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Okupuotos Lietuvos gyventojų

sveikatingumo reikalai

Nehru prieš 
komunizmą

OKUPUOTA LIETUVA. — Pirmą kartą Lietuvoje sovietinis 
ministeris viešai pripažino, kad ir prieškarinėje Lietuvoje kai kas 
gero padaryta. Lietuvos sveikatos apsaugos ministeris Alfonsas 
Dirsė, kalbėdamas augščiausios tarybos posėdyje 1957 m. lapkri
čio 20 d. sveikatos reikalais, t. k. pasakė: „Buržuazijos valdymo 
metais Lietuvoje medicinos srityje buvo kai kas padaryta“.

Paprastai iš sovietinių parei-i 
gūnų ir propagandistų tik girdi-1 
ma, kad prieškarinė Lietuva bu
vusi ir šiokia ir tokia ir joje nie
kas nebuvę padaryta. Visdėlto 
jau galvosenos pažanga, jei pri
pažįstama, kad buvo nors „kai 
kas padaryta“.

Iš kur Lietuvoje atsirado 
tiek daug ligoniu?

Dirsė pasigyrė, kad Lietuvo
je ligoninėse dabar esą daugiau 
kaip 18,000 lovų, tuo tarpu prieš 
kaią buvę tik apie 5,500 lovų, ku 
rių daug buvę tuščių („dėl dide
lio brangumo“, sako Dirsė). Ne
žiūrint tų esamų 18,000 lovų, Dir 
sė toj pačioj kalboj pažymėjo, 
kad esą dar „per maža staciona
rinių lovų“.

Čia kyla klausimas: jei Lietu
voje prieš karą ligoninėse buvo 
tik apie 5,500 lovų ir tai ne visos 
buvo užimtos, o dabar yra 18,000 
lovų ir jų neužtenka visiems li
goninis pavietoti — iš kur Lie
tuvoje atsirado tiek daug ligo
nių? Jei Lietuvoj dabar jau toks 
geras gyvenimas, tai ligonių 
skaičius turėtų būti žymiai su
mažėjęs, o ne trigubai padidėjęs, 
palyginus ^u prieškariniais lai
kais.

Sovietinis sveikatos apsaugos 
ministeris, žinoma, negali tiesiai 
pripažinti, kad gyventojų svei
katingumas Lietuvoje dabar yra 
blogesnis negu anksčiau buvo. 
Priešingai, jis įkandžiai tvirtina, 
kad sveikatingumas yra pakilęs. 
„Per pastaruosius du penkme
čius 10 kartų sumažėjo respubli
kos gyventojų sergamumas tu
berkulioze, palyginti su paskuti- 

' niaisiais buržuazijos valdymo 
metais“, sako Dirsė. Tačiau, nė 
iš šio, nė iš to, čiapat priduria, 
kad „tuberkuliozinėse ligoninėse 
ii- sanatorijose dar neužtenka lo
vų, pasitaiko atvejų, kad ne lai
ku diagnozuojami susirgimai“. | 
Ir toliau: „Dėl stacionarinių lo
vų ir gydytojų trūkumo, ypač 
kai kurių rajonų kaimo vietovė
se, gyventojai ne visuomet laiku 
gali gauti medicininę pagalbą. 
Respublikoje vis dar trūksta... 
ypač tuberkuliozinių lovų“. Tu-i 
berkulioziniai susirgimai suma-i 
žėjo dešimteriopai, bendras lovų 
skaičius padidėjo trigubai ir dau 
giau, ir vis tik nėra kur tuberku- 
liozininkų guldyti, ir apskritai 
dėl lovų ir gydytojų trūkumo gy- 

M' ventojai kai kuriuose rajonuose 
„ne visuomet gali gauti medici
ninę pagalbą“.
„Dar vis nemažas darbininkų 

sergamumas“

Visa sveikatos ministerio Dir
sės kalba atsiduoda tam tikru 
dvilypumu. Iš vienos pusės jis 
norėtų įtikinti, kad sveikatos sri 
tyje Lietuvoje daroma pažanga, 
o iš kitos pusės yra priverstas 
minėti faktus, kurie tą „pažan
gą“ pastato keistoje šviesoje. 
Dirsė pripažįsta, kad „dar vis 
nemažas darbininkų sergamu
mas yra odos - avalynės, metalo 
apdirbimo, tekstilės ir medžio ap 
dirbimo bei popieriaus įmonėse“. 
Kai kurie tų pramonės šakų įren 
girnai neatitinka sanitarinių rei
kalavimų ir visa tai „sudaro pa
lankias sąlygas išsivystyti li
goms“, sako ministeris Dirsė. O 
kaip tik minėtos pramonės šakos 
sudaro visos krašto pramonės di 
džiumą.

i

Filipinų ketvirtas prezidentas. Carlos P. Garcia, ketvirtas Pi- 
lipinų respublikos prezidentas, prisiekia ištikimai atlikti pre
zidento pareigas. Priesaikos apeigas atliko vyr. teisėjas Ri
čardo Paras. Prezidento Garcia žmona Leonila stebi apeigas. 
Iškilmėse taip pat dalyvavo jo duktė ir žentas Mr. ir Mrs. 
Fernando Campos. (INS)

Pavarčius istorijos lapus
WASHINGTONAS. — JAV pareigūnai tarėsi su sovietais de

vynias savaites Washingtone ir „susitarė principe“ pasikeisti tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir Rusijos informacijomis ir eks
pertais mokslo, pramonės, agrikultūros, statybos, meno ir sporto 
srityse.

Kremliaus valdovai, ypač Ni
kita Chruščevas, perša koegzis
tenciją. Yra duomenų, kad JAV 
ir Rusijos santykius 1958 metais 
tvarkys „taikinga koegzistenci
ja“.

Bene pirmas mūsų dienomis į 
„taikingos koegzistencijos“ fra
zę pavartojo Molotovas, buvęs so 
vietų užsienių reikalų ministeris. 
Molotovas apibūdino Hitlerio — 
Stalino 1939 metų paktą, kuris 
įgalino Hitlerį pulti Lenkiją ir 
vakarinę Europą, kaip „sutin
kantį su mūsų taikingos koegzis
tencijos principu“.

* e-
*

Kari Marksas mokė, kad ko
munistinė revoliucija užvaldys 
beveik visą pasaulį, bet Leninas, 
labiau praktiškas, pareiškė, kad 
sėkmingai būtų įvestas komuniz
mas viename krašte, reikalinga 
„koegzistuoti“ kurį laiką su ne
komunistinėmis draugijomis.

Bet Leninas ir jo įpėdiniai, 
Stalinas ir Chruščevas, niekada 
neatšaukė savo priešiškumo ne
komunistinėms valstybėms, ku
rių buvimą jie priversti toleruo
ti, ir jie taipgi neatsisakė įsiti
kinimo, kad šie kraštai privalo

NEW DELHI, Indiją, saus. 3. 
j — Indijos premjeras Jawaharlal 
Nehru vakar pareiškė, kad jis 
priešingas komunizmui, nes jis 
perdaug žiaurus ir prievartau
jantis.

Pirmą kartą Nehru viešai pa- 
Į kritikavo komunizmą, nors jis 
nekartą stovėjo komunistinėje 
patvorėje su savo neutralumo 
politika.

— Man nerūpi komunistinis 
ūkis, — pareiškė Nehru laikraš
tininkams, — bet politiškai aš 
nemėgstu komunizmo dėl dviejų 
priežasčių. Pirma, komunizmas 
susirišęs su žiaurumais. Antra, 
jis neišlaiko orumo ir garbingu
mo, kokį aš norėčiau matyti.

— Komunistinė filosofija yra 
žiauri ir aš jos nemėgstu, — pa
sakė Indijos premjeras.

* *
*

Kai Nehru kalbėjo, tačiau ko
munistinės Čekoslovakijos vėlia-i 
vos plevėsavo gatvėje prie jo ofi! 
cialios rezidencijos, Čekoslovaki
jos- prezidento Viliam Siroky gar i 
bei.

Čekoslovakijos prezidentas Si
roky šiandien atvyko į New De- 
lhi, Indijos sostinę.

Nehru pareiškė, kad jo politi
nė filosofija yra „socialinė de
mokratija—socializmas, jei taip 
norite, pridėkite demokratinė 
valstybės struktūra“.

tinka posakiui: gyvenk ir leisk 
gyventi kitam. Komunizmo tai
kinga koegzistencija tėra tik fa
zė revoliucinėje kovoje užvaldyti 
pasaulį. ,

„Dar žemas sanitarinis lygis“
Anot Dirsės, Klaipėdos, Nau

josios Vilnios, Varėnos, Radvi
liškio, Priekulės, Telšių miestuo
se ir rajonuose „dar žemas sa
nitarinis lygis“. Eilėje minėtų 
miestų esą blogai statomi van
dentiekiai ir kanalizacijos, o nau 
dojamo šachtinių šulinių van
dens kokybė toli gražu ne visada 
atitinkanti sanitarinius reikala
vimus. Tikrai stebina, kad eilėje 
miestų, kur esąs „dar žemas sa
nitarinis lygis“, minima ir Klai
pėda, kurioje prieškarinės Lie
tuvos laikais sanitarinis lygis tik 
rai nebuvo žemas; matyt jis yra 
sužlugdytas sovietams valdant.
Gyventojų aprūpinimas vaistais

Kalbėdamas apie gyventojų j 
aprūpinimą vaistais, Dirsė pasa
kė, kad pokariniais metais Lie
tuvoje esą atidarytos 49 naujos 
vaistinės, 11 medicininių prekių 
parduotuvių, 51 vaistinė - kios
kas, 382 vaistinės punktai. „Sa- 
nitas“ ir kiti chemijos farmaci
jos fabrikai išplėtę savo darbą, 
taip pat ir Švenčionių vaistažo
lių perdirbimo fabrikas. Mėsos 
ir pieno pramonės įmonės pradė
jusios gaminti labai svarbius ir 
reikalingus gydomuosius prepa
ratus. „Tačiau vaistinėse dar ne
retai trūksta svarbių preparatų, 
ne visuomet reikiamu jų kiekiu 
aprūpinamos gydymo įstaigos“. 
Dirsė siūlė, kad Lietuvos tarybi
niai ūkiai ir kolūkiai augintų 
daugiau vaistažolių ir pramonė 
gamintų daugiau medikamentų, 
panaudojant vietos žaliavas. Ar
timiausiais metais Vilniuje, Klai 
pėdoje ir Šiauliuose reikią atida
ryti eilę naujų vaistinių bei me
dicininių prekių parduotuvių. I 
Reikią statyti ir daugiau kaimo 
vaistinių, o Vilniuje centrinį vais 
tų sandėlį. Ir čia tas pats dvily
pumas: Iš vienos pusės kalbama 
apie pagerėjusį gyventojų aprū
pinimą vaistais, o iš kitos pusės 
tiesiai pripažįstama, kad vaistų, 
trūksta.

Nori Adeno
HONG KONG, saus. 3. — Ye- 

men’o premjero pagalbininkas, 
princas Seif ai Islam ei Badr pa
reiškė, jog jo kraštas tęsas ko
vas, kad laimėtų Aden’ą, britų 
koloniją, ir kitus protektoratus, 
pranešė Peipingo radijas.

Egipto diktatorius išvijo 

amerikietį jūrininką
ROMA, sausio 3. — Vienas amerikietis jūrininkas, dirbęs 15 

mėnesių Suezo kanale, pranešė, kad jį Egipto policija išvijo iš 
Egipto, net nepranešdama priežasties.

Pilotas kapt. Raphael P. Kenel - - _____

Geras apetitas
BEDLINGTON, Anglija. — 

Joe Steele, kuris sakosi esąs „vai 
gymo pasaulinis čempionas“, pa
siekė antrą rekordą.

Jis suvalgė 7 pėdų ir 10 colių 
dešrą per 5į^ minutės.

Joe Steele sako būtų galėjęs 
greičiau suvalgyti dešrą, jei ne
būtų turėjęs prieš kelias valan
das stiprius pusryčius.

t

iš Bronx, N. Y., praneša, kad jis 
jaučiąs dvi priežastis, kodėl išvi
jo jį iš Egipto. Jis buvo išrinktas 
į 21-no asmens Suezo kanalo tar
nautojų komisiją, kuri rūpinosi 
sumažinti mokesčius, kuriuos 
Egipto vyriausybė stengėsi už
dėti tarnautojams.

Protestavo laikraštyje

Kapt. Kenel taip pat mano, 
kad jo išvijimu iš Egipto krašto 
vyriausybė nori įvaryti baimės 
kitiems komiteto nariams. Taip 
pat Kenel yra prieš kiek laiko 
parašęs laišką „Gyptian Gazete“ 
laikraščio redaktoriui, protestuo 
damas dėl kampanijos prieš ame 
rikiečius Egipte. Kapitonas tei
gia, kad tas laiškas nebuvo iš
spausdintas.

Išvijo basą

Kpt. Kenel sako, kad policija 
jį pačiupo iš jo vilos Ismailia. 
Policija pareikalavo tuoj išvykti 
ir jis išvyko basas ir tik plono
mis kelnėmis apsimovęs. Jis 
skundžiasi, kad policija jį apklau

Apie gydytojus

Lietuvoje jų esą dabar 4,211, 
arba vienas gydytojas tenka 660 
gyventojų. Anot Dirsės, tokios 
kapitalistinės valstybės kaip 
Jungtinės Amerikos Valstybės,, 
Prancūzija ir Belgija turinčios 
vienam gyventojui mažiau gydy
tojų, kaip Lietuva. Po karo Lie
tuvos augštosios mokyklos (Vil
niaus universiteto medicinos fa
kultetas ir Kauno medicinos in
stitutas) paruošusios 2,774 gy- 

, dytojus. Be to, veikia 4 medici
nos mokslo tiriamieji institutai, 
kur dirbą 500 mokslinių bendra- 

. darbių. Iš jų 12 esą medicinos 
mokslo daktarai ir profesoriai, o 
104 medicinos mokslų kandida
tai. Pokario metais Lietuvos me
dicinos mokslų darbuotojai pa
skelbę apie 780 mokslo tiriamų
jų ir praktinių darbų. Praėju
siais metais buvo numatoma 
baigti apie 120. Darbų rezulta
tai skelbiami žurnale „Sveika
tos apsauga“.

Iš atskirų darbų Dirsė mini t. 
k. neseniai mirusio prof. J. Kai
riūkščio atrastą ir jo bendradar
bių bei mokinių plačiai ištirtą 
preparatą „neobenzinolį“, kuris 
Sovietų Sąjungos sveikatos ap
saugos ministerijos mokslinės ta 
rybos esąs aprobuotas ir leistas

Geriau jaučiasi
SANTA MONICA, Cal., saus. 

3. — Aktorius Red Skeltono svei 
kata tiek pagerėjo, jog jas šian
dien jau galėjo juokauti su savo 
slaugėmis ir gydytojais.

Aktorių Skeltoną praėjusi pir
madienį ištiko širdies smūgis ir 
buvo nuvežtas į St. John ligoni
nę.

Raudonųjų laivai?
STOCKHOLM, Švedija, saus. 

3. — Rusija turbūt jau turi tris 
atominius povandeninius laivus, 
pranešė švedų laivyno metraštis 
„Marinkalendem“.

vartoti gydant broncialinę astmą 
i (dusulį) bei kai kuriuos tuber
kuliozinius susirgimus. Dirsė už
miršo paminėti, kad prof. Kai
riūkštis tą gydymo būdą atrado 
jau prieškarinės Lietuvos lai-

Į kais. Plačiai esąs taikomas doc.
L. Laucevičiaus pasiūlytas clore- 

i tylas kai kuriems raumenų susir
gimams gydyti. Puikių rezultatų 
duodąs ir med. daktaro P. Nor
kūno operacinis skrandžio opos 
gydymo būdas ir esąs plačiai var 

' tojamas ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Medicinos mokslų 
kandidato M. Krikštopaičio dar
bas apie hipertoniją turįs nema
žos teorinės reikšmės. (Elta)

•Tebėra valdžioje. Venezuelos 42 
metų amžiaus prezidentas Marcos 
Perez Jimenez (viršuje) ir jo ar
mijos štabo vadas gen. Romulo 
Fernandez (apačioje) tebesėdi vai
ruotojo kėdėje Carace, Venezuelos 
sostinėje, užgniaužus karinį suki
limą. Sukilimas buvo pradėtas Ma- 
racay, netoli sostinės. (INS)

sinėjo ir tik paskui leido grįžti į 
namus. Policijos buvo nuvežtas 
traukiniu į Kairą. Sekančiomis 
dienomis jis šaukėsi į JAV kon
sulatą. Jam nebuvo duota valgy
ti ištisą parą. Vėliau, kapitonas 
gavo porą riekučių egiptietiško 
sūrio, du apelsinus ir puoduką 
arbatos. 1957 m. gruodžio 30 d. 

policijos jis buvo nugabentas į 
Kairo aerodromą ir iš ten sekan
čią dieną išskrido į Romą.

Kapitonas jaučiasi kankinys, 
tačiau jei jis būtų pakliuvęs į bol 
ševikinės diktatūros rankas, jam 
būtų numovę ne tik batus, bet ir 
nagus nulupinėję, o valgyti ne
būtų gavęs ne parą, bet savaites.

Išduota daugiau
kaip 10,000 vizų

JAKARTA, Indonezija, saus.
3. — Indonezijos vyriausybė, ne- 
privertusi Olandijos perleisti va
karinės Naujosios Gvinėjos, te
betęsia olandų turtų konfiskavi
mą ir nežada jokio atlyginimo.

Olandijos piliečiai iškraustomi 
iš Indonezijos. Olandų ten yra 
apie 46,000. Ikišiol jau išduota 
daugiau kaip 10,000 vizų.

Argentina siųs 
delegacijų j Rusiją

BUENOS AIRES, Argentina, 
saus. 3. — Vyriausybiniai sluogs 
niai pareiškė, jog Argentinos vy
riausybė ketina pasiųsti į Rusiją 
ir jos satelitus prekybinę dele
gaciją ištirti, ar ten galima pirk
ti naftos ir kitų žaliavų ir pra
monės įrankių.

Pasiekė ašigalį
AUCKLAND, N. Zelandija, 

saus. 3. — Sir Edmund Hillary 
šiandien pasiekė pietų ašigalį.

Hillary, nugalėtojas Everesto 
kalno, ir keturi kiti naujazelan- 
diečiai, sudarą trečią tyrinėtojų 
grupę, pasiekė žeme ašigalį ir 
tai pirmą kartą per 45 metus.

96 areštuoti
LA PLATA, Argentina, saus. 

3. — Buenos Aires provincijos 
policija areštavo 96 asmenis. Jie 
kaltinami dalyvavę peronistų te
roristinėje veikloje.

Juozas Sruoga 
mirė Lietuvoje

CHICAGO, UI.—Juozas Sruo
ga, a.a. poeto Balio Sruogos vy
riausias brolis, mirė okupuotoje 
Lietuvoje, kaip tik tą vakarą, 
kada Chicagoje buvo minimos 
Balio Sruogos mirties 10 metų 
sukaktuvės — 1957 metų gruo
džio 15 dieną.

Juozas Sruoga paliko dukterį 
Jolytą. Gi Juozo žmona jau buvo 
mirusi prieš keletą metų. Juo
zas turėjo 5 brolius, iš kurių tik 
vienas dr. Kazimieras Sruoga 
yra dar gyvas ir gyvena Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Visi 
kiti jau mirę.

Juozas Sruoga ėjo juridinius 
mokslus Peterburge ir komerci
nius Berlyne. Juozas atliko baus
mę caro kalėjime apie 4 metus už 
dalyvavimą 1905 metų revoliuci
joje drauge su Ernestu Galva
nausku. Nepriklausomoje Lietu-

i

ir turės būti palenkti sovietų ko- voje Juozas buvo Lietuvos pa
munistiniam režimui.

Leninas pasakė:
— Kol kapitalizmas ir socializ

mas egzistuos, mes negalime gy
venti taikoje; vienas ar kitas 
triumfuos — laidotuvių giesmė 
bus giedama sovietų respublikai1 
arba viso pasaulio kapitalizmui.

Leninas, norėdamas „užgiedo
ti“ prie kapitalizmo kapo, dar 
pridėjo:

— Kai tik mes būsime pajė
gūs sudoroti kapitalizmą, mes tu 
rime tuojau čiupti už sprando.

♦ *

#

Stalinas taipgi pastebėjo, kad 
būna laikotarpis, kada komunis
tams tenka „taikingai koegzis
tuoti“ !
jis pridėjo, kad tas „periodas te
sąs patikrinti proletariato pajė
gas... būsimos revoliucijos veiks 
mams“.

Nikita Chruščevas kartą pasa
kė, kad Amerikos anūkai susi
lauks socializmo (atseit komuniz 
mo) ir pagrasino Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, sakyda
mas: „Mes jus palaidosime“. Ne
daugiau kaip prieš du mėnesius 
jis pasakė: „Mes esame įsitiki
nę, kad dabartinėse socializmo ir 
kapitalizmo rungtynėse laimės 
socializmas ir kapitalizmas pra
nyks iš istorijos arenos“.

Visos tos kalbos apie laidotu 
ves, kapines ir triumfus kaip ne

• Prancūzai norėtų, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės duotų 
atominių povandeninių laivų 
Prancūzijos laivynui.

siuntinybės Maskvoje ir Berlyne 
tarnautoju, ir vėliau Lietuvos 
konsulas Tilžėje, Vokietijoj. Mi
rė Kaune, nuosavuose namuose.

Nasseris priėmė 
dvi raudonųjų 

delegacijas Kaire
KAIRAS, Egiptas, saus. 3. — 

Prezidentas Gamai Abdel Nasser 
vakar priėmė raudonosios Kini
jos ir Rusijos delegacijų pirmi
ninkus, vadovavusius savo dele
gacijoms Azijos — Afrikos kon- 

I ferencijoje.
Ko Mo - jo, Kinijos delegatą, 

raud. Kinijos mokslo akademijos 
pirmininką, palydėjo kom. Kini-su laisvais kraštais. Bet I . , ’ , . Jx los ambasadorius Chen Chia- 

| kang Egiptui, ir keturi kiti dele
gacijos nariai. Jie kalbėjosi su 

iNasseriu 30 minučių.
Rusijos delegatą S. R. Rašido- 

vą palydėjo sovietų ambasado- 
jrius E. D. Kiselev ir pas Nasserį 
abu išbuvo valandą.

KALENDORTUS
Sausio 4 d.: šv. Titus, popie

žius; lietuviškas: Arimantas.
Sausio 5 d.: Švč. Jėzaus Var

do: lietuviškas: Vytautas.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:33.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

į ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhomeris vakar tarėsi su savo pagalbi
ninkais biudžeto ir civilinių teisių klausimais. Prezidentas vakar 
vėl išvyko į Gettysburg. Pa., savo ūkį.

— JAV civilinių teisių šeštų asmenų komisija vakar prisiekė 
eiti ištikimai pareigas. Prezidentas Eisenhotceris stebėjo apeigas.

— Paskutiniais duomenimis, šeši sovietų kareiviai Naujų Me
tų dieną pabėgo iš rytinio Berlyno į vakarinį Berlyną, nes jiems iki 
gyvo kaulo įkyrėjo komunistiniai melai ir prievartavimai.

— Vakarų Vokietija ketina svarstyti Lenkijos siūlymą su
daryti vidurinėje Europoje neutralią zoną.

— Prezidentas Eiscnhouteris sausio 9 d. pasakys valstybinę 
kalbą kongrese. Sausio 13 d. patieks naujų fiskalinių metų biu
džetą. Fiskaliniai metai prasidės sekantį liepos mėnesį.

— JAV apsaugos sekretorius McElroy pareiškė, kad 1958 - 59 
fiskalinių metų biudžete numatyta JfO bilionų dolerių gynybos rei
kalams.

— Didžiulė audra vakar ištiko pietinę Floridą.
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REAL ESTATEPLUMBING

VOLAND PLUMBING 
6343 S. Mestern

Outstanding Service — 26 years in 
business — spells quality work

PRospect 6-2600 - 1

E. T. MITCHELL REAL ESTATE 
Mortgages — Sales — Insurance 

We are alvvays vvilling to serve you. 
CHESTER AUSTON — Sales Manager 

SALESMEN J 
Chas. Biknis Joe Dryja
Leo Biliūnas Geo. Greune

2501 W. 69th St. — WA 5-5431

BUY W I T H CONFIDENCE!
1 ii

MARQUETTE PARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON PARK SHOPPING CENTERS
The firms listed in this section are your guarantee for dependability, service and customer 

satisfaction. For the finest in quality merchandise at the lovvest possible prices, shop today and 
every day with these merchants, vvhose primary interest is to build a steady trade with satisfied 
customers

APPAREL — MEN’S AUTOMOBILES CLEANERS & TAILORS

GOLDYN’S MENS SHOP

3505 VV. 63rd St.
Van Heusen Shirts, Nevv Style Champ 

Hats, Suburban Jackets, Life-O-Ease 
Sport Slacks, Pionecr Jevvelry and all 
other Mens Gifts. — For the Holiday 

Season.

CAMPBELL FORD
827 M. 35th St.

Big Discounts on 
Nevv 1957 FORDS NOW 

IN STOCK.
THE BEST IN TOWN

YArds 7-6080

PASTEL CLEANERS
e 2753 W. 71st St.,

tV:ng vour Cleaning in now for the 
Holiday Season. Minor Repairs Free.

VV'e Givc S & H Green Stamps 
With all cleaning. Free Pick-Up & 

Delivery
Call VVAlbrook 5-3513

automobiles

MIKE McCARTHY EDSEL 
2300 W. 63rd St.

Mike McCarthy estends to his many 
neighbors and Friends a Happy Holi
day Season.

See the New Edsel now. 
Authorizcl Sales & Service

MAibrock 5-3200
> _______ _ ____ __ ______
GEORGE M. BOM'ERS CO.

6430 S. VVestern Avė.
We are wheeling and dealing on 
the new PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on 

the best deal in town.
GRovehill 6-4400

FRANK KISSEL
Sėlis more Buicks to Lithuanians 

than any other Salesman 
VAN MALĖ BUICK 

See FRANK at
VAN MALĖ BUICK 

71st & Mestern

CLEANING & TAILORING

at LOR-LIN CLEANERS
2501 M. 71st St.

Bring your Cleaning in Now for 
the Holiday Season. Try us once.

Our Work sėlis itself.
Pick - Up and Delivery Service

BEAUTY PARLOR GRovehill 6-0623

CALIFORNIA BEAUTY
& BARBER SHOP
2751 West 71st St.

Specializing in Ladies’ & Children’s
Hair Cutting & Styling. The finest Save 20% - 30% on your Laundry. 
Permanent Wave for the Holiday Bring your Laundry &: Dry Clean- 

Season. Only S7.00 to $10.00,
Including Styling.
Call HE 4-0271

MARQUETTE LAUNDRY 
DRY CLEANING 

2416 Mest 69th St.
CASH AND CARRY

&

i ing in now for the Holiday Season 
and save.

PRospect 6-7160

Remkite tuos, kurių skelbimus matot "Drauge”.ii

STRACHAN COAL & FUEL OIL 
2209 VV. 63rd St.

FOOD SHOP H.ARDWARE

DE LUXE FOOD

6218 So. VVestern Avė.

Lloyd Harris Pumpkin & Mince Pieš. 
Dressel’s VVhipped cream cakes de- 

eorated for all occasions 
Under nevv Management
ANN & BUD LIBERTY

Call PRospect 6-4114

MARQUETTE PAINT & 
HAJRDVVARE 

2442 VVest 63rd St.
lOęj, nuolaida su šiuo skelbimu. 1 

Kalėdų dovanos ir namu reikmenys. 
Pasinaudokite mūsų lay-a-day planu. 

Atdara iki 9:30 šiokiadieniais ir 
sekmadieniais iki 1 vai.

Tel. GR 6-9416

BILL'S MEAT MARKET
3452 W. 63rd St.

Order for your Holiday Season 
Hams, Turkeys, Chickens. and Dueks.

Fc.r free delivery call
REpublic 7-9445

LAUNDRY

ENGLEUOOD U ASHERETTE 
1039 W. 63rd St.

Wąshed, Fluff Dried, Folded & tVrapped 
all in šame day. Drop your Bundle off, 

do your Holiday shopping & come 1
back — your Bundle will be ready.
Specializing in Large Shag Rūgs.

WA 5-2688■■ n
FURNITURE

Harry P. Raymond J.
SULLIVAN S FUNERAL HOME 

2701 VV. 63rd St.

COMPLETE CASKET DISPLAY 
and Private Parking for your convenience į

PRospect 6-8300

LIQUORS

JOE GRILL’S FOOD AND 
LIQUOR MART 
2748 VV. 59th St. i

Purchase your Holiday Liquor now at 
the most reasonable Prices; — Ice Cold 1

Becr available at allptinieę. 
Open unitl 11 P.M.

GRovehill 6-9880

FUELS RUSSEL’S LIQUOR & TAP 
2555 Mest 71st St.

Come in and get acąuainted with 
our Tap Room. Meet some of your 
old friends. A complete Line 

Liquors-Bee Wine for your 
Holiday Season.

FOR HOME DELIVERY 
Call PRospect 8-9312

OPTICAL

UHLEMANN AKINTAI
Naujausios mados. Prieinama kaina. 
Matykite savo akių gydytoją, ir at

vykite — tuojau patarnausime.

2401 \V. 63rd St. 2nd floor

PRospect 6-6066

PHARMACY

REMBLAKE - ROCHKES 
PRESCRIPTIONS 

2421 VV. 63rd St.
Prescription Specialists 

Vitamrns, Insulin & baby needs 
HEmlock 4-1500

Perskaitę dien. “Draugą”, duokite jj kitiems

MŪSŲ KOLONIJOSE
SOUTH BOSTONO ŽINIOS

BIBLIOTEKA JAUNIMU

1957 m. gruodžio 28 d. litua
nistikos mokyklos vedėios Onos 
Girniuvienės bute įvyko kultū
rinių organizacijų atstovu pasi
tarimas. Apsvarsčius padėti, nu 
sistatvta So. Bostone steigti lie
tuvišką iaunimo biblioteką, kuri 
aptarnautų lituanistine mokyk
lą, skautus, studentus ir kt.

Tam tikslui siekti nutarta 
kreiptis į Bostono ir apylinkių 
lietuvius ir lietuviškas organi
zacijas. prašant naremti steigia
mąją biblioteką knvgomis arba 
pinigais. Tam reikalui sudary
tas komitetas i kuri iėio lit. mo 
kyklos tėvu k-to rrrm. Z. Gave
lis (telef. AN-8-6747), kult, klu
bo pirm. J. Gimbutas (telef. FA- 
3-8537) ir LB pirm. St. Vaitke
vičius (telef. AN-8-7509).

Visi geros valios lietuviai yra 
prašomi remti tą gražų sumany
mą ir nurodytais telefonais pra
nešti, kokią auką skiria. Komi
teto nariai atvyks ir priims au
ką.

tantiems lietuviams prašomi pri
statyti drabužius ir avalynę į 
narapiios sale po bažnyčia ligi 
š. m. sausio 20 d. arba paskam
binti A. Andrulioniui. St. Jaku
čiui ar V. Vakauzui, ir drabu
žiai bus paimti iš namų.

Sausio 12 d. 5 vai. p. p. Lietu
siu Piliečių Klubo svetainėje, W. 
Broadvav. prie E gatvės, įvyks 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto ruošiama vakarienė su 
įvairia menine programa. Pelnas 
skiriamas lituanistinei mokyklai. 
Visi mokinių tėvai turėtų šioje 
vakarienėje dalyvauti, o taip ir 
visi lietuviai, kuriems rūpi šeš
tadieninės lietuviu mokyklos Iš
laikymas. Vakarienės šeiminin
ke maloniai sutiko būti Valerija
Norvaišienė, išgarsėjusios vasar 
vietės “Nida” savininkė.

• ROŽIŲ PARADE

ATVYKO ICE CAPADE

MOKYKLOS VAKARIENE

Boston Garden šiuo metu yra 
atvykusi meniška ledo šokėjų 
rrupė su tikrai įdomia progra
ma. Patariame pamatyti!

Vferry Christmas and Happy 
Nevv Year

Gualitv and Service is our Motto

Call REpublic 7-3860

ADVERTISING IN THE DAILY
“DRAUGAS” PAYS.
GIVE IT A TRIAL'

of

Rožių parade Pasadena, Calif., rožių karalaitė Gertrude 
VVood, 17 m., moja nuo platformos žiūrovams, kurių buvo 
apie 1 milioną. (INS)

puošė tradicinę lietuvišką kalėdi- matoma daug vašingtoniškių lie- 
nę eglutę, kuri jau keletą metų Į tuvių, jų tarpe ir Lietuvos atsto- 
iš eilės reprezentuoja lietuvius 
prie Baltųjų Rūmų.

JABLONSKĮ PHARMACY 
2557 VVest 71st St.

1— Prescription Specialists
2— We have all of your

Baby Needs
3— Cosmetics for your Holiday

Gifts as well.
i 4—Free Delivery Service

Call REpublic 7-2450

K. & K. REALTY CORPORATION 
3511 W. 57th St.

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, baseboard hot vvater 
ht., tiled rear stairs. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now.

LUdlovv 2-1700

RENTALS

’ WALS TRAILER SERVICE 
4227 W. 63rd St.

Movė it yoursdf. 2 & 4 VVheel Trai ers 
rented by the hour, day. Special rate ou 
the week. Cement Mixers, Roto Tillers 

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

RADIO & T.V.

ROY’S RADIO & T.V. SERVICE
2607 VV. 63rd St.

Ali work & Parts Guaranteed. Radios, 
Batteries and all Name Brarid tubes 

available now. •
GROVEHILL 6-6614

GRAŽIAI GIEDOJO

Per Bernelių mišias Kalėdų 
naktį parapijos bažnyčioje gra
žias kalėdines giesmes giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Kačinsko, o salėje (sep
tintojoj gatvėj) taip pat labai 
gražiai giedojo parapijos seselės 
mokytojos.

TRIM P A I

MOKO LIETUVOS ISTORIJOS 
IR LITERATŪROS

Nukryžiuotojo Jėzaus Kongre 
gacijos seserys yra parengusios 
anglų kalba vadovėlį kuriamo 
trumpai išdėstytas Lietuvos is
torijos kursas ir duota kiek lie
tuvių literatūros žinių. Tas va
dovėlis yra naudojamas visose 
mokyklose, kuriose dirba tos 
kongregacijos seselės. Taigi tas 
vadovėlis naudojamas ir So. Bos
tono lietuvių parapijos mokyk
loje.

PRATĘSTA RALFO 
RINKLIAVA

Balfo Bostono skyrius pratę
sė drabužių ir avalynės rinklia
vą. Visi, galintieji aukoti vargs-

— Eit. mokyklos Kalėdų
' lutės programa buvo parapijos 
salėje po bažnyčia š. m. gruodžio 
22 d. Pradžioje žodį pasakė kle
bonas kun. Pr. Virmauskis ir mo 
kyklos vedėja O. Gimiuvienė. 
Paskui mokyklos mokiniai dėklą 
mavo, dainavo ir šoko. Pabaigo
je atvykęs senelis iš Lietuvos ap
dovanojo visus vaikus. Viskas 
praėjo jaukioje nuotaikoje.

— Kun. dr. L. Juškevičius, jė
zuitas, Fordham universiteto 
profesorius, kilęs iš Bostono, Ka 
ledų atostogų proga lankė savo 
tėvus ir gražiai lietuvių kalba pa ! 
sakė pamokslą mūsų prapijos 

į bažnyčioje.
— Vyrų ehor0 banketas — 

šiupinys rengiamas So. Bostono 
Liet. Pil. Klubo salėje š. m. sau
sio 19 d. 5 vai. p. p. Programo- i 
je — sol. D. Mongirdaitė, muz. 
J. Gaidelio vadovaujamas mer
gaičių trio, liet, vyrų choro kvin
tetas, humoristiniai dalykai, kai- i

eg-

mo muzikantai (iš Lietuvos at
vežtais instrumentais). Šokiams 
gros studentų orkestras. Kvie
čiami visi lietuviškos dainos my
lėtojai ir choro gerbėjai.

Lietuviška eglutė skiriasi sa
vo originalumu iš kitų tautų eg
lučių tarpo, tuo atkreipdama į 
save visų dėmesį ir garsindama 
Lietuvos vardą. Dauguma lan
kytojų labai domisi lietuviška eg 
lute papuošta meniškais šiau
delių papuošalais.

New Haven, Conn.
LB apylinkės susirinkimas

1958 m. sausio mėn. baigiasi 
LB apylinkės valdomųjų organų 
kadencija. Tad naujai valdybai 
ir revizijos komisijai išrinkti bei 
įvairiems LB apylinkės reika
lams aptarti š. m. sausio 12 d. 
11 vai. (tuoj po pamaldų) šv. j Rūmų įvyko įvairių tautų vaikų 
Kazimiero parapijos salėje, 339 pasirodymas specialiai pastaty- 
Greene Str., šaukiamas visuoti-. toje scenoje. Lietuviams skirtą 
nis apylinkės narių susirinkimas. ! programos dalį atliko tautiškais

Į susirinkimą kviečiami atsi- rūbais pasipuošę keturios mer- 
lankyti visi apylinkės nariai, gytės — Elenutė Jurgėlaitė, Jū- 
taip pat ir nenariai — lietuviai, į rate Mažeikaitė Laimutė Saldu- 

kaitė ir Danutė Vaičiulaitytė. 
Jos pašoko stilizuotą suktinį, ku 
rį papniošė ir išmokė Marija 
Vaitkevičiene. Šokėjoms sukti
nį akordeonu grojo Algis Vitė- 

i nas. Mergaitės šokį gražiai ir 
gyvai pašoko, susilaukdamos iš 

, publikos gausių plojimų. Įvai- 
1 riaspalvėje žiūrovų masėje buvo

kurie pritaria Lietuviu Bendruo I 
menės veiklai. Apyl. valdyba

Washington, D. C.
Lietuviška eglutė

Prieš Kalūdas VVashingtono 
Lietuvių Moterų Klubo narės pa-

Sekmadieni, gruodžio 29 d., to 
je pačioje aikštėje prie Baltųjų

vas Washingtone J. Rajeckas su 
žmona. Lietuviška visuomenė 
džiaugiasi matydama tokį gražų 
lietuvių reprezentavimą ir yra 
dėkinga moterų klubo vadovybei 
bei visiems aktyviai prisidėju- 
siems prie eglutės papuošimo ir 
programos atlikimo. Aid.

Chicagoje
Kęstučio klubo pastogėje

lai, būtinai reikalingi metiniai nu 
tarimai. Todėl būtinai reikalin
ga, kad ko daugiausia narių da
lyvautų susirinkime, pasiūlytų 
gerus sumanymus klubo veiklai 
ir kaip geriausiai paremti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą iš des
potiško imperialistinio bolševikų 
jungo.

Turime gerą klubo valdybą, 
tik reikia kad klubo nariai būti
nai dalyvautų klubo susirinkime 
ir, reikalui esant, sutiktų padir
bėti klubo ir lietuvių tautos la
bui.

Pradedant naujus metus, no
riu palinkėti klubo valdybai ir 
visiems klubo nariams sėkmės 
darbuose ir linksmų bei laimin
gų metų.

"Draugui” dėkoju už vietą 
klubo pranešimams.

Klubo susirinkimas bus pra
dėtas 1 vai. p. p. Narių mokes
čiai bus priimami nuo 10 vai. 
ryto. J. Kondroška

Tarnybai. Toliau Šv. Tėvas pa
žvelgė i krikščioniškosios tobu
lybės idealą, kaip jis turi būti 
vykdomas vienuolių gyvenime.

Šv. Tėvo veikloje paskutinė
mis dienomis, be to, pažymėti
na audiencija Europos savival
dybių Tarybos italų sekcijos 
kongreso dalyviams. Jiems kal
bėdamas popiežius pabrėžė, kad 
tik dvasiniais interesais pagrįs
ta bendruomenė gali žmonėms 
ir tautoms užtikrinti pastovų 
apsijungimą. Siekiant Europos 
valstybių apsijungimo, — pa
stebėjo Pijus XII, —"smulkios 
savivaldybinės bendruomenės 
suvaidins labai svarbų vaidme
nį, nes jos gyventojų masėse, 
ugdo tikro bendradarbiavimo 
sąmonę.

įvairios žinios
Vienuolių kongresas

Romoje įvyko II tarptautinis 
vienuolių kongresas, kuriame 1 
buvo atstovaujamos virš tris
dešimties įvairių kraštų vienuo
lijos. Kongreso programoje bu
vo studijuojamos tobulybės sie
kimo ir apaštalavimo proble
mos, prisitaikant prie moder
niškųjų laikų reikalavimų Po
piežius Pijus XII kongreso daly
vius priėmė specialioje audien- > 
cijoje. Jiems pasakytoje ilgoje 
kalboje Jo Šventenybė ypač iš
kėlė heroizmą tų, kurie, vykdy

dami evangelijos patarimus, pa
klusnume ir neturte paaukoja 
savo gyvenimą Dievo ir artimoSausio 5 d. Hollywood salėje 

įvyks Lietuvių Kęstučio Pašal
pos Klubo metinis susirinkimas. 
Šiuo susirinkimu klubas baigs so 
nųjų metų darbą ir pradės nau
juosius metus.

Apie tai, kas buvo sėkminga 
ar bloga, praneš klubo valdyba 
ir komisijos metiniuose prane
šimuose. Iš pranešimų klubo na
riai padarys išvadas, kas dary
tina 1958 metais.

Klubo metiniai susirinkimai tu 
ri daugiau galios už mėnesinius 
susirinkimus, todėl, kas taisyti- _ __ ___
na, kad nekliudytų klubo veik- Skelbiasi} kalno* prtstuhčktfnoe

Platinos ne visur yra

Platina, platininė viela — pil
kos spalvos metalas, spalva ir 
blizgesiu panaši į alaviją. Suly
dytoje būklėje platina minkšta 
ir tąsi, lengvai ištysta į vielą ir, 
perleista tarp velenų, suplojama 
į plonus lapus platinine skarda 
vadinamus. Ji plačiai pritaiko
ma technikoje dėl savo atsparu
mo cheminiams veiksmams; ly
dosi 1780° temperatūroje. Var
tojama indų pavidalu laborato
riniams tikslams, elektrotechni
kos pramonėje tinka kontak
tams, elektrodams termoeiemen- 
tams ir kitam kam gaminti. Pla
tinos randama vien tik palaido
je, arba laisvoje būklėje Rusijos 
viduriniame Urale, Brazilijoje. 
Alžyre ir Karo žemėje.. Platiną 
atrado Ulloa 1738.
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PRAGARIŠKA SĖKLA

Kaip jau esame minėję, Vilniuje įvykusiame sovietinamos 
Lietuvos komunistų partijos plenume buvo svarstomi keli “nauji 
ir didingi komunizmo statybos uždaviniai”, nepaprastai garsiai 
išbūgnyti per Vilniaus radiją ir per visą pavergtos Lietuvos sve
timiesiems parsidavusią spaudą. Svarbiausia tas, kad šia proga 
senas maskvinio okupanto tarnas ir aršus lietuvių tautos išda
vikas bei tvirkintojas, dabartinis Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius Niunka savo ilga kalba pirmiausia puolė lietuvius 
tėvus, mokytojus ir auklėtojus, jog šie nejaučią “tos didžios at
sakomybės už komunistinį Lietuvos jaunimo auklėjimą”, su
prantama, kokį draugui Niunkai diktuoja Maskva!

Ypač aštriai drg. Niunka pasisakė už reikalą jaunąsias Lie
tuvos kartas nenuilstančiai auklėti idėjinėje — politinėje mate
rialistinio ateizmo drausmėje ir dvasioje, drąsiai nukreipiant vi
są ideologinį ir ateistinį darbą prieš reakcionierius ir nesutai
komai kovojant prieš trūkumus, prieš buržuazinės ideologijos 
ugdymą jaunimo sąmonėje. Niunka tiesiog reikalaute reikalavo, 
kad būtų demaskuota Bažnyčios reakcija ir iš Lietuvos jaunimo 
sielos plėšiami ir religinių jausmų principai. Liepia mokytojams 
pagerinti darbą mokyklose, ugdant materialistinę pasaulėžiūrą 
biologijos, fizikos, astronomijos, taip pat ir humanitarinių pamo
kų metu parodyti, kaip vystėsi mokslas kovoje su “tamsumu, 
prietarais ir idealistine religine pasaulėžiūra”. Istorijos pamo
kose esą nevisuomet efektingai panaudojama medžiaga “mate
rialistinei pasaulėžiūrai ugdyti ir religiniams prietarams demas
kuoti”.

Iš vienos pusės gaila, kad Lietuvos komunistų ir jos oku
pantų akiplėšiškumui nematyti galo; nors per savo propagan
dos garsintuvus kalba apie religinę laisvę, religinę spaudą mū-

“TARANTELA” MINI REVOLIUCIJĄ
Įdomus vokiško humoro pasireiškimas. — Puikai panaudoti faktai 

priešrusiškoje satyroje. — Nepamirštos ir sovietų skriaudos 
Lietuvai bei kitoms jų aukoms.

AL. GIMANTAS
Dideliu triukšmu sovietai mi

nėjo savosios spalio revoliucijos 
keturiasdešimtąsias metines. Pa
sirodo, jog laisvajame pasaulyje 
taip pat būta jėgų, kurios iš sa
vo pusės ryžosi tą sukaktį pa
minėti, 
atliktas rusams nevisai maloniu; 
būdu ir forma. Vakariniame Ber 
lyne vokiečiai išleido specialią 
satyrinio žurnalo “Tarantel” lai
dą, kaip tik skirtą sovietinės re
voliucijos sukakčiai paminėti.

Gausiai iliustruotas piešiniais 
ir nuotraukomis, kelių spalvų 

Į spaudos darbo žurnalas iškart 
patraukia skaitytojo dėmesį. Tu
rinyje — visa eilė straipsnių, da
tų ir faktų, pakankamai doku
mentuotų, nemaža įvairių cita
tų; ir visa tai taip meistriškai 
paruošta, kad net ir rimtai atro
dą sakiniai visvien iššaukia šyp
seną, supratus posakių prasmę 
ar perkeltą mintį. Lietuviai ir 

. Lietuvos vardas taip pat labai
sų tėvynėje, liaupsindami “demokratiškiausią pasaulyje sovietinę , <ja2naj minimas, vykusiai pailius 

truojant netolimos praeities įvy
kiui. Čia esama visos eiTės ka
rikatūrų, šaržų, amerikinio pobū 
džio kartūnų — komikų, kurie ir 
rimčiausiai nusiteikusį privers

konstituciją”, kuri leidžianti religinę laisvę, tačiau kita ranka 
užsimojo visiškai pasmaugti lietuvių tautą, ypač jos jaunimą, 
paskelbdami naują, žiaurią priešmoralinę ir priešreliginę kovą.

Tikrai sveikintinas ir girtinas sovietinamos Lietuvos moky
tojų bei auklėtojų ir jaunosios kartos nerangumas paklusti so
vietinio okupanto ir lietuvių komunistų brutaliai brukamai be
dievybei. O tą sveikintiną nerangumą ir nesiskubinimą garbinti 
okupanto atneštą bedievybės stabą pastebi ir drg. Niunka, kuo
met sako: “Mokslinės — ateistinės propagandos skleidime kai 
kurie politinių ir mokslinių žinių skyriai dirba labai silpnai”.

Esame tikri, kad lietuviai tėvai, mokytojai ir auklėtojai ir 
šį kartą nesileis klaidinami ir prigaudinėjami, kaip nesileido per 
visą sovietinės okupacijos laikotarpį, nes jie puikiausiai žino, 
jog komunizmas yra kaltas dėl visų nelaimių nūdien Lietuvoje 
ir visame pasaulyje. Komunizmas pačia savo esme yra griovimo, 
skaldymo, nesantaikos, vargo, priespaudos, kančių ir ašarų veiks
nys. Jo tikslas yra pasaulinė revoliucija, jo naudojamos priemo
nės yra kerštas ir teroras. Jis griauna ir naikina visa, kas yra 
švenčiausia, kas yra gražu ir kilnu. Jis veikia be atodairos, ne
siskaitydamas su nieku, kad sunaikintų visa, kas jam priešinga, 
kad pavergtų visą žemę ir visus žmones.

Popiežius Pijus XI savo enciklikoje “Divini Redemptoris 
teisingai įspėja, jog “pradžioje komunizmas pasireiškė toks, koks 
jis yra, atseit visu savo nedorumu. Bet gana greitai pastebėjo, 
kad tuo atstumia nuo savęs žmones, todėl nedelsdamas pakeitė 
savo taktiką ir dabar stengiasi privilioti minias įvairiomis klas
tomis, slėpdamas savo tikslus po gerų ir patrauklių idėjų prie
danga. Pvz. komunizmo vadai, matydami, kad visi trokšta tai
kos, dedasi taikos skleidėjais pasaulyje. Tačiau tuo pačiu metu 
kursto klasių kovą ir karus, kuriuose liejasi kraujo upeliai”.

• 1,4 1.1 :

Pasauliečių apaštalavimas ir Katalikų Akcija 
t VYSK V. BKIZGYS

metines, 38 m. nuo pirmųjų so
vietinių darbo vergų stovyklų į- 
kūrimo, 23 m. nuo garsiųjų sta
lininių valymų sovietų armijoje, 
16 m. nuo lenkų karininkų išžu
dymo Katyne, 13 m. nuo trėmi
mų — 140,000 kalmukų, 150,000 
Krymo totorių, 2,500,000 pabal- 
tiečių, ukrainiečių, gudų, vokie
čių ir lenkų ir 500,000 kaukazie
čių ir t.t. ir t.t.

I

sikaupiame sau daugiau hekta- mis iškeltas mietas, ant kurio 
rų ... Čia vėl raudonarmietis,, pamauta visa eilė tautų. Kitame 
vienoje rankoje laikąs alyvų ša- puslapy — Berlyno ir Vengrijos 
kėlę, stovįs kelyje prie rodyklės sukilimų nuotraukos, reikalingi 
“koegzistencija”, gi kita ranka tekstai ir paaiškinimai. Kita ka- 
siekia užpakaly prie diržo ka- rikatūra — didžiulis milžinas, 
bančio pistoleto. Seka sovietų apglėbęs visą eilę siluetų, o už- 
kareivio ir civilio kiniečio ranko-' (Nukelta į 5 psl.)

Grojant vargonais viešas čiuoži- 
nėjimas kiekvieną dieną išskiriant 
pirmadienius.

10 v. r. — -2 p. p. — 8 p. p. 
Hockey game -— antradienio vak.

Phone IX) 1-7140

Šiandien Kanadoje vienas darbingas vy- būtų galima drąsiai į tai kėsintis. Ateis laikas ir
Kanadai. Tačiau šiandien dėl nuotolių ir transporto

patarlmm paraginimų ir paaiškini
mų forirftje. j

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrišta j kietus viršelius. Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siuskite:

Vėl šaržas. Kažkokia žemės 
ūkio paroda. Aiškintojas, pasi- 

I puošęs krūtinę raudona žvaigž
de, kreipiasi į lankytoją, štai to
mis mašinomis (rodo į čia pat 

Skyrelyje "Alles fuer den Fne stovintį traktorių, kuliamąją ir 
t 1— šalimais stovintį tanką) mes pri

nusišypsoti. Kalbant apie Sero- 
vą ir pridedant jo šaržą, neuž
miršta paminėti, kad tai tas 
pats, kuris įvykdė masines lietu
vių, latvių ir estų deportacijas. 
Toliau visas puslapis yra skirtas

Tiesa, šis paminėjimas rusų atliktiems “išradimams”, ži 
i noma, komiškoje formoje; tai i- 
liustruota atitinkamais pieši
niais.

! !”
den’ — Viskas taikai! (šūkis, ku 
rį sovietai dabar nuolat karto
ja) pailiustruota tikromis nuo
traukomis rusų išleistų pašto 
ženklų, kuriuose ^tematome tik 
tankus, lėktuvus, artileriją, ka
rius ir t.t. Atseit, štai, kokia 
sovietų peršama taika. Kita ka-| 
rikatūra vaizduoja basų, apsku
rusių kolchozininkų grupę, sto
vinčių prie kolchozo pirmininko 
durų. Tas jų vadovas jiems at-j 
sako, tikriausiai į jų duotą klau- 1 
simą: “Aš juk parūpinau jums 
traktorių, melžimo mašiną, tele
viziją, tad kam dar jums reika
lingi tie batai?”

Kitoje vietoje — žemėlapis 
JAV silueto fone; viršuje pavaiz. 
duotos visos valstybės, jų tarpe 
ir Lietuva, kurios tapo raudono
sios agresijos aukomis. Šalia —• 
garsusis Molotovo posakis, tar
tas dar 1939 m. spalio 31 d., kad; 

j sovietai nesikiš į Pabaltijo vals- i 
[ tybių vidaus reikalus ir gerbs jų; 
suverenumą. Tame pačiame pus; 
lapyje — derančiai paruošta len j 
telė, sakanti, kad “mes šiais me-1 
tais švenčiame”: keturiasdešim
tąsias bolševikinės revoliucijos

I
J

Fumace No. 2 Oil

6 PER 
GAL.13

Akcijos narys tuo pačiu dar ne
gauna teisės būti tikėjimo mo
kytoju. Šiam darbui ir Katalikų 
Akcijos nariai, kaip ir visi kata
likai, turi gauti asmeninį atitin-

1. Visada laikytis teisingo ti
kėjimo ribų ir neprieštarauti tei
sėtiems kompetentingo bažnyti
nio autoriteto patvarkymams”. 
Šis reikalavimas saisto visus ka
talikus, visur ir visose srityse. 
Kas bažnytinės hierarchijos yra 
pareikšta ar patvarkyta vienaip, 
pasauliečiai apaštalai negali mo-

fkyti ar veikti kitaip.
2. šv. Tėvas pasisako taip va- 

. dinamos “pasauliečių teologijos” 
• klausimu. Tuo žodžiu kai kas
bando pavadinti tendenciją esą
pasauliečiai galį kalbėti tikėjimo | 
klausimais, nepaisydami, ką mo-' 
ko Bažnyčia. Šv. Tėvas žodžius 
“pasauliečių teologija” vadina ne 
turinčiais jokios prasmės, tuš
čiais žodžiais. Teologija yra tik 
viena — ta pati kunigams ir pa
sauliečiams. Bažnyčios drausmė,; 
telpanti atitinkamuose kanonuo-; 

, se. saisto kiekvieną kataliką — 
ir kunigą, ir pasaulietį. Ir pašau Į 
lietis, jeigu ką parašęs iš teolo
gijos srities nori tai paskelbti, i 
yra reikalingas bažnytinės val- 

i džios aprobatos.
Kad daug gerų pastagų nenu- Į 

i eitų veltui ir kartais kreivu ke-; 
liu, Šv. Tėvas rekomenduoja pa
sekti vokiečių “Goerrs - Gesell- 
schaft” pavyzdžiu, kur teologai 
kartu su gamtos mokslų žino
vais darbuojasi kartu, spręsdami 
tokius klausimus, kurie vienaip; 
ar kitaip liečia ir teologiją, ir 
gamtos mokslus.

Šiuo straipsneliu užbaigiu min 
tis, pareikštas antrame pasau
liečių apaštalavimo kongrese. La 
bai patartina kiekvienam katali
kui savo iniciatyva plačiau susi
pažinti SU tUO svarbiu įvykiu ir nimiškoe^ Išminties 
jo aktais.

400 Gal. or Over

I

SHARKO’S RESTAURANT
6301 W. 63rd St.

Turime virtinių 
r z z ir "parogie” kiek

/NHL \.\\ vieną, šeštadienį
ir sekmadienį.

V Jyž Sūrio ir jautie- 
H nos “pilaski” tu-

AJ ~ resirr|e pirmadie-
nį. sausio 4 d.

Also featuring Charcoal Broiled 
Steaks and Fried Chicken all you 
can eat.

Privatūs kambariai bankietams, 
vestuvėms, sukaktuvėms, krikšty
noms, pobūviams ir t.t. Atdara 
7 dienas savaitėj nuo 11 v. r. iki 
1 vai. naktį. Rezervacijoms skam 
binkite POrtsmouth 7-8207.

RANGE OIL
6 PERGAL.14

200 Gal. or Over

TEL — L I. 8-8525
MOOSE PETROLEUM CO

REIKALINGAS PARTNERIS su kapita
lu - rūbų dažymo ir valymo bizniui. Atsi
liepti:

BOX 190, 324 QUEEN STREET, W.
TORONTO 2 B., ONTARIO, CANADA

iiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiniiiimiiiiiiniiiiiHiimi
Lietuvių tautos tauriausios
bes Arki vysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L Užrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

n. Laiškai. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve- 

i perlai. Išreikšk.

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St, Chicago 29, iii
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Katalikų Akcijos ir pasaulie- nariai paprastai tuo pačiu lai- 
čių apaštalavimo vardai nėra komi pasauliečiais apaštalais, 
nauji. Jau nuo šv. Pijaus X lai- nes Katalikų Akcija tam yra šu
kų Katalikų Akcija turi savo for kurta. Tačiau ir Katalikų Akci- 
mą ir drausmę. Ji labai tiksliai jos nariai ne išsyk tampa apaš- 
aptarta ir išvystyta Pijaus XI talais. Jiems yra reikalingas pa
laikais. Pasauliečių apaštalavi- ruošimas. Juo labiau Katalikų 
mas tiek per Katalikų Akciją, 
tiek šalia jos, yra senas dalykas. 
Jų nei sąvoka, nei struktūra ir 
ir dabar nekeičiama. Šio antrojo 
pasauliečių apaštalavimo kongre
so proga šv. Tėvas tačiau paaiš- kamo vyskupo įgaliojimą, 
kino kelis, su tomis sąvokomis 
siejamus, mūsų dienų klausi
mus.

Pasauliečiai, nors dalyvauda
mi tame pačiame apaštalavimo 
darbe su bažnytine hierarchija, 
niekad netampa hierarchijos na 
riais. Visos pasitaikančios kal
bos, priskiriančios pasauliečiams 
apaštalams kokią nors bažnyti
nės hierarchijos charakterį yra 
klaidingos.

Pats apaštalavimo žodis kas
dieninėje kalboje suprantamas 
ir vartojamas platesne ir siaurės 
ne prasme. Malda, geras pavyz
dys yra dalyvavimas apaštalavi
me platesne prasme. Kas galė
tų paneirti pavyzdžio apaštalinę 
vertę, atliekant savo profesines 
pareigas, bendraujant su žmonė 
mis. keliaujant ar darbuojantis 
svetimuose kraštuose ir t.t.? 
Tikra prasme apaštalavimas yra 
veikimas, o ne vien tik malda ir 
pavyzdys.

Šv. Tėvas šia proga įsakmiai 
ir plačiau paaiškina kaikur iški
lusį santykių klausimą tarp pa
sauliečių apaštalavimo ir Kata-j
likų Akcijos. Katalikų Akcijos mena du dalykus:

Katalikų Akcijai Bažnyčia 
taip pat niekada nėra atidavusi 
pasauliečių apaštalavimo mono
polio. Vyskupų ir kunigų žinio
je gali dalyvauti apaštalavimo 
darbe ir kiti tam tinką pasaulie
čiai, kad ir nebūdami Katalikų 
Akcijos nariais. Gali būti net or
ganizacijų,' parapinių ar kitokių 
rateliu, nepriklausančių Katali
kų Akcijai, kuriuos vietos vys
kupas gali rasti tinkančiais da- 
Ivvauti apaštalavimo darbe. 
Niekas nedraudžia, kad atsiras- 

, tų tokių ir tarptautinių organi
zacijų Apaštalų Sosto sprendi
mu tinkančių apaštalavimo dar
bui. O iš kitos pusės, gali būti 
organizacijų, priimtų Katalikų 
Akcijos nariais, tačiau dar jau
nų ir neparuoštų apaštalavimo 
darbui. Kas tinka ir kas netin
ka apašatalavimo darbui, galuti- 

| nis sprendimas priklauso atitin
kamai bažnytinės hierarchijos 
įstaigai.

Visiems pasauliečiams apašta
lams. ar jie būtų Katalikų Akci
jos nariai, ar ne, šv. Tėvas pri-

Kanadoj po trejų metų
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

(Tęsinys)

kiek kartų, 
ras mašinomis aptarnauja 600—1,200 akerių dirvų.
Žinoma, gal dėl to tas Kanados šimtamargis ūkis iš sunkumų bei brangumo Rytų Kanados gyventojams 
šalies žiūrint atrodo nepalyginamai prasčiau, negu lyra perbrangu pirkti Britų Kolumbijos anglį, gyvu- 
laisvos Lietuvos tvarkingas 60 akerių ūkis. Tačiau t liūs ir kt. Į Kanadą vežama Amerikos anglis, kas- 
didesnis žmonių skaičius padidintų industriją ir kt., met po daug tūkstančių galvijų, daug paukščių ir kt. 
padaugėtų miestiečių skaičius. i Gi vakarinė Kanada savo tos pačios rūšies turtų ne-

Nors Kanados valdžia daugelyje dalykų kriti- (turi kur dėti. Kanados ūkiui daugeliu atžvilgių 
kuoja Ameriką, apie save yra labai geros nuomonės 
(daugelyjų dalykų teisingai), tai vistiek visą liberalų 
valdymo laiką į Kanadą leista importuoti daug sve
timos produkcijos, kurios galima pagaminti ir paga
minama pačioj Kanadoj. Leista vien todėl, kad biz-

bus 
Ka- 
du- 
vie-

Kanada šiandien
Pirmiau, negu kalbėsiu apie mūsų kelionę per 

Kanadą, noriu pateikti nors kelias mintis bendrai 
apie šiandieninę Kanadą.

Keliaujant per Manitoba, Saskatchewan, Alber
ta, ne tik kiekvienoje geležinkelio stotelėje stovi eilė 
augštų aruodų, kurie nuolat ir visi pilni grūdų. Ir
prie kiekvieno ūkininko sodybos, kaip pas Ontario nieriai galėjo kitur pirkti pigiau, negu pačioj Kan?doj. 
tabako augintojus, matai būrį raudonai dažytų pa- Tai nemaža kenkė pačios Kanados gamybos vysty- 
statų. Tai vis aruodai. Jie visi pilni grūdų. Šian
dien Kanados aruoduose tik vienų kviečių (o gi pri
auga ir kitokių javų) guli 750 milionų bušelių per
tekliaus. Tik iš vienerių 1956 metų yra atlikę 95 
milionai bušelių. Kiti milionai yra jau iš ankstesnių 
metų. 1957 metų derliaus (vidutiniškai 80—100 bu
šelių iš akerio) leista parduoti tik 6 bušelius nuo ap
sėto akerio. Taigi aruoduose atsargos padidės dar 
kokiais 90 milionų bušelių kviečių. O kiek jų lieka 
laukuose, kiek pribarstyta kiemuose. Tvarkingas 
laisvos Lietuvos ūkininkas, tai pamatęs, griebtųsi už 
galvos: Kokios to priežastys?

Kad būtų suvartota turimų atsargų nors žymi 
dalis, pačioje Kanadoje reiktų gyventojų kelis kar
tus daugiau, negu dabar yra. Žinoma, esant dau- 
jgiau darbo rankų, ir ūkių našumas pakiltų nežinia

muisi, tai stabdė ir imigraciją.
Kanadoje dar labai silpnai išvystytas susisieki

mas ir transportas. Yra dvi transkanadinės geležin
kelio linijos. Daugelyje vietų jodvi eina greta — vie
na vienu tos pačios upės krantu, antra — antru. 
Jos turi, tiesa, šakų, tačiau vistiek yra daug vietų, 
iš kurių pasiekti geležinkelio stotį yra sunku. Taip 
pat truks dar kokius dvejus metus, kol bus baigtas 
vienintelis transkanadinis plentas. Ir to paties 
reikia vaizduotis panašiu į turnpyk’į. Jis yra 
vienos šakos, daugelyje vietų tik dviejų, kaikur 
tūrių takų, šiaip jis yra geras, techniškai gerai 
darytas, tačiau judėjimo dar tik tiek, kad to vienin
telio kelio šiandien dar pilnai užtenka.

Kol kas dar nėra net plano sujungti Kanados 
ežerus su Pacifiku. Su Amerikos piniginiu pajėgumu

didelis laimėjimas jau baigiamas tiesti per visą 
nadą natūralioms dujoms tiekti vamzdis. Tomis 
jomis naudosis daugelis ir Amerikos šiaurinių 
tovių.

Ir Didžioji Britanija nėra motiniška savo domi
nijai — Kanadai. Amerikos kviečių bušelis yra 15 
centų pigesnis už Kanados, Kanados doleris yra bran
gesnis už Amerikos dolerį. Visa kartu- sudėjus, pirk
liui kyla nemaža pagunda kviečius pirkti ne Kanadoj, 
o Amerikoj. 0 atsiminkime, kad Pietų Amerikos 
kviečiai yra pigesni dar ir už Amerikos. Britanijos 
pirkliai neturi dominijoms ir kolonijoms tų sentimen
tų, kurių galėtum laukti žiūrėdamas į jaunos kara
lienės besišypsantį veidą.

įtur, o ne Kanadoj. Taip Kanados kviečius lesa lau
kiniai paukščiai, ėda stirnos ir kiti gausūs to kraš
to laukiniai gyvulėliai, šimtai milionų bušelių guli aruo 
duose. Pasaulyje yra daug alkanų žmonių, bet dar 
permaža tvarkos. O vistik pvz. komunistų kraštams 
nors kartą vertėtų rimtai pergalvoti, kas atsitiko, 
kad tuos kraštuos, kaip Lietuvoj, kur kadaise taip 
pat buvo perteklius, šiandien žmonės skursta nuo ne- 

| pritekliaus.

Britai kviečius perka kl-
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Split by PDF Splitter



DIENRASTTS DRAUGAS CHICAGO TT.LTNOTS

JŪS KLAUSIATE
šeštadienis, 1958 sausio 4
— -■-"L. - --=rz^=—. .ag

MES ATSAKOME
KL. Jeigu aš neturiu JAV pi

lietybės, bet esu vedęs JAV pi
lietę (ar pilietį), ir abu gyve
name už JAV ribų (užsienyje), 
ar mes galime užpildyti mokes
tinį pareiškimą kartu?

dytų mokestinį pareiškimą kar
tu su savo vyru.

AT. Negalite, nes nepilietis 
gali užpildyti tik atskirą pareiš
kimą.

KL. Jeigu aš apsivedžiau ar 
ištekėjau praeitų metų bėgyje, 
ar dėl to aš nebegaliu užpildy
ti atskirą mokestinį praneši
mą?Į

KL. Jeigu tėvai savo pareiš
kime pažymėjo, kad aš esu tėvų 
išlaikomas, tai ar aš apie tai 
turiu pažymėti savo mokestinia
me pareiškime?

AT. Nereikia. Mokestinį pa
reiškimą jums reikėtų užpildyti 
tik tuo atveju, jeigu jūsų už
darbis būtų didesnis negu $600 
ar daugiau, net ir tada, kai tė
vai duoda daugiau negu pusę 
viso jūsų išlaikymo.

AT. Ne, .jūs galite užpildyti 
atskirą mokestinį pareiškimą 
arba kartu su savo vyru ar žmo 
na. Vedybos nesudaro kliūčių 
užpildyti mokestinius pareiški
mus kiekvienam iš jūsų atski
rai.

Jeigu asmuo miręs, ar 
jo palikuonys arba at- 
užpildyti mokestinius

KL. 
privalo 
stovai 
pareiškimus už jį?

REAL ESTATE

OAK LAWN AREA
NESIVĖLUOKITE '58 M.

Tinkama 1 ar 2 šeimom. “Cus- 
tom features” tiek daug kad ne
galima čia išvardint. 4 mieg. kam
bariai. l1/^ vonios. Kilimai salio
ne, valgomame. Didelis gražiai ap
sodintas sklypas. Ir žiūrėkite! Kai 
na kaip tik Jums. $17,500. Šauki
te PAUL HAASE.

CEdarcrest 3-7676

G R O E B E
REALTORS

ATDARA SEKMADIENIAIS

12211 S. Harlem
PALOS HEIGHTS, ILL.

CLASSIFIED & HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE KKAL ESTATE

KL. Aš esu išsiskyręs ir teis
mas man priteisė žmonos ir vai
kų išlaikymui mokėti tam tikrą 
sumą periodiškai. Aš aš galiu 
juos prirašyti kaip išlaikomus?

AT. Jokių išimčių dėl išsisky
rusios žmonos įstatymas neda
ro; vaiką galima prirašyti, jei
gu teismo sprendime yra nuro
dyta, kad mokamos sumos dalis 
skiriama vaiko išlaikymui ir, 
jeigu toji dalis sudaro daugiau 
negu pusę pinigų sumos, kuri 
reikalinga vaiko pragyvenimui.

AT. Taip, atskiras mokestinis 
pareiškimas turi būti patiektas 

> už laikotarpi, kuriame mirusy- še. 
sis gavo pajamas, nurodant jo1 
mirties datą. Jeigu mirusysis 
buvo vedęs ir našlys arba našlė 

i norėtų užpildyti mokestinį pa- 
j reiškimą kartu, tai įstatymas 
: leidžia paduoti bendrąjį pareiš- į 
kimą. Tuo atveju palikuonis ar 
administratorius galėtų tai pa
daryti, jeigu randa tai naudin
gu.

I

W. Yeager, 16 m. amžiaus, pei
liu nudūrė 44 moterį ir ją apiplė- 

(INS)

DĖMESIO !

3-jų butų mūrinis — 3 po 6 k„ 
"bay frontas”, 2. kamb. rūsy, pasto
gė. 2 autom. gar. $18,000; $3.000
įmokėti. j

— o —
3-jų butų — 3 po 4 k. Garažas. 

! $10,500. Pajamų $15u j mėn.
— o —

i Investuotojų dėmesiui!
! butų.
1 tuvės.
' jainų.

11 apšild.
2 krau-

pa-
Mūr. namas, garažas, 
$40,000; $11,000 j metus

MARQUETTE PARKE, 2 mūriniai 
namai po 2 augštu. I-as namas 2 bu
tai po 6 kamb. ir 2-as namas 2 bu
tai po 5 kamb. 
2 autom, garažai, 
stovyje. ~ 
galėtumėt įvertinti.

Marąuette Parke 5 kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tile kitchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
{mokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — expandable. 
6 metų senumo. Virtuve ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su jvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4, #00.

6 kamb. namas, i % vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3.000.

Turime ir kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime: turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis j mūBų raštine —

SHUKIS REALTY 
6433 So. Pulaski St. 
Telef. LUdlow 5-5900

Prie abiejų namų
Namai gerame 

Reikalinga pamatyti, kad

J ieškote gerų namų 
pirkti ar parduoti — 
tuojau kreipkitės j 
AL. BŪDRECKAS 

R E A L T Y 
4081 Archer Avė. 
LAfayette 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Geras med., 3 butai: 

centr. alyva šildymas, 
vieną butą tuoj galima 
tik $18,500.

Mūr. 2 po 4, centr.

6, 5 ir 2 kam.. 
$210 pajamų, 
užimti. Kaina

6 kamb., 3 nUeg., garažas. $13,700
6 kamb. mūr., 3 uūMg. gar. $15.500
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500.
2 po 4 kamb., mūr., illd. sk. $23,000. 
Turime ir daugiau namų naši rinkimui 
S.A. AGLINSKAS Real Estate 
2439 W. 69 St. HE. 4-8292

j
I

CICERO 2-jų butų mūrinis. 4 ir 
4 kamb. 2 kamb. rūsy. Arti 56th 
ir 22nd Street. Moderniška vonia. 
$25,900. OLympic 2-6710.

SAVININKAS parduoda 2-jų 
butų namą — 5 ir 4 kamb. Puikio
je Cicero apylinkėje. Spintos vir
tuvėje, “bay frontas’\ uždari por
čiai. Pastogė ir rūsys. OLympic 
2-S032.

l

šildymas vie
nam butui, arti autobusas ir bažny
čia; gražūs kambariai.

Mūr. 6. 3. biznio patalpa ir 5 kmb. 
atsk. namukas, 68 p. sklypas, centr. 
šildymas, arti susisiekimo ir mokyk
lų.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai, dujomis šild. 2 bu

tai. kiti alyvos pečiais. $250 paja
mų. mažas įmokėjimas. Paskubėkite.

Turime namų ir biznių visur. Pa
rūpiname paskolas geriausiomis są
lygomis ir rimčiausiose įstaigose. 
Tvarkome visų rūšių draudimą. No- 
tarizuojame dokumentus. Pildome in
come tax pareiškimus.

ŠIMAITIS REALTY,
General Insurance, Notary- Public, 

Income Tax Service
2737 W.43rd SI., CL 4-2390

HELP VVANTED — MEN

KL. Bendro turto naudojime, 
vyras ir žmona vienodai prisi
deda prie vieno asmens išlaiky
mo. Kuris iš jų gali pasinaudoti 
mokestine ($600) lengvata?

KL. Jeigu mano žmona turėjo 
$400 pajamų ar aš turiu apie tai 
pranešti, užpildant bendrąjį mo
kestinį pareiškimą?

Geriausios rekomendacijos 
už patarnavimą

Mr. Svoboda, Real Estate, 3739 
W. 26th St., Ciceroje, 6013 'Cer
mak Rd. 15 m. atgal pardavė mū
sų nuosavybę. Per jį pirkome 1643 
S. 57th Ct., ir jis ją vėl mums par
davė. Esame labai patenkinti ir jį 
rekomenduojame visiems kurie 
jieško gerų pirkinių.

Mr. & Mrs. Prokes

i

BI

WOLF AGENCY 
3217 W. Cermak Rd.
7-8686 arba BI 7-5754

MŪRINIS PAJAMŲ BUNGA- 
LOW. 4 ir 2 kamb. Gazu apšild. 
Plytelių vonia. $16,900. Apylinkė
je 24th ir Kostner Avė. LAvvndale 
1-7038.

AT. Betkuris iš jų gali pasi
naudoti mokestine lengvata, bet 
jie turi patiekti bendrą išlaiky
mo susitarimą, nes nė vienas iš 
jų nedavė daugiau kaip pusę iš
laikymo.

AT. Jums naudingiau užpil
dyti bendrąjį pareiškimą, nes 
priešingu atveju užpildant ats
kirus pareiškimus netektumėte 
$200, už kuriuos būtų sumažin
tas mokestis.

J. F. Budrik’s
3241 So. Halsted St.

PALOS HEIGHTS
KARALIŠKAS BARGENAS

DVIGUBA VERTYBE
UŽ VIENĄ KAINĄ

Arti krautuvės ir transportaci
ja, galima nueiti pėsčias. 5 nepa- 

a • j-j i- • i i • • garažas, r'ne u© o kviiv, apieprastai dideli mieg. kamb. ir spm- mvjjU ; Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
tos. 2Y2 vonios, Didelis poilsio A Rėklaitis

P. L E 0 N A S
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
telefonai: WAlbrook 5-6015

mėn.

ARTI NABISCO
6 kamb. 10 metų mūr. namas, šil

dymas alyva. Dvigubi alium. langai 
ir duryB. 2 karų garažas. $22,500. A. 
Katilius.

2x4 IR D AK 1 BUTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 butu $200 J
Karštu vandeniu-alyvos šildymas. 32 
pėdų sklypas. Vaisiniai medžiai. Ne
toli Marą. Pk. $21,000. A. Sirutis.

30 AKRŲ MIŠKO PRIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas muro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140

GERAI URMO PREKYBAI reika- 
| lingas aktyvus dalininkas. Jaunam 
■ energingam vyrui graži ateitis.
Rašykite—DRAUGAS, Adv. 3765, 

MŪRINIS 6 BUTŲ NAMAS. 4 *545 w- 63rd St., Chicago 29, DI. 
po 3 k., 1—5 k., 1—4 k. Gazu ap-

! šild. Apylinkėje Kedzie ir 25 St
j $22,500: įmokėti $6,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale

i 1-7038.
HELP WANTED — FEMALE

KL. Mano ištekėjusi duktė 
gyveno su manim per visus pra
eitus metus, kada žentas tar
navo kariuomenėje užjūryje. 
Kas gali gauti mokestinę leng
vatą jos tėvas ar vyras?

KL. Mano vaikas uždirbo dau
giau kaip S600, bet aš norėčiau 
įrašyti jį kaip išlaikomą asme
nį. Ar aš turiu įrašyti jo paja- 

I mas į savo pareiškimą?

DIDELIS SAUSIO BALDŲ 
APTUŠTINIMAS

tos. 2y2 vonios, Didelis poilsio; A 
kambarys rūsy. 2 autom, prijung
tas garažas su “sundeck”. Didelis , 
apsodintas sklypas. Per daug prie
dų kad būt galima išvardinti. 
$33,500. Kreiptis į JULIEN arba 
HAASE. CEdarcrest 3-7676.

GROEBE
REALTORS

ATDARA SEKMADIENIAIS
12211 S. Harlem

PALOS HEIGHTS, ILL.

Visi

I

AT. Tėvas gali prisirašyti ją 
kaip išlaikomą, nebent ji užpil-i

AT. Ne. Jūsų vaikas privalo 
užpildyti mokestinį pareiškimą 
atskirai, bet jūs galite prirašyti 
jį kaip išlaikomą asmenį, jeigu 
galite įrodyti, jog jį išlaikote.

Nuolaida nuo 30 iki 70% 
ant baldų, televizijų, 

naminių reikmenų, jewelry! 
Nereikia įmokėti, 

išmokėti per 2 metus

REAL ESTATE
Paskolos Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

B. Vindašienė ir P. Šulas

2

LINKSMIAU PAJ1EŠKOJIMAJ
Atspėjo

Įsigėręs pilietis stovėjo šalia 
baro ir laikė rūpestingai su
gniaužtus delnus. Karts nuo Lietuvos, 
karto jis žvilgterėdavo vidun I Ž*°
pro suglaustus pirštus, pirma 
su viena akimi, paskui su antra.

— Ką ten turi? — prisispy
ręs klausinėjo draugas.

— Spėk! — paslaptingai šyp 
sojosi girtasis.

— Peteliškę?
— Ne, — po atsargaus žvilg

terėjimo į tamsias saujos gel
mes.

— Žvirblį?
Pilietis vėl pasitikrino: — Ne.

, — Oo, aš nebežinau. Gal i 
dramblį? — draugo akys sužibo 
nauja viltimi. Girtasis dar kar- j 
klausė;

— Kokios spalvos? 
tą apžiūrėjo savo saują ir pa-

Jieškomi TITAS KLIMATUS, s. 
Juliaus, ir ALBINA ŠABLEVI- 

įČIENfi - KLIMAITYTŪ, anksčiau 
į gyv. Brooklyne. Jieško brolis iš 
\ Lietuvos. Prašomi atsiliepti arba

j adresu: Marija Ulinskaitė, 83 Ber- 
naxd St., Rochester 21, New York.

Česnaitė Janina, d. Prano, gyv. 
j Lietuvoje, Kaipėda, Bangų g-vė 
j Nr. 1, b. 2, jieško savo tetas: 1) 
• JUZĘ JUKNAITĘ USELIENį3, d. 
Antano, gyvenusią Tauragės mies- 
te. 2) ONĄ JUKNAITĘ MIKA- 

! ŠAUSKIENĘ, gyvenusią Skaudvi- 
i lės m. Yra laiškas iš Lietuvos. 
Prašomos atsiliepti arba apie jas 

; žinantieji prašomi pranešti — A. 
I Žitkui, 3421 15th Avė., So., Seattle 
44, Washington.

Jieškomas STASYS MAZE- 
LIAUSKAS. Jis pats ar apie jį 
žinantieji prašomi pranešti — Kos 
tui Vaičaičiui, 6611 So. Rockwell 
St., Chicago. 111. Tel. GRovehill 6- 
6640. Yra žinių iš Lietuvos.

Elgeta
Viena ponia, duodama elge

tai išmaldą, klausia: ar galite 
surinkti per dieną tiek, kad ga
lėtumėte pragyventi ?

Elgeta atsako: Ne visada, 
mano geroji ponia, kai kada tu
riu iš savo pridėti.

Neblogai
— Ar labai susižeidei, kris

damas nuo kopėčių ?
— O, galėjo būti ir blogiau. 

Šiaip ar taip, aš vistiek turė
jau lipti žemyn pasiimti dau
giau vinių.

AŠTUONERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

YOU CAN HAVE
NAPRAPATHIC TREATMENT 

Plūs A Heart Graph in your own 
home bv appointment. Phone 

J. SPICELAND 
2115 W. 21 st PI. LAfayette 3-4625

JONAS STULAS
suėjo aštuoneri metai, 

negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir tėvą. Netekome savo myli
mo 1950 metais sausio mėn. 
6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. I^ai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną ramybę.

Už jo si<lą Tėvai Dominin
konai St. Judo parap. bažny
čioje atnašaus šv. Mišias per 8 
dienas: sausio 6 d. iki 13 d.

Maloniai kviečiame visus gi
mines. draugus, kaimynus ir 
pažįstamus kartu mumis pa
simelsti už a. a. Jono sielą.

BERFiCKIS HARUUAKE & l’AINT 
stori;

4*12 W. lllh St., Cicero
Pilnas pasirinkimas geležies daik

tų ir 
burgh 
dažai

“plumbing" reikmenų. Pitls- 
& Armstrong g<-ros kokihė- 

bef namams reikmenys
TOsmhall 3-2216

Nuliūdę*: Žmona P. stulas ir 
Minus: Antanas tr Jonas.

Platinkite l>raiig<jM

gabalų parlor setai
buvo $169 dabar ............. $99
gab. parlor setai, ,buvo $229, 
dabar ................................. $150
gabalų sectional setai,
buvo $149, dabar ............. $89
gabalų sofa lovos, buvo
$159, dabar ..................... $99
gab. miegamojo: komoda, 
veidrodis, skrynia, lova, bu
vo $169, dabar ................. $79
gab. miegamojo setai, Silver 
Mist, buvo $375, dabar .. $199 
kamb. baldų įrengimas (outfit), 
susidedantis iš 5 gab. miego se
to, 2 gab. parlor seto, 5 gab. 
chrome dinette seto, 3 stalui ga
lų, 2 lempų, buvo $299, 
dabar .... ............................

Innerspring matracai, įvairių 
didžių ..................................

Box springs ar coil springs . . 
Stalui lempos, buvo $9„ dabar 
9x12 kilimai, buvo $59, dabar
Nešiojamos TV, General Electric,

Phiicc, Emerson, Sonora, 
Travler speciali kaina • • • ■ $89 

17 col. TV. medinis
buvo $127, dabar

21 col. TV, medinis 
buvo $179, dabar 

col. RCA TV. spec. . 
col. Zenith TV, spec. 
colio Philco TV, spec. 
col. Admiral, spec. .

col. TV, de luxe console .. $149 
$42

2

4

3

j

i I

$198

$16
$12

$4
$29

apžiūrūkitf: šiuos namus 
PRIEŠ NUSIPERKANT SAI NAMĄ

5 gražus 100 Plūs mūriniai namai, 
3 mieg., 1 blokas nuo St. Bode baž
nyčios ir mokyklos. 3 blokai nuo 
viešosios mokyk., šiaurės rytų kamp. 
84 gatv. ir Kostner. Atdara 1-5 sek
madienį.

J. F. O’CONNELL & SONS. 
BUILDERS OF BETTER HOMES 

Essex 5-3S78.

į Reikalinga namų šeimininkė. 3 
mokyki, amž. ir 2 prieš-mokykl. 
amžiaus vaikai. Motina mirusi. 
Kamb. maistas ir atlyginimas. — 

; GIbson 8-4307.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SAUKS

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano tejrangu patamn. 
vimu.

BUILDING & REMODELING

<xxx><kxx>o<wo<>o<xx><>ooo<xx>o<>
BRIGHTON PARKE

2-jų augštų mūr. 3-jų butų — 
7—4—3 k. Nauja gazu radijatoriais 
šild. systema. 2 mašinų gar. Su 75 
pėdų sklypu. Tik $28,000.

Pajamų 2-jų augštų med. — 2 po 
4 k. Gazo šiluma. Alumin. langai 
Garažas, su automatiškai pakelia
moms durimis. $16.900.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo 
nių. Garažas su “overhead 
$20,900.

PASlTEIRAUKllE mūsų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real V,state — Insurance — Rentals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė.

Pliosp. 8-2234
<><>o<><xxxx>o<xxxxxx><><>o<xxxxx>
Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

potvy- 
doors”.

namų

I

E KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

6936 So. Maplesvood Av., Chicago 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450

I 
i

Cicero. 827,900. Arti 22nd St. Mūr. 
|,2jų butų — 6 ir 6 k. 2 atskiros karš- 
i tu vand. apšild. sistemos. 2 autom, i 
j mūr. gar. Tuojau užimti 1 butą.

OLympic 6-0665

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS NAMAS. 
4 ir 4 kamb. Apylinkėje 28th ir 
St. Louis. Garažas. $12,500; įmo
kėti $2,500. LAWNDALE 1-7038.

•7—6 k. šild. pečiais.

KAS JIEŠKO GERŲ NAMŲ 
ar nori greit parduoti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534

i

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENEBAL OONTBACrOB

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

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

kabinetas, 
............. $67 
kabinetas.

.. $89 
. $149 
. $149 

.. $149 
. $149

MAROUETTE PARKE 2-jų augš
tų mūr. namas, (3 butai). Mūr. 
garažas. Autom, alyva apšildy
mas ir karštas vanduo. Naujas 
stogas, “gutters’’, atremontuotas 
mūras — tuck pointed. Žieminiai 
langai ir sieteliai. Plvtelių vonios. 
$35.500, arba duokite pasiūlymą. 
Savininkas. GRovehill 6-7155.

Mūr. 3 a.. 7
$17.000.

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas, 
vfūr 2 a po 6 k. cent. šild., sklyp 

31 pėdų, garažas. $28.000.

AIARQUETTE PARKE
Reikia užbaigti gerą medinį ap

kaltą namą. 5 kambariai apačioje ir 
3 viršujėj atskiras įėjimas. Centrinis 
šildymas. Reismontas. 2 auto ga
ražas. $12.900.

šviesių plytų mūrinis 3 metų 3 
miegamųjų namas ir naujas 2 auto 
garažas. Koklių vonia, ąžuolo medis, 
alum, langai. Gazo šildymas. An
gliškas rūsys ir augšta pastogė tinka 
kamb. įrengti. $23.900.

Geriausia vieta lietuviškam bizniui. 
Maisto parduotuvė gražiame name, 
tinka didelei mėsos prekybai. Nauji 
įrengimai kainuotų $12,006. Dėl ligos 
parduoda už $4.900.

K. VflLDIS REAL ESTATE
2655 W. 69tb St

PR 8-6040 arba RE 7-8534

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

j nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515

•>

(8NUOMUOJAMA — FOR RENI

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLliffside 4-7450; 

Res. YArds 7-2046

MARŲUETTE PARKE
didelių kamb,. 2-jų augštų, ge- 
statybos rezidencija. 1 % vonios.

21
21
21
21
24
Tapė Recorders, spec.
Sonic phonografai HI-FI, 4 grei

čių Automatic changer, bu
vo $99. dabar ..................... 859

■ Clock radios, spec................. $16
Mažos radios ir nešiojamos ra

dios. speciali kaina ......... $11
Hoover snec. dulkių valytuvas.

su įrankių setu, specialus .. $16 
Tank Tvpe dulkių valytuvas,

speciali kaina ..................... 822
Elektriniai šaldytuvai: Gen. Elec

tric. Frigidare, Philco, sp. $168 
,Gazo ir eleetros pečiai, spec. $98 
Moterų Gold Leaf laikrodėliai 

[Vyrų 17 akm. rank. laikrod. 
Nvlon-Ravor blanketai spec.

>20x36 guminiai karpetai, sp. 69c.
Sutaupykite 50% ant lagaminų, 

| sidabro daiktų ir brangmenų.

I

$4
$9
$2

JOS. F. BUDRIK

3241 S. Halsted St

NAMU SAVININKAI'
i« pininkanįame butų i 

m ui. Patarnavimas veltui 
laukiančiųjų sąraša

VARPAS Real Estate
5916 So. West<rn. PRospect 8-2234

iAnnomav> 
i Turim-

Išnuom. 5 k. butas 1-nie augšt<*. 
naujai dekoruotas. Suaugusiems. 
Kreiptis 3-me augšte iš kiemo:

2514 W. 45 Place

Išnuom. kambarys Marąuette Par
ke, angliškame rūsy. Didelis, šviesus, 
su visais patogumais. Teirautis — 

WAlbrook 5-3763

ANT SAWYER AVĖ. arti Ar
cher Avė. parduodamas geras pa- 
iamu namas. 2-jų augštų mūrinis 

■ 1—3
Karštu 

mūr.

6
ros
Alyva apšild., .30x125 pėdų sklypas, 

j Netoli kampo. Tinkama visiems.

Kreiptis —

i 6753 S. ROCKWELL ST.------------—--------------------------

— 3 butai: 2 po 5 kamb., ir 1 
kamb. apstatytas butas, 
vand. apšild. gazu. 2 autom, 
garažas. Prieinama kaina.

ANTHONY ZINTAK. 
REALTOR

4363 Archer Avė. 
LAfayette 3-1121 arba 1277.

$7,900 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. Garažas. Apy
linkėje 27-th ir Sawver Avė. Įmo
kėti $1.800. LAvmdale 1-7038.

Išnuom. 2 kamb. ajistatytas butas, 
vienam ar dviem asmenim. 4435 S. i 
Campbell Avė. CLiffside 4-6899.

Atdara pirmadienio ir ketvirtad. 
vakarais iki 9:30. Sekm. nu 10—5.

Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucldt CAlumet 5-7287

MLSCELLANEOU8

ŠILDYMAS

Išnuom. saulėtas kamb. tvarkingam 
vyrui. $8 į savaitę.

Virginia 7-0970

ŽIŪRĖKITE! 2-jų butų, arti 
28th ir Trumbull. 4 ir 4 kamb. Tuo 
jau galima užimti abu butus. Už
dari porčiai. Naujos sinkos ir karš
to vandens šildytuvai. Kaina sku
biam pardavimui tiktai $12,900; į- 
mokėti $2,000. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAvndale 1-7038.

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

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

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

OLympic 2-6752

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTBACTOBS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telef. — HEmlock 4-5881

PROGOS — OPPORTUNTHES

Parduodama batų ir dry good s 
krautuvė ir namas, 1735 S. Halsted 
St., Chic., III. Teirauti asmeniškai.

Išnuom. kamb. Galima pasigaminti 
valg; arba pagaminsime. 4514 So.

I Talman Av* . 2-as augštas iš priekio i 
į-------------------------------------------------------------

j IŠNUOM. KAMB. Atskiras įeji- 
: mas. Gulima naudotis virtuve.

6751 S. Claremont Avė. 
VVAlbrook 5-7126

LYONS. 6 kamb. “ranch” sti
liaus namas. 2 m. senumo. Gara- 

i žas. Plytelių vonia. $18,500; įmo
kėti $4.000. BIshop 2-2162.

CICERO. $3.500 įmokėti 3-jų 
butų medinis namas. Apylinkėje 
52nd ir 31st St. 4, 4, 3 kamb. Ga
zu apšild. $12.500. BIshop 2-2162.

j Išnuom. kambarys vyrui ar mote- 
I riai. Atskira' vonia. Atskiras Įėjimas, 
i Galima naudotis vrrtnvc. 5813 W.
64th St. LUdlow 5-8382.

Budriko radijo valanda iš WHFC, 
1450 kil. kas ketvirtad. nuo 6 iki 7 
vai. vakare; girdėsite dainiK’jant 
Algirdą Brazį ir Izabelę Motckai- 
tienę.

Išnuom. 5 k. butas su gra
žiais baldais patikimiems su
augusiems Ciceroje. 3 mėne
siams — $150 i mėnesį.

TOnnhaU 3-1964

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka.

nes jis v ra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai-

Brighton Parke 
butas, suaugusių 
gaziniais pečiais, 
v., šešt. ir sekm. 
CTJffside 4-2260.

išnuom. 6 kamb. 
šeimai. Šildoma 
Saukite po 5 v.

visą dieną. —

Pirkite Apsaugos Bonus
yra prienama visiems.

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

Uų finansavimas. Notarlataa Valaty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdrauda* 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671 

INTEKNTATF INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. III

fcltui

I

Parduodama MAISTO KRAUTU
VE. Įsigyv. biznis. Modem. įrengi
mai. Įkainuota skubiam pardavi
mui — $2,500. Savininkas turi ki
tus interesus. Tel. FRo. 6-5366.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo

HELP WANTED — FEMALE

SKelbkitės dien. "Drauge".!

PERMANENT POSITIOHS!
ENCELLENT STARTING SALARY FOR

MEDICAL LAB. TECHNICIANS
Start At $325 Per Month Plūs Extra Pay For Galis. Earn As 

High As $44)0 Per Month.
ALSO NEED AT ONCE!

REGISTERED NURSES
Start At $260 Per Month. 40 Hour Weel<, KxceUeml Opportunity. 

lx>w Gost Living Expenses In This Area.

LE VE R I N G HOSPITAL
HANNIBAL, MISSOURI

Split by PDF Splitter



6 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, 1958 sausio 4

X Stasys Pieža, Chicago Ame
rican redaktorius, laimėjo tris 
premijas per praeitus metus už 
savo straipsnius. Laikraščio vy
riausybė kas mėnesį skiria do
vanas už mėnesio geriausius re
portažus ir straipsnius. Piežai 
teko trys per praeitus metus ir 
trečioji premija buvo pripažin
ta kaip geriausias straipsnis 
per visus metus; tai buvo jojo 
straipsnis apie kardinolo 
Stritch vyskupišką žiedą, kuris 
tilpo American laikraščio “Pic- 
torial Living” dalyje sekmadie
nio laidoje. Tas straipsnis, “The 
Ring Nobody Sees’” buvo spal
votais paveikslais pailiustruo
tas ir vėliau plačiai išreklamuo- j 
tas.

X Daktaru L. B, apylinke 
galima vadinti Cicero L. B. apy
linkę. Cicero lietuvių visuome
nė labai džiaugiasi savo apylin
kės aktyviais lietuviais dakta
rais, kurie eina lietuvių visuo
menės priekyje, jai vadovauda
mi, padėdami ir pavyzdingai at
likdami visas nario pareigas. 
Turbūt nė viena kita bendruo
menės apylinkė neturi tiek daug 
sąmoningų ir aktyvių lietuvių 
daktarų, kaip Cicero. Šiai apy
linkei aktyviai priklauso ir visas 
nario pareigas yra atlikę 1957 
m.: dr. Č. Bačinskienė, dr. J. 
Dėdinas, dr. A. Dulskas, dr. A. 
Garūnas, dr. E. Giedraitis, dr. 
A. Grinius, dr. F. Kaunas, dr. 
P. Kisielius, dr. A. Lipskis, dr. 
A. Lipskienė, dr. I. Petrauskie
nė, dr. B. Ročkus, dr. J. Vai- 
taitis. Jei dar pridėsime dr. K. 
Sruogą, nors jis ir ne medikas, 
gausime labai gražų būrį sąmo
ningų lietuviškosios visuomenės 
vadovų, kurių Cicero apylinkei 
gali pavydėti 
kė.

MIRĖ KNYGNEŠYS J. RINKEVIČIUS
Paskleidė 9,500,000 lietuviškų leidinių

JUOZAS PRUNSKIS

CHICAGOS ŽINIOS

X Adomo Varno fotografija 
su naujuoju piešiniu “Šiluvos 
Panelė švenčiausia” telpa sau
sio 4 d. Chicago American laik-, į'~Certe 
raščio laidoje religinių žinių da
lyje. šis naujas paveikslas bus 
patalpintas naujoje tėvų sale
ziečių koplyčioje Crown Point, 
Ind. Aprašymą padarė Stasys 
Pieža, religinių žinių redakto
rius.

x Saulius 
smuikininkas 
žiai pasirodė

Dar nebuvo palaidotas tauto
sakininkas J. Būga ,kai sausio 2 
d. 12 vai. 20 min. mirtis nuskynė 
knygnešį, mūsų grožinės litera
tūros vieną pirmųjų ugdytojų — 
Joną Rinkevičių. Mirė Šv. Anta
no ligoninėje, Chicagoje, turėda
mas 70 m. amžiaus. Velionis štai 
ga susirgo gruodžio 19 d. ir iš
vežtas į ligoninę. Bedarant ope
raciją gruodžio 26 d. buvo nual
pęs, bet gydytojams dar pasise
kė atgaivinti. Nuo tos dienos iki 
mirties jo gyvybė buvo palaiko
ma dirbtiniu būdu — specialiais 
vaistais. Laidojamas pirmadie
nio rytą iš Marąuette parko lie
tuvių bažnyčios. Pašarvotas 
Evans - Mažeikos koplyčioje. 
6845 S. Westem.

kiekviena apylin-

Vilniaus knygnešys
Velionis buvo Vilniaus knyg

nešys, pirmojo lietuvių grožinės 
literatūros žurnalo “Vaivorykš
tė“ leidėjas, gausių lietuviškų 
knygų leidėjas. Buvo gimęs 1887 
m. gegužės 16 d. Avižienių km., 
Utenos vaisė, ir apskr. Išėjo pra 
džios mokslą Utenoje. Anksti

I
Alkaitis, 14-m. 

iš Cleveland, gra- 
Moksleivių At-kų

įvykusiam praeitą 
šeštadienį Jaunimo centre. 
Smuikininkas išpildė G-dur 
smuiko koncertą. Koncerto vi- - 
sos trys dalys praskambėjo ne
paprastai lengvai. Pasažų tik
rumas ir dvigubų natų tikslu
mas, ypatingai kadencėse, la-

X LB Chicagos apygardos blausiai pažymėtini. Bet ir savo 
valdyba kartu su lietuvių jauni- minkštai šiltu tonu bei įtikinan- 
mo organizacijom rengia iškil- čiu frazavimu jis žavėjo ne vie- 
mingą Vasario 16 d. minėjimą ną klausytoją, 
jaunimui. Minėjimas bus vasa
rio mėn. Jaunimo centre. Į mi- 
nėjimą įėjimas visiems laisvas 
ir nemokamas. Minėjime bus 
paskaita, pažvelgiant į Lietuvos 
nepriklausomybės 40 m. sukak
ties prasmę ir įdomi meninė da
lis. Į

Sauliaus sesuo Audronė jaut
riai palydėjo jauną smuikinin
ką, paruošusi kruopščiai ir tiks
liai sunkią, tik apgaulingai leng
vai skambančią, pianino parti
ją. Koncertas praskambėjo mo
cartiškai lengvai.

Apie pusę valandos užtrukęs 
smuiko koncertas daugumai 
moksleivių buvo neprieinamas, 
ir jaunoji publika pasirodė sa- 

'■ vo menininkams nedėkinga nuo
latinėmis tarpusavio šnektomis. 

: Tačiau nereiktų dėl to solistams

Knygų leidėjas
1906 m. Saliamonas Banai-

Automobilių paroda
Šiandien, šeštadienį, Interna- 

’tional Amphitheatre (Halsted 
ties 42 gatve) atidaroma auto
mobilių paroda. Bus išstatyta 
automobiliai, sunkvežimiai, įvai
rios jų dalys; iš viso parodoje 
bus eksponatų už $20,000,000. 
Kasdien bus
p. p. ir 8 vai. 30 min. vakare. 
Įėjimas — 90 centų, vaikams 
iki 12 m. — 45 ct. Ties paro
dos patalpomis yra vietos ne
mokamai pastatyti 10,000 au
tomobilių.

X Dr. P. Kisielius, kun. P.
Patlaba ir J. šulaitis vadovau-i
ja komisijai, kuri suorganizuos j 
Vasario 16 d. minėjimą Cicero. 
Komisija yra susiskirsčiusi į 
keturias pakomisijas: progra
mos, organizacinė, informacijos rezignuoti) turint'mintyj ”k^d 
ir finansų, kurioms vadovauja kiekviena sudaryta
J. Arštikys, V. Radys, Z. Juš
kevičienė ir St. Paulauskas.

X Prof. Gediminas Galva 
sausio mėn. 5 d. 4 v. p. p. Cice- 
roj Šv. Antano parapijos salėje 
skaitys viešą paskaitą apie di
džiąsias Vakarų ir Rytų lenk
tynes. Po paskaitos inž. Iz. 
Bartkus parodys spalvotą fil
mą iš savo kelionių po gražiuo
sius Europos kraštus. Įėjimas 
visiems laisvas.

Paskaitą rengia Cicero Lie
tuvių Bendruomenė.

X Laivo 1958 m. pirmas nu
meris jau išėjo iš spaudos. Ja
me yra visa eilė įdomių straips
nių ir kronikos iš katalikų ir 
lietuvių veiklos. Savaitraštis, 
kurį redaguoja kun. A. Ignotas, 
MIC, yra tėvų marijonų rėmė
jų organas. Laivo adresas toks 
pat kaip Draugo.

X Stasys Kondrotas, atlikęs 
pradinius karinius pratimus ir 
pakeltas Private First Class 
rangan, sausio 5 d. išskrenda į 
San Francisco, Cal., o iš čia 
bus siunčiamas į Pietinę Korė
ją. Švenčių atostogas jisai pra
leido pas savo tėvus — Petrą 
ir Mikoliną Kondrotus.

X Jūratės Trinkūnaitės ir 
Modesto Jakaičio sutuoktuvės 
įvyks sausio 25 d. 3:30 v. p. p. 
Gimimo Šv. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčioje. Modestas 
Urbanoje studijuoja geologiją.

X Fausto Strolios vadovau
jamas vyrų oktetas dalyvaus 
šiandien 7 v. v. programoj Li
tuanistinės mokyklos ruošia
mam vakare Lietuvių auditori
joj.

X Cicero apylinkės tėvų ko
miteto vakaras įvyksta šian
dien 6:30 vai. v. parapijos sa
loje.

proga iš- 
■girsti klasinių kūrinių lavina 
klausytojo ausį. Jei savi sa
viems nieko nepateiks, vargiai 

i iš svetimų galima ko tikėtis.

X Kas reikia žinoti namus 
perkant. Tokiu pavadinimu ne
seniai pasirodė Chicagoje aktua
lus leidinėlis, paruoštas P. F. 
Šulo, šioje knygelėje paliečia
mi tokie klausimai: Tinkamiau
sio namo pasirinkimas, Namų 

į pirkimui skirtinos pajamos, 
Perkamo namo vieta ir rūšis, 
Paskolos gavimo būdai, Gauna
mų paskolų rūšys, Kada laiko
ma galutinai sutartis sudaryta? 
Kokios apsaugos priemonės var
tojamos, Nuo ko apsaugoja 
“Title Guaranty Policy? Be to, 
pridėtas ir namus perkant žino
tinų terminų žodynėlis, o taip 
pat klausimai ir atsakymai.

Minimąją knygelę išleido “Sū
duva”. Leidinėlis vertas rimto 
dėmesio. Technišku atžvilgiu jis 
daro taip pat neblogą įspūdį.

X J. Čiurlionytė-Stulgaitienė, 
grįžusi iš Čiurlionio galerijos 
atidarymo Chicagoje į Nebras- 
ką, r£šo: Priimkite mano nuo
širdžiausius linkėjimus ir daug 
daug pasisekimo jūsų taip di
deliam užsimojimui: juo dau
žau pripildyti meno kūrinių į 
mano brolio a. a. K. M. Čiurlio
nio muzėjų Chicagoje. Didžiau
siai gerbiu jus ir nuoširdžiai 
dėkoju jums, Dailininkų są-gai, 
Menininkų klubui ir bendramin- 

'čiams. Man buvo labai liūdna, 
kad dėl stokos laiko nesuspėjau 
apžiūrėti visų paveikslų galeri
joje, apie kuriuos svajojau. 
Nuoširdžiai dėkoju už atsiųs
tas puikias iš C. galerijos ati
darymo nuotraukas, į kurias 
kasdien žiūrėdama džiaugiuosi, 
kaip vaikas. Jūsų gerumo nie- 

I kad nepamiršiu.”

LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS: 
Balkūnas Vladas, ir sesuo Elzė, 

vk. Adomo, iš Kaimynų k., Simno v.,
Alytaus ap.,

Bužinskas Matas, iš Ariogalos, 
Daduskienė Jonyčiūtė, Uršulė, iš 

Komisarkos, k„ Nedzingės parap.,
Elzbergas Petras,
Gira Kazimieras, sūnus Juozo, 
Jonyčiūtė Daduskienė Uršulė,

buvo ’ iš Komisarkos k. Nedzingės parap., 
Karvelytė Olga,
Kukanauzienė Ona, duktė Kazi-

Pirmieji šiais metais
Pirmasis šių metų kūdikis 

Chicagoje gimė Jesse ir Seimą 
Quarles šeimoje, jų pačių na
muose, 1410 W. 14th St. Gimė 
mergytė. Pirmieji dvynukai gi
mė Motinos Cabrini ligoninėje; 
tėvai — Tomas ir Marija Len-

programa 3 vai. to. Pirmas areštuotasis 
Harry Farland, 53 m. amžiaus,’ 

' sulaikytas važiuojant be švie- Į mierc. 
Įsų ties 55 gatve ir Lake Shore 
Drv. Pirmasis apiplėšimas įvy
ko, kai du piktadariai, vežami

I 
i

I tie jį parsikvietė -talkinti jo 
spaustuvėje Kaune. Čia lankė 
taipgi komercinę mokyklą. 1907 
m. perėjo į Laukaičio spaustuvę 
Seinuose, kur buvo leidžiamas 
„Šaltinis“. Bendradarbiavo vil
niškėje „Viltyje“. Nuo 1909 m. 
pradėjo savarankų knygų leidėjo 
darbą. 1911 metais grįžo į Vil
nių, įsteigė skelbimų kontorą, ir 
pradėjo leisti lietuviškas knygas. 
Pasirodė „švyturio“ almana
chas, išleido Krėvės, Šeiniaus, 
Maironio, Vaitkaus, Vaižganto 
ir kitų raštus. Iki 1915 metų J. 
Rinkevičius išleido 184 veikalus, 

’ i bendrai turinčius 17,155 pusla
pių, net 500,000 egžempliorių ti- , 
ražu.

1912 metais J. Rinkevičius 
pradėjo leisti pirmąjį lietuvių 
grožinės literatūros žurnalą “Vai 
vorykštę”, kuri sutelkė eilę jau
nųjų rašytojų, kaip Maironis, 
Vaižgantas, Binkis, Vienuolis, 
Krėvė, Šėmius, Mykolaitis, Gus
taitis, Sruoga, Kirša ir kt.

1915 m. buvo pakviestas į Pet
rapilį vykdyti Centrinio Lietuvių 
Komiteto nutarimus. Čia įstei
gė lietuvišką spaustuvę, organi- Į 
zavo knygų ir laikraščių leidimą, 
suorganizavo ir kurį laiką va
dovavo “Lietuvio Balso” admi
nistracijai.

Slaptas žygis j Lietuvą
1917 metais lietuvių komite

tas su visomis įstaigomis, taigi 
ir su spaustuve, persikėlė į Vo
ronežą. Kapsukas jr Angarietis 
nusavino spaustuvę bolševikų 
kontrolėn, palikdami Rinkevičių 
spaustuvės vedėju. Kai Rinke- šiemet Carver parke, Chica- 
vičius patyrė, jog bolševikai ren- goję, numatoma įrengti mau- 
giasi sunaikinti išleistąsias pat- Į 
riotines knygas, išgavo vagoną 
tariamai revoliucinei literatūrai 
gabenti į Lietuvą. Tuo prisideng 
damas ir rizikuodamas savo lais
ve, jis prikrovė vagoną lietuviš
kų knygų, sudėjo lietuvių orga
nizacijų archyvus ir dar paslėpė 
12 lietuvių, kuriuos bolševikai 
buvo pasilaikę įkaitais, ir visus 
pargabeno į Lietuvą.
Paskleidė 9,500,000 lietuviškų 

leidinių

Pagalba apskaičiuojant 
mokesčius

Piliečiai, kurie turi neaišku
mų, kaip užpildyti mokesčių 
blankus, gali atsiklausti telefo
nu DEarborn 2-4500. Nuo sau
sio 20 d. bus galima ir asme
niškai gauti patarimų, nuvykus 
į mokesčių rinkimo įstaigas. 
Blankai mokesčių 
Chicagoje pradėti
nuo gruodžio 27 d. ir per kele
tą dienų jau bus išsiųsti vi
siems.

įnešė jams 
siuntinėti

Mažėja mirtinos nelaimės
Chicagoje, automobilistų di

desnio rūpestingumo ir polici
jos griežtumo dėka, eina mažyn 
mirtinų susisiekimo nelaimių 
skaičius. 1952 metais jų buvo 
458, o 1953 m. — 440, gi 1955 
m. — 389, pagaliau 1956 m. — 
364, praėjusiais gi 1957 m. — 
318; taigi — vis eina mažyn. 
Bendras visų budrumas 
daug gyvybių išsaugojo.

Maudymosi baseinas žiemai

jau

j

Kunčienė Šusteraityt, Irena A- 
leksandra,

Kvederys Antanas ir Jurgis, sū
nūs Zidoriaus, iš 
Merlin Petronėlė,

Šilalės vai., 
sesuo Sofijos To
Chicagoje, 4418taksiu, užpuolė šoferi, trenke į įjušįenes, gyveno 

jo galvą ir atėmė $33. | So. Wood St.,
Mincevičius Julius, sūnus Au- 

Nauja psichiatrinė ligoninė ...Mincevičius Vincas,
Ties 183 gatve ir Harlem Navickis Aleksas ir Mykolas, s. 

Avė., Chicagos pietuose, atida- Mtkol°- Chester- Pa-
ryta nauja psichiatrinė ligoninė,, 
pavadinta Tinley Park Hospi- 
tal. Ji kainavo $14,000,000 ir 
joje galės sutilpti 480 ligonių.

j Sc. Wood St.,
■* —

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

R. Spalio 

Didžiosios atgailos 
Novelių rinkinys.

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

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

Mykolo,,
Palovaite Aldona,
Pieterytė Vaitkevičienė, Elzbie

ta, d. Baltraus, vyras Vaitkevičius, 
Antanas, kilę iš Jezno vai.,

Sajonas Jurgis ir Viktoras, 
Sakalauskas Vladas,- sūnus My

kolo ir jo duktė Elena,
Sinkevičius Jonas ir sesuo Juli

ja, vaikai Jono,
Sinkevičius Vincas,
Skinderis Gendrikas, sūn. Jono, 
Šusteraitytė Kunčienė, Irena A- 

leksandra,
Urbonas Alfonsas ir sesuo Ana

stazija, vk. Mateušo,
Vaitkevičienė Pieterytė Elzbie

ta, d. Baltraus, ,vyras Vaitkevi
čius Antanas, kilę iš Jezno vai.,

Vingiliauskas Petras, iš Šiau
lių.

Virbickas Jonas, iš Linkuvos v., 
siuvėjas,

Vitkauskas Jonas, sūnus Igna
co. iš Raseinių ap.,

Zalepuga Feliksas, sūnus Pra
no ir

Žukauskas Jonas, dėdė Konstan
cijai Sinkevičiūtei.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA

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

dymosi baseiną žiemai su tokiu 
permatomu stogu, kuris per 
ketvertą minučių galima nu
stumti į šalį ir turėti maudy
mosi baseiną po atviru dan- 
gumi, kaip tai yra patogiau va
sarą. Carver parkas yra ties. 
134 gatve ir Ellis. Baseinas bus 
124 pėdų ilgumo ir 68 pėdų pla
tumo.

Toliau — šiemet bus stato
ma sporto salė Marąuette par
ke. Ji kainuos $321,000. Eilėje

1918 m. Vilniuje įsteigė “Švy- kitų parkų uįpgj išdygs pasta- 
turio” bendrovę knygoms leisti, j ui sporto reikalams.

Į Padėjo išaugti “Spaudos Fon-! 
dui” Kaune; davęs 50,000 litų

■ kreditą, padėjo įsikurti “Dirvos” 
I bendrovei. Jo globoje įsikūrė 14

Jonas Rinkevičius
mirus tėvui, būdamas 11 metų, 
pėsčias su bulvių terbele ir vienu 
rubliu kišeniųje nuėjo į Vilnių. 
Taip jis pabėgo nuo sunkios pie
mens dalios, turėdamas mėlynes 
nuo mušimo betarnaujant pas 

i kietus ūkininkus. Išėjo dėdės iš- 
į lydėtas, kuris tris kartus jį per
žegnojo atsiskirdamas. Kai Jo- 

. nukas atsigrįžo, pamatė dėdę klū 
pantį rankas sunėrusį ir maldai 
iškėlusį.

Vilniuje iš pradžių valgykloje 
indus plovė, paskiau pateko į ku
nigaikščio Oginskio kiemsargio
padėjėjus. Čia jį kiek pamokė I knygynų Lietuvoje. Lenkų oku- 
kiemsargio sūnus ir susitaupęspuotame Vilniuje su kun. Raštu- 
pinigo pradėjo mokslą gimnazi-, čiu buvo įsteigęs slaptą lietuvis- j 
joje. Pristigęs lėšų gavo tarnybą I kų knygų centrą. Todėl lenkai 
Vilniaus konkės kontoroje — te-l 1923 m. Vilniuje sunaikino “Švy- 
lefonistu. Čia tedirbo žydai ir ru- j 
sai; buvo saugi vieta draudžia
moms lietuviškoms knygoms, ku 
rias jis ėmė uoliai platinti. Glo
bojant kunigams Ambraziejui, 
S takelei, kurie apmokėdavo nuo
stolius, knygos buvo parduoda
mos žemiau savikainos, nes tik 
labai jas nupiginus buvo galima 
prieiti prie neturtingų Vilnijos
lietuvių. Platino kalendorius, ele- viams Remti paaukojo knygų už 

.Tėvynės Sargą“, re- 10.000 litų. Iš viso yra paauko
jęs daugiau kaip 100,000 litų.

Uolus visuomenininkas
Velionis dirbo Vilniuje: Lietu

vių Mokslo Draugijoje, Lietuvių 
Dailės Draugijoje, Sąjungoje Lie 
tuvių Kalbai Ginti Lietuvos Baž
nyčiose, Vilniaus Kanklėse, Lie
tuvių Savitarpio Pagalbos Drau
gijoje, Lietuvių Susivienijime 
Rūta, Ryto Draugijoje, Talen
tams Remti Draugijoje, K. Čiur
lionio Vardo Meno Fonde; Kau-

tūrio” knygyną, gi 1930 m. len
kų peoviakai Kaune sudegino jo 
knygų sandėlį. Iš viso Lietuvo- 

i je, Petrapilyje ir Voroneže J. 
Į Rinkevičius išleido 1,418 lietu
viškus leidinius su 9,500,000 ben
dro tiražo. Velionis buvo ne tik 
uolus kultūrininkas, bet ir pasi
šventęs labdarys. Daug aukojo. 
Vien Draugijai Užsienio Lietu-

mentorius, 
Ilgines ir kitokias knygas.

1904 m. leidus spaudą J. Rin
kevičius perėjo dirbti į „Vilniaus 
Žinių“ spaustuvę. Čia įprato prie 
spaudos darbo, Adomiškio sla
pyvardžiu rašinėjo į laikraštį, da 
lyvavo visuomeniniame, kultūri
niame veikime.

X Spalvotas filmas, kurį pa
darė Balys Brazdžionis iš S. 
Barčus Radio programos gyve
nimo, bus demonstruojamas va
sario mėn. 2 d. Sokolų salėj, 
minint 25 m. šios programos 
sukaktį. Daugelis klausytojų 
matysite patys save, tai salėj, 
tai piknike ar kur kitur. Po fil
mo vyks labai graži programa, 
prašomi tautiečiai gausiai daly
vauti.

X Kaziui Pociui, gyvenusiam 
ir tebegyvenančiam Chicagoje, 
yra laiškas, kurį jis gali atsi
imti iš M. Kondrotienės, 6916 
So. Maplewood Avė., Chicagoj. 

iTel. HEmlock 4-9285.

J

%

ne — Dainos Draugijoje; Seinuo 
se — Žiburio ir Blaivybės drau
gijose ; Petrapilyje — C. Sasnaus 
ko Vardo Meno Dr-joj. Visur 
dalyvavo teatro veikloje.

1944 m. Vokietijoje gyveno 
Bad Mergentheime ir Schwae- 
bisch Gmuend. Į JAV atvyko 
1949 m. liepos 29 d. Visą laiką 
gyveno Chicagoje. Platesni jo 
atsiminimai spausdinami A. Vi- 
lainio - Šidlausko leidžiamoj “Už 
uolankoj”. Garbingojo velionio 
mirtis giliai nuliūdino ne tik jo 
našlę Rožę Bagdonaitę - Rinke- 
vičienę (6941 S. Washtenaw), 
bet ir visą mūsų tautą.

KAS KĄ IR KUR
— Vyrės, giedrininkių susirin

kimas įvyks š. m. sausio mėn. 5 
d.,, 4 vai. vakaro pas vyrės, gied- 
rininkę Oną Mickevičienę 6116 So. 
Artesian. Įėjimas iš kiemo.

Prašome visas nares atsilanky-' 
ti į šį sus-mą, nes bus svarstomi I 
svarbūs reikalai. V-ba

— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
Cicero skyrius šaukia metinį su
sirinkimą sausio 8 d. 7 v. v. Šv. 
Antano parapijos salėje. Bus ren
kama valdyba 1958 m. Po susi
rinkimo bus vaišės. Susirinkime 
dalyvaus ir sesuo Ignacijų.

Valdyba

Į

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
TBvų Marijonų Kongregacijų, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
pas save kandidatus j kunigus. TSvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe: 
Dievui leidžiant jie darbuosis ir Lietuvoje; 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius: 
skelbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai: 
darbuokitgs po Panelčs švenčiausios vSliava: 
stokite j TAvų Marijonų Kongregacijų: rašy
kite novlcių vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus ir koks svei
katos stovis. Laiškų siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE ROTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus j brolius, kurie 

vjtų įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. Labai pageidaujami mokų kokį amatų. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jčgas, gyvenimų ir sveikatų Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novicijato vedSJu: 
pažymėkite amžių, sveikatos stovį Ir užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILUS SEMINAEY, 
CLABENDON HELLS, ILLINOIS

J
MALONI STAIGMENA,

Kad įvairių 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 sintetiškumas: dai
niaus, išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų kalbą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
“Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

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

%

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545

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

KAS TIK TURI GERA SKON|, 
VISKį PERKA PAS LIEPOM)!

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

Modernlškiatmfa lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
m?-24-26 So Halsted St. Vietory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 

dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais 12—5 vai.
p

Mielam Colegai chirurgui
A. f A.

DR. ANTANUI ALEKNAI mirus, 
jo šeimai ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą.

Ohio Lietuviu Gydytojų 
Draugija

Split by PDF Splitter
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STANDARD FEDERAL JAU 60 MILIONŲ

Standard Federal Savings and tų mokėti nustatytu laiku: kad 
Loan bendrovė, vadovaujama fi- 
nasininko Justino Mackevičiaus 
jau pasiekė 60 milionų dolerių. 
Ji yra pati didžiausia ir turtin
giausia Amerikos lietuvių taupy
mo bendrovė. Kadangi dabar 
Lietuvoje privati nuosavybė ne
egzistuoja, tuo būdu ir taupy- 
bo bei skolinimo bendrovės ne
gali veikti, tai Standard Fede
ral bendrovė yra pati didžiausio
ji visame pausaulyje.

galėtume uždirbti, apmokėti ky
lančias išlaidas ir mokėti palū
kanas taupytojams. Reikia tau
pyti pinigus. Reikia juos inves
tuoti saugiai, kad nenueitų nie
kais.

Ar yra dar tebejaučiama 
pinigų stoka?

— Standard Federal pinigų 
stokos niekad nejautė ir nebe- į

I

Pradžioje bendrovė savo vei
kimą vystė labai kukliai su ke
liasdešimt tūkstančių dolerių ir 
toliau pradėto sparčiai augti ir 
garsėti, kai jos priešakyje atsi
stojo Justinas Mackevičius.

Jis yra kilęs iš ūkininkų šei
mos ir žinodamas, kaip sunkiai 
reikia pinigus uždirbti, žmonių 
santaupas saugojo labai akylai 
ir investuodavo bei duodavo pa
skolas tik ten, kur būdavo tikra 
garantija, kad pinigai nežus.

Didėjant indėliams ir bendro
vei plečiantis Standard Federal 
pirko dabartines patalpas, ku
rios yra puikiai pritaikytos fi
nansinei įstaigai ir klientų pa
togumui. Tie rūmai Archer ir 
Sacramento Avė. kampe išsiski
ria iš visų kitų pastatų savo di
dingumu.

Prieš keletą metų Standar Fe
deral savo pranešimuose su pa
sididžiavimu skelbdavo kad tur 
tas siekia 40 miilonu dolerių, bet 
jau 1957 m. pabaigoje prašoko 
ir 60 miilonu dol. sumą.

Didėjant bendrovės kapitalui, 
lygiagrečiai yra didinamas ir at
sargos kapitalas, kuris pasiekė 
beveik 6 milionus dolerių.

Bendrovės padėtis visais at
žvilgiais yra stipri, tai nuo š. m. 
sausio 1 d. visiems taupytojams 
palūkanas už indėlius padidino 
dar vienu ketvirtadaliu procen
to.

JUSTINAS MACKEVIČIUS

jaučia, — atsakė J. Mackevičius. 
— Visą laiką skolinome ir dabar 
tebeskoliname pinigus namams 
pirkti ir statyti. A. D.

('111CAGO.JE
Sugavo užpuolėją

Chicagos policija areštavo 
Charles Cochrane, 21 m. am
žiaus, kuris buvo nuskriaudęs s 
vieną raštininkę. Kai ta 19 m. 
amžiaus mergina ėjo į savo au
tomobilį, jisai įrėmė į jos nuga
rą peilį ir Įsakė vežti tolyn. Ją 
nuskriaudęs, jisai dar ją laikė 
apie valandą laiko automobily, 
liepdamas jį nuvežti kitur. Už
pultoji pranešė policijai, kuri 
su ta .mergina vaikščiojo po ta
vernas. Vienoje iš jų buvo ras
tas tas piktadarys, kurį minė
toji mergina atpažino.

Afrikiečių auklėjimui
Chicagos universitetas yra 

vienas iš trijų JAV universite
tų, kurie dalyvauja profesorių 
ir studentų pasikeitimo progra- 

. moję su Pietų Afrikos augšto- 
Reikia saugoti, kad šiomis mokyklomis. Tą progra- 

remia savo lėšomis Fordo

J. Mackevičius, užklaustas, ką 
daro, kad nebūtų ekonominio su- 
krėtffno, atsakė:

— Kai laikai geri, tai pinigus 
taupome, juos dedame į atsar
gos fondus, kad blogesniems lai
kams atėjus turėtume kuo mo
kėti. Apie 40 milonų dolerių 
esame- investavę i įvairias JAV 
obligacijas kurias labai lengvai 
galima paversti grynais pinigais. 
Be to žiūrime, kad pas mus pa
dėti žmonių pinigai būtų saugiai 
investuoti. 1 
paskola būtų gera ir duota pati- 
kimiems žmonėms; kad jie gale- fondas.

Gimė senelio mašinoje
Arthur Paul Evans gimė sa

vo senelio mašinoje. Atsitiko 
taip: Arthur Evans, 25 m. am
žiaus, skubiai rengėsi vežti savo 
žmoną Normą, 23 m. amžiaus, 
į ligoninę. Tačiau savo mašinos 
negalėjo užvesti. Tada jisai 
greitomis pasiskolino žmonos 
tėvo mašiną. Bevažiuojant į 
Little Company of Mary ligoni
nę gimė pakeliui, Evergreen 
Parke, senelio automobily.

Nauju metų įsikaušėliai
Šiemet Naujų metų dieną Chi

cagos policija areštavo 25 įsi- 
kaušusius vairuotojus. Eilė ki
tų nebuvo nubausti, bet polici
ja jiems padėjo pasiekti namus, 
kaikuriais atvejais buvo pa
šaukti taksiai, kurie nebetvirtų 
kojų automobilistus nugabeno 
namo.

Chicagos skolos
Šiuo metu Chicagos skolos, 

daugiausiai pasidariusios par
duodant paskolų bonus, siekia 
$449,358,000.

Išmokėjo $106,000,000

Fordo fabrikuose Chicagos 
apylinkėse šiuo metu dirba 
17,151 tarnautojas. Per 1957 
metus jiems algomis išmokėta 
$106,000,000.

Speigas žemiau nulio
Kelinta diena Chicagoje stip

rus speigas; šaltis nakčia į 
penktadieni priemiesčiuose bu
vo žemiau nulio.

$49,500,000 mokyklų 
statybai

Chicagos Švietimo taryba sa
vo 1958—1959 m. biudžete mo
kyklų statybai numatė $49,500,- 
000.

Kiek vedybų
Per 1957 metus Chicagoje 

įvyko 42,697 sutuoktuvės; per 
1956 metus sutuoktuvių buvo 
1,727 daugiau.

Krepšinio varžybos
Vakar naktį Chicagos katali

kų mokyklų krepšinio koman
dos pradėjo varžybas dėl čem
pionato.

Skaitytojų nuomones

Skelbkitės "Drauge'

FREE Souvenir

PEOPLES SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

STAHUT W. tOM

orrict hours

P e o p I e s 
te, jūs galite 
►įskaitą pas

XUffTT Of 
rot* savms

Every Visitor !

INSURED

Bet tik trys nuošimčiai tų • Nepakenčiamos sąlygos. Iš 
vedyboms kandidačių galvoja Kolbergo uosto į Roenne, Born- 
apie šeimininkavimą,ar kad iš- i 
imtinai pasišvęsti namų šeimi
ninkės pareigoms. Kitos norėtų 
turėti vaikų, bet joms nepatin
ka vaikų auginimas ir auklėji
mas.

Žinant tokį Amerikos mergi
nų nusistatymą, jauniems vy
rams jau iš anksto reikėtų pa
siruošti tvarkytis virtuvėje ir 
pradėti lankyti speciales mo
kyklas, kur pramoktų kūdikiais 
rūpintis ir vaikus auginti.

Detroito baimė
Spaudoje paskutiniu laiku 

lo daugiau balsų apie Pasaulio 
Lietuvių seimą. Kaip kur šis įvy
kis atnešė baimės šešėlių. Seimų 
buvo daug, jų bus ir ateityje. Di- j 
dysis baubas — 1958 metais šau
kiamas ALT kongresas. Nevisur 
jo baimės dydis yra vienodas. 
Kai kur į viską žiūrima ramiai, 
santūriai, be nusiminimo ar pa
grįstos baimės. Tačiau, perskaičius 
V. Kutkaus rašinį “apie seimus’’, 
susidarė įspūdis, kad didysis sei
mų baimės taškas susikoncentra- 

i vęs Detroite. Kiekvienam pado-' 
. riam lietuviui, kaip visuomenės 
[ veikėjui, taip ir eilniam, rūpi, kad 
visi suvažiavimai, seimai, konfe
rencijos bazuotųsi vienybės ap
jungimo dvasia. Toliau, kad būtų 
pravestas- tinkamai ir su reikiama 

: reklama, kuri reikalinga vedamai ; 
i kovai su tėvynės pavergėju.

Jokios baimės nėra, kad dažni 
seimai ar konferencijos skaldo mū 
sų vienybę ir blaško kovos jėgas. 
Ko daugiau seimų ar suvažiavi
mų, tuo geriau. Jų atgarsis, kar
tais mažesnis, atsispindi ameriki- 

| nėję spaudoje. Kalbėti apie mus pa 
I čius išjudinantį veiklos nerangu
mą netenka, nes spaudoje ir šiaio 

j visuomenėje jaučiamas aptarimas 
: ir diskutavimas suvažiavimo ir ja- 
j me paliestų reikalų. Palaikydamas 
tų nuomonę, kurie nesibijo daug 
seimų, konferencijų, siūlau vengti 
ruošti tokias konferencijas ar sei- 

šiai. Dažnai seimai ar konferenci- 
! jos, kad ir trumpo laiko skirtumu, 
S neišblaškys mūsų jėgų, i__
pins kovos dvasios, bet daugiau mongolai, estai, latviai, lietuviai, 
jungs ir stipriau pajudins tas jė- rusaį įr visos kitos tautos — cr<2 Q Ir 11 C?5TXmimo loilrnni -nz^ii

klausykite! Čia pat cituojami | 
Chruščevo prancūzui Mollet 
1956 m. gegužės 21 d. pasaky
tieji žodžiai: “Kai kaikurie as-: 
menys teigia, kad tam tikros 
tautos dar nėra pasiruošusios sa 
vajai nepriklausomybei, mane 
ima didžiausias juokas!”

Žinoma, šio straipsnelio apim
tis jokiu būdu neleidžia čia per
teikti nė dešimtosios dalies visų 
tekstų o ką jau ir bekalbėti apie' 
spalvingas iliustracijas. Negali 
būti jokios abejonės, kad šis lei
dinys gali turėti nemažą pasise
kimą, nen jo popularus ir links
mas stilius, nors ir kalbant apie 
labai rimtus dalykus, skaitytoją i 
kažkaip jau iškart patraukia ir 
sudomina. Be to tas pats žurna
las, jo speciali laida, išleista ir Į 
anglų, prancūzų bei italų kalbo- i 
mis. Besidomintiems ar norin-Į 
tiems jį įsigyti, štai ir adresas: 
“Tarantel - Press”. Berlin W.15, 
Joachimstaler Strasse 28.

iški-

Daugiausia maistui
Amerikiečių šeima daugiau

sia išleidžia iš savo biudžeto 
maistui, paskui seka kiti reika
lai.

“Tarantela
(Atkelta iš 3 psl.)

nės globos, nes Lenkijoj sąlygo 
jiems esą nepakenčiamos. Laiv< 
lyje turėjo ir kalėdinę eglutę.holm atplaukė žvejiniu laivu ke

turi lenkai — tėvas, motina, sū
nus ir dar vienas žvejys — ir pa
prašė Danijos vyriausybę politi-, turėtų 300,000 vyrų armiją.

• JAV norėtą, kad Japonu

rasas sako: “Visu šalių proleta
rai. nusiraminkite!’’

Paskutiniame puslapy — stam 
bus kreipimasis: “Achtung!” 

mus, _kurie kenktų vienybės dva- (Dėmesio!) vengrai, rumunai, 
-- ------- bulgarai, čekai slovakai, ryt. vo- 
nesusilp- kiečiai, tibetiečiai, š. korėjiečiai,

gas. kurios svyruoja, laikosi neu
traliomis, apimtos pesimizmo, aD- 
tingusios ir prisnūdusios. Kiek
vienas rimtas ir apgalvotas jude
sys atnaujina sustingimą, apvalo 
rūdis, kurios trukdo suktis. Mes
kime bereikalingą išvietintos poli
tikos miražą. Juo mes nepasitar
nausime nei sau, nei likusiems 
krašte, nei priartinsime tėvynei 
laisvės dienas. Gražūs sapnai, bai
mės fantazija telieka pramogoms, 
bet ne rimtam darbui. Jei kas ne
galės dalyvauti viename seime, tas 
galės dalyvauti trečiame, gal ket
virtame ar penktame. Reikia -tik 
visus seimus ar konferencijas rem 
ti. padėti pagal kiekvieno turimas 
išgales ir sugebėjimą. Baigsiu su 
Maironiu: na, vyrai, tik pajudinki
me 

i 
I .

žemę!
K. Taurus

Vaikai ir auginimas
Apklausinėjimais buvo patir

ta, apie ką svajoja ir galvoja 
mergaitės nuo 15 metų iki 18- 
metės merginos. Visos jos at
virai pasisakė, jog didžiausioji 
jų svajonė yra... ištekėti.

Pranešu giminėms, draugams ir pažįsta
miems kad po sunkios ir ilgos ligos š. m. sau
sio 2 dieną mirė mano brangus vyras

A. t A.

I

i

i

JONAS RINKEVIČIUS
Buvęs lietuviškų knygų leidėjas Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčio
je, 6845 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks pir
madienį sausio 6 d., 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Švenč. P. M. Gimimo bažnyčią. Po gedu
lingų pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdus — žmona Rožė
Informacijoms skambinkite REpublic 7-8600

A. A

PRANCIŠKUS KAZDELEVIČIUS
(KAZDELLE)

Gyveno 917 8th St., \Vaukegan, III.
Mirė sausio 1 d., 1958, 3:15 vai. ryto.
Gimė birž. 15 d., 1882, Lietuvoje. Kilo iš Kauno guber

nijos, Telšių parapijos.
J Ameriką atvyko 1913 m.
Paliko dideliame nuliūdime posūni Antaną Gustą, jo žmo- 

j ną Jeanette, anūkes Sharon ir Phyllis Dukterėčias: Seserį M. 
Vincentą, S. K. S. ir Oną Sutkienę, Liudviką Mickienę, Vik- 

| toriją Andrulienę ir jų šeimas. Sūnėnus: Vincentą Zupkų ir 
Charles Petrauską ir jų šeimas kitas gimines, draugus ir pa- 

I žįst amus.
Kūnas pašarvotas Petroshiaus koplyčioje lOth ir Sheri- 

dan Rd., North Chicago. III.
Laidotuves įvyks šeštad. sausio 4 d., iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionieH sielą. Po pa

maldų bus nulydėtas į Ascension kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių <brekt. Peroshius, Tel. DExler 6-09G5

ED w ARD J. KARLAVICH
Mūsų mylimas sūnus mirė 195” m. gruodžio niėn. 28 d. ir 

palaidotas gruodžio mėn. 31 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo jį Į poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kleb. prel. J. A. 

Paskui, kun. V. Zakarauskui ir kun. L. Vaišvilai, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. Makarui, 
kuris pasakė pritaikintą pamokslą, ir kun. L. Vaišvilui, kuris pa
lydė.ii. velioni į kapines. Dėkojame kun. J. Makarui už atkalbė
jimą rožančiaus koplyčioje. Nuoširdus dėkui visiems, kurie už
prašė šv. Mišias už jo sielą.

Dėkojamo visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dėkojame 
solistui A. Braziui už giedojimą koplyčioje ir bažnyčioje. Dėko
jame vargonininkams: A. Giedraičiui, L. Šimučiui, K. Gaubiui, 
\. Daukšui, \ . Baltrušaičiui ir A. Mondeikai už giedojimą. Dė
kojame Don \ amas Post nariams, kurie atliko militarines apei
gas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Dėkojame kun. A. Švedui, 
M. I. C., Posto kajielionui už pasakytą kalbą koplyčioje. Taip 
pat deko.jame Don \ amas Post Auxiliary narėms, bei Voiture 
Locale 220; 40 and 8 už apeigas koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams, Don Varnas Post nariams, ir visiems, 
kurie pareiškė mums tc,je liūdesio valandoje užuojautą. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui Steponui Lackavviez. kuris maloniu patar
navimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Tėvai NIKODEMAS IR AMELIA KARLAVICH

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI mirus, 
jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
ir drauge liūdime.

Dr. Aleksandra Bernatavičiūtė-Raslavičienė 
Dr. Vincas Raslavičius

A. t A.

ONAI CARNECKIENEI mirus, 
jos vyrui ir šeimai gilaus liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

B., L. ir R. žiūraičiai

R. t R.
PRANUI VALIULIUI mirus, 

jo sūnui Karoliui, dukrai Elenai ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Aleksandra, Vincas ir Polius Raslevičiai

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI mirus, 
jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi t

Dr. A. Lipskis su šeima.

A. t A.

DR. ANTANUI ALEKNAI mirus, 
jo žmoną ir sūnus nuoširdžiai užjaučiu ir kar
tu liūdžiu savo krikšto tėvelio netekus.

Violeta BarcevičHts

Dėl mylimo tėvelio ir vyro
A. t A.

DR. ANTANO ALEKNOS mirties, 
Jūrų skautams Alfredui ir Vytautui ir jų ma
mytei Elenai giliausią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Chicagos jūrų skautai ir skautės
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