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JAPONUOS PREMJERAS NUVYKO MASKVON
Vilniaus profesore 
pabėgo iš Sovietų
laivo Stockholme

NEW YORKAS, „New York 
Times“ korespondentas iš Stock- 
holmo pranešė, kad užpraeitos 
savaitės gale į švedų policijos 
būstinę atvyko moteris, pasisakė 
pabėgusi iš sovietų laivo „Pobie- 
da“ ir paprašė azylio.

Pabėgėlė sakosi esanti 35 me
tų, geografijos ir politinės eko
nomijos profesorė Vilniuje. Pa
bėgusi, nes negalėjusi pakelti 
prievartos: komunistiniame reži
me nėra asmeninės nei akademi
nės laisvės.

Išeina iš gyvenimo
NEW YORKAS, spalio 8. — 

Amerikos Darbo partija, kartą 
buvusi stipri politinė jėga New 
Yorko valstybėje, likvidavosi.

New Yorko darbiečių pirmi- 
nin Peter K. Hawley pareiškė, 
jog valstybės komitetas nutarė 
likviduoti Amerikos Darbo par
tiją.
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apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje!

Pop. Innocentas XI
paskelbtas palaimintu
VATIKANAS, spalio 8. — Po

piežius Pijus XII vakar paskelbė 
REUTLINGENAS, Vokietija. — Paskiausiu metu į Vokietiją šiltute ruošiamas dar efektyves-1 popiežių Innocentą XI palaimin- 
ko iŠ Klainėdns kraatn aio namontro- iž TonnlZi,, <5:i„+A------- t— -J-- it---------- j„xi ’įuoju> Iškilmės bUVO ŠV. Petro

Ne vieno neapgaus
WASHINGTONAS, spalio 8.

— Atty. Gen. Herbert Brownell 
pareiškė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių komunistai „nė Į
vieno neapgaus“ pareikšdami, dirbti Vorkutos kasyklose, o 
jog jie esą ištikimi Jungtinėms Paskiau per Potmą buvo pasiųsti 
Amerikos Valstybėms ir norį nu- i Bykovą. Vienas jųyra iš Di- 
traukti ryšius su Sovietų Sąjun-! dži°8i°s Lietuvos. Visi šie asme- 
ga ■ Į nys su kiek anksčiau Vakarus pa

___________ siekusiais mūsų tautiečiais atga
beno naujų vertingų papildomų 
žinių apie padėtį pavergtoje Lie
tuvoje ir bolševikų joje siautėji
mus.

Vyksta į Kiniją
HONG KONG, spalio 8. — Pa

kistano premjeras Husian Suh- 
rawardy ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Malik Firoz Khan Noon 
spalio 18 d. vyksta į komunisti
nę Kiniją. Juos pakvietė kom. 
Kinijos premjeras.

Kipro saloje neramu
NICOSIA, Kipras, spalio 8. — 

Graikų kipriečių pogrindžio (Eo- 
ka) nariai praėjusį sekmadienį 
nužudė britų karį ir kitą sužei
dė. Jau aštunta diena tęsiasi, kai 
graikų kipriečių pogrindis sustip 
rino keršto veiklą prieš britus.

atvyko iš Klaipėdos krašto šie asmenys: iš Jonaičių, gilutės apskr., 
Emma ir Hedwig Knoop; iš Kuglonų — Kari Zimmermann, iš pa
čios Klaipėdos — A. Ruhnke, Lidija Žilis ir Kurt Žilis. Kiek anks
čiau iš Kauno yra į Vak. Vokietiją atvykę 7 asmenys, iš jų 6 su
augusieji.

Be to per Friedlandą į Vak.'
Vokietiją atvyko grupė buvusių 
karo belaisvių ir civilių internuo
tųjų. Jų daugelis turėjo ilgą lai-

nis būdas odos ligoms gydyti, 
pritaikant pronco izotopus, ku
rių radijo aktyvumas yra 4 kar 
tus patvaresnis už fosforo izoto- 

I PU-
Bolševikai skelbia, kad Vil

niaus onkologijos dispanseryje 
„pirmą kartą Lietuvoje piktybi
niai navikai praktiškai gydomi 
dideliais kiekiais Radijo aktyvių 
kobalto izotopų“. pastatytas nau

kuriems kasdien teikiamas am
bulatorinis gydymas. Klinikose 
yra 27 skyriai. Du specialūs sky
riai, būtent — neurochirurginis 
ir krūtinės ląstos chirurgijos, 
yra vieninteliai Lietuvoje, kurie , jas teleradijinėg Terapijos apa- 
aptamauja visą respubliką. Ypač ratas, kuriuo ir gydomi piktybi- 
išgarsėjęs yra gydytojas J. Jo- niai navikai. Telekobalto apara- 
cius ir chirurgas A. Stropus. Į tai įrengiami stambiausiuose

Japonijos ir Sovietų Rusijos
taikos derybos tebevyksta

TOKIO, Japonija, šptlio 8. — Japonijos premjeras Ichiro 
Hatoyama praėjusį sekmadienį išvyko į Maskvą, kur jis tikisi pasi
rašyti taikos sutartį su Sovietų Rusija.

Tūkstančiai japonų buvo aero- ■■ ■ j .. ............ ..............

Nepriklausomos Lietuvos 
pasididžiavimas

Dar nepriklausomybės metais 
Kaune pastatytosios universite
to klinikos yra tikras pasididžia
vimas Pabaltijy. Visoje Sovietų 
Sąjungoje nėra tokių puikių kli
nikų. Jomis bolševikai nepapras
tai didžiuojasi, nors tai ne jų 
nuopelnas. Dabar jose yra „res
publikinė Kauno klinikinė ligo
ninė“. Klinikų direktorius yra 
vyr. gyd. P. Jašinskas, vyr. gyd. 
— prof. P. Mažylis. Ligoninė tu

Gyd. Jocius jau seniai yra do 
mėjęsis hipotermijos pritaiky
mu praktikos reikalams. Hipo- 
termija — tai laipsniškas ligonio 
atšaldymas prieš operaciją. Gyd. 
Jocius, išsamiai išstudijavęs 
prancūzų medikų ir dviejų lenin
gradiečių profesorių metodus, 
šiais metais pats pirmasis iš Pa
baltijo kraštų chirurgų pradėjo 
naudoti hipotermiją atliekant su 
dėtingas krūtinės ląstos operaci
jas. Gyd. J. Jocius yra jau pada
ręs per 100 operacijų, tarp jų — 
ir kelias širdies operacijas. Kli
nikose, specialistų prižiūrimi, at
lieka praktiką Medicinos institu
to studentai, medicinos seserų, 
taip pat akušerių mokyklos mo-

ri daugiau kaip 50 ha pagalbinį kinės ir visa eilė gydytojų 
Graikų kipriečių pogrindis pra i ūkį, kuris kasmet plečiamas, ir 

dėjo veikti prieš 18 mėnesių. Po-110 ha vaismedžių sodą. Klinikų
kolektyve dirba apie pusantro 
tūkstančio žmonių, tarp jų yra __
200 gydytojų ir apie 600 medici- gtituto direktorius yra buv. svei- 
nos seserų, akušerių, vidurinio katos apsaugos komisaras prof. 
medicinos personalo. Rugsėjo y. Girdzijauskas. Dabar institu-* 
mėnesį klinikose buvo įregistruo tas norj paimti tirti, kaip pagerin
ta daugiau kaip 1,200 ligonių, dinę įnstituto mokslinio darbo 

.......... -■■■ —= problemą, reumatinius susirgi-

grindžio tikslas: sujungti Kipro 
salą su Graikija.

Kalendorius
Spalio 9 d.: šv. Dionyzas; lie

tuviški: Krytis ir Gedetė.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21.

Numato atidaryti klinikinę 
ligoninę nuo reumato

Eksperimentinės medicinos ta

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britai sustiprino savo žvalgybos jėgas prieš graikų kiprie

čių pogrindį Kipro saloje.
— Valstybės sekretorius Dullcs šiandien kalbės Jungtinių 

Tautų Saugumo taryboje Suezo kanalo klausimu.
— Jungtinės Amerikos Valstybės įsitikinusios, kad Suezo 

kanalo krizė gali būti pašalinta, jei Egiptas nusileistų viename pa
grindiniame Jclausime. Egiptas turėtų principe sutikti, kad Suezo 
kanalą tvarkytų tarptautinė taryba.

— Jungtinių Amerikos Valstybių Informacijos agentūra pa
tiekė 50 tūkstančių Sodžių studiją, kuri parodo, kaip Sovietų Ru
sija pavergė 16 valstybių šešiolikos metų laikotarpyje.

— Daugiau kaip 10,000 ištremtų asmenų iš buvusių Vokieti
jos provincijų už Oderio - Neisės linijos, dabar valdomų Lenkijos 
ir Rusijos, užvakar pareiškė teises į savo tėvynę.

— Egiptas ir Rusija vakar pasiūlė, kad Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba tuojau sudarytų specialią komisiją, kuri bandytų iš
spręsti Suezo ginčą tarp Egipto ir Vakarų valstybių.

mus. Projektuojama viename iš 
Lietuvos kurortų įsteigti institu
to poskyrį, kuris atsidėjęs studi
juotų reumatą. Numatoma atida
ryti taip pat specialią sanatoriją 
— klinikinę ligoninę nuo reuma
to. Gydyti, bolševikiniais termi
nais tariant, „į lemiamąją kovą 
su reumatu aktyviai įjungiami" 
prof. V. Lašas, prof. J. Kairiūkš
tis ir kt.

Ir okup. Lietuvoje gydymui 
sėkmingai panaudojami radijo 
aktyvieji izotopai. Dermatologi
jos institute, prof. B. Sideravi- 
čiui vadovaujant, pradėta sėk
mingai gydyti sunkios formos 
grybelinėmis dedervinėmis ser
gamieji. Skelbiama, kad ligoniai, 
kurie anksčiau buvo laikomi sun
kiai išgydomais, po pusantro mė

Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos on
kologijos dispanseriuose.

Kauno vaistai siunčiami 
Į Sov. Rusiją

Bolševikai giriasi, kad vad. 
„kobalto patranka“ davė puikių 
gydymo rezultatų. Kaune, Klai
pėdoje, Vilniuje pastatyti radio- 
aktyviniai kobalto įrengimai ir 
esančios įrengtos „radiologinės 
laboratorijos“, įgalinančios sėk
mingiau kovoti su vėžiu.

Kauno mėsos kombinato or
ganinių medicininių preparatų 
fabrike pradėtas masiškai ga
minti tam tikras medicininis pre
paratas prieš hipertoniją. Jis 
greitai normalizuojąs kraujo 
spaudimą ir pašalinąs kraujo in
dų spazmus. Naują gamybos me<- 
todą paruošė inž. Pr. Guzevičius. 
Kaune vaistų gamyklos vaistus 
turi siųsti ne tik į „plačiąją tė
vynę“, bet ir į užsienį, nors jų 
nepaprastai trūksta pačioj Lietu
voj.

Atvykusieji papasakojo taip 
pat apie tbc dispanserio vedėją! 
gyd. Žakovičaitę, dr. Vladą Kai
riūkštį, dr. A. Matulevičių, raa- 
rijampoliškį gyd. Insodą ir visą 
eilę kitų. Kai kurie iš jų turi iš
siėmę vad. „vakarinį patentą“. 
Apskritai, gydytojai gyvena pa
kenčiamai. Net ir mokslus einąs 
jaunimas dabar stengiasi dau
giausia savo busimąja profesija 
pasirinkti, žinoma, kiek tat nuo 
jų arba nuo tėvų priklauso, me
diciną ar technikos mokslus, kur 
tektų ko mažiausia susidurti su 
bolševikine propaganda ir susi
darytų progų būti į ją įjung
tiems. Visi bolševikų pasigyri
mai apie puikiausias medicinines 
sąlygas Lietuvoje daugiau yra 
pasigyrimas, negu tikrovė.

Ko daugiausia trūksta f
Ko krašte ypatingai trūksta, 

tai gerų drabužių, apavo, pačių

bazilikoje.
Popiežius Pijus XII popiežių 

Innocentą XI pavadino Bažny
čios reformatoriumi, jos teisių 
gynėju ir krikščionybės saugo
toju.

Suezas bandys
J Tautų pajėgumą

KAIRAS, Egiptas, spalio 8. — 
Egipto prezidentas Nasseris va
kar pareiškė, kad Suezo kanalo 
byla Jungtinėse Tautose paro
dys, kiek yra pajėgi Jungtinių 
Tautų organizacija.

Nasseris taip pat pastebėjo, 
kad Suezo kanalas bando arabų 
nacionalizmą ir vienybę. Nasse
ris griežtais žodžiais pasmerkė 
imperializmą.

Vokietijos sujungimo 
klausimu

BERLYNAS, spalio 8. — Va
karų Vokietijos laisvi demokra
tai ir Rytų Vokietijos liberalų 
demokratų partijos nariai užva
kar susitiko Weimare, Rytų Vo
kietijoje, apsvarstyti Vokietijos 
sujungimo galimybes.

Nutraukė kelionę
TOKIO, Japonija, spalio 8. — 

Indijos viceprezidentas Sarva- 
palli Radhakrishnan nutraukė 
savo geros valios kelionę po Ja
poniją ir grįžo namo, kai staiga 
jo žmona susirgo kelionėje. In
dijos viceprezidentas lankėsi ir 
raud. Kinijoje.

tos tiesos okupantams į akis pa
sakyti. Išdrįsęs nebent, kaip 
krašte tarp žmonių šnekama, M. 
Gedvilas, buv. „LTSR Ministerių 
Tarybos pirmininkas“. Gerai pa
žindamas gyvenimą, būtent, kad 
mūsų tautiečiai, okupantų pa
vergti, yra ir alkani, ir pusba
džiai, apskurę, Gedvilas dėl vi
sokių „soclenktynių“ ir viešų pa 
Birodymų pasišaipęs: sako, į lenk 
tynęs lietuviai gali drąsiai stoti, 
nes yra basi (atsieit — tinkamai 
lenktynėms pasiruošę... gali ge
rai bėgti), bet plačiau žmonėms 
pasirodyti negali, nes — visų 
kiauri užpakaliai. Už tą „tiesą“, 
kaip žmonės juokauja, svarbiau
sia ir išlėkęs iš užimamojo pos
to.

— Graikas kiprietis vakar nuteistas pakarti už nužudymą^'0 švitinimo buvo išrašyti iš’, būtiniausių reikmių, kaip cuk-
policijos seržanto klinikos sveiki, beveik be sirgi-J raus etc. Prie krautuvių eilės

jmo žymių. Praktiškai esą taip dar ir dabar neišnykusios. Ir
— Trys lenkai jaunuoliai, kurie buvo kaltinami, kad mirtinai pat išspręsta, kaip neskausmin- patys bolševikų vadai bei okupan 

sumušę slaptos policijos valdininką birželio 28 d. Poznanės dizo-lgai pašalinti raudonas kraujo in-l tai žino, jog kraštas apiplyšęs ir 
nos ir laisvės riaušėse, vakar nuteisti kalėjimu iki IfVi metų. dų dėmes veide. Šiuo metu in- nuskurdęs. Tik niekas nedrįsta

drome, kai jų premjeras skrido 
į Maskvą. Aerodrome buvo mėto
mi lapeliai, kuriuose parašyta, 
jog premjero kelionė į Rusiją 
Japoniją ves į griuvėsius. Dar 
gana daug japonų tebėra karo 
belaisviais Sov. Rusijoje. Belais
vių giminės reikalavo, kad prem
jeras Hatoyma pasirūpintų, kad 
japonai belaisviai iš Rusijos bu
tų paleisti namo.

Jau kurį laiką Japonija derasi 
su Sovietų Rusija taikos sutar
ties klausimu, bet iki šiol jokių 
pasekmių nepasiekta.

Japonijos premjeras Hatoya
ma, 73 metų, ligotas, paskutiniu 
metu smarkiai puolamas japonų 
spaudos ir savo priešų.

Japonija dar tebėra karo sto
vyje su Sovietų Rusija. Šį kartą 
Japonijos premjeras dės visas 
pastangas, kad būtų pasirašyta 
taikos sutartis su Rusija.

Prašo pagalbos
DAMASKAS, Sirija, spalio 8. 

— Jordano užsienio reikalų mi- 
nisteris Awne Abdulhadi atvyko 
į Siriją. Jordanas nori gauti ka
rinės ir finansinės pagalbos iš 
Sirijos.

Chuliganizmas plinta
LONDONAS, spalio 8. — So

vietų slaptoji policija vakar pa- 
I reiškė, kad Sovietų Rusija turi 
I priverčiamojo darbo stovyklą ne- 
' pilnamečiams nusikaltėliams.

Sovietų Rusijoje įsigalėjo chu
liganizmas, kuris sovietuose ke
lia didelį rūpestį.

Nieko nežinanti
apie šnipinėjimą

JERUZALĖ, Izraelis, spalio 8. 
— Mary Frances Hagan, ameri
kietė studentė, besidominti Vi
durio Rytų klausimais, yra kal
tinama Izraelio pareigūnų, kad ji 
Šnipinėjo Sirijos naudai.

Mary Frances Hagan, 29 metų, 
dirbusi Sirijos diplomatinėje de
legacijoje Jungtinėse Tautose ir 
Washingtone, pareiškė teisme, 
kad ji yra nekalta ir jokių ryšių 
neturi su šnipinėjimo tinklu. 
Nacionalistai puolė

žydų kavinę
ALIŽRAS, Alžirija, spalio 8.— 

Alžirijos nacionalistai subombar 
davo žydų kavinę Mamijoje, va
kariniame Alžire. Vienas vaikas 
žuvo, keturi kariai ir 12 civilių 
buvo sužeisti.

Prancūzai kareiviai nužudė lf 
nacionalistų Oran departamente, 
vakarų Alžirijoje.

• Ugnis sunaikino plytinę 
Woodbridge, N. J, Ugnis atnešė 
1 mil. dolerių nuostolių.

Rinko tarybas
PEIPINGAS, raud. Kinija, sp. 

8. — Vakar raud. Kinijoje buvo 
renkamos savivaldybių tarybos. 
Balsuotojai pasirinko kandida
tus, iš kurių daugumas nėra ko
munistų partijos nariai, bet jie 
pasižadėjo vykdyti komunistų 
programą.

Trumpai iš visur
• Sovietai padidino savo jėgas 

Lenkijoje. Sovietų Rusija dvigu
bai padidino savo karines jėgas 
Lenkijoje paskutinių trijų mė
nesių laikotarpyje, praneša Lon
dono Daily Telegraph laikraštis.

• Bolivijoje 72 asmenys paleis 
ti iš kalėjimo. Jie buvo areštuoti 
rugsėjo 22 d. „bado riaušėse". 77 
politiniams pabėgėliams leidžia
ma išvykti iš Bolivijos.

• Šiandien Illinois valstybės 
gyventojams yra paskutinė die
na registruotis rinkiminiam bal
savimui, kuris bus lapkričio 6 d.

• Ilgametis Lietuvos valstybi
nės operos dirigentas Mykolas 
Bukša mirė okup. Lietuvoje.

Oras ChlcagoJt
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — giedra 
ir vėsu.

Turistė lietuvaitė pabėgo
iš sovietų laivo Švedijoje

Mūsų korespondentas Švedijoj
STOCKHOLMAS, Švedija, spalio 8. — Paskutiniuoju laiku 

čia Švedijoje pradėjo tikrai įdomių dalykų atsirasti — pradėjo 
lankytis turistai ir iš Lietuvos.

Jau kiėk anksčiau jų pora su
sitikta ir su jais pasikalbėta. Bet 
ot šiomis dienomis vienas iš to
kių turistų, kaip čie Švedijoje 
sakoma, „nušoko“, t. y. pabėgo 
nuo laivo ir paprašė globos tei

Stalino tankai
KAIRAS, Egiptas, spalio 8. — 

Stalino tankai ir Čekoslovakijoje 
gaminti šarvuočiai pasirodė Kai- 

šės šiame krite.' Tokfateis'ė,be re, kai Egipto jėgos atliko pra- 
abejonės, bus suteikta. tybas kaip reikia ginti Kairo

Jūs amerikiečiai gal jau gir- aerodromą.
dėjote, kad tuo nuo laivo pabė

Paneigė gandus
WASHINGTONAS, spalio 8. 

Mokyklose dėstė geografiją. Jos — Valstybės pasekretorius R. D. 
vardą, pavardę ir kitas apie ją Murphy, kuris dabar lankosi Vo- 
žinias pranešime vėliau. Tuo tar- kietijoje, pareiškė, kad Jungti- 
pu galima tik tiek pasakyti, kad nįų Amerikos Valstybių kariuo- 
išvykstant iš Lietuvos jai ir vi- men£ Europoje nebus mažinama, 
siems kitiems turistams buvę Jam pat8 adm Radfordag> yy. 
įgrasinta nesusitikti su lietuviais ria.usiaa jungtinio štabo viršinin 
užsienyje. Tačiau gaivališkas no- kaa pareiškęs, jog tas planas 
ras pasikalbėti su laisvėje gyve- ggantį gryna fantazija, 
nančiais tautiečiais pralaužė vi-

gusiu turistu yra jauna lietuvai
tė, akademikė. Ji yra augštaitė.

Iš tikro krašte uždarbiai men
ki, žmonėms reikia gyventi, o 
pirktis būtiniausių daiktų, o nė
ra už ką, todėl visi stengiasi sua grasinimus. Dabartinę Ue-^ • Britanijos premjeras Ede 
kaip nors pragyvenimą „susi
kombinuoti“... (E.)

tuvą ši pabėgėlė vadina „sužalo-! nos, ' tris dienas gydęsis, grįžo 
ta Tėvyne“. , prie darbo stalo.

i
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Rašo DR. AL. RAČKUS’

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 1

Plaučių tuberkulioze
Plaučių tuberkuliozę lietuviai laikas, kad kaip kitos ligos 

(raupės, difteritas, šiltinė, cho
lera, kokliušas ir 1.1.) jau iš
nyko Amerikoje, taip ir tuber
kuliozė visiškai išnyks. Duok 
Dieve, kad ir Lietuvoje toji li
ga išnyktų.

vadina "džiova” arba "poetų li
ga”. Džiova vadina todėl, kad 

liga sergąs žmogus iš lėtota
džiūsta, kosti, vysta, silpsta ir 
miršta. Poetų liga vadina to
dėl, kad toki lietuvių liaudies 
mylimi poetai ir rašytojai, kaip 
Pranas Vaičaitis, Zžgmas Gėlė - 
Gaidamavičius, Jonas Biliūnas, 
dr. Vincas Kudirka ir daug ki
tų švystelėjusių grožinėje lite
ratūroje žvaigždžių peranksti 
mirė nuo džiovos.

Kai lietuvių tauta Rusijos ca
rų priespaudoje vaitojo, kai 
anais laikais Lietuvoje buvo vis 
kas “skurdu, tamsu ir juoda”, 
tai tūkstančių tūkstančiai lietu
vių vysdavo ir mirdavo nuo džio 
vos. Tuberkuliozė, tas baltasis 
maras, anais carmečio laikais 
žudydavo lietuvių tautą taip bai 
šiai, kaip ir juodasis maras. Ir 
jei anais laikais lietuvių kalba 
ir lietuvių tauta per carmečius,

Amerikoje, nors tuberkulio
zės klinikos yra pustuštės, li
gonių labai mažai, bet visgi 
dar yra apie 200,000 turinčių 
tuberkuliozę. Praėjusiais me
tais mirė arti 35,000 žmonių 
šiame didžiuliame krašte. Tai 
labai mažas skaičius, bet tai pa
rodo, jog pavojų apsikrėsti plau 
čių tuberkulioze visgi dar yra. 
Budėti visgi dar reikia. Ir ži
noti, kaip išvengti mirties nuo 
tuberkuliozės, taipgi reikia.

Artinasi žiema su savo darga
notomis ir šiurpiai šaltomis die
nomis. Turėjusiems pneumoni
ją, bronchitą, alerginę asthmą 
ar kitokias plaučių ligas, žiemos

RODO SAVO ŠIRDIES KAMŠTĮ

Norinan L. Hiekoy, 27 m. amžiaus, po sėkmingos operacijos rodo, ko
kio dydžio kempinės kamštis buvo įstatytas į jo širdį, kai prakiuro 
ir kiaujas liejosi į {gretimais esamą kitą širdies celę. Oparacija pada
ryta Nacionalinio Sveikatos Instituto ligoilinėj Betlicsda, Aid. (IS)

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu? 
perkraustymus ir pervežimu* 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PB 8-9842

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8087

Tel. ofiso HE 4-0G98, rcz. l’lt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!, ir sekmad.

i

žastimi yra streptokokcinė in-
. . . fekcija, o artrito ligos priežas-

per badmečio nuo baltojo ma-' metu susidaro daugiau pavojų timi dažniausiai būna liaukų su. 
ro (džiovos) visiškai neišnyko, ir galimumų užsikrėsti tuberku-į krikimas ar kuri nors sisteminė 
tai tikrai stebuklas! ! liozės bacilomis. Kas jau sirg°'jįga

Lietuva, atgavusi savo nepri-l džiova ir pasigydė, tokiam taip į 
klausomybę, galėjo laisvai rū- pat yra pavojų, kad žiemos me 
pintis gyventojų švietimu, svei-l tu tuberkuliozė gali atsinaujin 
kata ir gėrove. Ir iš tikrųjųl

yrą tas, kad reumatizmo prie- Tamstai ir tamstos šeimai yra 
didesnis pavojus gauti poliofo- 
biją, negu polio. Ir kada liausis
kažkokios paslaptingos jėgos 
gąsdinti žmones polio baubu, 
tai nežinia.

laisvoje Lietuvoje, kai gyveni
mo sąlygos pagerėjo, tuberku
liozė palaipsniui pradėjo nykti. 
Su laiku laisvoje Lietuvoje taip, 
kaip ir Amerikoje, tuberkuliozė 
būtų buvusi gana reta liga. Bet 
dabar...

Dabar bolševikų pavergtoje 
Lietuvoje, kai svetima kacapų 
armija suėda lietuvių užaugintą 
gerą maistą, kai rusai visaip 
uja ir apiplėšia Lietuvos gyven-

Tuberkuliozė yra pagydoma 
liga, bent Amerikoje yra pagy
doma, jei laiku ir tinkamai yra 
gydoma.

Atsakymas P. T. — Į tamstos 
klausimą, ar šienligę (hay fe- 
ver) galima pagydyti pakeliant 
dirbtiniu būdu su elektra kūno 
temperatūrą, reikia pasakyti, 
kad tai tėra tiktai bandymai. 
Apie tokio gydymo pasekmes

Apie tai, kaip atpažinti tuber- į tikrų duomenų neturime, tad
kuliozę ankstyvoje pradžioje, ir 
ką reikia daryti, kaip gelbėtis, 
bus parašyta kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas K. D. — Dusulio 
(asthma) ligos priežasčių gali

nieko tikro apie tai pasakyti ne-į 
galima.

Atsakymas A. G. — Apie po
lio ligos naikinimą, skiepus ir 
dezinfekcijas daugiau plepa len
kas politikierius, Chicagos al- 
dermanas Zielezinskis, negu me
dicinos daktarai. ‘'Vargas, kai 

i su regimentaciniais polinkiais 
iš-

tojus, kai ten lietuviams stoka
ir šilto drabužio, ir avalynes, bQtj įvairių, tad standartinio du
r pieno, ir vitaminu vaistu sulio‘ gydyUmui bMo ar „pana.! - =s po, n» 

tai tuberkulioze Lietuvoje vėl cgio&» nėra Dusuli reikia zv- polltlkieriai de, dauglau
pradėjo pjauti lietuvius aršiau. dyti individualiai evdXio prie apie sveikatmgum, ir epl

ayu maiviatanai Oyayiojo prie demiologiją, negu medicinos 
žiūroje. Jei dusulio priežastimi
yra širdies liga, tai gydymas 
yra visai kitoks, negu dusulio 
nuo alergijos, sinusito ar kokios

negu carų priespaudos laikais.
mokslo žinovai

Lietuvių tauta mirti ir išnyk
ti dar nenori. Ji nemirs, nors ir 
didžiausias kančias iškentėtų.,

Masė yra kiekvienas, kuris 
nesiryžta kuriai ypatingai ver
tybei, o laiko save vidutinių 
žmogumi, kuris jaukiai jaučia-! 
si savo kailyje, kai mato, kad 
ir jis yra toks pat kaip visi.

Ortega y Gasset

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES £B 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniai —■

6322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniai. 101 ral. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PB 8-3229
Res telef. WAlbrouk 6-6O7B

DR. 1 ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
1‘rospect 0-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir

Ree. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen A venas 
(Kampas 47-tos Ir Damen ▲re.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. rak.

' Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
______ Rez.: VVAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-6849. res. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 1-9 
Antr. 1-b, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlnmgB) 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALIST*

7166 South WeBtern AveaM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
# r. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki S vfcl. poi .'ot,

Ofloe tel. RE. 7-il68
Bes. teL WAlbrook 6-S744

TeL ofiso Y A. 7-5557, res. RE. 7-4999

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1861 Vest 47tfc Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visą dieną ir šeštad. vak.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. W<xxl Street

Pričmlmo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
Ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IIIS
GYDYTOJA IR CHIRDBG. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
tšskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — minu.. 5-6744 
Buto — BEverly 8-3946

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL
Ofiso tol. Klliauce 5-4410 

Rozid. tolei. Gltovehlll 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktai, tik po pietą.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffalde 4-2894 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir HernUtage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker Drlve

(Clvlc ©perą House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasti. 6—8, šeštad. 1—B
Tel. TOwuliall 3-0959

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisu Ir rezid.: 2410 W. 51st 81 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6671
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. znt>,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR, 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avsnu
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir T—• 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir
sekmadieniais uždaryta

Yra tokių, kurie nori žinoti, 
kad žinotų; tai smalsumas. Y-1 
ra tokių, kurie nori žinoti pa
tys vieni; tai" tuštybė. Yra to-; 
kių, kurie nori žinojimo, kad 
jį perduotų; tai gėdingumas. 
Yra tokių, kurte nori žinoti, kad 
statytų; tai išmintis.

Šv. Bernardas

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8317 South We»terk Aveau 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8141

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOM 

2745, W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tas bus visada ramus kas ne
bijos žmonęms patikti arba 

gydytojai, jiems nepatikti. T. Kempietis

Nė vienas lietuvis peranksti nars infekcijos. Tamsta teirau- 
mirti nenori, ir mirštąs jis ne-1 Jiesi> ar tujos spyglelių arbata 
praranda vilties gyventi. Kai. Serai dusuliui gydyti; rei- 
gauni laišką iš Lietuvos, ir kai Į kia Pasakyti, kad tuia gali būti 
vargų bei ligos prispaustas žmo 1 neblogas vaistas arkliams, bet 
gus prašo iš amerikiečio nieko žmogui gydyti yra daug g'c- 
daugiau, tik “šilto drabužio, vi- resnių vaistų.
taminų, vaistų ir streptomyei-' Atsakymas I J. _ Reuma-j 
no , tai tikrai graudu darosi, tizmas ar artritas nėra viena ir 
Streptomycinas yra kaip skęs- Įa pati liga. Pagrindinis skirtu-i 
tanciam šiaudelis; tai paskutinė ■ mas t?.rp reumatizmo ir artrito
viltis nuo tuberkuliozės džius-1 ________ :
tanciam žmogui savo gyvybę iš-’ ————- -------------- ---
gelbėti. Taigi siaučia dabar Liė
tavoje greta raudonojo maro ir 
baltasis maras, serga žmonės 
tuberkulioze pavergtoje Lietu-1 
vojė dabar labiau, negu carų ! 
laikais.

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

Unlversal Savlngs and Loan Association užtikrina saugu* 
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —* 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelnkltėą:
NUO UŽSZSEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ t
Tlf. kilris kenčia nuo 8ENV AT 

TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sšdštl ir naktimi* 
miegoti, nca jų užaisenšjualos žalzdo*

O kaiti vra buržuazinėie Ame-1 lr "kau<la Ka<1 pašalinti tąu Kdip yid uuiiUdzm jL Ame i mažėjimą ir skaudšjlir.ą sepų atri
rikoje? Pagal U. S. National Of ir skaudžių žaizoų, uždekite 
BIm + j. iLEGULO Ointment. Jos gydymo .Licc Of Vitai Statistics duome- ypatybes palengvins jutui skuudšji- ,
nis, 1916 metais iŠ kiekvieno ”13- ir Ralčsitc rainiai miegoti nak- 

, J. Vartokite Ją taipgi nuo skau-l1UU,UU(J gyventojų mirdavo nuo 4žlų nudegimų. JI taipg* pašaline !
džiovos 194 žmonės, šiandien i /^inamo" F’8O?.IA'. . ISIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligoa
miršta mažiau negu 26; tai bus vadinamos athlete’s foot, su- j 
bene žemiausias skaičius, koks 
kada kur yra buvęs, lr ateis

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J?

AR ŽINOTE-

ka<l galite įsigyti:

liudiją ....................................... nuo $12.56
Televiziją ............................. nuo SS9.UU
l'ouograrą ............................... nuo M 17.60
Vokišką radiją ............... . .nuo 456.00
HI-FI fonografą ........ nuo 479.00
Dulkiasiurbli ................. . nuo 445.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
l.lektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................. nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mus kainas.

Viskas garantuojama

iii-Dfi i nfl.

PTCLEVISIOn
Csales - serviče)

Ka». Lai. A. bEMftNAS 
3321 8. Halst<*d — CLiffaide

ftabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
arpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo; 
lžlOstančIos, suskilusios odos dedlr- , 
vinių, odos išbšrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
elrodo skaadus lšbBrlmas nuo vysty- I 
klų. JI yra gera gyduoia nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
galo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.16, tr $3 60.
Pirkite vatstinšseChl 
cagoj lr apyllnkšee—
Mtlwaukee, W1ec.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
cbigan arba rašyki
te lr atalųaklte Mo- 
ney ordwr I

t

LKGULO, Department D.
M1R W. Eddy 8t Chicago 84. III

JONAS GRADINSKAS
Tik #140.00 už 21 colio 1957 m(JXX)Mnte,c

C0MPANY

2512 W. 47th St, Tel. FRontier 6-1998 
Spalvotu TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

J. G. TELEVISICN

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Plctkieulcz, sekr. ir advokatai! 
Mokame augštiis dividendus, (tešluojame čekhia. Parduodame Ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE S^SKAIT^ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki 810,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. T. DUNDULIS >
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 4-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-003$

Rezldencijoe tel. BEverly 8-8$44 
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. motorų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
, Kampas Archer lr Californla Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tvlef. VArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvš) 

VAL 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas- 
, dlen Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-2870
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tai. ofiso PR. 6-S888, res. RE. 7-D199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 83rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlU 6-1698
DR. ALDONA A. JUŠKA
AUV UGV SPECIALIST.

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius ■
2422 Weet M*rquette Bd.

Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tai ofiso lr buto GUymptc 2-416B
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—B v. lr 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 Ko. 49th Avė. 
šeštadieniai. 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzte 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Aye.
I VAL Kasdien popiet nuo 13-1:40 v 
i Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:94 v 

<n>*A1sS<«nl snaHsme

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; 7—9. 
Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay.-tte 3-494*
Namų — CEdarcrcst 3-7 789

DR. ALBINA PRUNSKIS~
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. tuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
«V. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

-3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Boštadleniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške v i člūtB )

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

; Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 4-S vnh 
. vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 

lr kitu laiku tik susitarus.

PR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicerą 
Kasdien 10-12 vai ryto lr B-R raL 

yak, Šeštadieniais 14-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplc $-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory $-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE.

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

Prlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Ofiso telefonas — Blshop 7-1
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 ArchoT Avenue

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-6446, rcz. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 IKI 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinlna, 

keičia stiklių, tr rėmo*.
4456 So. Californla Avė., OUcagr 

šaukite YArda 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad 

10 vai. ryto iki 4: trečiad. lr sekmad 
tik aualtarua.

V

Tel. ofiso CA 6-0257, ren. PR 6-4669

DR. P. Z. ZALATORIS
1R2I So. Balote. Stmot

ToL ofiso CA 6-0257, rea. PR 4-4469 
Rezid. 0600 S. Artealuzi Ava.

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—D y. y

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

Viri 16 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 
Pritaiko akinimą 
Kreivas akla 

Utalno.
Ofisas lr akinių dlrbtavš 
756 Wea| 85th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, tra
čiai! nuo 10-12, penktadieni 14-1 M 
tešla d leninis 10-2 vai popiet.

vm $6

Tel, ofiso YA 7-4787, res. PR 4-14$«,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kaath. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., leš- 

tad. lr sekmad. tik pagal sutarti 
Jeigu neatsilieps vlršminštl te)ef»nAi

šaukite Sf1dway S-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Otthopedas - Protealstas 

A pa ratai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Snpports) lr t.t.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJO8 TF.CHNIKO8 LAB- 

$860 W. 6»rd St. Chicago 29, UI. 
Tel. PRospect $-5084.
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IŠMINTINGAS ŽYGIS
Prezidentas Eisenhoweris ne vienį gerą ir išmintingą žygi 

yra padaręs būdamas mūsų valdžios viršūnėje — Baltuosiuose 
Rūmuose. Dėl to jis laikomas vienu populariausių prezidentų. 
Gerai ir išmintingai Prezidentas pasielgė, paskirdamas William 
Joseph Brennan, Jr., teisėju į Augščiausiąjį Jungtinių Amerikos 
Valstybių Teismą.

Šį paskyrimą darydamas p. Eisenhoweris pasielgė taip, kaip 
valstybės prezidentui dera elgtis.

Augščiausias JAV Teismas (U. S. Supreme Court) yra tre
čia garbingoji valdžios šaka, kurios vaidmuo yra labai didelis ir 
labai atsakingas. Visi devyni Teismo nariai (ne vien jam pir
mininkaujantis) turi turėti augštas teisininko kvalifikacijas ir 
didelį patyrimą. Džiugu konstatuoti faktą, kad Prezidentas, pa
rinkdamas kandidatą į teisėjus ir jį skirdamas, kaip tik tas 
savybes ir turėjo galvoje. Jis neatsižvelgė, kokiai politinei par
tijai tas asmuo priklauso, kokią religiją išpažįsta, kurioj vie
tovėj gyvena. Jam buvo svarbu rasti teisininką, turintį visas 
reikalingas kvalifikacijas augštajai pozicijai užimti.

Tas visas reikalingas kvalifikacijas turi teisėjas William 
Brennan, nors palyginti dar jaunas žmogus — 50 metų amžiaus. 
Jis yra padaręs puikų rekordą, kaip New Jeresy valstybės augš- 
čiausiojo teismo narys. Jis ten parodė didelius sugebėjimus, 
neparastą kruopštumą, plačią orientaciją ir žinojimą teisiniuose 
dalykuose. Tuo būdu Brennan Washingtonan į Augščiausiąjį 
JAV Teismą nusiveža tikrai padoraus, kvalifikuoto ir jau gerai 
patyrusio teisėjo rekordą.

Ir žinot — naujasis Augščiausiojo JAV Teismo narys yra 
demokratas. Vadinas prez. Eisenhoweriui (respublikonui) tai 
nebuvo kliūtimi daryti svarbųjį paskyrimą. Jis, žiūrėdamas ne 
iš valstybinio, bet grynai iš partinio (respublikoniško) taško, ga
lėjo kitaip pasielgti — jieškoti tik respublikono kandidato. Gal 
tokio ir jieškojo, bet... pasirinko demokratą. Jo gestas tikrai 
puikus. Neužmirškime, kad Prezidentas net nepaisė to fakto, 
jog, skirdamas demokratą teisėju, Augščiausiame JAV Teisme 
daugumą narių palieka demokratams. Tai yra augščiausio laips
nio valstybingumo supratimas.

Svarbus yra ir kitas momentas. Naujasis teisėjas yra prak
tikuojantis katalikas. Dabartiniame Augščiausiojo JAV Teismo 
sąstate nebuvo nė vieno kataliko. Dabar bent vienas iš devynių 
teisėjų bus katalikas.

Britų skolos Indijai
%

Didžiosios Britanijos vyriausybė, kaip visiems labai gerai 
žinoma, labai pataikauja Indijos premjerui Jawarhalal Nehru. 
Pasirodo, kad tokio pataikavimo pagrinde yra ne vien tik tarp
tautinės politikos konjunktūriniai dalykai, bet ir ekonominiai. 
Pastaruoju laiku Britanijos finansų ministerija esanti gerokai 
susirūpinusi, kad premjeras Nehru nepradėtų reikalauti iš bri
tų grąžinti didelę valstybinę skolą, ko padaryti šiuo metu jie 
nėra pajėgūs, nes Britanijos ekonominė būklė pusėtinai yra pa
šlijusi blogojon pusėn. Britų skola Indijai, tai stiprokas poli
tinis (įrankis Nehru rankose.

Prieš šen. McCarthy
Kitais metais baigiasi kadencija Wisconsino gubernatoriaus 

Walter Kohler. Gubernatoriaus vieton jis daugiau nekandida
tuosiąs, tačiau sakoma,, kad jis sieksiąs JAV senatoriaus posto. 
Jis norės, kad reepubtikoiMti^jį., paslinktų kandidatu vietoj da
bartinio senatoriaus Joseph McCarthy, kuii^iigšiol toj valstybėj 
buvo labai popularus. Kad Kohleriui neatsitiktų taip, kaip Da- 
visui, kandidatavusiam prieš senąjį šen. Wiley, Kuris nomina
ciją laimėjo be tos valstybės respublikonų “palaiminimo” ir pa
ramos. ,

SOVIETAI VAKARAMS DAR
PAVOJINGESNI

lietuviai VI Kovojančios Bažnyčios kongreso 
A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje

Mūsų tautiečiai stengiasi iš- tinėmis juostomis ir kt. Ten pat 
naudoti kiekiveną progą, kuria kunigų seminarijos rūmuose, 
galėtų priminti laisvajam pašau bibliotekoje teko užtikti ir ant- 
liui pavergtąją tėvynę, į Sibirą rą, Lietuvą primenantį atmi- 
ištremtus mūsų tautiečius, per- ną — sienoje kabo paveikslas, 
sekiojamą Bažnyčią ir pan, Rei- vaizduojąs briedį prie Baltijos 
kia pripažinti, jog kažin ar ka- jūros. Užrašas: “Iš Kuršių Ne
da nors yra buvę taip plačiai ringos”, daugiau nieko. Nieko 
pasaulio spaudoje ir viešajame ir apie tai ,kad tai esanti taria- 
forume minima apie Lietuvą ir mai šiaurės Rytprūsių dalis, 
kitus Pabaltijo kraštus, kaip da kaip paprastai mėgstama vaiz- 
bar. Vieną tokių progų sudaro i duoti vokiečių propagandinėje 
taip pat kasmet ruošiami vad.| spaudoje ar šios rūšies leidi- 
“Kirche in Not” kongresai. Šie- niuose.
met eilinis šios rūšies kongre- šiemetiniame kongrese buvo 
sas skirtas daugiausia komuniz- išsamiai išnagrinėtos šio meto 
mo grėsmės problemoms nagri- aktualiosios problemos, ypač at 
nėti, nuo rugsėjo 12 iki 16 d. skleidžiant bolševikinę grėsmę.

AKLŲJŲ PRADŽIOS MOKYKLA

Nuotrauka aklųjų vaikų vienoje pradžios mokykloj'1 Philudelphia, Pa. 
čia parodoma, kaip nelaimingieji mažyčiai mokomi gėles pažinti. Sky
riaus mokytoja (kairėje) MiS. Mūriai Korn. (1S)

RYTŲ EUROPA LAISVINASI ši vieta prezidento Eisenhovve-

“New York Times” vedama
jame rašo:

“Sovietų Sąjungai sunkūs lai
kai Rytų Europoje. Žinios iš 
Lenkijos ir Jugoslavijos vargu 
ar yra raminančios Maskvos 
galvoms. Pasikalbėjime su spau 
da Belgrade Jugoslavijos parei
gūnas pasakė: ‘Jugoslavija ne
pratusi nusileisti’. Todėl gal ru
sams sunku su Tito derėtis Kri- 
me. Būtų klaida manyti, kad 
Tito spiriasi vien nenorėdamas 
netekti paramos iš Amerikos. 
Juk jam Maskva ir jos pavergti 
kraštai žada 500 mil. dolerių 
paramos. Ne, matyti, kad Tito 
yra pasiryžęs kietai eiti vidurio 
keliu: nei rytietis, nei vakarie
tis.

Įdomios žinios ir iš teismo 
salės Poznanėje. Čia vyksta po
litinė katastrofa komunizmo 
santvarkai. Teisiamiems leis
ta pasauliui pareikšti, kad poli
cija žvėriškais būdais vertė juos 
prisipažinti ir meluoti. Leista 
pasakoti, kaip sunku lenkų tau
tai komunizmo diktatūroje.

Noras laisvai gyventi plaka 
visų- gyventojų širdyse. Vie
niems pavykus šiek tiek išsilais- 
yra raktas galvos skaudulių Ma 
raktas galvos skaudėjimo Mas
kvai Rytų Europoje”.

NE UOLA PRIEŠ UCI^

posėdžiavo Vakarų Vokietijoje, 
Koenigsteino miestelyje, netoli 
nuo Frankfurto. Kongrese da
lyvavo 26 tautybių apie 400 de
legatų, o paskutinę iškilmių die
ną dalyvių prisirinko dvigubai. 
Daugiausia dalyvavo katalikai, 
bet buvo taip pat ir kitų reli
ginių bendruomenių atstovų. Iš 
latvių į kongresą buvo atvykęs 
tremtinys vysk. Sloskans, min. 
R. Liepinš, estų pulk. Jakobsens 
ir kiti. Lietuvių delegaciją su
darė Vliko URT valdytojas dr. 
P. Karvelis, Vokietijoje esančių 
lietuvių sielovadis tėvas A. Ber
natonis, Tarptautinės Vidurio ir 
Rytų Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos atstovas Vo
kietijoje dr. L. Gronis, dr. V. 
Damijonaitis, kun. Br. Dubinąs, 
kun. dr. A. Paškevičius, kun. 
Kaleckis ir A. Pauliukonis; iš
Austrijos — tėvas Pupinis; iš į 
Šveicarijos — kun. dr. J. Na
vickas; iš Belgijos — kun. J. 
Dėdinas ir lietuvė Gailiūtė, ište
kėjusi už olando. Gaila, kad ne 
visi kviestieji lietuviai atvyko. 
O tokios progos ar per viešus

Ne vieno pranešėjo ar diskusijų 
dalyvio buvo pabrėžta, kad vi
sokį automobilių turėtojai, žmo
nės, besinaudoją geru gyveni

mo. Bet atrodo, kad atstatyti 
terorinį policijos aparatą nėra 
kaip reikiant pavykę/ Tai ma
tyti ir iš Chruščevo paskelbtų 
grasinimų Malenkovui bei jo

mu, taika ir gerove, už savo žmonėms, kurie betgi nebuvo į 
dabartinę padėtį turi būti dė-j vykdyti. Kylančioje armijos 
kingi tiems, kurie pirmosiose
eilėse kovoja su bolševikiniu im 
perializmu ir miršta kankiniais.
Klaidinga būtų galvoti, jog Eu
ropa tėra suskilusi, palaida ma
sė, nesurandanti savo tarpe vie
ningumo, neįstengianti atsispir
ti bolševikiniams kėslams. Ir 
čia yra žmonių, kurie nebijo 
mirti už savo idealus, tėvų ti
kėjimą ir žmogiškąją lasvę bei 
didybę.

Koegzistencijos klausimas

Iškilmingai pradėjus kongre
są, iš Romos atvykęs jėzuitas 
prof. Gundlachas išsamiai vi-

reikšmėje vyksta kova tarp Žu
kovo ir jo šalininkų, o iš kitos 
pusės — Bulganino, Vasilevs- 
kįo ir Konievo grupės. Chruš- 
čevas mėgina Žukovo grupės 
reikšmę visai sumenkinti, bet ne 
visur sėkmingai. Iš viešų dis
kusijų bolševikinėj spaudoj lai
mėtoja išėjo kaip tik Žukovo 
grupė. Chruščevas mėgina to
liau vesti Stalino “stiprumo po
litiką”, bet jam tai nevyksta, 
nors jis partiniame aparate ir 
yra pravedęs savo liniją. Nėra 
“suchruščevintas” ir ekonomi
nis sektorius, kuriame dabar te-

sais atžvilgiais išnagrinėjo da- besėdi daug Malenkovo žmonių, 
bartinės bolševikų peršamosios Chruščevas savo kalboje per
koegzistencijos su laisvuoju pa
sauliu problemas. Buvo nuro- progomis yra paskelbęs tokių 
dyta, ką tuo reikalu sako popie- dalykų, kuriais puolamas ne tik 
žius ir bažnytinė vadovybė. ! Stalinas, bet ir visa eilė kom.

Prof. Borkenau iš Zuericho, valdžios aparate ar pačios par- 
žinomasis bolševikinių proble- tijos viršūnėse sėdinčių raudo

nųjų bonzų. Iš tikro irpasirodymus ar per asmenini ialiataa, dažnai raS„
kontaktą padeda daugiau įsgar- ų F .
sinti Lietuvos bylą, supažindin-
ti su lietuvių užsienyje veikla, 
laisvinimo pastangomis ir pan.

Lietuviai vykusiai pasirodė 

Lietuvoj, Sibiro tremtyje ken 
čiančių mūsų brolių, persekioja
mos Bažnyčios ir jos kankinių 
vyskupų bei kunigų vardas bu
vo dažnai minimas ir kitų pa
skaitos dalyvių bei pranešėjų.
Būste, kuriame vyko kongreso 
posėdžiai, šalia kitų persekioja
mų tautų, prisiminti ir mūsų 
tautiečiai. Vad. “Susitikimo na
muose”, kuriuose per panašius 
sąskrydžius ar suvažiavimus su
sitinka įvairių tautų atstovai, 
yra taip pat vysk. V. Borisevi- 
čiaus vardo kambarys, papuoš
tas lietuvišku Rūpintojėliu, tau-^ smukusią po Berijos likvidavi-

rio kalbos respublikonų partijos 
konvencijai San Francisco:

“Laisvasis pasaulis nestiprės 
cementuodamas savuosius į kitą 
suplakamą uolą, rungtis su ko
munistine. Jo stiprumas glūdi 
laisvame susitarime ir bendra
darbiavime skirtingų tautų, ku
rių kiekviena laisvai vysto savo 
gabumus ir kuria savo paskirtį 
laisvėje ir kitų gerbiama. Šian- 
den jokia valstybė negali ramiai 
ir turtingai gyventi, jei bus valg 
tybių, kuriose viešpatauja skur
das, pavergimas ar vilčių netu
rėjimas. Amerikos labui ir žmo 
nijos labui būtina sudaryti bend 
rą talką arėmimui betkokios 
agresijos. Bet to vieno nebe
užtenka.

Vandenilio bombų gadynėje, 
kai tas bombas galima permesti 
per okeanus ir sunaikinti di
džiausius miestus, karas ne vien 
tragedija, bet ir neįmanomybė. 
Niekas neišeitų nugalėtoju. To
dėl aišku, kad mūsų rūpestis 
privalo būti vengti kario. Nė 
valandėlei nepamiršdami save 
stiprinti ir pajėgumą didinti, 
mes privalome jieškoti tiltų per 
prarają, kuri mus skiria nuo 

• komunizmo valdomų žmonių”.
V.

Nepakenčiąs žmonių yra pa 
našus tiem', ktuic įdegina

neoficialiame kancl. Adenauerio 
organe “Rheinischer Merkur” ir 
kituose laikraščiuose, įvertino 
susidariusią Sovietų Sąjungoje 
situaciją po Chruščevo kalbų. 
Prelegentas įspėjo, jog gražių, 
šviesių prognozių laikas jau yra 
seniai pasibaigęs. Bolševikų 
skelbiamoji kolektyvinė vadovy
bė iš tikro yra ne kas kita, kaip 
propaganda. Laisvojo pasaulio 
visuomenė turi skirti du daly
kus: 1. Chruščevo kalbą, kun 
buvo tik apgaulė krašto viduje; 
2. tačiau toji kalba, nors ir skir 
ta kitiems apgauti, satelitiniuo
se kraštuose bei laisvajame pa
saulyje buvo sutikta kaip žiauri 
realybė. Chruščevas . stengiasi 
vėl atstatyti policijos galią, su-

ELĖ MAZALAITĖ.

ROMANAS

86 tęsinys

PJŪTIES METAS

gresia pavojus tiek iš Chrušče
vo su Vasilevskiu, Sierovu, Še- 
pilovu, tiek iš Žukovo ir kitų. 
Chruščevas, nors ir daug ant
ausių gavęs iš Tito, betgi su jo 
pagalba ir per ją dabar gali iš
eiti į plačius atrptautinio ko
munizmo vandenis. Jugoslavija 
turi didelę įtaką Europos sate
litų apvaldymui. Pavojus lais
vajam pasauliui yra didesnis, 
negu kiti įsivaizduoja.

Dr. Karvelio paskaita

Susidariusią po Chruščevo kai 
bų padėtį politiniu atžvilgiu ap
žvelgė savo paskaitoje URT 
valdytojas dr. P. Karvelis, o 
sovietų ekonominį stiprėjimą į- 
vertino Hans Jonas (vokišku 
vardu ir lietuviška pavarde, bet 
nelietuvis), išryškindamas, kaip 
sovietiniai imperialistai, veikda
mi
mąja

draugai, bet tyli, kaip buvo už
grobti Pabaltijo kraštai ir pa
vergtos kitos Europos tautos. 
Sniečkaus, estų Kaebino pareiš
kimai Sov. Sąjungos kp XX 
kongrese rodo, kaip bolševikai 
iš tikro supranta "tautų drau
gystę” ir “lygiateisiškumą bend 
roj šeimoj”... Visai nesvarbu, 

j ar dabar sovietų užsienio politi
kai vadovauja Molotovas ar fie- 

! pilovas. Laisvajam pasauliui 
reikia darbų, rodančių gerą so
vietų valią. Tuo tarpu tų dar
bų visai nematyti, vietoj jų pa
leistas tik sriautas tuščių žo- 

I diių.
I Per visą Sovietų Sąjungą nuo 
Petsamo iki Ramčatkos nuėjo 
darbo vergų sukilimo banga. 
Tuo metu, kai Chruščevas ir 
Bulganir.as šypsojosi Genevoje, 
sovietinis prokuroras Rudenko, 
žinomas iš nacių bylos Nuern- 
bergo teisme, važinėjo po suki
lusias darbo vergų stovyklas, 
jas malšindamas. Ir vis dėlto so 
vietai buvo priversti duoti tam 
tikrų koncesijų sovietiniam žmo 
gui. Jų pusdievio Stalino paver
timas didžiausiu nusikaltėliu, ir 
tai padarius pa>2ms sovietų va
dovams, kirto smarkų smūgį vi
sai komunistinei sistemai. Pre
legentas savo paskaitą baigė iš
vada, jog savo dabartiniais me
todais ir rafinuotesne taktika 

sovietai Vakarų pasauliui yra 
dar pavojingesni.

Prelegento žodžius kongreso 
dayviai palydėjo ilgais ploji
mais. Jį kongresui šiltai prista
tė prel. Kindermanas, šios vi
sos akcijos siela. Kokia “lais
vė” viešpatauja anapus gele
žinės uždangos, būdingai pa
vaizdavo šiurp unkrečiąs vai-

per atskirus "kražtua, taria-. di“mas “Tardymas naktį", 
koegzistencija nuosek-! Kltarae straipsnyje bus apie

partijos suvažiavimą ir kitomis' u • siekia ir toliau savo galu- minti sukurti dvasinį
--------------•_ ------ --------- 1—n— ® NATOtinio tikslo — įvykdyti pasauli- 

nę revoliuciją. Dr. P. Karvelis 
pažymėjo: nors santarvininkai 
karą laimėjo, bet kaip reikiant 
pastovios taikos nesuorganiza
vo. Sovietai su laiku įgauna vis 
reikšmingesnes pozicijas, nors 
per Berlyno blokadą, Korėjoje ir 
kitur sovietų planai ir neišsipil
dė. Laisvasis pasaulis neįstengė 
pasidaryti reikalingųišvadų iš 
Stalino mirties ir imtis tuo me
tu būtinų žygių. Komunistinė 
doktrina tik prisitaiko prie gy
venamųjų sąlygų, bet iš esmės
pasilieka ta pati. Palyginęs Mo- — Kun. Leopoldas Pratkelis 
lotovo patikinimus, duotus prieš Į grįžo iš Sibiro ir gyvena Pum- 
užgrobiant Pabaltijo valsty-j penuose. Sugrįžęs iš Sibiro, bu- 
bėms, ir dabartinę padėtį, pre- vęs po karo Kauno Kunigų se- 
legentas daro išvadą, jog Vaka- imnarijes vicedirektorius, kun. 
rų Vokietijai sovietai viuo metu j Petras Kuzmickas apsigyveno 
tiesiog grasina. Supažindinęs į Utenoje.
kongreso dalyvius su “Sniego” į — Aloyzas Pakalniškis, gim. 

akcija, išryškino sovietų takti-. 1908 m., tragiškai žuvo 1953 
nius ėjimus. Sovietai stengiasi m. Palaidotas Plungės kapuose, 

pa-

Chruščevas pasireiškė kaip Sta

lino patikėtinis, vykdęs masines 

žmogžudybes Ukrainoje.

Jeigu Stalino laikais būtų kas 
nors pasakęs tokią partijos su
važiavime kalbą, kokią pasakė 
Chruščevas, tai būtų net neįsten 
gęs laisvai iš salės išeiti ir tą 
patį vakarą būtų buvęs “su
tvarkytas”. Pats “nustalinini- 
mas” tėra tik šachmatinis ėji
mas, kuris Sovietų Sąjungoje 
toli gražu nepaliko tokių pada
rinių, kaip norėtų kiti. Vis dėl 
to po Stalino mirties yra įvykę 
reikšmingų pakitimų, pvz. su
mažėjo policijos jėga, susilpnin
tas teroras, liautasi vykdyti ma
sinius areštus, stiprėja karinė 
pajėga bei jos įtaka ir pan. Ta- įrodinėti, kad jie esą geriausi
čiau Vakarai turi žinoti: jiems ir ištikimiausi visų pavergtųjų

Įrekorduoja spalvotą 
televiziją

Radio Corp. <of. America pra
neša apie išradimą būdo juos
telėje įrekorduoti spalvotą te
leviziją, kurią galima transliuo 
ti paprastose komercinėse tele
vizijos stotyse. Įrek-orduojami 
elektriniai signalai, kurie veikia 
raudonas, žalias, mėlynas spal
vas televizijos siųstuve.

kur jam pastatytas gražus 
minklas.

savo broliams tarė Oremus — nors stovėjo priešais dė, ir jis buvo vienas. Ji neklausė kur tas kitas, juk
i jį, su kuriuo vienoje troboje buvo gimęs. — Tu žinai, 
kad aš esu čia, — kalba savyje Mykolas, — tu neuž
miršai, kad vakar buvau, tu niemiegojai, tavo akys 
raudonos ir veido oda pašiurpus.

Kunigas Kazimieras nemiegojo nė tą likusią nak
ties dalį. Ir nemiegojo jo motina.

— Tai pavojinga, sako Mykolas ir rodo sau, — ar 
nematai, kaip pavojinga? Jeigu tu, blaivas gali ma
tyti, kaip veikia tuos, kurie ateina garbinti? To ne
turi būti leista, klausyk.

Man reiktų atsisukti bent į vieną žmogų, ir pa
sižiūrėti, kaip apsirinku, — galvoja jis, bet neatsi
traukia nuo brolio: kaip jis atskleidžia mišiolą ir 
kaip skaito ten žodžius — bet argi tiktai skaito? Jis 
tempia iš dangaus rasą, kuri išlįs Teisųjį! Jis gali 
praverti žemę, kuri išleis žiedą išduodant Išgelbėtoją, 
o, tas mažas kunigėlis! Jis kelia savo akis drauge su 
broliu į altorių — daugybę metų jis nebuvo peržengęs 
bažnyčios durų nei beregėjęs šį paveikslą — Nukry
žiuotąjį ir Jo Motiną po kryžium, ir lydėdamas kuni
go žvilgsnį iki paties Kristaus Veido, Mykolas sako 
sau: — Matai? Juk, tas mizerija kunigėlis ateina prie 
mišių maldų apie Kristaus kančią, tuos žodžius jis 
taip meldžiasi, jog Žodis įsikūnija. Kas dedasi su 
žmonėmis, kuriems yra parodoma gyvas Dievas? To
kio kunigo negalima palikti, klausyk, negalima tokio 
čia laikyti. Ir niekur.

Kaip jis kalba Credo, klausyk, — sako sau My
kolas, — argi čia mūsų Kaziukas? Tai arenoje prieš 
cezarį ir legionus, prieš liūtus ir prieš minią išpažinė
jas liudija Dievą ir mirusių prisikėlimą. — Jie yra, 
teisūs, klausyk, tie, kurie bijo tikinčių, ir negalima

Anglijos valstybinio radijo ,vo namą, kad atsikratytų žiur-'palikti to, kuris tokiu pavidalu išpažįsta.
žurnalui “The Listener” patiko kės.

teisybė, kad ne jo vieta čia buvo, tačiau jai skaudė
jo širdį. Tai buvo tiktai kunigo geri norai, kad jis 
buvo kalbėjęs motinai kelis žodžius viltingus, jog jų 
berniokas yra grįžęs pas juos — gi tikrumoje, kuni
gas pavalgydino jį, parodė raštą, pasakė, jog jam nė
ra ko veikti čia, ir liepė pasitraukti. Kunigas atliko

Ji ateidavo pas mirusį — nereikėjo jokio darbo, savo pareigą, — manė ji, bet širdis skaudėjo.
atlikti, žvakių nudegę juodi siūlai buvo nukarpomi, 
ir nuvarvėjęs vaškas nurenkamas, kad nekristų* ant 
kilimo, ir įkaitę gėlių lapai buvo nusukami kitan šo
nan, kad nenuvystų — kas nors atlikdavo tai, kiekvie
nas mielai norėjo kaip nors pasitarnauti savo klebo
nui — juk tai dėjosi po jo akim. Taip, nebuvo jokio 
kito reikalo čia, tiktai pasižiūrėti į seną, išsekusį vei
dą, kuris buvo palikęs jaunumą ir sveikatą tarp šios 
parapijos žmonių, lyg išdalinęs palaikus. Ji tiktai su
kalbėdavo amžiną atilsį, ir kiekvieną kartą meldė:— 
„Užtark mus tenai,“ — ir vėl grįždavo į virtuvę, kad 
netrukus pakartotų kelionę. Nes ir virbutėje darbai 
buvo baigti. — Kada jie išsikalbės, jos vaikai, ir ji 
bus paprašyta įeiti? Taip Kazimieras buvo išsitaręs. 
Bet jie ilgai kalbasi vieni, jeigu tik po pusę valandos 
už kiekvienus nesusitiktus metus, ir tai ilgai.

Kartą ji neiškentė ir praėjo pro duris: jie turė
jo būti pavargę, .jeigu tokie ilgi tarpai tarp abiejų at
siliepimų. Ji palaukė ir nuėjo, bet netrukus grįžo, ir 
vėl tebuvo tyla. — Gal jie užsnūdo, taip abu sukišę 
galvas, kaip pasitaikė vaikams tebesant — ji nusi
šypsojo, taip graudingai manė ji juos pro uždaras 
duris, pasirėmusius ant stalo rankomis, ir tenai 
įspraustas galvas, ir jų plaukai siekia vienas kitą. — 
Kunigas ir tas, kuris buvo atbėgęs sunaikinti baž
nyčią — jos vaikai. — Ir ūmai sustingo: ar jie yra 
čia? Aš neišsivedė Kainas brolio? — Ji atidarė 
duria.

Prie stalo sėdėjo kunigas, jis tikrai buvo pagirė

Tačiau kunigui nebuvo lengva ta pareiga, — gal
vojo motina žiūrėdama, juk iš virtuvės išleido jį pa
raudusį ir gyvą, dabar gi štai — sėdi susitraukęs ir 
menkas, klebono fotelyje, kaip mažas vaikutis dide
liame vežime.

— Ar sergi, kunigėli, — tarė ji prisiartinus ir 
neišgirdo jokio atsako.

— Ar sergi, vaikeli, Kaziuk, — sušuko pajudinu
si jo petį, ir sūnus pašiėmė jos ranką į savasias ir 
paglostė.

— Ne, mama, sveikas sveikiausias. Kodėl tu ne
miegi ?

Ji tylėjo ir jis žinojo, kad neapgavo jo balsas nei 
ramumas, ir pasakė rimtai:

— Sėsk, motin, brangoji. Aš-------------Kad ga
lėčiau nesakyti tau, kad galėčiau apsieiti vienas —

— Kalbėk, — tarė ji ir atsisėdo ten, kur buvo 
buvęs neseniai jos antras sūnus — ji manė, jog jis 
čia turėjo būti atsisėdęs, nes ant stalo tebebuvo val
gymai ir indai, tuščia stiklinė stovėjo priešais ją.

— O, gal tu, — jis staiga susimetė, — kaip 
Mikutis? Kad taip tave išvežus, šį pat vakarą pas 
mano kleboną? Ten pralauktum vieną kitą dieną, pas
kui kur nors---------- aš turiu gerų draugų kitoj pu
sėj Lietuvos. Pasiimtum Mikutį — juk jūs abudu la
bai vargtate be vienas kito. Jonas galėtų ateiti — 
Jeigu toliau nuo čia.

li. E. Foedick Kunigas atsigręžė J žmones, ne į jį — tai jiems, męs rankomis galvą, tačiau nemiegojo, net nesnau- )
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TEISYBE MŪSŲ NENUVERTINA
J. VARNAS

Dėl mano straipsnyje “Drau
go” 201 numeryje iškeltų min
čių, kad mums čia jau nebetin
ka vadintis rezistentais, nes tik 
roji mūsų tautos rezistencija 
vyksta ir yra galima tik priešo 
okupuotoje Lietuvoje, “Drau
go” Nr. 210 atsiliepė L. D-as, 
man oponuodamas, kad rezisten 
cijos termino atsižadėjimas 
mums reikštų nusivertinimą, pa 
našiai, nusivertinimą reiškiąs 
ir "tremtinių” termino atsižadė
jimas.

Kad ir labai vertinant L. D-o 
straipsnio rimtumą ir jo gražias

viešai ir atvirai veikiančiu lietu
vių kovos dėl išsilaisvinimo or
ganu, atstovaujančiu lietuvių 
tautą užsienyje ir jungiančiu 
daugumą Lietuvoje veikusių po 
litinių grupių ir okupacijos me
tu pasireiškusių rezistencinių są 
jūdžų. Nors jis išaugo iš lietu
vių tautos rezistencijos, tačiau 
jo apibūdinimas rezistenciniu or 
ganu dabar jau būtų nebetiks- 
lus.

Dar netiksliau .kaikurios nors 
kitados rezistencijoje pasireiš- 
kusios, bet jau per 12 metų nuo 
rezistencijos nutolusios ir emi-

reigą pasisakyti, kiek tai yra 
tikslinga.

Baigdamas negaliu neprisi
minti, kad buvo kiek nuostabu, 
kai L. D-as parodė pasipiktini-

500 METŲ NUO BELGRADO MŪŠIO
T. B. MKAI.AUSKA S. Brooklyn, N. Y.

Didysis kryžiuočių mūšis, va
rną dėl mano nuomonės, kad vo- dovaujamas pranciškono Šv. Jo 
kiečių okupacijos metu ėję po-’ no da Kapistrano, Transilvani-
grindiniai laikraščiai, vadovavę 
to meto viešajai nuomonei, nė 
kiek neparuošė visuomenės be

jos gubernatoriaus Hurryadi ir 
kardinolo Jono Carvajae, prieš 
turkus, buvo įvykdytas trejo-

siartinančiai antrajai bolševiki-Į pai kombinuotu puolimu: liepos 
nei okupacijai. Kalbamo fakto 14 d. 1456 m., laivynu iš Duno- 
nė L. D-as nepaneigė. Jau pra-Į jaus, liepos 22 heroišku tvirto- 
ėjo pakankamai laiko, kad gale j vės ginimu ir trečiu, tą pačią 
tume ano meto įvykius atvirai1 dieną, galutinai sumušant bė-
ir objektyviai vertinti. Kas išei
na į visuomenės priekį ir imasi 
jai vadovauti, tas tuo pačiu pri
siima atsakingumą už savo pa
sisekimus ar klaidas. Demokrati

sunku tačiau sutikti su jo min

, vas, ir jie tai jautė. Nutarė ge-- Šią kovą labai tiksliai ir pla- 
riau mirti, negu pasiduoti. Su- | Čiai aprašė vienuolis Jonas da 

; kandę dantis ląikėsi prieš tur- Į Tagliacozzo, 1456 m., liepos 28 
Į kus. d., beveik tuojau po mūšio, ma-

Šis kruvinas mūšis užsitęsė iki t Kryžiuočiams pagaliau pasi- tęs savo akimis.
sekančios dienos vakaro. Negir-1 sekė padegti turkų laivus ir pa
dėtas dalykas! Tris kartus tur- grobti didelį ginklų kiekį, tai 
kai buvo įsiveržę vidun ir visus kas įr sumaišė priešą. Bežiūrint 
tris kartus atstumti. Sunku pa- pradėjo trauktis, bėgti kaip pa
sakyti kiek turkų buvo užmuš- mišę. šeši tūkstančiai krikščio- 
ta, tik žinoma, kad po trečio nįų sumušė šimtą tūkstančių 

turkų!
Ši pergalė buvo tikrai stebuk-

Hllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

atrėmimo buvo suskaityta 600 
kritusių.

Tada turkai dar žiauriau puo-|U gv Jonas da R
toin l/on H o llnrn lio looioronnn 1 Alė, taip kad daugelis, išsigandę,

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

no visą laiką buvo pirmose lini-gantį priešą.
Jau buvo visiems žinoma, kad 

turkai ruošiasi pulti Belgradą, 
paskutinę krikščionių tvirtovę, 
esančią tarp dviejų upių: Duno
jaus ir Savos. Tuo metu ten bu
vo nuvykęs tėvas Jonas da Ka- 
pestrano, O.F.M., skelbti Šv. E- 
vangelijos .Tos šalies valdovas 
Huiyadi, dideliai susirūpinęs 
krašto likimu, prašė vienuolį, 
kad jis grįžtų atgal ir ten suor
ganizuotų kariuomenę prieš tur
kus. Ir jam pasisekė sumobili
zuoti 27,000 vyrų armiją.

Turkai, turėdami 100,000 ar
miją, 200 karo laivų, 19 smo
giamųjų, rikiavosi puolimui. Po 
13 dienų apgulimo priešas puo
lė tvirtovę. Krikščionys, turė
dami vos 40 ginkluotų laivų, 
bandė atremti turkus. Po dešimt 
valandų mūšio priešas buvo at
muštas, trys laivai paimti, pas
kandinant apie tūkstantį turkų, 
neskaitant tūkstančiais sužeis
tų'. Krikščionims susprogdino 
vieną laivą ir užmušė 300 žmo-

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS, Pro/’

* 3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 v si. vakaro.
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^Us bijojo, kad Jistovės gynimą. Liko tik šeši tūks 
tančiai kryžiuočių ir vienuoliai 
pranciškonai, besimeldžią ir be
sirengią kankinių mirčiai. Bet 
su likusiais drąsuoliais buvo Die

nebūtų užmuštas, bet Dievas jį 
globojo.

graci jo je išaugusios bei politinį j nėję visuomenėje niekas nesipik 
tina, kai vadovaujančių asme
nų ar institucijų veiksmai yra 
svarstomi ir vertinami ir kai 
nurodomi ne tik jų laimėjimai, 
bet ir jų nepasisekimai bei klai
dos .

įgijusios grupės bando
is kitų politinių grupių išsiskir-timi, kad mes galime apginti ar ,. . . . „.. .... ® 1 ti savo rezistencingumu. Tokiospadidinti savo vertingumą, va-1 

dindamiesi tais vardais, kurie
iš esmės jau mums nebetinka. 
Vienaip ar kitaip pasivadindami, 
mes priskiriame save į vieną 
ar kitą žmonių kategoriją. Jei 
toks prisiskyrimas yra teisin
gas, tai rodo mūsų tinkamą su- 
siorientavimą ir susipratimą. 
Jei jis pasirodo netinkamas ar 
perdėtas, tada jis rodo dideles 
mūsų pretenzijas dėtis tuo, kuo 
nesame, ir tuo pačiu rodo tik 
tuštumą. Jau daug buvo ginčy
tasi dėl mūsų vadinimosi tremti 
niais. Kartais tremtinių vardas 
mums neišvengiamai reikalin-

pastangos rodo ne ką kitą, kaip 
visuomenei suponuojamas pre
tenzijas dėtis atstovaujančiais 
Lietuvoje vykstančią rezistenci
ją ir tuo atsiriboti nuo kitų gru 
pių, kurios tokiomis pretenzi
jomis nepasireiškia. Turint gal
voje, kad čia jau nėra tokių re
zistencinių grupių, kurias suda
rytų tik Lietuvos rezistencijoje 
kitados aktyviai pasireiškę as
menys, ir kad buvę aktyvūs re
zistentai jau prieš 12 metų iš 
anos rezistencijos pasitraukė, — 
šiandieną kalbos apie rezisten- 
cingumą, mažiausia, yra perdė
tos. Dėl to jos daugelio sutinka-

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

P&JdOKUBKA
rV. DEIMANTAI IK laikrodžiai 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-8617

gas, kai turime kitataučiams pa' mQS Um neskanumu.
rodyti, kad ne savo noru paliko 
me savo kraštą. Tačiau, kai sa
vo tarpe mes tuo terminu nori
me pabrėžti savo vertę, jis yra 
kiek perdėtas. Pasak į Vokieti
ją buvusių atvykusių Lietuvos 
rezistencijos atstovų, tėvynėje 
likę lietuviai mūsų tremtiniais 
nelaiko ir tokiais nevadina.

Jei, pvz., politinė grupė, kuries 
pastangomis ir balsais buvo ki
tados priimta Lietuvos konstitu 
cija, pasivadintų Lieti vos kons
titucijos partija, tai toks pasi- 
vadinimas žmonėse, gal būt, su
keltų ir pasipiktinimą, nes visi 
tokiame pasivadinime įžiūrėtų

SKAITYTOJAI RAŠO

Dar dėl Karo mokyklos
Š. m. spalio mėn. 1 d. Drauge 

generolas Kazys Musteikis, bu
vęs Karo mokyklos viršininkas, 
įsijungė į J. Kojelio pasikalbė
jimo su generolu Raštikiu vieno 
punkto antrąją dalį dėl ištiki
mybės režimui priimant į Karo 
mokyklą. Gen. Musteikis tvirti
na, kad iš stojančių į Karo mo
kyklą nebuvo reikalaujama iš-
tikimybės liudijimų režimui, o 
tik ištikimybės liudijimų, kad ■nių'
ištikimas savajai valstybei. Tada turkai pradėjo pulti iš

sausumos. Kaip atsilaikyti prieš
Tiesa, kad gal tebuvo reik a- taip galingą priešą? Padėtis 

laujama tik vieno, o ne dviejų Į rimta. Vienuolis nenusiminė, 
ištikimybės liudijimų, bet taip i Budėjo dieną ir naktį karo lau-
pat tiesa, kad labai dažnai išti- j ke> drąsindamas karius kovoti,

rZ"

MOVIMO

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RA H K/Ai 

ILGU METU PATEKIMAS - PIGUS IPSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

frAes

1

Tremtiniais jie vadina savo tau- demagoginį antspalvį. Būtų pik- kimu vaistybei buvo laikoma? , ginti tvirtovę iki paskutinio, iki
-----  ___*—; o: tinamasi, kad toks rimtas daly-, tįk tas, kas buvo ištikimas tuo- mirties. Visi klausė ir ger-

kas, kaip konstitucija, yra vie- į metiniam režimui. Generolo ■ bg j žodis įUVo šventas įsa- 
nos grupes naudojamas tikslu - -................. ....

tiečius, rusų ištremtuosius į Si 
birą. Mus gi jie vadina tik pa
bėgėliais, nes mes, šiaip ar taip, 
patys pasitraukėme iš kovos, ku 
rią iki šiol veda visa tauta. Pa
galiau, argi mes patys kartais 
nepabrėžiams principo vertinti 
kitus ne pagal jų turimus ar 
sau priskiriamus titulus, o pagal 
jų veikimo pozityvumą? Tą pa

demonstruoti kažin kada įgytus 
nuopelnus ir tuo siekiama at
siriboti nuo kitų grupių, kurios 
lygiai pripažįsta konstituciją ir 
yra daugiau ar mažiau prisidė
ję, ją beruošiant. Demagoginė 
prasmė kalbamu atveju iškiltų

Musteiki-o minimame paskutinia kymaSt nes jįs buvo tikrasis va 
me dešimtmetyje, būtent 1931 jag jr buvę tikrai jaudinantis 
m., norėjau atlikti karinę prie-1 dalykas matyti atsiklaupusius 
volę, įstodamas į kariūnų-aspi- karius prįe jo kojų, prašant pa- 
rantų kursus, bet deja ten ne- iaįminimo.
patekau, nes negavau ištikimy

, . . x . . iš to, kad labai rimtas ir visiems
t| principą taikykime .r sau. į da vienos čs 
Teisybe musų nenuvertina, pa- isavinamas ir vartojamas 
siputimas vertes nepadidina.

Kitokie reikalai su rezistenci
ja. Kaip bebandytume “rezisten
cijos” žodį vartalioti ir sau be- 
taikinti, faktas lieka faktu, kad 
tikroji rezistencija paliko Lietu 
voje. Pasitraukdami iš Lietuvos, 
faktiškai pasitraukėme ir iš re
zistencijos. Vlikas, susikūręs Lie 
tuvoje, buvo vyriausias lietuviš
kosios rezistencijos organas, ir 
jį sudariusios ghupės tuo pačiu 
buvo rezistencinės. Pasitraukus

kaip emocinis motyvas paveikti 
mažiau kritiškus žmones, ro
dant neva savo didesnį vertin
gumą.

Lygiai tokios pat prasmės, tik 
jau neįsivaizduotos, kaikurioms 
grupėms turi rezistencijos moty 
vas. Jei toks pasivadinimas ne
liestų tautos vedamos herojiš
kos kovos su didžiausiomis au
komis, galėtume tokį pasivadini 
mą laikyti jų reikalu. Tačiau,

jam iš Lietuvos, jo rezistencinis kai toks rezistencijos žodžiu 
vaidmuo susiaurėjo. Nebegalė-, puošimasis banalina visos mūsų 
damas vadovauti rezistencijai tautos gyvybinės kovos prasmę, 
Lietuvoje, jis tapo vyriausiu jau visi turime teisę ir drauge a-

bės liudijimo, kaip priklausąs 
nerežiminei, nors valstybės leis
tai, taigi nepriešvalstybinei or
ganizacijai, o ištikimu savo vals 
tybei, matyti, buvau laikomas, 
jei tikau atlikti karinę prievolę 
pulke, išeidamas iš jo vyr. pus. 
karininkių. Mano atvejis nėra 
koks vienintelis ar atsitiktinis, 
nes tokių ar jam panašių buvo 
labai daug.

Jeigu taip buvo žiūrima išti
kimumo režimui priimant į ka- 
riūnus-aspirantus, tai ką kalbėti 
apie tikruosius kariūnus.

Logiškai galvojant tikrai tas 
buvo nesąmonė, bet kad taip bu 
vo galėčiau dar daugeliu pavyz
džių įrodyti.

Edmundai Binkis-Binkevičius

Pagaliau turkai nusprendė 
duoti mirtinąjį smūgį. Liepos 
21, pasimeldę į Mahometą, puo
lė kaip liūtai Belgrado tvirtovę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2310 VVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
N ellle Bertulis ir'Fellv ltniulonis,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. I’irniad. ir Ketvfrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:3 u vai. po pietų.

MIDLAND
Savinas and Loan^j. 

Associatior,
aiMSUREOį

IsBr

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO 
§/ BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67t» 

AUGUST SALDUKAS Presldsntm

J
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PERKRAUSTYMAI — įMOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų tr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FKontler 6-1882 
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

INSURED 
- UP TO —

U
T
U
n
L

FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N

Cliartered * Snpervtnori 
by the U. S. Government

• Įsteigta Chie^goje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo tau py tojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštug dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1 ,

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Pitone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, PM

Ohartered Ir Saperviied by th« United States Oovemmeat
Įsl&igod VALANDOS: Kasdiei ąno 0-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai! ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeitadieniaia nue 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais vieni neatidaroma

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI e VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

Jr

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiae 37-54 ...................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 37-52 .......................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

NARU! LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
tt-VTU LYGOS, KURIOSa

Kiekvieno Santaupas Apdraustos iki S i 0.000.00
I R

Paskolas Duodamos Hemu įgijimui 
lengvasis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
*♦234 S, Western Avė. Chicago 36, III.

GRAME SAVINOS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St. Chicago 32, III.

0ISTRIC7 SAVINGS & LOAN ASSN.
3439 So. Halsted Street Chicago 8, III

S L ANTHCNY SAVINGS & LOAN ASSN.
I 1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32 

U N imŠiTsAVINGS G LOAN ASSN.

!2nn S Tbhted St Chicago 8, 01.

f

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo 

jstaigaje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN J
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktai! Ir 
taitad. » vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Treti,ad. I ryto 1» •
Ketvlrtad. t vai. Iki I vat vak.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

i i

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Skeen prie! kdeS 
laiko pradėjo navo TelevU* 
jos programą per "DU lfonP1 
■totį Televizijos aparatų fir
ma "AdmiraT Alai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerlą,

Lietuviškos knygoe Klubai 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

D R A U UI11 
2334 Su. Oaktsy Ava. Chicago 8, III.



Antradienis, spalio 9, 1956 DEENRAS'riS DRAUGAS HHCAOO, ILLINOIS

34 METŲ SUKAKTUVES 
ST. ANTHONY B-VĖJE

AUSTRALIJOS LIETUVIAI KOVOJA
UŽ LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ

Spalio mėnesyje sueina jau 
34 m. kaip Ciceroje veikia St. 

Anthony Savings & I^ean As- 
sociation (1337 S. 49 Ct.), ku
ri visus lietuvius pratina tau
pyti pinigus šioje įstaigoje ir 
nelaikyti jų namuose, po mat
racu. Taip pat suteikia pirmus 
mortgičius tiems, kurie nori 
įsigyti nuosavą namą ir yra 
reikalinga paskola.

Pirmutinis sekretorius ir ve
dėjas buvo Feliksas Strielčiū- 
nas. Nuo 1939 m. kovo mėn. 
sekretoriaus ir vedėjo pareigas 
eina Amerikoje gimęs ir augęs 
visų lietuvių geras bičiulis ir 
geradaris jaunasis Juozas Gri- 
bauskas. Iš visų šios bendrovės 
pirmųjų organizatorių tik Ma
tas Srubas ir Adomas Stulgins- 
kas aktyviai darbuojasi ben
drovės direktoriais.

Juozas Gribauskas

Nuo pat pradžios St. An
thony Bendrovė yra apdova
nota sąžiningais direktoriais, 
kurie konservatyviai tvarko 
bendrovės visą biznį gerais lai
kais ir depresijos metu, kai 
nei vienas narys nenukentėjo,

kingi, nes kur nėra vienybės, 
ten nėra stiprybės. Visi esate 
asmeniškai Gribausko kviečia
mi aplankyti bendrovės rašti
nę susipažinti, išgirsti skanios 
kavutės, paviešėti ir pasi
džiaugti gražiu ofiso patogu
mu. Visi bus maloniai priimti.

Dar Gribauskas praneša, 
kad per visą spalio mėnesį duo
damos dovanos taupytojams. 
Šios dovanos yra duodamos 
kaip paskatinimas pradėti tau
pyti ir nelaikyti pinigų namie, 
kur jie neduoda jokio pelno. 
Tie, kurie pradės naują sąskai
tą su $5000 ar daugiau, arba 
šią sumą padės į einamąją są
skaitą, gaus veltui gražų bran
gų rankinį laikrodėlį; taip pat 
bus kitos gražios dovanos duo
damos pasidedant $500 ir $200. 
Vaikučiai, kurie pasidės $10, 
gaus gražią dovaną mokslo 
metu reikalingą. Vaikučiai, at
ėję su savo tėveliais, gaus vel
tui balonų ir kepuraičių bei 
saldainių. Yra primintina, kad 
padėti pinigai St. Anthony 
Bendrovėje, yra apdrausti iki 
$10,000 per Federalinės Val
džios Agentūrą Washingtone.

Kaip vienas iš seniausių ir 
patenkintų St. Anthony Ben
drovės taupytojų, aš kviečiu 
visus nepraleisti šios progos 
neaplankius šios finansų įstai
gos ir nepradėjus taupymo są
skaitos, nes-šios sukaktuvės yra 
labai įdomios ir verta patiems, 
įsitikinti bei pamatyti vertin
gas dovanas, kurias gaus tau
pytojai per visą švenčiamą su
kaktuvinį spalio mėnesį. Rašti
nė yra Cicero lietuvių koloni
joje, 1447 South 49th Court;

Tautos šventės — rugsėjo 8- 
tosios — minėjimą Sydnėjuje, 
Australijoje, suruošė A. L. ben
druomenės Sydnėjaus apylinkės 
valdyba Broadvvay St. Benedicta 
parapijos bažnyčioje ir tos pat 
parapijos salėje. Minėjimas įvy 
ko rugsėjo mėn. 9 d.

Gausingai susirinkę tautie
čiai užpildė gana erdvią St. Be- 
ne^icts bažnyčią, kur iškilmin
gas pamaldas atlaikė Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas kun. P. But
kus. Savo pamoksle karštais ir 
prasmingais žodžiais priminda
mas tolimąją tėvynę, jis iškėlė 
vienybės tautiečių reikalą, ra
gino jaunimą, kuriam yra sve
timos senosios politinės aistros 
įsijungti vieningai į kovotojų 
už Lietuvos išlaisvinimo eiles ir 
ragino dabar, kada geležinė už
danga yra truputį prasivėrusi,

Mažoji Jūraitytė padeklama
vo jau čia Australijoje užaugu
sios p-lės Irenos Vilnonytės ei
lėraštį “Tolimai Tėvynei". Ma
žoji deklamatorė turi grakščią 
laikyseną scenoje ir tokį jaus
mo pilną, melodingą balsą, kad 
jos deklamacijos visada sužavi 
ir traukia ašaras. Taip buvo ir 
šį kartą. Į sceną buvo iššauk
ta ir eilėraščio autorė ir jos abi

tinius šokius. Pianinu šokius pa 
lydėjo Cibulskis, ši jaunių gru
pė greitai vejasi vyresniuosius 
sporto klubo “Kovo" tautinių 
šokių grupės šokėjus ir savo 
ūgiu ir šokių išpildymo darnu
mu. Jaunių Teatro vadovė po
nia Saudargienė už.savo pasi
šventimą auklėjant prieauglį 
lietuviškai scenai buvo apdova
nota gėlėmis.

Poetas aktorius Ant. Gašlū
nas originaliai ir meniškai pa
deklamavo Krylovo pasakėčią

autorė ir deklamatorė - ap- aPie ^apdainuotas kojas.
Minėjimą užbaigė choras 

"Daina", vadovaujamas p. Al
gio Pluko trumpu lietuviškų 
dainų koncertu. Entuziastiškos 
publikos ovacijos vertė chorą 
programą pratęsti pridedant 
naujas dainas.

—o—
Bankstowno bendruomenės

dovanotos gėlėmis. P-lė Ir. Vil- 
nonytė yra Sydnėjuje lietuvių 
tarpe pagarsėjusi pianistė, šiais 
metais baigusi gimnaziją ir kar 
tu Sydnėjaus Muzikos konser
vatoriją. Iš muzikos “wunder- 
kindo”, kuriuo domėjosi Aust
ralijos muzikos profesoriai ir 
spauda, ji išaugo į rimtą muzi
kos pajėgą. Malonu buvo patir- valdyba įvedė labai gražų pa-

priartėti širdimi ir dosnia para- J°Je-
ma prie pavergtoje tėvynėje ar 
Rusijos tremtyje kenčiančių 
brolių ir sesių. Kun. Butkus sa
vo pamoksle paminėjo dar iki 
šiol niekam nežinomą žinią — 
jis gavęs iš draugo laišką, ku
riame rašoma, kad Telšių vys
kupas Ramanauskas iškalėjęs 
bolševikų kalėjimuose 12 metų 
esąs grąžintas atgal į Telšių vy 
skupiją.

Pamaldų iškilmingą nuotaiką 
didino “Dainos” choro gieda
mos giesmės. Vargonavo Br. 
Kiveris.

Laisvės Varpas

Salėje skautams įnešus į sce
ną vėliavas, minėjimas buvo 
pradėtas Lietuvos himnu. Ati
darymo žodyje ALB-nės Syd
nėjaus apylinkės pirmininkas

ti ir naujus jos gabumus poezi-

Ponios R. Saudargienės vado 
vaujamo Jaunių Teatro tautinių

protį ruošti tautinių švenčių 
minėjimus specialiai vaikams. 
Rugsėjo 8-tos Tautos šventės 
minėjimas Sydnėjaus vaikams 
įvyko rugsėjo mėn. 1 d. ir su-

šokių šokėjai pašoko tris tau- traukė didelį dalyvių skaičių iš

irvisų Sydnėjaus miesto dalių, nėję lietuvių vaikų draugėje 
Minėjimą trumpu žodžiu atida- lenktyniauti savo mokėjimu ir 
rė ALB-nės Bankštovvno apylin1 pažanga lituanistiniuose daly-
kės pirmininkas p. Br. Stašio- 
nis. Programą išpildė patys vai
kai — savaitgalio mokyklų mo
kiniai. Jie dainavo, šoko, dekla
mavo ir pasivaišino mamyčių 
paruoštais sumuštiniais, vais
vandeniais ir ledais. Tokiomis 
progomis vaikams pabūti didės

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai'
Romanas

SI. knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lletuviftką žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
311 psl., Broniaus Mūrino viršelis 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas, 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.

bet dar ir dividendai buvo mo- t ui yra atidaryta kas- 
kami uz padėtus pinigus. Tau dieną nuo 9 vai. ryto iki 5 vai.

po pietų. Pirmadienį nuo 9 vai.
ryto iki 8 vai. vakaro; šešta-

... . .dienį — nuo 9 vai. ryto iki 1
. vai. po pietų; treciadienj —sumos. Dabar yra mokamas! ...................... f , I uždaryta visą dieną.augsciausias dividendas Chica-

goje nuę pirmos dienos to mė

pytojai visada pelno daugiau 
šioje bendrovėje negu kur nors 
kitur. Visada yra mokamas

nesio, kurį jūs padedat pini
gus prieš 10 dieną. Nereikia

telefonai: TOwnhall 3-8131 iY Jasaitis gražiai pakalbėjo apie 
BIshop 2-1397; raštinė visų Į Laisvės Varpą, jo šauksmą į 

kovą už laisvę ir tai, kad Ame-

Tampytojas

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje
šioje bendrovėje išlaikyti 5 ar premijuotų istorini romanų dviejuo- 
10 metų, kad gavus aukščiau- * k””1 
sius dividendus KRAŽIŲ SKERDYNĖS

Per paskutinius 34 metus 
bendrovėje buvo pradėta virš 
13,000 taupomųjų sąskaitų ir

Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 
gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, Įdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar

virš 3000 šeimų įsigijo nuosa-
VUS namus, gaudami pirmus *1'0 kraSU 1r tikėjimų žemaičius ir 

r Jie liejo kraujų dėl savo šventovės.mortgičius. Dabartinis bendro-

rikos lietuviai, nupirkdami tą 
varpą ir jį dovanodami Lietu
vai, parodė mums vienybės pa
vyzdį, kurį turėtume ir mes sek i 
ti Tautos šventės proga atleis
dami jei kuo esame vienas ki
tam nusikaltę, paduodami vie
nas kitam ranką ir taip simbo
liniais apsidovanodami vieni ki
tus garbingu vienybės ordinu. •

Paskaitininkas žurnalistas K. 
Kemežys iškėlė nemažai drąsių 
ir originalių minčių tautos lais
vės ir egzistencijos teisių, lietu
vių laikysenos Australijos kul
tūros ir anglų kalbos atžvilgiu, 
tautinio jaunimo auklėjimo ir 
viengungių klausimais.

kuose visi vaikų tėvai labai 
džiaugiasi. Nemažiau džiaugia
si ir patys vaikai galėdami pa
sirodyti patys ir pamatyti ką 
kiti yra išmokę.

KNYGA, KURI VISADA iUOitl 
IR NKKENMTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela* 
skaito Ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, iš 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė.I
Chicago 8, Illinois

“Siurbtelk biskutį

saulėto gėrimo, drauguži

—Šutiny Brook whiskey, tai yra!

Šiltas ir puikus... geras 

kaip draugo rankos

paspaudimas., geriausias 

iš Kentucky vvhiskių!

’-'tsr*'

>r,ded
-----------$46?5 Qt

Sunny Brook AWhiskey
Also AvjiihihU*

..y' >•

’-t
1

774

$43p
4/5 QT.

vės turtas viršija $15,000,000. 
Ji yra skaitoma kaip viena iš 
stipriausių ir didžiausių lietu
vių tvarkomų taupymo ir sko
linimo bendrovių visoje Ame
rikoje. Bendrovės visą direkto- 
rijatą sudaro Amerikos lietu
viai, kurie yra susipratę lietu
viai ir rimti Amerikos piliečiai.

Valdybą sudaro: Juozas 
Manstis — pirmininkas, Ray- 
mondas Eisinas — vicepirmi
ninkas ir paskolų tvarkytojas, 
Adomas Bernadišius — kasi
ninkas, Elena Rukuiža — kasi
ninko pagelbininkė, Juozas Gri
bauskas — sekretorius ir ben
drovės vedėjas, Matas Srubas 
— sekretoriaus pagelbininkas, 
Norbertas Tumavičius — tei
sių skyriaus vedėjas ir advoka
tas, ir J. P. Varkala & Co. — 
bendrovės auditoriai. Direkto
riais yra šie lietuviai: Adomas 
Bernadišius, Juozas Manstis, 
Juozas Gribauskas, Raymon- 
das Eisinas, Adolfas Mondei- 
ka, Matas Srubas, Adomas 
Stulginskas, Aleksas Zakaras 
ir Petras Zičkus.

t

Juozas Gribauskas praneša, 
kad lietuviai Ciceroje, Chica
go je ir apylinkėse yra susipra
tę žmonės, remia savuosius. 
Su visų pagalba ir rėmimu, St. 
Anthony Savings bendrovė per 
praėjusius metus paaugo virš 
$4,000,000 turtu, už kurį jis ir 
visi direktoriai yra visiems dė-

“Tolimai Tėvynei"

Meninę programos dalį pra-
Autorius — J. Marcinkevičius 

pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino Su vietos aplinkuma,' apklau- 
•inčjo gyvus Įvykių liudininkus ir I nešinėjo p-lė Dalia Grosaitė, 
panaudojo plačiu archyvinę me- Į džlagp.
I tomas SIS pusi. kaina ....$3.00 
(I tomMK 320 pusi., kaina ....$3.00

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijoe 

mūšy specialybė

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS PRECIN PHOTO STUDKl
(Incorporated) 

EDVARDAS UL1S, nv, •

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-241$

r. . .......................................... .. Į
TELEVISION SPECIAL ! |
RCA Victor — 21” Console$139 95

ROOSEVELT FURNITURE CO. Į 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711 :

IIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll 1

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Braadšionio poerijot 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 80. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
kietais viršeliais $2.
llllllllltlIUiHIlIHIlUIIUIIIIIilIlIlIlIJhlllh

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U Stotis* — Bone* !■•*
MUO PIKMAJD IKI PKNKTA-D. 

•:4t iki »:10 T*l. ryta 
ŠEŠTAI). S:«0 1U BtM ryt*

PIRMADIENHIO rak ano t—s ♦
BEKAD. S:*0—0:10 v. r. U stotie* 

WOPt — 14#i» kU.
Chicasro 29. TU. HEmlock 4-2413

7159 SO. MAPLEVVOOO A V E.

1: j 1 1 utri st r. iri —

PIGIAI IR SAFOIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE n: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

| Duoną Ir (vairia* ■koalas** 
bulkiitra kepa

lunu naują didelį sunkvežimi 
Ir apdraudaa

S31S W. 91 »t 8t. Chicago, III. 
Tai. PRcscott 9-2781

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litaaniea Ava. 

Tek Oliffsids 4-8378
Pristatoma | visas krautuvas 
Ir restoranu*, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestu*.

Falšo AVAiLASLBf

Kentucky Strniįht 
Bourbon IKhiskey

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, DIVISION OF NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION. 
LOUISVILLE, KENTUCKY, BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDED WH ISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS,

Cheerful as its Name!
Also Aviilnble 

Rotthvl in Itoiul 
įoo i'ioor

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Me* lš aukšto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausią ir pelningiausia vieta taupomiem* 
pinigams laikyti yra apdraustose taupyme ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilną! apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimo* ir viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų namų atsargas, bot dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tom** yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnė* laupytojo!, visada Išmokėjo Ir išmoka aukštesniu* dividendui 
Ir telkia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings su* pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ką* liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, ilheičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kiaa pinigine* operacijas.

Chicago Savings b-vi, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino m»v<> turtą daugiau negu iki $IM,009,000. 
Kviečiame viens pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westcm Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

« ii
Sffl
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. , IŠ ARTI
J AUSTRALIJOJE

— Mūsų Pastogė, Sydnėjuje 
einąs lietuvių laikraštis, buvo 
surengęs pasisekusį spaudos 
balių.

— Sydnėjaus lietuvių teatro 
grupė "Atžala” pasirodė su an 
tru pastatymu — L. Fuldos 
"Mokyklos draugai’’. Vaidini
me stipriai pasireiškė moterys 
— K. Daugvietytė, G. Renige- 
rienė, O. Motuzienė, M. Ošinai- 
tė. Vyrų vaidmenį atliko K. 
Skorulis, J. Dambrauskas, V. 
Rauliškis, H. Šliteris. Režisavo
K. Dauguvietytė - šniukštienė. 
Scenovaizdį paruošė K. Ankus.

— Vyskupas pas lietuvius* 

Camperdowne, lietuviškų pa
maldų metu buvo suteikta Su
tvirtinimo sakramentas apie 
penkiasdešimčiai mūsų tautie
čių. Iškilmingas mišias atlaikė 
kun. P. Butkus. Pamokslą pa
sakė tėvas Gaidelis, S. J. Su
tvirtinimo sakramentą suteikė 
vyskupas P. F. Lyons. J. E. 

vyskupas P. F. Lyons savo žo
dyje pasidžiaugė mūsų gausiu 
dalyvavimu lietuviškose pamal 
dose ir gražiu organizuotumu, 
apgailestaudamas, kad nemokė 
damas lietuviškai negali į mus 
prabilti mūsų gražia gimtąja 
kalba.

Pamaldų metu gerai skambė 
jo “Dainos” choro giesmės ir 
Tautos himnas, kurį vyskupas 
išklausė prie altoriaus.

Po pamaldų parapijos salėje 
suruoštose vaišėse dalyvavo 
gausus būrys tautiečių ir vys
kupas. Vaišių metu meninėje 
programoje buvo choro dainos, 
tautiniai šokiai ir jaunųjų lie
tuvaičių deklamacijos.

— Į snieguotus Australijos 

kalnus iškylą buvo suruošę At
žalyno teatro nariai ir jų bičiu
liai. Nuvyko apie 50 mylių už 
Melbourno į 3,000 pėdų augščio 
kalnus. Australijos klimatas šil 
tas ir buvo ypatingas įdomu
mas kalnuose mėtytis sniego 
gniūžtėmis.

— Lietuvių skyrius įsteigtas

Australijos Antikomunistinės

PADĖKA
Po ilgų tremties metų ir vargi

nančių klajojimų ir vietos į vietą 
mielų tautiečių pagalba apsistojęs 
Jungtinių Amerikos Valstybių kran
te, šiandien tetrokštu padėkoti vi
siems, manęs neužmiršusiems, mora
liškai ir medžiagiškai mane rėmū- 
siems, palaikiusiems viltį ir padėju
sioms atgauti bent dalį prarastos 
sveikatos.

Mano karščiausi jmdėkos žodžiai 
priklauso didžiai gerbiamai p. Ele
nai Petrokaitei - Rukuižienei, nenu
ilstamai organizatorini mano mate
rialinę paramą, išrūpinusiai buto 
garantijas ir palengeinusiai atvykti 
į šį kraštą. Neužmirštamai dėkingas 
esu mielai aktorei p. Monkutei, ku
ri sudarė man darbo garantijas ir 
lemiamai pagelbėjo sprendžiant imi
gracijos klausimą.

Su nuoširdžiausiais draugiškumo 
jausmais visada atsiminsiu visus sa
vo kolegas aktorius, man gelbėju
sius ir besirūpinusius mano likimu, 
ir visą gausybę bičiulių, svetimoje 
šalyje manęs neapleidusių.

Dnr kartą visa širdimi tariu ačiū!
Ipolitas Tvirbutas

t
SAIX)MEJA KUBILIUS

Ovveno 6641 So. Komensky 
Tel. PO. 7-6680 

Mirė spalio 8 d., 1966, 9:00 
vai. ryto.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 66 tn. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Conrad. marti Stelle Ru- 
hltaltė, 2 sės.: Emlly Rudis ir 
Elizabeth Ponievlčlus: 2 anū
kes: Rita Seth ir Hhirley
Sparkls; 5 proanflknl ir daug 
kitų giminių, draugi) Ir pažįs
tamų.

Kūnas paSarvotas Stepono 
Isiekawlcz koplyčioje. 2 4 24 W. 
69 St.

laidotuvės |vyks trečtad . 
spalio 10 d., iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta | St. 
Mary Mtar of the Hea. 64tli & 
Kenneth avė., parapijos baž
nyčią, kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, nmrtJ, sese
rys. anūkės Ir proanflkaJ.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas L!U?kawlez. Tel. REpub- 
llc 7-1213.

IR TOLI CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Darbo partijos susirinkime Mel 
bourne. Pavadintas “Lietuva". 
Partijos lietuviškojo skyriaus 
valdybon išrinkta pirm. J. Suba 
člus, sekr. Vaitiekūnas, iždin. 
Vaitiekūnienė.

— Mažosios Lietuvos Bičių 

lių draugijos Melbourno sky
riaus parengime laikė paskai
tą A. Zubrus, tema "Mažosios 
Lietuvos įnašas į Lietuvos kul
tūrą”, Melbourno Lituanistinių 
kursų klausytojas Kazlauskas 
senovės prūsų kalba sukalbėjo 
.‘‘Tėve mūsų", šlakūnas padek
lamavo iš Donelaičio, Fišeris ga 
biai perteikė Lietuvninko dai
ną.

— J. Viskauskas Geelonge, 
Australijoje, surengtame pro
testo mitinge dėl žiauraus elge 
šio su Poznanės darbininkais, 
kalbėdamas angliškai papasa-, 
kojo apie Pabaltijo tautų tra
gediją.

— Vakarą - pobūvį suruošė 
Sydnėjaus Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos skyrius. Kal
bėjo pirm. Marcinkienė. Meni
nėje programoje N. Grincevi- 
čiūtė pašoko Tarantelę, o Kovo 
sporto klubo merginos, jūrinin
kų uniformose, pavaizdavo jū
rininkų pratybas. Šokėją ir “jū 
reivius" pianinu palydėjo Br. 
Kiveris.

D ft M E S I O I

Pajieškau gerą advokatą, mo
kantį gerai lietuviškai. Kreiptis 
šiuo adresu:

MARY KULBOKAS

1668 W. 22 St. (iš kiemo pusės)
■..... - ' ■
PAJIEŠKOJIMAI

Jieškomi: Rapolas Urbaitis, Feli- 1 
rija Kriviskienė, Veronika Devinie- 
nė, Agata Krikščiūnienė, Ona Sama- 
Škienė. Iš tėvų visi yra Urbaitis šei
mos. Iš Reginėnių kaimo, Šeduvos 
valsčiaus, jų pajieško Liudvika-TJr- 
baitytėTarbunienė (seserys). Rad
viliškio mieste, Turgaus gat. No. 28, 
Lietuva (arba pas Dr. P. V. Mont- 
tilie, 310 N. Pearl St., Canadaigua, 
N. Y.

Jieško Stasio Stanaičio, kilusio iš 
Butviliškių kaimo, Šakių apskrities, 
jieško brolis Simonas. Rašyti M.
Rekešienė, 6010 Luther avė., Cleve- 
l&nd 3, Obio.

Pajieškomas Jurgis Venckus, ki
lęs iš Užuguosčio, Trakų aps. .Tam 
yra laiškas iš motinos. Prašau rašy
ti: Vytautui Ražanauskui, 175 In- 
Aian Rd. Ores., Toronto 9, Canada.
• Pnjieškomi: Vizbaras Jonas (Jo
no s.), Mikiškių k. (Gal būt gyvena 
Chieagoj), Linas Balaisis (Gal būt 
gyvena Canadoj. Ankščiau gyveno 
Anglijoj). Juos pačius, arba apie 
juos žinančius atsiliepti: Pov. Bal
čiūnas, 4101 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, 11L

1. Dziubinskas Henrikas, Juliaus 
gini. 1900 nu, iš Lietuvos išvykęs į 
Argentiną 1925 m. Pa jieško ir pra
šo atsiliepti brolis Dziubinskas Al
fonsas, gyv. Lietuvoje, Joniškio (Š)

1 mieste, M. Melnikaitės g. nr. 8.
I . 2. Dziubinskas Vladas, Juliaus, 
j gint. 1922 m., iš Lietuvos vokiečių 
I išvežtas 1943 m. Pajieško ir prašo 
atsiliepti brolis Dziubinskas Alfon
sas, gyv. Lietuvoje, Joniškis (Š), M. 

! Melnikaitės g. nr. 8.

Jonas Mačiulis pajieško Nervai- 
j šos Vlado, iš Žeimelio, Stegvilių 

kaimo. Turiu daug žinių apie Joną 
Nervai šą. Rašyti šiuo adresu: Jonas
Mačiulis, R.R. 2, Tillsenburg, Ont., 
Oanada.

PLASTERINO
(Julele Šervlee — First CIans Work 

Celling — 1‘atelilng — Arehes
— Kemoriellng.

Gali anytlme for tree Estimates.
Guaranteed Work — Fnlly Insured 

Phone Haymarket 1-1601

PROGOS — OPPORTUNITIES
Parduodama. Taverna prie auto

busų keitimo (tranafer) kampo. 36 
pėdų baras. Direct draw. Koklių 
grindys. Su namu ar be namo.

Grovehlll 6-0230

GROCERY — VARIETY krautuvė
6 kmli. butas už. krautuvės. Prieina
ma kaina.

liAfnyctto 3-3303

irtNtOMLtMAMA

Iinuomuojamas kambarys su tei
se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę 
6937 S. Claremont — PR. 6-3368

Kambarys gražiame Marąuette 
Manor name rimtai vidut. amž. mo
teriai už ruošos darbus mažai šei
mai. Kreiptis: DRAUGAS, Dept. 
6917, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 
8, IU.

BEAL estate

SAVININKAS PARDUODA
Geroj vieloj North-VVent kampas 

103 ir ArteRinn gatvių. 40x125 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad įvertin
tu.________ Hlttson 8-1080

2-Jų uiig. mūr. namas nu Lunch 
Room. Gerai einantis ItusinesH. Pll- 
nni įrengtas Ir apstatytas lunch 
room. 2 autom, garaž. Namas gera
me stovyje, be pataisymų. Gero 
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia 
ir virtuvo. Neaugėta kaina. Turi pa
matyti, kad (vertintų.

VI 7-826#
1348 W. 51 St.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr.

Slidi mas alyva. Garažas.
Pulkus mūrinis — 2 po 6 kamb. Di

deli ir Šviesūs kamb. 1-me augftte 
centr. .šildymas. Mūrinis garažas.

Meilinis su rūsiu ir centralinlu Šil
dymu. 2 po 4 kamb. Ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plnsteris ir vonios, šalia staty
bai tinkąs 32 pėdų sklypas. Namas 
mokas! pats.

PRIE 72-os Ir Falrfleld Avė. Mūri
nis c kamb. bungaloiv, Centr. Sild. 
Visi k. dideli ir Svarūs.

ARTI 62-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 6 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-OS IR HERMITAGE AVĖ. Me
ilinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
karnų, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12.000.

RESTORANAS—ROSEIJLNDE. Da
liai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 59th St. Tel. 1‘rospect 8-5454

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bungaloiv su 2 mieg. Turi 
pamatyti, kad įvertintų. Daugybė 
priedų.

6047 90. MOZART STREET 
HEmlock 4-1982

BRIDGEPORTE parduodamas mū
rinis namas, gerame stovyje, naujai 
atremontuotas vidus, užpakaliniai I 
porčiai uždari. Iš beismonto galima | 
padaryti butą. Kaina tik $8,500.

Skambinti YArds 7-0497

BUDLDING & REMODELING

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorcbskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-4236

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; • rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - įmūramos 

2737 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiim
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-18 West Tirt Straa*

BCILOINa OONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontu* 
ja aenua. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllliiiiiiillllIllliiliiuaiiuiiiiiiiMiiiiiiii-

iimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniii’U
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROV1

ORAS
Bulldera, Gen. Oontracton 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir ivalr&a 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Aiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

8 vai. p. p. Kitu laiku susitarti*
TeL PBoueos 8-2013 
8800 80. CAMPBELL AVĖ,

Chicago 29. lUInola 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiitih

AUTOMOBILE* — TRUOKO 
Automobiliai "

VIKTORO K O t I O 08

v tinkami motoro romontal.-ly«ii»lmo 
Aalymo darbai Ir kelėtamoo dalyt

CALL-ME-MOTORS C0.
5752 8. WEKTERN AVĖ. PR 1-M2»

SKAITYKITE “DRAUGĄ"”

RE AI, ESTATE

Pirkite rinlmr prieš lleną 
|slk raustyti 

llrigliton Pnrke:
Meil. 6 kamb. Ir skiepe 3 kamb. 

centr. Sild., garažas, gražus namas, 
tik lt,500.

Mūr. 2 po 6 ir skiepe 3 kamb. 
centr. Sild. guzu, did. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli iSv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., Švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 4, centr. Sild., 3 untom. 
gar., kamp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. Sild., garažas.
Guge Panke:

Mūr. 5 kamb. ir pastogėje 2 kamb. 
su atsk. Įėjimu, skiepe extra virtu
vė, centr. Sild., garažas, platus sklp.
Mnrųuette Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. Sild. gazu.

Nauj. mūr. butig., 6 kb, centr. Sild. 
alyva .
Brhlgeporte:

3 Imtai po 6 kamb., pečiais Sild., 
tik $12,500.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 6 Ir 3 po C. 610 

paj. ) mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 6 ir 2 po 3, 

centr. Sild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, 8 butai, $510 paj Brlght. • 
Parke. I

AStuoni butai po 4 kam n., pietva
karinėj daly, $600-paj. į mėn. $21,000 
(mokėti. Reta proga. .
Bizniai:

Iziik. dirbt, ir brang. krautuvė: 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais |reng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė: tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera, Insurance 

2737 Weat 48 St
CLiffside 4-2390

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
i. BACEVIČIUS 

“Vantas" Reni Estate 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. U'estern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuSčias. Ashland prie 70-tos, $10,000. 
K. Juknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NYS Lemonte. Smarkiai augančia
me pramonės rajone 5 akrai žemės, 
du gyv. namai, garažas. Kaina —- 
$18,000. Įmokėti tik $5,000. Savinin
kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
palikimą-kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos įsigy
ti vertingą jūsų ateiti užtikrinančią 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

9 kambarių bungalow Marąuette 
Parke. C kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$20,000. J. šaulys.

$1,400 sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas. 
Šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Linas.

Didelio masto Liųuor store Ir at
skiroje patalpoje didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė. A. Si
rutis.

Skubini parduodamas 6 kambarių 
bungalovv prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iŠ Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiai. $17,8 30.

Maisto krautuvė ir mėsinė Mar
ąuette Parke. $G,500. K. Volodkevi- 
čius. P LEONAS

BEAL ESTATE
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

BRIDGEPORTE, nadlė turi par
duoti — i aukšto mūrinį namą 
Taverna su 4 kamb. butu užpaka
ly, plius salė banketams ir t.t. Di
delis valgomasis kamb. Pilnas rū
sys. Autom, karštu vand. apšild. 
Kreiptis į sav. tel. VIctory 2-9166.

$7,800 PILNA KAINA. 4 kamb. 
shingle namas. Pečiais apšild. Apy
linkėje 31st ir Pulaski Rd. įmokėti 
$2.800. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAvmdale 1-7038.

jteškčTnuomuoti

Dirbanti moteris bu 5 mt. vaiku 
jieško 2 kmb. arba 1 didesni kam- 
barj.

Tel. VI. 7-8901

HELP WANTED — MALĖ

MACHINISTS
To Repair and maintain Standard and special ma- 

chinery.

TOOL MAKERS
To Construct and maintain all types of produetion 

punch and dies, molding dies, jigs, fixtures and 
gagės.

We are currently working considerable overtihie, 
with Time and Vi for overtime hours.

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Šią. jstafgą.
AL. BUDKECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės) 
IrAfuyette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAJbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (valu Ir nelmaj1.)

NO EXPERIENCE 

NECESSARY

Opportuniįies

AS
Adjusters 

Bench Hands
Punch Press Opers., 

Helpers t
Plant Trade Helpers 

Inspectors 
Machine Operators 

Painters 
Sorters

Stock Selectors 
Cable Formers 

Wiremen 

ALSO

Experienced
MACHINISTS

TOOLMAKERS
FREIGHT HANDLERS

Good starting rates. Wage piogres- 
sion and merit inereases. 10% night 
bonus.

Excllent pension plnn, paid vaca- 
tion and liolidays, and many other 
benefits at no cost to empoyee.

WESTERN
ELECTRIC

APFLY
CICERO-AV. AND 23RD-PLACE
Employment Office Open Monday 

thru Saturday

REIKALINGAS DARBININKAS— 
| VYRAS
ar moteris dirbti prie baro. Geras 
atlyginimas, bet turi gerai mokėti 
anglų kalbą. Nuo 11 vai. ryto — 7
vai. vnk.

ADAM DULSKI 
1859 W. Hastings St.

SEeley 3-9110

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ SGFNTFRA
Vigų rtUlų apdraudos. Automotl 

tių finansavimas. Nota ristas. V aisty 
bSs patvirtintos kainos

Prie* darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
____ WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCI 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, 01.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite llAnube 6-2792 nuo • ral. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai

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

OLympic 2-6752

HELP WANTED — VYRAI ‘,Prityręs Are Welder (lituotojas) 
Fewer Boiler’ių taisymai

PAKUOTOJAI IR TIKRINTOJAI
Spausdintos Forma. Išlavinsime. 
Nuolatinis darbas. Priedai. 40 vai.

sav.
AMERICAN BANK NOTE CO. 

118 E. 2$th Street

Laboratory Technicians
— High School Graduates 

High School Chemistry desired,
būt not necessary. Opportunities 
to lern and work with young gra- 
duate chemists. Periodie advance- 
ment. Modem Air - Conditioned 
Laboratory. Excellent Employee 
benefits, including: profit sharing 
& pension plan and company In
surance.

Contaet Mr. G. F. VVorkinan 
CENTRAL PAINT RESEARCH

LABORATORIES 
1350 So. Kostner

Stelbkitės “Drauge”
HELP WANTED — MALĖ

MACHINISTS
N EE D E D I N 

SOUTH CALIFORNIA

MARQUARD AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hollyword)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

0WN SET-UP)

SHEET METAL MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN 
STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUIRED.)

TOP WAGES Plūs The Best Employee Benefits
SUCH AS:

\
Paid Varations — Paid Siek I,eave 

Paid liolidays — Employee Credic Union 

Free Health And Life Insurance 

Retlrement Plan — Cafeteria 

Edueation Refund — Ample Parklng Facllitiea

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 
IN A FUTURE WITH

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH 

and DEVELOPMENT CENTER

APPLY IN PERSON, WRITE OR WIRE RESUME 

TO. MR. EARL J. HOXWORTH

MARQUARDT AIRCRAFT 

COMPANY
16555 Satieoy A ve. Van Nuys, Dalifornia

N nr... ii nr'W8e=aBaB33agge«B.giTnj8tMB!t.i"Tr'» rii

HEIJ* WANTED VYRAI

Reikalingas duonos išvežt uoto jas 
REAL RYE BRKAD BAKERY. 
_______ LAfayette 3-6927

PUNCH PRESS OPERATORS
Pastovus darbas. Geros darbo Są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
ILLINOIS BENDING & MFG. CO. 

1150 West Pulk Street

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood \Yorkers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORNAMENTAVIMAS

WILLIAM YUENGER MEG. CO. 
5215 So, Keeler Avenue

POLIRUOTOJ AI - POLIS H E RS
Šiek ti*-k prityrę prie bronzos lieji
mo. F’astovus darbas. Apmokami 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Halsted St. — 3rd Floor

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stock room). Turi žinoti adreso- 
grafą. Pastovus darbas — 35 vai. į 
sav. Daug priedų. Loop Ol'l'iee. Ge
ras atlyginimas.

Telef. — Mis. Wallaee
ANdover 3-2577

W E L D E R — LITUOTOMS

DRexel 3-6400 

4333 So. Cottage Grove

HELP WANTED — MOTERYS

PERMANENT POSITION 
Attention, South Side Resident! 
GENERAL OFFICE DETAIL 
Position open for giri willing to

learn. Knowledge of typing and 
good at figures helpful. — Good 
starting snlarv. — 5 day week.

VI 2-7100 FOR APP’T

MAINTENANCE (Namų priežiū
rai) vyras

Prityręs. Mechanikas galintis 
atlikti įvairius pataisymus kepyk
loje prie maisto mašinų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 ir 6 
dienos. Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai. Kreiptis asmeniškai.

KITCHENS OF S.ARA LEE 
2109 So. Carpenter St.
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BALFAS PRASILAUŽE Į SIBIRĄ
Ir vėl ateina žinios iš tė- Beletristikos posmelis

žios, spalvingi lietuviškos muzi- lis, — nepaprastai gražaus bal-, centrui. Susirinkime buvo pa- galės nuvežti ar perduoti, iš tų yra kaliniai, vergai, kenčią ne

vynės/ Kad gęsta motinos,
kaip žvaigždės sidabrinės,/
Kad Baltija giedroj, kaip vėt- .j- i *s salia damos ir baleto, su savoroj nerami../? Ten dieną naktj, ... . . . „ ... beletristika — ištrauka iš ro-begaline nenutyla/ Kapų, kale- . ...... ....... ... , .įmano — pasirodė cikagiskisJimy, Irannina mirtipa rauna /!*• * °

Balfo koncertas buvo turtin
gas įvairiomis meno šakomis.

kančios, mirties rauda,/
Ten dieną naktį vaivorykštė į 
dangų kyla/ Nemirštančių mal-. „ .
da... - šis Bcrn. Brazdžionio mu.ų į“"!“
eilėraščio posmas, jautriai per
duodamas gabaus programos, . . A J._
vedėjo Vlado Būtėno jaudino Į Aneles Krrvaitytes. Jų

rašytojas Marius Katiliškis. 
Muziką, supintą su liaudies

šieji kanklininkai iš Mokslei
vių Tautinio ansamblio, vado-

700 jaunimo ir senimo, anksty- 
besnių atvykėlių ir naujųjų 
tremtinių, susitelkusių į Balfo 
koncertą sekmadienį Lietuvių 
auditorijoje.

Trys milionai dolerių

lietuviški drabužiai, įsijauti 
mas į lietuvių liaudies 
instrumento garsus ir 
liaudies dainų melodijas, matė
si, kaikuriems dalyviams trau
kė ašaras ir jie susilaukė plo
jimų trenksmo.

kos peisažai. Čia muzika nešo
ka į žmogaus kovos jūrą, bet 
ramiai šėdi ant kranto ir groja įspūdį, 
fleita: ežerėlis tūno, rudens ty-1 Prologas
luma ir medžiai kalba. Daininin-1 Pabaigai vyrų choras, vado- 
kui yra problema: atsižadėti sa-. vaujamas Vlado Baltrušaičio, ir 
vęs, žmogaus jausmų ir išgauti] Stasys Baranauskas atliko pro- 
iš balso beasmeninį skambėjimo logą iš Offenbacho operos “Hof- 
koloritą. Stasiui Baranauskui; mann.o pasakos”. Pajuoka ir 
nepritrūko fantazijos, ir daina I užuojauta, ciniškumas ir tragiz- 
virto tikrove. , rhas — tai motyvai Offenbacho

Puccini, Cilea ir Verdi operų muzikoje. Baranauskui ir vyrų 
arijos buvo Stasiui Baranauskui chorui pavyko gana gerai tuos 
augščiąusias kulminacijos punk-! prieštaravimus pagauti, 
tas. Jis čia yra namie. Jo bal- Išleistuvinis Stasio Baranaus-

so tembro bosas, vaizdingos iš- geidauta, kad iš bendros šalpos,
raiškos, sudarė gero dainininko Balfo centras daugiau skirtų 

Sibiro kankiniams. Čia nėra pil
na veikla, galutinis šių metų

bus paimta. Reikia tik paskam- (tik bolševikų terorą, bet kartu 
binti telefonais FI 3-4610 ar | ir gamtos jiems tenkanti kan- 
4-9033 ir atsilankys į namus; čios dydį.
Balfo valdybos nariai, paims iš j K. T-us

rezultatas. Tai tik pradžia šių kiekvieno skirtą auką Baliui ar
metų pagalbos iš Melrose Parko 
117 Balfo skyriaus.

Rudeninis rūbų ir piniginis 
vajus

Jis prasidės lapkričio 1 d. ir 
tęsis iki gruodžio 1 d. Nors šie
met nesitikima tiek daug su
rinkti rūbų, nes dauguma siun
čia į Lietuvą individualiai savo

bus rūbai ar pinigai. Tenka pri
minti, kad be šelpiamų Vokie
tijoje: senelių, ligonių, našlių su 
mažais vaikais, prasidėjo šelpi- —- Vokietijos 39 burmistrai
mas ir Sibiro vergų stovyklose ; Kasselio apylinkėje sustreikavo 
ir kalėjimuose. Tuo šelpiamųjų; — atsisakė atlikti paruošiamuo 
skaičius žymiai padidėjo. Juos sius darbus naujokam šaukti, 
mes turime šblpti. Jie yra šalpos Priežastis — to neleidžia jiems 
ir paramos reikalingiausi. Jie sąžinė.

Ar žinai, kad...

so dramatiškumas lengvai/ nu- ko koncertas buvo kultūringas: giminėms. Praėjusiais metais va

Per pirmą dešimtmetį Balfas Į stengėsi įnešti humoro.

gali visus sunkumus ir garsas 
liejasi galingai, plačiai ir šiltai. 
Viršūnės laisvos ir tikros; že
mutiniai tonai su baritoniniu at
spalviu sudaro iliuzijų į plačią 

.balso skalę. Klausytojų nuošir- 
Programos vedėjas V. Būtė- Į (jįįaį įr gyvai sutiktas, daininin-

sutelkė ir tremtiniams išdalino 
įvairiausių gėrybių už '$3,450,- 
768.80. Pirmieji šios didžios 
šalpos organizatoriai buvo 
ankstybesnieji ateiviai. Taigi 
ir Balfo koncertas prasidėjo 
Amerikos lietuvės solistės Ma
rijonos Bankevičius — Banky 
— ‘‘Nauja daina” (St. Gaile- 
vičiaus), “Kaimo prisimini
mais” (J. Byansko ir valsu iš 
operos “Romeo ir Julia” (Gou- 
nod). Talentinga solistė, savo 
balsą lavinusi Alice Stephens 
ir kitų .mokytojų priežiūroje, 
klausytojus labai mielai nutei
kė. Galingas buvo ir Metropo
litan operos solistas Algirdas 
Brazis, atlikdamas “Palikta ša
lis” (L. Šimučio), “Oi kas” 
(St. Šimkaus) ir savo pamėg
tą ir publikos visada šiltai su
tinkamą Valentino maldą iš

Prieš scenos akrobatiką, jisai 
paskaitė Runcės Dandierino 
žodžio akrobatiką apie raudo
nąjį rojų: — Žmonės puikiai 
apsirengę 1 — Mirga marga, 
kai jie žengia./ Lopas lopo lo
pui lopą/ Bet skylių jau neuž
lopo./

Penki tūkstančiai į Sibirą

Pranešęs džiugią žinią, kad 
Balfo šalpa jau prasiveržė ir Į 
Sibirą, ir jau tam reikalui iš
leista $5 000, jis paskaitė iš
trauką iš eilėraščio, atsiųsto 
vienos jaunos mergytės iš Lie
tuvos, kur skelbiama:

kas dar padainavo ariją iš Ha- 
levy operos “Žyde”.

Išvadoje reikia pasakyti tai, 
kas visiems yra gerai žinoma: 
Stasys Baranauskas turi gražų 
ir galingą tenorą. Ko jam dar 
trūksta iki pilno užbaigimo, tai 
jis pats geriausiai žino. Jo pa
siryžimas viską palikti ir pasi
švęsti kurį laiką vien dainavi
mui yra nuoširdžiai sveikinti
nas. -

Duetai, kvartetas ir choras

jaus metu buvo surinkta 9201 
sv. rūbų ir netoli tūkstančio pi
nigų. Balfo centrui buvo pinigų 
pasiųsta 1021 dol. Didysis auko 
to jas ne tik pernai, bet visuo-l 
met yra biznierius-prekybinin-! 
kas, Bonnie Bee Super Food! 
Mart savininkas JONAS GUS-: 

B£?.fo 117 sk. darbuotė TAINIS. Pernai jis paaukojo ( 
Melrose Park ir jos artimose $550. Neturiu tikrų skaičių jo 

kolonijose — Maywood ir Bell- . paaukotų Balfui pinigų. Tačiau 
wood — lietuvių gyvena ne- girdėjau, kad bus daugiau trijų

ir muzikaliai stiprus. Tie geri 
darbo vaisiai yra nuopelnas ta
lentingo muziko Aleksandro Ku-
čiūno.

Melrose Park, III.

da’ug. Beveik apytikriai bus per 
300 šeimų, kurių atitinkama da
lis jau skaityti lietuviais nega
lima. Tačiau Balfo valdyba sa
ko, kad šalpos darbui, jei tik 
nuvykstamą į namus, nors žmo
nės ir nedalyvauja jokiose lietu
vių organizacijose, mielai prita- 

Antroje programos dalyje į- r*a aukoja. Taigi, tenka tik

— Juk niekur nėr

eina nauji dainininkai — P. Bič- 
kienė, S. Adomaitienė ir J. Vaz- 
nelis. Jie St. Baranausko kon
certo vertės nenumažino, bet 
paįvairino ir praturtino. Pasi- 

tokios rinktieji dalykai 19 šimtm. ope

pasidžiaugti, kad visi lietuviai 
senesnės kartos ar naujakuriai 
— vargstančius Vokietijoje ar 
kitur savo tautiečius atjaučia 
ir rodo širdį, meilę ir pagal iš
gales stengiasi prisidėti prie var

dangaus mėlynės, Tokių kalnų 
ir klonių taip žalių;/ Neskam
ba niekur tokios sutartinės/ 
Tyliu laiku gegužės vakaru... 

Tame eilėrašty okupuotos tė- 
tvirtai ta-

operos Faustas (Gounod).
Abudu solistai buvo iššaukti 7“s jauna poetė 
bisui. Atliekant ąbiems Solis- n,:
tams duetą vietomis buvo jau-, — Ir tik prie tavo mylinčios 
čiamž. kad neturėta pakanka- krūtinės/ Glausčiaus, jei pri

slėgtų sunki našta...mai laiko susirepetuoti.______
Jauna balerina

Kaip naujos, jaunos scenos 
pajėgos paisrodė sesutės Mary
tė ir Joana Vilkaitės. Marytė, 
pasikeisdama su gabiąja Ge- 
vaite Aleksiūnaite, buvo prie 
fortepiono, o Joana pasirodė 
scenoje su fragmentu iš baleto 
“Mieganti gražuolė” (Čaikovs
kio) ir su scenos akrobatika.
Šioje srityje ji jau yra gerai 
pažengusi, kad net Easter mo
kykla, kurią ji lanko, pasikvie
tė ją dėstyti pirmutinėse bale
to klasėse. Joana rūpinasi ir... ...... Į kimo žodžiai:universitetinėmis studijomis ir

Balfo Chicagos apskrities 
pirm. kun. St. Šantaras padė
kojo visiems prie šio kražaus 
parengimo prisidėjusiems. Dau
gelis likosi šokiams, kiti nau
jai ir skoningai įtaisytoje už
kandinėje vaišinosi dešrelėmis, 
kumpio sumštiniais, vikriai da
linamais O. Krikščiūnienės, P. 
Gribienės ir St. Semėnienės. 
Daugelis šnekučiavosi, buvo 
paveikti darnaus bendro visų

ros kūrėjų: Verdi, Bizet, Gou- S° sušvelninimo.
nod ir Offenbach.. Verdi operos 
centre stovi baritonas: herojiš
kas, lyriškas, brutalus ir demo
niškas. Tenoras — išviršiniai 
žibantis, vidujiniai —-r silpnas. 
Moteris operoje nepirmauja, 
nors Verdi papuošia ją gražio
mis melodijomis. Ji nėra ideali 
moteris, bet ji yra tik aistrų in
das, sukelianti intrigas, pavydą 
ir kerštą. Ir tšlp'per visas Ver
di operas vyras ir moteris eina 
ne kaip meilės pora, bet kaip du

Visuotinis susirinkimas 
Rugsėjo 30 d. Melrose Park 

Balfo 117 sk. įvyko susirinki
mas. Be kitų reikalų buvo pas
kirstyti pinigai, kuriuos Balfo 
skyrius sukaupė iš gegužinės ir 
kitų šaltinių. Iš fin. sekr. A. 
Jarienės pranešimo paaiškėjo, 
kad kasoje yra virš 250 dol. 
Palikus ruošiamo rudeninio rū
bų vajaus persiuntimo išlaidoms 
130 dol., buvo padalintas sekan
čiai: 70 dol. bendrai šalpai, 30

priešai. Tuo tarpu Bizet ir Gou-1doL 16 Vasario gimn. išlaikymui 
nod operų centre stovi moteris ! *r dol. V argb mokykloms V o 
ir operų objektu yra meilė. kieti joje. Pinigai pasiųsti Balfo

Verdi duetai yra įdomūs tuo,
kad jis duoda išsidainiuoti kiek-] 
vienam ir paskui suveda juos į; Gauta 
vieną bendrą jausmo liniją. Gou KAIP
nod kvartetas iš operos “Faus
tas” yra raktas į muzikalinę — 
balsinę dramaturgiją: sueina pa

JAV

tūkstančių dolerių. Jis yra jaut
rus šalpos reikalams; nemažiau 
sielojęsis ir rūpinęsis vargstan
čiais. Daug yra tokio turtingumo 
kaip p. Gustainis, bet visai ne
simato stambesnių aukų Balfui 
— vargstančių šelpimui. Jam pa į 
dėka ir garbė, kitiems sektinas; 
pavyzdys. Apie vajų bus praneš 
ta atvirutėmis. Pinigus reikia 
perduoti A. Jarienei (133 N. 
14th Avė., Melrose Park). Kas 
turi rūbų, juos gali nuvežti p. 
Urbeliui (1649 N. Broadtvay, 
Melrose Park). Kas norės pa
aukoti rūbų ar pinigų, bet ne-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKAI EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

* M4B So. Weetera Aro. Air OoadMoaed 
ttpvhUo 7-8600 — 7-8601 Aotomobilkma

Tteau, kuria gyvena kltoae mlMta čalyeei 
koplyčią arčiau JOaų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6811S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHNOUDEiiUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenuo
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. A.
BRUNO STAKĖNAS

Gyveno 2332 West 23 Vlace 
Tel. YArds 7-26S3

Mirė spalio S d., 1956, 1:15 
vai. ryto, ..sulaukęs 51 m. auiž.

Gimė Chicago, UI.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Kobcrt ir Lawrence; 
sesuo Anna; brolis Stanley Ir 
švogerka Margaret; pusseserės, 
pusbroliai ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Baltos žvaigždės 
klubui.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 
23 plae.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 11 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiera kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, sesuo, bro
lis. pussesres, pusbroliai ir ki
ti giminės.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. VIrginia 
7-6672.

nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

darbo ir patriotinių nuotaikų grindiniai charakteriai kartu,
' kiekvienas parodo savo ypaty
bes, bet kartu ir priklausomu
mą vienas kitam, sudarydami 
iliuziją belytinę, beasmeninę 
vienumą.

Trys Verdi ir Bizet duetai vi
sų solistų buvo atlikti gerai ir 
darniai harmonizavosi su Sta
sio Baranausko balsu. Gounod 
kvartete buvo išdainuotos visos 
subtiliausios muzikos puošme
nos, be išviršinio vaidinimo, bet 
meniškai vidiniai išgyventa. 
Margarita — Bičkienė — gražiu 
sopranu prasmingai keitė balso 
spalvas į melancholiją, džiaugs 
mą ir baimę. Morta — Adomai
tienė — savo švelniu, lyriniu 
balsu gražiai jungė visus. Faus

bei tėvynės ilgesio ir daugeliui 
tebeskambėjo girdėti Ant. Miš-

yra Illinois universiteto stu
dentė. Sesutės Vilkaitės yra 
dukros a. a. dail. Kiadlėno se
sers; gimusios jau šioje šaly
je.

— Iš kur žinot galėjau, .ma
ma,/ Kad greitai vasara pra
eis?/ Balčiausia vyšnia šalia 
namo/ Nuogas rankas žemyn 
paleis?. — J. Pr.

STASIO BARANAUSKO KONCERTAS
BALYS CHOMSKIS

Kalba, balsas ir judesys

Kas dailininkui yra dažai, mu 
zikui instrumentas, tas dainin- 
kui ir dramos artistui yra kal
ba, balsas ir judesys. Kalba tar
nauja minčiai, dainuojantis bal
sas garsui, judesys, šokis kūnui. 
Kalba yra savaranki iš tų trijų 
elementų. Dramoj ji apsieina 
be dainavimo ir šokio; jos ka
ralystė yra mintis. Maciau sa
varankus yra šokis. Jis yra ly
dimas dainavimu ar muzikiniu 
ritmu. Dainavimas visiškai pri
klauso nuo kalbos garsų ir šo
kio judesių. Kada dainavimas 
sujungia tuos du elementus į 
vieną, teda jis pasiekia augš- 
čiausią išraiškos galią. Vienas 
gražiausių ir kilniausių muzikos 
instrumentų yra žmogaus bal
sis, bet kartu vienas trapiausių 
ir sunkiausių. Dainavimui nėra 
niekad gana studijų ir budėji
mo, kaip niekad nėra gana pie
voms lietaus, gėlėms vandens, 
bitei žiedų ir meilei ašarų. Su
prantama, kad ne visi daininin
kai, nors ir turėdami gerą bal
so medžiagą, tepasiekia galuti
nį tikslą. Čia tinka Evangelijos 
žodžiai: daug pašauktų, bet ma
ža išrinktų.

Medžiai kalba *
Rugsėjo 29 d. Marijos augš- 

tesniosios mokyklos salėje Sta
sio Baranausko išleistuvinis kon 
certas buvo pirmas, įspūdingas 
vokalinės muzikos koncertas 
Chicagoje.
biai gražiai sudėta, logiškai ir 
muzikiniai "harmoninga. Prade
dama ramiu ir siauru takeliu — 
liaudies dainomis — ir auga na į 
tūraliu augimu ik isudėtingo' 
operos kvarteto. i

Pirmoji dalis paskirta pačiam]
koncerto meisteriui Stasiui Ba-I Dr. a. Baltinio «avo recenzijoj* 

. . _ , . apie ŠĮ romaną taip rašo: P. KealOranauskui. Trys liaudies dai- no romanu "Tarp žalsvų palapinių'
nos: “Ant kalno malūnėlis” ir «•»«»« p,"’?uko?m?,,d!du.1 m». 1<url beviltiškoje kovoje dSI tau“UŽ ZallOS gireles (V. Banai- tos laiavšs parodG Lietuvos partlza
čin) “Aš išdainavau visas dai- nM* kuriuo deg« mūsųCIO), A8 įsaainavau Visas aai- ,aun)mM liedamas kraują dšl savo
nužėles” (A. Kučiūno) buvo mu Į žem*s. tuos didžiuosius nuostolius

. .... . _ . __ j „ kuriuos mums reikšto pakelti dviejųzikaliai atliktos gerai, nors dar okupacijų repUse. TodSi s) romaną 
dainos Širdies. Skaitome su malonumu Ir dideliu su

sidomėjimu. Ypač romane minimi

tas — Baranauskas nelenk-
„ . tymauja, bet prisitaiko prie an-Programa nuosta- J J \samblio. Mefistofelis — Vazne-

neprieita prie 
Baranausko balsas yra jau toks 
tipas, jei kas jo balsą varžo, 
varžo jį patį. A. Kučiūno dainoj 
Baranauskas galėjo panaudoti 
balsą, kaip vyraujantį elemen
tą, ir daina suskambėjo ryškioj 
šviesoj.

Trys dainos: “Ežerėlis” — V. 
Jakubėno, “Rudens tylumos” — 
J. Gruodžio ir “Aš per naktį” — 
V. Banaičio yra nuostabiai gra-

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

farp Žalsvu Palapinių?

žygiai žavSa jaunimą ir keln jo dva- 
«lą. šia romanaa, atakleidžiąs mūsų 
hcrolAkai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

206 pntL Kaina 83.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin- 
gą- knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘DRAUGAS’’,. 2334 S. Oakley avė. 

Chicago 8, III.
r tčf sa? »A» -a- “ar sar sat «ar «a» u- «ą» «a.- sar «a- -a- 'a- u- »a- »ą.GJ>LW.IRJV.-V.M. V W W W W * • • * W ’

GUŽAUSKŲ
BEVKRLY HILUS GKUNYCIA 
variausios gėlės dėl vestuvių, banke- j 

tų, laidotuvių ir kitų pasuosimų.
244S WLST ASRD 8TRKKT

Tel. PHospect S-OSSS ir PR 8-OSS4

Mieląją JUZ£ DAUŽVARDIENĘ su čeima, 
mirus jos tėveliui , i

A. -j- A.

JOKŪBUI RAUKČIUI,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

SEMftNŲ ŠEIMA

J.GLIAL/DA

OftAPKO
MOBIS

PREMIJUOTAS’ 
ROMA AS

Įdomiausias romanas!

I
v

Gyva intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00I ,

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Aveniie

Chicago 8, Illinois

KUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIAI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- MeB turime koplyčia*
rimaa dieną Ir nak- TlB08e Chicagoą ir,

i tĮ, Reikale šaukit* Koselando dalyse Ir

I tuojau patarnaujamernua.

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

ANTANAS M. PHILLIPS ’
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSLDE Rd„ Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

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

jūrgTs”f7 rudmiF/
3819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLymple 2-1003

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

STEPONAS 6. LACKAWICZ
2424 W. a»th STREET REpaMJė 7-1113!
2314 W. SKrd PLACE nrgtafą 74M71j

! Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugu”.
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X Žymiausi lietuviai filate- 
I listai Amerikoj dalyvauja Fi-' 
t latelistų draugijos “Lietuva”' 
dešimtmečio sukaktuvinėje pa
rodoje, kuri ruošiama spalio 
20 ir 21 dienomis Vyčių salėj. 
Parodoj bus išstatyti premija
vimui rečiausi Lietuvos pašto 
ženklai ir ištisi komplektai.

X Antanas Pūtis, kuris yra''Parodoj bus galima įsigyti Lie- 
kilęs iš Šiaulių po antrojo Pa-ltuvos ir kitų valstybių pašto 
saulinio karo yra daug padėjęs ženklų, taip pat specialiai iš-

leistų vokų draugijos dešimt
mečio ir birželinių didžiųjų 
trėmimų Lietuvoje penkiolik
mečio paminėjimui. Parodon 
įėjimas nemokamas.

X Benediktas Mačiuika, Chi- 
cagos universiteto doktoran
tas, patieks įdomią paskaitą L. 
A. Alumnų klubo susirinkime 
š. m. spalio mėn. 14 d. 1:30 v. 
Lietuvos Vyčių salėje. “Lietu-

„ .. , , vos ir Latvijos ekonominių at-!operos Rigcletto” reikalams! ... , . . .
A Pūtis paskyrė 100 do‘ tap- U Palysmimas nepnklau-,
, ’ .P y, 7 . somybės metais”, yra paremtadamas vienu stambesniųjų rė

mėjų.

atvažiavusiems tautiečiams, su
šelpdamas pinigais, surasda
mas darbus priglausdamas 
savo bute. Anksčiau jis akty 
viai veikė Vyčių organizacijoje, 
bet dėl darbo pakeitimo šiuo 
metu nebegali aktyviai įsijung
ti į tą veikimą. Todėl jis da
bar remia savo piniginėmis au
komis visus svarbesnius mūsų 
gyvenimo kultūrinius įvykius. 
Vyrų choro statomos Verdi

prelegento moksline studija, i 
i kuri buvo paruošta universite-i 

X Chicagos Lietuvių Fronto iPaSa^ specialų užsakymą. 
Bičiuliu susirinkime išklausy-j įkaitos paklausyti kvie
tus architekto Jono Pajaujo I ciami VLsi alumnai bei svečiai,
pranešimas kaip auga ir galvo-
ja pavergtos Lietuvos jauni- X William ir Helen Kareivų 
mas, kuris nepriklausomybės šeimoje įvyko didelė nelaimė, 
laikus mažai teprisimena arba Jų dukrelė Marilyn, 22 m. am- 
visiškai neprisimena ir yra iš- žiaus, liko paliesta polijo ligos, 
augęs okupacijų ženkle. Tema j Guli ligoninėj įdėta į “Iron 
visiems įdomi, pirmoje eilėje Lung” ir yra kritiškoje padė- 
tremtyje išaugusiam lietuvių' tyje. Prašome visų draugų ir 
jaunimui. Vytautas Galvydis giminių už ją pasimelsti.
padarė pranešimą iš Lietuvių 
Fronto suvažiavimo Windsore. 
Iz. Bartkus parodė suvažiavi
mo metu susuktą spalvotą fil
mą. Po susirinkimo pora va
landų gražiai padainuota.

! spalio mėnesį, nes dabar pa- 
X Lietuvių apgyventas vojingiau sirgs, kurie bus pa-

Br'.dgeportas modernėja. Netik i liesti šios polijo ligos.
naujai išgrįsta eilė gatvių ir 
Bridgeporto “Laisvės alėja”— 
Halsted gatvė, bet sudėtos 
naujos ypatingo ryškumo švie
sos gatvėse, eilės namų fron
tai iš pagrindų perdirbami, o 
net kaikurie seni namai griau
nami ir stotomi nauji. Daug 
čia prisidėjo dvi aplinkybės: 
1) Demokratų konvencija įvy
ko Bridgeporte, įr jai atitinka
mai pasiruošta, 2) Chicagos 
meras Daley gyvena Bridge
porte.

X Izidorius Vasyliūnas, ka; 
buvo atvykęs į Chicagą kon
certuoti ateitininkų parengime, 
aplankė ir prof. dail. Adomą 
ir Mariją Varnus, šiuo metu 
dar vis gyvenančius Beverly 
Shores. Nors ir pavėluotai, 
pasveikino žymiąją Montessori 
pedagogę Mariją Varnienę jos 
70 m. sukakties proga (ji šven
tė rugpjūčio 26 d.) ir įsigijo 
vieną iš paskutiniųjų dail. 
Adomo Varno kūrinį — “Sau
lėleidį".

X Televizijos aparato valdy
mą iš tolo, be jokių laidų, ba-
terijų ar elektros, panaudojanti x Kazimiera Juoaaitipng ap. 
naujai išrastą supersoninemis leidžįa Chicagą įr išvyksta gy.
bangomis veikiančią dėžutę, 
demonstruoja inž. A.. Semėnas 
savo .moderniai įrengtoje Dai-
nos televizijos krautuvėj, 3321Į į,uvo Baif0 4 skyriaus vice- 
S. Halsted str., kurios vitrinos pirmininkė ir daug pagelbėjo
naujai išpuoštos prisitaikant 
prasidėjusiam futbolo sezonui.

X Pasveikinti kun. Prano 
Kelpšo, Šv. Jurgio par. pirmo
asistento, švenčiančio vardines,(stancija Žvirblienė, gyvenanti 
buvo susirinkęs gražus būrys [Lietuvoje; yra daug žinių, kū
jo draugų-kvnigų; vaišėse daly ' rias suinteresuotieji gaus pas 
vavo jo brolis kun. Antanas, P. Gaučį, telefonas PRospect
marijonas, drauge su keletą 
kitų marijonų — kun. Ciniku 
kun. Ignotu, kun. Paruliu ir 
kun. Švedu.

X B Keturakis, V. Macevi
čius. J. Paukštelis, M. Vygan
tas, O. Blandytč ir D. Tctši- 
liauskaitė, L. S. K. Neries 
lengvaatletai laimėję I-sias vie
tas VI-se Š. Amerikos sporti
nėse žaidynėse Detroite, lap
kričio mėn. 10 d. Lietuvių au
ditorijoje bus pagerbti per 
klubo ruošiamą vakarienę.

besidomį tais klausimais.

Kareivų šeima prašo visus 
tėvus apsaugoti savo šeimos 
narius, ypatingai jaunos kar
tos, ir imti polijo skiepus. Li
goninės gydytojai pataria vi
siems saugotis, ypatingai šį

X Kan. Vaclovo Zakarausko 
pamokslai Marąuette Parko 
bažnyčioje, kuriuos jis sako 
kiekvieną sekmadienį sumos 
metu, yra visų lietuvių labai 
noriai klausomi. Praeitą sek
madienį jis kalbėjo apie rožan
čių ir klausytojuose paliko di
delį įspūdį, palenkdamas žmo
nes labiau pamilti rožančiaus 
maldą.

X Aleksandras Kutkus, Lie
tuvos Valstybinės Operos vete- 

į ranas, išvertė į lietuvių kalbą 
dueto tekstą iš Verdi operos! 
“Likimo galia”, kurį atliks 
Prudencija Bičkienė ir Stasys! 
Citvaras per jų koncertą spa
lių mėn. 13 d. Marijos Augš- 
tesnės mokyklos salėje.

X Stud. Angelė Katelytė' 
yra Chicagos lietuvių jaunimo į 
literatūros būrelio pirmininkė.' 
Būrelį sudaro virš 10 asmenų,! 
daugiausia akademinio jauni-' 
mo. Būrelio tikslas domėtis lie
tuvių ir kitų tautų literatūra,1 
daug dėmesio kreipiant į savo 
pačių kūrybą. Būrelio globėju 
pakviestas rašyt. Al Baronas.

venti pas savo sūnų Alfonsą 
Juozaitį į Baton Rouge, Loui- 
siana. K. Juozaitienė daug me

organizuojant skyrių.
X Stanislovo ir Jono šiau- 

linskių bei Petronėlės Liutkie-
nės jieeško jų giminaitė Kon-

8-3358.
X Jonas Andrišiūnas, Lietu

vos Vyčių senjorų, narys, lietu
viškos spaudos mylėtojas, ato
stogauja pas Pranciškų ir An
taną Juškus Custer, Mich.

X Pranui Vitralciui su šei
ma yra svarbus laiškas nuo Jo
no Tupčiausko. Kreiptis į 
Draugo administraciją.

X K. Ostrauskas, dramos 
Kanarėlė autorius, žada at
vykti į veikalo premjerą š. m. 

1 spalio 20 ir 21 a.

fiTfcNftAAflS hT<At)GA« rrucAGO, rUIttOft

PO KATASTROFOS

Griaučiai vieno JAV karo aviacijos milžinų, • ('124 Globemnster, kurį ištiko 
Cliarleston, S. (*., aerodrome. Trys Įgulos nariai užmušti ir septyni sužeisti.

kutas! rota

CHICAGOJE APIE VILNIŲ i 
Prof. Sužiedėlio paskaita, minint un-to 375 m. sukaktį

Vilniaus mylėtojų ir mokslo zuitus, kad jie kliudė plėstis
brangintojų nepaviliojo nei į 
laukus kviečianti saulutė sek
madienį. Gausus būrys jų susi
rinko į Marijos augštesn. mo
kyklos salę, kurioje vyko Vil
niaus universiteto 375 metų su
kakties minėjimas.

Iškilmingąją akademiją pra
dėjo Lietuvių Profesorių Drau
gijos pirm. M. Krikščiūnas, pa
kviesdamas pirmininkauti prof. 
P. Jucaitį.

Laisvės dienų viltys

Konsulas dr. P. Daužvardis 
iškėlė Vilniaus universiteto 
reikšmę. Buvo metų, kada uni
versitetas neveikė, ir tai buvo 
tamsios spragos. Ir dabar tam
sus laikotarpis, kada per univer 
sitetą skleidžiamas rusicizmas 
ir pagonizmas. Kaip carų lai
kais filomatų ir filaretų slap
tos organizacijos Vilniaus uni
versitete skleidė laisvės mintį, 
taip ir dabar susidarys slapti 
kovotojų branduoliai, kurie pri
artins Lietuvos laisvės dienas. 

Prof. Sužiedėlio paskaita

Mūsų mielas, visų laukiamas 
prof. S. Sužiedėlis priminė, kad 
Lietuvos praeityje buvo įvykęs 
vienas didelis posūkis, ties ku
riuo stovi kryžius, tai posūkis 
į krikščionybę. Kurie į krikščio 
nybę žiūri neigiamai, tie tame 
kryžiuje mato kardo (kryžiuo
čių) rankeną, bet kiekvieną švie 
siausią idėją gali žmogiškos dul
kės aptemdyti. Gi blaiviai žiū
rint — su krikščionybe į Lietu
vą atėjo pirmosios mokyklos ir 
švietimo plėtimasis.

Vilniaus mokyklos steigime 
dideli nuopelnai vieno ispanų jė 
zuto. Jėzuitams padėjo viena 
aplinkybė — siaubingas maras 
Vilniuje, kada jėzuitai pasirodė 
labai paslaugūs ir laimėjo žmo
nių prielankumą.

Jėzuitai sėkmingai 1578 me
tais įsteigė akademiją, išsivys
čiusią į universitetą. Jėzuitai iš
tisus du šimtmečius buvo di
džiausi Lietuvos švietėjai.

Nors jėzuitų akademijoje dės
tomoji kalba buvo lotynų, ta
čiau buvo puoselėjama ir lietu
vybės dvasia.

Vilniaus akademija, įsteigta 
po Liublino unijos, buvo tam 
tikro savarankumo ženklas. Jo
je lenkų kalba visiškai buvo ne
sidomima, o nuo 1620 m. pra
dėta dėstyti lietuvių kalba; uni
versiteto žmonės — jėzuitas Šir 
vydas ruošė lietuviškus leidi
nius; lietuvis nuo Ukmergės, 
arch. Stuėka - Gucevičius kūrė 
naujus architektūros pastatus.

Po pirmojo Lietuvos padali
nimo 1772 m., 1773 m. buvo 
uždarytas jėzuitų ordinas Lie
tuvoje. Su politinės laisvės ne
tekimu buvo išformuoti ir švie
timo organizatoriai — jėzuitai.

Vilniaus universitetas buvo 
daugiau nukreiptas į valstybę. 
Jėzuitų perimtos nuosavybės 
buvo greitai iššvaistytos ir pra
lėbautos, o mokyklos ėmė skurs 
ti. Lenkų istorikai kaltina jė-

nusileidžiant
(1S)

lenkų kultūrai Lietuvoje
Paskutinio Lietuvos padalini

mo metu Prancūzijos ministeris 
atsilankė pas Prūsijos karalių 
ir pareiškė protestą. Karalius 
atsiliepė:

— Aš ir Rusijos Kotrina esa
me laikomi kriminalistais, bet 
kaip tą padalinimą suderina su 
savo sąžine Austrijos karalie
nė?

Reiškia netiesioginiai buvo 
pripažinta, kad padalinimas bu
vo kriminalas.

Vilnius pralenkė Maskvą 
200 metu

* f :
Rusijoje Maskvos universite

tas buvo įsteigtas 1755 m., tai
gi beveik 200 metų Vėliau, kaip 
Lietuvoje. Mūsų universitetas 
buvo pavyzdžiu rusams savo 
augštąsias mokyklas steigiant. 
Apskritai, buvusioj Lietuvos ku 
nigaikštijos teritorijoje augš- 
tasis švietimas buvo geriausiai 
sutvarkytas iš visų Rusijos plo
tų. Studentų Vilniuje buvo apie 
1,500, kad vifenas keliautojas 
mūsų sostinę pavadino net stu
dentų miestu.

Vėlesniu laiku universitetas 
daug vietos skyrė gamtai ir me
dicinai. Prof. Gilbertas pirmas 
aprašė Lietuvos augmeniją ir 
įsteigė botanikos sodą. Daug 
šioje srityje nuveikė Vilniaus 
universiteto auklėtinis Aug. Pa
brėža. Universitetas yra davęs 
daug mokslininkų ir turėjo di
delę įtaką kraštui.

Dėstomoji lenkų kalba Vil
niaus universitete buvo įvesta 
1816 m. Vilniaus universitetas 
daug padarė Lietuvos sulenkini- 
mui, nors iš kitos pusės skatino 
domėtis Lietuvos praeitimi.

Nors universitetas buvo per
sisunkęs lenkiškumu, tačiau tai 
visdėlto buvo savojo krašto mo
kykla ir joje brendo patriotiniai 
sąjūdžiai (filomatų ir filaretų).

1832 m. univąrsitetas buvo už 
darytas; dvasinė akademija 
(1848 m.) perkelta į Petrapilį, 
kur gyvavo iki bolševikų revoliu 
cijos, o medicinos fakultetas vi
siškai uždarytas.

Lenkai profesoriai paskelbė 
pasaulyje protestą, lietuviams 
1940 m. perimant universitetą. 
Atsiklausę savo egzilinės vy
riausybės, jie atsisakė su lietu
viais bendradarbiauti. Užsieny
je įsteigė Stepono Batoro drau
giją, atstovaujančią Vilniaus 
universitetą. Ta draugija Lon
done išleido trijų tomų studiją, 
liečiančią Vilnių ir Lietuvą.
Kai kitataučiai vertėsi lietuvių 

vadovėlius

A. Dundulis savo paskaitoje 
nupasakojo Vilniaus universite
to reikšmę. Priminė, kad kai
kurie užsienio universitetai pa
ruošė didelius lietuvius. Pvz. 
Tuebingene auklėjosi Merke
lis Giedraitis, Karaliaučiaus uni 
versitete — Mažvydas, Bretkū
nas. Po reformacijos Lietuvos 
jaunuoliai vykdami į užsienį 
mokytis, ne vienas likdavo nu

Antradienis, spalio 9, 1956

CHICAGOS ŽINIOS
Mokykla vairuotojams

Chieagoje spalių 8 dieną po
licijos ir teismo priežiūroje 
pradeda veikti ypatinga vai
ruotojams mokykla. Mokyto
jai bus miesto ir parkų distrik- 
to policininkai, o studentais 
bus teismo išskirti judėjimo 
įstatymams nusikaltę vairuo
tojai. Vieton piniginės pabau
dos šie nusikaltę vairuotojai; 
turės lankyti tuos kursus. Teis
mo parinkti mokyklą lankyti 
studentai privalės dalyvauti 
keturiose pamokose, kurių 
kiekviena tęsis 2 valandas. Bai
gę mokyklą gaus pažymėji
mus. Mokyklos tikslas ne tiek 
drausminis, kiek bandymas su
mažinti susisiekimo nelaimes. 
Kursus gali lankyti ir nenusi
kaltę vairuotojai susitarę su 
mokyklos vedėjais.

Pieninių parodos princesė
Chieagoje, International Am- 

phitheatre, Halsted ir 42 gatvė, 
vyksta pieninių paroda. Ji atda
ra kasdien nuo 8 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Parodos princese išrink 
ta Nebraskos valstybės ūkinin
kaitė, Nebraskos universiteto 
studentė Shari Lewis, 20 m. am
žiaus. Ji gaus $1,000 mokslapi- 
nigių.

Išsigėrę — prasti 
vairuotojai

Illinois valstybės sekretoriaus 
įstaiga praneša, kad spalio 4 d. 
buvo atimti šoferių leidimai 214 
asmenų. Daugiausiai nukentėju
sių, net 181, yra dėl to, kad jie 
buvo sugauti bevairuoją mašiną 
įsikaušę.

Senatas tiria Hodge 
išeikvojimus

Vakar Chieagoje senato komi
sija pradėjo apklausinėjimus 
Hodge byloje. Komisija'pareika- 
lavo, kad iš kalėjimo būtų atves
ti apklausinėti į tą išeikvojimą 
įvelti Hodge, Epping ir Hintz.

tolęs nuo tėvų tradicijų, palink
damas į protestantizmą. Vysk. 
Protasevičius ir jėzuitai susirū
pino pačioje Lietuvoje išugdyti 
augštąją mokyklą. Valstybės 
reikalai šiuo atžvilgiu irgi su-' 
tapo.

Vilniaus akademija pasitarna 
vo savo tautai lituanistiniuose 
dalykuose. Jėzuitų kova su pro
testantizmu ir noras turėti įta- 
taką į liaudį gerai pasitarnavo' 
lietuviškai kultūrai. Vienas pir
mųjų šios srities pionierių buvo 
K. Sirvydas, išleidęs lotynų, lie
tuvių ir lenkų žodyną bei “Punk 
tus sakymų”.

Vilniaus universitetas išleido 
eilę veikalų, kurie buvo išversti 
į kitas kalbas, pvz. logikos va
dovėlis. Mūsų augštoji mokyk
la davė kultūrinį įnašą Vakarų 
pasauliui.

Vilniaus universitetas pirmo
joje savo gyvenimo pusėje au
go. Lankantis karaliams univer
sitete studentai vienu kartu pa
sveikino 8 kalbomis, kitu kartu 
18 kalbų. Reiškia, kad univer
sitetan buvo atvykę studijuoti 
ir iš užsiesnio, kurie mokėjo įvai 
rias kalbas.

Vilniaus universiteto atmos
feroje išaugo Sim. Daukantas ir 
vysk. Valančius.

Net ir lenkų valdomame uni
versitete išaugo visa eilė daug 
davusių lietuvių — agr. Krauž- 
lys, istorikas Juškevičius, ma
gistras Martinkėnas.

Baigdamas prelegentas linkė
jo, kad Vilniaus universiteto 
dvasia jungtų mus bendran dar 
ban Lietuvos laisvinimui.

Vysk. V. Brizgio pasiūlymu, 
minėjimo dalyviai nutarė padė
koti kard. Stritch už prasmingą 
laišką Vilniaus universiteto su
kakties proga; kadangi univer
sitetas buvo įsteigtas dvasinės 
vyriausybės, tai nutarta pasiųs
ti sveikinimą ir Pijui XII, pra
šant, kad padėtų lietuviams at
kovoti laisvę, kurioje galėtų vėl 
tarpti sava kultūra.

Meninė dalis

Nuostabiai stipriai pasirodė 
Marijos augštesn. mokykols cho 
ras, vadovaujamas A. Stephens. 
Ypač pakiliai skambėjo Br. Mar 
kaičio “Nedvelk vėjeli”.

Lietuvos operos solistė Alod. 
Dičiūtė, ta gražiabalsė unteniš- 
kė, padainavo G. Gudauskienės 
“Viešpaties pasaulis”, Laumensj 
kienės “Vakaras”, A. Kačanaus 
ko “Patekėk aušrele”. Klausan
tis tos mūsų talentingo kolora
tūrinio soprano, buvo jaučiama, 
kaip rūpestingai ji puoselėja sa
vo balso kultūrą. J. Pr.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų (G'Idos) susirinkimas bus
šiandien, antradienį (spalio 9 d.) 
7:30 vai. vak. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Valdyba nuošir
džiai prašo visus narius dalyvauti, 
nes bus svarstomi aktualūs reika
lai. ' Valdyba

— Susivienijimo Lietuvių Namų
savininkų Bridgeporte mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, spalio 
9 d., Chicagos Lietuvių auditorijoj, 
3133 80. Halsted St. Visi nariai 
kviečiami į susirinkimų 7:30 vai. 
vakaro. — A. Kaulakis, rsit.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

fila keltu, kurta neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kuriu Dievas vedė šv. Tere
sėlę. yra ne tik galimu, bet ir vi
siems prieinamu. Visu pasauli, kaip 
pastebi Sv. Auglstinu, „negali pada
ryti ką nors didelio“. Tačiau ku ne- 
gs'J melstis, nusižeminti Ir mylėti T

P. P. Plūs XI
Štame amžiuje Sv. TeresAlSs Ma 

tuis Keliu yra geriausias. Tikrumo 
Je tėra vienintelis keliu, vedąs | am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IŠ tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite ir nepuldarysite kaip 
kūdyklai neįeisite į dangaus karalya 
tę“. Dangus ir žemg praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 150 puslapių ir kai 
nuoja tik ,1.00 Su kietais viršeliai* 
,1.60.

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

Naujai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite f| 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu 
rčtų perskaityti.

Kaina 40 centų
TTžsakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS
23S4 80. Oakley Ava. 

Chlcago 8. I1L
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KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Utaakymua ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
Ohioago 8. DL

ulini,11111,11,111111,111111111111111111111111111111111111

Jau stato $415 milionų 
kelią

Kelių tiesimo darbininkai ties 
Rockfordu jau dirba prie didžio
jo Illinois ekspresinio kelio, ku
ris kainuos $415 milionų dolerių.

Žuvo moteris
River Foreste, ties Washing- 

ton blvd. ir Thatcher avė., susi
dūrus trims automobiliams, bu
vo užmušta Agnės Nelson, 54 m. 
amžiaus Sears, Roebuck & Co. 
bendrovės raštinės darbininkė.

GAISRU NUOSTOLIAI
Nuostoliai kilę dė gaisrų Jun 

gtinėse Valstybėse per š. m. 
rugpjūčio mėnesį pasiekė $74,- 
930,000. Palyginus su š. m. lie
pos mėn. nuostoliais 68,752,- 
000), tai sudaro 9% daugiau, 
o su praeitų metų rugpjūčio mė 
nešiu ($71,103,000) — 5.4 Gį 
daugiau.

Per pirmuosius aštuonerius 
šių metų mėnesius gaisrų nuo
stoliai Jungtinėse Valstybėse 
siekia $661,085,000, o praeitais 
metais per tą patį laikotarpį— 
$602,474,000 arba 9.7 G dau
giau negu pernai.

Į šią skaitlines neįeina kilę 
nuostoliai iš neapdraustų arba 
nepraneštų nekilnojamo turto 
nuosavybių.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at- 
siuntė šie asmenys:

A. J. Vasaitis ....... . . . $2.00
B. Sriubas ............ . . . 1.00
J. Korkutis ........... . . . 2.00
J. Bronušas ........... . . . 1.00
J. Pawlowsky ....... . . . 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
UI “Draugo” kalendorių 'atsiuntė 
šie asmenys.:

K. Butkys .................. $1.00
Ant. Jomantas ....... 1.00
Ignas Belžinskas .......  ‘|.00
M. Stulginskas ....!.. 1.00
Juozas Jurkenas.......... 0.50
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Mptulaičio-

Matulevičlaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiAkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui.

II. Traiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

in. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus viršelius. Kaina
,2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“DRAUDA S”

2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.


