tzviestijos”, pasilieka
svarbiausiais vandens tiekimo . ___
...... . 7 ■ . VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲŠaltiniais daugelio miestų, pri- negali ramiai sėdėti Ir naktimis
skaitančių šimtus tūkstančių ne,s jų, užsisensjusios žaidos

niežėjimą ir skaudėjimu senų atvl- 
gyventojų. ru ir Skaudžių žaldų uždėkite

LEGUDO Olntment Jos gydymo

NITO UžSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEV,S,ON CO. • 2512 VV. 47th Str. • FR«.ntier 6-1998

Į RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl F1

[TELEVIZIJOS nuo $9500
' D|V.Ma®txE£AZENITH, EMERSON. S0N0RA, , 
I KLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT
I Md«r»Di^froe.L,Ss,inokftilwl- Priimame senus. Taisome. 1i Mdara kaimten Iki . «. i.i.in:.d ,r ,k , M, s„kn, ,lžrtarvtp i

Imsiąs kmWs, b
’ 15 TOLI IR ARTI

HAUJI OtOtU TSfOKJU-NAUJAUSI KPAUSTr/NO (ftANK/A!
•įsų merų patyrinias - p/sus ir sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 CHICAGO 36, ILL Tel. Va/Albmok 5-9209

MOVIMO

piemenys kasdien ganydami ban 
dą, išsipjovę alksnines lazdas 
pagal pajėgumą.

Bet prieš dvidešimts metų iš
kilęs tas krepšinfs aptemdė vi- I 
siškai anas dvi populariausias Į 
tautinio sporto šakas. Rygos lai-' 
mėjimų gadynėje pakilo ant ko
jų ne tik miestai, bet ir sodžiai. 
Svietas metė šakes, dalges bei 
grėblius ir susėdo prie detekto
rinių radijušų pasiklausyti, kaip 
ten mūsiškiams klojasi Rygoje. j 
Kiek besiklausant nejučiomis 
pypkių užgeso, kiek kandiklių 
iš susijaudinimo buvo nukąsta 
— agi, kas šiandien besuskai- 
lys. Tada be jokio vargo galė
jai gauti net dvi saujas smul
kiausiai pjaustyto ir geriausiai 
išrauginto naminio tabako bile 
tik duotum nors minutei užsidė
ti detektorinio ausines. Ak, link 
braybių tada buvo dienos pijnds.! 
Nuorauka Petras, tada visai su
laužęs savo pypkės galvutę, 
trinktelėjo kumščia stalan:

Agi, ką. Kalvis Geležinis

Imperatorius žodis

nematant įkaitino akėtvirbalį 
ir, šmykšt, pradūrė nosyje sky
lutes. Tai tas talkininkas tuo
jau smalos krūvele pavirto.

— Je, ir aš sakau, kad be 
kipšo pagalbos nieko gero ne
nugalėsi, — patvirtino dėdė 
Kaušas. — Nežinia, kaip ten y- 
ra ir su mūsiškiais toje Rygoje. 
Kažin, ar ir ten visi su skylu
tėmis nošyje Juk mušti visą 
svietą — ne juokai.

Po dvidešimties metų eidami 
| krepšinio pasiveizėti dėl viso ko 
. pasiimkime įkaitintą akėtvirba- 
! iį. Gal liks salėje kokia smalos 
krūvelė. Alb. Pliumpis

ypatybės palengvins Jūsų skaudtjl- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 

Daugelis miesto gatvių, ra- i ti Vartokite jų tapgl nuo akau-
šo “Izviestijos”, skęsta purve.1 ^ežėjim^ngos' vakZos' psorlv

Sąšlavų dėžės ištisomis savaitė- SIS Taipgi pašalind^perSėjlmą ligos 
. m i ■ • . • vadinamos ATHLETE’8 POOT su-miS nevalomos. lokie miestai, ntAbdo džiovinimų odos ir perplyftlma 

tarpptrftčių V ra tinkama vartoti nuo 
žžiQstančios suskitsios odos dedlr- 
vlnių odos iftbėrlmų ir t t taipgi

Darba*, ir švara

— Taip ir reikia tiems Ry- Japonijos imperatorius Hirohito 
gos nenaudėliams. Gerai, gerai, kalba Japonijos seimo sesijo] To- 
Ar maža pragaišties Rygoje e- kio mie8le' (INS)

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IS stoties WGE8 1380 k. kasdiena 
nuq pirmadienio iki Šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte. Ir kas plrcna- 

' dieni nuo 7 iki 8 vakare.
SEKMADIENĮ iš radijo stoties 

WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
»:30 iki 9:30 ryte

Tel. HEmJoek 4-2413 
7160 So. Maplewood Avė., Cblcago 20

KOŠIŲ STALUI ANAPUS
Speciali nuolaida ribotų laikų

i Įskaitant persiuntimą, ir muitų ,
I Siuntinys Nr. 8 20 sv. cukr. $10.10 i viršlnių odos ligų. Ue-

" 9 20 sv. t-aukų 20.00 į gulo Ointment yra
•• 65 20 sv. sviesto 26.46 parduodama — po 76
" 30 20 sv. miltų 10.80 .t <•» c,,

Vertingas siuntinys Nr. 67 spocla- , , ,
Ilal šventėms: S26.Ų0. 5 sv taukų, ! Pirkite vaistinėse Cnl- 
6 sv sviesto, 2 sv. kakao, 2 sv. cuk i nagoje ir apylinkėse: 

' raus, 1 s v šokolado, 1 sv. kavos. Mllwaukee, Wis.. Ga- 
2 sv ryžių. 1 sv. pipirų, sv. ar-j )r p„trolt Ml.
natos.
L E V C O - lietuvi,, kontora
0022 S. Rocktvell Su, Chicago 2», HL ' *i __

Marųuettu Panke WA ft-7815
Žemiausia rinkliava ui patarnavl- 

mą. Siunčiami siuntiniai Iki 44 sv.
Pinigai: >1.00 —r 10.00 rubl. Parduo
dami oficialiomis kainomis visų su
sisiekimo priemonių JAV ir kitų 
kraštų bilietai, kaip lėktuvams, gele
žinkeliams, laivams Ir t. t.

tinkama varotl vaikuč.iams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo U

LEGUliO, Department D-, 
5618 W. Eddy 8L. Chicago 34, m.

Onoiią tr {vairia* skcalngaa 
bolkntoa kepa

. Ą.}.

n? t

mokais
MIDLAND

Savings and Lo.an 
Associa+ion

JiNSIIRt D

Ptt 40 M£TU 
Visu LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

t PELNINGIAUSIA 
taupymo

AE NDROVf

4038 Archer Avenue t«i laj-oziv 
AUGUSI SALDOKAS Pr.cid.nn>

i/?% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ĮSIRAŠYKITEDnoVERS
Christmas Club Dabar!
TURĖSITE PAKANKAMAI PINIGU KITOMS • KALĖDOMS

Numeskite piniginių rūpesčių naš
tą ir tikrai pasidžiaukite šventė
mis. Tai yra lengva įvykdyti. Pra
dėkite dabar įsirašydami į Drovers 
Christmas Savings Club. Kiekvieną 
savaitę dėkite po kelis dolerius ir 
jūs turėsite pakankamai pinigų 
pirkiniams, kelionėms, vaišėms 
ATEINANCI0M Kalėdom

Daug vietos automobiliams 
pasistatai!

^:«b

mutiiĮl
MIMNERS,

IIOIRAl DEP&IT INSURAMCE 
CORPORATION

KAZYS ČESNAUSKAS
(H44 80. TROY ST. 

Telef Albrook 5-7670 lt 
aibaoo 8-4038

• Gen-ralu, KonLraKtoriu, uau- 
Jų namų statybai, įvairiem, re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje • Patys 
atliekame očmento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimat nemo- 
karnai

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Utoanlca Ava 

TeL GLlfrslde 4-«S7«
Pristatome J visas krautuvas 
Ir restoranus, taip pat U- 
siunčiame i visus artimu o 
-,us miestus

grane savings '"“»*"**
•566 WE8T 47th STREET LAtayette 3-1063

B K. Metldeivlcc, prez.; E K. rtolkJtenfcK, seks. Ir advokatas
Mukaine sukštiut dividendus. Keičiame čekiu. Parduodame Ir perkame | 

valstybės bonus. Taupytnlams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite laupyti atidarydami Haskaluy šiandien a (Kirai totą Iki *10,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad nuo W iki M vai. vakaro 
«tr ir peni # iki 6 treč cldaryts. o šeėi nuo 9 Iki 'ddurdlenl/

Atliekame dideliut ir irižus automobilių remontus, Lygi-nim.. <js 
žymas Elektrinis suliedlnimae. Parduodame automobilių dalia 

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

2641 WmI Tįsi Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842. Namų tel. WAlbrook S-S934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ava. Telef. Vlrginia 7-7097

T,

Pradėkite taupyti Šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupyto Jo indėliai apdrausti Iki 810,000.00

BKIGHTON SAVINGS AND I.OAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., uitrad., penktad. ir 
fteštad 0 va), ryto iki 4:30 p.p

/

Treėiad. 9 ryto Iki 12 vai 
Ketvirtad 9 vai. Iki 8 V.v

{SIRz\AVKITE { VIENĄ 
ŠIŲ GRUPIŲ SI.VNIHEN!

$1.00 į sav., už 50 sav... $50 
$2.00 į sav., už 50 sav.. . $100 
$5.00 į sav., už 50 sav...$250 

$10.00 į sav., už 50 sav. $500

BANKO VzU.ANDOS 
Pirm. — PenkL 9 v. r. iki 2 p.p. 
Keri. v-ak. 5 p.p. Iki 8 p.p.

fra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

^Drovers Banks
’ 47th Street & Ashland Avnnua YArds 7~7000

NUO 1883 M.

Skaitykite ir platinkite dienrašti įtrauk".
r - y--------------  ... — I iii , , ————»e———————   1 —1 -Į ii -I-.U 1.1. .... I I ■ '

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remianti* Chic&gck Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met, Jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo aiži ilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomos pinigas. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą Iki $10.000.00. augštą dividendą, bet ir daugeli idtų pa
tarnavimų veltui, uf kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį, ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadžmį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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KOKĮ NEKILNOJAMĄ TURTĄ PIRKTI?
PR. SULAS, Chicago, III

CLASSIFIED AND HFLP WANTED A D V ERTISEMENTS
REAL ESTATE

IV
Escrovv reikšmė ir kada jis 

vartojamas

Taip nėra, jei jūs perkate ne
kilnojamąjį trrtą. Nekilnojamo
jo turto pirkimo - pardavimo įs
tatymai. kuriais tvarkomos as- 

Esvrow sąvoka teismo nusa- meniškos žmonių teisės, apšau
dyta kaip rašto dokumentas, goja jieškovų pretenzijas nežiū- 
kuris turi savyje teisinę prievolę rint į tą, kad jos būtų ir gene- 
ir kuria naudojamas pardavėjo racijos senumo. Tokie dalykai, 
(grantor, promisor, obligor) .ar kaip buvusio turto savininko ve
jų agento, kaip svetima, 3-čioji dybos ar teisėtas išsiskyrimas 
šalis laikyt padėtus dokumentus (Hivorsas), nemokėti mokesčiai 
kol tam tikros sąlygos bus įvyk- arba turto apsunkinimai gali 
dytos ir tada pristatyti pirkėjui įskilti ir gali būti pare:kštos 
(grantee, promisee or oblgee).j jums pretenzijos, kai jūs tą 
Kai kada trečioji šalis (3rd par- nuosavybę būtumėte nupirkę, 
ty depositary) vadinama escrow Tokios kitų pretenzijos gali tęs- 
agentu arba escrowee. Trečio- tis iki tol, kol jos bus išspręs- 
sios šalies tvarkymasis nustato- tok. Pretenzijos gali iškilti bet- 
jnas scrow sutartimi. kuriuo laiku ir grasinti jūsų nuo-

Užstato pinigai fvad. earnes ■ aavybės teisei. Todėl jums būti 
money), kurie paprastai laikomi

K.nupili s indi- iiaiiittH ir krautuvė.
• /•■rai rtnuiiUH bizniu Brlghton Park 
eeiiti’H I’i-Im kraut. 4 k butu*

Mrd. 2 a. 3 būt., Mld ruil., alyva. 
Pajamų *21 u mėli 
Mm .4 po * K utini. Al Irt «klyp 
31 pėdų. irara£at< tUK.iion

M. ŠIMKUS
K 4. A L K S T A T 4

4259 So. Maplewood Ava.
n-t <lj(tsuir i-7450 Km- 

ViVrd.s 7-2O4«

H kamb., 3 mieg., ipiraiaa. M 13,700 
n kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.500 
5 kanib., mūriui.* naujai.. SIS,500. 
3 |io t kamb.. mūr., ,li«l sk. $23,000. 
i iiihiii- ir daugiau uamų paalrlnklmul
S.A. AGLINSKAS Real Estate

I 243$ U «9 St. H K. 4-8292

pas nekilnojamo turto brokerį, 
gali būti padėti pas scrow agen
tą. Tuo pačiu laiku escrow su
tarties nuostatuose gali būti nu
matyta, kad brokeriui komisija 
gali būti mokama iš padėto už
stato.

nai reikalinga nuosavybės ap
saugos dokumentas (Title Gua- 
ranty Policy).

Kas tai yra Title Guaranty 
Policy?

PAJiESKOJIMAl
Iš Lietuvos giminių jieškomi: 1) 

JONAS LEKYS, s. Motiejaus, g. 
VVilkes Barre, Pa. 2) JONAS VI
SOCKIS ir VERONIKA VISOC- 
KYTft Adomo, gyveno Chicagoje. 
3) KAZIMIERAS ir MOTIEJUS 
UKSAI, sūnūs Jurgio, ar jų vai
kai, gyv. gal Chicagoje. Atsiliep- 

1 ti A. Lukšys, 3613 S. Union Avė. 
Chicago, Iii.

Tai yra speciali apdraudimo 
forma. Ji užtikrina, kad jūsų 

Jeigu įvyktų susitarimo ' lai-1 nuosavybės teisės bus apsaugo- 
kotarpyje bylos užbaigimo nete- į0Sj jeį betkas į jas reikštų ša- 
dėjimas (pvz. jei pardavėjasi vo pretenzijas
mirtų arba pakeistų savo nuo-i

1) Jieėkomos BIRUTfi ir ONU
TE GRIKŠELYTfiS, vyrų pavar
dės nežinomos. Jieško giminės iš 
Lietuvos. Rašyti šiuo adresu: Z. 
Dobilas, 23 Strathmore Blvd., To
ronto G, Ont. Canada.

REAL ESTATE z

HKIGH'I'ON PAKhE, 6 kamb cot- j 
iuge. nnl platuuH 72 pėdų aklypu. 
l*aug saulėH n -ivimna (doko nuo 
paraplnėn uitikyklou 2 automobl- 
lams garuzub Pamatę ft| namą būal- 

i« MuZuvėtl Įmokėti tik *4,000.
I2n<l Ai Campbell Avė. 5 kamb. cot- 1 

'«*• Y ra KngllHh bamment, kuriamu { 
p ra v ratą \andeiiH Ir kaualizacijoa 
' amzdžiai. galimu Įrengti gt-rua kain- 
ItariiiM. Garaiak {mokėti tik *4.600.00.

I kamb. iianiaa. Pilna paatoge ir ( 
iūhjh. Guzu upAild. '/'.iunilniHi langai- 1
-dtrtullal Gražiai apsodintas" 2 au

tom. garažas. Sav turi parduoti, pir
ko didesni narna

2-Jų butų — 6 Ir 4 kamb. m<-d
Automat. apšild. Modern. virtuvė ir Į 
vonia. 37 Vi pėdų sklypas. *00 paja- 1 
111 ų J mėn. Arti Marųuette Pk.

I‘iglui- parduodamas, reikia remon
to. i kamb. mūr. bungalovv. Arti 66 
Ir lavvndale.

H kamb. mūr. bungalovv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 63 
Ir Chrisjtiana Avė. Kaina tik *17,800. 
Įmokėti reikia *3,800.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybiniu narnų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis ) mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

MARQUETTE PARKE parduo
damas 5 kamb. mūr. bungalovv. 1 
kamb. rūsy. Modern. vonia. Alyva 
šildomas 2 mašinų garažas. Kai
na labai žema $15.700. Skambin
kite REpublic 7-944)1.

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

monę — sutartą objektą atsi 
sakytų parduoti) escrow įstaiga

Kiekvienam pirkėjui gali atsi
tikti, kad prieš jį gali būti pa-

atsakytų, kas sutartyje netesėta i reikšta pretenzija; nė vienas ne
it neįvykdyta; vad., ta įstaiga į gali būti užtikrintas. ' kad jam 
garantuoja, kad sutartis bus į nebus iškeltas jieškinys.
įvykdyta. • Prileiskime, kad pirkėjas gavo

Jeigu pardavėjas (grantor) , . x.. . , , . . .. ' dokumentą. Ar tuo įrodoma,mirtų prieš pardavimo sutarties ,, . ,, „ ’ x.. . . , . , . , -, ikad jis valdo namus? Ne, tuosąlygų įvykdymą, turto pirkėjas I . , .. , ,, 6 * j r j nejrodoma. Pirkėjo dokumentas(grantee) apsaugomas nuo nas- ’ . , x“ 'rodo, kad tam tikraslės pretenzijų.
Jei mirtų pirkėjas prieš pir

kimo sąlygoms įvykdant, tai do
kumentas sąlygas įvykdžius es- 
ctovv agento pristatomas pirkė
jo įpėdiniams

Dar kelios pirkėjo apsaugos 
priemonės

asmuo
perleido pirkėjui savo namų 
nuosavybę. Tas dokumentas ne
įrodo, kad kas nors gali turėti 
teises į tuos namus ir žemės 
sklypas, kuriame tie namai sto
vi, turi morgičių. Pirkėjo turi
mas dokumentas jokiu būdu ne-

$frtniausia reikia nupirktą i Pakeičia šil* teis^- Gal Pirkg- 
turtą Apdrausti nuo gaisro nelai-'jas Paklausti- ar nėra kur nors 
mes. Dažniausiai viena iš pasko-'irekorduota ši nuosavybė? Ar 
los sąlygų yra reikalavimas ap- toksai rekordavimas negali pa- 
drausti valdomą turtą nuo ug- rodyti, kas blogo yra šiame do- 
nies ir kitų nuostolių. jkumente? Tiesa, ten gali būti

Sekanti apsauga, kuri nekil- i pažymėti apsunkinimai, bet gali 
nojamą turtą perkant yra būti- būti koki nors apsunkinimai ir 
na, tai garantijos dokumentas neįtraukti. Pvz. asmuo, turėjęs 
(Title Guaranty Policy). žemės sklypą, galėjo turėti įpė-

Kai jūs krautuvėje perkate į diniU. kurie dafear pateikia savo 
kokį nors daiktą, k. a. įaikro- jukini dėl jiems priklausan- 
dį, radijo aparatą ar rūbus, jūs čios dalies iš tos nuosavybės, 
nesiteiraujate pas pirkėją, ar kurią jūs pirkote. Arba savinin- 
tiems daiktams yra. uždėtas, kas buvo divorsuotas, o jo tįu- 
apsunkinamas, ar už tuos daik-1 vusi žmona nebuvo atsisakiusi 
tus krautuvės savininkas sumo- nuo savo teisių į buvusio vyro 
kėjo reikiamus mokesčius. Taip1 turtą. Pagaliau galėjo būti pa- 
pat jūs nekreipiate dėmesio, ar daryta klaida seniai užmiršta- 
prekių pardavėjas (savininkas) jme dokumente. Panašūs daįy- 
yra vedęs, ar viengungis, ar issi- j kai, jų rizika, kaip čia. minėtos, 
skyręs'(divorsuotas). Jūs su- £ali iškilti betkuriuo laiku, 
mokate už perkamą daiktą pini-1__
gus ir tuo viskas pasibaigia.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Rettginlg valko auklėjimas ryšium 

du Jo dvasine raida
I dalis: Valko kelias Į pasauli

TT dalis: Valko kelias Į Dievų
Ir religija |

III dalis: Valko religinis auklėjimas

VI dalis:Ypatingieji religinio 
aaklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina *(

Užsakymus su pinigais siųskite: z
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

0UR
Genijus be išsilavinimo tai 

yra kaip sidabras kasyklose.
— Franklinas.

Prašau atsil!epti JONĄ ir AN
TANĄ BALTRUŠAIČIUS, gimu
sius Paežerėlių vai., Žuklijų km. 
Turiu žinių apie jūsų brolį Vikto
rą iš Lietuvos. Rašyti šiuo adre
su : Z. Dobilas, 23 Strathmore Blvd. 
Toronto G, Ont., Canada.

1) JONAS ALIŠAUSKAS, sūn. 
Jono, gvy. Clevelandc. Jieško gi
minės iš Lietuvos. 2) JONAS KAN 
TAUSKAS, sūn. Juozo. g. I^ewis- 
tone. Jieško giminės. 3) SOFIJA 
LEPONIENfi, duktė Juozo, gvv. 
Washingtone. Jiešo giminės iš Lie 
tuvos. Pranešti Karoliui Titui. 
1429^ Superior Road., Cleveland 
1G. Ohio '

Jieškomi 1) SOFIJA KASIULE- 
VIČICTE, gvv. Kaunė. Jieško bro
lis Stasvs Krsinlevičius iš Lietu
vos. 2) SAM MTLER (BACIŪNAS 
ir jo žmona ONA (ŠIDLAUSKAI
TE) d. Juozo, gim. Suvalkiioj. Pa
skutiniu metu gyveno 1059 E. 15th 
Avė. Columbus, Ohio. Jieško gimi
nės iš Lietuvos. Kreiptis — Ona 
Ralienė, 90 Br--okside Avė., Aros- 
terdam. New York.

AJ.DONA STANKŪNĄITF ir 
MARIJA PAVTLČICTC - LABU- 
TIENfi (pajie«komos iš Lietuvos). 
Prašomos atsilepti sekančiu adre
su: E. Jokubauskas, 7351 South 
Whipple, Chicago 29, III.

ĮSIGYKITE dabar

Naujasis Testamentas-
ŠVentas Raštas

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

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

LIETUVI4KI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite

“DRAUGAS"
4545 West 68rd Street

Chicago 20, DL
Plattntojams dnodam* nuotakia

mūr. 3 bl. kraut. c. k. Kur. — 23, KM) 
mūr. 3 bt. Išdek. e. A. gar. — 21,50(1 
mtil. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,000 
iiiur. U k b. uaujus, liil. lot. — pigiai.
I ra pigių Ir |M-luingų iiainų surasit-

A. BUDRECKAS, Realty
i®81 Archer Avė.. LA

. YlAltųi’E’rrE i-AKKE;
Mūr. bung. 6 kalni) arti parku, 

ut-ntr. gazu Aililym .reikia parduoti 
Aių savaitę.

BKIGHl'ON PARKE:
Mūr. 2 po 4, ountr. Alldyinas. arti 

siisisieklino. Nebrangus. •
GAUK PARKE:

Mur. 5 butai, po 4 kamb coutr. | 
Aildymas, gražiai atrodo iš lauko, į 
modern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų Ir i 
Įvair. biznių. Parūpiname paskolas i 
lengv. sųlyg.

SIMAITIS REALTY. į
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

Kiškučio Vardinėsi
STASYS DŽIUGAS1

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

Jadvvga Doveikaite-Bartkienė, 
duktė Kaietono. 48 m. amž., rimu- 
si Lietuvoje. Kaolių kaime, Viduk 
lės vai’s., Raseinių apskr. Jieško 
savo giminiu Ameriknie: 1) Bro
lio STANISLOVO DOVEIKOS, a- 
pie 60-62 m. amž.. išvažiavusi A- 
merikr-n iš tėviškės 1912-14 m 
Anksčiau gvv. Newt-mP (ar nana^ 
W»o. 2) Seaors KONRT ANCT.TOR 
noVETKAITfis - DAMBRAURKTE 
NŪS. 64-66 m. amž. išvažiavusia 
Amerikon '•909 - 1911 m.-ir aosi- 
ey-'renusia Bostone. 3) Brolin St-.. 
nidn.ro P>oveiko«i vaikus: STABT 
rmvvTKA «,. Stasio lr ONUTE 
DOVEIKA iTE. d. Stasio. Jieško- 
mieii atsilientl arM žinantieji a- 
u’? iuos nranešti šiuo adresu. Li- 
ibuania Kaunas. Gorkio g-vė Nr. 
2-1 Doveikaitė Jadvyga, duktė 
Kajetono.

Teisingumas yra šventas žino 
nių giminės ryšys. —Bossuet

Seni žmonės tai vaikščiojan
čios ligoninės. —Horacijus

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29. III. 1
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♦r mu o«>rxlraitei P Kesiūn*
- romanų

iarp Žalsvą PalapmiŲ

Baltuli savo recenzijoj* 
*ple 4) romaną taip r-išo P. Keeiū 
ao romanas ‘Tarp »alavų palapinių

ožiai iškelia tų .laaiaukojimo didu 
•nų kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
los laisvės parodė sietuvos partiza 
,tu ų idealizmų kuriuo degė mūs, 
įaunimas. liedamas kraujų dėl save 
žemės, tuos didžiuosius r.uostollub 
kurtuos mums reikėjo pakelti dvleji 
okupacijų replėse Todėl šj roman. 
skaitome su malonumu ir dideliu si.

! sldomėjlmu Tpaė romane minim 
; Jygiai žavės Jaunimų lr kels Jo dva 

alų. Sis romanas, atskleidžiąs mūs
. erotškai tragiškus epizodus, yri 
j šviesus spindulys tremties Idealizme 
i igdyme

896 pnzl Kaina 13.00
i Zsaaytnus įtartu nu pinikais siųskit'

•DRAUGAS“ 

i 4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

TAI BUVO JO 
PIRMAS ŽINGSNIS... :

Jūs visuomet atminsite tą pirmąjį, • 
svyruojantį žingsnį. Tai buvo jo pir- • 
maa pasižymėjimas jo jauname gy- Z 
venime ... ir jūsų. Gera žinia pa- ; 
sidąlinti su kitais. Užtai jūs einate • 
prio telefono. •

Telefonas patikimas tarnaa vienu • 
momentu, pagelbsti sutvarkyti reika- I 
lūs greitai ir lengvai. Nepailstantis • 
pasiuntinys kitu atveju, pranešantis ! 
žinias tiems kurie jums brangūs. Jū- * 
sų šeimos draugas visuomet, loši a n- • 
tis svarbią dalį jūsų planams ateičiai. *

Ir kaip jūaų šeima auga skaičiuje •
ir metuose, taip jūsų telefonas auga !
naudingume. ' ••

IIJJNOIS BELL TEI.KPHONE I
žinoma, tuoj imi telefoną

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

NORV ILA
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 5#th St. Tek Mlospeet P-5454
wmtiwtmniFmimuiwiwnimiiiiniwiinwiiumiHiiniĮimuu,..M;.;uiimmmj^>munijaiĮ>uiji

VALYKLA — CLEANERl
ir 6 kamb. Jnoderii. butas. Karšto 
vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai Įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. *17,000. A. Sirutis.

TIK $18,000
6 kamb. (4- mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA, PROGA!
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun

galovv, 6643 S. Campbell, parduoda
mas už *18,000. P. Leonas.

ILGAI LAlTKfiT
Štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marųuette Pk. ant 33 pšdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. *31,600. 
A. Linas.

2 BUTAI PO 4 KAMB.
Brlghton Pk., medinis. Rūsys, pa

stoge. Garažas. *12.500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
Ri£AL Efe i ATT 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-00lb

°000<>»0<K>00<X><><X><XXK>00<><>»0 

MARGI ETTE PARKE
2-jų augštų mūr 4 po 6 k. »4».60U. 

A Šimkus '
» augš. mūr. 18 būtų ir 3 krau- 

tuv.s. I<nųlu *182.000.
<7rt/.o|ino. stotis. Gerai išdirbtus biz

nis už nei i ketinąs sąlygas. *6.000 už 
inv. ntoriii ir *60 mėm sinė nuoma 
A Šimkus

t.AGE PARKE
f> k mūr. bungalovv (gallmybū pa 

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė Ir 
vonia 33 pėdų sklypas Gazo ftild. 
Garažus *18,600

•lLrt’l K: 4 butų mūr. 1—6 g. įr 
3 ■* k Metinės pajamos *2,160 Pil
na kaina *18,000
*18.'900aUgSt' n,ar’ 5 lr 6 k Garažas.

PAKITĘ! KALKITE mūsų įminu 
Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPASiteai Estate — Insurance — Rentals 
Notury Public

5916 So. Western Avė. 
PRosp. 8-2234

222222222£22£22S222222£22£
BUILDINO & REMODEI.rvn

3»a«»«3S3K3S3S3aS3SSS3SS^^
rA Mailli • •_ • -

BENDRAS NAMŲ KUO ŠOS 
DARBAS. Atskiras kamb., malo
nūs namai priemiestyje, l/2 d. šeš- 
tad., visą d. sekmad. ir vakarai 
laisvi. K. Jfohnsi.ii, 2044 Cunimings 
Lane, Flossinoor, III. T«*l. Syea- 

I .-nor i 9-590C

M1SCELLANEOUR

Nauji namai, garažai, įvairūs pataiiy 
ino, pertvarkymo (remodeling) darba

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.P 
"’el.: YArds 7-9675 arba CL 4-745O>

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

Stato rezidencinius ir komerdniua 
namus, pasiūlo sklypus, rakomen- 
duoja planus; išrūpina statybo® 
kreditus. Skamh. vak.: VI 7

Namų tel. Blsbop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, Įvalrda pataisymai 
Ir purduvlmaa. Jei ne rite pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai lė- 
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-55SI 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
\olton, \Vlllow Springs, UL

J. BREIVE and SON
CONS1RUCT1ON OOMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, OI.

Statome naujos narnos ir garažog 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo * vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymplc 2-5121 nuo $ vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
lliiildi-rs Gen. Contractora 

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

Namų Įkainavimas Ir ivalrfle 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL 4 VE 

Cblca«i 29. DL

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE' SALES

REpublic 7-9400

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE

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

ROSELANDE — $2,000 CMOKCTI
3 mieg. kamb., naujas mūr. bun- 

galow. Gazu.apšild. modern. namas. 
*16,600.

— o —
MARytETTE PARKE

I mieg. kamb. mūrinė rezidencija. 
Karštu vand. gazu apšild. Arti 61at 
lr Campbell Avė. Speciali kaina. — 
*20,600.

B. R. PIETKJEWICZ & OO. 
2555 W. 47th St LAfayette 2-1083

CICERO. TIK PAMATYKITE! 
$16,900. 5 kamb. rezidencija, 9 m. 
senumo. 2 kamb. rūsy. Arti 38th 
ir 57th iAve. įmokėti $5,000.

SVOBODA, 6018 Cermak Rd. 
________ Blshop 2-2162._______

NAMŲ SAVININKAI IR 
. PIRKĖJAI!

K. Volodkevičius atidarė VAL
GIS Real Estate įstaigą 2655 W. 
69 St. Jeigu turie namą parduoti 
ar norite nusipirkti skambinkite 
tel PR 8-6040 arba RE 7-8584.

Remkite dien. Draugą'
’kelhkitės “Drauge44

STATOME

NAMUS IR 
GARAŽ U S 

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubukas) 
1600 S. 48th CT.. CICERO 60, ILL 

Tel. OLymplo 9-7881; TO 8-4986 
Atliekame visus statybos lr per

tvarkymo (remodeling) darbus.

f -

ŠILDYMAS
A. Stanėlaiiskas 'nstolluoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), vigų dydžių oro vėsintu
vus (Ali Jonditionere) ir atliek* 
dsus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
T«L OLymplc 6-0775 ano 8 v»L 

ryto Iki 5 vai. vakaro.
nuo vai. vo-if<kw>» 

___________OLymplc 2-6752

LIET. APDRAl’bOh AGENTTRA
u rflSlų aDdraudoa Automobl
ilų rln&Dsavlmaa. N o turistas Valsty 
6ės patvtrtlnos kainos.

Prieš darydami apd raudus kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS
____ WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
6108 8. Ashland Avė.. Chicago 36. IU

PROGOS — OPPORTUNITIES

BAKERY FOR SALE BY OWNER

Estab. 30 yrs. Ideal Localion on 
Main St. in Cicero. Good Lithuanian 
Trade. 3 Man Shop. Business will 
pav for self in one vear.

Call OLympic 2-3598
SAVININKAS parduoda namą lr 

mokyklos reikmenų krautuvę. 6 kmb. 
viršuj. Krautuvė Įsteigta prieš 25 m 
Gerai einąs biznis. Puiki proga tln- 
katnam Asmeniui. Moteris viena gali 
aptarnauti krautuvę. Alyva apšild. 2 
autom garažas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 4 popiet GRovehld <*- 
9888 arba kreiptis adresu — 6100 
S. Win«’h»-Ster Avė.
— ■ > 

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

RAMŲ SAVININKAI’
Ta-pininkanjame batų išnaomavi 

inai. Patarnavimas veltai Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate

591« So. Westem. PRospect 8-2284

įsigykite dabar r

“Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

i » R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugaiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia J- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu. ‘

Ši novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.6Srd St St, 
Chicago 29, Iii.

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

_~~ Z P«l- Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Pirkite Apsaugos Bonus. Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 

St, Chicago 29. UI.

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduotų, tad —

TOMO ŽIŪRAIČIO, a P..

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

“Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio
nis). ‘T. Žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis gintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis Ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimvdis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas). ~-

Knygai Įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje; 4545 

W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Perskaitę dien. 'Drauge ', duokite jį kitiems.

I) E 810 I

Visi Pittsbnrgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pitteburgh'o Lletuviy 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Plttsburgbe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:80 Ud 2:00 vai. p. p.
Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADUO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: IJthuanian Catholle HOur.
Radijo Station WLOA. Braddook. 

Pennsylvania.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka. 
ne« jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kaJ
ym prtanama vialama.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
*M******»«««***;r«»:**m**«*w$3**ws***«w!t;s»:«:ew;«*s4r«<«»:s*

Naujas Vaitonio laimėjimas turnyrą su 7:0 ir dar čikagieiį
Kanados meisteris Povilas Manner. Tai retas įvykis, kad 

Vaitonis spalio 19 — 20 dieno- 44 dalyviu tarpe būtų 4 melsto
mis dalyvavo Lake Erie “Open” riai ir 17 eksnerty! O dar re- 
pirmenybėse, Buffalo, N. Y., ku- tesnis, kad laimėtojas nuneštu" 
riose nesunkiai iškovojo pirmą visus sausa pasekme tokiose pir 
vietą, surinkdamas 4L, taš- menybėse.
ko. Dr. E. Marchand iš Roches- — Bostono tarpklubinės** So. 
ter, N. baigė antruoju su Bostono Lietuvių Piliečiu Klubo 
4:1 (pralaimėjo Vaitoniui) ir Šachmatininkai dalyvauja • su į 
trečiuoju liko J. Maur iš Buffa- dviemis komandomis (A ir B), 
lo, N. Y., su 3V* taško. Lietuvių A (G Šveikauskas, K.

— P. Vaitonis Muencheno o- Merkis. P. Kontautss, J. Starins 
limpiadoje nuostabioje partijo- kas, A. Keturakis) įveik? Brand 
je (žaisdamas juodais) įveikė eis universitetą 3'<, j it, ir su 
Thorwaldsonną (Islandija), pa- Cambridge baijė lygiorpis — 
naudojęs tokį atidarymą: 1. d4 21X>:2,*>- Pirmauja Boylstono

Puikfi': bata' kus ir radio programų vedėjus, mylimi. Po koncerto daugelis iš 
Vajaus komiteto nariai yra publikos ėjo asmeniškai pasvei- 

šie: Avižienis, J Bražinskas, kinti Aldoną Stemputžienę ir 
: kun. Vyt. Demikis, kun. kleb. prašė autografų. Sekančią die-
J. Gurinakas. Nutartą nariais ną spaudos kritika taip pat 
pakviesti visus vietos ir New augštai įvertino mūsų solistės 
Jersey kun. klebonus. koncertą Medelline. Gaila, kad

Balfo vajų nutarta pradėti dėl siaučiančios aziatiskos slo- 
š. m. lapkričio 10 d. ir tęsti iki gos ir dėl skubaus grįžimo da- 
gruodžio 15 dienos, bet jeigu lyvauti operoje Clevelande ne
atsirastų reikalas, galima bus galėjo atlikti savo koncerto Bo- Įl 
vajų dar pratęsti. gotoje, garsiame Colon teatre.

Vajaus užbaigimui ruošiamasi Tikimės, kad greitu laiku vėl 
rengti vajaus pabaigtuvinį kon- turėsime progos pamatyti mū- 
cerią. gų tarpe Kolumbijoje.
- Paolius Jurkus persikėlė TaraoSjūna8|

į kitą vietą. Jo dabartinis adre-__________________________
sas yra 85—51 Forest Park-
way. Woodliaven 21, N. Y.

KOLUMBIJOJ
Žf6, 2. c4 c5, 3. d5 b5?! 4. c:b, e6, į klubas su dviemis laimėjimais,
5. Žc3 e:d 4 Z:d5 Rb7 Partija Cambridge ir lietuviai — po Europietis berniukas džiaugiasi — Lietuvių Katalikų Komi-
tilpo "Schach - Olympia” kny-| ĮM,^. Quiney - 1:1, Harward S sure"?t03 ‘*',<>tu™a
goję su užvardinimu “Unregel-i ir Brandeis universitetai — po bia drabužių rinkimo vajų nuo ros savaites Kolumbijoje ap-
maeflsig”, nors vengrų išleistoje, 0:2. Lietuvių B (Alg. "Ivaška, lapkričio 24 ligi 30 d. (INS) vainikavimas neabejotinai buvo
knygoje “Olympische Blitzsie- S. Vaičaitis, Gediminas Kuodis ---------- ------- , ■ .. .. Aldonos Stempužienės koncer-

GUŽAUSKŲ
8EVERLY MILLS GELINYtU i
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
l'elef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

ge, von E. Diemer” toji partija ir Spirauskas). su Boston Col-
pažymėta 1 “Indische Verteidi- lege sužaidė 2V> \2X^ ir Boyls- j IS AUTI III TOLI
gung’ su prierašu, veik “Blumen 
feldo gambitas.” be Žf6 ir e6. Da 
bar šituo variantu susidomėjo

ton B — 2:2 (viena nebaigta).

tas Medelline, įvykęs puošnia- j 
me Lido Teatre 23 rugsėjo 6:30 
vai. vak. Bendrai, Pietų Ame
rikoje ir geriausi koncertai ne- 

J. A. VALSTYBĖSE sutraukia daug publikos, bet šį
— Saulė Raur.aitė-TurutienS, kartą nedaug tebus pakenkęs 

ir aziatiškasis gripas: publikos

— Toronto miesto lygos pir
menybėse dalyvauja Vyties A 

Esmo Ridala iš Suomijos, pra- ir B komandos (vadovas Anta- 
šydamas iš mūsų Vaitonio in- nas Sirutis) ir Aušros — B ko- .
formacijų jo straipsniui apie šį manda (vadovas Pr. Mačiulai-' ^venusl ^rand Rapids, Mich.,
variantą, kuris tilps Amerikos : tis). . P° ^rdtes smūgio mirė spalio buvo ana daug. Bene tris kar
estų spaudoje. Ridala rašo. kad — IJSCF Afilliates, t. y. Ame- 27 d.'Velionės asmenyje koloni- tus daugiau negu liepos 22 d
jis pąt8 šį variantą sėkmingai rikos šachmatų federacijos klu- ja nustojo nuoširdžios patrio- kada tame pačiame teatre ne
naudojęs daugelyje tarptautinių bų sąraše, kuris yra paskelbtas tės, k-ol sveikata leido aktyviai biutavo Metropolitan operos so-
tumyrų, o didmeisteris Pach-| “Chess Life” spalio numeryje, dalyvavusios tautinių šokių Blanch Theabom. 
man tą variantą vadina Volgos randame įvardintus: So. Boston grupėje, chore ir kitame ben-' Publikos tarpe buvo daugelis
gambitu, nors jis matęs tik vie- Lithuanian Citizens Assn. Chess drame lietuviškame darbe. Liko l^tuvių, vokiečių, italų, ameri-
ną partiją, žaistą šiuo variantu Club — Massaehusetts valsty- nuliūdę vyras, dukrelė ir tėvai, kiečių, anglų ir kolumbiečių. Iš
Rusijoje 1947 m. Pats Vaitonis bėję: Latvian Chess Club — II- _ žymesnių dalyvavo Medellino
pasisako, kad jis pradėjo žaisti 
šiuo variantu Lietuvoje be jokių 
knygų apie 1932 m.

— Tautvaiša, laimėdamas šių 
metų Illinois “Open” pirmeny
bes, pasekme 7:0, ir reikia pri
durti — labai stipriose varžybo
se, savo oponentus įveikė tokia 
eile, pradedant čikagiečiu John 
son.

linois valstybėje ir Baltic Chess — Ba’fo centro raštinėje įvy- burmistras su žmona ir kiti 
Club — New Yorko. Iš kitų tau ko New Yorko ir New Jersey augšti miesto valdininkai, spau-
tybių, be pabaltiečių, tėra Jew 
ish Community Center Chess 
Club, Detroit. Mich.

vajaus reikalais susirinkimas jos ir muzikos atstovai, 
kuriame dalyvavo kan. dr. J. Medellino publika labai šiltai 

_T a, . , „o „ . B- Končius, kun. kleb. J. Gu- priėmė mūsų solistę, nepajailė-
~ .... n,ra. , ^>C‘1 Pir" rinskas, kun. V. Pikturna, kun. jo gėlių ir didelių aplodismen-
menybes Milvvaukeje bus lapkn-1 vvt iž m . . 7, ,čio 29 - gruodžio 1. Dovanoms ) Iu^ CarL K Hb r U’- ® 8

:IiC, p,ttuW«.t u^^u paskirta $750 (I vieta-$250).;J; •,T i ' ,?OUOle‘ Pienės balso grožiu ir augštos
son, toliau: jugoslavą Kostič,į Į pirmenybes vyks Tautvaiša, , ’ .. ' v t razin*' klasės išpildymu. Visus ypač
Indiana: Farkas. Ohio; Ragan, Zujus. Jakštas, Karpuška (visi j __as 1^], nkers’ Leskaitiene,, svetimtaučius, žavėjo lietuviš- 
St. Louis; meisterį Al. Sandrin, Į iš Chicagos) ir K. Škėma — iš V, V' žukauskas* kos dainos. Medelline įvykęs
Chicaga; vengrą Weinberg, ne- Detroito. Linkime sėkmės! ach. F. Aleksis, p. Avižienis, J- koncertas, pirmas tos rūšies Ko-į 
seniai laimėjusį St. Paul “Open” K. Merkis Cinkus, V. Kulpavičius, V. Bar-| lumbijoje, buvo sol. Stempužie-
jt.giM/.i, ■ i ’ '.urT-.r1 1 -------------- '-‘.l*. . tt-t Cjauskas ir J. Kruze. nėg užsitarnautas triumfas Pie-

Balfo pirmininkas pranešė tų Amerikoje ir augšto lygio 
apie savo kelionę Lenkijoje ir mū8ų kultūros reprezentavimas 

i šalpos reikalus ir pasikalbę ji- xį8me krašte, kur Lietuva ir 
i mus su grįžusiais iš Sibiro vo- jos žmonės yra pažįstami ir 
kiečių belaisviais. Jo žiniomis
po Rusiją, Sibirą ir kitus kraš

tus už geležinės uždangos yra1 
apie 300,000 lietuvių, reikalin-

RUSCO siūlo šias

DOMICELLA KALBA
(KURY) (EU»ETKAlTe)

Gyveno 2433 W. 46th St. 
Tel. VI 7-4S54

Mirė lapkr. 3 <1., 1357, 13:30 
vai. p. p., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., šnalės parap.

Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė .Harriete Apke, žentas 
Edward, anūkai Edward ir 
Thomas. sesuo Placeda Gailius 
su šeima, pusseserė Koše Gu- 
bista su šeima, giminės Maukų 
šeima, gyv. St Charles, III., se- 
seis vaikai; Viriegų šeimos, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi- Lietuvoje lik© sesuo Apo
lonija Pocienė ir švogeris Vla
das.

Priklausė Apaštal. Maldos 
Draug. ir buvo amžina narė Tė
vų Jėzuitų Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 43 48 S. Cali- 
fornia Avė.

Iiaidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 13 d., iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į 
švenč. P. M. »Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionė?] sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Duktė, žentas Ir 
anūkai.

Ea'dotuvlų dlrektorlūs Pet- 
ras Bieliūnas. Tel LAfayette 
3-3572

NAMŲ
naujas idėjas

PAGERINIMUI

UŽ GERESNI PASAULI
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taio ir suaugusiems. 
135 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C. 
Kaina $1.50

Atspausdinta Londone 1957 meh ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

NEMOKAMOM INFORMACIJOM BEI
NEMOKAMIEMS APSKAIČIAVIMAMS 

SKAMBINKITE 

ANdover 3-6500

“REVERSE CHARGES” Iš CHICAGOS 
ARBA PRIEMIESČIŲ

Naujas grožis Ir patogumas jūsų namams su«
šiais pagal užsakymą pagamintais

AWNINGS

CANome*

RUSCO GAMINIAIS
SIETELIAI .. AWNINGS 
VERANDŲ UŽDARYMAS 
“CASEMENT” LANGAI 
PATIO UŽDENGIMAI
Galima pasirinkti Iš gražių “decorator” spalvų 

“baked-on Enamel Steel” -pliene. 
Taippat galima gauti ir aluminljaus.

gų skubios pagalbos.
Po kan. dr. J. B. Končiaus

pranešimo, pirmininkaujant p. 
J. Ginkui, sudarytas Balfo. va
jaus komitetas iš sekančių as
menų: pirmininkas Vitalis Žu
kauskas, vicepirmininkai: Juo
zas Ginkus, Juozas Garšva ir 
V, Leskaitienė, iždininkas F. 
Aleksis, propagandos komisija 
— K. Obuolėnas, B. Barčiaus- 
kas, S. Narkeliūnaitė, K. Pet- 
rėnas, V. Alksninis ir nutarta 
pakviesti į talką laikraštinin-

JUOZAPAS LANDON
(LEUDANSKIS)

Gyveno 926 W. 32rd Street
Mirė lapkričio 10 d., 1957. ,
Gimė Čhicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Bronislava Audrius, 

švogeris Pranciškus, ir jų sūnus Preyriškus, brolis Jurgis, 
brolienė Olga, jų duktė Carol Je?n, dcLė Vincentas Grigaliū
nas, jo žmona Barbora, dėdina Ona Ludan su šeimA, pusse
serės, pusbroliai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketv. lapkr 14 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks geduligos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Sesuo, brolis ir kiti ghnžnės.
leidot, direkt. Antanas M. Phillips, Tel. YArd 7-3401.

SKLF-TroaiNObooit

CoMrinatiom
WWDOW

Amerikiečiai perka 

daugiai] RUSCO gami

nių negu kitų firmų u> 

he« kokius kfllnaa

TUOJAU PAT ĮTAISOME

JOKIO ĮMOKBJIMO
LENGVOS IŠSIMOKP4IMO SĄLYGOS

Dnpslme naujus arba 
grąžinsime pinigus. Jei 
nebus kaip skelbiama 

GARANTUOJA 
GOOIY HOl SEKEEPINfi

IŠTIRKITE APIE RUSCO
Gausite geriausią kokybę bei patarnavimą be jokio ekstra 

primokėjimo

2 NORTH Ist AVENUE MAYWOOO, Fl 5-4500

A. A.
ANTANAS RAUDIS 

Gyveno 4611 S. Wells St.
Mirė lapk. 10 d., 1957, 4:40 

v. vak., sulaukęs 90 m. amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Ra

seinių apskr., Švėkšnos par., 
Takališkių kaimo.

Amerikoj išgyveno 62 tyl.
Pasiliko dideliame nflliūdi- 

me žmona Ona (Norvilaitė), 
2 p.aūniai; ‘Paul AJlman, jo. 
žmona Bemice ir Edward All- 
man, .jo žmona Irene ir jų šei
ma; 2 pusbroliai: Petras ir 
Kazimieras Ūselis, jų Šeimos, 
ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ant- 
rad. 5 v. p.p. John F. Eudei- 
kio kopi. 4605 S. Hermitagc 
Avė. Lajdotuvės įvyks ketv., 
lapkričio 14 d., iš kopi. 8:30 
v. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Kryžiaus parap. bįžnvčią, ku 
rioje įvyks gedulingos pamal 
dos už voltonies sielą Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti Šiose lai 
dotuvėse
. .Nuliūdę žmona, posūniai ir 
kiti giminės.

Laid. direkt. John F. Eu- 
deikis, Tel. YArds 7-1741.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-Prenident

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

KSlfeB:

John W. 
Paehankls

Chester
Vitkauskas

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

fANUUNKITE DAHAlt — KEH 1‘ASTATYTA KAPINIŲ I11ENO.IE1 

JOKIO (MOKPRIIMU. SUMOKtSITE KAPINIŲ IRENOJE.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
5914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

.YMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpobbe 7*8600 — 7-8001 Automobiliams rieto

TUma. kurt* tyvana kttoau mleat« dalyM,’ uaualaaa 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WE$TERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAlROTUVnj DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias,Ambulansų patarna
vimas dieną ir n ak- . ' » 
tį. Reikale šaukti 

Imua.

v s o s e Chicagos ir 
ftoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame. į

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS -
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-6711

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HAIjSTED STREET ' TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIUAN AVĖ. TeL COraipodnre 4-2228

Turgis f. rudmTn
3319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 ». 5«th AVĖ.. CICERO III Tel. OLyttipfe 2-IOUH

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

STEPONAS C. LAOKAWlČZ

2424 to. 69th STREET REpublk 7-1218
2314 W. 2Srd PI.ACE Vlrginla 7-6672

YANCE FUNERAL HOME
.LU M Avv Ol.yinpk* 2-6246 ir TOwnhall 8-9687

Pasinaudokite Draugo" Classified skyriumi.



DO5NRABTI3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

J

X Palaikysime, kas sukurta 
ir išauginta. Šį šūkį iškėlė Lie-

X Lietinių krepšinio 20 m.
Europos krepšinio meisterystę 
minint, šis savaitgalis praėjo 
sportiniame ienkle. Šeštadienį 
įvyko sporto šventės atidary
mas ir pradėtos krepšinio rung
tynės. Vakare Lietuvių audito
rijoj įvyko vakaras, kuriame, 
dalyvaujant gausiam skaičiui 
svečių, programų atliko Blan- 
dyčių trio, akomp. muz. Skri*

Antradienis, 1957 lapkričio 12

tuvių R K. Suaivienijimo Ame- ’ y UorenUa
nkoje Chic.goa apskrities vei-I s Aliūnas , k0
kėjai, susirinkę praėjusi sekma-'. ... . i .... ... * . šventes metu rengto krepšinio

Puikiam tur
nyro baigmės susitikime krej>-

dieni te Vyčių a»l?Je, kad ap. ’tun finala8 
žvelgtų šiuo metu vedamo nau
jų narių prirašinėjimo vajaus 
pažangų, pasitartų dėl ateities šinj laimėjo ASK Lituanica, ne-

,,, . ... . dideliu taškų skirtumu nugalė-
velkina ir paaveikmtų tuos ve,-; sj s, k Toronto k 
kčjua, kūne jau yra laimėję pir-,iinlnkų rinkUnę porttnJtynll)! 
masiaa vajaus ovanas. as - į,uv0 pagerĮ,Įj krepšinio vetera-

RESPUBLIKONE IR PREZIDENTAS

Moterų respublikonių vadė Bertha Adkins kalbasi su 
prezidentu Eisenhower dėl respublikonių moterų konferenci
jos, ktiri įvyks 1958 m. kovo menesį. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS a I

Sugavo policininko žudiką Sutvirtinimas namuose
Chicagoje piktadarys mirti-1 Visos Amerikos spaudoje nu

imti peršovė policininkų Bernie j skambėjo žinia kaip viena 11

Šūkių konkursas
Chicagos augštesniųjų kata

likiškų mokyklų auklėtinius 
Chicagos Susisiekimo komisija 
ir Chicagos automobilių paro
dos organizatoriai pakvietė da
lyvauti šūkių kūrime apie at-

Poe, 23 m. amžiaus. Jis atbėgo i metų mergaitė, dėl ligos negalė- 
gelbėti policininko McDonagh, jusi dalyvauti Sv. Kryžiaus, 
besigrumiančio su anuo pikta- bažnyčioje (Chicagoje), kur ir sar^um4 ir budi-umą važiuo- 
dariu ir tasai jį peršovė. Pirma i jai turėjo būti suteiktas Sutvir- ! ^ant automobillu- Konkursai 
piktadarys įėjo į State Jevvelers, tinimo sakramentas, susilaukė Vyks atskira* raie8to mokyklo-
krautuvę, 3150 W. RoosevelL 
Čia buvo pastebėta, kad jisai 
kiša netikrų čekį ir buvo pa
šaukta policija. Jį išeinantį ir 
sugriebė policininkas McDo
nagh. Matyt, kad piktadarys į muose. 
pagriebė jo revolverį, jį patį j
šūviu sužeidė, kitų mirtinai per- J Dvi moterys ŽUVO gaisre

didiios staigmenos: vysk. V. se ir atskirai katalikiškose.

dalino organizacijos centro pir 
mininkas L. Eimutis šiems: Ka
ziui Kleivai, St. Juškai, M. 
Srupšienei, K. Rubinui ir St. 
Semėnienei. Apie vajų išsamius

nai, laimėjusieji 1937 ir 1939 
m. Lietuvai Europos krepšinio 
meisterio vardų.. Kalbėjo kon
sulas dr. P. Daužvardis, R. Ski-

, . , , pitis, inž. A. Nasvytis, Visoc-
P"™«mus padare kuopų ve,- Vcteranams
kėjai, keldami mint), kad yra j- . . ., . . ....... . . , vo Įteikti diplomai ir Lietuvos
būtina išlaikyti, kas pneš daug ... ,. , , vaizdų knygos. Krepšininkų var-
metų buvo aukurta hetuvių ge- dd p Kriauil(inaa

i šovė ir tada pabėgo.
Michigan valstybėj sugautas 

Eliją h VVbite, 35 m. amžiaus, 
kuris nušovė policininkų Bernie

rovei kelti. LRKSA sukurtas 
prieš 71 metus. Jis išaugintas 
į stiprių fraternalinės apdrau- 
dos organizacijų. Jis daug yra 
nuveikęs ne tik šalpos, bet įvai- 
•riems mūsų tautos reikalams ir 
Lietuvos išlaisvinimui daug dir
bęs ir tebedirbus.

Apskrities pirmininkas Kazys 
Kleiva vadovavo pobūvio pro
gramai. Kalbas pasakė, be kuo
pų veikėjų, teis. Antanas Rep
šys, ALRKF Chicagos apskri
ties pirmininkas ir L. Simutis, 
LRKSA centro pirmininkas. Į 
pobūvio pabaigų atvyko ir kun. 
dr. J. Prunskis, susivienijimo 
narys.

Pobūvį surengė apskrities su
daryta komisija iš ponių: A. 
Poškienės, E. Samienės, O. Ba
nienės ir J. Žemaitienės. Joms 
talkino apskrities valdyba.

Po iškilmingosios dalies sekė 
rungtynės tarp dviejų koman
dų, sudarytų iš krepšinio vete- 
ranų. Rungtynės buvo dviejų 
kėlinių, po 10 minučių, ir gana 
įdomios, parodančios, kad vy
resnieji dar moka kamuolį val
dyti, gi baudų mėtyme gali pa
mokyti ir jaunesniuosius. Pa
žymėtina, kad Sv. Ritos mokyk
los salė negalėjo sutalpinti visų 
žiūrovų, kurių buvo virš 1,000.

Vakare Jacy restorane įvyko 
banketas, į kurį atsilankė taip 
pat gausus svečių skaičius.

Platesnį sporto šventės apra
šymų duosime vėliau.

X Chicagos Lietuvių Fronto 
bičiulių susirinkime inž. Iz. 
Bartkus parodė ilgesni filmų 
iš šios vasaros kelionės po Eu-

X Aldona Sakalaitė, Igno ir X Kun. Augustina* Sabas,
Sofijos Sakalų duktė, medicinos salezietis, neseniai atvykęs iš 
technikė Prudential gyvybės Portugalijos. Lisabonos, į lie-
draudimo kompanijos laborato- tuvių saleziečių centrų Cedar žudiko išvaizdos apibraižas iš 
rijoj, išskrido atostogų į Baha- Lake, guli fiv. Kryžiaus ligoni-' Chicagos policijos. Žudikas bu
mas salas, pakeliui keletui die- nėję, kamb. 322. Ligoninėje iš- j vo rastas kelyje M-37, bepra- 
nų sustodama Miami, Fla. Gi bus ilgesnį laikų, dabar yra šus pravažiuojančių pavėžinti. 
Sakalų sūnus Richardas, Korė- ištyrimui, o vėliau darys ir ope- ‘ m *• • * u* j -
jo» karo veteranas, puskarinin- racijų. motinai Stebint SUdege
kis, prieš pusmetį įstojęs ka- v ... . vaikai

X Vladas ir Leokadija Ma
tulevičiai, jų dukros Nijolė ir Netoli Jolieto vienuose na- 
Roma ii- sūnus 2.5 mėn. am- muose kilo gaisras. Motina iš-

„ . „ .. .žiaus Saulius atskrido lėktuvu iš Pirn*> augšto pro langų
presavo k^dienin^o^rtoam° iš Kolumbi-)03- Medelino mies- ir laukė, kad iššoks ir jos vai- 
P i to, į Chicatgą lapkričio 1 d. ir į kab tačiau jie nešoko ir jų la-

X Vaclovas Dūkštas ir Fe- j apsigyveno 3223 S. Emerald vonai buvo rasti prie lango, 
liksas Mackevičius nupirko iš Avė.
W. Preikšo duonos kepyklų,

riuomenėn atsarginiu (Airborne 
dalinyje), šiomis dienomis bai
gė parašiutininkų kursus Ft.

Poe ir sužeidė W. McDonagh. 
Jį areštavo Lake apskr. šerifas 
MacDougall, atpažinęs pagal

Brizgys, apsivilkęs bažnytiniais Kiekvienai paskirta pre-
drabužiais, kunigų lydimT71 P° $70°

ėjo i namus ir ligonei suteikė Mokytojų rekolekcijos 
Sutvirtinimo sakramentų na-

Chicagos apylinkių mokyto
jai, dilbų valdinėse ir privačio
se mokyklose, turės savo užda
ras rekolekcijas lapkričio 15-17 
d. Mayslake rekolekcijų namuo
se. Jas ves pranciškonų švč. 
Širdies provincijos viceprovin- 
ciolas tėv. E. Weir. Rezervaci
jos daromos adresu: Mayslake 
Retreat office, 116 W. Madison, 
Chicagoje.

...... „ . . ropos žemę. Filme gražiai pa-
u jų ir jo i varduoti Italijos, Ispanijos, 

ona sekmadienį po pietų par-lšiaur&J AtrikoSi PrMC(izijo8i 
akndo namo ii Europos. Juodu Austrijo6, kultūrlnial
atskrido Transcanadian oro li
nija per Angliju, Airiją, Mon- 
trealį, Kanada. Aerodrome juos 
pasitiko keliasdešimt žmonių — 
šeimos narių, draugų ir bendra
darbių, kurių tarpe buvo kun. 
Antanas Miciūnas, MIC, Chica
gos marijonų viršininkas; kun. 
Šantaras, Balfo Chicagos ap
skrities pirmininkas; Antanas

ir istoriniai paminklai, pastatai, 
dabartinis gyvenimas, atkasto
sios Pompėjos vaizdai ir kita. 
Filme pavaizduotas lietuvių gy
venimas Memmingene, Prancū
zijoj, Londone. Pabaigoje pa
rodytas lapių gyvenimas tolimo
je Norvegijos šiaurėje. Per 3 
mėn. Iz. Bartkus aplankė visus

d i ,Europos kraštus nuo šiaurinėsRepšys, ALRKF apskrities pir-L, .. « ui- 4- a___ ...... _ _ i Norvegijos ligi Gibraltaro pie
tuose ir Turkijos rytuose.

X Filatelistų draugija “Lie- 
Lietuvių Prekybos rūmų pirmi- į tuva” Chicagoj po atostogų vėl 
ninkas; A. Balionas, Prekybos pajudėjo j savo veikimą. Poato- 
rūmų sekretorius ir žmona; dr. Į stoginis susirinkimas įvyko lap- 
Jerome su žmona; inž. Jonas kričio 6 d., “Draugo" rūmuose. 
Mulokas, Jonas Sakevičius, p., Apsvarstyti būtinieji reikalai ir 
Kleivienė, L. šimutis ir daug I iškelta daug naujų pasiūlymų, 
kitų. Rudžiai, kaip žinoma, da- "Draugo’’ vadovybei mielai suti- 
lyvavo tarptautiniame pasaulio- kus, nutarta naujus “Draugo” 
čių apaštalavimo kongrese Ro- rūmus laikyti nuolatine dr-jos 
moję, taip pat aplankė kitas Eu- susirinkimų vieta. Lietuviai fi-

mininkas ir jo žmona; muz. St. 
Sodeika, Dainavos ansamblio 
dirigentas; Stasys Balzekas,

ropos šalia.

X Liet. Stud. Sąjungos JAV 
centro valdybos iniciatyva bu
vo sukviestas akademinėms or
ganizacijoms vadovaujančių as
menų pasitarimas bendros veik
los klausimais. Dalyvavo Korp! 
Vyties pirm. A. Mickevičius, 
Liet Stud. Santaros pirm. V.

latelistai, norintieji įsirašyti 
draugijon arba gauti betkokių 
žinių apie Lietuvos ir viso pa
saulio pašto ženklus, prašomi 
kreiptis “Draugo" adresu. 
Draugijos susirinkimai bus lai
komi kas paskutinį trečiadienį 
kiekvieno mėnesio.

X L. Vyčių 112 kuopa iš
Adamkavičius, Stud. At-kų są- Marąuette Parko rengia rude.
jungos pirm. A. Liulevičius, V. 
Germanas, J. .Stuopis ir Liet. 
Stud. Sąj. centro valdybos na
riai Pasitarimas praėjo darnio
je nuotaikoje ir pasidalinta vi
sa eile minčių. Džiugu, kad jau
nieji supranta bendro darbo 
svarbą ir bando jį savo tarpe 
ugdyti

X “Lietuva vėl bus laisva”. 
Ta tema kalbės Lietuvos pa
siuntinybės Brazilijoje kultūros 
akyr. vedėjas, rašytojas ir ne
pavargstantis keliautojas Pet
ras Babickas Chicagos Lietuvių 
Tarybos konferencijoje, kuri 
įvyks lapkričio 17 d. 1:30 vai. 
p. p. Lietuvių auditorijoje.

Laukiama atstovų ir svečių! 
gausaus atsilankymo ■ J

ninius kalakutų šokius, kurie 
įvyks lapkričio 27 dienos vaka
re L. Vyčių salėje, prie 47th ir 
Campįęll avė. Šokiams darbuo
jasi šie nariai: Al Mockus, Ann 
Marie Paukštis, Barbara La
zutka, Jean Sheures, James 
Jagiella, Irene Rakaitis, Edward 
Pocius ir Andrevv Tatusko.

X Moksleivių ansamblio
Brighton Parke tėvų komitetas 
pasiskirstė pareigomis: dr. jur. 
Vladas Simaitis — pirmininkas, 
Aleksandras JanuševiČiua — 
vicepirmininkas, Juozas Šlajus 
— sekretorius, Jadvyga Pakel- 
tienė — iždininkas ir Petras 
Macnorius — valdybos n^rys. 
Komiteto raštinė — 2737 W. 
43 St., telef. CL 4-2390.

46th Place, Brigbton Parke ir 
ją pavadino Brighton Bakery. 
Vaclovas Dūkštas anksčiau tu
rėjo kepyklą 1800 West 46th 
St., Town of Lake kolonijoje. 
Dabar toje vietoje veikia duo
nos ir kitų maisto gaminių 
krautuvė.

X D. L. K. Birutės d-jos Chi
cagos centrinio sk. tradiciniame 
lapkr. 23 d. koncerte pirmą sy
kį plačiajai Chicagos visuome
nei pasirodys naujos meno jė
gos: Vida Valiukonytė, muziko

I čia atvykti 
sudarė Br. ir A. 
818 W. 34th PI.

dokumentus
Rentauskas,

Vienas vaikutis trejų, kitas 14 
metų. Jų motina — EtheI Ha-

Pemktadienį užsidegus namui 
5417 Ingleside, Chicagoje, žuvo 
dvi moterys: Debra Aguillard, 
40 m., ir Mamie Boushare. Ug
niagesiai rado jas negyvas 
prausykloje, trečiame augšte po 
to, kai užgesino gaisrą ir tikri
no namus. Taipgi sunkiai apde
gė 13 metų berniukas, kai jis iš 
antrojo augšto lėkė žemyn de
gančiais laiptais. Gaisras pada
rė apie $7,000 nuostolių. Ugnis 
įsidegė po eksplozijos.

Prisipažino šofero žud'kas
Richard King, 21 m. amžiaus, 

anksčiau baustas už apiplėšimą, 
Chicagoje prisipažino, kad bū
damas gerokai įsigėręs nušovė 
taksio šoferį Tomą Keegan, 40 
m. amžiaus, šoferį jisai buvo 
pasikvietęs pavėžinti. Tada jam 
kaip jis pasakojo per tardymą,

X Bronė Taujenis praneša, 
kad miręs John Feigner, kaip 
klaidingai spauda praneša, ne
turėjo jokių ryšių su Chicagoj 
veikiančia siuntinių persiunti
mo kontora Patria Gift Parcel 
Co. Velionis Feigner buvo Par
cel to Russia, Ine. prezidentas. 
Patria Gift Parcel Co. veikia 
savarankiškai.

X Jočius Kazimieras, buvęs

nely — 32 m. Ji pabudo apie j uiėjo noras šoferį, nušauti. Be- 
4 vai. 30 min. sekmadienio ry
te ir pastebėjo, kad namas liep
snoja. Ji paėmė mažąjį berniu
ką prisinešė prie lango, prikėlė 
antrąjį. Pati pirma iššoko, tikė
damasi pagauti šokančius vai
kus, bet jie nešoko. Motina pa
ti sunkiai apdegusi ir yra kri
tiškoje padėtyje. Spėjama, kad 
gaisras kilo dėl elektros laidų 
susijungimo.

Ką matė Kinijoje
. Sekmadienį Evanstone kalbė-

Leparskio mokinė; Valentas “Pienocentro” direktorius, yra reporteris william Worthy. 
Liorentas, J. Butėno mokinys, panevežiečių būrelio išrinktas ,.s negeniai lašėsi Kinijoje, 
ir Laima Leonaitytė, prieš porą atstovauti, panevežiečius, tame I Jigai ^ad tenai nė-
metų baigusi De Paul u-tete
piano klasę.

X Chicagos Augšt. Lituanis
tikos mokyklai aukų lapais su
rinkta aukų: dr. O. Bakaitienė 
— 13 dol., A. Navickienė — 20 
doL, A. Rūgytė, penkiais aukų 
lapais, $700, $63, 113, $50 ir 
22 doL, I. Žilevičienė — $3, A.
Žigaitis $5.50, Pernaravičiai —
$10, S. Jurkūnas — $10, J. Pap
teliąs — $8, R. Valaitis — $13,

komitete, kuris ruošia velionies 
Balio Sruogos mirties dešimt
mečio minėjimą. Pats minėji
mas numatytas gruodžio 1 d.

X Dr. Kostas Valdis-Volod-
kevičius atidarė savistovią na
mų pardavimo įstaigą: K: Val
dis Real Estate, Marąuette 
Parke, 2655 W. 69 st TeL PR 
8-6040. K. Valdis yra patyręs 
nuosavybių pardavėjas, ta pro
fesija besiverčiąs ilgesnį laiką.

X Atitaisymas. Prieraše prie 
pinaklio 
Drauge

važiuojant jis ir paleidęs šešius 
šūvius. Mašina trenkė į medį. 
Žudikas pabėgo, bet buvo ras
tas nukritęs jo guminis užkul
nis.

Mirtinai nušutinta mergytė
Karštas vanduo mirtinai nu

šutino 4 metų mergytę Kathie 
Buchholz, kuri atidarė vandenį 
duše, kai tuo tarpu jos motina 
buvo užsiėmusi — jieškojo ko
kio žaislelio mergaitei žaisti 
vonioje. Nelaimė įvyko Carpen- 
tersvillėje.

Ūkininkų suvažiavimas
Vakar Sherman viešbuty, 

Chicagoje, prasidėjo ūkininkų 
suvažiavimas, sutraukęs 5,000 
asmenų, atstovaujančių 99 Illi
nois valstybės ūkininkų klubų, 
turinčių 192,000 narių. Daugu-

Atstato nukeltą bažnyčią
Vedant Chicagos šiaurvaka

rių dalimi ekspresinį kelią, tu
ri būti nugriauta italų Švč. Ma
rijos parapijos bažnyčia. Nenu
simindami parapiečiai jau kito
je vietoje pastatė naują mokyk
lą su 17 klasių, kainavusią 
$600,000, ir Jos pašventinimas 
bus ateinantį sekmadienį. Grei
tu laiku pasistatys ir naują baž
nytėlę su klebonija, kas parei
kalaus «pie $400,000.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI DVTEJŲ SKIRTINGĄ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGAS pa 

ruošia gralius rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių sū lietuviškais 
užrašais. Taip-ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vieną. dolerĮ.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra
liai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamais lietuviškais sveiki 
nlmala

------ o-------
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

ra laisvės praktikuoti savo ti
kėjimą. Raudonoji Kinijos vy
riausybė platina gimimų kon
trolę. Norima per metus Bumą-
finu bent 1.000.000 gimimų turin{ių narių; Daugu.
akajčių. Eaą, kinai nenori le»U|ma ūkininkų paaianko už ma.-, ‘“SrlT““.™

doleris už 10 kortelių.
Šios korteles KalSdoms yra ypa

tingai gražios, spalvotos Ir lietuvis 
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
Į Lietuvą

A. Numgaudis — $3, D. Dab-
ravolskis — $5 ir P. Norvilą nuotraukos “Meilės 
10 dol. dalyviai", kuri tilpo

X Elzbieta, Jonušienė su dūk- antrojoj daly lapkričio 2 d., pa
ra Nijole Toliušiene atidarė i stebėta nemaloni klaida. Vieton 
sportiškų moteriškų rūbų krau- Jadvyga Dovydaitienė turi būti 
tuvę “Audrė”. Maloniai kvie-1 Emilija Dovydaitienė Dėl tos 
čia lietuvaites apsilankyti ir įsi-1 klaidos korespondentas E. Do- 
gyti vėliausių madų, geros ko- vydaitienę atsiprašo.
kybės rūbus. Krautuvė randa
si 2551 W. 71st St Atdara ir 
sekmadieniais. Tel. WAlbrook 
5-9417. — Lietuviu Prekybos rėmų su

si rinkimas. Trečiadieni, lapkričio 
mėn. 13 d. 8 vai. 30 min. vakare 
Dariaus ir Cdrėno svetainėje, 4416 
So. Westem Avė. įvyks mėnesinis 
Lithuanian Chambers of Com- 
merce of Illinois susirinkimas. Pro 
gramoje Wilson kolegijos studen

tų dramos grupė išpildys vaidini-
Novikaitė, ižd. — Bronius An- iną; . New _ New York”,
driukaitis. Klubo propagandos kuriame bus pavaizduotas atsilan

kymas j New Yorko garsaus Time

X De Paul universiteto liet. 
klubo naują valdybą sudaran
tys asmenys pasiskirstė parei
gomis sekančiai: pirm. — Sigi
ta Janušonytė, sekr. — Genė

korespondentai: Helen Gaysow- 
ski, Vita Valikonytė, Feliksas 
Palubinskas.

x Tėvas J. Jančhis, marijo
nų S v Kazimiero provincijos 
provincijolas su tėvu B. Ba
gi n akiu, latviu marijonu, lap
kričio 7 d. lankėsi pas Chicagos

užvaldyti russims jų krašto, no-1 žegnę Qkio reikalų kontrolę iš 
rį visiškai savarankiškai tvar vyriausybės pusės, 
kytis. Korespondentas matęs
rusų pareigūnus visur Vengri
joje, Lenkijoje, bet mažai te
matęs Kinijoje.

Verdi "Rigoletto” operos spek
taklis įvyksta š. m- gruodžio 8 d. 

, _ . . .. 3 vai- popiet Marijos Augštesnio-
Artėjant šventėms Chicagos mokyklos salėje. Kvietimus 

paštas samdys 20,000 papildo- galima gauti:
mų patarnautojų. Priimamos ^MARGINTŲ” krautuvėje. 2511

OPEROS KVIETIMAI

Tarnybos pašte

VV. 69th St. PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S. 
Halsted St., YA 7-0677,
SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje, 
4358 S. Fairfleld Av„ LA 3-6343

mergaitės nuo 18 m., o bernai
čiai nuo 17 metų. Atlyginimas 
— po $1.65 valandai Duodama 
10% priedų dirbantiems nak
čia tarp 6 v. v. ir 6 v. ryto.
J ieškant darbo kreiptis J visos vietos numeruotos,
rinę pašto įstaigą ar Į sau arti-

KAS KĄ IR KUR miausią paštą.

Veteranų paradas
Sekmadienį ir vakar Chicago

je buvo minima Paliaubų die
na (1 Pasaulinio karo). Daug 
kur salėse ir miesto aikštėse 
buvo pamaldos ir iškilmės. Pir
madienį miesto centre buvo di
delis veteranų paradas. Jo me
tu žygiavo apie 4,000 veteranų.Squaze teatrus. Visi Prekybos rū 

mų nariai su savo svečiais kviečia
mi atsilankyti. Po vaidinimo bus 
užkandžiai ir kava. AJB.

— TMtj Marijonų Bendradarbių 
Chicagos apskrities susirinkimas, 
įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. 
7:3O vai. vakare. Aušros Vartų pa 
rapi.jos mokyklos patalpose West- 
Bide. Po susirinkimo Cicero sky
rius paruoš arbatėlę. Visi skyrių

arkivyskupą kardinolą S. Stritch atstovai, vaidybos, veikėjai ir vi- 
ntarijonų reikalais. Bi ,Svam" marijonams prijaučian

I tieji kviečiami dalyvauti.
Valdyta

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.
K»K«55«558KiSSa«K;

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St, Chicago 29, 
ni., kartu prisiunčlant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai. 
«»UIUI(lltMKMlKlKWlKKWlKlKWMW»W»»»
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RADIO PROGRAMA

Liet. Katilo Programa Iš atottea 
WLTN, 1360 kll. aekinadlnulafn !:S0 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dal- 
noe ir MaRtiutAH Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis Į Steponą Minkų. 
Baltio Florlst, OSllų ir Dovanų Krau
tuve, 603 E. Rrnad»ny, So. Boston 
27,

millllllllimilllilliillilllillllllliiimimiin
KAM SENATVE 1AU ATĖJO, 
PENSI1Ų KNYGELE PASĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSIJOS IR PAŠALPOS — at- 
spausdintas Socialinės apdraudoa 
(Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais į 1) mo
terims pensijos mokėjimas nuo 
62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas su nurodymais kokias 
pašalpas gali gauti susižeidęs as
muo. Knygelės kaina .80 centu

Pinigus su užsakymais siųsti 
“DRAUGAS”

4545 W. 63 St, .Chicago 29, UI. 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIi

_ Moša Tel. So 8-0489. Ten pat
Griūdamas plienas užmušė laikraštis -Draugas

darbininką
Melrose Parke, bestatant 

4,000,000 talpos rezervuarą 
vandeniui, griuvo plieninis jo 
viršus, užmušdamas 44 m. am
žiaus darbininką Leonidą C- 
Hale ir sužeisdamas 8 kitus.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIU

KAS TIK TURI GERA SKONI,
. VISKĄ PERKA PAS LIEPONIt

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kčjimai 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 —

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226

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

ss... ==g======g==a====gąg=g~«^C

X Visas lapkričio mėnuo ski
riamas Lietuvių bendruomenės 
nario mokesčio mokėjimui. Lau
kiama, kad visi Lietuvių ben
druomenės nariai šia proga at
liks savo prievolę ir sumokės' kusio “bingo ir bunco“ taipgi tu-|d. tuoj po 8 vai. Av. mišių 8v Krv 
-iqk7 „ irimą naujų reikalų bendram pa- žiaus parapijos žemutinėje salėje.1957 m. nario mokestį. 16itarimui. praiome atsileis-1 Valdyba

, “a »*raA !t bJ, t jft, dftr
jų dr-jos susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 17 d. 2 vai. p.p., 
vienuolyne. Visų rėmėjų skyrių

padaryta.
A Nausėdienė, pirm.

prašome dalyvauti susirinkime. — Av. Monikos našlių draugijos , 
Bus patiektas raportas iš jvy- į susirinkimas įvyksta lapkričio 17,


