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Adnan Menderesdemokratai laimėjo rinkimus
Maršalas Žtemienko, Stalino 
"numylėtinis" kilo kaip ant mielių

ERIK TOMTE,

Mūsų bendradarbis Skandinavijoje

Daug labiau negu „sputnikas" pasaulį nustebintų, jeigu so
vietų spauda paskelbtų, kad maršalas Tuchačevskis buvo garbės 
svečias augstų diplomatų bankete Maskvoje.

Tačiau neseniai panašiai — 1— - - - - ■-
sovietų spauda vieno oficialaus 
priėmimo svečių tarpe paskelbė 
ir tūlą maršalą Žtemienko. Ta
čiau to negana — laikraščiai pra 
nešė, kad savo 50 metų proga 
maršalas Žtemienko buvo apdo
vanotas augštu ordenu.

Kas yra Žtemienko f

Kas gi yra tas Žtemienko? Į 
pagalbą tegul ateina vienas iš 
sovietų politikos geriausių žino
vų — švedų dienraščio „Stock- 
holms - Tidningen“ bendradar
bis T. Norwid. Žtemienko buvo 
Stalino paskirtas štabo viršinin
ku tuoj po karo, kada jis dar ne
buvo sukakęs 40 metų. Tai įvyko 
tuo laiku, kada Stalinas ėmė bi
joti populiarių karininkų, įvairių 
karo didvyrių, o ypač tų augštų
jų karininkų, kurie, per karą bū
dami vidurio Europoje, buvo įta-Į 
riami užsikrėtę vakarų dvasia. 
Stalino tikslas buvo eliminuoti 
juos iš politinio gyvenimo. To 
elemento valymas vyko 1946 - 48 
m. Ir maršalas Žukovas tada pa
teko į nemalonę ir, kaip savotiš
kas tremtinys, buvo paskirtas 
Odesos karinės srities viršinin
ku.

,fiidvyrių“ valytojas

Žtemienko plušo išsijuosęs be
valydamas kariuomenę, užtat so
vietų karininkai vadina jį „did
vyrių“ valytojų“ Jo dėka Stali
nui nebereikėjo bijoti kokio nors 
pokarinio bonapartizmo ir mar
šalas Žtemienko, kaip Stalino 
„numylėtinis“, kilo kaip ant mie 
lių, tačiau tas nedarė jo populia
resniu tarp kolegų karininkų.

Žtemienko — strategas“

Prasidėjus karui Korėjoje ir 
padėčiai pasaulyje paaštrėjus, 
Stalinas skaitėsi su naujo karo 
galimumu. Jis įsakė Žtemienkai 
išdirbti tikslius karinius planus 
sovietų armijos žygiui į vakarus. 
Tie planai buvo užbaigti apie 
1952 m. pradžią. Nors ir kažkaip 
Stalinas pasitikėjo Žtemienko ka 
riniu talentu, tačiau taip aklai 
visko nepriėmė, o planus perda
vė peržiūrėti grupei tikrų karo

Vėl iškeliamas į dienos šviesą

Žtemienko staigus išnėrimas 
dabartinėje sovietų politinėje 
konsteliacijoje iššaukė fantasti
nių spekuliacijų tiek pačioje So
vietų Sąjungoje, tiek už jos ribų. 
Sprendžiant iš visko, kas praei
tyje buvo įvykę, aišku, kad Zte- 
mienkai durys į grynai karinę 
karjerą buvo amžinai užtrenk
tos. Tačiau visai kitas reikalas 
politiniame karo lauke. Stiprios 
pajėgos turėjo būti pajudintos 
Žtemenkai vėl į paviršių išvilkti. 
Įtariama, kad tomis jėgomis bu
vo pats Chruščevas. Taip pat aiš
ku, kad santykiai tarp maršalo 
Žtemienko ir kitų maršalų vado
vaujančiose pozicijose negali bū
ti pergeriausi. Žtemienko vardas 
susijęs su politrukų kadru, se
niau galingų kariuomenės kon
trolierių, dabar gi pažemintų į 
partijos instruktorius kariuo
menėje.

Bagdado pakto
jungtine laivininkystė

KARACHI, Pakistanas, spal. 
28. — Pakistano ministeris pir-i 
mininkas Chundrigar šiandien 
pranešė Pakistano, Irano ir kitų 
penkių Bagdado narių laivinin-j 
kystės planus. Bagdado pakto 
nariai nori sudaryti jungtinės lai 
vininkystės kompaniją, kad pa
didintų prekybą Bagdado pakto 
valstybių apylinkėje.

Bagdado paktą sudaro Irakas, 
Iranas, Pakistanas, Turkija ir 
Britanija.

Izraelio policija
areštavo komunistus

TEL AVIV, Izraelis, spal. 28. 
— Izraelio policija vakar arešta
vo parlamento komunistą narį ir 
penkis raudonuosius agitatorius, 
kurie ragino šį antradienį strei
kuoti 200,000 arabų.

Willlraa P. Rogers (kairėje) sveikina JAV generalinį tar
dytoją Herbert Brownell, pasitraukiantį iš tardytojų parei
gų. Jo vieton paskirtas p. Rogers. (INS)

Menderes perrinktas Turkijos 
ministerių pirmininku

ISTANBUL, Turkija, spal. 28. — Turkijos ministeris pirmi
ninkas Adnan Menderes laimėjo parlamentariniuose rinkimuose 
praėjusį sekmadienį, kai ši provakarietiška valstybė gyveno di
džiausią politinę krizę nuo II Pasaulinio karo.

Menderes demokratų partija ■ — -

Opozicijos lyderis prieš Žukovą f

Daugeliui stebėtojų atrodo, 
kad jėgų kovos paskutinis susi
rėmimas vyks tarp partijos apa
rato ir kariuomenės arba, kitais 
žodžiais, tarp Chruščevo ir Žu
kovo. Nebūtų nieko nuostabaus, 
jeigu Chruščevas, būdamas toks 
puikus lošikas, mėgintų suskal
dyti vadinamą kariuomenės frak 
ciją partijoje ir tuo būdu susilp
nintų savo pavojingiausio kon
kurento poziciją. Tam suskaldy
mo uždaviniui maršalas Žtemien
ko yra kaip sukirptas. Jis gali 
virsti ta centrine figūra, apie ku 
rią iš lengvo galėtų spiestis opo
zicija prieš Žukovą ir kitus se
nesniuosius garsiuosius marša
lus. Gabumų Žtemienkai netrūks 
ta, o, be to, jo asmeninis nusista 
tymas prieš senesniuosius mar
šalus yra garantija, kad jis savo 
uždavinį vykdys su didžiausiu 
malonumu.

Ne karininkai jį pagerbė

Kad Žtemienko, nežiūrint to
kio nepasisekimo viename iš jo 
karjeros etapų, buvo apdovano
tas tokiu augštu ordenu, yra tik-

Amerikoje didėja
televizijų aparatai

WASH3NGTON, spal. 28. — 
Cenzo biuras pranešė, kad praė
jusį balandžio mėnesį keturi iš 
penkių amerikiečių namų turėjo 
televizijos aparatus. Paskutiniai 
duomenys rodo televizijos apa
ratų padidėjimą Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse.

Kiek žmonių galės
balsuoti Kuboje?

HAVANA, Kuba, spal. 28. — 
Cenzo biuras pranešė, kad 3 mi
lionai Kubos gyventojų galės bal 
suoti visuotiniuose rinkimuose 
1958 m. birželio 1 dieną. Beveik 
250,006 balsuotojų padidėjo nuo 
1954 metų. Registracija baigės 
vakar.

Krizei išspręsti
8TOCKHOLM, Švedija, spal. 

28. — Švedijos karalius Gustav 
Adolf šiandien tarėsi su social
demokratų vadu Tage Erlander 
išspręsti vyriausybės krizę. Er
lander kabinetas atsistatydino, 
kai agrarai pasitraukė iš val
džios.

Po metų užpuolimo visi
pralaimėjo, išskyrus Kremlių

« **
Praėjusią savaitę suėjo vieneri metai nuo trumpo, bet nepa

vykusio Suezo kanalo karo. Izraeliui užpuolus Egiptą, Britanija ir 
Prancūzija įsikišo į jų karą apginti savo interesus Sueze, tačiau 
tikrumoje norėjo Egipto prezidento Nasserio kylančią žvaigždę 
susprogdinti. į

Jų žygis nepasisekė. Ir šian
dien Vakarų pasaulis už tai mo
ka brangiai. Dabar po metų aiš
ku, kad Suezo kare niekas nelai
mėjo — išskyrus Maskvą.

Vakariečių nelemtas žygis Su
eze sovietams atida$A kelią į Vi
durio Ryjus. Čia jie vaidina vy
resniojo brolio - globėjo rolę tuo
se kraštuose, kurių nafta yra Eu 
ropos gyvybė.

ekspertų, kurie iš visų pakampių rai įdomus reiškinys sovietinėse 
buvo sušaukti į Maskvą. Jų tar- sąlygose. Tikriausiai ne jo kole- 
pe buvo ir Žukovas. O kad tatai gos karininkai Augščiausiojo so
būtų įmanoma, Rusijos sovietinė 
respublika (RSFSR) turėjo su
rasti jam postą ir, Stalinui tyliai 
laiminant, paskirti jį respubli
kos kariniu tarėju. Kariniai eks
pertai maršalo Žtemienko pla
nus nežmoniškai iškritikavo 
kaip nerealius ir naivius. Žte
mienko pasirodė esąs daug ga
besnis kaip politinis intrigantas 
ir karjeristas, negu kaip profe
sionalinis karininkas. Netrukus 
Žtemienko dingo iš savo posto — 
jį pakeitė tikrasis specialistas 
maršalas Sokolovakis. Žtemien
ko buvo pamirštas vardas dar 
keliolika mėnesių prieš Stalino 
mirtį. Po Stalino mirties jo var
das jau niekur nebefigūravo.

vieto taryboje ėmėsi iniciatyvos 
įteikti jam tokį augštą ordeną. 
Sovietų politikoje nusimaną 
sluogsniai maršalą Žtemienko ly
gina su Chruščevo pokerio džio
keriu.

Indija tariasi
kviečių klausimu

NEW DELHI, Indija, spal. 28. 
— Indija tariasi su trimis lais
vomis valstybėmis maisto klau
simais. Vidurinės ir rytinės In
dijos dalyse trūksta maisto.

Indijos vyriausybė tariasi su 
JAV ir Kanada, kad iš tų kraštų 
daugiau gautų kviečių. Taipgi 
nori padidinti importą iš Bur
mos.

Pažvelkime trumpai į Vidurio 
Rytus ir į visus šio nepavykusio 
žygio dalyvius po metų.

Izraelis pralaimėjo. Jos laiki
ni laimėjimai karo lauke tik su
mažino Izraelio galimybes tai
kiai sugyventi su eavo arabais 
kaimynais.

Britanija ir Prancūzija greit 
pajuto naftos trūkumą. Šiandien 
Britanija yra praradusi savo ka
daise turėtą nemažą prestižą Vi
durio Rytuose. Edeno valdžia 
krito.

Ūkio sunkumai

Prancūzai manė nušausią du 
paukščiu vienu šūviu — sutvar
kys savo reikalus Alžire, kur 
Nasserio remiami arabai sukilo 
prieš juos ir aunaikins savo įžū
lų priešą Nasserį. Jiems nepavy
ko ir šiandien Prancūzija atsidū-

Maskvos ranka

Jungtinės Amerikos Valstybės 
irgi iš to žygio neišėjo nenuken- 
tėjusios. Tiesa, jos pretižas pa
kilo, kai savo diplomatiniu spau
dimu jos sustabdė užailiepsnoju- 
sį karą, bet po to Jungtinės Ame 
rikos Valstybės prarado arabų 
valstybių pasitikėjimą. Šiandien 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
kaip ir neturi draugų arabų pa- 
pasaulyje, išskyrus Lebaną.

Maskvos ranka vis arčiau ir 
arčiau pasiekė Vidurio Rytus: 
Šiandieninė Vid. Rytų krizė Mas 
kvos pagimdyta. Maskva vis tvir 
čiau ten stiprinasi.

Maskva išėjo iš Suezo karo 
švari; be jokių nuostolių, o dalį 
savo tikslų ten atsiekė.

Gomulka be ašarų
valo savo partijų

VARŠUVA, spal. 28. — Lenki
jos komunistų vadas Gomulka 
be ašarų pradėjo valyti savo par 
ti ją.. Jis nori iš komunistų dau
giau veiklumo ir sąmoningumo 
komunistinėje veikloje

Gomulkos komisija peržiūri 
komuniatų partijos narius, kiek 
jie yra patikimi komunistinei dik

rė nepaprastuose namų ūkio sun-’ tatūrai. Lenkijos komunistų pai
kumuose. Taip pat jiems gresia tija turinti 1,300,000 narių, 
pralaimėjimas Alžire.

parlamentariniuose rinkimuose 
gavo 397 vietas Turkijos parla
mente, liaudies respublikonų par 
tija, vadovaujama buvusio prezi
dento Ismet Inonu, laimėjo 178 
atstovus; laisvės ir tautos parti
jos gavo po keturis atstovus.

Dvidešimt septynios vietos dar 
nežinia kam priklausys.

Demokratai gavo beveik 50 
procentų visuotiniuose rinkimuo 
se iš 10 milionų balsuotojų.

Ketvirtas pokarinis parlamen
tas susirinks lapkričio 1 dieną. 
Menderes politinės pajėgos šiek 
tiek sumažėjusios, bet tebeturi 
stiprią daugumą parlamente, ku
riame yra 610 atstovų. Praėju
siuose rinkimuose demokratai 
laimėjo 488 iš 542 vietų, nors vė
liau nubyrėjo iki 450.

Prieš rinkimus Sirija ir So
vietų Sąjunga nuolat kartojo, 
kad, girdi, Turkija ruošiasi pulti 
Siriją.

Abi turkų didžiosios partijos 
palaiko Turkijos sąjungą su Šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
ja (Nato) ir Bagdado paktu.

1 ‘ 4

Vienas iš pirmaujančių 
mayorų

CHICAGO, III. spal. 28. — 
„Fortune“ žurnalas Chicagos ma 
yorą Daley vadina vienu iš de
vynių pirmaujančių mayorų 
JAV-se. Jisai pasistengęs pra
vesti pažangią įstatymdavystę, 
kuri pagerino Chicagos miesto 
administraciją. Daley skiria 
daug laiko miesto ateities ir biu
džeto planavimui. Pvz. mokyklas 
stengiamasi jungti su parkais, 
kad jie būtų daugiausiai panau
dojami. Miesto šviesos praveda
mos nebe seniūnijomis, o ištiso
se gatvėse nuo pradžios iki galo. 
Sudaryta jaunimo globos pro
grama. Chicaga pirmoji išvystė 
programą kovai su širdies ligo
mis.

Vengrų sukilimo

minėjimas
REUTLINGEN. — Vakar Vo

kietijoje ir kituose Europos lais
vuose kraštuose spaudoj ir gau
singuose susirinkimuose buvo 
paminėtos vengrų tautos sukili
mo metinės. Minėjimuose buvo 
pabrėžtas šios tautos parodytas 
didvyriškumas prieš komunisti
nę tironiją ir paties sukilimo 
reikšmė laisvajam pasauliui. Ne
pagailėta priekaištų vakarie
čiams dėl jų keistos’ laikysenos 
sukilimo metu ir dėl vėlesnio 
tūpčiojimo prieš Kremlių.

Daugiau biliono 
išlaidų

CHICAGO, spal. 28. — Chica
gos miesto administracijos pada
liniai per 1957 metus sunaudoja 
daugiau kaip bilioną dolerių. Tie 
šeši stambieji yra: švietimo ta
ryba, Sanitarinis distriktas, 
Cook apskritis, Parkų distriktas, 
Užmiesčio miškelių distriktas, 
paties miesto administracija.

Knygutė apie Chicagą
CHICAGO, spal. 28. — Chica

gos Prekybos Rūmai paruošė bro 
šiūrą „Chicagos portretas“. Vei-. 
kalelis pirmiausiai skiriamas mo 
kykliniam jaunimui, kad žinotų, 
kas įdomesnio Cihcagoje gali bū
ti randama. Atskirai brošiūrėlė 
pardavinėjama po 5 ct.

KALENDORIUS

. Maskva siekia užvaldyti 

visą pasaulį
MASKVA — „Pravda“ Nr. 286 visą pirmą puslapį paskyrė 

išspausdinimui įvairių šūkių ryšium su bolševikų revoliucijos 40 m. 
sukaktimi. Iš viso tų šūkių — 81.

Čia kalbama apie hnlšovilriA-............... ■ . ■ ■ ■ ......
kojo socializmo pavertimą pa
sauline sistema. To uždavinio šie 
kiant — šaukiami burtis viso pa
saulio darbininkai, raginant viso 
pasaulio proletarus jungtis vie-

Spalio 29 d.: šv. Narcizas ir nybėn.
šv. Judas; lietuviškas: Gandvy- T,

Kompartija nort valgyti

Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:51. Be kitų dalykų, kolchozininkai 
ORAS sukakties proga raginami raudo-

Oro biuras praneša: Chicago-1 najai vyriausybei duoti daugiau 
je ir jos apylinkėje šiandien — grūdų, mėsos, pieno, vilnų, linų, 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau daržovių, šakniavaisių, vaisių ir

kitų dalykų. Atsišaukimas bai
giamas šūkiu: „Lai gyvuoja ko
munizmas — šviesioji visos žmo
nijos ateitis“. Taigi — Maskva 
puoselėja savo kėslus užvaldyti 
pasaulį.

• Italijoje širdies smūgiu mi
rė „madų karalius“ Christian 
Dior, 52 metų.

• Islandijos parlamento pir
mininku išrinktas komunistas.

Egiptas pralaimėjo. Egipto1 
ekonomija nukentėjo. Užsienio 
rinkų netekimas sukėlė didelius 
prekių trūkumus visame krašte. 
Savo pašlijusią ekonomiją atitai
syti Egiptas palinko į raudonųjų 
pusę. Nors Nasserio žvaigždė pa
kilo tarp arabų tautų, bet jis ma
to, kad jam pačiam ir jo valdo
mam kraštui gresia dideli pavo
jai.

Sirija pralaimėjo. Sirijos bai
mė Izraelio pagimdė Sirijoje dik 
tatūrą, kuri vis daugiau linksta 
į Maskvą.

Irakas pralaimėjo. Susprogdin 
ti vamzdžiai, nešą naftą į Vidur
žemio jūrą, dar ne visai atstaty
ti. Kitos arabiškos valstybėj ne
kenčia Irako provakarietiškos 
vyriausybės.

Jordanas pralaimėjo. Išgyveno 
sunkią vidaus krizę ,kol karalius 
Hussein neatstatė tvarkos.

Saudi Arabija turėjo didelius 
finansinius nuostolius už Vaka

rams neparduotą naftą ir šian-1 
' dien jos gyvenimas neramus

irmininkas
REUTLINGEN. — PLB Vo

kietijos Krašto taryba savo pas
kutinėje sesijoje valdybos pir
mininku išrinko žymųjį Mažo
sios Lietuvos veikėją E. Simo
naitį.

Irake areštuotas
komunistų vadas

BAGHDAD, Irakas, spal. 28. 
—Kadim J&far, vadas Irako 110 
asmenų delegacijos, dalyvavu
sios Maskvos jaunimo festivaly
je praėjusią vasarą, vakar areš
tuotas Baghdado aerodrome, grį 
žus jam iš Damasko, Sirijos sos
tinės. Jis gyvai skleidžia komu
nistines idėjas Irake.

Taukai ir širdis
CHICAGO, spal. 28. — Chica

goje sušaukta širdies specialis
tų konvencija svarstė riebalų 
naudojimo įtaką į širdies sveika
tą. Prieita išvados, kad paskuti
niu metu perdaug buvo akcentuo 
jamas reikalas saugotis riebalų. 
Tiesa, jų turi saugotis tas, kuris 
tunka, tačiau normaliam žmo
gui susilaikyti nuo sviesto, kiau
šinių, grietinės netgi galėtų būti 
žalinga sveikatai

Macmillan priešingas
LONDON, spal. 28. — Britani

jos ministeris Macmillan šian
dien pareiškė, kad jis yra prie
šingas naujai „trijų didžiųjų“ 
konferencijai, kuri susodintų

Sovietai uoliai informuoja prie vieno stalo i prezidentą Ei-
apie Wallstreeto karštligišką bir 
žos šokinėjimą.

senhowerį, Chruščevą ir Brita
nijos premjerą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Nužudė sekretorių
PARIS, spal. 28. — Ahmed 

Bekhat, 27 metų, Alžiro darbi-
— Sovietų Sąjunga vakar pasiūlė Jungtinėms Tautoms pa- ninku federacijos generalinis sek

keisti jų dabartinę nusiginklavimo komisiją. Sovietų pasiūlymu retorius, vakar rastas užmuštas 
būtų panaikinta 12 valstybių nusiginklavimo komisija ir penkių Prancūzijoje. Manoma, kad jį 
valstybių pakomitetis, kuris nuo 195lf m. veda privačius pasikal
bėjimus nusiginklavimo klausimais.

— Prezidentas Eiscnhotver ir Siaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) vadas gen. Lauris Norstad svarstė sovietų karinę 
grėsmę. Norstad pasakė, kad Nato gintų Turkiją, jei ji būtų už
pulta.

— JAV oro pajėgos sekmadienį sėkmingai išbandė naują kon
troliuojamą raketą Rascal.

— Popiežius Pijus XII sekmadienį pašventino naują Vatika
no radijo stotį, kuri yra 35 mylios nuo Romos. Vakar Vatikanas 
per naują radijo stotį pasiuntė žinias j visą pasaulį.

— Guatemalos kongresas laikinu prezidentu paskyrė Guiller- 
mo Flores Avendano, 61 metų. Nauji prezidento rinkimai bus ke
turių mėnesių laikotarpyje.

nužudė Alžiro sukilėlių pasiunti
niai.

• Spalio revoliucijos ženkle. 
Pavergtosios Lietuvos komunis
tinėje spaudoje pastaruoju mė
tų vyraujanti tema — artėjan
čios 40-sios spalio revoliucijos 
metinės. Įmonės ir kolchozai pa- 
reigojami šią sukaktį sutikti su 
„dovanomis“. Spausdinami atsi
minimai senųjų komunistų. Su- 

Į kakties proga Kaune ir Vilniuje 
ruošiamos meno dekados.

t
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Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Ave.. Chicago. 32 

Flufobija
Greta aziatiškos influenzos at

sirado nauja liga, vadinama flu- 
fobija. Ir plinta toji flufobija 
smarkiau, negu aziatiškojį influ
enza.

Flufobija — tai tokia psichi
nė liga (psichozė) pasireiškianti 
nesaikinga ir nuolatine influen
zos, ypač aziatiškos influenzos, 
baime. Žmogui flufobija pada
ro daugiau žalos, ne m pati azia- 
tiškoji influenza. Faktiškai jau 
vien tik baimė, kad negautum 
aziatiškos influenzos, greičiau pa 
stūmėja flufobišką žmogų azia- 
tažkos influenzos link. Baimės j menys. Prie jų ir komplikacijos 
ir nemigos išvarginti žomnės nu i dažniau kimba. Sunkiausiai ser-
silpsta, netenka atsparumo ir 
juos greičiau įveikia infekcinės 
ligos.

Flufobijos priežastys

Dirbtinai išpūstas “baubas” 
apie aziatišką influenzą, tam tik 
rų biznierių papirktos televizi- 
jps programos"nuolatinis būgni- 
jimas apie aziatiškos influenzos 
skiepus, laikraščiuose dažnai tai
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Antrą dieną gerklę nustoja 
skaudėti, bet l^arščiavimas neat
leidžia. Apetito valgiui nėra ir 
norisi vemti, nors nevisi vemia. 
Vieniems pakinkiai nusilpst t, ko 
jos dreba, galva svaigsta, o kiti 
ligoniai to viso nepajunta. Tad 
kiti, gavę influenzą, savo darbą 
dirba kaip dirbę, lovon neatgu
la, než 'iodami, jog serga, ir per 
serga bedirbdami.

Li;a ięciasi nuo 3 iki 5 dienų, 
jeigu neatsiranda kokių nors 
komplikacijų. Vaikai ir seniai 
labiau serga, negu subrendę as-

Jimmy Foster (kairėj) ir jo 13m. brolis dvynas Jerry atvyko 
Bostonan iš Pocatello, Ind., kuibus padaryta operacija: inkstas iš 
Jimmy bus perkeltas į Jerry.Jiems tokia operacija buvo numa

tyta prieš metus, tačiau gydytojai bijojo daryti. (INS)

ga tai nusilpę nuo flufobijos, al
koholikai ir turintieji širdies li
gą. Iš rimtesnių komplikacijų 
yra plaučių uždegimas, ausies už 
degimas ir nefritas.

Pajutęs, kad aziatiška influen 
za čiumpa, gulk lovon dviems
ar trims dienoms, gerk daug ar- . , _ , _ „ ..
batos bei vandens, valgyk leng- ^im a' ° .ai\ros. °P€r

taip traktuoti. Patartina tams- kantriai gydytis gydytojo prie 
tai asmeniškai kreiptis į savo žiūroje, kol dar perdaug “tin
gydytoją ir pasitikėti jo sąži
ningu gydymu. ‘

Klausia M. I. — Prašau tams
tos patarimo. Man buvo pada
rytos dvi operacijos: pirma he- 
moroidų, o po 4 mėnesių išimta

buvo nesuskubtas laiku pada
ryti ir jo pašventinimas buvo 
atidėtas iki spalio 13 d. Tą die
ną po pampldų, kuriose dalyva
vo ypatingai gausus lietuvių 
skaičius, beveik visi nuvyko į 
kapines, kur pašventinimo apei
gas atliko kapelionas kun. J. 
Kuzmickis.

Po pašventinimo apeigų 
Navickų namuose buvo sureng
tos šeimyniškos vaišės.

Mūsų gimimas padaro mus 
mirtingus, mūsų mirtis padaro 
mus nemirtingais.

— Anonimas.

KŪČIŲ STALUI ANAPUS
S|«t'iaU nuolaidu ribotų įnik#

Įskaitant persiuntimų, ir muitą 
Siuntinys Nr. 8 20 sv. cukr. $10.10

” ” 9 20 sv. taukų 20.00
” ” 66 20 sv. sviesto 26.46
" ” 30 20 bv. miltų 10.80
Vertingas siuntinys Nr. 57 specia

liai šventoms: $26.00. 6 sv. taukų, 
6 sv, sviesto, 2 sv. kakao, 2 sv. cuk
raus, 1 sv. šokolado, 1 sv. kavos, 

~ , . . ..... 2 sv. ryžių, 1 sv. pipirų, % sv. ar-
Geriausiai yra kreiptis į ausų gy batos
nitus aurium” nėra įsigalėjęs.

dytoją specialistą. L E V U O — Uetuvių kontora

M. REliance 6-1811
0R. VVALTER L KIRSTUK

TOJAU TR CHIRURG • 
iUA1 OJAS

4026 We«t SOth Street
vai. Pirmad, antrad.. ketvirtad. Ir 

penktad nuo t—4 P P- ®:S0—8:10 
vai. vai TreClad ir šeštad 1—4 v 
P P

•'oi ofiso Iv imto OLympio 1-416*

DR. P. KISIELIUS
-YDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4838 W. Iftth SU Cicero
- aadleu i t vai U S S vai vak 

Išskyrus trečiadieniu*, 
šeštadieniais 18 Iki 4 poplei

v ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Prot*-sens.

Aparatui n olesai. Mud ban
datai Spec. pagaliu kojon 

(Art Vi Hupports) lr L t
Vai k-4 Ii 4 8 šeštadieniais t-l 
OKTHOPEDIJOM TECHNIKO® LAB
3860 W. 63rd SU Chicago 28, UI 

Tel. PKospect 6-50H4

’r

Oflao telef LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepta šaukite KEdzle 8-1889

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IRCHIRURGt

4148 8. Archer Ave.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:10 i 
Vak pirm. antr, ketvlrt 8-8:80 t

Trečlad. tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adreeas 42nn W «įSrd St 
Ofiso trt. REllance 5-4410 

Resid. telef. G llovehlll. 6-0611 
Valandos 1-3 p ui., tf-8 p. m 

Penktad. tik po pietų
Trečlad lr šeštad pagal sutarti

Oftao tel. OUffBide 4-2886 
Reztdcncljoe: LAfajetU- 3-117:

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Wrot 47th Streel
(Kampa* 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 8 iki 9 v. vak 
nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sekDR. IRENA KURAS

(Gydytoja tr Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LKR

SPECIALISTB
7186 South Western Avsms

(MEDICAL BUILDING) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
uuo 11 vai. ryto lkl i vai. p.p. lr nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rea tel. VVAlbrook 5-17*5

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4738

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 lkl 8 vai. vak.

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rea PR 6-8001

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpeclalyM — vidaus ligos
2464 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 8— 11 ryto lr 4—8 V. T. 
Šeštadieniais 9—11 ryto tr 3—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera Houee, kamb. 858)

Vai. kasd. 18—4 
Tel. CEntral 6-2284

8OO8 VVest 16tb Str.. CMcero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0868
' Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Resid. tel. HEmlock 4-7O80

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisą* ir re*.; 6100 S. We*tern Ave. 
Tel. TRoapect 8-1223 arba WE 6-667"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v- v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Marųuette Parke
6822 S. HockueU St., Chlcago 20, 111. 

WA 5-8715
Žemiausia rinkliava ui patarnavi

mų. Siunčiami siuntiniai iki 44 sv. 
Pinigai: $1.00 — 10.00 rubl. Parduo
dami oficialiomis kainomis visų su
sisiekimo priemonių JAV ir kitų

IŠ ARTI IR TOLI-
DIDŽ. BRITANIJOJE

- Pa&ventino paminklą. Priešman pradėjo ūžti galvoje. Skun
džiausi daktarui; davė kažinko- vienerius metus Rochdalėje mi- cinkeliams, laivams ir t. t. 

pmamos žinios ir sensacijos apie pink. Po kelių dienų būsi vėl ki toniką. Bet man vistiek ūži iė gausios ir gražios šeimos
plintančią aziatiškos influenzos sveikas, kaip buvęs. Aziatiška mas ^r9” . ai ų .mom^ motina a. a. Jadvyga Navickie-

influenza nėra pavojinga. Jokių esu’ tai nieko; ^.vienai e.Sant nė- Metinėms sukakus, už ve- 
komercinių bąuginimų neklau-1 nemalonu; kol ?aucluo‘ lionės sielą buvo atlaikytos ge-
syk. Nesinervink ir nieko nebi- S1 nesmagiai. Angliškai nemo- dulingos pamaldos, kuriose da- 
jok. ku> todėl 3un]<iau daktarui iš-, jyvavo beveik visi gausios šei-

I aiškinti. Prašau patarimo, ką
DAKTARO ATSAKYMAI Į daryti; ar tas užimąs sudaro pa 

KLAUSIMUS vo^ų sveikatai.
Atsakymas M. I. — Ausyse 

įsimetęs “tinnitus aurium” (ūži
mas) atbukina ilgainiui girdėji
mą, o kaikada galima ir visiškai 

ir

vus valgius, ilsėkis, taupyk savo 
energiją ir apie nieką nesirū-

epidemiją, na, ir žmonėse kaž
kieno skleidžiami gandai apie 
"ąaiątic fiu” nebūtas baisenybes 
paveikia į nelogiškai galvojančio 
žmogaus nervus. Tai va, kas 
yra flufobijos kaltininkai. 

Flufobijos gydymas
•udtl '

Žmogus tai ne arklys. Ta
čiau yra ir tokių žirgų, kurie 
savo baugštumu prilvzsta ner- 
vuotiems žmonėms. Ką daroma 
su žirgu, kuris baidosi pamatęs 
kupstą, kelmą ar gėlių pluošta 
prie kelio? Nagi žmogus prive
da žirgą prie kupsto ar kelmo 
kad nusigandęs gyvulys įsitikin
tų, kad čia nėra nieko pavojin
go. Žirgas pašnirpščia, pauosto 
pažiūri ir nusiramina. Tą patį 
galima pasakyti ir apie tuos, ku
riems dirbtinai buvo įvarvta flr 
fobija. Tegul žmogus arčiau su
sipažįsta ir pisiinformuoja apie 
aizatišką influenzą, tai išvengs 
tos nelemtos flufobijos. Ir jav 
turintieji flufobiją sėkmingiau 

•pasveiks. Iš tolo aziatiškos i n fli

Atsakymas M. J. — Jei mil
teliuose kūdikiams barstyti yra 
mažiau negu 5% “boric acid”, 
tai jie yra gana saugūs kūdikio j ap£urstL Patartina rimtai 
sveikatai; tik reikia pasaugoti,; 
kad miltelių nepatektų į kūdikio 
burnelę ar plaučius.

Atsakymas V. D. — Netiesa,
‘ onsilų išpjovimas neapsaugoja 
žmogaus nuo influenzos gavimo.
Kaip tik priešingai, tonsilai ir 
vra tam, kad gamintų žmogaus 
kūnui atsparumą prieš užkre
čiamas ligas. I

Atsakymas L. M. — Tamstos 
klausimas, kaip apsisaugoti, kad 
senatvėje nebūtų sunki šlapumo 
eliminacija ir t.t., yra labai svar
bus. Bet 'atsakymas tokiam 
vartiam klausimui yra taip pla

tus, kad jokiu būdu neįmanoma

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telel. '.VAlbrcok 6-7670 b 
□Ibson 8-4988

• Cleceralla kontraktorius nau 
ių namų statybai, įvairiems re 
.iKinlains ir namų pertvarky O 
mams • Turime didelį patyri * 
uų namų statyboje. • Patys * 
ttllękanie cemento lr medžio. g 
laibus • Apkainavimal nemo g 
karnai . -

mos nariai. Tačiau paminklas

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo 844.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo 870.06 

HI Fl RADIJAI 
Nauji Radijai nuo 814.05

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

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvgje

Dflinfl

TCLEVISIOn
Csales - serviče)

'•tav. ln*. A. SOieNAS
1321 6. Halsted — CLlffslde 4-5665 

■ tdara: kasdien 9—8, pirmadieniai*
lr ketvirtadieniais 9—9 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 
•61 valandos skambinti telefonu 

HEnilock 4-1662 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečlad Ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehiU 6-6608 

Tel. ofiso WA 5-8010, re*. PR 8-7888

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt.

4; trečlad.1—4 lr 6—8 
uždarvtn

šeštad. 1-

enzos baubas yra baisesnis, iaįkraštyje išgvildenti. Priežas-
negu iš tikrųjų jis yra.

Daug žmonių jau persirgo ir 
nežinojo, kad Azijos influenzą 
turėjo. Toji influenza savaime 
nėra pavojinga. Tik vardas 
“asiatic” yra baisus, o liga — 
nė kiek nebaisesnė, negu pa
prasta sloga. Jei neatsiranda 
komplikacijų, tai žmonės nuo 
tos Influenzos nemiršta.

Influenzos simptomai

• Visų pirma burna džiūsta, no
risi gerti vandens. Paskui gerk
lę giežia, gomurys parausta. Vė
liau šiurpas nukrečia, kūno tem
peratūra pakyla iki 102 laipsnių 
FV pulso greitis — apie 120 per 
minutę. Kaikada temperatūra 
gali pakilti iki 103 laipsnių F., 
bet tai retai pasitaiko. Po ke
bų valandų visą galvą sopa, kai 
kam krūtinės, rankų ar kojų rau 
menis pasopa. Kitiems tonsilai 
patinsta, parausta, skauda. Gerk 
lei kniečiant, sausas kosulys at
siranda. Trečią dieną kosulys pa 
aršėja, kartais pasidaro švogž- 
džianlis, beveik dusinantis.

5ių yra šimtai, o gydymui stan
dartinės “panacėjos” nėra; kiek- ra sin
vienas ligonis turi savo etiolo-
giią ir savotišką charakterį, tad 
kiekvieną individą tenka vis ki-

MEDŽIAGA

CARR

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM

MOODY

VIKTORO KOŽICOS 
lie tuvi Ak. gazolino stoti* Ir auto 

taisymas
\tli»kami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

.769 S WE8TERN AVB. PR 8-9683

LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai? 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
' (Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

18 ARTI IR TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžininga* 
patarnavtmaa.

R. t E R E N t S
2047 W. 67tb Pi. Cblceųpo

UL VVAlbrook 5-8063

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 

miegoti nea Jų užaisenejuslos žaldos 
niežejima Ir skaudejima senų atvi
ru Ir skaudžių žaidų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudeji
ma lr galėsit* ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgi nuo skau- 

l džiu nudegimų. JI tappgl pašalin* 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmą 
tarppirščių Yra tinkama vartoti nuo 
žžlflstančlos suskllslos odos dedlr- 
vinių odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučlams.kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduole nuo Iš 
vlršlnlų odos ligų. L«-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 76 
centų, $1.26 lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Mtlwaukee, Wis.. Ga
ry. Ind- lr Detroit Mi
chigan,- arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri J —

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue
•al. kaadlen 10-12 vai. U 7-8 vai 
<ak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitartu

Ofiso ‘elefona#: PR 8-81X8 
Ib* lr,<*f \V 41brook 5-5O7S

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
'■'al kasdien nuo 6—8 vai. vak

SeStad J—4 vai. vak.
T-ečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso I-Afayette 8-6046 
Res.: VVAlbrook 5-8O4H

1 oftao HE.4-6849 res. HE.4-3S34

0R. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 We*t 7 lst Street 
Vai Pirm ketvlr., penm. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartie*
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 Sonth YVestern At
Ohlcago 28. D) 

telefonas ItEpoblIc 7-48OO 
R.tadencia: GRovehiU 6-8181

oasimatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenne 
•ftao vai nuo 8-4 tr nuo 6-8:80 v. 

rak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 peptot 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftao tel. Vlrgtata 7-0036

Realdend Jos tel. BEverty 8-8344

LEGULO, Department D-, 
5618 W. Eddy SL, Chlcago 84, UL

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1668 W. 108 8t, Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Jkl 8 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 8 v. ▼. lkl 8 v. v.,

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo i 
lkl 4 vai. popiet.

TH,: Ofiso — PUlIman 6-4764 
Buto - - BEverly 8-8848

Ofiso HEm lock 4-5814 
Rei HEmlock. 4-8761

DR. A.
pi Arei c ir

2746 Weel 69th Streel

NARBUTAS
R VIDAUS LIGOS

< priešais šv Kryžiaus ligoninę > 
Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4268 So. Whlpple Street

(Arti Archer Are.) 
Valandos: nuo 10 lkl 13: S—6; 7-8. 

šeštad 10-12 Trečlad. ufdaryts
LAfayette 8-4848 

Namų — OFdarereet 1-7788

TeL oftao HE 4-2128, rea GIb. 8-6188

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71*t tr Camrbell Ave.)

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 6—9 r. y. 
Antrad. lr penk. 1—6: šeštad. 2—-4.; 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehiU &-2$23

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2624 YVest 69th Street 
(68-os lr MnplcwOod Ave kampas) 
Valandos: nuo 1—4 lr 6—8 vak.

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. oftao PKospect 6-8400
Rezld. PRospcct 6-8400

DR. ORI VAŠKEVIČIUS
(VaAkrvIčlfitč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 Sonth Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-3 p. p. tr nuo 6-8 vai 
vak šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai

; Ir kitu laiku tik susitartai. '^Y'

Tel. oftao Vlctory 8-1581
Rcz. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr 31-mos gatrlc

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 rbl. popiet

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8256 Sonth Halsted Street 
Kasdien 1—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. ‘ vak.
Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarime 
Oftao tel. Vlctory 3-1484. Raeld. 3487 
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DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4842 Archer Avenne
(Kampa* Kedzie lr Archer) 

VAL kaadlen nuo 2:00 lkl 8:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susltarua

Tel. oflao PR. 1-6446, ree. HE.4-3151'

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 8 lkl 8 v. 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti '■

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

1821 So. Halated Street 
Tel. oflao CA. 6-0257, rm. FR. 6-466*, 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. Iki S p. p.i <—7 K Vi

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat dideli* pantrinklman naujaunlų Ir modernlKklanalų 
rakandų, TV, vMntuvų, šaldytuvų, peėlų, veidrodžių ir Irt.

F. A. RAUDON18 Ir N. BERTULIS, «av.

ROOSEVELT FURNITURE Co 
2310 W. Rom.v.II Rtad Telel. SEeley 3-4711

Krautuvė atidarvta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. l<

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

Universal Savinga and Loaa Association užtikrina sangnmų 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ild 
810,000.00 kiekvienam Indflllni lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedCJų pastangos.

Galite tanpyti atvykdami asmeniškai ar per lai&kns. Boa grei
ta* ir draugiškas patarnavimas.

DAI paskolų ir visai* finansiniais reikalais kretpkitAa |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Res. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAfl
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 7lst Street 
(71-oe lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr *—8 vai. vak. 
šešad len tata 1—4 p. p. Trečiadieniai*
utždaryta.

Oftao telef. VArtta 7—1186
RealdencIJo* — ST<wsri »«H

DR. L GUDAUSKAS
1YDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

756 Wert 86tb 8troet 
(kampa* Halsted lr 86-ta gatvg)

VAL. 1—8 lr 6:86—8:80 p. p. ka* 
lleo Išskyrų* trečiadieniu* Atidarė 

šeštadieniai* 1—< vai.
Tel. ofiso PR 8-8888, re*. RE 7-8188

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(UHTUVIP GYDYTOJAM)
2000 Weet 6Srd Street

V AL. kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:8* 
lkl t vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1506
DR. ALDONA JUiKA

AKIŲ UGU SPECIALISTB 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valan doe. t*—1* ir 7—t v. v. pagal 
malta rim* Išekvrue trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Oflen Ir hnto tel <»1 rmplr I ItKl
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1467 So. 49tb Conrt, Cicere 

Kasdien 10—13 Ir 4—7 vai. Trečlad
Ir šeetad tik 18—11 vai.

Tel. TUrner 3-8802

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. Ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 val. prieš piet. Kitu laiku pagal 
miBltarlmų 

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CH1RUROINRS IR 

ORTOFEDINftS LIGOS 
2745 We*t 69th 8treet 

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpablIo 7-8880 

TAL: Pirm., antr., Kevt.. penkt 
auo 8 tkl 11 ryte lr nuo 8:00—8:08. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu talku susitarus telefonu

OR. ANT. RUDOKAS. Opt 
TUkrtaa akta ir pritaiko akiniu*, 

keičia etikln* Ir ršamw 
1466 8. Oalifornia Ara .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki S vak. (trečlad. nž- 
larvta). šeštad. 18 ryto Iki S v. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 86 metu patyrimo
Trt. YArda 7-18M 

Pritaiko akinius 
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 We*t 86th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tr* 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-8 Ii 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

Hfljo M spaudo* nauja 
ANATOLIJAUS KAIRIO

įų velkamų komedija 
lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: 82.00, 150 psaL

*
Ulsakymus ir pinigus siųskite:

DRAU GIt (
4545 We*t 68rd Street, 

Chlcago 29. fil.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 We*t SSrd St., Ohlcago 29, Hllnoia

T=SJt

TeL LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 21, 1916, at Chlcago. Illinois 
• Under the Act of Marei) 8, 1879

Member of the Cathollc Pre Aa'n
Publlahed daily. exept Sunday h, 

by the

8UB8CRIPTION RATES 
$10.00 per year outalde of Chlcago 
$12.00 per year ln Chlcago A Cicer©

Lithuanian Cathollc Press Society 810.00 per year ln Canada
Foreign $12.00 per year

PRENUMERATA: Metama H metfl S mčn i mifl
Chieagoj Ir ClceroJ $12.00 $6.60 $3.60 81.80
Kitur JAV lr Kanadoj $10.00 35.60 $3.00 $1.26
UMenyJ* $12.00 $6.60 $3.60 i’ $1.80

Redakolja *tra!penius talao savo nuožiūra. Neeunaudotų *tralpanlų ne
saugo. Juo* grųštna tik iš anksto susitarus Redakcija uš *k«lbtmų turtai

Skelbtinu kalno* prtafnn<(taino* gavus prašymą.
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ŽUKOVUI KRITUS
Sovietų Sąjungos krašto apsaugos ministeris maršalas Žu

kovas, ligi paskutinės minutės Kremliaus galiūnų tarpe laikytas 
nr. 1, šeštadienį buvo pašalintas iš krašto apsaugos ministerio 
pareigų. Maršalo Žukovo atleidimas paskelbtas tik kelioms va
landoms praslinkus, kai jo lėktuvas nusileido Maskvos aerodro
me po 18 dienų lankymosi Jugoslavijoje ir Albanijoje. Žukovo 
pašalinimo priežastys dar neskelbiamos. Nėra abejonės, kad jo 
pašalinimas buvo rengiamas slapta, siunčiant jį į Jugoslaviją ir 
Albaniją, o galutinis sprendimas padarytas jam besisvečiuojant 
Belgrade. Kelias dienas prieš Žukovo pašalinimą iš Maskvos į 
Turkijos pasienį buvo išsiųstas maišalas Rokossovsky, krašto ap
saugos ministerio Žukovo pavaduotojas.

Maršalo Žukovo pašalinimas Vakarų Europoje ir Amerikoje 
sutiktas kaip pati didžiausia sensacija. Dar penktadienio rytą 
Anierikęs spauda skelbė, jog Žukovas yra galingiausias sovietų 
vyras. Žukovo kontrolėje esanti ne tik armija, oro pajėgos ir 
laivynas, bet į jo kontrolę patekusi ir slaptoji policija. Jau se
kančios dienos vakare ta pati spauda paskelbė, jog maršalas 
Žukovas krito.

Prieš akis iškyla visa eilė svarbių klausimų: kas vyksta 
sovietuose; kas duoda įsakymus pažeminti ar atleisti Kremliaus 
galiūnus ir kas tuos įsakymus įvykdo; ar Žukovas buvo su 
Amerika koegzistencijos ar kietesnės politikos šalininkas; Žu
kovas ar kitas buvo dabartinės dramatiškos padėties Art. Ry
tuose autorius; ar Žukovo atleidimo iniciatorius yra Chruščevas; 
jei ne, tai gal su Žukovo kritimu braška ir Chruščevo padėtis?

adatos vežimą priskaldo. Ji JAV 
pataria nuskandinti savo lėktu
vus jūroje, o JAV bazes turin
tiems kraštams — atsikratyti 
JAV’ talkos. Kad tai kvaili pa- 

I tarimai vi-iems aišku. Kol Va
karai tarpkontinent:nėmis rake
tomis neturės lygybės arba per- 

į svnros, tol JAV bazės ir karo 
lėktuvai vra vienintel* apsauga 
Vakarams, nes in visų vienu smū 
giu Maskva naisten<rtu sunaikin
ti, n Vakare raketos >r lėktuvai' 
su vandenilio bombomis pasiek
tų visus Sov. Sąjungos užkam
pius.

Maskvai pavvko ne dėl to, kad 
ii privog* vokiečiu mokslininku 
ar ravo ’š šninų slaptų mokslo 
žinių, bet tod'l. kad diktatūra 
yra paiėej sutelkti visas turi
mas lėšas vienam kuriam pro
jektui. Karo ar politikos tiks
lams demokratijoms yra sunku 
padaryti tokį sutelkimą taikos 
metu, nes piliečiai nemato sau 
naudos. Bet ir rusų istorija tu
ri pavyzdžiu, kad geriau aprū
pinti visus kaimus geromis tro
bomis, negu pristatinėti paro-

PASAULIO REIKALAIS

Prez. Eisenhovver ir Macmillan, Britanijos min. pirm., 
kalbėjosi pasaulio saugumo reikalais. Su jais stovi britų už
sienių reikalų ministeris Lloyd ir JAV sekretorius Dulles

(INS)

i gva. Tačiau, jų neatmetus, ne- šaulio tautas be jokių tautinių 
galima išlaikyti lietuviškumo.” i ar rasinių skirtumų.

Kaip tolimesnis Vakarų kul
tūros atspindys, lietuviška kul
tūra inkorporuoja savyje lais
vės principus, kurie pradėjo 
skverbtis į Lietuvą iš Vakarų 
Europos per liberalizmo ideolo
giją 18 ir 19 amž. Bet tai bu
vo visai natūralinė įvykių rai
da, nes lietuvis, būdamas iš pri-

Daugiau ar mažiau šie klausimai pradės aiškėti kelių dienų lai
kotarpyje. Viena tėra aišku, jog sovietuose niekas nėra tikras dai “Potemkino kaimų”. Šitą pa 

moką ypač turėtų gerai įsidėmė
ti atsilikę kraštai, kurių gerovę

Lietuviška kultūra yra 
Vakarų kultūros dalis

Besistengiant analizuoti p.
Smetonos duodamą atsakymą, 
visų pirma tenka iškelti visiems 
mums labai gerai žinomą fak
tą, kad lietuviška kultūra pra
sidėjo ir vystėsi ant krikščioniš
kosios Vakarų kultūros ramš- gjmties individualistas ir uisi- 
čių ir ilgainiui tapo tos kultu- spyręs, per amžius mylėjo ir 
ros dalimi. Tuo būdu lietuviš- kovojo dėl savo asmeninės ir 
ka kultūra nėra kažkas atskilo įsu tinės laisvės 
ar diametraliai priešingo Vaka- Mūsų kultūroje stipriai reiš- 
rų pasaulio kultūrai: ji yra tik kįasi lietuviškas tautinis mo- 
Vakąrų pasaulio ideologijos pri m,entas. Tačiau to momento 
taikymas prie šiek tiek skirtin- gVarbą mes pajutome ir perė
jo lietuviui tautos būdo, skir- mgme į§ Vakarų Europos, ir tai 
tingos geografinės padėties ir nėra įymė charakteringa vien 
skirtingos tautos praeities. tik lietuvių tautai. Mūsų tau-

Lietuvička kultūra, būdama tinis atgimimas pradėjo reikš- 
Vakarų kultūros dalimi, atspin- tis tuo pačiu metu, kai tautų 
di sąvyje visas pagrindines Va- apsisprendimo principas tapo 
karų pasaulio idėjas. Visų pir- universalinė idėja 19 amžiuje 
ma mūsų lietuviška kultūra yra Vakarų Europoje. Mes tą urni- 
krikščioniska kultūra, nes per versalinę idėją perėmėme iš ki-

ir saugus; kaip nebuvo tikras ir saugus Stalino laikais. 

ŽUKOVO KELIAS I GARBĘ 

Maršalas Žukovas išgarsėjo II Pasaulinio karo metu. Jo
armijos gynė Maskvą, Leningradą ir Stalingradą. Žukovas su
laikė Vokietijos veržimąsi į S. Sąjungos gilumą ir pradėjo kontra- 
ofenzyvą. Žukovo armijos užėmė Bęrlyną 1945 metais. Po karo 
Stalinas išsiuntė Žukovą į nereikšmingą Odesos apygardą, ma
noma, bijodamas išgarsėjusio maršalo konkurencijos. Žukovo 
garbė pradėjo kilti po Stalino mirties. 1955 m. vasario mėn. jis 
buvo paskirtas krašto apsaugos ministerių, kai tuometinis krašto 
apsaugos ministeris Bulganinas tapo ministerių pirmininku. Žu
kovas panaikino politrukų galią sovietinėje armijoje. Jis padėjo 
Chruščevui sunaikinti Beriją ir jo šalininkus. Tik Žukovo pa
galbos dėka šią vasarą Chruščevas išvengė kritimo ir ištrėmė iš 
Maskvos savo konkurentus Molotovą, Kaganoviėių, Malenkovą ir 
Šepilovą. Jis buvo pakviestas galingojo politbiuro tikruoju nariu.
Chruščevas su Žukovu aplankė eilę satelitinių kraštų. Šią va
sarą Maskva pasiūlė JAV pakviesti Žukovą į Ameriką koegzis
tencijai stiprinti. Jungtinės Amerikos Valstybės piršo Žukovo 
ir JAV gynybos sekretoriaus Wilsono susitikimą. Susitikimas 
neįvyko. Lygiai prieš metus Žukovo pasiųstos tankų divizijos su
triuškino Vengrijos laisvės sukilimą. Spalio mėn. pradžioje Žu
kovas buvo pasiųstas į Jugoslaviją ir Albaniją. Jo svarbiausias 
uždavinys buvo prikalbinti Tito galutinai grįžti į Maskvos glėbį.
Manoma, jog Tito nepriėmė Maskvos siūlomų sąlygų. Po 18 die
nų vizito Jugoslavijoje ir Albanijoje į Maskvą grįžęs Žukovas 
Sovietų Sąjungos krašto apsaugos ministerio kėdėje rado mar
šalą Malinovsky.

' Vakaruose pirmieji komentarai apie Žukovo kritimą sieja- joms imamos lėšos ir kas jas 
mi su dideliu jo iškilimu,ir baime, jog jis galėjo (o gal ir ruošėsi) |skiria, 
perimti galią iš komunistų partijos vado N. Chruščevo.

KAS TAS MALINOVSKY?
Naujasis sovietų krašto apsaugos ministeris maršalas Ra- 

dion Y. Malinovsky sovietų politiniame gyvenime yra tik viduti
nis žmoguj. Jis priklauso centriniam komunistų partijos komi
tetui, bet ’nėra galingojo politbiuro narys. Jo politinė veikla 
ir įtaka yra nežymi. Jis tegali būti ištikimas politbiuro nuta
rimų vykdytojas. Antrajame Pasauliniame kare maršalas Ma
linovsky pasižymėjo kovose Ukrainoje ir Juodosios jūros erdvėje.
Jo santykiai su maršalu Žukovu nebuvo nei pikti, nei labai artimi

Maršalo Žukovo pašalinimas yra vaizdus ženklas, jog Krem

oakels ne vienas kitas blizgutis, 
bet plačia srove vykdoma pilie
čių gėrovė, kur miestų tikslus 
pramonėjimas kelia tamsaus kai 
mo gyvenimo sąlygas ir kur 
paukštis rankoje geriau, negu 
dešimt paukščių dausose.

Vakarų ramybės - sukrėtimas 
yra geras dalykas, nes priverčia 
pasižiūrėti į kliūtis, kurios kliu
do mūsų mokslo bei technikos 
nažangai. Gal perdaug pas mus 
“paslaptybių” ir permaža viešo 
išsikalbėjimo mokslo dalykais. 
“Sputniko *‘pyp, pyp” bene taps 
naujų pavasarių vieversių “čy- 
rum, vyram”, kuris budins iš 
žiemos apsnūdimo? V.

Skaitytojų nuomonės

UNIVERSALINES IDĖJOS IR 
LIETUVIŠKA KULTŪRA

Šių metų rugsėjo mėnesio bet ta pačia proga jis iškelia 
dienos laidoje “Draugas” per- kitų minčių, kurios yra vertos 
spausdino iš “Dirvos” Nr. 34 platesnio dėmesio.
Juliaus Smetonos straipsnį, pa- j Savo straipsnyje p. Smeto- 
vadintą “Keletas minčių dėl lie- na iškelia šį pagrindinį kiausi- 
tuviškojo liberalizmo”, šiame mą: “Ar verta mūsų mokslus 
straipsnyje p. Smetona polemi-
zuoja su kitais autoriais lietu
viškojo liberalizmo temomis,

einančiam jaunimui tiek daug 
dėmesio skirti universalizmui,

krikščionybę mes gavome visą 
civilizacijos pažangą ir moksli
nį pažinimą. Kaip tokia, krikš
čionybė yra palikusi mūsų kul
tūroje neišdildomą antspaudą, 
ir šiuo metu sunku būtų įsivaiz
duoti lietuvišką kultūrą izolia
cijoje nuo krikščionybės, šis 
lietuviškos kultūros susirišimas 
su universaline krikščionybės 
idėja buvo neišvengiamas, nes 
lietuvis individas, būdamas vi
sos žmonijos narys, irgi gal-

liberalizmui bei istorijai? Ar> v°ja aPie savo ryšį su Dievu, su

NOBELIO PREMIJOS
Mes dažnai girdime, kad toks 

tai nusipelnęs mokslui ar taikai 
asmuo yra apdovanotas Nobe
lio premija. Vienok ne visiems miją laureatui

ratūros. Pagal testamentą pre
mijas skiria: Taikos premiją — 
Norvegų tautos seimas ir ji į- 
teikiama norvegų sostinėje Os
lo, o visas kitas premijas ski
ria Švedijos mokslų įstaigos ir 
jos išmokamos švedų sostinėje

nebūtų tiksliau susikoncentruo
ti į lietuviškumo tradicijų na
grinėjimą, geresnį Lietuvos pra 
eities pažinimą ir nepriklauso
mybės laikotarpio tyrinėjimą?” 
Atsakydamas į šį klausimą, au
torius išvadoje sako: “daros1 
graudu, kai lietuviškasis jau 
nimas, užuot nukreipęs savo 
akis į lietuviškąjį Smūtkelį, ima 

ži
noma, atmesti tuos dievus 
kaikurių intelektualų peršamus 

Nobelio augštąsias mokyklas lankan- 
P. S. čiam mūsų jaunimui, nėra len-

gamta ir su .visa aplinka. Sa
vo religiniame galvojime jis 
yra panašus į kitų tautų indivi
dus, ir todėl jis visai natūraliai 
tapo Romos Katalikų Bažny
čios nariu. Nes juk Romos 
Katalikų Bažnyčia yra univer
salinė idėja, apimanti visas pa

tų tautų ir pritaikėme savo są
lygoms.

Ar mes galime atmesti uni
versalines idėjas ir izoliacijoje 
susikoncentruoti tik į lietuviš
kumą? šių eilučių autoriui at

rodo, kad tai yra neįmanoma. 
Jeigu mes taip darytumėm, 
mes at8iskirtumėm nuo viso 
Vakarų kultūringojo pasaulio, 
gi mūsų .mokslas, menas, litera
tūra ir muzika nustotų pagrin
dų, ant kurių jos remiasi ir nu
stotų tų visų šaltinių ir syvų, 
kurie visą laiką palaikė lietuvių 
tautą jos siekimuose į dvasinę 
pdžangą. Kaip individai mes 
nustotumėm daugelio dvasinių 
vertybių, brangių kiekvienam 
asmeniui; mūsų asmeninis ir 
tautinis gyvenimas pasidarytų

(Nukelta į 4 psl.)

Stokholme.
Kiekvienam gaunamam pre- žvalgytis į svetimus dievus 

įteikiamas ata-
yra žinoma, iš kur toms premi- tinkamas čekis, diplomas, auk

so .medalis ir Alfredo

Miręs 1895 metais švedų 
pramoninkas ir išradėjas Alfre
das Nobelis savo testamentu į- 
steigė “Nobelio fondą”, palik
damas jame pagrindinį kapitalą 
apie 28 milionus švediškų kronų.

Kasmet gaunamos iš to kapi
talo palūkanų pajamos skirs
tomos taip: 10% pajamų pri
skiriamos prie pagrindinio ka-

portretas.

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizija ar šaldytu*; pas 

BALYS RADIO S TELEVISION SALES & SERVICE
26M Wmt Tl.t Street PRospeet 8-MH

pitalo, o likusi pajamų suma, 
liaus galiūnų tarpe tebevyksta kieta trintis dėl pirmavimo, ir so- atskaičius administracijos išlai-
vietų armija, kuri gerbė ir vertino Žukovą, nėra pagrindinė jėga 
komunistinėje Sovietų Sąjungoje. St. Daunys

■ ■ ■ ■ v. ■■ ■ ■■ -----------------

-i?

das, padalinama į penkias lygias 
dalis premijoms. Kiekvienais 
metais premijos skiriamos dau
giausia pasižymėjusiems asme
nims šiose srityse: taikos, fizi
kos, chemijos, medicinos ir lite-

Mėnuliuko “sputniko munsaine
Rusų į dausas paleistas mėnu karai stovi dar nepasiektoje

liukas kursto žmoniją sapnuoti 
apie keliones į mėnulį, bet rau
donus propagandininkus tepa- 
skatino “loti į mėnulį”. Eiliniam
gi piliečiui, kaip Londono “Eco- naudojasi ne jis, bet mėnuliukas

augštumoje. Batų, maisto ir pa 
stogės stingančio sovietinio pi
liečio krūtinė kažin ar kaista pa 
sididžiavimu, kad darbo vaisiais

ąBBHBHR JANIS KLIDZEJS ManoogooaB

Atliekame dideliu^ '.r ir'Jus automobilių remontas. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame mtomohiliu dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gnzolino stotis “PAGALBA” A. Stanevičius Ss 

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 

asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 Sa. Hoyne Ava. - Telef. Virginia 7-7097

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

1

vND LOAN 

ASS’N 

LAfayette 8-10M 

lr advokatas

CRANE SAVINGS
JM6 VVEST 47th STREET 

B. R. Pletldevvlcz, prez.; IU K. rietkievucį, aekr
assAtmie dividendus. KdClame Oefciue. Perduodame lr 

valMybSa bonua. Taupytolama peuarna viniai atmokamai
i'radėklic taupyti atidarydami ^rhIuUir Šiandien Apdrausta Ud *10,000

mtdo valandos.
penk v >e ■

pirmad. u ketvirtao 
irer- utdarvt*.

V du s vai. vakaro 
>iu< * iki vidurdienio

ROMANAS

nomist” pasakoja, labiau rūpi 
klausimai: ar čia kariška grės
mė, ar pajėgų pusiausvyra pa
sviro vienon pusėn? Gal besi- 
rungiančios galybės bus privers 
tos pakeisti ir sušvelninti rung
tynes? O gal jau nebeįmanoma 
mūsų dienomis tikėtis taikos ir 
gerovės?

Komunistų pasaulyje džiūgau 
jtma. “Pravda” skelbia, jog čia 
esąs įrodymas, kad sovietų mok 
sies ne tik. geresnis, bet ir visa 
komunistų santvarka yra tobu
lesnė. šiems teigimams patikė
tume, jei Maskvos pavergtieji 
kraštai taip vykusiai suktųsi, 
kaip paleistasis mėnuliukas. Bet 
žinome, kad šimtai mėnuliukų 
nieko nepadėtų Gomulkai ar Ka
darui. Nora mėnuliukas rieda 
pagal planą, bet Sovietų Sąjun
gos penkerių metų ekonominį 
planą teko pratęsti iki septyne- 
rių metų. Santvarkos gerumą 
sveriant pagal tai, kiek ji gero
vės pateikia savo žmonėms, Va-

dausose.
Karinio pajėgumo grėsmė yra 

ne didesnė kaip rugpjūty, kada 
Maskva paskelbė turinti tarpkon 
tinentinę raketą. Chruščevui mė 
nuliukas davė neprilygstantį pro 
pagandai įrankį, nes kas 96 mi
nutes savo “pyp, pyp” pyptelėji
mu pasauliui tartum sako: “So
vietų Sąjunga yra galinga, ko
munizmas pasiekia, ko nori”. 
“Sputniko” pypsėjimai gal pa
dės Chruščevui laikinai nutildy
ti savo priešus viduje, bet ka
žin ar nutildys pavergtų kraštų 
troškimus, nes šie savo istorijo
se atsimena šviesesnių mėnuliu
kų. Afrikoje ir Azijoje mėnuliu 
kaš gal pagaus bendrakeleivių 
komunizmui, nes tartum sako: 
“Rusija buvo atsilikęs kraštas, 
bet štai — komunizmo dėka — 
pasivijo didingus, turtingus ir 
galingus Vakarus”.

Mokslo vyrų ir politikos vadų 
susirūpinimas Vakaruose šildo 
Maskvos širdį, kuri iš kiekvienos

(TĘSINYS)'
Kojų blauzdos jiems tarsi kutenančiai skaudėjo. 

Ilgai buvo vaikščioję.
— Stop! Čia padarykime stovyklą, — šaukė Lai

monas ir išsitiesė žolėje po trimis beržais kažkokių 
dirvų pakrašty.

— Taip, taip! — šaukė mergaitės — čia įrengsi
me šeimyninius namus.

— Po šiais beržais sutuoksime Joną su Vija, — 
pritarė Andrius ir įmetė gėlių saują Vijai į plaukus.

— Eik tu! Andriau, ar tau negėda taip kalbėti ? — 
ji padarė rimtą, tarsi, įžeistą veido išraišką, bet akyse 
jai spindėjo tikras pasitenkinimas.

— Tave su Inta! — pagalvojusi atkirto Vija.
— Dirbsime žiedus iš rugių šiaudų, — juokėsi 

Skaidrytė ir juokėsi visi.
Laimonas laukė savo eilės kalbėti. Iš akių buvo 

galima matyti, kad jam kažkokia išmintis kutena lie
žuvį. %

— Andriau, kartais tu sugebi stebuklus daryti... 
— jis sakė.

— O, jis sugeba stebuklus? — sušuko mergaitės. 
Padaryk, Andriau.

— Pasiutęs tu, — šaukė jos visos kartu.
— Andriau, kaip būtų, jei tu juos nukramtytam, 

— nenurimo Laimonas.
Mergaitės žiūrėjo viena į kitą, tarsi iš tikro norė- 

j damos pamatyti, kuri yra toji, kuriai ūsai pradėjo 
j augti.

— Kuriai ? — klausė kažkuri.
— Intai ir Lijai, — paskelbė Laimonas.
— Turėjo ir Skaidrytė, bet jai kažkas jau yra nu- 

kramtęs... — reikšmingai į Skaidrytę ir Laimoną žiū
rėdamas, sakė Andrius, ir visi matė, kad Skaidrytė pa
raudo, ir taip pąt Laimonas nurimo.

Inta ir Lija laikė rankas prie burnos, tarsi didelį 
juoką valdydamos. Jų akyse spindėjo tarsi pavydas 
Skaidrytei ir kartu džiaugsmas, kad Andrius taip visai 
atvirai tai buvo pasakęs. Apie Laimoną ir Skaidrytę 
jos žinojo viską.

Tiktai Lija sėdėjo liūdna ir žiūrėjo tai į Andrių, 
tai į Joną.

— Andriau, ar tau niekada nėra patikusi jokia 
mergaitė?-— staiga paklausė Inta.

Andrius tylėjo. Net galvos nepasuko.
— Na, na matai... Imk ir nukramtyk tai gundy

tojai ūsus! Na, ko lauki? — dar atsigavo Laimonas, 
kai kalba ėjo apie kitus, o ne apie jį.

— Taip... Mano lūpos nėra tokios švarios, kad ga
lėčiau bučiuoti tokią gražybę...

—r Kaip? Ar tu esi rašalą gėręs?

gu.

— Sušlapsime! — šaukė mergaitės.
— Slėpaimės!
— Aida! Į tą daržinę!
Nulėkė visi kaip jauni kumeliukai. Palindo po sto- 
Oi, kaip Andriui patiko šios audros galybė. Ii

tikro, kilo audra. Lūžo medžių šakos ir kaip žali paukš
čiai skrido oru. Liepsna. Griausmas. Dar liepsnų kar
dai skrodė dangų.

Andrius prisiminė kažkur skaitytą eilėraštį ir ty
liai deklamavo:

NubZofcštį galima atgal svajas kaip strėlę,
Bet niekad niekad nesugrįita visa tai.
Graiu, kas buvo tarsi audra jūroje,
Ar tik akimirksnis, kaip žaibas danguje f . ..

Mergaitės pažvelgė spindinčiom akim į jį.
— Ar iš tikro taip gyvenime būna? — klausė Inta. 
— Būna, — atsakė Andrius. x
Trumpas blykstelėjimas. Liepsnos dryžė. Lūžo 

pušies šakos ir plyšo į baltus šipulius.
— Įtrenkė... — šnibždėjo Inta, glausdamosi prie 

Andriaus.
— Kokia galinga jėga! Puiku!
Audra didėjo. Bloškė lietų ant jų. Pastogė jau

negelbėjo.
— Lįskbne į daržinę, — sakė kažkuris.
— Taip, kitaip sušlapsime...
Kvėpė jo sudžiūvęs šienas. Tamsu. Visi tylėjo,

atsirėmę į šieno kluodą ir klausėsi audros dardančios
— Kaiką daug kartesnio, - staiga taip liūdnai pa-, ir lleUus ūžimo skiedrinio stogo

sakė Andrius, kad visi, kurie žinojo, kad nuo praeitos 
žiemos jau nebebuvo jo Marytės, nuleido galvas. Tylė
jo Jonas, Lija, Laimonas ir Skaidrytė.

----------- Drebėjo dangus. Viršum miško buvo užaugąs juo-
— Tuojau jis parodys, tęsė Laimonas. — Žiūrėki-' dai mėlynas debesis. Kirto žaibas. Dardėjo dar. Dėto- dej° 

te, žiūrėjau ir įsižiūrėjau, kad kaikurięms mūsų mer* sis augo, kaip juodas kalnas. Ožė miškas lr dangus, 
gaitėms ant viršutinės lūpos užaugę ūsai... Mėlyna diena sutemo pilkai. Jau krito lietaus lašai.

Inta patraukė prie savęs Andriaus ranką, priglau
dė galvą prie jo peties, ir jos minkštieji, truputį sudrė
kę plaukai palietė Andriaus skruostą.

— Andriau... Kartą mes būsime seni, — ji šnibž-

(Bua daugiau)
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PASAULINIS KATALIKIŠKOSIOS 
SPAUDOS KONGRESAS

VTENA, Austrija. — Rugsėjo, dėmios technikos priemones ir 
30 ir spalio 1 — 3 dienomis čiai naujus propagandos bei spaudos 
Jvyko penktasis pasaulinis kata-1 platmimo metodus 
liliiSkoa apaudoa kongresu ku- Sekantj kongr numatyta 
name dalj-vavo daug.au 400 iur )#60 m Madrjd(.

MAŽYTE TAUPYTOJA LAIMEOJO TV

naJistų, tarp kurių ir kun. V. 
Mincevičius, dėka Centro Euro
pos Krikščionių Demokratų Uni
jos, suteikusios galimybę daly
vauti šiame svarbiame kongrese

ni.icje.

Iškilmingi priėmimai

Labai gražius priėmimus kon
greso dalyviams suruošė Vienos

lenkų, vengrų jugoslavų. 4ekų, arWvvak burmistraa lr už.,, 
■r lietuvių katalikų aurnahstų at r( min|9teria kllri me,„ „un- 
stovams. Paiymetma. kad U a- M1.c(,vič.us „
napus geležinės uždangos daly
vavo U lenkų, kurie tačiau ne
norėjo dalvvauti su lenkais trem 
tvie ir net protestavo prieš jų 
dalyvavimą.

Kongreso darbų tema buvo 
"Katalikiškoji spauda Bažnyčios 
ir pasaulio gyvenime”. Iškilmin 
game atidaryme tarp kitų atsi
lankė apaštališkasis nuncijus 
Delle Piane. Austrijos parlamen 
to vicepirmininkas Hurdes, vice
kancleris Pitterman, užs. reika
lų ministeris Eigl., Vienos arki
vyskupas Koenig,. burmistras 
Jonas, visi Austrijos vyskupai ir 
dalis diplomatinio korpuso na
rių. Jo Šventenybė Pijus XTT 
prisiuntė kongresui raštą, ku
riame iškėlė katalikiškos spau
dos reikšmę, svarbą ir uždavi
nius.

Kongreso metu dirbo atskirai 
agentūrų, žurnalistų ir leidėjų 
sekcijos.

Pranešimus pateikė buvęs D. 
Britanijos ministeris lordas Pa- 
kenham tema “Katalikiškoji 
spauda kaip veiksnys kovoje 
tarp tikėjimo ir netikėjimo”, Ber 
lyno universiteto profesorius 
Dovifat tema “Katalių spauda 
dabartinio meto opinijų kovoje”, 
kun. Gabel, buvęs “La Croix” 
direktorius, tema “Kodėl ir ko
kiems tikslams yra katalikiškoji 
spauda”, buvęs prancūzų minis
teris pirmininkas ir MRP pirmi
ninkas Pfimlin tema “Katalikiš
koji spauda tautinių ir tarptau
tinių problemų akivaizdoje”, ku
rio metu pranešėjas labai šiltai 
atsiliepė apie pavergtus kraš
tus, ragindamas suintensyvinti 
katalikiškoj spaudoj kovą už jų 
teises ir laisvę.

Per visą Spalio mėnesj, Šv. Antano Bendrovė, Ciceroje, 
mini 35 metų sukaktį, duodama laimėjimui 200 gražių do
vanų. Viena iš šitų dovanu, televiziją, laimėjo viena bend
rovės mažyčių taupytojų. Paveiksle matosi pirmoje eilėje, 
KristinaBytautaitė, Virginia Bytautaitė, laimėtoja TV, ir 
Emilija Rich, dovanų globotoja; antroj eilėje, Juozas Gri- 
bauskas, Vedėjas ir Sekretorius Šv. Antano Bendrovės, ir 
Vytautas Bytautas, mergaičių tėvelis.

Ponas Gribauskas kviečia visus kurie dar nėra aplankę 
raštinę šj mėnesį, užeiti ir pamėginti laimę jei duotas rak
tukas atidarys dėžę pilną dovanų.

Kurie pradės naują taupymo sąskaitą su $10.00 ar dau
giau, gaus dykai gražią Scripto Satelite plunksną. Sąskaitos 
apdraustos iki $10,000.00.

meniniais ryšiais ji galės turėti i biavimo formas. Jeigu mes ste viai, esame visos žmonijos na- 
didelės įtakos į lietuvių tautos bėsime ir studijuosime tas be- riai ir gyvename tais pačiais 

Komunisti-1 sikeičianėias formas ir mėgin- siekimais ir tikslas, kaip ir ki- 
Kaip toks,

ateities galvojimą
nės santvarkos nusikračius, sime jas pritaikyti Lietuvos są- tų tautų žmonės. 
Lietuvoje bus didelis dvasinis lygoms, mes geriausiai pasitar

pasikalbėjimus Lietuvos reikalu 
su šiais augštais f smenimis, su 
nuncijumi Delle Piane ir įvairių 
kraštu žurnalistai.s Daug dėme
sio Lietuvos padėčiai skyrė Vo
kietijos, Šveicarijos, JAV ir Ita- 
liios žurnalistai, pažadėdami kel
ti Lietuvos laisvės reikalą savo 
spaudoje.

Iš visų egzilų kongrese geriau
siai pasirodė ukrainiečiai, pui

kiai susiorganizavę. Jie kongre
so darbu patalpose buvo suruo
šę įdomią ir turtingą ukrainie
čių katalikiškosios spaudos pa
rodą, aprūpindami taip pat daly
vius propagandiniais leidiniais 
apie Ukrainą. Jie vieninteliai tu 
rėjo savo tautinę delegaciją ir 
todėl ukrainietis prof. Janim iš 
Paryžiaus buvo išrinktas į cent
ro valdybą atstovauti egzilams.
Kitų pavergtųjų tautų žurnalis
tai ir leidėjai dalyvavo savo gy
venamųjų kraštu delegacijose 
Kun. V. Mincevičius buvo Ita
lijos delegacijos narys.

Lietuviai ir federacija

Šia proga tenka apgailestauti 
lietuvių katalikų žurnalistų ir lei 
dejų nerangumą šiuo reikalu.
Kun. V. Mincevičiaus lietuviškų
katalikiškų laikraščių ir perio- (Atkelta iš 3 psl.) gumas mūsų labai apgailestau-
dinių leidinių “kilnojamoji paro- siauras ir ribotas, nes mes ne- ja' kad tifcųĄmerikos laisvės 
da” sukėlė didelį susidomėjimą turėtumėm priėjimo prie kitų Pr^nc^Pa' mažai buvo žinomi
ir pasigėrėjimą, bet kartu ir nu-: tautų kuitūrinių lobynų ir nau-: ^®tuv2je- Jeigu mes Praeity3« 

jų idėjų šaltinių.

UNIVĘRSALINĖS IDĖJOS IR LIET. 
KULTŪRA

i

badas ir noras pažinti Ameri
kos laisvės idėjas. Mūsų jau
noji karta galės tada tarpinin
kauti ir būti Vakarų idėjų ne
šėjais ir atstovais Lietuvoje. 
Bet tą uždavinį ji galės sėkmin
gai atlikti tik tada, jeigu ji tam 
jau dabar ruošis ir šiuo metu 
studijuos čia, Amerikoje, visas 
Vakarų pasaulio universalines 
idėjas ir jų pritaikymą prie be
sikeičiančių atominio amžiaus 
sąlygų.

Žvilgsnis į ateitį

Lietuviškas Smuikelis, kaip 
p. Smetona teisingai pastebi, 
yra mūsų tradicijų brangus 
simbolis. Mes tas tradicijas 
turime saugoti ir giliai širdyje 
pasilaikyti taip, kaip yra išlai
komos brangios relikvijos. Bet 
lietuviškas Smūtkelis yra pra
eitis. Dabartis ir ateitis yra 
kitokia. Mūsų ateities žvilgs
niai turi būti nukreipti į atomi
nio amžiaus reikalavimus ir be
sikeičiančias tautų bendradar-

kiekvienag lietuvis individas tu- 
nausime lietuviškumo išlaiky- fi teisę ir pareigą studijuoti ir 
mui šiame atominiame amžiuje, sielotis visos žmonijos ųniver- 
Taip pat mes turėtumėm visą salinėmis idėjomis.
laiką atsiminti, kad mes, lietu- Dr. J. Budzeika

• Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. EL Matulaitis, M.L0. 
Išleido

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

Kaina . . . 
Paauksuota

.$3.00

.$3.60

Ir vėl pradžia savaitės . . .
Jūs planuojate savaitės programą. Reikia susitarti su 

dantų gydytoju dėl vizito Jonukui, nusipirkti krautuvėje 
reikalingų dalykų, pasikviesti draugus kuriam vakarui. Ži
noma, jūs keliat telefono ragelį.

Telefonas—patikimas draugas—visados! Sutaupo jums 
laiką, žingsnius bei vargą. Padeda jums tiek daug atlikti, 
su tiek maža rūpesčio. Ir jūs sutiksite •— gyvenimas ne
būtų nei pusę tiek sklandus be telefono namuose!

ILLINOIS BELL TELEPHONE
Žinoma, jūs pasinaudojate savo telefonu

Tal viena ift pilniausių tnaldakny 
glų, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aboliucljai; maldos apaštalystės mal
dos; Šv. Valandos maldos; 33 giesm.. 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliat; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklansyh 
Manęs” yra labai gražiai iSleista; at
spausdinta ant balčiausia ir geriau 
šio popierlo; tvirtai įrišta su paauk- 

būtų buvęs daug sklandesnis, ir j Bavimu ar be: nemažos raidės: daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir- 
Smeto- -klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 

jau.
Užsakymus su pinigais siųskite:

stebimą, kodėl lietuviai neįeina į 
federaciją kaip tautinė grupė.
Tuo reikalu jam teko kalbėtis
su generaliniu sekretoriatu, iš, I pritaikymas, Lietuvos sąlygose
kurio paaiškėjo, kad prieš kele- P- Smetona apgailestauja, ,_____ ________ _________

Liberalizmo pažinimas

būtumėm buvę geriau susipa
žinę su anglosaksų demokrati
jos idėjomis,, laisvės principų

rius metus jiems buvo pristaty- kad mūsų akademinis jaunimas 
tas atstovauti visai katalikiška- yra pasiryžęs studijuoti 
iai lietuvių spaudai Macevičius ralizmą ir nori jį pritaikyti prie

l7paniios*“katalikų Žurnalistų iŠ,Romo"- SU kuri?° niekad Hetuviškų sąlygų. P. Smetona
pirmininkas Liūs y Diaz kalbė- Jok,ų .re,kalų nera ^ure^ ir nle‘ tačiau nepasisako, kokį libera- 

ko apie ų nežiną. Gen. sekreto- lizmą jig turi mintyje. (Kaip 
riatas pasiūlė sukurti savąsias žini visokių liberalizmo
katalikų žurnalistų ir leideių or- , . ..

:. . ...... j . definicijų ir supratimų; vie-ganizacijas ir įstoti j federaci- J , .x.
ją. Kaa nors turėtų rimtai au- nlems tal >Ta atelzmas- kitiems 
Birūpinti šiuo reikalu, kad lietu- egoizmas, tretiems tai yra de- 
viai galėtų tarti oficialiai savo mokratijos simbolis, ketvirtiems 
žodį šioje svarbioje pasaulinėje asmeninių laisvių pažymys, ir 
organizacijoje. * t. t.). Nežinant autoriaus aiš-

Kongresas perrinko pirminin- kaus Pa«Jaakymo tuo klausimu, 
ku buvusį ilgametį pirmininką. sunku būtų polemizuoti. Svar-

jo tema “Sąlygos sėkmingai ka- 
talikiškatapaudai”, Italijos vice- 
ministeris Raimondo Manzini te 
ma “Katalikas publicistas tarp 
tiesos ir propagandos”.

Kongresas, užbaigdamas sa
vo darbus, priėmė keturias re
zoliucijas. Pirmoji liečia agen
tūras ir laikraščius. Joje pažy
mima reikalas sustiprinti ryšius 
tarp įvairių katalikiškų, žinių a- 
gentūrų; santykiauti tarp agen
tūrų, laikraščių ir žurnalistų; pa 
gyvinti įvairių kraštų spaudos 
bendradarbiavimą, informuojant 
skaitytojus apie įvykius kituose 
kraštuose: duoti žinių, nors jos 
būtų ir nesensacingos, apie per
sekiojamą ir Tylos Bažnyčią.

Antroji rezoliucija liečia ka
talikiškosios spaudos ekonomi
nes sąlygas. Pageidaujama da
ryti visus galimus patobulini
mus. kad būtų išlaikyta kitos 
spaudos konkurencija.

Trečiojoj rezoliucijoj pabrėžia 
mas reikalas išvystyti tarptau
tinį katalikiškosios spaudos ben 
dradarbiavimą, pasikeičiant lei
diniais. žiniomis, redaktoriais ir 
sutariant, kokias pozicijas užim
ti vienu ar kitu klausimu; re
miant katalikų žurnalistų bend
radarbiavimą ir kt. Tuo tikslu 
numatvtas išleisti ^‘Tarptautinis 
katalikiškosios spaudos rankve- 
dyH”. Gen. sekretoriatas, be ry 
šių palaikymo, turf'8 dar parei
gą remti katalikus žurnalistus 
pabėgėlius, duoti progą Lenkijos 
kat. žurnalistams pabūvoti Vaka 
ruošė, remti kataliku misijų 
spaudą, atkreipti specialų dėme
sį į Europos ir Pietų Amerikos 
bendradarbiavimo išvystymą.

Ketvirtojoj rezoliucijoj įsipa
reigojama ginti spaudos laisvę 
visuose pasaulio kraštuose. Visi 
federacijos nariai yra kviečiami 
remti savo nuomonę teisybe, ne
žiūrint politinių ar ekonominiu 
grupių interesų. Visi žurnalis
tai ir leidėjai katalikai privalo 
prisidėti prie viešosios opinijos 
formavimo pagal Sv. Tėvo nuro 
dymus, panaudojant visas mo-

grafą Della Tore, Vatikano dien
raščio “L’Ossęrvatore Romano” 
direktorių.

$7,000,000 nuostolių 
dėl nelaimių

Apskaičiuojama, kad Chica
gos pramonė praeitais metais 
turėjo $7,000,000 nuostolių dėl 
neatėjusių j darbą tarnautojų, 
kurie buvo sužeisti nelaimėse, 
įvykusiose ne darbovietėse.

libe- &albūt tada nebūtų buvę tokių 
išsišokimų, kuriuos, p 
na mini savo straipsnyje. Gal
būt tada lietuvių tauta būtų 
buvusi taip pat pajėgi atsispir
ti prieš autoritetinį režimą, ku
ris valdė Lietuvą per didžiąją l 
nepriklausomo gyvenimo dalį. i

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

Tenka džiaugtis, kad jauno- įh^jooooooooooooooooooooooo

ji lietuviška karta, dabar moks
lus einanti Amerikos universi
tetuose, stengiasi pažinti Ame
rikos laisvės principus.

SOPHIE BARČU S
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOES 1390 k. kasdieną 
Nors n,,° pirmadienio iki šeštadienio nuo 

. .. , , . . .. S:8° Iki 9:16 v- ryte, ir kas pirma-
ta jaunoji karta turbut negrjs , dienį nuo 7 iki 8 vakare Ji

DĖMESIO!
GALIMA DABAR | LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

bu tačiau pastebėti, kad laisvės 
idėja, kuriai liberalizmas prin- 

V. M. ;cipe atstovauja, yra universali- 
įnė idėja ir ji yra Vakarų kul

tūros neatskiriama dalis. An
glosaksų pasaulyje liberalizmas 
yra gavęs savo ypatingą for
mą, kuri pasireiškia demokra
tija, tolerancija, religine laisve 
ir pagrindinių krikščionybės 
principų įgyvendinimu valsty
bės santvarkoje. Kaip toks, 
anglosaksų tipo liberalizmas
yra labai patrauklus ir kitoms __
tautoms. Pagyvenę Amerikoje 
ir susipažinę su šio krašto li- 

dau-

Religija nėra niekas kitas, 
kaip tik meilė Dievo Ir žmonių.

__W. Penn beralizmu ir demokratija

GRAŽUS AMŽIUS

Charleš W. Theiry, Belmont, Mass., džiaugiasi sulaukęs 
107 gimtadienio. Jis nerūko ir išgeria tik tada kaip “pagau
na šaltį” Kaip dažnai "Šaltį pagauna" Šimtametis nepaiškino 

(INS)

1 T rrlninriU {•» Valant ' SEKMADIENĮ iŠ F a d i j O' Stotiesį Lietuvą gyventi ir ten kurtiiWOPA 1490 k. *r fm 102-3 mc. 
gyvenimą, bet savo raš-savo

tais. dvasiniais darbais,

8:30 iki 9:30 ryte.
Tel. HEinloek 4-2413 

ir a S- 71So" Maplew°od Avė., Chicago 29 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

T

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ.. CHICAOO, CLLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

reduguota poeto RKRNARDO BRAZDŽIONIO.

Ai Antologijos daliu apima viaus lietuvių rašytojus, gimu- 
Rtus pereitame šimtmetyje. Iš vigo sudėta 40 autoriai, pra 

dedant Aimanų Daukantu ir baigiant Marija Aukštaitei

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek-
vienam geriau susipažinti au lietuvių literatūra. Ją turėtų jgi

gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti noris
studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori
• tsilikti nuo savosios literatūros. LietutiŲ Beletristikos Antn- 

•
k'glia bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias n« 

mų hibliofekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas 

Lietuvių Reletristikos Antokogija yra patogaus fofmalo, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu

rinti 807 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

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

%

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams ,

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAl IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. VVEbster 9*2588 
CHICAGO 7, ILLINOIS

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

J

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
5245 S VVestern Avė

LOAN ASSN.
Chicaąo 36, III

CONTINENTAL SAVINOS & LOAN ASSN.
45^9 So Paulina St., Chicaon 9, lll.,. YArds 7-0145

7.5 S'
CRANE SAVINGS

W 47th S<
LOAN ASSN

Chicaao 32, III

4*

DISTRICT SAVINGS
1430 S Halated St

LOAN ASSN
Chicaoo ft III

ST. ANTHONY SAVINGS ft LOAN ISSN,
1447 S 49thCt Cicero 50 Tl, »*, TO3-R131 37

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN

Chicago 8, III

I

daug.au
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PASAULIEČIŲ BENDRADARBIAVIMAS
Pasauliečių apaštalavimo kon ino, kuris nepaisytų šios esmi- 

grese Romoje popiežius Pijus nės vienybės su popiežiumi ir 
XII kalbėjo: ' j vyskupais.

“Negalima Bažnyčioje skirti 
du elementus: vieną aktyvų — Pijus XII pradėjo savo ponti- 

..... ... , fikatą tarp pačių skaudžiausių
vašu iją, o lą kl>nai Pasy jj Pasaulinio karo sukrėtimų, 

vų — pasauliečius. Toks skirs- ,
tymas yra priešingas Bažnyčios ' 
prigimčiai. Visi Bažnyčios na-
riai, tiek kunisai, tiek pasaulio- A r.a4taliAk, ,j Soat, ren-
čiai, yra pašaukt, hendr.darb.au knn;i8 vig djde8„pa tlkln{,ųjų
’• "v °,U >aZn' minias iš tolimiausiu pasaulio

č„ Mistm, Kristaus Runą. P«-ikraSt D kartų simta, tflk,
ra/a , a 1 Iza Ala 1 k, m .-J vaza ri r* M k-a « e* v • 1 r* iii

yra vienintelis suvere
nas, kuris iš jų visų išėjo nu
galėtoju. Metai iš metų jis ma-

saullečių bendradarbiavimas ai 
kunigais apaštalavimo darbe

tančių, susirinkę iš visų konti
nentų ir tautų, Šv. Petro bazili-

yra prasidėjęs drauge su pa««|koip ,r aik5tė(p viRomi„ imoni„ 
Bažnyčia. Šis bendradarbiavi kalbomis reiškė ištikimybę Kris 

tui ir jo vietininkui žemėįe Šv. 
Tėvui, bet paskutinis rinktinių 
Bažnyčios vaikų susirinkimas 
katalikybės centre buvo ypatin
gai jaudinantis ir daug žadąs Pi
jau XII širdžiai.

Kai materializmas savo melo

mas juo labiau yra svarbus ir 
būtinas šiandien, kai krikščio
niškąją dvasią reikia nešti j šei
mas, į socialinį, politinį ir eko- 

gyvenimą. Pasaulio pa-
šventlhimas pirmojoj eilėj yra 
pasauliečių uždavinys; uždavi
nys tų žmonių, kurie yra tamp
riai susiję su ekonominiu, so- ir neenvkantog propaganda ban 
cialiniu, politiniu ir pramonės 'do užnuodyti ir sugriauti pa
gyvenimu”. I šaulį.

Kad tas bendradarbavimas bū j saulieči, 
tų vaisingas, pagrindinė sąlyga} repas visiems paliudijo, kad ka- 
vra vienumas. Bažnyčia yra vi
suotinė, bet visų pirma ji yra vie 
na. Popiežiui ir vyskupams Kris 
tus pavedė apreikštųjų tiesų sau kos, laisvės, pažangos ir tikro 
gojimą. Negali būti apaštalavi- atsinaujinimo viltį. (V. R.)

talikai, pilnai įsisąmoninę savo 
misijoje ir atsakomybėje, ryž-
tinga veikla neša pasauliui tai-į Programa buvo rimta, įdomi ir 

taupi — Mozartas, Čiurl ionis ir

visą mėnesį, jei pinigai bus įmo 
kėti iki 11 dienos to mėnesio.

NĖRA GALO TAUPUMUI
“Pradėk taupyti” savaitė pasi ketvirtadieniais teikdavo prane- 

baigė, bet, pradedant pirmomis' Šimus per šią pačią radijo stotį 
lapkričio dienomis, yra progaĮ apie Chicagos Lietuvių Preky- 
pradėti taupyti. Kiekviena lietu- į bos Rūmus ir lietuviškų taupy- 
vių valdoma taupymo bendrovė | mo bęndrovių augimą.
skiria palūkanas už indėlius už , ... . , ,Malonu pranešti, kad tos pa

čios 10 lietuviškų taupymo bend
rovių 1942 m. turėjo indėlių tik 
$8,000,000. o dabar indėliai praBe. straipsnių ir skelbimų, til

pusių šiame laikraštyje, apie pi- šoko 130 molionų dolerių sumą.
nigiį. taupymo būdus ir kokią} x ...... . ...

j , v j - , Lietuviai pasitiki lietuviško-naudą taupymo bendroves su- • . , . _ .
. . . . , , ‘ , mis taupymo bendrovėmis, nesteikia yisuomenei, duodamos pa , ... f J .

. v__ . . . ’ , . kiekvieno asmens indeliai tosesko^ps statomiems, perkamiems
ir taisomiems namams: ketvir
tadienį (spalio 24 d.) 7:30 vai. 
vakaro per Margučio radijo va
landą tas pats buvo dėstoma o- 
ro bangomis.

Neįmanoma per 20 minučių 
nušviesti visos dešimties lietu
viškų taupymo bendrovių veik
los. Todėl šiuo straipsniu sutei
kiamos žinios apie tai, kas ne
buvo tose diskusijose ir taupymo 
bendrovių vedėjų straipsniuose 
nušviesta.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse dkbar veikia penkiolika tau 
pymo bendrovių, kurias sukūrė 
ir valdo lietuviai direktoriai. Pa
gal surinktas žinias jose yra 
daugiau $173,000,000 santaupų. 
Chicaga yra laimingiausia šiuo 
atžvilgiu. Chicagoje mes turime 
dešimt lietuvių suorganizuotų ir 
valdomų taupymo ir skolinimo 
bendrovių, kuriose taupytojų 
indėliai prašoka $130,000,000 
sumą.

Šio straipsnio rašytojas lygiai 
prieš 15 metų per 30 savaičių

d. Jaunimo centro salėje įrodė 
savo koncerto metu talento žy
mes — instinktą, auką ir likimą.

Dvarionas. Akompanavo 
Vladas Jakubėnas.

Mozartas

prof.

Šiandien yra žinomi Mozarto 
vardu 8 koncertai smuikui, ku
rių geriausiu yra laikomas A-dur 
koncertas, mėgstamas visų vir
tuozų smuikininkų. Orkestras 
pradeda įtemptai pirmąją temą,

deda kaip menuetas su gracija 
ir išdaigomis. Vos keliais to
nais meta meilės žvilgsnį, surim 
tėja, susitraukia vidun, kaip 
staiga trenkia egzotišku triukš
mu, bet vėl grįžta, kaip nieko 
nebuvę, į menuetą, ir tas “ne
susipratimas” greit užmirštas.

ris išsilieja į tyrą grožį. Neki- 
įstaigose yra apdrausti federa- taip yra ir su finale, kuri prasi-
line s valdžios įstaigoje iki $10,- 
000: tos įstaigos vardas — Fe
deral Savings and Loan Insuran 
ce Corporation.

Kad skaitytojas turėtų pilną 
stovio vaizdą apie visas taupy
mo bendroves Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, čia primintina, 
jog JAV yra 3,666 taupymo ben 
drovės, kurios turi $10,000 ap
draudą viršminėtos korporaci
jos ir jų turtas yra daugiau negu 
$45,000,000,000.

J. P. Varkala,

Lietuvių Taupymo Bendrovių 
Lygos auditorius ir sekret.

— Kainos kyla. Per metus 
maisto produktų kainos pakilo 
3.6% Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

smuiko tonas lengvai žaidė tarp 
mozartiško šypsnio ir rimties. 
Dinamiška išraiška buvo kukles 
nė. Jo technika yra pasiekusi 
rimto smuikininko laipsnį, nors 
prisimintina, kad technikoje su
stojimo nėra. Technika yra tra
giška nuojauta — toli nuo ga
lutinio tikslo.

Čiurlionis
k ' r
Čiurlionio muzika, kaip ir jo 

tapyba, nėra iš šios žemės. Jo 
trumpi preliudai yra tarsi aki
mirkos, neramus žaidimas, tarp 
pri4)Iąpdns ir nakties. Neramu
mas dingsta, kuomet diena pa

Kentucky Blended Whiskey

#
The great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywherei

š\elniaumtoji iš puikiųjų Kentucky tvhlskies turi skonį, 
lengvumą, kokybę kuria ir jus iatanėn!

THE blD SUNNY BUOOK COMPANY, LOUISVILLE, KY„ DISTRIBUTED BY NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CO. 
86 PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

DTENRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS

Praeitais metais Fordo sunkvežimiai bu vo labai plačiai išparduodami. čia šiame vaiz
de matu ii ateinančių metų (1958) modeliai Fordo sunkvežimių, kuriems duota daug dau
giau puošnumo ir kitokių pu tobulinimų Fo^do sunkvežimiai vra pažangiausieji modeliai 
visų sunkvežimių išdirbystės istorijoje. Jei Jums reik sunkvažimių prairunėje, nepirkite 
kitokio sunkvežimio nematę Fordo sunkvežimių. (Skelb.)

PAUKŠČIO SMUIKO REČITALISI ' 1
Talentas yra instinktas, auka duoda nakčiai ranka ir tamsu- 

ir likimas. Ne kiekvieno meni- snsn’ndi žvaigždės. Čiur-

monija — paprasta, kaikur pa
įvairinta chromatizmais. Smui
kas neturi dialogo su orkestru, 
bet jis yra vienišas, lyrinis ir

ninko talentai išsivysto lengvai, lionio preliudai daro ispūdį, lvg, . , „ , , , . .
kaip žiedas iš pumpuro, bet daz- re butu neužbaigti. Dar po mu- , Dareieas aošviesdamas X T z < nuojama aa ne e. 

į. antrasis tarptautinis pa- nai persunkiu auką. Smuikiniu z’kinės pabaidos turi sekti tyla. j . . aiippt d lvie ^°^au ^ire
iečių apaštalavimo kongre- kas Alfonsas Paukštys spalio 20 Tyla yra jų atbaigimas. viena vei e . g o a yj nusilaužiau putino šakelę”... O

smuikas. įkaista į įdomų šokį, kaip majonus savas ir jaukus, 
Prof. Jakubėno preliudų aran bet linksmumą, lūžt,. Šokio gar- kuria myli dainų iri

sai atitolsta, pabaiga — liūdna . , ... _ ,
vienatvė. Dvariono koncertas ™ada 5™ 1,nk8maa as‘
stnuikui yra įdomus, turtingas !muo atrodo Seros Slrdie" ir 
temų medžiaga ir gerai atliktas skaidrių minčių. Jis ir surūgę- 
darbas. Apie jį galima pasakyti hus moka nuteikti, palinksmin
tai, ką Griegas yra pasakęs apie ti.
save: ‘ Bachas ir Beethovenas1 Labai būtų gera, kad ir sve- 
pastatė ant kalno viršūnės puoš gyvendami dar daugįau
„ina rūmus, o aš norėjau pasta- reWtume meiKs dainai> kad
tyti slėnyje gyvenamuosius na- . , , . . .

x - i • •• a musų darbą ir laisvalaiki lyde-mus žmonėms, kuriose jie jaus- ,, \ . . ./ ;
tusi jaukiai ir laimingai". »» daina' Jaunumu tas

Tokia pat buvo ir smuikininko svar^u ir todėl iš jų lūpų ne

žavimas smuikui vra tartum ko 
mentaras į Čiurlionio muziką. 
Smuikas ir fortepionas, kaip dvi 
mvlinčios būtvbėK. be konkuren
cijos viena kitą pa pildydamos, 
susilieja i viena ramią harmoni
ją. Čia Paukščio smuiko tonas 
suskambėjo savita spalva. Kiek 
vieno smuikininko asmeninė to
no spalva yr? paslaptis, kaip se 
nu bažnyčių langų vitražų ir se
nų, tikrų dilimų spalvos yra pa
slaptis. Muzikų ir dailininkų dė

, . . . . . x , j i ka. Čiurlionio planeta vėl priar-
kaip tuoj antroje temoje slepia Oaila ciurllOTio
pataikaujant) švelnumą. Tada
įstoja smuikas savarankia melo
dija šalia orkestro ir čia .nuo
stabiai kryžiuojasi tarp jų dvi 
linijos. Adagio įžiebia švelnų 
saldumą iki vidinės šilimos, bet

vardas yra žinomas daugiau 
kaip etiketė; jo kūryba nėra dar 
mūsų nuosavybė.

Dvarionas

Balio Dvariono koncerto smui
neužmiršta saiko ir kilnumo, ku-i kuj kalba yra panašl'Į žmoęų, 

kuris ilgą laiką buvo nebylys,
ir tada atgavo vėl kalbą, kai iš
gyvenimų susirinko perdaug. Mo 
tyvas veja motyvą, skuba iškart 
daug pasakyti, tačiau ne chao
tiškai, bet viskas logiškai ir 
prasmingai viskas sujungta į

Paukščio interpretacija. Čia 
jam nebuvo jokių problemų, bet 
viskas sava, išgyventa ir nieko 
nepamiršta: praeitis, dabartis ir 
ateitis. Lyrika ir romantika. To 
nas — tikras, ritmas — preci
ziškas. Visur laiko saiką ir ne- 
grimsta į perdidelį saldumą, i 
Klausytojai jį suprato ir kartu 
su juo išgyveno, tai reiškia, jog 
tikslas pasiektas. Vieno klausy
tojo nuomonė gali būti klaidin
ga ar perdaug subjektyvi, bet 
klausytojų masė dažniausiai yra 
objektyvi ir teisingiausia įver
tinto ja.

Virš programos smuikininkasvieną kūną. Muzikos kalba ir
forma nėra nauja, galbūt nau- pagrojo Rimgky - Korsakovo lie
ja lietuvių muzikos istorijoje., tuvišką šokį iš operos — bale- 

Alfonsag Paukštys, kruopa-1 Visas veikalas papuoštas lyg per to “Mlada”, kurį smuikui aran- 
čiai pasiruošęs, vidujiniai susi-' lais — liaudies motyvais. Har- žavo Jonas Zdanavičius.
kaupęs, rimtai, be rutinos re-1-------------------------------------------------------------------------------------------------------
alizavo Mozarto veikalą. Lyrinis

TEGUL PINIGAI JUMS DIRBA!
AMERIKOS industrija yra pati didžiausia pasaulyje ir nuo jos 
didžia dalimi priklauso mūsų gerbūvis. Ne vienas dažnai pagal
vojame — kaip butu malonu dalyvauti pelne didžiu pramonės 
korporacijų: Gen. Motors, Ford, Chrysler, Gen. Electric, US 
Steel.
Dabar tai yra prieinama visiems per INVESTACUOS FONDUS - 
MUTUAL FUNDS, KURIE YRA priderinti prie visų investorių. 
Sutaupos yra. sunkiai sukraunamos ir reikia leisti joe dirbti - 
auginti kapitalą ateičiai.
Rašykite . turimą informaciją lietuviškai bei angliškai siunčia
me be įpareigojimų.

Vardas,

Amžius

Adresas

Pavardė

KING MERRITT & C0„ INC.
FOREIGN LANGUAGE DEPT.

391 Gnuid Avenue 
ENGLEVVOOD. NEVI JERSEY

J

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

OfOfU TtfOKAI-NAUJAUSI KMUSTTKtO {MNK/JU 
HMĮ HSTU PfiTr/HNtAS-PIGUS IP SPININGAS AMMNAUMH

JUOZAS NAUJOKAITIS
8089 w. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel. VVAIbmek 5 -9809

WINNINO THC WCST« 
i f trr tht fAntfmi arti i t

FRgDgWIC RgMINGTON
*// Y f ar ak / h r CimatroK

rHF RTGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis ČhlcagrA Kovinga Bendrovės praeitimi, nno pat jos isikArimo 
1924 met, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinhis pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— JU apdraudimą 11d $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų petngurrpii Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių lr moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

cyvenautiej už Chicagos ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų 
v alstyMų dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mflsų turtas #21.000.000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 lkl 8, antradienį lr penktadienį nuo 9 ild 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Treėiadlenj uždaryta visą dieną, o še*ta<Menį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

Smuikininkui akompanavo VI. tuviška daina turėtų dažniau 
Jakubėnas. Reikia džiaugtis,. skambėti. Labiau įprasdami 
kad profesorius padeda Jau- dainuoti, mokės ir įvairiomis 
niems muzikams savo muzikiniu į iškilmingesnėmis progomis dar- 
Išsilavinimu ir autoritetu. Čiur-,niau 8Utartine8 traukU. Juk 
lionio vardo galarijoa atidarymo ,ajnos 8veria
pradžia buvo graži. Tėvai jezui- .. «... .. . L. ,
tai pradėjo lietuvių visuomenė “*"» Dalno“
gyvenime nauj, er,. Pirmoji į- (bla8ka Var’us- Tel81n«a' i™ 
kėlė koj, į tuos namus lituania. Pasakęs poetas Vaičaitis savo 
tikos mokykla. Simbolis. Aiš- e'lėraštyje:
ku. čia plaks visada lietuviška “Vai. lėkite, dainos, iš vargo 
širdis. Balys Chomskis supintos,

__________ Iš kaimo, į kaimą pas jaunus
} senus;

Daina žadina patriotizmą PaKll0skite širdis, nelaimių 
v sutrintas,

Daina sužadina mūsų sielos Nušluostykit ašaras., kelkit 
jausmus; daina nuramina siel
varte ir skausmuose; daina pra
skaidrina nelinksmą nuotaiką;, Viena gera širdis yra geriau 
daina linksmina; daina graudi- negu visos galvos žemėje, 
na; daina juokina; daina šutei- —Kinai..

kia džiaugsmo ir saulėtos nuo
taikos. Ak, malonu ir žavinga, 
kada tylų vakarėlį pasigirsda
vo maloni Lietuvos sesučių ir i a

MOVING
BENIULIS atlieka vairius 

.erKrHHstvmus bei pervežimus 
’š folimų ir artimu atstumų 

Tel BIshop 7-7075

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Ava 

TeL CLiffside 4-OS7B
1'risia.tome 1 visas krautuves 
■ r •estoranus. taip pat iž
ui unClam v i visus artimuo
sius miestus ...

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

JJIIHHA
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntter 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE- Į 
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. J 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. I

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmad. ir ketv. lkl 9 vai. Sekm. uždaryta j

I

N€R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

GENDROVl

4038 Archer Avenue t.i. IA3-67T® 

AUGUST SALDUKAS PmildanM
SS

hendr.darb.au
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LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

CLASSIFIED AND HFLP WANTED ADVERTISEMENTS
Aidukaitė, jos sesuo 

už Antano Žvirblio,
Andriukaitienė — Žukauskaitė, 

Marijona,
Ausvicas Aleksandras,
Balionis Petras, dirbęs miškuo

se Regan, Ontario,
Baltutienė Paulina-, jos vyras bu 

vo Povilas Baltutis, gyveno 6829. 
S Rockvvell St., Chicago, III.,

Baltutis Aleksandras, Eduardas 
ii Jonae, sūnūh Jono,

Baškys Jonas sūnus Stasio,
Blaževičienė - Rabačiauskaitė, 

Antanina, dukterys Jane ir Stase,
Budrevičius Juozas, sūnus An

tano, ir jo sūnui Juozas,
Buginienė - Narmantaitė, Kazi

miera, iš Kūlupėnų k., Kartenos 
vl., Kretingos apsk., vyras Buginis 
Juozas,

Fiodorovas Simas, sūnus Osipo,
Gečiionis Antanas, iš Pakuonio 

vai., Kauno ap., gyvenęs Shenan
doah, Pa.,

Grušas Juozas, sūnus Prano, kil. 
iš Stačiūnų vai., Šiaulių ap., 

zJanulevičius Anicetas, sūnus Sil
vestro,

Jesevičius, Antanas, Kazimiero, 
iš Gedgaudžių k., Salantų parap.,

Klemas Jurgis, ir vaikai Eimun
tas, Emilis, Evaltas, Jonas, Jur
giu ir Olga,

Klivecka Kazimieras, sūnus An
tano, iš Rėklių k., Piniavos vai., 
Panevėžio ap.,

Kulikauskienė - Rabačiauskaitė, 
Ona, vyras Kulikauskas, Vincas,

Litvinienė, Irena, ,
Lukauskienė - Salytė, Bronisla

va, vyras Lukauskas, Pranas, iš 
Plungės vai., Telšių apskr.,

s 4

| Mikalauskienė - Narmantaitė, ( 
Magdalena, iš Kūlupėnų k., Karte
nos v. Kretingos ap., vyras Miką- i 

, lauskas. Adomas, į
Miliauskas, Juozas, sūn. Vinco,

ištekėjusi **' j° duktervs Aldona ir Magdu- 
l te.

Parestis Pranas,
Peteris Petras, sūnus Petro, 
Popikas Jonas, Juozas ir Pet

ras, sūnūs Pijaus, kilęs iš Barti
ninkų,

Rabačiauskajs lAnlanap,
Liudviko,

Ramonas, Petras, sūnus Myko
lo,

Razmus, Bessie, gyveno Chica
ga, III., 517 W. 64th St..

Rogalskis Vaclovas,
Salytė - Lukauskienė Bronisla

va. vyras Lukauskis, Pranas, iš 
Plungė.'i vals., Telšių ap.,

Šilinskan Petras,. . *
Škikaitė Marcelė duktė Kazimie

ro iš Žibartu k., Šeduvos vai., gy
veno Argentinoj,

SHvinskas Petras ir yStasys, iš 
Vaiškunių k., Bukonių parap.,

Svetikaa Henrikas,
Valai’is Mykolas ir Pranciškus, 

sūnūs Pranciškaus,
Žukauskaitė - Andriukaitienė, 

Marijona,
Žvirblvs Jonas, sūn.

177 Neptūne Ave., Jersey City, 
N.J.,

Žvirblytė, sesuo Antano Žvirb
lio. iš Čniškelių k., Joniškėlio vai.. 
Biržų ap.

KSTATE į REAL ESTATE
2 po 5 luMlt., t M»<~ pnrniaa. SI H,500 
£ |m> 4, | -A, kraut., 2 aut. gar. *85,0<hj 
5 kam., S aut. <ar., porėtai. 317,500 
t a. 5 k., II a. Ik., S kar. gar.ąi 7,500 
nirime lr daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Kmi kstate
2433 W. 83 «■_____________ HE. 4-3333

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

4-4538

DARŽELIŲ MĖGĖJAMS!
Sklypas 47^x250 pėdų, 6 kamb. 

namas. įmokėti $3,000.
Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1:30 

iki 6 va), Dėl nelaimingo atsiti
kimo savininkas turi parduoti. At
vykite pasiruošę pirkti.

6114 West 55th St.
Arti 71-os ir Campbell Ave.

2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 

Antano, g., pėdų sklypas. Garažas.
HJEiulock 4-4533.

GROCERY — KKLP-KKRVICK
Arti VVuatvrn tr 79t'b. Savaitiniu 

pardavimas virš $2,500. Prekės su vi
sais įrenginiais tik $10.500. A. Kati
lius. - |

LIETUVIŠKO TIPO
Mūr. 6 l$amb. namas. Platus kam- 1 

pi nis sklypus. Moderniškai Jrenfftas 
viduje. Arti puikus lr 63 gatve. Pa
lankus savininko rinansavlnias 
*26.500. Volodkevičius.

7 KAMI*. M CK. BUNGAUOU
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18.400. A Linas
PUIKI, GRAŽI VIETA

Lietuvišku kolonija. Dailus mūr. 1 
namas, 2x5- Aut, gazo šildymas. 
*27.000. A. Sirutis.

TIK $12,500
Mūr. 2 butų namas McKlnley Pk. 

rajone. Antras butas (2 mieg.) ang- į 
liškam rūsyj. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: U'Albrook 5-6015

REAL ESTATE

mūr. 8 bt. kraut. e. A. gar. — 28,400 
mūr. 8 bt. išdek. e. š. gar. — 24,500 
med. 2 bl. e.*A. gar. g. stovy —- 15,000 
mūr. ti kb. naujus, Iii L lot. — pigiai, 
k ra pigių ir pelningų namų sąrašas

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

MARŲUETTE PARKE;
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

eentr. gazu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

BUILDING & REMODELING

J Nauji namai, garažai, painu pat<o»y-£ 
mo, prrtvarkvmo (remodeling) darbai/

VACYS PETRAUSKAS J
BUILDING CONTRACTOR j 

1327 S. Campbell Av., Chieago 32, III.5 
lei.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$!

HELP W ANTED j- FEMALE

Reikalinga, moteris
BENDRAM NAMĮ' Kl'OAON 

DARBUI.
Dirbti 4 vai. j dieną per 5 dienas, 

artai 3 pilnus dienas. Nuolatinis 
darbas. Reikalinga nors klek kalbėti 
angliškai. Palos Park, Rl.

Tel. Glbson 8-1543

PAJIEŠKOJIMAI

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES " 

REpublie 7-9400

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, 

susisiekimo. Nebrangus.
arti 1

STENOGRAPHERi 1
Sales Department Work.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi aitsillepti;

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

. Nikodemas Talečka jieško savo 
I brolio JUOZO TALEČKOS, gimu- 
I šio 1912 m. Vilkuočių kaime. Za- 
I rasų apskrityje. 1939 m. buvo pa
imtas į lenkų kariuomenę, po ka
ro gyveno Anglijoje, o vėliau iš
vykęs į Kanadą. Rašyti: Draugas 
Ad. 277$, 4546 W. 63rd St, Chi
cago 2S.PL

Pranė Mfctukaitė, kurios adresas 
yra: R, O. ded Uritguay, 9. b. Bau
ža 4509. Moptevideo, Jieško savo 
brolio JUOZO BRAZIO ir pusse
serės BRAZYTES - ZINONIENES. 
Jie gyveno, o gal ir tebegyvena 
Philadelphia, Pa.

GAGE PARJiE:
Mūr, 5 butai, po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo Iš lauko, 
modern. (rengti butai Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
(vair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,600.

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 but., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTKAUTOh

Stato rezidencinius ir komerciniu., | Mušt be dble to WIlte OWD 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen-1 i .. n ll a !_•duoja pianus, išrūpina statybos letters. Excellent workmg 
kreditus Skamb. vak VI 7-4229 COnditioilS 5 day Week

LEAF BRANDS, Inc.
H 55 No. Cicero

Vainų lei Blsliop 1-3:44(1 
2781 U’iM 43rd Street

Namą statytų., (vairūs pataisymui 
ir pardavimus, jei nei tte pirkti ar | 
užsisakyti namą, kuriB būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, ’ 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmln&l 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma- ! 
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 j
Nolton, Willow Springs. 111.

Jieškomi — 1) JULIJA BAKŠ- 
TYTė, EMILIJA JUfiKYTfi, PRA
NAS JUftKIS, Jurcio sūnus, kilęs 
iš Liolių para<p., Kelmės vals. 2) 
ANTANAS ŠIMKUS, Polimų km. 
3) PETRAS SKARSKIS, Girdaičių 
km., Raseinių vdls. 4) MIKALA
JŪNAS, gimęs Amerikoje . ir grį
žęs j Lietuvą^ ,gvv. Radviliškyje. 
5) VACLOVAS ULECKIS, s. Bro
niaus, Krakių vals. Jieškomi gimi
nių iš Lietuvok. Kreiptis šiuo ad
resu; Kasys Šimkus, 1430 S. 48th 
Court. Cicero 50. Ill

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
ųai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Si įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, jjvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms, sumažinti.

DRAUGAS;
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILLINOIS

MALONI STAIGMENA
Kad {vairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduetų, tai —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

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

Knygai {vadą parašė Prof. Dr. A. Maceiaa.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 

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

0000000000 0000000000000000 
.MAiiŲl ITTE PARKE

2-jų augštų mūr. 4 po 5 k. *49,500. 
A. Šimkus. ,

GAGE PARKE
6 k. mūr. bungalow (galimybe pa

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

Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
mieg.) mod. virtuvė lr vonia. Gazo 
šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900

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

PASITEIRAUKITE mūsą namą 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Rentals 

Notary Public
5916 So. VVestern Ave.

• PRosp. 8-2234
oooooooooooooooooooooooooo

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, j *405 W 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

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

atlankykite’ mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

51 St. WAIbrook 5-5030
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

Vienas kelias 
draugą tai būti

NIIHIIIIHIIIIIMIIIIINUlIlMIUiib

turėti tikrą 
vienam.

— Anonimas

.1

=3S

Skaitykite ir platinkite dienrašti ‘Drangą’
Z

M ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
TeL CLiffside 4-7460; Res. 

VArds 7-2046

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

42nd & Campbell Ave. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima Įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

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

Taip pat turime daugiau nuosavy 
bių duodančią geras pajamas Ir pre
kybinių namą

Turime rimtų pirkėją, todėl prašo 
me turinčius parduoti namus kreip
ia ) raštinę lr mes mielai patarnau

sime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdIow 5-5900

MARŲUETTE PARKE
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr.

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
.Centr. Sild. Modern. vonia. Norima 
oarduoti šią sav., todėl pirkaite pi
giau.

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

GAGE PARKE
Šviesių plytų kampinis. 7 po 4 

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. | 
yi<l. Prieinama kaina.

I*rie 84-tos Ir Union Ave. 8 butų i 
mūr. Naujas centr. SUd., alyva. į 
$7,800 pajamų. Kaina $31,600.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 60 
pėdų sklypo. ' 3 kamb. '‘cottage”. 2 
autom, garažas. Centr. šild. $3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina | 
$24.600

| VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 3-3881

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

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tei. OLympic 2-5121 nuo S vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro

Statome

NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co. 

t Sav. V. Sodeika lr J. ttkontbokae, 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 

Tel. OLympic 2-7881; TO 3-4236
i atliekama visus statybos ir per 
varkymo (remodeling) darbus.

r LIETUVIŲ STATYBOS 
SENDROVE 

MORAS
Hullder- G«-n. < 'ontracU»r» 
vtlieks planavimo Ir staty

>ior darbut* gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastirtų

Namu įkainavimas Ir ivalrOr
-atarimai nemokamai

Kreiptis *li«. adresu

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
«8<M) SO CAMPBELL 4 VE 

Chleagr 29 UI

Neil Cashman 
ESterbrook 8-6000 

LABORATORY 
•TECHNICIAN

Routine analysis, moistųre 
tests, fasts, etc.

Some high school chemisiry. 
Advancement. - • . A-v ••

Food processing plaut 
EStebrook 8-6000 •

______ Mr, Mels

MODEL
CLERK

LITE TYPING
TRAINEE

Interesting and diversified 
position, will train poised 
young lady with 34 b., 27 
in. waist, 37 in. hips, for 
designers' model Mušt have 
clerical aptitude and lite 
typing skili. Generous start
ing salary. Excellent wofk- 
ing conditions. Cafeteria, 
profit sharing plūs many 
employee benefits. For appt. 
call Miss M. Cole, SEeley 
3-5110, ext. 342.

The FORMFIT CQ,
400 S. Peoria į ’

PAS BUDRIKA
4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 
vertes 0695.00 ...............už $4*95*00

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

Viso 120 gabalu tiktai už

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

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimas

tiktai už........... .  $299
JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.

3241 South Halsted Street
Uždara Sekmadieniais. Atdara pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais vakarais iki 9:30.

Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo fi iki 7 vai. 
' li VVHFC, 1450 kai. radijo stotiea.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59tb 8t. TeL PRospeet 8-5454'

(8N KOM (JOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVIN INKAI l
Tarpininkaujame butų išnuotuav, 

tu ui. Patarnavimas veltui Tunnn 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Kcal LstaU-
591« So. Westt*rn. PKospect 8-2234

Išnuom saulėtap gražus kamb. 
vyrui arba mergaitei. Atskiras įė
jimas

2233 Sc. Central Park Ave.

HELP VVANTED — MEN

ISNUOMUOJAMAS 3 KAMB- 
BUTAS 2-me augšte.

6602 South Fairfield Ave.

SAVININKAS parduoda 3,500 
kvad. pėdų, vieno augšto namą. Di 
dėlė raštinė. Karštu vand. alyva 
apšild., 6 k. mūr. bungalow iš prie
kio

6215 S. Damen Ave.
PRospeet 6-4363

GRovehilI 6-2522

Parduodamas mūrinis namas — 
krautuvė tinkanti bet kokiam bizniui 
Ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažas. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpublie 7-7285.

PROGOS — OPPORTUNITIES

parduodamas namas ir mais- 1 
TO KRAUTUVfi. Geras biznia Geroj l 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. j 
4140 S. Maplevrood Ava

TAVERNA ir 2 AUGŠTŲ MŪR. 
NAMAS. Taverna apačioj, 6 kam-, 
barių butas viršuje. Pilnas rūsys,! 
Autom, apšild. alyva. Apylinkėje i 
108th ir Michigan Ave.

WAterfall 8-0507

Iš priežasties ligos, pigiai par- 
2-JŲ BUTŲ MŪRINIS NAMAS. duodama taverna.

Arti 26th ir Sawyer. 4 ir 4 kamb.
2 autom, garažas. Tile virtuvė. I parduodama maisto krautu- 
Cabinet sinkos. Naujas stogas. Mo vfi su visais Įrengimais. 6 kamb. bu- 
kesčia tiktai $80. Kaina $13,600 j- j1 tft" Užpakaly. Alyva apšild. Prieina

ma nuoma. 7200 H. Campbell Ave. 
REpublie 7-7285.mokėti $3,500. SVOBODA, 3739 

26th St. LAu-udale 1-7038.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiaosluui instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečius fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionera) ir atliek* 
visus skardos dnrbua

1546 S. 49th Court, Cicero
T«L OLympic 6-0778 auo 8 vai 

ryto 0d 6 vai. vakaro. 
Telefonas ano S vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobl 

Ilų finansavimas. Notariatas Valaty 
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite paa raus.

JONAS RTEVAmS 
N. (LUTI

INTKRHTATE INH1TRANCB AGRNCT 
8108 8. Ashland Ave.. Chioago >8, IU.

5000 W. 14th St, Cicero, Illinois

ĮSIGYKITE DABAR

Stasys Džiugas

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūpą 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. Vl. Stančikaitės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakynjus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS

4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Skelbkitės “Drauge”

V-.

No experience needed, will 
train energetic young man 
for receiving department, 
trucking and stock work. 
Mušt be draft exempt Un 
good health.

EXCELLF)NT W0RKING 
CONDITIONS J

PROFIT SHARING, PLUSZ 
MANY EMPLOYEE 

BENEFITS

CALL MISS COLE
SEeley 3-5110

• -4 * -

The FORMFIT Co. 
400 S. Peoria

,■ ■ ■ ...a e . .......... ....... .■■■, a

Cost Department 
TRAINEE

College graduate or high sefarol 
student with experience In 
factory cost aceouhtlfig.

Age 30 or under. 
Excellent opportunity.

LEAF BRANDS, Ine.
1185 N*. CImn - 
Neil Caihman

EStebrook 8-6000 2

I B M TAB OPERATOR
Experienced with 403, 604, Bp2, 
519. Should be able to vrire board 
Capable of assuming supervisorv 

responsibility in reasonable -
, , period of time.

New IBM instalation starting 
with order and bllllng.

LEAF BRANDS, Inc
1168 N. Clem —fltil 
Ca;bman, B, ’«ŪOO

TRUCKER

PARDAVIMUI
Pardavimui 11 kub. pėdų Kalbina 

tor šaldytuvu.. $U. 1 "lAntąm” b£dA 
$3 A, 81-05 fl Campbell Ave.

H 1,1/
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FEDERALINIS DARBO ĮSTATYMAS
PRANAS SULAS, Chicago. III.

prie sprogstamųjų
KL. Ar iis federalinis darbo raį*> aį»'vį

KL. Prie kokių darbų rusių 
gali dirbti 14 — 15 metų am
žiaus berniukai ir mergaitės? į 

AT.x Raštinėse ir pardavimo 
darbuose, džianitoriaus darbuo-

AT. Šis įstatymas taikomas se tokiose patalpose, kur nėra 
visiems/* darbininkams nežiū- gaminių gamybos ir darbuose 
rint to, kaip jiems mokamas prie vaisių ir daržovių pakavi-1 
atly^Jhlmas: už valandas, 'už mo patalpose.
mdMsį ar pagamintą daiktą KL.. Ar yra darbo laiko apri-|
(Ble<į>work) ar kitais pagrin- bojimai mažamečiams?
dainųDarbininkui turi būti mo- . T . . . .’ AT. įstatyme numatyti dar-

$ . ? darb°ibo laiko apribojimą, 14-15 m.
«U»U> ir pusantro karto jo maiameiian,8. Tokie
regularaus atlyginimo ui viri-, djrbt.

III. darbai ir >

įstatymas taikomas vien tik
tai tiems darbininkams, ku
riems mokamas valandinis at
lyginimas ?

NAUJAN DARBAN j lietuviai yra buvę kietu riešutu 
j kitoms komandoms. Pvz. Cice- 
I ro lietuvių komanda, kurioje žai 
dė pats Talzūnas su kitais, 5 lie-

Baigdami savo vizitą, užsime
name ir apie Lietuvos krepšinio 
pergalių 20 metų sukakties mi
nėjimą lapkričio 9 — 10 dieno-

tuviais, talkinami dviejų italų, m*8 Chicagoje, kuriame P. Vai- 
lenkų ir čekų, 1936 m. “Evening zūnas- Jau anksčiau gavęs pa-
American" dienraščio žaidynėse kvietimą, i uošiasi dalyvauti.

, , . Mums tuoj parodė krepšinio len-
buvo laimėję I vietą. Laimėję š, tą, prikaltą prie garažo, kur kar 
turnyrą, mūsiškiai žaidė prieš tu su savo šeima žada pradėti
De Paul universitetą dėl Illinoir Į treniruotes, besirengdamas vete.1 v

,mėgėjų meisterio vardo, tačiau ranų krepšinio rungtynėms, į- 
turėjo nusileisti tik vieno taško vyksiančioms šv. Ritos aukš*- 
skirtumų. Iš kitų savo draugų
Talzūnas gerai atsimena, Ben.
Budriką, buv. All-American, To
ny Lauraitį, P. Barskį ir kitus, 
su kuriais daugelį metų žaidt

esn. mokyklos salėje lapkričio 10 
d. “Ten”, sako krepšinio vete
ranas, “mes visi susitiksime ir 
atnaujinsime savo pažintis, pri
simindami anuos gerus laikus”.

Mes taip pat irgi ištarėme iki 
pasun. ymo didžiųjų pergalių mi 
Dėjime. Edv. šulaitis

Veidas yra portretas tavo 
nuomonės, gi akys yra infor
matorės. — Lotynai.

valandžius nežiūrint į Ui ko-j k jr , siuQ3
kiu. pagrindu apskaičiuojamas,apribojimu3: lledaugiau 
mokėjimas. , g vaian(jas mokyklos dieųomis

KL. Ar įstatymas turi bet- 'ir nedaugiau kaip 8 vai. po pa
kurtuos nuostatus, leidžiančius1 mokų mokyklose.

atlyginimus žemiau | --------------
$1.004per valandą?

AT. Taip, įstatymas numato, 
kadPi&okiniams (leamers, ap- 
prentices), pranešėjams (mes- 
sengeto), dirbantiems prie laiš
kų, pranešimų išnešiojimo, ir 
invalidams (handicapped) dar
bininkams gali būti mokami 
specialūs mimimumo atlygini
mai, kuriuos nustatato depart- 
mento skyrius.

KL. Ar tokiems darbininkams 
taikomi viršvalandžių nuosta
tai?

AT. Taip, tokiems darbinin
kams už viršvalandžius reikia 
mokėti pusantro karto regula- 
raųsatlyginimo, jei jie dirbtų 
daugiu negu 40 vai. per sa
vaitę./;

KV Ar Federalinis uždarbių- 
valandų įstatymas (Federal 
Wa£b-‘Hour Law) draudžia vai
kų, Įdirbą?

Ąįįrt^Jedraudžia, bet draudžia 
suų^ijj^ darbus dirbti' (oppres- 
sivę cnild labor).

Kt/ Kokie yra sunkieji dar-
bafą^m

AT. Vaikų darbas žemiau nu- 
statyVi. minimalinio amžiaus 
tarpsteito (Interstate) ar užsie
nio prekyboj, arba gaminių pro 
dukeiiej tokiai prekybai arba 
įmdriese, kuriose toki gaminiai 
gaminami intersteito prekybai.

. , George V. Allen, diplomatas, , 
kaip jJUS paskirtas JAV Informacijos 

tarnybos direktorium. Jo pirmata- 
kas Larson paskirtas dirbti spe
cialioj tarptautinėj informacijoj.

(INS)

Mus sutiko kaip 
įerojus

Iš pasikalbėjimo su P. Talzūnu

Važiuojant į vakarus nuo Chi
cagos, galima užtikti nedidelį 
Westchester miestelį. Čia gaga 
gražiame name yra įsikūręs 1937 
metų Europos krepšinio pirme
nybių geriausias taškų medžioto 
jas, Lietuvos rinktinės žaidėjas 
Pranas Talzūnas.

Atsilankę šioje naujakurių vie 
tovėje, sutinkame P. Talzūną be- 
šluojantį rudens vėjo nupūstus 
parudusius medžių lapus. Jis, 
nors ir po 20 metų nuo anų per
galės dienų, vis dar tvirtas ’r 
sveikai atrodąs. 44 amžiaus me
tai jo nė kiek nepasendino — at 
rodo, kaip tikras jaunuolis.

Namuose mūsų laukia jo šei
ma — žmona, kadaise irgi ne
blogai žaidusi krepšinį, sūnus 
Pranas ir dukra Patricija. Su
sėdę dar šviežumu kvepiančiame 
kambaryje, kalbame apie 1937 
m. Europos krepšinio pirmeny
bes, o kalboms temų netrūksta.

Mūsų šeimininkas tik pasako
ja apie gražiąsias Lietuvoje pra
leistas diegas, ten sutiktus ma
lonius žmones, o ypatingai apie
nuoširdų priėmimą po pergalės 

KL~ Kokie " yra” minimalūs '.'Ai nS nesapnavau jo'g 

amžiaus reikalavimai?

sur, kur tik ėjome, mus žmonės 
pažino, ką tik norėjome, jie 
mums davė ir taip tęsėsi visą 
Lietuvoje pasilikimo laikotarpį. 
Dideli ir maži, vyrai ir moterys 
su vaikais mus sveikino ir ger
bė”. /

Jis čia pat pabrėžė, jog tomis 
dienomis pergalę iškovoti nebu
vo lengva, nes kitos komandos 
visai nelauktai pakankamai bu- 

,vo stiprios. Ypatingai nustebi- 
p.ęxitalai, kurie abiejose rungty
nėse buvo kiečiausi varžovai. Čia 
jis prisimnė ir tą baisųjį momen
tą, kada paskutiniame susitiki
me, esant pasekmei 24:23 lietu
vių naudai-, italai gavo mesti tris 
baudas, bet nė vienos jų neiš
naudojo. O šio įvykio kaltininku 
buvo pats Talzūnas, nors ir jis 
pats nebežinojo už ką jam tos 
baudos buvo priskirtos.

Savo pasakojimus ryškiau pa
vaizduoti šeimininkas mums pa
rodo du fotografijų albumus, ku 
: iuose yra bejalės nuotraukų iš 
Europos krepšinio pirmenybių, 
o taip pat gausu ir Lietuvos gam 
tos vaizdų. “Čia”, sako Talzū
nas, “yra mano didžiausias tur
tas, padedąs man prisiminti anas 
gražiąsias dienas”.

Taip pat kalbame apie anų 
laikų krepšinį Chicagoje. Tada

A A

KASPER RIMKUS
Gyveno 6648 S. Justine Avė.

MirS spalio 21 d., 1957, su
laukęs 76 m. Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliudime 
draugai ir pažįstami.

Laidotuvčmm rūpinasi Elz
bieta Ogintienė ir jos sūnus 
Benediktas.

Priktausč šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijai. ~

Kūnas pašarvotas Petkaus 
kopi., 6812 8. Western Avė.

Laidotuvės Įvyks trečiadienj, 
spalio 80 d., iš koplyčios 9:16 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę DRAUGAI
Laidotuvių direktorius Pet

kus ir Sūnus, tel. GR 6-2345.

A. A
POVILAS EIGERDAS

Gyveno 3240 S. Union Avė.
Mirė spalio 27 d., 1957, 9 v. 

ryte. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me draugai lr pažjstaml.
Laidotuvėmis rūpinasi Jonas 

StulaH ir jo žmona Phyllis.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni, spalio 31 d., iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų , bus nulydėtas j Šv. 
Kazjmiero kapines.

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

Nuliūdę DRAUGAI
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tėl. TArds 7- 
3401.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYtlA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 VVest 63rd Street 
Valei PR 8-0888 ir PR 8-0884

Tėvai, įsigykite lr duokite savo vai
kams paskaityti gauuai u spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANK1ENBS 
pasakų knygą -

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas pieši Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina Si.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

• • 0 R A U G A S •
1545 W 63rd Street, Ohicago 29, III.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELS8N,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTJ

ATf Daugumoje darbų — 16 
metų amžiaus, prie sunkesnių 
darbų C- 18 metų amžiaus, prie i 
ribotų rūšių darbų — 14 mętų 
amžiaus (po mokyklos pamo
kų).

fflČ).1 Ar gali 16 metų amžiaus 
jaihMMIis dirbti fabrike (fac- 
toryfc?-

fl-T-f, Gali, jeigu tiems dar
bams nėra reikalaujama 18 m. 
amžiaus minimumas ar jeigu 
nėraOMnkūs darbai.

KL. Kokie yra sunkieji dar
bai?

A^ - Tokie darbai, kuriuos 

Darbo sekretorius paskelbia, 
kad tie darybai ypatingai sun
kus mažamečiams, jaunes
niems 18 m. amžiaus.

KL. Kokiose darbų rūšyse 
reikalaujama 18 m. amžiaus mi
nimumas?

AT. Prie auto mašinų vaira
vimo arba padėjimo vairuoti, 
prie eleveitorių darbai ir prekių 
eleveitorių ir darbai lentpjū
vėse. • •

KL. Prie kokių kitų darbų 
turi būti mažamečiai mažiau
siai 18 metų amžiaus?

AT. Prie anglių ir metalo 
kasykįų darbų, prie jėgos maši- 
nų/ttifedžio apdirbimo, metalo 
formavimo, punčiavimo, prie 
tam tikrų kepyklų ir popieriaus 
gamybos mašinų, skerdyklose 
ir prie mėsos pakavimo darbų,

KAS KĄ IR KUR
noe/

— .Marąuette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
avachus susirinkimas įvyks ketvir 
tadienį 8 vai. vak. lietuvių parapi
jos salėj, 6820 S. Washtenaw Av. 
Pra^i Visi nariai dalyvauti ir 
nauju atsivesti ir įrašyti. Būkit 
visi vra svarbių reikalų. Be to 
bus renkami darbininkai nes trūk- 
atajODUb 25 m. vakarui, kuris i- 
vvk*..lapkričio 24 d. Marrųiette 
Hali. Valdyba i

«wHhiešųvtų Labdarių dr-jos cent 
ro- valdybos susirinkimas įvyksta 
spalio 30 d. 8 v.v. iv. KryžiauB 
parapijos salėje.

lietuviams tos pirmenybės buvo 
tokios reikšmingos”, kalbėjo Tai 
zūnas. “Lietuviai mus sutiko 
kaip kokius herojus, lyg mes bū
tume didžiulį karą laimėję. Vi-

t

A. A.

JUOZAPAS VALUCKI
Gyveno 1521 N. Bell Avė. Tel. ED 4-3646

Mirė spalio 27 d., 1957, 12:15 v. p. p. sulaukęs pusės am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Plokščių parapijos, 

Buizų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Benediktas, marti 

Lucija, brolis Antanas, sesuo Marijona Beržinskienė, jos vy
ras Juozapas, jų duktė Juozafina, jos vyras Antanas Andru- 
kaitis, pusbrolis Antanas Valucki ir jo žmona Elena, pusse
serė Agota Klioštoris, jos vyras Antanas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Petronėlė.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai, S.L.A. Kp. 226.
Kūnas bus pašarvotas antrad. 1 v. p.p. koplyčioje 3337 W. 

North Avė. Laidotuvės įvyks ketv., spal. 31 d., iš koplyčios 8:30 
• vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingas pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas ,į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. *

Nuliūdę: Sūnus, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572,

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpnbllo 1-8600 — 7*8601 Automoblliama vieta

Tltm* kurta gyvvna kitOM mleato daly M i gaualaa 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

A. A.
JONAS GASPARKA
Gyveno 3228 S. Green St.
Mlt6 spalio 27 d.. 1967, 4 v. 

popiet, sulaukęs puaėa amžiaus. 
Gim6 Lletuvoję. Kilo iš Pane
vėžio apskr. ir par.. Plukių km.

Amerikoje lšff/veno ,50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo žmona Kotryna, 2 sūnūs: 
Jonas, marti Bernice, ir Al
phonse. marti Pamela, duktė 
Stella Shopkus, žentas Edward, 
2 podukros: Helen tVallenberg 
ir Sophie Jakatvich lr Ju šei
mos, posūnis Anthony Žilvitis 
su šeima. 3 anūkai: Patricia, 
Clive lr Edward, broliene Gss- 
parkiene su šeima, kiti* giminės, 
draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuves (vyks ketvtrtadie- 
gį, spalio 31 d., iš koplyčios 
8:30 v. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčią., ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų Ijus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines. ,

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

Nvllfldę: žmona, sūnus, duk
tė, podukros, posūnis, nuu-čios, 
žentai tr anūkai.

Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudmin. Tel. TA 7-1138.

A. A.

KAZIMIERA SAMUOLIENĖ 
(Kaminskaitė)

Gyv. 2956 So. Quinn St., tel. 
VI 2-534.

Mirė epai. 25 d., 1967 m., 8:- 
40 vai. vak.. sulaukusi 46 metų 
amžiaus.

Gim6 Lietuvoj — Kaune, Šan
čiuose, priklausė Karmelitų baž
nyčios parapijoj.

Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Vladas Samuolis ir sū
nūs: Vladas-Algimantas, Petras- 
Rytis, J o nas-Liu bartas, ir An
tanas-Audentis: d6d6 Jurgis 
Putkauskas, pussesere Gene 
Dombrauskiene, kiti giminūs ir 
draugai bei pažįstami. Z

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua
nica AVe. Laidotuves įvyks tre
čiadienį, spalio 30 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
J šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: vyras Ir sūnūs.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

ft. m. spalio 28 d. 4 vai. ryto, aprūpinta visais sakramen
tais savo bute 754 Grier .Avė., Elizabeth, N. J. pasimirė.

LA«.
A. A.

JUZĖ RUDZITIENE
Laidojama bus trečiadieny spalio 30 d. 9 vai. ryto iš Bra- 

zinskio laidojimo namų, Lietuvių Sv. Petro ir Povilo baž
nyčioje bus gedulingos pamaldos 10 vai. ryto, iš kur bus ly
dima į Sv. Gertrūdos kapines.

Giminėms, prieteliams ir pažįstamiems praneša
Kūnus Aloyzas Rudzitas Ir dukterys Irena Mogenis su šei

ma lr Jane Mačiulienė su šeima.

A. -j- A.

ALEKSUI JAKUBAUSKUI mirus, 
jo broliui Jurgiui Jakubauskui ir jo seimai 
gilię užuojautą reiškia

PETRULIAI

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

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

John W. 
Parliankis

S

Chester

I paminklų patalpas ir atgal nw* visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DAIIAK — HIS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJE! 

JOKIO IMOKft.ll.MO. SUMOKĖSITE KAPINIŲ DIENOJE.

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą
* 9

’asiiuiiidftkite “Draugo” flassified skyriumi

ANTHONY B. PETKUS
UUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

68IŽ S0. WEStERN «VE. UI0 S0. SOth AVE 
CHIOAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

1 Ambulamų patams- TO, turime koplyčiae,
1 vitrina dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir ]

1 ti- Reikale šaukti ^jhlOL • Ko8elando k (
tuojau patarnaujame.j

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVE. LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVE. Tei Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat I8th STREET Tei. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

“Turgis f. RUDMIN
3819 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVE., CICERO, IU Tek OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-6781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. Mlth Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhnll S 9687



X Vyskupas Vincentas Briz-
gys praėjusį sekmadienį Sv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje suteikė daugiau kaip 
300 asmenų sutvirtinimo sakra
mentą. Diakonu buvo kun. M. 
Mikolaitis, subdiakonu — kun. 
P. Kelpšas, ceremoniariumi — 
kun. Antanas Zakarauskas. Po 
apeigų bažnyčioje vyskupas 
Vincentas Brizgys nuvyko į na
mus suteikti sutvirtinimo sak
ramentą sergančiai Juanita 
Avila (Šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos 6-to skyriaus moki
nei), kurios sutvirtinimo sakra
mento motina buvo Refugia 
Briones, atvykusi iš Kansas 
City. Sutvirtinimo sakramento
metu įspūdingai giedojo para 
pijos choras, vadovaujamas S. x I)on Varno posto patalpo- 
Sodeikos. Po visų iškilmių kun. P086 dažnai renkasi įvairios or- 
kleb. A. Linkus svečius pa vaiši- ganizacijos savo susirinkimams, 
no klebonijoje. Ten v18113 metus repetavo ir

mūsų Vyrų choras. Postas už 
X Jaunąją Talentų vakaras, ngra paėmęs jokio atiygini- 

įvykęs praeitą šeštadienį, ruoš-
tas Moksleivių Ateitininkų są-
jungos, praėjo gražiai, maloniai kultūrinių reikalų supratimu ir 
nuteikdamas nepergausų žiūro- todėl yra didžiai remtinas, ta
vų skaičių. Jaunasis A. Vasai- £įau ne jų ka,lte, jog kartais jie 
tis išpildfcflbninu porą dalykų dgl pataipų ankštumo nebegali 
Cimpino* ir Čaikovskio ir buvo j patenkinti visų mūsų pareika-
sutiktas gausiais plojimais. J. 
Vilkaitė, akomponuojant sese
riai M. Vilkaitei, pašoko Mazur
ką. A Balytė ir Barodičaitė, 
akomponuojant M. Motekaičiui, 
taip pat pašoko šokį. Gražiai 
išpildė, Lisato Liebestraum M. 
Vilkaitė. Turką šokį pašoko B. 
Barodičaitė, akomponuojant M. 
Motekaičiui. F. Strolia su dide
liu pasisekimu smuiku išpildė 
keletą Jkompozitorių kūrinių ir 
buvo priverstas pagroti virš 
programos. Akomponavo M. 
Motekaitis. Programa buvo ne 
ilga ir todėl buvo galima leis
ti pasirodyti ne tik šokio ar 
muzikos jauniesiems talentams, 
bet dramos ir literatūros, ku
rių taip pat turime ir kurie 
ateitininkijos ir lietuvių kultū
ros gyvenime vaidina ar vaidins 
ne mažesnį vaidmenį už kitus 
talentus.

X “Laivo” naujausiame nu
meryje yra šie įdomūs straips
niai: kun. dr. J. Prunskis ra
šo “Šiltas žodis šaltai širdžiai”, 
B. Mikalauskas rašo “Dangiš
ka aristokratija”, telpa dides
nės knygutės ištrauka “Budėji
mo valanda”, kun. P. Cinikas 
rašo aktualia tema “Blogi kata
likai ir mūsų Bažnyčia”, A. Ba- 
laitis rašo toliau apie Turino 
drobulę. Savaitraštyje yra ir 
daugiau vertingų ir įdomių 
straipsnių.

X Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Centro valdybos lei
džiamo biuletenio aštuntasis
numeris išėjo jau spaustuvėje apgyvendino
spausdintas. Biuletenio spaus- Vlen^ nauJUjU ateivių šeimą.
dinama 500 egzempliorių. Nors 
savo turinyje biuletenyje liečia
ma tik Lietuvių Bendruomenės 
reikalai, bet įdomūs turėtų būti 
kiekvienam lietuviui. Bendrai 
biuletenis tiek savo turiniu, tiek 
forma daro patraukiantį įspū
dį.

X Valdas Adamkų vičius, vie
nas veiklesniųjų jaunosios kar
tos organizacinės srities darbi
ninkų, priklauso Lietuvos krep
šinio pergalių 20 metų sukak
ties minėjimo komitetui, kuria
me eina varžybų vadovo parei
gas.

X Laimutė ir tomait Blldu- 
šai, gyveną Marąuette Parke, 
neseniai susilaukė pirmosios 
dukrelės, kuriai davė Indrės- 
Julijos vardus. L. Bildušas jau 
seniai dainuoja Vyrų chore ir 
yra ėjęs įvairias pareigas val
dyboje. Paskutiniu metu ir jo 
žmona Laimutė įstojo į mote
rų chorą “Faustui”.

X Marąuette Parko Balto X “Margučio” sukaktuvinis
5 skyrius praneša, kad nuo šių koncertas Conrad Hilton vieš-
metų pradžios iki spalio 25 d. buly praėJo žraonių
gauta piniginių aukų $1,052.51. , . „ ... . ,“ . .. .. . buvo daug. Pradžioje buvo pa-Iš rinkliavos vokeliais prie G.
Sv. P. M. bažnyčios $980.51 ir adytas vykusiai pagamintas, 
atskirai stambesnėmis sumomis filmas apie Vanagaičio veiklą 
aukojo prel. J. Paškauskas ir ir kūrybą bei apie “Margučio” 
gen. K. Musteikis. Vargo mo- darbuotę. Koncertui daug svo- 
kyklai šelpti gauta $12. J. Ba- rjo prįdavė Chicagos Simfoninis 
reiks aukojo $6. Kiti po $1. orke8tra8 B 7„ grieiikų> 8U di. j

Sibiran ištremtiesiems stam- .... , „bi, auk, paaukojo Franeiika,dcllu lr sugebėjimu I
Orlauskas, gyv. 5216 Glemvood diriguojamas V. Marijošiaus 
Avė., K. Dabryla paaukojo $5 Nemaža atrakcija buvo solistė 
Vasario 16 d. gimnazijai ir Si- ,Lily Pons, kuri visdėltn jau yra 
biran ištremtiesiems šelpti. j gerokai paveikta amžiaus naš-

Manquette 1 arko Balfo 5 į08 Stasys Baranauskas susi-
skyriaus valdyba nuoširdžiai . . ,J J laukė gausių ir pelnytų ovaci-dėkoja visiems aukotojams už 
pinigines aukas ir ateityje pra
šo visuomenę nepamiršti aukų 
taip pat.

Balfo 5 skyriaus valdyba 
ypatingą padėką reiškia J. Paš-
kauskui už malonų sutikimą statoma Chicagoje šį sezoną 
pravesti piniginę rinkliavą prie gruodžio mėn. 8 d. 3 vai. po- 
parapijos bažnyčios. pįet Marijos Augštesniosios mo

mo. Postas pasižymi itin savo 
lietuviška dvasia bei lietuviškų

lavimų. Vis dažniau tenka nu
girsti, kad posto vadovybė ren
giasi naujų namų statybai. Vy
rų choras Don Varno postą gi
liai vertina už suteiktąsias pa
talpas praeitame sezone.

X žurnalistas Stasys Dau
nys,, buvęs Lietuvoje populia
riausio dienraščio XX-jo Am
žiaus sporto skyriaus redakto
rius, ne tik aktyviai bendra
darbiauja mūsų spaudoje, daž-1 dar yra Bridgeporto ir Cicero 
nai pasisakydamas pasaulio apylinkėse, 
politiniais klausimais, bet ran 
da laiko dirbti visuomeninį dar-j 
bą. Be pareigų Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apygardos 
valdyboje, įeina į komitetą dvi
dešimties metų sukakčiai pa
minėti, kai mūsų krepšininkai 
iškovojo Lietuvai pirmąją vie
tą Europos krepšinio pirmeny
bėse.

X Lietuvių Bendruomenės 
nario solidarumo mokestį 
Bridgeporto apylinkėje galima 
sumokėti: "Terra” knygyne, 
3333 So. Halsted St, J. Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St., rūbų valykloje “Rūta”, 
3255 So. Halsted St, “Daina” 
televizijos ir radio krautuvėje, 
3130 So. Halsted St Šiose vie
tose taip pat galima įsirašyti 
į Lietuvių Bendruomenę.

X A ir M. Pečeliūnui nese
niai nusipirko antrą gyv. namą 
1604 So. Kosner Avė. ir persi
kėlė į naujai pirktąjį gyventi. 
Senuose savo namuose, 4035

Šia proga pažymėtina, kad Pe
čeliūnai yra senosios kartos at
eiviai lietuviai, veiklūs ir geri 
katalikai. Priklauso daugeliui 
katalikiškų organizacijų bei 
draugijų ir uoliai remia labda
ros ir lietuviškos veiklos dar
bus. Taip pat jų du sūnūs, Al
fonsas ir Leonardas su žmona, 
nuoširdžiai seka savo tėvą pė
domis.

X Ramutės Malinauskaitės 
- IUjct Iftpardavinuuu Ga- lr Vytauto Butkau. Jungtuvės

bijos leidykla paskelbė savo ir
kitų leidyklų knygų išpardavi
mą, kuris tęsis iki gruodžio 31 
d. Knygos nupigintos nuo 25% 
iki 90%. Didelis pasirinkimas.

p. p. Švč. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Vaišės vyksta Lie
tuvių auditorijoje.

Knygų sąrašai siunčiami nemo- x Danutė ir Stasys Fedara- 
kamai, parašius šiuo adresu: j v^iai, 4505 S. California avė., 
GABIJA, P. O. Box 355J dengiasi sulaukę dvynukų Al- 
Wyandanch, N. Y. Ir Gintaro, kurie gimė

spalio 19 d. Augustanos ligo- 
X St. Baranauskas dainuos nin«j. Dr. a. Kriaučeliūnaitės 

Ateitininkų baliuje š. m. lap- priežiūroje motina ir sūnūs jaa- 
kričio mėn. 16 dieną Westem čiasi gerai. P. Fedaravičtos ir 
Avė. Ballroom salėje, 3504 So. p. Latonai' džiaugiasi sulaukę 
Wuttcro Avc. Pradžia 8 v. vak. I anūkų.

jų, būdamas augšto je formoje 
ir sklandžiai išpildydama s Va
nagaičio, Banaičio, Puccini ir 
Giordano kūrinius.

X Verdi “Rigoletto” opera

kyklos salėje. Spektaklyje dai
nuos Vladas Baltrušaitis, Mo
nika Kripkauskienė, Valdema- į 
ras Šalna, Jonas Vaznelis, Sa
lomėja Valiukienė, Stasys Cit- 
varas ir kiti. Dirigentas bus 
Aleksandras Kučiūnas, o pasta
tymas — Vlado Baltrušaičio; 
režisorius — Kazys Oželis, 
chormeisteris — Simas Velba- 
sis, meninė priežiūra — Vytau
tas Virkau. Stato Vyrų choras.

X Marąuette Parko ir Brigh
ton Parko lietuvių moksleivių 
tautiniai ansambliai jau prade
da darbą. Šių ansamblių suor
ganizavimo nuopelnas priklau
so Lietuvių Bendruomenės apy
linkių valdyboms, kurios talki
ninkauja L. B.k Chicagos apy
gardos valdybai, dėjo visas pa
stangas, kad šis mūsų jaunimo 
kultūrinis vienetas galėtų gy
vuoti. Moksleivių ansambliai

X “Venta” Real Estate, 4077 
So. Archer avė., Šimaitis Real
ty, 2737 W. 43rd St., Penčylos 
krautuvėje ir pas L. B. Brigh
ton Parko apylinkės valdybos 
kasininką Norvilą, 4446 South 
Fairfield st.,^ Brighton Parko 
lietuviai gali sumokėti Lietu
vių Bendruomenės nario solida
rumo mokestį.

X Emily Kaminskas iš Ci
cero, III., viešėjo Pennsylvani
jos valstybėje ir aplankė savo 
dukrelę' vienuolę seserį M. Ma- 
rieldą, kuri gyvena Minersville, 
Pa. Taipgi aplankė Juozapo- 
Marijos augštesniąją mokyklą 
Newtown, Pa.

X Solistas Vladas Baltrušai
tis. “Ateities” žurnalo vadovy
bės pakviestas, spalio 20 d. 
koncertavo New Yorke. Su juo 
kartu programą atliko aoL J. 
Augaitytė ir smuikininkas J. 
Vasiliūnas.

X p. Rėklaitienė sužeista au
tobuso nelaimėje prie 3200 So. 
Westem avė. Autobusas nete
kęs kontrolės metėsi į šaligat
vį. Devyni keleiviai smarkiai 
sukrėsti, o 3 rimtai sužeisti, jų 
tarpe ir P. Rėklaitienė.

X Operos spektakliai šį se
zoną lietuvių statomą operų 
Chicagoje įvyksta: Verdi “Ri
goletto” gruodžio mėn. 8 d., 
Gounod “Faustas” kovo mėn. 
15, 16 ir 22 dienomis.

įvyks lapkričio 23 d. 3:30 vai.
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DVI GRAŽUOLES

Tom ir Tina bezdžionikės yra išrinktos lapkričio mėnesio 
žvėreliais Lincoln Parko zoologijos sode. Tos mažos bezdžio
nikės j zoologijos sodą atgabentos praeitą vasarą iš Pietų 
Amerikos. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
CHICAGOJE APIE KRISTŲ 

KARALIŲ
Kristaus Karaliaus šventė — 

buvo graži religinio atsinauji
nimo diena Chicagos lietuviams, 
kurie Katalikų federacijos kvie
čiami iškilmėms susirinko į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią. 
Čia buvo šventoji valanda, ku
rią pravedė kun. Jonas Kuzins- 
kas.

Pamokslą pasakė kun. Alb. 
Spurgis, MIC. Priminęs eilės 
mūsų laikų valdovų tironišką 
kelią, pabrėžė, kad Kristaus 
ranka nuo pat gimimo niekad 
nebuvo sugriiaužta kerštui, o 
tik paruošta laiminimui.

Kristus yra mūsų karalius 
kaip Dievas, kaip visatos valdo
vas, kaip atpirkėjas. - Kristus 
daug kartų pareiškė savo kara
lišką galią. Siųsdamas apašta
lus Jis kalbėjo:

—r Man yra duota visa val
džia Danguje ir žemėje.

Kristus yra meilės Karalius. 
Jis pasiliko su mumis Eucharis
tijoje ir švęsdami Kristaus Ka
raliaus šventę, mes pasiryžkime 
būti jo ištikimi valdiniai.

Danijoje yra Kristaus statu
la, kurios visas grožis atsisklei
džia tik atsiklaupus. Ir mes 
Kristaus Karališką galią geriau 
pa jusime dažniau suklupdami 
prieš Kristų Eucharistijoje ir 
perleisdami Jam vadovavimą 
mūsų mintims, kalboms ir dar
bams.

Po pamaldų buvo turininga 
akademija šv. Jurgio parapijos 
salėje. Programą pravedė vie
nas iš jaunųjų talentų Elena 
Blandytė. Prof dr. J. Meškaus
kas buvo gausus giliomis min
timis paskaitininkas. Visų pir
ma jisai priminė Kristaus ka
rališkąsias žymes •— Jo kilmę, 
Jo karališkąjį atėjimą. Giliau 
išryškino šio dieviškojo Suvere
no konstituciją^ — kurią prof. 
Maškauskas laiko Pamokslą 
nuo kalno. Paskaitininkas pa
brėžė ir svarbiuosius Kristaus 
Karaliaus įsakymus: mylėsi 
Dievą visa Širdimi..., o savo ar
timą kaip pats save. Toliau 
nagrinėjo mūsų, kaip jo valdi
nių pareigas — būti gaUestin- 
gų, ramių, dosnių, mylinčių ka
ralijos nariais.

Meniškoje dalyje aktorius 
Bikinis su gilia išraiška paskai-

Tikiu, kad Dievas yra meilė, 
ir skausmas. Jo rankose tėra 
priemonė, kurio Jo meilė nau
doja mums perauklėti ir mus 
išganyti. — E. Leseur.

Knyga yra vadovas jaunys
tėje ir pramoga senatvėje.

tė Kristui Karaliui taikomas 8 
ir 23 psalmes. Aktorė Kiebite 
padeklamavo prasminguosius 
religinius Brazdžionio eilėraš
čius. Smuikininkas Mažiukas 
praturtino programą savo 
sklandžia muzika.

Apskritai, minėjimas praėjo 
gražiai. Dalyvavo ir vietiniai 
lietuviai, ir naujieji ateiviai; bu
vo atvykusių ir mūsų intelek
tualų. — J. Pr.

Poliarinių ledų specialistas
Evanstone gyvena dr. Henri 

Bader, kuris yra vadovaujantis 
mokslininkas JAV kariuomenės 
sniego ir ledo tyrimuose. Ne
kartą jo buvę mokiniai, dabar 
tęsią tyrimus Pietų poliuje, šau
kiasi jo patarimų. Jų balsas 
ateina per radiją, a paskiau 
mokslininkas iš kurio nors 
miesto pašaukiamas telefonu. 
Be kitų įdomių bandymų, ku
riuos šis mokslininkas yra da
ręs, tai tyrimai Grenlandijos 
ledynuose. Tenai yra padarytas
l, 100 pėdų ilgumo, 8 pėdų augš- 
tumo ir 12 pėdų platumo tune
lis ledyne. Kadangi ledas slen
ka, žiūrima, kaip tas tunelis 
laikosi. Norima nustatyti, ar gi
liai po ledu būtų galima įreng
ti būstines kariams, ar tenai 
galėtų traukinėliai važinėti. Tu
nelis yra 250 pėdų po ledu. Ten 
jau tamsu, nes tik per 20—30 
pėdų ledo sluogsnį tegali praei
ti šviesa. Temperatūra tenai vi
suomet yra 14 laipsnių.

$100,000 už žuvusį
Apylinkės teismas priteisė 

našlei Helen Tracy, 34 m. am
žiaus, ir jos sūnui Patrikui, 8
m. amžiaus, $100,000 kompen
sacijos iš New York Central

, geležinkelio linijos kaip kom- 
jpenaaciją už darbe žuvusį Eu
gene Tracy. Geležinkelio linija 

,buvo pakaltinta, kad traukinio 
greitis buvo staigiai padidintas 
be perspėjimo ir jiešmininkas 
Traly nukrito belipdamas į 
traukinį. Geležinkelio advoka
tas gi ginčijo, kad nelaiminga
sis buvo pats kaltas, nes ben
drovė buvo uždraudusi tarnau
tojams lipti į judantį traukinį.

Mirtis po vestuvių
Eugene Bogusz, 33 m. am

žiaus, gyvenęs 3457 N. Spring
field, Chicagoje, tebuvo vedęs 
tik 11 valandų. Prieš išvykda
mas į medaus mėnesio kelionę, 
dar skubėjo nuvežti kaikuriuos 
skolintus reikmenis ir užsimušė 
trenkdamas į pervažos sieną 
ties Milwaukee ir Kilboume 
gatvių sankryža. Jo neseniai 
vestoji žmona liko našlė 33 me
tų amžiaus.

Mažiau važiuoja autobusais
1 Rugsėjo mėnesį Chicagos 
miesto susisiekimo priemonėmis 
besinaudojančių buvo 5,171.545 
mažiau kaip praeitų metų rug
sėjo mėnesį, tačiau pajamų 

i šiemet rugsėjo mėnesį buvo 
$1,130,798 daugiau, kadangi 
važma yra pakelta.

Banditas prie iškelto 
traukinėlio

Sekmadienio rytą kažkoks 
banditas iškeltojo traukinėlio 
stotyse, įvairiose vietose, už
puolė tris moteris. Iš dviejų 
atėmė po kelis dolerius pinigų, 
grasindamas peiliu, iš trečios 

• — nebesuspėjo. Policija tuojau 1 
pasiuntė detektyvus važinėti 
tuose rajonuose.

Roma ir Kuba
Teatras Today (esąs Madison 

gatvėje ties Dearborn) šios sa
vaitės pradžioje rodo puikiai 
nufotografuotus Romos vaiz
dus. Taipgi įspūdingas filmas 
apie Kubą, filmuotas lietuvio 
Kižio. šalia to įdomi žvejotojų, 
sporto programa, politikos ir 
madų naujienos.

Vagilė norėjo nusižudyti
Auranis Pappas, 40 m. am

žiaus kasininkė, kuri pakaltinta 
išeikvojusi $100,000 iš State 
Bank of Clearing, kai pas ją 
atėjo FBI agentai, užsirakino 
prausykloje ir išgėrė amonijos 
nuodų. Kai agentai išgirdo ko
sint, išlaužė duris ir nelaimin
gąją nugabeno į Cook apskri
ties ligoninę.

Dėl vieškelio nugriaus 
lūšnas

Palei Rock Island ir New 
York Central geležinkelio lini
ją pietinėje Chicagos dalyje, 
tarp 35 gatvės ir Pershing Rd. 
yra apirusių lūšnų, kurios su
daro nykų vaizdą atvykstan
tiems į Chicagą. Neužilgo tos 
lūšnos bus nugriautos, nes te
nai bus vedamąs didysis vieš
kelis.

Picasso paroda
Chicagos Meno muzėjuje ati

daryta Picasso kūrinių paroda, 
minint to dailininko 75 metų 
amžiaus sukaktį. Išstatyta apie 
300 keistų to dailininko kūrinių. 
Paroda tęsis iki gruodžio 8 d. 
Kaikurie paveikslai yra iš to 
laiko kai dailininkas teturėjo 
17 m. amžiaus.

Dienraščio rūmai
Dienraštis "Sun-Times” per

sikėlė į naujus rūmus 211 W. 
Wacker drv., Chicagoje. Nau
jieji rūmai jiems kainavo $15,- 
000,000.

Pasakos apie Paukščių 
Kelią

Chicagos planetariume per 
lapkritį* mėnesį bus paskaitos 
apie Paukščių Kelio žvaigždy
nus.

Skautų vadų konferencija
Katalikų Jaunimo organiza

cijos CYO rūpesniu daugiau 
kaip 300 pasauliečių skautų va
dų buvo susirinkę į Lojolos uni
versitetą aptarti katalikų skau
tų veiklą. Šiuo metu Chicagos 
arkidiecezijoje yra 470 katali
kų skautų draugovių.

Orui išsivalyti yra reikalingos 

audros. —Yaucourt

KAS TIK TURI GERK SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS UEPONĮI

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

ModernMIdaiuda lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 8o. Halsted 8t Victory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 0—9:30 

kitom dienom 0—6, sekmadieniais 12—5

įieško tarnautojų
Kariuomenės įstaigos Chica

goje, 1819 W. Perahin?, jieško 
eilės tarnautojų: prižiūrėtojo, 
maitinimo srities tarnautojų, 
raštinės darbininkų. Atlygini
mas — nuo $3,175 iki $10,320 
metams.

Iškilmės prie Šv. Kryžiaus 
ligoninės

Vyskupas Raymond Hillinge- 
ris, buvęs mėras Martin Kennel- 
ly, dr. P. Daužvardis, dr. Edvar 
das Kroli ir šen. Paul. Douglas 
pasakė kalbas Šv. Kryžiaus li
goninės naujųjų rūmų pamatų 
prakasimų iškilmėse praėjusį 
šeštadienį po pietų. Visi kalbė
tojai augštino seserų kazimierie 
čių užsimojimą plėsti ligonių gy
dymo ir globos darbą ir’pabrėžė 
jų didelį įnašą į Chicagos miesto 
gyvenimą. Šen. Douglaa paste
bėjo, kad šalia jau veikiančių 
šioje vietoje didžiųjų ir garbin
gųjų įstaigų išaugs dar viena, 
kuri bus šio miesto ir ypač lie
tuvių pasididžiavimu.

Žemę šventino ir prakasimo 
apeigas atliko vysk. Hillingeria, 
kuriam asistavo kunigai kapelio 
nai — A. Zakarauskas ir Malin- 
Malinauskas. Šventinant ir pra
kasant žemę aiškintoju buvo 
Šv. Kryžiaus ligoninės kapelio
nas kun. Jonas Stankevičius. 
Programai vadovavo miesto ta
rybos narys John Egan, kurį pri
statė Frank J. Piane. Iškilmėse 
dalyvavo vysk. V. Brizgys, lie
tuviai prelatai, nemažai kunigų, 
daug seserų, ligoninės gydyto
jai, gailestingosios seserys ir ga 
na daug žmonių, nors oras to
kioms iškilmėms ir nebuvo pa
lankus.

Iš statybos komiteto pirminin 
ko Kennelly kalbos išryškėjo, 
kad statyba bus pradėta dar šis 
met, kad suaukota jau daugiau 
miliono dolerių ir dar bus rei
kalinga trijų milionų dolerių.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Mari ios Augštesnio
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ” krautuvėle, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.

. KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St.. YA 7-0677,
SAVRIMAVICIAUS krautuvėje, 

x 4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chicago 29, 
III., kartu prisiunčisnt ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų b 
įmokėdami 6 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vien erini metru, 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame nž 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybė! kalviais gali bflti 
viri, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Olnb)

4545 W. 63 St, Chicago 29. W


