
» F

MIDWEST 
INTER - LIBRARY 

CENTER 
CHICAOO

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FUBLISHCO BV
Tme Lithuanian Catholic Phcbs Socictv 

4545 Wi»t 63rd Street I Chicaoo 29. III.
Tclefhone L U olo w 5-9500 

LEAOINO OAILV FOR OVER A MILLION LITHUANIAN*

a 107.E..................
5721 CO'TTA'.iE (POVE A 
CHICAGO 37, I L L • DRAUGAS

lietuviu kataliku spaudos draugijos 
LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRABTIS 

SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATOROS 
IR MENO PRIEDU 

DRAUGA9 (STEIGTAS 1909 M

Nr. 244 Frice 7 cents

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
KETVIRTADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 17, 1957 Kaina 7 centai Vol. XU

Chruščevui nepavyko pavilioti Europos socialistu
Komunistų agentai stovi Sovietai viską

prie bažnyčių Čekoslovakijoje skiria karui
Komunistinė spauda praneša, kad „Komiteto už taiką“ rū- \VASHINGTON, spalio 16. — 

pėsčiu neseniai Čekoslovakijoj įvykęs „katalikų kunigų suvažiavi-į Šen. Capehart (R., Ind.) vakar
mas“. Suvažiavimo dalyviams, kurių buvę apie 200, pagrindinę 
kalbą pasakęs minėto komiteto pirmininkas, Sveikatos ministeris 
kun. Plojhar.

Kalbėtojas tarp kitko apgai
lestavęs Vatikano laikyseną ko
munizmo atžvilgiu ir kvietęs su
sirinkusius „melstis ir kovoti“, 
kad Katalikų Bažnyčia išsilaiky
tų reikiamoje augštumoje gyve
namojo momento uždavinių aki- 
vaidoje. Bažnyčiai, — anot kal
bėtojo, — mūsų laikais tenkanti 
pareiga ranka rankon eiti su ko 
munizmu ir smerkti tuos, kurie 
nėra komunistai.

Aklas komunistų įrankis

Jau pats kalbos turinys aiš
kiai pasako, kas yra tas kun. 
Plojhar, kurio „pamokymų“ bu
vo priversti klausytis Čekoslova
kijos kunigai. Jis jau nuo seniai 
yra žinomas kaip aklas komunis 
tų partijos įrankis, savo kunigiš
ką pašaukimą išdavęs, ekskomu
nikuotas kunigas. Jo kalba yra 
verta dėmesio tik dėl to, kad ji 
dar kartą patvirtina, kaip komu
nistai dar ir šiandien yra suinte
resuoti tarp gyventojų pasiro
dyti kitokiais negu iš tikrųjų

sant to, Kulto įstaiga daugeliui 
kunigų neleidžia dirbti parapi
jose ir verčia jieškotis darbo 
fabrikuose. Seserims vienuolėms, 
po daugelio metų, iškentėtų kon 
centracijos stovyklose, paskuti
niu laiku jau leidžiama laisvai 
gyventi mažomis grupėmis, ap
tarnaujant senelių prieglaudas 
ar psichiatrines ligonines. Ta
čiau ir šiandien joms neleidžia
ma palaikyti ryšius su savo vir
šininkėmis, kurios visos yra in
ternuotos, ir priimti novicijas. 
Pažymėtina, kgd vienuolėms lei
džiama dirbti tik senelių prie
glaudose ir psichiatrinėse ligo
ninėse. Tokiu būdu norima su
kliudyti jų socialinę įtaką ap
linkoje. Ar tai nėra taip pat sa
vos rūšies internavimas?

Tėvai bauginami

Tai . tik keletas pavyzdžių. 
Praktiškai visas religinis gyve
nimas yra sukaustytas komunis 
tinių įstaigų kontrolės varžtais.

yra. Jie labai norėtų įkalbėti,Jis yra uždarytas į bažnyčias, 
žmonėms, kad visus Bažnyčios prie kurių nuolat budi partijos 
suvaržymus ir religijos persekio- agentai. Dabartiniai įstatymai, i 
jimus patys tikintieji mielai pri- tiesa, teoretiškai pripažįsta teisę į 
siima, norėdami bendradarbiauti vaikus mokyti religijos. Bet prak 
su komunistais. tiškai tėvai yra bauginami viso-

TZ , . ,. . . mis priemonėmis, kad šia teise
nepasinaudotų. Taip yra komu- 

Kokia yra iš tikrųjų Katalikų nistų valdomoje Čekoslovakijo- 
Bažnyčios padėtis Čekoslovaki- je, panašiai yra ir kituose jų pa-

paskelbė, kad karas tarp Sovie
tų Sąjungos ir Amerikos yra la
bai galimas. Capehart, kuris tik 
grįžo iš 49 d. kelionės, aplankęs 
Sovietų Sąjungą, Lenkiją, Čeko
slovakiją ir dalį Vakarų valsty
bių, apie tokius karo galimumus 
pranešė spaudos konferencijoj.

Paklaustas senatorius, ar yra 
pavojaus, kad Amerika gali būti 
užpulta Rusijos, senatorius at
sakė: „Taip, aš pasakyčiau“. Jis 
galvojąs, kad karo pavojus auga, 
tačiau, žinoma, karo dar nepra
deda.

Savo tvirtinimus senatorius 
remia tuo, kad šiuo metu Sovie
tų Sąjunga visus savo materia
linius išteklius skiria tik karo 
pramonei. Viso to rezultatas yra 
toks, kad sovietijos gyventojas 
neturi nei gerų automobilių, nei i 
skalbimo mašinų ar kitų reik-i 
menų, jie laikosi principo, kad: 
pirmoj eilėj turi būti gaminami 
ginklai. Rusai giriasi, kad ne
turi bedarbių, tačiau jie negali 
jų turėti, kai visas kraštas dir
ba tik karo pramonei. Capehart 
ten lankėsi, kaip senato užsienių 
reikalams komisijos atstovas. 

Baisus stovis

Prezidentas Eisenhoweris tarėsi su apsaugos sekreto
riumi Neil McElroy žemės satelito programos klausimais. Ši 
Baltųjų Rūmų konferencija buvo prieš susirenkant mokslo 
patariamojo komiteto nariams pas prezidentą Eisenhowerj.

(INS)

Chruščev bandė socialistus ♦
kartu susodinti su komunistais

Sovietų Rusija praėjusį antradienį palaimino egiptiečių kari-

joj? Gal dar kai kas prisimena, 
kaip prieš keletą mėnesių Pra
hoje buvo uždaryta komunistinė 
Bažnytinių reikalų įstaiga, ku
ria, kaip ir Sovietų Sąjungoje, 
partija naudojosi, tvarkydama 
bažnytinį krašto gyvenimą. Sa
vaime daugeliui kilo klausimas, 
ar tai nereiškė padėties pasikei
timo? Tačiau labai greitai pa
aiškėjo, kad tai buvo tik tam tik 
ra administracinė reforma. įs
taiga buvo prijungta prie Švie
timo ministerijos ir jos priklau
somybėje toliau vykdė tuos pa
čius senuosius uždavinius. Baž
nyčia tokiu būdu kaip buvo taip 
ir pasilieka griežtoje komunisti
nės valdžios kontrolėje. Tiek 
vyskupai, tiek kunigai kiekvie
name žingsnyje turi klaustis val
džios įstaigų sutikimo. Pavyz
džiui, klebonas svetimam kuni-i 
gui negali leisti savo bažnyčioje 
laikyti šv. mišias be atitinkamos 
valdžios įstaigos leidimo. Arba 
vėl: jei klebonui yra reikalinga 
pagalba atlaidų metu, jis negali 
tiesiog kreiptis į kaimyninį kle
boną, bet turi pirmiau gauti vi
sagalės valdžios įstaigos sutiki
mą. Kunigus, tiek klebonus, tiek 
vikarus, iš vienos parapijos į ki
tą praktiškai perkelti gali taip 
pat tik komunistinės valdžios įs
taigos, nes vyskupas visuomet 
turi prašyti jų leidimo. Vyskupų 
konferencijos gali vykti tik Kul
to įstaigos patalpose, dalyvau
jant komunistų partijos pareigū
nams.

Kunigų stoka jaučiama beveik 
visoje Čekoslovakijoje. Nepai-

Sovietai savo moksliniams rei 
kalama naudoja vokiečių moksli
ninkus, gi visuose meno, filmų 
pastatymuose bei parengimuose 
sovietai taip moka pasirodyti, 
kad žymiausias Amerikos pasta
tymų ruošėjas Bily Rose atrody
tų kaip krosnininkas. Tačiau Ru 
sijos gyventojai, palyginus su 
Amerikos standartu, neturi nie
ko. Rusijoj ir visuose geležinės

vergtuosc kraštuose. Ir visa tai.
Maskvos agentai vadina „religi
jos laisve“. Tarsi žmonės jau ne
žinotų, kas yra laisvė ir kokia uždangos kraštuose viešpatauja 
laisvė priklauso religijai. baisus skurdas.

Potvynis Ispanijoje Lenkai gaudo
valencia, Ispanija, spal.: Amerikos dolerius

16. — Ispanijos Viduržemio pa
jūrio apylinkėje siaučia nepa
prastas potvynis. Daugiau kaip 
60 asmenų žuvo potvynyje. Sa
vaitę siautė gausus lietus.

• Turkija turi 500,000 vyrų 
armiją, o Sirija — 50,000.

KALENDORIUS

Spalio 17 d.: šv. Margarita 
Alacoque; lietuviški: Saigūnas 
ir Gytė.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 6:08. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir švelni oro 
temperatūra.

jr*

i

Federalinis teisėjai F. Diekin- 
rcAi IZtts sėdi savo raštinėje Wa- 
shingtone, išleidęs įsakymą, drau
džiantį Hoffai ir kitiems pareigū
nams užimti pareigas išvežioto- 
jų (teamsters) unijoje. Jis jsakė 
teamsteriams pasirodyti spalio 21 
d. teisme, kad įrodytų, kodėl išve- 
žiotojų suvažiavimas neturėtų bū- 

| ti paskelbtas neteisėtu ir neturin- 
. čiu galios. (INS)

VARŠUVA, spal. 16. — Ko
munistinėje Lenkijoje oficialiai 
bankuose už Amerikos dolerį te
duoda 3.90 zlotų. Paprasto res
torano silpni pietūs kainuoja 60 
zlotų. Paskutiniu laiku užsienie
čiam turistam jau duoda 24 zlo
tus. Juodoje biržoje doleris svy
ruoja tarp 150 — 200 zlotų. Žmo
nės dolerius labai graibsto, bet 
sučiupti eina už grotų, o užsie
niečiai tuoj pat išsiunčiami iš 
Lenkijos.

Knygų parodoje kitataučiai 
jieško lietuviškų knygų

ZIGMAS KUNGYS, Frankfurt, Vokietija

FRANKFURT, Main., Vokietija, spalio 15. — Iš griuvėsių 
prikeltam ir sunkiai beatpažįstamam Frankfurto mieste šiuo metu 
nuolat daromos parodos. Šiomis dienomis čia vyksta spaudos pa
roda, kur didžiausios leidyklos išstatė savo vertingiausius leidi
nius.

Labai gražiai ir turtingai at
rodo anglų virš 200 leidyklų,
Šveicarijos — 100, Prancūzijos 
— 69, Ispanijos — 62, Austri
jos — 40, Olandijos — 36, Ita
lijos — 28 ir daug leidyklų iš 
JAV bei pačios Vokietijos. Izrae 
lis irgi išstatė savo leidinius, 
daugiausia hebrajų kalba. Viena
me Izraelio leidinyje yra ir Ril- 
kės „Kornet“.
Knygos ir politika ir lietuviai

Parodoje turėjo dalyvauti ir 
komunistinė Kinija, tačiau daly
vaujant Formozai komunistinės 
Kinijos leidyklos su savo leidi
niais nepasirodė. Sovietai atsiun 
tė savo leidinius, tačiau parodoje 
tarnautojus pasamdė vietinius 
vokiečius. Sovietų Sąjungos len
tynose stūkso 36 tomai Lenino 
raštų ir 13 — Stalino, gi Tolsto
jaus raštų tėra tik du tomai.
Taip pat išstatyta daugybė spal
votų žurnalų ir iliustruotų kny
gų vaikams. Sovietinių leidinių

Vyriausybe nutarė
AMMAN, Jordanas, spal. 16. 

— Jordano vyriausybė nutarė, 
kad asmenys, pas kuriuos bus 
rasta nešantis sprogstamą me
džiagą, bus baudžiami mirties 
bausme.

nių dalinių išlaipinimą Sirijoje, 
pelnyti iš Artimųjų Rytų krizės.

Sovietų Sąjungos komunistų 
bosas Nikita Chruščev bando va’ 
karinės Europos socialistų par- i 
tijas įtraukti į populiarų frontą 
su komunistais, įspėdamas, kad, 
girdi, Vakarai traukiami į karą. 
Bet nekomunistiniai socialistai 
šaltai reagavo.

Padėjo antspaudą

Sovietų premjero pagalbinin
kas A. I. Mikojan padėjo ant
spaudą ant Egipto prezidento 
Nasserio žygių pasiųsti egiptie
čių karinius dalinius į Siriją. Mi 
kojan Afganistano ambasados 
Maskvoje priėmime pareiškė, 
kad Egiptas gerai pasielgė, pa
siųsdamas savo karius į Siriją. 
Bet arabų valstybės yra nuste
busios Nasserio žygiu.

Vakarų Europoje daug kalba
ma, kaip Chruščev bandė prisivi
lioti socialistus, aplenkdamas vy 
riausybes. Chruščev pasiuntė 
laiškus Europos socialistų parti
jų vadams. Chruščev kaltina, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės skatina Turkiją užpulti Si
riją.

Norėdamas socialistų paramos 
sovietų pozicijai, Chruščev pa
rašė: „Didėjančioje karinio kon
flikto aplink Siriją grėsmėje glū 
di dideli karo pavojai“.

Liepė eiti į Jungtines Tautas

Influenza uždarė
Istambulo mokyklas

ISTANBUL, Turkija, spal. 16. 
— Istanbulo pareigūnai įsakė už 
daryti visas pradines ir viduri
nes mokyklas penkiom dienom, 
nes aziatiška influenza siaučia 
Istanbule.

Gyvena pagal pavardę

Ir Maskva nori politiškai pasi-

Kiauri stogai
darbovietėse

MASKVA. — „Pravda“ Nr. 
278 ragina geriau pasiruošti žie 
mai, ypač sutaisyti kiaurus sto
gus. Esą Charkovo traktorių 
fabrike lyjant teka vanduo ant 
mašinų, ir tai mažai tekelia rū
pesčio direktoriui.

Skaudi nelaimė
CAMP PENDLETON, Calif., 

spal. 16. — Vienas jūrininkas žu 
vo ir 12 kitų sužeista, vakar spro 
gus bazukos šoviniui.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Rytinė Vokietija. Praėjusį 

sekmadienį rytinės Vokietijos 
valdžia staiga panaikino seną
sias markes ir išleido naujas ir 
iškeitė kiekvienam gyventojui po 
300 markių (apie tai esame jau 
rašę). Rytinės Vokietijos 18 mi
lionų gyventojų apiplėšta. Bet 
apiplėšimas dar nesibaigia. Kas 
turi daugiau kaip 300 markių na 
mie ar banke, turi paaiškinti ko 
munistų tardytojams, kaip jis 
tuos pinigus sutaupė. Daugiau
sia bus apiplėšti smulkūs preky 
bininkai ir ūkininkai.

• Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bedarbių skaičius padidė
jo 700,000 nuo rugpjūčio iki rug 
sėjo mėn.

Britanijos socialistų darbo 
partija buvo pirmoji, kuri atme
tė Chruščevo pasiūlymą sėstis 
kartu su komunistais už vieno
politinio stalo. Darbiečių vadas . « .
Hugh Gaitskell Rusijai liepė eiti U pakelti telefono mokėsiu. Pr. 
j Jungtines Tautas ,kad ten bū-;vat,ems abonentams teks mokė
tų apsvarstyti sovietų kaltini-' u papildomai po 35 cent raene-

New Yorko valstybėje teis

Jugoslavija pripažino
rytinę Vokietiją

VVASHINGTON, D. C., spal. 
16. — Jungtinės Amerikos Vals
tybės vakar ryte apgailestavo, 
kad Jugoslavija nutarė pripažin
ti rytinę Vokietiją.

Jugoslavija vakar vakare for
maliai pranešė, kad ji pripažino 
komunistinę rytinę Vokietiją.

I Amerika auga
VVASHINGTON, D. C., spal. 

16. — Cenzo biuras vakar pra
nešė, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės spalio 1 d. turėjo 171,- 
790,000 gyventojų. Paaugo 20,- 
657,000 arba 13.7 proc. nuo 1950 
metų.

Sputnik čia pat, bet
niekas nematė

CHICAGO, III., spal. 17. — So
vietų žemės satelitas (sputnik) 
vakar ryte buvo virš Chicagos, 
bet niekas jo nematė. Mokslinin
kai tvirtina, kad satelitas dar 
savaitę skraidys.

OKLAHOMA CITY, epai. 16. 
— 32 metų vyras vieną dieną 

skyriuje yra išstatyta Maironio praleido kalėjime po jo 37-to 
raštai, Cvirkos Žemė maitintoja, arešto. Jo vardas: Daniel Drun- 
Donelaičio Metai, Juškos Dainos kard.
ir kt. Lenkai, vengrai, čekai ir =============================
jugoslavai išstatė savo leidinius 
šalia rusų, tačiau atskirai.

Laisvoji lietuvių spauda

Paroda labai lankoma ir kiek
viena leidykla stengiasi ko ge
riau išreklamuoti savo leidinius.
Vienos Afrikos leidyklos leidi
nius reklamuoja juoduke, pasi- 
puošiusi dviem virtinėm karo
lių. Laisvosios lietuvių spaudos 
skyrių suorganizavo dr. J. Gri
nius labai paskubomis. Salia lie
tuvių yra išsistatę latviai ir es
tai. Žiūrovai labai domisi lietu
vių leidiniais ir tiesiog ne vienas 
prašo supažindinti su geriau
siais lietuvių leidiniais, kuriuos 
jie nori išsiversti į savo kalbą ir 
išleisti. Bloga, kad nėra jokių 
prospektų ir adresų ir negalima 
suteikti jokių informacijų apie 
leidyklas.

Olandas prašo lietuviškų 
maldaknygių

Mūsų korespondentui besilan
kant parodoje, vienas olandas 
paprašė lietuviškų maldaknygių, 
kurias jis norįs įteikti parapie
čiams lietuviams, kurių ten esą 
apie 35. Jis specialiai atvažiavęs 
tam tikslui. Korespondentas nie
ko daugiau negalėjo padaryti, 
kaip duoti „Draugo“ ir „Darbi
ninko“ adresus.

mai: Vakarų — Artimųjų Rytų 
politika vedanti pasaulį į karo 
pakrantę.

Norvegijos socialistų partija 
atmetė Chruščevo laišką, nes ji 
nenori vesti užsienio reikalų po
litikos nepriklausomai nuo vy
riausybės.

Danijos socialistai taipgi šal
tai pažvelgė į Chruščevo laišką.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV valstybės sekretorius Dulles vakar spaudos konfe
rencijoje pasakė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės turi būti sar
gyboje prieš galimą Sirijos ir Rusijos ataką prieš Turkiją. Jei Si
rija ir Rusija užpultų Turkiją, Amerika gintų Turkiją.

— Sirija formaliai kreipėsi į Jungtines Tautas, kad Turkija 
ruošiasi pulti Siriją.

— Įtempimas dėl Sirijos ir sovietų žemės satelito (sputnik) 
vis auga. Sirijos padėtis aštrinama.

— Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras princas Pily
pas vakar iš Kanados 'atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes, 
kur viešės 6 dienas.

— Beveik pusė parašiutininkų iš 1,100 ištraukiama iš Little 
Rock, Ark., kur buvo atsiųsti įvykdyti integraciją Little Rock 
Central augštesnėje mokykloje. Parašiutininkai grįžta į Ft. Camp
bell, Ky.

— Turkija ar Lebanas prašytų prezidentą Eiscnhoįverį pri
taikyti jo Artimųjų Rytų doktriną, jei jos liktų komunistinės 
agresijos aukomis.

— Jordano karalius Hussein įspėjo, kad „ncarabų rankos” 
bando primesti nepopuliarų režimą Sirijai ir ji stumiama nuo tra
dicinės arabų politikos.

— Jungtinių Amerikos Valstybių valstybės departamentas 
nesijaudina dėl Egipto kariuomenės išlaipinimo Sirijoje.

— Louisianojc vakar siautė didelė audra.
— Sirija vakar pareikalavo Jungtinių Tautų griebtis priemo

nių prieš Turkijos karinę grėsmę Sirijos saugumui. Sirija skun
džiasi, kad Turkija sutelkė savo kariuomenę prie Sirijos pasienio.

— Prancūzijos elektros ir gazo darbininkai vakar paskelbė 
21/ valandų streiką, prašydami didesnio atlyginimo.

siui, įstaigoms po vieną dolerį.

• Sovietų satelitas. Apie so
vietų pasiruošimus paleisti sate
litą Amerikos saugumas prane
šė balandžio mėn., bet valstybės 
saugumo taryboje tai žiniai dau
gumas buvo labai skeptiški, ja 
netikėjo.

Z
• Sovietų „/zvestija” aiškina, 

kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse persekiojami rusai ir kiti 
slavai. Taip kaltina prof. Ma- 
kar, kuris buvo Amerikos rake
tos laboratorijoje ir parėjusių 
metų gruodžio mėn. grįžo į Uk
rainą.

\ t
• Japonija. Tokio mieste ry

šiumi su satelitu pakilo kainos 
akcijų Marso žemei eksploatuo
ti. Iš 55 cent. pakilo iki 2.58 dol.

• Atominį kurą gamina Kana
doje. Pirmoji įmonė, gaminanti 
atominį kurą, pradėjo veikti 
Port Hope, 60 mylių nuo Toron
to. Ji pagamina geležies gaba
lus su dideliu uranijaus kiekiu ir 
siunčia juos atominiam reakto
riui į Chalk River. Bendrovė pa
vadinta American Machine and 
Foundry Atomics Canada Ltd. 
Jos centras yra Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse.

Bendrovės pirmininkas Paiter 
son atidarymo proga pasakė, 
kad atominė energija tebėra pra
dinėje stadijoje ir jos vertė pa
saulio opinijoj buvo gerokai per
dėta. J. S. Dunean, Ontario hy- 
droelcktrinės jėgainės pirm., pa
sisakė laukiąs atominės energi
jos panaudojimo savo provinci
joje, nes be to tektų nuo 1982 m. 
importuoti iš JAV kasmet už 
500 milionų dolerių anglių.
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BŪK CHICAGOJE 
SPALIO 27 DIENĄ!

.1. .1. BACHUNAS, HODUH, .MICH.

Nereikėtų man tuip rašyti, jeigu būčiau chicuyie- 
tis... Aš esu tik buvęs chicayietis. Bet spalio 27 dieną, 
1957 m. vėl būsiu tikras ehicagietis. Nes noriu daly
vauti jubilėjiniame MARGUČIO koncerte ir bankete.

Nors Chicagos Conrad Hiltun viešbučio salės yra 
labai didelės, aš tačiau kiek prisibijau su šiuo savo 
kvietimu. Esu tikras, kad vieni lietuviai chicagiečiai 
jas užpildys per MARGUČIO koncertą, tad kur mes 
svečiai iš kitų vietų bepasidėsimet Prisibijau, kad ne
ištiktų bėda: vėliau pasakysite, štai Bachunas kvietė 
atvykti, atvykome, vietos nebebuvo, turėjome spaustis, 
kaip silkių bačkoje.

Bet iš antros pusės, pasitikiu koncerto organiza
torių sugebėjimais. Jeigu jie iš anksto žinos, kiek sve
čių atvyksta iš tolimesnių lietuviškų kolonijų, tai tik
riausia pasirūpins, kad kiekvienam užtektų vietos ir 
oro ir netektų būti silke bačkoje.

Kaip jau spaudoje skaitėte, iš tikrųjų šis MARGU
ČIO trisdešimt metų jubilėjinis koncertas ir banketas 
turės būti nepaprastas ir ne eilinis. Tai rodo jam pa
rinkta vieta ir dar labiau — jo programa. Čia įvyks 
savo rūšies naujas lietuvių kultūrinis sąskrydis.

Programoje numatyta Chicagos Simfoninio Orkes
tro (iš 7Q asmenų) koncertas, kuriam pakviestas diri
guoti Vytautas Marijošius. Buvęs Kauno operos diri
gentas, Vytautas Marijošius, bendra nuomone, yrą pats 
geriausias ir pajėgiausias lietuvis dirigentas laisva
jame pasaulyje.

O dėl Stasio Baranausko — niekas nesiginčysime, 
kad tai pats geriausias, stipriausias ir mėgiamiausias 
lietuvis tenoras laisvajame pasaulyje. Tenoras, kuris 
nuolat savo dainavimu gražėja ir auga ir kurio laukia 
didelė ateitis. Tobulinęsis dainavimo mene Italijoje 
per ištisus praėjusius metus, jis vėl mums pasirodys 
savo naujojoje didybėje. Stasys dainuos lietuviškas 
dainas ir operų arijas.

Koncerte išgirsime ir vieną neįprastą viešnią. Tai 
— Lily Pons, sopranas, visų didžiųjų pasaulio operos 
scenų dainininkė, viena iš pirmaujančių pasaulinių 
operos žvaigždžių. Lily Pons yra prancūzė, savo laiku 
išgarsėjusi Paryžiaus Didžiojoje Operoje, dainavusi 
Milano Scaloje ir ilgą laiką New Yorko Metropolitan 
Operoje. Jau ilgesnis laikas kai gyvena Amerikoje ir 
yra ištekėjusi už plačiai žinomo orkestrų dirigento 
Kastelanetz.

Be viso to, MARGUČIO štabas ruošiasi koncerto 
dalyviams kaiką papasakoti ir nuo savęs apie save. 
Bet šios „prakalbos“ bus visai kitokio pobūdžio, negu 
įprasta mūsų estradose. MARGUTIS ne pasakos, bet 
vaizdais parodys keliolika ryškiausių momentų iš savo 
praeities. Tam tikslui jau paruošta įdomi spalvota 
filmą.

Atsižvelgiant į tokio didelio masto parengimą, pir
maeilę meninių jėgų programą ir pirmaeiles patalpas, 
savaime suprantama, susidaro itin stambios išlaidos. 
Bet skaičiuojant, kad MARGUČIO didieji parengimai 
visada sutraukia tūkstančius svečių, bilietų kainos nu
sistatyta palikti tik vidutinės. Koncertui ir šokiams 
numatytos trijų rūšių kainos — 2.00, 3.00 ir 1^.50 dole
rių, gi banketui tik 4 doleriai. Bilietus iš anksto gali
ma ir patartina užsisakyti MARGUČIO įstaigoje 6755 
So. Westem Avė., Chicago, III., tel. GRovehill 6-22Ą2.

Aš manau ir esu tikras, kad kiekvienas iš mūsų, 
ne tik chicagiečiai, bet ir svečiai iš tolimesnių kolonijų, 
kurie atvyksime į MARGUČIO jubilėjinį koncertą - ba
lių š. m. spalio 27 dieną Chicagoje, — nesigailėsime. 
Tai bus ne tik mūsų dėkingumo pareiškimas MARGU
ČIUI už jo trisdešimties metų tęstą lietuvių kalbos, 
dvasios ir lietuviško meno puoselėjimo darbą, bet kar
tu tai bus maloni lietuviška šventė, stambus lietuvių 
sąskrydis Chicagoje.

Tad iki ppsimatymo koncerte!

(SKELBIMAS)

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 W. Green St., Urbana, IU. 
............................... ....... ................ ,

SAS suvažiavimo rezoliucijos
1. Suvažiavimas pakartoja viškoje periodinėje spaudoje. Su 

1956 metų SAS suvažiavimo važiaviams taip pat iškelia rei- 
rezoliuciją, išreiškusią studentų kalingumą ateitininkiškoje spau 
ateitininkų nusistatymą lietuvių doje dažniau ir plačiai) pasisa- 
politinių grupių atžvilgiu. Su-1 kyti aktualiais veiklos bei ide- 
važiavimas kartu išreiškia savo1 ologijos klausimais.
griežtą nepasitenkinimą krikščio 
niškojo bloko politinių grupių 
tarpusavio santykiais ir kviečia 
jas artimiausioje ateityje jieš
koti bendradarbiavimo galimy
bių. Studentai ateitininkai, įdė
miai stebėdami lietuviškojo gy
venimo padėtį ir raidą, laiko po
litiniame susigrupavime paste- 

į bimą perdėtą savų interesų ak- 
i centavimą žalingu Lietuvos lais
vės kovoje. Dėl tokio neigiamo 
veiklos pobūdžio SAS nariai pa
kartotinai raginami nesi jungti

kestj pirmojo mokslo metų se
mestro laikotarpyje, nebent raš
tiškai atleidžiamas organizacinio 
vieneto valdybos arba SAS CV

SAS APLINKRAŠTIS NR. 4 
Draugovių v-bų suvažiavimas

Š. m. lapkričio 28 d. (Padėkos 
dieną) New Yorke ruošiamas

Atleidimas gali būti suteikiamas SAS draugovių valdybų suvažia-
tik pateikus rimtą priežastį.

4. Nariai ar vienetai, nesumo-Į 
kėję nario mokesčio iki kovo 11 
d., netenka teisės rinkti atsto
vus į SAS visuotinį suvažiavi
mą.

5. SAS iždas prašo ko grei
čiau sumokėti nario mokestį ir 
pageidauja, kad jis būtų sumo
kamas iš karto.

Parengimų pelnag

Remiantis SAS įstatų 48 str., 
% gryno parengimo pelno y- 

ra skiriama SAS CV iždui. 
(SAS iždas nebus įžeistas ir di
desnės negu 25% sumos!).

25 w

(Nukelta į 0 psl.)

TaL REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIBlJItOje 
l.IFTUVia OTDTTOJAi)

8925 West 59tb Street
Vai. Pirmad., autrad., ketvlrtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:,0—8:20
vai. vak. Trečlad. ir Seštad. 1—4 v. 
P- P.

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iŠ oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1084

KALAKUTAS DOVANAI
Km pirkt televizija ar šaldytuvų ps*

BALYS RADIO t TELEVISION SALES t SERVICE
2646 West 71st Street PRospeet 8-5874

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | TISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProteMstas

Araratal-Protezal. Med. ban 
dėtai. Spec. pagalba kojon 

(Arch Hupports) Ir Lt.
Vai. 9 4 Ir (-8 Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 68rd St, Chioago 29. III 

L l PRospeet i mihi

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42TO VV. 63rd 8t 
Ofiso Irt. REliance 6-4410 

Kexi,i. telef. GRovehill. 8-0617 
Valandos: 1-2 p. m.. 6-8 p. m. 

Penktad. Uk po pietą.
Trečlad lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2836 
KeztdencUoe: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampaa 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 y. vak 
Seštad nno 3 Iki 6 vai., lšskyr. sek

OR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
fClvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 6-2234

5002 We«t i«th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall S-0363 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
Ofisu ir ree.: 5100 8. Westent Avė 
Tel. PRospeet 8-1223 arba YVE 6-667"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

'rel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6136

DR. ¥. P. TUMASONIS
CH1RURGA9

2454 West 71st Street
(7Ist lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—6: šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speclulybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street
(09-os ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
Šeštadteniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-3400
Rezid. PRospeet 0-3400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlėlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

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

rel. ofiso VIctorv 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 We»t Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-6446, rea. HE.4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Se. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-666* 

Rezid. 6600 8. Arteslan Are.
VAL. 11 ▼. r. Iki S p. p.i 6—7 v. v.

Tel. ofiso lr buto OLymplo 1-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cieero
Kaadlan 1-1 vai. Ir 8 s vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Oflao telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatalllepia, Saukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:10 v

Trečlad. tik ausltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South YVeetern Avenue
(MEIUCAL BilLDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.— 8 vai. vakare Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 

1 vai ryto lkl 8 vai. popiet
Office trt. RE 7-1168 

Res. tel. W Al brook 5-3706

5. Suvažiavimas džiaugiasi
ALRKF atsiektais laimėjimais 
jaunimo stovyklavietės įsteigi
me ir dėkingai įvertiną paskirų 
asmenų įdėtą darbą. Suvažia
vimas ragina pajėgiančius ir y- 
patingai jau mokslą baigusius
SAS narius prisidėti prie toli- Ar dlbUnlal dantys iškrinta, slydi- 

. ,. , , . . , nfija ar kliba kai kalbate, valgote,
mesniO šios stovyklavietės vys- juokiatfis lr čiaudfijate. Nebūkite 

varginami arba apsunkinami su to
kiais nemalonum&is. FASTEETH, al- 
kaliniai (be-rūgšties) milteliai užbar
styti ant plokštelių, laiko dirbtinius 
dantis daug tvirčiau. Jausitės sma
giau bei turėsite didesni patogumų. 
Jokios limpančios košės skonio nei 
jausmo. Pirkite FASTEETH šiandien
bet kurioje vaistinėje.

tymo pinigine parama.
SAS suvažiavimo nutarimų 

ir rezoliucijų komisija

, . . .... . . NAUJA VALDYBA BOSTONEaktyvion P°ht.mų grupių ve.*-, Tifc id5jus mokslo me.
lon. Suvažiavimas griežta, pas.- studen(a.
sako pnes betkokio politinio ele- ... ...„ , .. ......... ninkai susinnko naujosmento skverbimąsi į ateitminki- valdy

bos rinkti. Keturi išrinktieji 
šiaip pasiskirstė pareigomis: Ro 

2. Studentų Ateitininkų Sąjun1 mas Leimonas — pirmininkas,

jos tarpą.

gos suvažiavimas mato reikalą 
atkreipti savo narių dėmesį į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir pastangas. Suvažiavi
mas ragina visus ateitininkus 
visų pirma būti gyvais ir kūry
bingais JAV Lietuvių Bendruo
menės nariais. Su savo turimu 
organizaciniu patyrimu ir suge
bėjimu tapti patraukiančiais jos 
vadovais ir prisidėti prie bend
ruomeninės idėjos puoselėjimo ’r 
plėtimo. Konkrečiu žingsniu stu 
dentai ateitininkai įsijungia į 
Lietuvių Bendruomenės organi-

Lilija Keturakytė — sekretorė, 
Myklos Pakštys — iždininkas ir 
Sigitas Leimonas — korespon
dentas.

Šiais metais nauja valdyba ža
da draugovės veiklą padaryti 
naudinga ir įdomia. Kadangi šių 
metų studijinė tema yra iš reli
ginės srities, tai, laukdami C.V. 
programos, nagrinėsime savo pa 
sirinktas temas religiniais klau
simais. Sekančiam susirinkimui 
jau yra pakviestas At-kų Fed. 
dvasios vadas tėvas V. Gidžiū
nas, kuris šiuo metu lietuvių pa-

zacinę sistemą draugovėmis — rapijoje veda misijas.
seniūnijomis.

3. Išklausęs SAS atstovo^ dr. 
P. V. Vyganto pranešimą iš Pax 
Romanos tarpfederacinio kong
reso San Salvadore, suvažiavi
mas džiaugiasi Pax Romanos 
pasaulinio judėjimo plačiu išsi
vystymu ir galinga apimtimi ir 
reiškia šiam judėjimui savo vis
pusišką pritarimą bei jungia į

j jį savo jėgas.
, Matydami Pax Romanos ju
dėjime randamo pasaulinio fo
rumo naudingumą Lietuvos rei
kalams, studentai ateitininkai 
dės intensyvias pastangas jame 
kūrybingai reikštis. Tuo pačiu 
įžvelgdami Pax Romanos judė
jimo narių organizacinės siste
mos ir formos jieškojimo pa
stangas, studentai ateitininkai 
ryžtasi ten kelti ateitininkijos 
per eilę metų sukurtas ir išgvil
dentas organizacines apraiškas 
ir patirtį.

4. Suvažiavimas kreipiasi į vi
sus sąjungos narius, įpareigoda
mas juos aktyviau reikštis lietu-

STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyoe Avo. Telef. Vlrglnla 7-7007

-V--7.................................... ' J?

1957.X.10
SAS iždininkas

Neapleiskite Klydinėjančių

DIRBTINIU DANTŲ

Bostono draugovės nariai ak
tyviai veikia ir kitur. Pvz. pen
ki nariai sudaro beveik visą M. 
A. S. Rytų apygardos valdybą 
ir šią vasarą suorganizavo moks 
leivių at-kų stovyklą Mariana-

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5480 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

i’Ri valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadlan išskyrus trečlad. lr 
Seštad

Rm tel GRovehill 6-5608

Tel. oflao WA 6-3010, rea. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; Šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta._________________________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

. GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai.: kaadien 10-12 vai. h- 7-* vai. 
vak. fleštadleniala 10-i vai .Trečla- 
dlenlals uždaryta. Kt. laiku susitarus

Oflao telefonas: PR 8-3923 
Rea telef. VVAlbrook 6-6076

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

i Kampaa 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-3700. Namų — PR 6-4732

D R. t. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 jr Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 lkl 4 vai. p.p., antrad. lr 

penktad nuo 5 iki 8 vai. vak.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-3700 
Rez. PR 6-38O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.: kaadien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Boto 1658 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien, nuo fl v. t. lkt 9 v. v!.l 
Vai,: kasdien nuo 6 v. ▼. lkl 9 v. y.,

Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo I 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6764 
Buto—BEverly 8-8946

fiošt&d* 2 A v&l.
polyje. Taip pat visi draugovės Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti.
nariai dalyvauja JAV Liet. Stu
dentų S-gos veikloj ir žada šiais 
metais dar uoliau pasireikšti. Da 
bar draugovėje yra 20 narių, 
bet tikimės, kad skaičius greitai 
padidės. Agis

SAS APIJNKRAŠTIS NR. 3 
IŽDO REIKALAIS

Iždininko adresas: Feliksas 
Palubinskas, 6838 So. Campbell 
Avė., Chicago 29, III. »

SAS nario mokestis

1. SAS nario mokestis yra 3 
doleriai metams.

2. $2 siunčiami SAS CV; $1 
lieka vieneto organizaciniams 
reikalams.

3. Kiekivenas narys ir kandi
datas privalo užmokėt.inario mo

■----------- --------------------

Telef. oflao LAfayette 3-6O4S 
Rea.: VVAlbrook 5-SO48

~>l. ofiso HE.4-684*. rss. HE.4-2924
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 7 Ist Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-* 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Ohicago 33, Oi 

telefonas REpubUc 7-4300
Rjatdencla: GRovehill 0-3101

t pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 3-4 lr nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030.

6oa teL BEverbf 3-8344

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whippie Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; S—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-4*40.

Namų — CEdarerest 3-7784

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien 2—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd SL, tel. ReDubUc 7-8818.

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos Instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunčfaune.

SPALIŲ MftNUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 49 — 22 «V. bruto 120.75 
Kūrio 1000 Or. .
Sviesto 860 Or. >
šokolado 1000 Or.
Ameri k. cigarečių 60 
Kakavos 456 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 1868 Or.
Pieno miltelių 1368 Or.
•Kepimui alyvos 1500 Or.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-37OO 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spac. akušerija ir moterų ligų 

2454 We«t 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampan) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Bešadleniats 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telefonas — BIshop 7-9625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad tr sekmad tik susitarus

No.
10

7 — 10 sv. cukraus, 
sv. taukų ....................... *16.25

No. 8 — -20 sv. cukraus *11.61

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų ...................................... *20.90

No. 20 — 20 sv. kvietinių
miltų ...................................... 110.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
6 sv. Balam! Ir 6 ttv. 
bacono ........................... .. 132.75

1

No. 38 — 20 sv. ryžtų .. *13.25

No. 46-22 sv. brt. 9 dfiž.
bacono ......................... *28.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dėž.
kumpio .. . 82.88

No. 48 — 20 sv. Salaml *80.94

PATRIA 3IF1

No. 58 — 22 sv. bruto an
tiškų medžiagų ............... 166.64
Juodas šilkas pamušalui 64 Inčų

platumo, 5 yardal. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna. 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, plika lygi. 
juoda, ruda Ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Vist siuntiniai pilnai apmokėti
Ir 100% garantuoti, tik J Sibiru 
pridėti 11.40 už paštą maisto siun
tiniams Ir $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

8741 West 26th St, Chicago 28, III. USA Tel. CRawford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas KavaUaudkaa). Tel.: LA 8-2021. 

6009 Superior Ava, Cleveland S, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W. 

Grand Rapids 4, MIcMgan

Oflao telef. YArds 7—1133
Beeldencųos — STewart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 WeBt S5th Street 
(kampaa Halsted lr 16-ta gatv» 

VAL. 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RB 7->l**
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
fCITCTTTVTB GYDYTOJAS)
2MM Went SSrd Street

VAL kasdien noo >—4 p. p. Ir 7:8» 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehill' 6*1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos. 9- iz ir i » * » pagal
•usitsrtms Išskyrus trečiadieniu. 

2422 W. Marųuette Road

Ofiso iv buto tel. OLympie 8-1381

S DR. P. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1497 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

lr Ieštad. Uk 10—12 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PF.C. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINttS LIGOS
2746 Weat 69th Street 

Priešais flv. Kryžiaus llgonln,
Telef. REpnblic 7-9930 

▼AL.: Pirm., antr., Kert., penkt.
nuo 9 Iki 11 ryt* lr nuo 6:00—8:00. 
flešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina skis ir pritaiko aklnlna

keičia suklos tar rėmas 
4465 B. Oallfornia Ava. .YA 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki S vak. (trečlad. už
daryta). Ieštad. 10 ryto lkl 8 v. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA8 

Virš 96 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-189* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
156 West 85th Street

Vai. nuo 10 lkl 2. nuo 8 lkl 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 b 
šeštadieniais nuo 1 o iki 2 vai, p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
\

Palengvinu aklų {tempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tę. Prirėnku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais maiiauzius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
{ mokyklos valkus

4712 South Aahland Avė. 
Tel. YArds 7-1878 

Vai. 10:10 Iki 7 v. vak. fleštad. 10:81 
•Irt s vai Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4546 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500

Entered as Hecon<l.Cinas Matter March 31, 1916, at Chicago, 
Under the Aet of March 3, 1879

Illinois

Member of the Catholic Press Ass'n 
Published daily. exept Hundays, 

by the
Lithuanian Catholic Press Society

PRENUMERATA: Metams
Chicagoj Ir Clceroj *12.00
Kitur JAV lr Kanadoj *10.00
Užsienyje *12.00

SUBSCRIPTION RATE8 
*10.00 per year outside of Chicago 

■*12.00 per year ln Chicago & Cicero 
*10.00 per year ln Canada 
Foreign *12.00 per year

meto 
*6.50 
*5.60 
*6.50

3 mfin.
*2.50
*3.00
*3.50

1 mėn. 
*1.50 
,1.25 
*1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra, flesunaudotų stralpanlų ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kuinus prisioučiainos gavus prašymą.
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MASKVOS SIEKIMAI
i

Maskvos kėslai ir siekimai yra visiems gerai žinomi. Gal 
tik tie nieko arba mažai apie juos težino, kurie nenori žinoti.

Dirbtinio mėnulio — Sputniko — paleidimas aplink žemę, tie
sa, nėra menkas dalykas. Į jj reikia rimtai žiūrėti. Atrodo, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė ir mokslininkai taip 
ir daro.

Aną kartą šioje vietoje rašėme, kad Sputnikas keliauja ap
link žemę nevien rusų mokslinnikų dėka. Į jj yra jdėta nemažai 
ir kitų tautų, ypač amerikiečių, išradimų, kuriuos rusai pajėgė 
išgauti iš Amerikos savo šnipų tinklų pagalba. Kad tai buvo 
pasakyta ne iš piršto žinias išlaužus, didžiojoje spaudoje paskelb
ti komunikatai ir radijo bei televizijos komentatoriai patvirtino. 
Jei iš valdžios šaltinių nesulaukiame pasisakymo tuo įeikalu, tai 
dėl to, kad jai nesmagu prisipažinti, jog neapsaugojo visų savųjų 
karinių ir mokslinių paslapčių.

Kaip visais kitais atvejais, taip ir dabar bolševikai neišlai
kė savo duotojo žodžio — sulaužė susitarimus su Vakarais. Prieš 
paleisdami kelionei Sputniką, jie turėjo pasitarti su kitomis vals
tybėmis, susirūpinusiomis tuo pačiu reikalu ir gaminusiomis dirb
tinius mėnulius. Bet Maskva to nepadarė. Kodėl nepadarė, yra 
labai lengva suprasti.

Maskva sugalvojo, kad “mėnulis” — Sputnikas — bus sėk
mingesnis propagandininkas, negu pats Chruščevas. Chruščevas, 
apkeliavęs daug kraštų, nedidelj įspūdį tepadarė. Kai kur jo at
silankymo pasekmės buvo neigiamos. Nevisur išsigąsta jo pa
grasinimų, ne visur patikėta jo pučiamu burbulu apie didelę So
vietų Rusijos karinę ir kitokią galybę.

Atsižvelgdami į tai, bolševikai ir pasiskubino sulaužyti su
sitarimus, užbėgdami už akių visiems kitiems, kad galėtų pasi
daryti sau didesnį propagandinį kapitalą, pirmieji paleisdami 
“mėnulį” į erdves. Jie šį tikslą pasiekė. Šiandien pasaulyje apie 
Sputniką jau daugiau kalbama, negu apie Chruščevą — ar tas 
jam patinka, ar ne. Bet tai duoda Chruščevui naujus galimumus 
pa terorizuoti Vakarus savo laimėjimais kariniuose ir moksli
niuose dalykuose, šiandien jis drąsiau negu bet kada kaltina 
Jungtines Amerikos Valstybes imperializmu, kurstymu Turkijos 
prieš Siriją ir noru pasiglemžti Artimuosius Rytus. Darydamas 
šiuos ir kitus pagrindo neturinčius apkaltinimus; jis viską daro, 
kad tik įsistiprintų Sirijoje ir kitur, o tuo pačiu jau bando dik
tuoti susitarimo dėl Artimųjų Rytų sąlygas. Grasinama Sput- 
niku. i ; į-*i

Kremliaus diktatorius reikalauja iš Vakarų, pirmiausia iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, kad daugiau, girdi, nebesikištų į 
“socialistinių valstybių” vidaus reikalus, kad nustotų sėję nepa
sitenkinimą tų kraštų režimais.

JAV sostinėje VVashingtone numanoma, kad tie reikalavi
mai reiškia bolševikų norą, jog būtų likviduotas Amerikos Balsas 
(Voice of America), kurį užlaiko vyriausybė valstybės lėšomis, 
taip pat ir Radio Free Europe, išlaikomas privačia iniciatyva ir lė
šomis. Komunistams yra pikta, kad visuose jų kontroliuoja
muose kraštuose ir pačioje Rusijoje šiandien yra plačiai kal
bama apie bolševikų žiaurumus Vengrijoje, apie Sov. Rusijoje 
nepaskelbtą Chruščevo kalbą apie Staliną. Tos kalbos jiems ken
kia. Jei ne Amerikos Balsas ir Radio Free Europe, bolševikų 
pavergtieji žmonės nė tų, nė kitų dalykų nežinotų. Tad Sputni
ko pagalba norima ne tik stipriau įkelti koją į Artimuosius Ry
tus, bet ir išsiderėti viršminėtų įstaigų panaikinimą.

Tai matot, ko siekia sovietų Sputnikas, keliaudamas ap
link žemę.

LAISVĖS VARPAS TYLI

Arkansas gub. Faubus žiūri j Laisvės varpą Little Rock, 
kuris jam nieko nesako, kad Little Rock laiko parašiutinin
kus, kurie turi ginti negrų laisvę mokytis drauge su baltai
siais. (INS)

LIETUVIŲ INDĖLIS KULTŪRON
PK. PAULIUKONIS, Worcester, Mass.

Amerikos lietuvių jaunimo 
pažiūros į lietuvybę

Lietuvių Fronto Bičiulių su
rengtose studijų dienose liepos 
29 — rugpjūčio 4 d. Kennebunk 
porte buvo iškelta daug aktu
alių lietuviškos kultūros, lietu
vybės išlaikymo ir lietuvių po
litinės vienybės reikalu klausi
mų. Jaunosios lietuvių kartos, 
linkstančios įsijungti į naująją 
aplinką, atstovas Kęstutis 
Skrupskelis aiškiai išdėstė jau
nimo nuotaikas lietuvybės ir 
lietuviškos kultūros atžvilgiu. 
Tai bene pirmas toks atviras 
jaunosios kartos pasisakymas 
ir drauge prisipažinimas, ką ji 
galvojanti apie lietuvių tautai 
brangiausius dalykus: kalbą, 
praeities istoriją ir jos įnašą į 
tautų kultūrą. Vyresniajai 
kartai džiugu, kad jaunimas do
misi lietuvišku klausimu ir jieš
ko kelių spręsti tą klausimą 
naujose gyvenimo sąlygose. Iš

Nft KENO ------ «*
“Užuolankos” žurnalo

mo kongreso, kurie yra gausiai 
i iliustruoti vaizdžiomis A. Gulbin- 

šešbame Į sko nuotraukomis. Be to, ,čia yra 
nemaža kronikos ir skyrius “Lie
tuviškos knygos baruose”, kur 
yra kalbama apie Aloyzo Barono 
ir Stasio Džiugo kūrinius. Žurnale 
yra gausu nuotraukų iš Lietuvos 
bei įvairių šio krašto lietuviškųjų 
įvykių, neskaitant jau minėtųjų—
Tautinių Šokių šventės bei Jauni 
mo kongreso.

numeryje, pasirodžiusiame už lie
pos — rugpjūčio mėnesius, str.
“Iškeltos vėliavos”, tarp kitko, yra 
kalbama apie “nė keno žmones”.
Pažiūrėkime, kas jie yra:

“Jie nekuria ir nebesinaudoja 
tautinėmis, kultūrinėmis vertybė
mis. Tokie ‘ne keno žmonės’ ne
duos tautos reikalams nė sudilu
sio skatiko. Nėra iš jų naudos ir 
šio krašto visuomenei. Ir tie mi
rusieji nabašninkai neguli kur 
nors grabe, o gyvena mūsų tar- zikas7 
pe. Jie, norėdami patenkinti save, 
stengiasi užkrėsti ir sveikąją vi
suomenės dalį. Jų stengibmasi su
niekinti visa, kas kuriama, dir
bama lietuviškąja prasme.”

Toliau tame pačiame straipsny
je yra kalbama apie kitas lietu- mas galėtų pasireikšti. Čia auto- 
viškojo gyvenimo dėmes. Čia ra-1 rius išskaičiuoja keturis punktus: 
šoma: ! 1. Lietuvos vadavimo pačių insti-

“Ne visai be reikalo kalbama, tucijų ir jų veiklos rėmimas; 2.

“Užuolankos” redaktoriumi yra 
A Vilainis-Šidlauskas, o jo tech
niškąją pusę tvarko Vytautas Bu-

JAUNIMO DARBAI
L Valiukas, “Lietuvių Dienų” 

rugsėjo mėnesio numeryje sužymi 
sritis, kuriose lietuviškasis jauni

Lietuvos bylos kėlimas ir jos gy
nimas kitataučių tarpe; 3. Lietu
vos reikalui vis naujų draugų su 
radimas iš kitataučių tarpo; 4. 
įtraukimas į Lietuvos vadavimo 
darbą kiek galima didesnio vieti
nių lietuvių skaičiaus.

“Svarbiausia visų lietuvių misi
ja — tai kaip galima greitesnis 
sugrąžinimas. Lietuvai nepriklau
somybės. Nuolatinis trynimasis sa 
vo tarpe labai mažai kuo tepade
da tam reikalui. Lietuviškam jau
nimui durys į platesnius ir giles
nius Lietuvos vadavimo vandenis 
atviras. Tik reikia daugiau drąsos, 
išradingumo, ištvermės ir pasiau
kojimo,” — užakcentuoja savo 
straipsnį L. Valiukas.

Edv. šulaitis

Daugiausia melo paskleista 
apie lietuvius

Pirm, negu kaltinti lietuvių 
tautą, kad nerandama jos indėlio 
bendroje tautų kultūroje, rei
kia atsiminti ir tas skirtingas 
politines, tautines ir kultūrines i 
lietuvių tautos praeities gyve
nimo sąlygas.

Tautos savo kultūros lobius 
susikrovė ne per dešimtį ir ne 
per dvi dešimtis, bet per išti
sus šimtmečius krikščionybės 

globoje, turėdamos tam tinka
mas politines ir ekonomines są
lygas. Tuo tarpu lietuvių tau
tai jos politinio ir valstybinio 
gyvenimo prasiskleidimo pra
džioje kryžiuočių ordinas užkir
to kelią į krikščionybę ir drau
ge į kultūrinį gyvenimą. Šian
dien Amerikos mokyklose mū
sų jaunimas girdi, kad kryžiuo
čių ordinas buvęs labai idealus 
ir su pasišventimu .nešęs šviesą 
pagonims, tačiau lietuvių žiau
rus praeities patyrimas sako 
visai ką kitą. Tiesa, jų idėja 
buvusi graži, bet imperialistiš- 
kos vadovybės buvo paminti po 
kojomis; jie ne tik sutrukdė 
pusantro šimto metų Lietuvos 
kristianizaciją, bet laikė izolia
vę Lietuvą nuo Vakarų Euro-

miestų ir dvarų išgabenti į Ru
siją. i

Kai XVIII ir XIX amžių są
vartoje, romantizmo bangų pa
skatintas, Europos tautų geni-i 
jus laisvai kūrė augščiausias 
dvasios vertybes, lietuvių tauta 
buvo rusų žandarų arklių kano
pų trypiama, per 130 nietų at

skirta nuo betkokios kultūrinės 
pažangos, su skausmu širdyje 
kartojo poeto žodžius: “Nei 
žodžio nei rašto neduoda, tegu 
bus Lietuva ir tamsi ir juoda ’ 
Be to, reikia nepamiršti, kad 
XIX amžiuje rusai tris kartus 
pagrindinai “išvalė" lietuvių 

(Nukelta į A pusi.)

Naujoj erdvioj vietoj!

dėlio nei moksle, nei literatūro-
I je, nęi muzikoje, nei filosofijo
je. Pati Lietuvos praeitis stu
dijose jai daugelių atvejų pa
teikiama visai kitokia, nei lie- į pos, kurioje po Kryžiaus karų
tuviškų vadovėlių ir toms kon
troversijoms išsiaiškinti ji ne
turinti autentiškos medžiagos”.

“Politiniu atžvilgiu ši gene
racija mačiusi tik Lietuvos vals 
tybės žlugimą. Realių išlaisvi
nimo jierspektyvų ji neįžvel
gianti. Lietuvos mažumas di
džiųjų valstybių akivaizdoje šią 
generaciją taip pat dezorien
tuoja”.

Tai stiprūs argumentai ir 
drauge skaudūs smūgiai vyres
niųjų pastangoms išlaikyti lie
tuvybę. Bet jie nėra nauji. XIX 
a. antroje pusėje, kai prasidėjo 
tautinis lietuvių kilimas ir są
monėjimas, tai lietuvių priešai 
lenkai lietuviams norėjo įkalbė
ti. kad 'tai esančios tuščios lie-

kitos pusės, toks viešas prisi-l tuvių pastangos atgaivinti sa- 
pažinimas palengvina išsiaiš-l vo tautą ir išlaikyti jos kultūrą, 
kinti besusidarančius nuomonių nes lietuvių kalba tik mužikų 
skirtumus tarp vyresnės kartos, kalba, inteligentai jąja nekal-
brendusios nepriklausomoje Lie 
tuvoje ar dar prieškarinėje Ru
sijoje, ir jaunimo, bręstančio vi
sai naujose politinėse kultūri
nėse bei tautinėse sąlygose, ir 
gali padėti atsiekti geresnių vai-

ba, (iš tikrųjų tada taip ir bu
vo), neturi jokios literatūros, 
tauta maža, tamsi ir t. t. Tai 
tie patys argumentai, kuriuos 
šiandien mūsų jaunimas mums 
dėsto. Tais laikais atsirado ir

šių, negu vieniems kitus kalti- į lietuvių, kurie pasidavė lenkų
nant ir priekaištaujant.

Pirmosios K. Skrupskelio pa
skaitos dalies pagrindiniai nu
siskundimai kaip patiekia 
"Draugo” (1957. VIII. 12) ko
respondentas, buvo:

"Lietuvių kalbos 'mokslinis 
žodynas palyginti esąs netur
tingas. Be to, studijuojant sve
timą kalbą, pats mąstymas ta 
kalta darosi lengvesnis. Tai 
esąs jautrus dalykas, reikalau
jąs šią generaciją save kontro
liuoti, vyresniuosius neskubėti 
su griežtomis ištarmėmis”...

"Kultūros srityje ši genera
cija susidurianti su įvairių tau
tų kultūros laimėjimais, bet
tarp jų neaptinkanti lietuvių in didelės studijos.

kūrėsi miestai, plėtėsi amatai, 
klestėjo Hanzos prekyba ir 
kaip grybai po lietaus dygo uni
versitetai. Lietuvoje kryžiuo
čiai ir jų pakviesti svečiai iš 
Vakarų Europos skelbiamos 
Kristaus Evangelijos vardu 
švaistėsi plieniniais kardais, de
gino sodybas, net ir bažnyčias, 
žudė gyventojus ir naikino kraš 
tą. Lietuviui buvo likiminis 
klausimas — žūti ar būti, bet 
nebuvo laiko galvoti apie bet- 
kokius kultūrinius reikalus. Jei 
Gediminas ir mėgino Vakarų 
pavyzdžiu kurti miestus, plėsti 
amatus ir prekybą, tai jo, pas
tangoms užkirto kelią kryžiuo
čiai. Ir, nežiūrint viso to, ano 
meto metraštininkų liudijimu, 
lietuvių ginklai, jų rūbai nebu
vo atsilikę nuo Vakarų Euro
pos. Kas buvo didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių ir didikų pa
daryta — pilys, bibliotekos, ga
lerijos, tą okupantai rusai arba 
išgrobė, arba sunaikino. Šian
dien Lietuvoje nėra išlikusi nė 
viena pilis; taip yra dėl to, kad 
rusai norėjo sunaikinti visus 
liudininkus, primenančius Lie
tuvos garbingą praeitį. Lietu
vos archyvai ir kiti turtai iš

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VISKAS HI Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.95 

HI FT TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.95 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95

įtakai ir nuėjo su jais. Ir tas 
pats dr. V. Kudirka, dar būda
mas lenkiškos dvasios, išgirdęs, 
kad lietuviai rengiasi leisti sa
vo laikraštį, palaikė vaikų žai
dimu. Bet, perskaitęs “Auš
ros” Nr. 1, pradėjo kitaip gal
voti ir veikti, tapo vienu iš di-
dziųjų lietuvių tautos veikėjų ir | apyvokos relkirienų. 
žadintojų.

Tad, kiek leidžia šio dienraš
čio vieta, norėčiau nors apgrai
bomis, kad ir neplaningai, pa
reikšti keletą pastabų dėl K.
Skrupskelio iškeltų minčių, vi
sai nereikšdamas noro, kad tai 
būsiu visiškai atsakęs, nes tai

VISKAS GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados šioje 

moderniškoje pardu-otuvfije

iLDflinfl
UjjTCLEVISIOn
Csales - service)

In*. A. BEMINĄS
, . , , , . ... *321 8. Halsted — CUffside 4-6««5

labai platus klausimas ir reikia Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai, 
tr ketvirtadieniai* 9—9 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Stebėkite mūsų skelbimus ir laukite didžiulio 
atidarymo (Grand Opening), kuriame gausite dau
gybę pryzų, būsite pavaišinti užkandžiais ir gėri
mais.

Gauta didelė siunta rudeninių ir žieminių rūbų. 
Atvykite ir pamatykite, kaip dabar yra patogu pa
sirinkti jums reikalingus rūbus, mūsų naujose erd
viose patalpose.

EI GAN
RCBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

NAUJOJE VIETOJE

4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
lr gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr įeikalingi 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 kreipkitės

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

kad daug piktžolių įsiveisė lietu
viškame darže. Esama nemaža pa
vydo, apkalbų, šmeižtų. Tarp sro
vinių ir nesrovinių organizacijų 
vyksta rietenos. Pamirštama tau
tinės tradicijos, papročiai. Mato
me taip pat nemaža apsileidimo, 
nesąžiningumo, pažadų netesėjimo, 
neveiklumo. Net kituomet tautai 
nusipelnusių asmenų tarpe atsiran 
da kietai užsikonservavusių savo 
garbės šešėlyje".

Straipsnio pabaigoje yra susto
jama ties šviesiais lietuviškojo dar 
bo taškais, tačiau čia pacituoto
sios neigiamosios pusės turi giliai 
smigti į kiekvieno lietuvio sąžnę.

GRAŽI "UŽUOLANKA”
Po vasarinės pertraukos lietu

vių išeivijos buities, dailės ir kul
tūros žurnalas “Užuolanka” vėl 
išvydo dienos šviesą, pasirodyda
ma nauju, gražiu Vl-ju numeriu.

Siame numeryje Povilas Trei
gys rašo apie visuotinę lietuvių 
menininkų kūrinių parodėlę, Ra
polas Skipitis pasakoja apie elek- nranešama kad šia va„ara n.. 
tros boikotą Kaune 1933 m., Al- Pranesama, Kaa vasarą Du
binąs Valentinas, tęsdamas savo sėtose buvo vyskupo Juliaus

IgBHBBrara JANIS KL1D.ZĘJS

Į T

veste A LElTIdKlŠ !

Dusetose sutvirtinimas 
1,000-čiui vaikų

Iš Lietuvos gautame laiške

kelionės po Žemaitiją aprašymų 
ciklą, skaitytojus gąsdiną visokiais 
vaiduokliais Veliarago melnyčio- 
je, o Jonas Rinkevičius duoda at
siminimų tęsinį iš sunkiųjų laikų.

Tap pat čia telpa reportažas iš 
Tautinių šokių šventės bei Jauni-

Steponavičiaus vizitacija. Jos 
metu sutvirtinimo sakramentą 
priėmė per 1,000 vaikų. Dabar 
tokios vizitacijos būna gana re
tai ir tik didesniuose centruose.

(TĘSINYS)
Kažkas važiavo už jo. Andrius liovėsi bėgąs ir pa

juto, kad nugara šlapia. Jis paėjo į šalį sniege, va
žiuojančiam kelią duodamas, ir tas, pro šalį važiuoda
mas, tiriančiai stebėjo Andrių ir dar pasuko galvą 
atgal. Patraukė vadeles ir sulaikė arklį.

— Žiūriu, žiūriu — kaip Rugajų sūnus? Sveikas!
— Sveikas!
— Lipk į vežimą. Pavažiuosime. Iš stoties?
— Taip.
— Na, tai jau iš pat Rygos? jis klausė toliau.
— Iš Rygos.
— Na, kas ten Rygoj naujo? — važiuojantysis 

kiauše vis toliau. Andrius žiūrėjo į jį, bet nepažino jo, 
niekaip negalėjo prisiminti ir stebėjosi, kaip tas jį pa
žino.

— Rygoje? Ne... nieko tokio. Visi dirba ir gyve* 
na, — atsakė Andrius.

— Kaip tai gali būti, kad Rygoj nieko naujo? Ko> 
kiems velniams tad ji Ryga!

— Nežinau, — sakė Andrius, ir iš tikro jis netu
rėjo nieko tokio, ką būtų galėjęs pasakoti kaip nau
jieną.

— Taip, taip... O kaip tau pačiam, rygiečiui sė
dasi ? Kaip su uždarbiais ?

— Man? Nieko. Gerai. Galima verstis visai gerai.
Važiuotojas pasisuko į Andrių, atsmaukė kepurę 

nuo akių daugiau ant kaktos ir iš pagrindų tiriančiu 
žvilgsniu apžiūrinėjo jį nuo kepurės iki batų. Na, jei 
tau ten sektųsi visai gerai, kaip sakai, tai turėtum 
kailinius, o nedrebėtum su apsiaustuku tokiu, kaip zu
periniu maišu — jis pagalvojo. Apie Andrių jis buvo 
vieką girdėjęs, ką čia žmonės kalbėjo. Turbūt iš tikro 
teisybė buvo — toks suvargęs tas ponaitis atrodė. Toks 
neišsimiegojęs, įdubusiom akim. E, turbūt gyvena po 
karčiamas, prašvilpiu pinigėlius, o su valgiu visaip 
būna.

— Už kiek Rygoje galima taip gerai pavalgyti?
— Už kokį latą galima.
— Ir jei visą dieną valgytum, tai savo gyvenimą 

už pilvą vien reikėtų atiduoti.
Važiuotojks numovė pirštinę, nusišluostė apšar

mojusius ūsus ir sudrožė arkliui botagu. Didysis ark
lys bėgo į kalną, jam garavo plaukuota nugara, ir vė
jas prakaito kvapą metė važiuojantiems į nosį.

— Ar tu ten eini į mokyklą, ar tik šiaip sau po 
Rygą valkiojies?

— Mokausi.
Oi, kaip Andrius nenorėjo kalbėti, jo mintys skau

dėjo ir buvo visai kitur.

— O kur taip sugalvojai važinėtis — ne šventės, 
nieko...

— Pasitaikė reikalai...
Apie laidotuves, kaip matyti, jis nežinojo. Tai rei

kia manyti, jis buvo iš kito valsčiaus krašto.
— Ach reikalai? — galvojo šnekusis tėvukas, į 

Andrių žiūrėdamas. — Tau, brolau, tų reikalų daugiau, 
negu reikėtų. Bet tvirtas, kaip klajoklis katinas! Į jį 
suvaro septynias kulkas, bet jis gyvena ir, žiūrėk, jau 
atvažiuoja į namus svečiuotis. Kieta skūra šitam vy
rukui.

Jis kalbėjo ir klausinėjo Andrių apie viską. Pa
galiau Andrius panoro sužinoti, kas jis toks ir iš kur. 
Kaip pradėti? Ąndrius pradėjo tiesiai:

— Mes važiuojame ir kalbame, bet turiu prisipa
žinti, kad jūsų visai nepažįstu... Esu primiršęs... Ar 
nesate iš Zilmežų?

— Nepažįsti! Žiūrėk, koks Rygos ponas — savo 
žmonių nepažįsta! Ir mano sūnus mokosi gimnazijoje. 
Toje pačioje, kur tu buvai. Jau antri metai... Ar teisy
bė, kad tu manęs nepažįsti ?

— Andrius tylėjo.
— Aš juk esu Užkalnių Verutės tėvas! Ji yra 

Viršnių saloje mokytoja. Pas ją ir važiuoju... O sūnus 
Ignotas, mokosi toje pačioje gimnazijoje, kur ir tu...

— O taip — juos abu pažįstu!
— Na, tai matai! O manęs tu nepažinai. Ar tu 

nežinai tų namų, ir — užšilės! Jau iš tolo galima ma
tyti: cinko skardos stogas! Ateik į svečius kada nors.

(Bus daugiau)
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Lietuviu Prekybos Namai
A *

Prekės be brokų, sugadinimų, klientu sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 
Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS^ 
SUTAUPYSITE

i* į

h
t VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

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

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

2-jų dalių sofeb ir kėdės nakčiai padaroma 8-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar • mahogany s u šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $89.00

Lietuvių indelis 
kultūron

(Atkelta iš 3 psl.)

tautą, nuo aktyvesnio ir labiau 
tautiškai^ susipratusio elemen
to: po 1812 metų prancūzme- 
čio, 1831 ir 1863 metų sukilimų. 
Juk tas ir nemažai prisidėjo 
prie lietuvių tautos kultūrinio 
atsilikimo.

Antra, nė viena tauta nėra, 
tiek apšmeižta, kaip lietuvių 
tauta ir nė apie vieną tautą nė
ra paskleista tiek netiesos, kiek 
apie lietuvius, nė vienos tautos 
istorija nėra taip suklastota, 
kaip lietuvių. Viduriniais am
žiais Lietuvos istoriją klastojo 
kryžiuočių ordino kronikieriai.

alvoJami nebūtų dalykų, 
XTX amžiuje lenkai ir rusai, 
kiekvienas savi? imperialistinių 
tikslų vedami savaip rašė Lie
tuvos istoriją. Net tokie dide
li lietuvių patriotai, kaip Narbu 
tas ir Daukantas, pirmųjų pa
veikti Lietuvos valstybę skaitė 
tik iki Liublino unijos (1569 
m.) ir tuo baigė Lietuvos istori
ją. Tai tik kaip pavyzdys. XX 
a. prie Lietuvos istorijos klas
tojimo prisidėjo vokiečiai, o 
šiandien daugiausia yra klasto
jami ir iškraipomi Lietuvos 
praeities žygiai. Todėl nenuo- 

i stabu, kad Amerikos istorikų 
rašytuose veikaluose klaidingai 
nušviečiama Lietuvos praeitis. 
Jie naudojosi lenkų, vokiečių, 
rusų ir kitų kalbomis rašytaisj 
veikalais, kurie kaip tik klaidin
gai vaizduoja Lietuvą.

Kritiškai pradėta tirti Lietu
vos praeitis tik nepriklausomos 
Lietuvos laikais, kai. veikė Lie
tuvos universitete Lietuvos is
torijos dvi katedros. Per trum
pą laiką lietuviai nespėjo sveti
momis kalbomis parašyti pa
grįstų istorijos veikalų, kurie 
atitaisytų lietuvių tautai pada
rytą didelę skriaudą. Tad kaip 
tik dabartinio jaunimo pareiga 
gerai pažinti savo tautos pra
eitį ir atremti klaidingai aiški
nančius dėstytojus. O progų 
yra ir medžiagos lietuvių kalba 
yra pakankamai susipažinimui 
su tikra savo tautos istorija, 
tik reikia gerų norų ir pasiry
žimo.

Trečioji priežastis, kodėl ma
žai žinoma apie lietuvių kultū
rinius ir politinius laimėjimus, 
tai nepaprastas lietuvio kuklu
mas ir savo darbų neįvertini-

GAVO MILIONĄ

Mary Jergens, 43 m., buvusi se
kretorė kosmetikos pramonininko 
Jergens, 75 m., už kurio ji vėliau 
ištekėjo, . paprašė ištuokos ir'teis
mas jai priteisė 1,000,000 dol. Be- 
to ji dar gaus 900,000 dol. pajamų 
iš kitų fondų. Jos du vaikai gaus 
iš tėvo Jergens per metus po 12,- 
000 dolerių. ‘ (INS)

vykę į Palangą, pripažindavo, 
kad čia geriausia vasarvietė. 
Antras pavyzdys, tai žymus bu
vęs chirurgas gydytojas Kuz
ma, kurį Europa laikė garseny
be, bet patys lietuviai tinkamai 
neįvertino. Vienas augštas pa
reigūnas išvežė savo žmoną į 
Karaliaučiaus universiteto kli
nikas operuoti. Ten gydytojai 
atsisakė operuoti; jie patarė 
kviesti iš užsienio specialistą ir 
tas specialistas buvo iš Kauno 
Kuzma, kuris lėktuvu buvo iš
kviestas į Karaliaučių. Panašių 
pavyzdžių galima būtų rasti ir 
daugiau, kaip lietuviai, garbin
dami užsienį, savo turtą never
tino.

(Apie lietuvių kalbos moks
linį žodyną įdėsime kitą p. Pr. 
Pauliukonio straipsnį. — Re
dakcija).

mas. Jei jis ką ir padaro ir 
sukuria, tai jis tuo nesididžiuo- 
ja, nesigiria, nesireklamuoja, 
kaip kitos tautos. Lietuviai tu
rėjo Palangą, kur geriausios vi
soje Europoje gamtos sąlygos 
vasarvietei, tik trūko moder
niškai įrengtų viešbučių. Buvo 
geriausia vieta kaulų džiovai 
gydyti, bet Palanga Europoje 
buvo beveik nežinoma. Ir pa
tys lietuviai, dažnai apvažiavę 
visus Europos kurortus ir at-

Aukos Altui
Birželio įvykių minėjime ir ge

nocido parodoje, įvykusiųjų birže
lio 15 d. Marijos Augštesniosios 
mokyklos auditorijoje, geros va
lios lietuvių sudėtos aukos Lietu
vos laisvinimo darbuotei.

Aukojo: vysk. V. Brizgys — 
$25, Jonas Levickas — $15, po 
$10 — Jonas Adomavičius, Alek
sas Capkus, Vilhelmina ir Vladas 
Stuogiai, P. ir L. Glemžai, Al Pa
rakas, 3 vokai po $10 nepa
sirašyti, M. Dambrauskas. Po $5— 
aukojo F. Valinskas, Simas But- 
kauskas, K. Slėnys, A. V. Labo
kas, Vyt. Petrauskas, J. M. Lau
rinaitis, V. Noreika, Irena ir Al 
gis Regis, dr. Z. Danilevičius, K. 
Seklaitis, Salevičihi iš Ceder 
Lake, Ind., P. Srolys, L. šimutis, 
Magdalen šmukštienė, A. Jauto- 
kaitė, Vacys Petrauskas, P. Vara- 
kojus su šeima, Pov. Baltis, V. Mo- 
čiukas, K. Beiga, Konst. ir Juo
zas Ropšys, Bartkus, S. Petravi
čius, Angelė ir Antanas Norbutas, 
Jurgis Strekolaitis, Bielskus, B. §t.

, Prialgauskai, Albinas Dzirvonas, 
i J. J. Dėdinas, Antanas Balčytis, 
j K. ir M. Linkevičius, Pranas A- 
dinns, Edvardas Vitkus, dr. S. Bie- 
žis, Antanas Valuckas, Z. ir S. Ži
levičius, Laima ir Jonas Vaičiū
nai, Martinas Varkalis iš Los Au
gelis, Cal., Z. Grinna, N.N., 1 vo
kas be parašo. Po $4 — P. Skė
rys, Ona Vaskevičiūtė. Po $3 au
kojo J. Vėpštai, Juozas Paraši- 
nokas, K. Kleiva, dr. Gerutis, Emi
lija Brizgys, Stasys Šurkus, M. 
Kvederas, A. Kriščiūnai, N. J. 

: Šumskiai, A. V. Jamontas, S. And- 
rijonis, Vanda, Tumėnienė, Ado
mas Vėliušis, St. Grigaravičius, K. 
J., 1 vokas be parašo. Kiti po ma
žiau.

Viso aukų sudėta Birželio įvy
kių minėjimo parengime $766.45.

Visiems aukojusiems Lietuvos 
laisvinimo reikalams Chicagos Lie 

i tuvių Tarybos vardu tariame šir- 
dingiaus; ačiū.

Iždo globėjų komisija.

TEBEKABAI RANKA?
Rašomoji ntušinSIS rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iŠ kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 lr augš
čiau. Pigti, nes tarnauja visą gyveni- 

1 mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mS- 
nesį. Pristatoma i bet kurj pasaulio
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus n* smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 

į žinomas kaip sąžiningai asmuo.

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
>š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

STATYBAI 
nt NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Prea
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 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ARTHRITIS

'VS.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVt

4038 Archer Avėtus Tel. LA3-&7TU 
AUGUST SALDUKAS Praeidama*

J?

Atliekame didelius. ir ir ius automobilių remontas. Lyginimas, da 
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

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

'F

Modemiški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ............................................... ........................................................................................ $99.00 iki $129.00 '

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

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $000.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už........ ............................................................,.... $890.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau sių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30%, — 

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

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

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo ............................................................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagctii, j patingų 

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

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

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

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

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

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėjimais.

Kas Turi Gerų Skonį — viskų perku pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Inc.
a

3224-26 South Halsted Street Telefonas - Victory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5. .

A Normai Hand
Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuc 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
Invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros ; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

drthritle H art d

LlilKHTLL
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS
BRANGESNIS UŽ AUKSĄ

Ateikite pasitarti au SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom 

M4rhi kandi*" iki n khi inrriv«< ii mriv iki k vai S» km utda.rvtf' |

“SttNJSIAS KDKDMsr^
R* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDSII TNOKAI-NAUJAUSI KNAUSTTKtO (MUKIAI 
O£ų METŲ PATT/HMAS-MUS INSĄtlNIN6AS MTMNMNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel WAil«>ok 5-9209

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

ir tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ni 

Telefonas — FRontier 6 1882

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE Co
2310 W. Roosevelt Road Telel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Pasko,os Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL~SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-01451

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 WL47th St.,____________ Chicago 32, III

IoiSTRiČFŠAviNČS & LOAN ASSNL
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III

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

IUNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 4,411.



Ketvirtadienis, 1957, spalio 17

DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SH0W

Spalio 17. Ilk19
Ketvirtad., penktad. ir šeštad. nuo 9-tos vai. ryto iki 9-tca vai. vakaro.

drįsti

k

t DIENRASTlS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTS

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmeniui, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — tegul jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION & RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7252 

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti“
Kviečia savininkai — Pranas Keršis, Paulius Endzelis ir Juozas Bendoraitis

KUPONAS
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d.

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis 
3-čia premija Neš. Radijo; 10 premijų Elekt Gaminių,

(Dalyvauti galima ir nieko nepirkus)
Vardas ......................................................................................................................
Adresas ..................................................................................... ......................... ....
Tel. nr.................................................. ......................................................................

PALIKITE ŠĮ KUPONĄ KRAUTUVĖJE

iSSte 3MM

BALFO SKYRIAUS 
KONCERTAS

Š, m. spalio 19 d., šeštadienį,
7 vai. vakare Hispanos Unidos 
salėje įvyks Balfo 76 skyriaus 
koncertas.

Programą atliks tenoras Sta
sys Baranauskas ir koloratūri
nis sopranas Monika Kripkaus- 
kienę. Jiems akomponuos prof. 
Vladas Jakubėnas.

Sol. Stasys Baranauskas šiuo 
metu turi pasiūlymus dainuoti 
Europos ir Kanados operose ir 
netrukus išvyks į Vokietiją, kur 
dainuos Wiesbadeno valstybinė
je operoje.

Sol., Monika Kripkauskienė, 
nors jau ir dainavusi įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose ir 
koncertuose Chicagoje, Cleve- 
lande, Nevv Yorke ir pirmame 
operos “Rigoletto” lietuvių k. pa 
statyme Chicagoje, bet detroi
tiečių ligšiol dar nebuvo aplan
kiusi.

Taigi šį šeštadienį, spalio 19 
d., 7 vai. vak. visi turės neeilinę 
progą išgirsti šiuo dainos .meni
ninkus Hispanos Unidos salėje, 
Vernor W. Hwy. kampas 25 gt.

Be to nuoširdžiai kviečiame ir 
gausiąją kanadiečių visuomenę 
atsilankyti į šį mūsų ruošiamą 
neeilinį koncertą Detroite.

Po programos veiks bufetas 
ir, grojant ukrainiečių orkest
rui, visi galės linksmai pasi
šokti. A, Barakauskas

KONCERTUOS DETROITE
Po ilgos kelių mėnesių pertrau 

kos, atėjus rudeniui, pradeda
ma ir eilė naujų parengimų — 
koncertų ir paskaitų. Vienur ki
tur klijuojami skelbimai, ban
doma parduoti biletų. Tačiau vi
suomenės eiliniai parengimai ne

domina. Visi laukia kažko ne
paprasto, nekasdieniško.

Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubo valdyba gerai pažįsta det
roitiečių rudenines nuotaikas. 
Norėdama įtikti visiems — jau
niems, studentams ir seniems — 
ruošia pasaulinio garso pianisto 
koncertą. Yra pakviestas pianis 
tas virtuozas Andrius Kuprevi
čius. Programa bus labai įvai
ri. Be pasaulinio garso klasinių 
muzikos kūrinių, girdėsime ir 
mūsų lietuvių kompozitorių kū
rinių, kurių gal dar daugelis 
mūsų nesame girdėję. Jau da
bar yra laikas įsigyti biletus. 
Jie platinami “Neringoj”, “Gai
voj”, pas visus klubo narius ir 
daugelį bendradarbių.

Koncertas įvyks sekmadienį 
spalio 20 d., punktualiai 7 vai. 
vak. Institute of Art, Lecture 
Hali. Įėjimas iš Woodward (ne
toli Kirby Aveč). J. S.

40 VAL. ATLAIDAI
Šv.. Petro lietuvių parapijoje, 

kurioje klebonauja kun. V. Mi
sevičius, š. m. rugsėjo 29, 30 ir 
spalio 1 d. įvyko trijų dienų mi
sijos — 40 valandų atlaidai. Iš
kilmingas šv. mišias atnašavo ir 
pamokslą sakė misionierius kun. 
A. Sabaliauskas. Vakarais, pa
mokslus sakė klebonas kun. V. 
Misevičius ir kun. V. Kriščiūne- 
vičius. Misijų užbaigime dalyva
vo gausus kunigų ir tikinčiųjų 
skaičius.

KARIUOMENES ŠVENTE
Šiemet Detroite Lietuvos Ka

riuomenės šventės minėjimas į- 
vyks lapkričio 24 d. buv. lietuvių 
svetainės patalpose. Minėjimas 
bus pradėtas pamaldomis Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Oficialioje dalyje, kuri bus tuo

jau po pamaldų, bus paskaita ir 
meninė programa. -4
i . 1

TRUMPAI
I— Leopoldas ileiningus, LB 

Detroito apylinkės pirmininkas, 
nusipirko nuosavus namus ir' 
jau įsikūrė savoje pastogėje. Jo 
dabartinis adresas — 6331 Ab- j 
ington Ave, Detroit 28, telef. 
LU 4-4873.

— Vadovas ir Zita Girniai su 
motina Zuzana iš Toronto, Ont., 
svečiavosi pas švogerius Juozą 
ir Mariją Selenius. Vaišių me
tu buvo supažindinti* su Felik
su Stankumi ir Matu bei Ona 
Šimoniais, kurie, Girniams gy
venant Vokietijoje, su jais bu
vo užmezgę ryšius laiškais.

— Leonardas Šulcas su šeima 
persikėlė į naują namą 9228 Sus 
sėt. Ši šeima priklauso LRKSA 
265 kuopai ir veikliai pasireiš
kia visuomeniniame gyvenime.

— Algis Jarašflnas, Detroito 
Lietuvių Scenos Mėgėjų Sambū
rio narys, šią vasarą išvykęs į 
Šiaurinį Michiganą kirsti miš
kus, buvo sunkiai susižeidęs ko
ją. M-G.

DETROITO BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy,
(lty bl. J vak. nuo Holy Redeemer) 

Detroit 9, Mich.
VAD.: 10-1 ir 4-8, Soft tad. 10-2

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

namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti nr«a parduoti 
namus, sklypus Diergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes 1

VLADA BARAUSKĄ
ELSEA REALTY AND 

INVESTMENT CO.

6217 W. Fort St.
atstovą

Telef finai: Įstaigos VI S-6000,
Residencijos — TA 6-4366

Ši imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
aklius ir sėkmingiausiai patar
nauja s'avo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 Wnt Grand Boulevard 

cot. Shady Lane Detroit 16. Michigai.
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
rei. WE 4-S1S8

OCNERAL CONTRACTOR 
Atlieka įvairina atutyhoa, patalsy

mo' Ir pertaisymo darbus — stallnln 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo ir dekoęavlmo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas 
pe«un«rlta<’ Ir skiepuose.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Assoeiation 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

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

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

namų — WE 3-3192

DETROITIEČIŲ VALDYBA
Visuotiniame susirinkime, ku

ris įvyko Mikų bute, Detroito 
studentai ateitininkai išsirinko 
naują 1957 — 58 akademiniams 
metams valdybą. Naujosios vai 
dybos sąstatas yra sekantis:

Romas Bublys — pirminin
kas, 64 50 Memorial Ave., Deft- 
roit 28, Mich.;

Juozas Polikaitis — vicepir
mininkas, 15483 Ward Ave., De
troit, Mich.;

Saulius Černiauskas — socia
linių reikalų vedėjas ir vidaus 
reikalų sekretorius, 1151 Vine- 
wood Ave., Detroit 16, Mich.;

Valentina Pajaujytė, užs. rei
kalų sekretorė. 15487 Marlowe 
Ave., Detroit, Mich.;

Valerijus Gražulis — iždinin
kas, 8025 Logan Str., Detroit 9, 
Mich.

Naujajai mūsų valdybai linki
me sėkmės ir Visagalio palai
mos, dirbant visus naujuosius 
akademinius metus. A. B-as

Paterson, N. J.
Masinis lietuvių susirinkimas

Sekmadieni snal’o 20 d. 2 vai. 
p. p. Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje, 62 Lafayette Str., įvyks 
masinis lietuviu susirinkimas, 
kuriame dalyvaus Uew Jersey 
valstybės senatorius Frank W. 
Shershin ir kongresėlio narys 
Thomas Lazzio. Susirinkimą 
kviečia tiems asmenims remti 
lietuvių komitetas. Frank W. 
Shershin vėl kandidatuoja sena
toriaus vietai, o Thomas Lazzio 
bandys laimę į Patersono miesto 
merus. Abudu eina respubliko
nų sąrašu. Jiedu yra daug pasi
darbavę. N. J. valstybės įstaty
mus leidžiant. Jų nuopelnas y- 
ra, kad šiandien mes turime ga
na augštą bedarbio pašalpą, ge
resnes mokyklas, nemokamus 
skiepus prieš paralyžių, panai
kintą dvikartinę automobilių in
spekciją, tvarkomą Passaic upę 
ir daug kitų dalykų. Thomas 
Lazzio pats yra darbininkų uni
jos pirmininkas, o jo brolis jau 
gana seniai pirmininkauja di
džiausiai Patersone dažytojų 
unijai. Thomas Lazzio yra inži
nierius, buvęs Patersono mokyk
lų komisijoje; iki šios dienos jis 
yra Valstybės ir Darbo departa
mentų patarėjas. Jis yra važi
nėjęs su ypatinga JAV misija po ] 
visą Europą. Jis yra artimas 
mūsų kongresmano Gordon Can 
field bičiulis. Jei mes jį išrink
sime, tai per jį galėsime turėti 
įtakos Valstybės ir Darbo de
partamentuose. O tai yra labai 
svarbu. Primintina ir tai, kad 
jis žada pasikviesti lietuvį į mies

.to tarybą. Manome, kad jis ne
nueis dabartinio, mėro keliu, ku
ris net du kartus mūsų nepra- 

I šomas žadėjo lietuviui vietą, bet

VIKTORO KOŽICOS 

IJetuvišh gazolino etotts tr anto 

taisymas

Atliekami motoro remontai, lygi 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 B. WRSTERN AVR PR 8-9635

Skalykite “Draugą”!

prašomas neištesėjo. Visi gau- ria reikia skaitytis. Po susirin- 
siai dalyvaukime susirinkime ir I

. , • , j J kimo bus alus ir užkandžiai,parodykime politikams, kad mes
Patersone sudarome jėgą, su ku

LITTLE BILLsays

Jurg. Ežer.

a load
is all you pay 
to dry the clean

eleetrie way

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROV ST.

Telef. WAIbrook 5-7670 lr

GIbson 8-4038

Generalis kontraktorius nau 
namų statybai, Įvairiems re

montams ir namų pertvarky 
mama • Turime didelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
sutekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kam ai.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(lneorporated)

EDVARDAS ULIS, mv 
-4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

R7OS W. Vernor Hwy„ Detroit S, 
i Mich. Tel. VInewoofl 1-278H

Mc« vartojame tik tokius vaistus, 
kurių g-amintojal pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčlantiems j užjflrj vaistus. 
Vaistine veikia virė 50 metų. 
oooooooooooooooooooooooooO

OTONAS VAITAS. M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRTTRGAK 

5605 Michigan Ave.
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., Ireč. ir penkt. 10—12, 
2 5. 6— R. Antradlen. 10—12, 2—5.
AeMad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-6875

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai aSdfitt Ir naktimis 

miegoti nca jų užsisenėjuslos žaidos 
niežfijlma ir nkaudSJIma senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždekite 
LEGITLO Olntment Joa gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galenite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją. tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pabalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORLA- 
KIH Taipgi paftaltna perftėjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyžims 
tarppiržCIų Tra tinkama vartoti nuo 
žžlflstančios suskilsios odos d-dlr-
vlnlų odos iftbėrlmų ir t. t taipgi 1 
tinkama varot-l vaikučiams.kada pa ■ 
slrodo skaudus lėbėrlmos nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo IS 
virftinlų odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų. $1.25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Milvvaukee, W1s., fla- 
ry, Ind. Ir Detroit Mi
chigan, arba rąžykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri | —

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

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Knn Arbor — WPAG — 1050 klk> 
cyclea

Sekmadieniais 1.00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27. 

Michigan

An •lactric drysr will dry tms nor
mai 8-lb. load for only 6č—2 sheets, 
3 bath towels, 4 hand towels, 2

men a 1'-snirts, 3 piilowcasee, 3 chil- 
dren’s dresses, 2 luncheon cloths. 
Drying time only 25 to 30 minutes.

Nothing’s fa ste r, nothing’s cleaner— 

and eleetrie dryers are completely automatic
Naujas elektrinis džiovintuvas leis Jūsų žmonai ne

sirūpinti daugiau lietingu oru (ir tekainuoja mažiau ne
gu bet kokios kitos rūšies dživintuvas.

Tiktai po 6c už krovinį tekainuoja, elektrinio džio
vintuvo švariausiu būdu džiovinti rūbus. Švaraus, sau
so, spinduliojančio karščio — lyg ir saulės spindulių iš
džiovinti rūbai lieka minkšti, maloniai — kvepiantys po 
kiekvieno plovimo.

Taipogi greit. Šių dienų elektriniai džiovintuvai iš
džiovina pilną krovinį per 25 iki 30 minučių. Visi elek
triniai džiovintuvai yra pilnai automatiški, nieko ne
reikia užžiebti, jokių pritaisą aptarnauti.

Mes manome, kad jūs nustebsite, kada dyleris jums 
pasakys kiek mažai tekainuoja įsigyti modernišką elek
trinį džiovintuvą.

<7 Commonvvealth Edison
$•• your oloctric oppllanco doelor

Public Service Company '
© C. B. Co. ‘

« tilta ur Hmm Ištari Ctac 10 A M. K 1 F. M. Mt Mu ibrsugit Fn. fru ta (f M girsi bdwwa 1:30 ta 3 f. M. Mini Fleat, Ii Nul tanu SL •

COST?
ELECTRIC DRYERS

cost
*30 to *60 less 

to buy
than any other kind

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavysdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra saugesnės, ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paštu.

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

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

Atdara: plnnadlenj nuo li Iki 8, antradieni tr penktadieni nno • M 4, ketvirtadieni ano B lld A 
. rreėladienj uždaryta vlaų dtaeų, • leMadlenJ ano # ūd ! valandos po pietų.

Nh........ ................. .............................
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IS ATEITININKU) 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 Dusi.)

vimas. šis suvažiavimas įvyks 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimo (lapkričio 29 — 30) 
išvakarėse.

Draugovių valdybų suvažiavi
mo programa numatoma tokia:

1 vai. — suvažiavimo dalyvių 
registracija;

2 vai. — diskusijos organiza- j 
einiais klausimais;

5 Vai. — vakarienė;
6 vai. — apvalaus stalo dis

kusijos ;
Š vai. — linksmavakaris.
Suvažiavimas vyktų Angelų 

parapijos patalpose. Smulkes-1 
nės žinios apie suvažiavimą (ad 
resai, programos turinys) pa-i 
sieks jus po mėnesio.

Suvažiavimo tikslas — susi-1 
pažinti su draugovių veiklos pro 
blemomis ir jų sprendimu. Tam 
tikslui prašome iki spalio 23 d. 
laišku SAS Valdybai pranešti, 
koki klausimai, Jūsų nuomone, 
turėtų būti diskutuojami suva
žiavime. Prašome nesitenkinti 
vienu ar dviemis organizacinio 
gyvenimo klausimais — pasiū
lymų laukiame ko daugiau. Pri
mename, kad atsakymas į šį ap
linkraštį turi SAS Valdybą pa
siekti iki spalio 23 d.

Jūsų Kristuje

SAS Valdyba
1957.X.8.

SAS APLINKRAŠTIS N K. 2
Metinė studijinė tema

Studijinė tema — “Kataliky
bės prasmė dvidešimtajam šimt 
mečiui”.

Tema nagrinėjimo plane yra 
suskirstyta į tris dalis: 1) Tie
sa (teologija), 2) Kelias (gyvie

ji pavyzdžiai) ir 3) Gyvenimas 
(religija šių dienų sūkuryje). 
Draugovės šių mokslo metų bė
gyje yra įpareigojamos susirin
kimuose išnavrinėti šešias pri
dėtame klausimo nagrinėjimo 
plane temas (nepajėgios drau
govės — bent keturias), iš kurių 
bent dvi turi būti iš pirmosios 
dalies (Tiesa).

Nagrinėjimo būdai
Temos nagrinėtinos pačių na

rių pajėgomis. Ypatingai siūlo
mas debatų arba apvalaus stalo 
diskusijų metodas, nes tai iš 
karto /laupiau susirinkime da
lyvaujančiųjų įtraukia į temos 
nagrinėjimą.

Bibliografija
Išsami bibliografija bus išsiun 

tinėta už mėnesio. Pirmajai klau 
simo daliai siūloma pasinaudoti 
prel. dr. Bartkaus ir kan. dr. P. 
Aleksos plačiu katekizmu “Die-

CLASSIFIED AMD HELP WANTED ADVERTISEMENTS
_________ REAL ESTATE
•i p<> 5 kanu, 2 aut. paraia*. *ts,5»o 
2 |MI 4, 1-5, kraut., 2 aut. gar. *35,000 
5 kam., 2 aut. gar., purėtai. *17,500 
l a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. Kar.*17,.*>oo 
Turtine Ir daugiau namų paalrliikimui
S.A. AGLINSKAS RmI Estai*
243* W. «• St. HE. 4-M202

vas ir žmogus”, Roma, 1953 m. 
517 psl.

Praktinė sritis
Pagal SAS suvažiavimo Man

chester, Mich., nutarimą, studi
jinės temos apimtin įeina ir prak 
tin'5 sritis. Šiuo reikalu bus iš- 

j siuntinėtas atskiras aplinkraš- 
I tis.
• s

Jūsų Kristuje

SAS Valdyba
1957.X.5.
=

SKIP’S SELFOlAli 9 SĘRVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
OCTOBER-SPALIO 17, 18, 19

REAL ESTATE

ČIA PAI' Pltli; MAIKįl UITI. l’K.
U kumb. mūr. bungalovv, užpuUul)j 

4 kumb. utHkii'iiM m< <1. itnmiiH. 4 karų 
garažas ir tuAčiua kumpinis 50 pėilų 
sklypus. Viskas $25.(mo Galimu pirk
ti utskirui tik slypi) už $7.500, arba 
atskiru! abudu namus (iž $18,nuo. A. 
Rėklu it its.

<.itoci:i{Y — sei.i'-service
Arti Wist«>rii ir 791b. Savaitinis 

pardavimas vlrA $2,500. Prekės su vi
sais įrengimais lik $10.500. A. Kati- 

diūs. 4
t.ii:tiaišku tipo

Mor. ii kamb. liautus, flirtus kam
pinis sklypas. MuilerniAkui įrengtus 
vidųj>*. Arti parkus ir 63 gatvė. Pa
lankus savininko fi nansa vimas. — 
$2 G. 5 O O. Volodkevičius.
♦ 7 KAMB. Mėlt. BtMiAU)W

Marųųette Purka. Dvigubas Kum
žas. Tik $18.4mt. A. Linas.

prie gero susisiekimo
Ni'toli TT. Marijona, (i kamb. Ke

ram stovyj maras, Gražūs įrengimui. 
Plieno konstrukcija, šildymas karšta 
vandeniu — guzu. Užpakalyj kitas 
3 k. gražus namas. Prie lo dar 30 
pėdų sklypas.

Viskas tik $22,tino. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7 lnt Street
Visi telefonai: HAI brook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400 '

t
MARIJA GRINIENE

SUKAITĄ
Mirė spalio 15 d., 1957, 3:55

vol. popiet.
Gimė i.ietuvoje. Amerikoje iš

gyveno 55 m.
l’asiliko dideliame nuliūdime

2 dukterys: Mary O’Shea. žen
tas Martin; ir Beatriče Guntis,
3 sūnūs: Vincentas, marti He
len, Juozapas, marti Dorothy; 
ir Albinas. I’enki anūkai, sep
tyni proanūkai. Sesuo Bronisla- 
va Dykas, švogeris William ir 
jų šeima, kiti giminės, drangai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Onos Draug. ir 
Teisybės Mylėtojų Draug.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks penkt. spa
lio 18 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto Ims atlydėta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldi; Ims 
nulydėta, j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visos: 
gimines, drangos ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
marčios, žentus, anūkai Ir pro
anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth $3.89

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.89
HENNESSY V. S. O. P. COGNAC Fifth

•
$6.88

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|-69

FINE DOURO IMPORTED
Port Wine Fifth $1.69

CAVALIER VODKA, 103 Proof, Fifth $3.48
IMPORTE!) SCOTCH WHISKEY Fifth $3.69
LOWENBRAU IMPORTED BEER 

Case of 24 bottles

oooooooooooooooooooooooooo
Al A R< J ŪKTI'E MANOR.

2-jų ankštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po G k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

GAOE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

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

KITUR. 2 augštu medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 511 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $1G.(»oo.

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

PASITEIRAUKITE mūsų narnų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Pnblle 

6* IH So. IVest ero Avė.
PRosp. 3-2234 arba HEm. 4-7085 

* 'oocooooooooooonooooooooooo

, Norėdami pirkti ar parduoti neju- 
I domų nuosavybę naudokitės mūsų 

patarnavimu |

. ABROMAITIS REALTY I
Telef. LE.MONt 12811 |

11)01) llinois St., Ijcmont, lll. j

$7.95

!
I 
I 
I

j Chicagoje: V. A. MAŽEIKA.! 
Telef. COmmodore 4-5138. 

10838 So. VVabash Avė. j

»/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ ’

__ REAL ESTATE __

mūr. 3 bt. kraut. e. š. gar. — *8,400 
mūr. 3 bt. ištiek, e. š. gių. — 24,500 
tutsi. 2 bt. e. š. gar. k- stovy — I5,#tki 
mūr. O kb. naujus, liti. lot. — pigiai, 
t ru pigių ir is-lningų aaiaų sųrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LAS-3884

HRIGHTON PARKE.:
Med. 5 kiliuli. 2 nilrg., skiepe pa

ruoštu įrengti liūtų, eentr. šild) mus. 
garažas, dideli miegantieji.

Med. li ir 4 kumb., BU p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kuiną 12.000.

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

Mor. 2 po 6, centr. šild., arti mo
kyklų. 4

Mor. du namai: G. 3 kini*. Ir krau-' 
tuvė ir 6 kmb. 68 pėdų siti., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, gerus pa
jamos.

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

niški luito ir krautuvės įrengimui, pui 
ki vietų 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 Imtai po 4 knib., ccntr. šil
dymas, gražiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,1100.

SV. KRVŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su viskis irmigimais, diilelč 

Hale ir laitu, žema. nuoma, labai pri
einama kaina <161 susidėjusių apl.

Med. G laitai po 5 knib., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

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

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas lr teisingas patar
navimas. ,

NORVILĄ
R t;Al, E8TATR SALES 

2600 W. 5»th St. T»4. PRospect 8-5454

REAL ESTATE

BUILDING & REMODELING

O3V
i namai, garažai, įvairus pu 

■no, pertvarkymo (remodeling) darbai
SNauj pataisy-;

VACYS PETRAUSKAS r
BUILDING CONTRACTOR £ 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, lll t 
ei.: YArds 7-9675 arba CL 4-74503

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blsliop 7-3340 
2737 Wesl t3rd Street

Namų statybų, Jvairūs pataisymui 
lr pardavimas. Jei muite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gružus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal *-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10'—4 vai. Adresas: 515
Noiton, VVIlloiv Springs. IU.

i HELP WANTED — FEMALE

WORK IN YOUR OWN ARKA ’ 
SAVE UARI-'AIIE A TRAVEL TIME.

STENOGRAPHER
i.
Į tiuly experienee<l top — grade giri 
i need apply. Age up to 35. Mušt be 
cupahle to work na “Giri Frlday” in 
Sales. Dept. 5 day woek. Good star- 

| t ing salary for tbo right giri. Com- 
pany puid benefits.

1 indkpendent casing corp.
1335 W. 47th St.

Call VAnls 7-2200 — M r. Rdiorst 
l'or an apiMiinliiK-nt.

Į IMMEDIATE OPENING 
KOUKKEEPERS

ASSISTAN'f
Exį>erienced in machine 
bookkeeping. 5 day week.

Pleasant air-conditioned office.
Victory 2-7340

HELP WANTED — MEN

A. A.
EDVARDAS J U R A S A S

Gyveno 1410 S. 49th Avė. 
Cicero, III.

Mirė spalio 15 d., 1957,
9:30 vai. vak., sulaukęs 55 m.

Gimė Latvijoje.
Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me Elena, 2 sūnūs: Rimvy
das ir Liūnas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietu
voj liko sesuo Zelma su šeima

Priklausė Liet. Teisininkų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkuf. koplyčioje, 1446 So. 
50tb Avė., Cicero, ,111.

Laidotuvės įvyks šešt. spa
lio 19 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas j šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus* nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žistamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir sūnūs.
leidot,uolų direktorius Va-

saitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

CRANE SAVINOS
tsftfi VVEST 47th STREET LAfayetto 8-108?

H R l’letklrwl<-7., prez.; E K Ulotktewk-i, oekr Ir advokato-
dokam* aukštiu* dlvldendiia. Keičiame ėdūia Parduodame Ir perkau 

valstybė*, bonus Taupytolama patarnavimai aetnokamal
(■nulėktu- taupyti atidarydami -įskaita Mandlea Apdrausta Iki *10,00)-

, >arbo valandoa pirmad. ir ketvirtad duo 9 iki 8 vai. rakan 
| «r neri* f‘ 'V * 'rsė i4tdarv)» --J" '-4,,-aG.

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

42n«l A CumpbcU Avė. 5 kamb. eot- 
tdge. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam- 
harius. Garažas. Jmokėti tik $4,500.00.

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

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre- 

vbinių namų.
'Turime rimtų pirkėjų, tod61 prašo 

ne turinčius parduoti namus kreip
ia j raštinę ir mes mielai patarnau- 
-ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-6900

2-JŲ RITI BAY FRONT. Mū
rinis namas 4 ir 4 kamb. Gazu ap
šild. Garažas. Mokesčiai tiktai 
$125. Arti 26th ir Laavndale. 
$16,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

Iš Chicagos išvykęs savininkas 
skubiai parduoda 2-jų butų gerai 
išlaikytą mūr. namą, Gage Parke. 
Abu butai tušti. Apžiūrėjimui 
skambinti WAIbrcok 5-5031

i
I
i
I

NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 Went 40th Plaee (prie Archer ir Califdmia)
Valandos: antr., treč., šešt. 9 v. r. — fi v. v.

Ket. ir penkt. 9 vai. r. — 9 v. v.

Pusmetiniai •..................................... .".............................................. $7.60 ir augščiau
Paspal vinimai ..........................................»..................................... 5.75
Pašvicslnlmal ...........................................................   5.00
Plauki) kirpimas ..........................................................    1.60
Shampoo ir sušukavimas ................................................   1.75
Lietuvaitė Tei. CLiffoide 4-1877

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rvtoj1
•Taigi, dabar pradekite taupyti iloįa liatiiviAkoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVIHGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud fl0.000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

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

iki 12 vaiTrečtad. 9 ryto 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, I1L

Statome uaujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube H-27O3 nuo V vai. 

rytu iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympie 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

REAL ESTATE SALESMAN
full nr part time: mušt speak Lithun- 
nian. Top Conimission; apply

NO E L REALTY 
6001 So. Kedzie Avė.
Tel. PRospect 8-5353

MISCELLANEOUS

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldcra Gen. tOntractura

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

Namų Įkainavimas ir (valrūr 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas

PRoepect 8-2012 
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chieagr 29. DL

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co 

(8a» V. Sodeika Ir J. Skombskaa) 
1600 8. 48TH CT CICERO 50 IL1 

Tel. OLympie 2-7381; TO 3-4236
Ir attlekatn* visus statybos lr pei 
’varkymo (remodeling) darbus.

PROGOS — OPPORTLNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. Iki 12 vai.
414(1 S. Maplcwoo<l Avė.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

, 1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Ud 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vat vakaro: 

OLympio 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

tių finansavimas. Notarlatas. Valsty- 
'ės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
nasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-S071

INTERSTATE PMST'RANCE AGENCY 
6I0H S. Ashland Avė., Chicago 341, IIL

ĮSIGYKITE DABAR !

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

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

JOS. F. BUDRIK 
j’ FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
1 Atdara pirmadienio ir ketvirtadie- 
Inio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucldt CAIumet 5-7237

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

poooooooooo ooo oooooooooooo

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 13!i(i k. kasdieni) 
nuo plriH.-idiento iki šJšIndienio nuo 
8:3(1 iki lt: 15 v. ryte. Ir kas pirma
dienį nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stol*i s 
W O P A 1490 k. Ir EM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 rvte.

Tol. Ill.mbs-k »-24IS 
7156 So. 4Io|>I<-u<mmI Avc., Clib-ngo 211 

OOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOO

ISuiiikiiT dien. Draugi

Brigbton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po G k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4.8110. Priima

ma geras pasiūlymas.
KITI R:

Mūrinis be šildymo. 5 butai Ir ta
verna. Pajamų $3t.o j mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $6,000. Kaina 
$25.01(0.

APARTM ENT1NIAI
Kumpinis’ 12 b. $57,600; Jmokėti 

$17,000. •
Dvidešimts boti) ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30,000.
Mari|uctte Parke — 14 butų 

.lamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avc. 

LAfayetto S-S881

MAISTO KRAUTUVfc su 5 kamb.
Mūriniu namas. Galite pirkti su 
namu arba, tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVĖ. 
REpublie 7-7265

pa-
IŠNUOMUOJAMA POR RENI

SEE THESE BARGAIH BUYS
VICINITY 61 st & ARTESIAN

1 įį story 2 apt. Bk. corner, 33 ft. 
lot. 2 ear Bk. gar. $29,600.00.

VICINITY 6Srd & HONORE
2 fit. Bk. 5 gi. 6, 36 ft. lot. $19,500.00.

VICINITY 61st & LAWNDALE
5 bedroom bk. hungalow. 3 baths, 

reereation room in basement, gas H. 
W. heat, 37% ft. lot., building in 
eiceel. eond. eould be used for income 
property. $26,500.00.

Donald L Noel Realty
6001 S. Kedzie 

PRospect 8-5353

M«-d. 2 a.. It a. 6 dideli kamb., 
eentr. šild. angį., garažas. $14.600.

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

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tel. CUffside 4-7450; Rm. 

VAnls 7-2045

Prieš pirkdami ar parduodamai na
mus, biznius, sklypug ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NQRKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAIbrook 5-5030 
PRmpeet 8-3579 (vak. Ir sekm.)

Perskaitę "Draugą” duokite 

kitiems!

NAMŲ SAVININKA11
Ta^ininkaujame butų išnuomavi 

inui. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5B16 So. WestcrB. PRoapd-t 3-2234

Išnuom. 4 kamb. butas, 2-me 
augšte. Suaugusiems. $65.00.

STanley 8-9302
IŠNUOMUOJAMAS a|»šibl<»ni. BITAS
iš 2 kamb.'ir virt. ($65 mėn.) arba 2 
asmenim atskiri kambariai. 6(132 So. 
Maplruood Avc. l’Ros|>cct H-IMIItū.

Išnuom. 6 kamb. butas, 2-me 
augšte, pečiais apšildomas.

3961 So. Campbell Avė.

Išnuomuojama didelis kamba
rys. Telefonuokite:

GRovehilI 6-3069

PARDAVIMUI

Pigiai parduodamas vartotas aly
vinis pečius.

Telef. PRospect 8-3371

^O\)K w,

miiio, iiniiiiiiiiuiuiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiinuuiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuuHiiiiniiiiiaiimuiiiiiia

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 

,savo kontrastais intriguojančia į- 
; vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
i kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., 
Chicago 29, III.
(tiiintiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHtiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiP

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiini
“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne risi žmogaus kryžiai yra sonkAs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
ŽodžiuI

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

; Lietuviškos Knvgoe Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užaakvniun kartu hu plnlgala alųaklte:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Jllinoii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimi

Skelbkitės “Drauge”'
Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems.
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VIETA IR LAIKAS:

Lietuvių Auditorijoj
šeštadienį, spalio mėn. 26-tę dieną 

7:30 valandą vakare

TRADICINIS MOKSLEIVIŲ AT-KŲ SĄJUNGOS

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS
Po programos — šokiai, grojant B. Pakšto orkestrui. Veiks bufetas.

DALYVAUJA:
%

M. V ILKAITE F. STROLIA
.1. VILKAITE
A. KALITE A. VASAITIS
II. barodicaitė M. MOTERAITIS

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti
šiame vakare. RENGĖJAI

“PIRMYN” CHORO
Spalio 13 d. Chicagoje, Sokolų 

salėje, “Pirmyn” choras rodė J.( 
Strausso operetę “Sikšnospar-, 
nis”. Dirigentas ir režisorius — 
K. Steponavičius, artistai — A. i 
Brazis, O, Stephens, P, Krasaus! 
kas - Ragauskas (Krasauskaitė- 
Ragauskienė), A. Peškys, A. 
Snarskis, J, Avelis, C. Sveneis- 
kas, J, Daurušonis, Vida Švedas 
(Švedaitė ar Švedienė?), J. Dam 
bros; šokėjai — Ir. Protas, Kr. 
Austin,in V. Semaška.

.* »- ««•-* • k
Daugio tautų teatruose nuo 

scenos'nenueinąs “Sikšnospar-j 
nis” šusilaukia įvairiausios in-’ 
terpretacijos. Vistiek jspūdin-1 
giausiaš ..šikšnosparnis” būna, 
kai jis visomis nuotaikomis pri
artėja prie savo gimtojo charak 
terio, kurio pa^rimle — lengvas 
austriškas žaismingumas, o tu
riny -r- njąskaradiško pobūdžio 
pokštafe.

“Pirmyn” choro “šikšnospar
nis” tūrėjo labai nedidelį orkest
rą, labai kuklias dekoracijas. Su 
mažomis išimtimis net ir sce
nos apstatymas, net ir kostiu
mai nębuvo charakteringi šiai 
operetei; pvz. jie galėjo tikti ir 
operetei iš nepasiturinčių vien
gungių miestiečių gyvenimo. Su 
teatrinėmis priemonėmis ligi mi 
nimumo susiredukavus, su šia 
popularia operete sunku pada
ryti didesnį įspūdį. Gerai įgudę 
mėgėjai sudarė ir šio pastaty
mo artistų daugumą.

Ypač svarbus vaidmuo teko 
ne kuriam artistui, bet dirigen
tui. Nedaug kas galėtų tokį vaid 
menį atlikti, kaip Kazys Stepo
navičius. Jo rankose orkestras 
galėjo būti ir be kokios repeti
cijos muzikantai vistiek turi 
groti tai, ką sugeba išreikalauti

“ŠIKŠNOSPARNIS”
dirigentas. Artistai scenoje ir
gi gali būti ramūs ir užtikrinti: 
dirigentas kiekvieną laiku paims 
“į nagą” ir parodys įstojimą. Ir 
publika savaime nusiteikia ra
miai, nesusipratimų tarp parti
tūros ir išpildymo net ir pėdsa
kų nėra.

A. Brazis ir O. Stephens — 
šio ansamblio, ne tik šio pasta
tymo pažibos — buvo jiems į- 
prastoje formoje. A. Brazis vo- 
kališkai buvo stipresnis, kaip vai 
dybiškai.- Bendrai, jiedu abu 
mus nustebintų tik tuo atveju, 
jei pasirodytų blogai. Betgi rei
kia pastebėti, kad jau ne pir
mas “Pirmyn” spektaklis, ku
riame ypač gerai užsirekomen
duoja A. Snarskis. Labai grei
tai bręsta ir Pr. Krasauskaitė - 
Ragauskienė, šiedu artistai žy
miai pagerino “šikšnosparnį”. 
Peškys buvo toks, kaip jau esa
me pratę matyti. Kalėjimo vir- 

1 šininkas^ ypač girtame stovyje, 
j buvo visai įtikinantis. Geras ka 
Įėjimo sargas, gražiai užsireko
mendavo advokatas (C. Sven- 

jciskas). Rusų kunigaikščio vaid 
j menį vaidino J. Laurušonis.
Į

Publikos prisirinko artipilnė 
Sokolų salė. Apie publiką rei-1 
kia kalbėti, nes čia (biletais ir I 
bufetu) buvo parengimo pajamų 1 
šaltinis. Juo didesni ištekliai,, 
juo būtų turtingesnis pastaty- 

I mas.

Su šiuo pastatymu, atrodo, ne 
sirengta “nustebinti savus ir ki- 

i tataučius”. Tai buvo nuosaikus 
pastatymas, neišpūstas plačiu 
mastu renkamomis aukomis.

] Tai buvo natūralus ir sveikas 
i kultūrinis reiškinys, be prakal
bų, be prasikišančių utilitarinių

tikslų. Tokiais kultūriniais pa
rengimais galėtų būti stabili
zuojamas mūsų visuomenės nuo 
latinis kultūrinis gyvenimas.

I Ypač šia prasme K. Steponavi
čiaus pasirinktas ir “Pirmyn” 
choro vykdomas darbas mūsų 
visuomenėje yra pavyzdinis.

J. Kreivėnas

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
\ Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas,
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas it* pigus 

patarnavimas, t

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Stretet
Telef. Pltospect G-7960

Tarptautinis kat. spaudos turi M katalikų vyskupų, 4,000

kongresas
šiemet tarptautinis katalikų 

spaudos kongresas sukviestas 
Vienoje, Austrijoje. Tarp jo da
lyvių — 10 iš Amerikos.

Daug apaštalaujančių
Catholic Herald iš Londono 

praneša, kad Olandija misijose

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

2443 West 63rd Street 
Telef PR 8-Ū8S3 Ir PR 8-0834

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu!* didelis 

sunkvežimis sn pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7tb PI. Chicago,

UI. YVAlbrook 5-8063

SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

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

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

Pinigai, įdėti prieš ll-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesj

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEW1CH, JR., Vice-President

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

kunigų ir 4,000 vienuolių. Olan
dija sudaro 13‘/0 visų misijose 
dirbančių asmenų.

A. A- '
BARBORA MIKUTIS

(VAKAVA1SKAITĖ)
Gyveno 1430 8. 50th Avė. 

CICERO, ILL.
Mira spalio 15 d., 1957, 5 v. 

vali., sulaukęs senatvės. Gimė 
Ijitvijoje; kilo ift Libau miesto.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Maria Beržinski, žentas 
l.iudvikas; sūnus Edvardas Mi
kutis, marti Frances, 5 anūkai: 
Edward Beržinski, jo žmona 
Vai ir jų šeima; Irene Beržins
ki. Aiptionse Beržinski, jo žmo
na Betty, Edward tr Eileen Mi
kutis, kiti giminės, draugai ir 
pažjatami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugi jai. ,.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje, 1449 S. 50th 

-Avė.’, Cicero, III.
Laidotuvės jvyks šeštadienj, 

spalio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. An
tano parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės "sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Vasai- 
tis-Butkus. Tel. OLympic 2- 
1003.

A.. A.

PRANCIŠKUS POCIUS
Gyveno G815 S. Oajdey Avė,

Mirė spalio 15 d., 1957, 4:20 
vai. ryto, sulaukęs 70 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš ltasei- 
nių apskr., Šiluvos parap., Pa
lukniu km. •

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Satkutė), 3 duk
terys — Marijona, Konstancija, 
žentas Matthew Sepiol: ir The- 
resa, žentas Bichard Wisniew- 
ski, 4 anūkai: John Sepiol ir 
Mielinei, Kathio ir Bichard.
J r.. Wisniewski, pusseserė p. 
Paulienė su šeima, švogerka 
J ustina Bagaišis su šeima, gi
minės Apolonija Kondrotas ir 
Ona Kundrotas ir jų' šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažjsta- 
rni. Lietuvoje liko brolis Igna
cas su šeima.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, G845 South 
Western Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
spalio 19 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P.
M. Gimimo parapijos bažnyčių, .| 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka- 

•zimiero kapines. "
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Z m o n a, dukterys, 
žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Mažei- 
ka-Evans. Tel. REpublic 7-8600

t

A. f A.

Teisininkui EDVARDUI JURAŠUI mirus,
jo žmoną ELENĄ, sūnus studentus RIMVYDĄ ir LIŪ
NĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi — 
ALEKSANDRAS, PRANAS, VLADAS ŠILAIČIAI BU ŠEIMOM

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-633b

Vienas blokas nuc kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4505-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-174I~2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

tZ

d»Wi

f" I

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
'fi 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

illllll ||X>1| IIIlO • (Archer Avė. ot Sacramento) '
PHONE: Vlrglnla 7-1141

S

02

E’ayayayairaut^ri 
TjnenlSnfcinl u i ‘i if jj

A. A.

MIKALINA ZAKSIS
BLCJlVTfi

Gyveno 4339 8. Artesian Avė. 
Tel. VI 7-1783. Mirė spalio 15 
d., 1957, 7 vai. vak. Gimė Lie
tuvoje, kiio iš Kėdainių apskr., 
Krakių parapijos. Amerikoje iš
gyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdim<> 
duktė Marie .Mason, žentas Be
nediktas, 2 sūnūs: Jonas ir An
tanas. marti Anna, 2 anūkai. 
Brolienė Bose i Blėdis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. 
Leg. Post. HO. 271 VVomen’s 
A uxiliary.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šešt. spalio 
19 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pumaldų bus nulydė
ta j, šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimin<'S, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marti ir anūkai.

Ijaidotuvių direktorius Anta- 
|. nas M. Phillips. Tel. YArds 

7-3401

A. A
MARIJONA KAIRIS

(PAULAUSKAITE)
Pagal pirmų vyrą Bielskienė
Gyveno 4404- 8. Bockwell St.

M i rį spalio 16 d., 1957, 4:16 
vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
apsk r., Luokės parap., J uoksų 
km.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras VVdlter, 2 sūnūs: ThfiO- 
dore Biell, marti Vera; An
thony'Bielskis. marti Nancy, 3 
dukterys: Sylvia. O’Heilly, žen
tas Thomas, Helen Petraitis, 
žentas Krank; ir Fan Sempsis. 
žentas Peter. Septyni anūkai ir 
viena proanūkė. Sesuo Antanina 
Bielskienė, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. Lietuvoje liko 3 
sesetys: Barbora Remeikienė.
Ona Šimkienė ir Domicėlė Šim
kienė ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienj, 
spalio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švenč. 
I’. M. Nekaito Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kaptnes.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk
terys, marčios, žentai, anūkai ir 
proanūkė.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

LlODĖSIO VALANDOJ 

Ssaklfr

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Wester» Avė. Air Conditloned koplyfla 
BEpnbUe 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlama, kurta gyvena kltoaa mtaato dalyta; gausima 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

'Ambulansų patarna- Jgg TOk turime koplyčias’
I vimas dienų ir nak- fiSF v s o s e Chicagos ir I
t tį Reikale Saukti Roselando dalyse ir (
i tuojau patarnaujame.

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

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

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 YVest 18tli STREET Tel. SEeley 3-5711

cf-
John YV. 

Pachankis
Chester

VitkauNkan

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. H AUST EI) STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. fMIth AVĖ.. CICERO lll Tel. OLympic 2-1003

j paminklų patalpas ir atgal mes visuomet, parūpiname 
triinsportai-i.ią automobiliu.

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

IšSIKINKITE DABAlt — Bl S PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
JOKIO {MOKĖJIMO. Sl'MOKĖKITE KAPINIU DIENOJE.

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ard* 7-0781

STEPONAS C LACKAWICZ
1424 YV K9th STREET REpnhHi 7-1213
2314 YV. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 54lth Avė OLympic 2-5245 ir TOwnhall 8-96X7
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X Ką skaitai? “Pasakyk, ką 
skaitai o aš pasakysiu, koks tu 
esi.” Skaitymas daug duoda. 
Skaitydami daug sužinome, 
daug gerų minčių pasisaviname, 
naudingų dalykų išmokstame. 
Skaitymas .mus kelia, ugdo ir į 
gėrį kreipia. Gera knyga bei ge
ras laikraštis yra mūsų drau
gas ir mokytojas. Jis yra dos
nus dvasiniais sav.o turtais ir 
kantriai laukia progos mus ap
dovanoti.

Pats laikas dabar užsisakyti 
katalikiškus laikraščius arba 
juos pratęsti. Amerikoje mes 
turime daug katalikiškų laik
raščių. Vieni jų eina kas mėne
sį, kiti kas savaitę, o “Drau
gas” net kasdieną mus aplanko. 
Užmokėsite nedaug, o turėsite 
ištisus metus laikraštį, kuris 
pasibels į jūsų duris kupinas 
naudingomis žiniomis, geriau
siomis mintimis bei nurodymais.

X Tautinių šokių šventės ko
miteto posėdis įvyko spalio mėn. 
12 d. Hollywood salėje, kuriam 
pirmininkavo Bruno Shotas ir 
sekretoriavo Zigmas Dailidka. 
Komitetas turėjo nutarti po kiek 
mokėti šokių grupėms, kurios 
dalyvavo šventėje, kelionių atly
ginimo. Turėta du pasiūlymai: 
vienas — iki 40% kelionės išlai
dų ir ne daugiau, kaip $3,000, 
o antrasis — nuo 65%. Daugu
ma balsų nutarta išmokėti ke
lionės išlaidas jaunimui pagal 
antrąjį projektą, kas sudaro 
apie $4,000 ir tuojau pasiųsti 
šokių grupių vadovams, kad 
jie vietose sutvarkytų ir pada
lintų pinigus atskiriems šokių 
dalyviams.

X “Frankfurter Rundschau”, 
plačiai skaitomas laikraštis Vo
kietijoje, š. m. rugpjūčio 26 d. 
numeryje paminėjo, kad lietu
viai, gyveną milionierių Chiea
goje, kuria savo mužėjų. šis 
pirmas meno muzėjus išeivijoje 
kaip tik atidaromas ateinantį 
sekmadienį 3:30 v. p. p. Jauni
mo Centre, 5600 S. Claremont 
St. Ta pačia proga įvyks kon
certas ir meno paroda. ,

X Jur j omas ir Co., 3251 So. 
Halsted st., CA 5-1064, seniai 
žinomas prekybininkas, kuris 
dabar persikėlė į patį lietuvių 
centrą — šalimai J. Budriko 
baldų krautuvės, pradėjo pla
čiai prekiauti namų ruošos 
įrengimo, statybos ir kitomis 
dovaninėmis prekėmis (Hard- 
vvare). Neveltui šioje patalpoje 
renkasi daug žmonių, kurie pi
giai, mandagiai ir sąžiningai pa
tarnaujami.

X Prof. Ignui štapeliui pa
minklo statymui aukos pamažu 
plaukia, tačiau dar daugelis as
menų, .o ypatingai iš meninin
kų, nieko nėra atsakę ir negrą
žinę aukų lapų. Komitetas pasi
genda ir velionies buvusių as
menų, kaip mokinių ir kitų 
draugų bei bendradarbių, kurių 
būtų pareiga atsiliepti ir savo 
buvusiam mokytojui padėti pa
statyti nors kuklų paminklą ant 
jo kapo. Aukas reikalinga siųs
ti : Dail. M. Laurinavičienė, 2547 
W. 45 st., Chicago, III.

X Akt. A. Brinką režisuoja 
linksmą komediją Chicagos šau
lių meno kuopelei, kurią stato 
pats šaulių klubas lapkričio mėn. 
16 d. Lietuvių auditorijoje. Ko
medija versta iš vokiečių kal
bos. Ji vadinasi keistu pavadi
nimu: “Raidės, o ne žmonės", 
kurioje matysime labai daug 
juoko ir linksmos nuotaikos.

X Urbanos lietuviai studentai 
spalio 19 d. ruošia savo tradici
nį Sugrįžimo vakarą, šio meti
nio parengimo proga Urbanoje 
žada apsilankyti daug alumnų 
ir svečių.

X Chicagos šaulių klubo me
no kuopelės narių darbo sezo- į 

no atidarymas įvyko Brino sve
tainės salėje, Town of Lake lie
tuvių kolonijoje. Susirinkime 
dalyvavo klubo valdybos nariai 
ir kiti pareigūnai. Pirmininka
vo pats meno kuopelės'vadovas 
V. Afcramikas ir sekretoriavo 
Z. Urbonas, meno kuopelės se
niūnas. V. Abramikas plačiau 
nušvietė meno kuopelės tikslą 
ir jos apimtį. Kuopelei priklau
so visokio amžiaus ir išsilavini
mo žmonių — nuo 15 metų iki 
žilo plauko, nes turi vaidyoos, 
tautinių šokių ir kitas sekcijas. 
Dabar organizuojama ir sporti
nio šaudymo pratimai. Šaulys 
Z. Urbonas pranešė apie sąly
gas ir galimybes tokią pramogą 
turėti. Kun. A. šeštokas, kaip 
klubo pirmininkas, pasveikino 
darbštųjį jaunimą ir pasidžiau
gė jų pasišventimu, kurie savo 
energinga veikla taip gražiai at
stovauja Chicagos šaulių klubą. 
Paskui akt. A. Brinką jautriais 
žodžiais kreipėsi į jaunimą, i 
kviesdamas ir toliau uoliai diro- 
ti, įsijungus į šaulišką meno, 
sporto ir kitas sritis.

X Dant. gyd. A. Mačiuikienė, 
savo aukomis ir darbais padė
jusi ne vienai organizacijai, ir 
Lituanus žurnalo leidėjams at
ėjo į talką. Per ilgesnį laiko 
tarpą ji žurnalo leidimą parėmė 
stambiomis aukomis bei iš kitų 
tautiečių surinko $161 ir juos 
atsiuntė leidėjams. Tarp šių 
aukų pažymėtinos: LAS sureng
tos vakarienės pagerbti (besi
lankantį p. Kfaulėną) metu su
dėtinė $76 auka; Venezueloje 
gyvenanti gail. sės. Mikalaus
kienė $50; dr. J. Adomavičius 
— $10; Mutual Federal Savings 
per J. Kazanauską $10 ir dr. B. i 
Gaižiūnas, dr. V. Avižonis, dr. | 
V. Tauras po $5. Studentija šiai j 
nenuilstančiai jaunimo rėmėjai | 
yra begaliniai dėkinga.

X Bridgeporto moksleivių' 
tautinio ansamblio repeticijos 
vyksta sekančia tvarka: vyr. 
mergaičių grupei dainos — 5:30 
vai. ir šokiai — 6:30 vai. antra- 
dieniaisj o kitiems ketvirtadie
niais — .mišrus choras — 5 vai. 
ir šokiai — 6 vai. Jaunimas 
kviečiamas ansamblyje skaitlin
gai dalyvauti, o tėvai prašomi 
savo vaikus ne tiktai leisti, bet 
ir paraginti tęnai vykti. Prie 
Bridgeporto ansamblio priklau
so ir lietuviai gyvenantieji 18 
lietuvių kolonijoje ir kitur, kur 
nėra tokių ansamblių įsteigta 
arba patogesnis susisiekimas 
jaunimui.

X Chicagos HctuviŲ katalikų 
parapinėse mokyklose veikian
čias lituanistikos klases lanko 
Bendruomenės sudaryta komisi
ja: prof. M. Kriščiūnas, kun. 
J. Borevičius, kun. dr. A. Juška 
ir insp. J. Kreivėnas. Kad ir ne
toli viena nuo kitos išsidėsčiu- 
siose kolonijose pasitaiko labai 
didelių įvairumų. Sutinkama lie
tuvį džiuginančių, bet taip pat 
ir bauginančių reiškinių. Visas 
mokyklas aplankius, žadama 
visuomenei patiekti viešą lanky
mo apyskaitą.

X Antanas Gintneris, 3113 
So. Halsted st., Chicago 8, III., 
kaip buvęs tautinių šokių šven
tės komiteto iždininkas, pasku
tinį kartą praneša visiems as
menims ir organizacijoms, kad 
jiems pasiųstieji aukų lapai bū
tų grąžinti iki lapkričio mėn.
1 d. Visi, kurie po šito termino 
aukų lapų negrąžins, bus skai
toma, kad jie visai neskaito 
laikraščių arba visai nenori 
skaitytis su komitetu, kuris tu
ri užbaigti tautinių šokių šven
tės apyskaitą.

X Antanas Giedraitis iš Pro
vidence Mass., įstojo nariu į 
Lietuviškos Knygos klubą ir pa
ėmė jo leidinių už visus metus. 
Įmokant 5 dol., narys gali gauti 
klubo leidinių 7.50 dolerių su
mai. Klubo adresas tas pat, kaip 
“Draugo’’.

Lyric operos atidarymas
Praėjusio penktadienio vaka

rą operos rūmuose įvyko Lyric 
operos sezono atidarymas. Ži
nant, kad ši opera JAV yra pir
maujanti meniniu atžvilgiu, kai- ■ 
kada pralenkianti nuolatinę, 
Metropolitan operą New Yorke, 
verta atkreipti didesnį dėmesį, 
juo labiau, kad šios operos są
state dalyvauja ir keli lietuviai.

Atidarymo vakarą visuose 
operos namuose jautėsi didingu
mas bei pakili nuotaika. Operos 
rūmai buvo net specialiai iliu
minuoti. Publika buvo pasken
dusi frakuose ir nepaprastai 
puošniose sukniose, kailiuose bei 
brangenybėse. Jos tarpe buvo 
ir lietuvių klausytojų.

Po dešimties minučių pavėla
vimo dėl publikos nerangumo, 
už dirigento pulto stovėjo La 
Scalos Italijos Milano maestro 
Tūlio Serafin. Sumirgėjo švie
sos dirigentas pakėlė batutą 
ir... visi manėme, kad pasigirs 
“Otelio” muzikos pirmieji 
akordai, tačiau, kas nepapras
ta, tai buvo Amerikos himpas, 
kurį kartu giedojo ir publika. 
Himnu įvyko oficialus operos 
sezono atidarymas. Vistik, rei
kia sutikti, įspūdinga ir gražu.

“Otelio”
%

Verdi .muzika visados graži, 
melodinga, maloni širdžiai. Šios 
operos libretto yra parašytas 
laikantis Šekspyro dramos, tik 
kaikur truputėlį įpinant savo 
teksto. Solistinės operos pajėgos 
buvo labai stiprios. Trys solis
tai veda spektaklį. Otelio daina
vo Mario. Del Monaco, neseniai 
iškilęs į pasaulinį garsą tenoras. 
Desdemoną atliko Renata Te- 
baldi, o Jago — Tito Gobbi; vi
si iš Milano. Tai pirmaeiliai pa
saulio solistai; apie tai netenka 
ir kalbėti. Vaidyboje atrodė, 
kaip savo kambaryje, Tito Gob
bi, atlikdamas sunkų Jago vaid
menį. Po jo sekė Tebaldi, sopra
nas, ir tik paskui Del Monaco, 
kuris paskutiniame veiksme, 
augščiausioje dramos įtampoje

/

DIDELI TORTAI IR GIMTADIENIAI

Prez. Ęisehcwer ir sekma džiaugiasi 500 svarų tortu Baltuosiuose rūmuose. Prezidentas 
dabar turi 67 m. Jis laiko už rankų vaikaitę Mary Jean, kuri yra pusantrų metų amžiaus. 
______  ' ' (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

X, Zigmas Kungys, buvęs 
Chicagos gyventojas, išvyko į 
Frankfurtą, Vokietiją, studijuo
ti medicinos. Zigmas buvo bai-j 

gęs ekonominius mokslus Nevv , 
Yorke. Šiuo metu Zigmas laukia 
mokslo pradžios ir prieš porą 
dienų atsiuntė ilgesnį reporta
žą iš spaudos parodos Frank
furte, kur yra ir lietuvių sky
rius. Dabartinis jo adresas: 
Zigmas Kungys, Hbf. Postlager, 
Franfurter a/M,' Vokietija.

X L. K. K ū rėjų-Savanorių
s-gos 30 metų jsisteigimo ir 10 ■ 
metų atsikūrimo sukakties mi
nėjimas jvyks spalio 20 d. 2 v. 
P- p Lietuvių auditorijoj, 3137 
S. *Halsted st. Visi L. K. Kūrė- 
jai-Savanoriai kviečiami jame, 
dalyvauti.

jau atrodė visiškai natūraliai 
išgyveno tai, kas buvo būtina. 
Mačiusieji Kaune Kiprą, tvirti
na, kad mūsiškis puikiau vaidi
no ir geriau atrodė. Nežiūrint 
viso to, opera yra nepaprastai 
augštai pastatyta. Jos klausy- 
tumeisi be galo, ir labai gaila 
darosi, kad tos kelios valandos 
taip greitai praeina.

Lietuvių įnašas operoje

Malonu atsiversti Lyric ope
ros programą ir skaityti lietu
viškas pavardes. Štai muzikinė
je vadovybėje, kaip dirigentų 
asistentas, įrašytas mūsų Alek
sandras Kučiūnus, kuris ir lietu
viškajame kultūriniame gyveni
me aktyviai reiškiasi.

Toliau, malonus jausmas ku
tena širdį, kai aktorių solistų 
sąraše taisyklinga lietuvių kal
ba, neiškreipdamas lietuviškos 
rašybos — Jonas Vaznelis. 
Džiugu kad svetimieji jį įverti
na ir pripažįsta operos solistu.

Lyric operos choristų sąra
šuose randame mums pažįsta
mus: Prudencija Bičkus, Marion 
Blazis, Moniea Gajda, Roma 
Mastis, Anthony Peškys, žino
ma, dar taip pat ir sol. J. Vaz- 
nelį. Pagalciniame chore dai
nuoja Adelė Druktenis. Tai reiš
kia, kad lietuviai į bendrą šio 
krašto kultūrinį gyvenimą įne
ša nemažą duoklę. Sveikintinas 
jų ryžtas! v

Operos žvaigždės

Šis operos sezonas, prasidėjęs 
spalio 11 d., tęsis iki lapkričio 
30 d. imtinai. Spektakliai vyks
ta operos rūmuose. Operų nėra 
statoma sekmadieniais, nes tai 
skaitoma poilsio diena. Šiais 
metais operoms diriguos šie 
garsūs dirigentai: Tūlio Serafin, 
Georg Solti, Gianandrea Gavaz- 
zeni, Bruno Bartoletti, Leo 
Kopp. Solistais yra sukviesti 
pasaulinio garso žvaigždės, kaip 
Tebaldi, Steber, Moffo (iškilęs 
naujas koloratūrinis sopranas), 
Cherųuetti, Likova Simionąto, 
Kramarich, Bjoerling, Del Mo

jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę.

Jurgio Savickit

Šventoji Lietuva
romanas

J. Savickis yra vienas iš tų ra
šytojų, kurio raštus skaitai, ne
galėdamas nuo jų atsitraukti. Šio 
romano veiksmas vyksta Lietuvo- 
jo dar prieš Pirmąjį karą. Gyvi 
veikalo personažai, nepaprasta Int
riga, grakštus stilius tuoj pagauna 
ir užburia skaitytoją.

J. Savickio ŠVENTĄJĄ LIE
TUVĄ turėtų perskaityti kiekvie
nas knygos mėgėjas, ji turėtų puoš 
t i mūsų bibliotekas.

Knyga įrišta kietais viršeliais, 
turi 248 psl., kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą sakaičių.

DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 

Chicago 29, III.

naco, Di Stefano, Simoneau, Tu- 
cker, Radioli, Gobbi, Bastianini, 
Christoff ir kiti.

Norisi skaitytojams priminti, 
kad šiame sezone eina šios ope
ros : Otelio, La Boheme, Mignon, 
Manon Lescaut, Cavalleria Rus- 
tieana, Pagliaci, Andrea Che- 
nier, La Gioconda, Figaro Ves
tuvės, Adriana Lecouvreur, 
Kaukių Balius, Tosca, Don Car- 
lo ir Lucia Di Lammermoor, 
taigi, viso 14 operų. — R. Tbs. 

Nusikaltimų sukaktys
Spalio 16 d. sukanka du mė

nesiai, kaip buvo pranešta, kad 
dingo 16 m. amžiaus mokinė 
Anderson, kuri vėliau buvo ras
ta nužudyta ir supjaustyta. 
Prieš 2 metus, spalio 16 d. din
go trys berniukai, kurių nuogi 
kūnai buvo vėliau rasti Robin- 
son miške. Policijos Įeit. Mi
chael Spiotto praneša, kad sun
ku pasakyti ar tie nusikaltimai 
padaryti to paties ar kito as
mens. Trečiasis nusikaltimas 
buvo įvykdytas praeitais me
tais gruodžio mėnesio 28 d., ka
da buvo rastos nužudytos sese
rys Grimes. Visi nusikaltimai 
tebeaiškinami ir vien tik dėl 
Anderson apklausta 1,500 liu
dininkų.

Primušė vyrą
Chicagos berniukų skautų 

375 grupės vadas R. C. Mi- 
chaels, 30 m., pasiskundė poli
cijai, kad jį lanku ir strėle pri- 
mušo 45 m. amžiaus moteris 
Wilma Lang, Dover, III. Jis teis
mui pateikė 10,000 dol. jieškinį, 
kadąngi moteris apkaltino jį jog 
šis pavogęs jos nušautą stirną 
ir pačiupus lanką padarė galvoj 
žaizdą, kurią reikėjo susiūti 10 
vietų. Sveriąs 200 svarų Mi- 
chaels dar gavo nukentėti, kai 
įsismaginusi moteris suvarė į 
jo petį strėlę.

aJBBroJBBrEUBsrajsBBa^Bra,i
Jeigu trokštate ramybes savo 
širdyse, savo SoimoHe. savo 
šalyje, kiekvienų vakarų su- 
Hiburkite kalbfltl rožančių.

1*00. Pijus LX.

Gražiausioji nuopelningiausioji 
privati ir bendra malda yra Ro
žančius. Kas yra ta malda, kokia 
jos prasmė, kokie jos vaisiai Ir 
kaip reikia kalbėti šią galingąją 
maldą, sužinosite, įsigiję šia« ke
turias mažas knygeles apie šv. 
Rožančių:

1. Tomo Žiūraičio O.P., NEVYS 
T ANČIOS ROŽfcK, šv. Rožančius 
ir Gyvenimas, n laida.

2. Kun. J. Burkaus, ROŽIŲ 
PUOKftTft.

S. ROŽANČIUS UŽ MŪSŲ KRA 
ATĄ, išversta kun. V. Bagdanavi 
čiaus MTC.

4. ROŽANČIUS, parengta kun. 
St. Ylos.

Perskaitę, šias knygeles, mokė
site atsakyti J kiekvieną priekaiš
tą, kurj priešai užmeta šv. Rožan
čiaus maldai, ir išmoksite jj tin
kamai kalbėti.

Visų keturiu knygelių kaina tik 
$1.00.

Tuojau rašykit ir pinigus siųs
kit:
DRAUGAS, 4545 West OSrd St, 

i Uhieago 29, III.
1---------- ------------- -------------- ,

Pagautas autobuse
Du policininkai pačiupo ant

radienio naktį miesto autobuse 
plėšiką po devynių minučių kai 
jis apiplėšė Western Union raš
tinę, 7926 S. Halsted st. Martin 
V. Tyler, 20 m., buvo tas plėši
kas, kuris jau yra padaręs apie 
tuziną kitų plėšimų. Jis buvo 
pagautas prie 79 ir Vincennes 
gatvių. Policija jį pačiupo iš 
duoto bendro papasakojimo kaip 
plėšikas atrodė. Popieriniame 
maiše autobuse rasta 164 dol., 
kuriuos jis atėmė iš minėtos 
įstaigos tarnautojos.

Laimėjo kepimo konkursą
Chicagos vaikų darželio mo

kytoja buvo apdovanota 3,000 
dol. premija Beverly Hills, Cal., 
kur laimėjo kepimo konkursą 
praeitą antradienio vakarą. Di
džiausias prizas, 25,000 dol., te
ko Californijos gyventojai. Chi- 
cagietė D. W. Ludwig, 27 m. 
amžiaus, yra vaikų darželio, 
2021 W. 21 st., mokytoja, gi jos 
vyras dantų gydytojas.

Mirė "Gerasis angelas"
Buvusi apskrities kalėjimo 

moterų skyriaus viršininkė, Ma
ry Kennedy, 87 m., vadinama 
“geruoju angelu” mirė Floridoj. 
Ji į ten iš Chicagos išvyko prieš 
tris metus. Daugelis jos kalinių

Pajieškojimas
Jei kas žino ar girdėjo apie li

kimą 1944 m. be žinios dingusius 
brolius MYKOLĄ, JONĄ ir JUO
ZĄ AUGUČIUS kilusius iš Utenos 
apskr., malonėkite duoti žinią šiuo 
adresu: Monika Gasparienė, 
140 N. Kenmore Av6 Los Angeles 
4, California. Jieško Lietuvoje li
kusi sesuo.

Jieškoma BRONISLAVA SA- 
LAITfi - LUKAUSKIENfi, duk
tė Jono, iš Vainaičių kaimo, 
Plungės vals., Telšių apskr. Į 
Ameriką atvyko apie 1910 m.

’ Jos vyras Pranas Lukauskis, ki 
lęs iš Alksnienų kaimo, Plungės 
vals. Gyveno Aurora mieste, tu
rėjo keturius sūnus ir vieną 
dukterį Jieško brolis Boleslo
vas, sūnus Jono. Atsiliepti ad
resu: Boleslovas Salys, s. Jo
no, Vainaičių kaimas, Plungės 
valg., Telšių apskr., Lithuania.

Žiobienė iš Lietuvos, Prienų 
jieško savo brolio ANTANO 
ZABLACKO, II Pasaulinio ka
ro metu tarnavusio savisaugos 
daliniuose ir 1943 m. buvusio 
Latvijoje. Pajieškomasis prašo
mas atsiliepti arba žinantieji jo 
likimą pranešti šiuo adresu: J. 
Pyragas, (24 a) LUBECK, 
Marlistr. 101, Block 8/74, Ger
many.
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Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO.

Ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite................

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų jsi

gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti norįs 

studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 
l«Wja jus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na- II 

mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.
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KAS TIK TURI GERA SKOMJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba CMragoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, LNC.

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

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

i vėliau tapo geromis žmonomis 
ir motinomis. Kennedy pasižy
mėjo švelnumu.

KAS KĄ IR KUR
— Budrike radijc programoje

dainuoja Algirdas Brazis. Nepra
leiskite šio vakaro Budriko radi
jo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. Girdėsite gražių lietuviš
kų dainų, kurias sudainuos žino
mas operos solistas Algirdas Bra
zis. Jam akompanuos jaunas pia
nistas Manius Motekaitis. Taipgi 
bus mįslių konkursas. Praeitą sa
vaitę dovanas laimėjo: Antanas

, Markauskas, 6054 Šo. Lafayette 
Į Ave. — puikų blanketą; Bernice 
! Brill, Riverdale, III., — pagalve- 
| lę ant sofos: ir M. Pastarnokas, 
i 6245 So. Wolcott Ave. — rašomą- 
I ją plunksną. Klausykite mįslių ir 
' dalyvaukite konkurse.

Pranešėjas

— Lietuvos Kūrėjų - Savanorių 
S-gos minėjimas, šių metų spalio 
20 dieną, 2 vai. p.p. Lietuvių au
ditorijoje, 3137 S. Halsted St., į- 
vyks Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų - Savanorių sąjungos 30 me
tų įsteigimo ir 10 metų atsikūri
mo tremty sukakties minėjimas. 
Chicagos skyriaus valdyba malo
niai kviečia Jus jame dalyvauti.

Dienotvarkė: Minėjimo atidary
mas, prezidiumo rinkimas, mirpJ 
šių Kūrėjų - Savanorių pagerbi
mas, sveikinimai, advokato R. Ski- 
pečio paskaita, minėjimo uždary
mas. Meninė dalis — dainuoja vy
rų grupė, vadovaujama muz. Al
fonso Gečo. Po minėjimo ten pat 
įvyks bendras alutis.

Valdyba
— KrikšėioiJiškoMios Demokra

tijos Studijų klubas šaukia sek
mad. spalio 20 d. susirinkimą K. 
Mickevičiaus salėje, 6116 S. Ar
tesian Ave. 4-tą v. p.p., kur dr. 
Vl. Literskis laikys paruošiamąjį 
svarstymą studiją ciklui apie Vo
kietiją ir krikščionių demokratų 
reikšmę ir darbus.

Maloniai kviečiame visus skait
lingai dalyvauti narius, prijau
čiančius ir taip pat vyresniuosius.

Kr. D®m. Studijų klubo valdyba

— Don Varnas Amerikos legi
ono postas Nr. 986 šį šeštadienį, 
spalio mėn. 19 d., L. Vyčių salė
je (prie 47-tos ir So. Campbell 
Ave.) rengia savo tradicinį šokių 
vakarą. Rengėjai kviečia ne tik 
posto narius, bet ir visą lietuviš
kąjį jaunimą čia atsilankyti ir pa
bendrauti su lietuviais legionie
riais.

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


