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PREZIDENTAS TARĖSI SU GYNYBOS VADAIS 
Kanadoje verbuojami savanoriai 

lakūnai Formozai ginti 
Mūsų bendradarbis patyrė, kad be dideles reklamos 
šiuo metu Kanadoje taut. Kinija jieškanti savanorių 

savo aviacijai 
Ar tik ne prieš penkiolika 

metų, spauda daug vietos sky
rė amerikiečių lakūnų junginiui 
"Flying Tigers", kuris sėkmin
gai padėjo kiniečiams grumtis 
ir kovoti prieš japonus. Tą da
linį, gen. Claire L. Chennault 
vadovaujamą, sudarė savanoriai 
jauni amerikiečiai, kurie net ir 
neturėdami jokių karinių laips-! 
nių, visdelto kiniečių — japonų 
kare suvaidino dideles svarbos 
vaidmenį. Nevisada jie jieško-
davo tiesioginių susidūrimų su 
japonų kariuomene ar aviacija, 
bet savo uždaviniu jie laike nai 
kinti svarbiuosius taikinius už
frontėje. Buvo bombarduojami 
municijoS sandėliai, tiekimo ir 
pristatymo bazės, aerodromai, 
bandomi naikinti ryžiai. 

Aišku, japonų patiti nuosto
liai atsiliepdavo tiesiogiai ir į 
pirmųjų fronto linijų padėtį, 
nes planingai ir tiksliai būdavo 
naikinama visa kariuomenės tie 
kimo sistema. 

Todėl nereikėtų stebėtis, kadj 
ir šiandien visiems, kurie tik 
rūpinasi rimtoka padėtimi Azi
jos žemyne, atėjo mintis, jog 
pats laikas pasinaudoti panašia 
sistema, kuri sėkmingai veikė ir 
kare prieš japonus. Nors ofi
cialiai gen. Chennault pavardė 
ir neminima, bet taut. Kinija 
ėmėsi iniciatyvos sukurti pana
šų aviacijos dalinį į "Skraidan
čius tigrus", kurie šį kartą jau 
visą savo jėgą ir patirtį kreip
tų Kinijos žemynan kovai prieš 
raudonuosius. 

Ir nors oficialiai Kanados vy
riausybė nieko nenorinti žinoti, 
bet nekliudanti ką tik atsiųstam 
iš Formozos žymiam kiniečių la
kūnui Albertui Mah (gimęs Ka
nadoje) patylomis verbuoti jau 
nus kanadiečių lakūnus, planuo
jamam aviatorių daliniui suda
ryti. Kinietis pareigūnas nor3 ir 
labai stengiasi, bet bent iki šioi 
jam nepavyko gauti bent vieno 
savanorio, užimančio betkurį 
svarbesnės reikšmės valdinį po
stą Kanadoje, bet šiaip nuoty
kius mėgstančių ir pasižadėju
sių surasta jau daugiau 100 as
menų. 

Užverbuoti lakūnai bus ap
mokomi Formozos bazėse ir 
jiems bus patikėti amerikiniai 
Sabrejet naikintuvai. Lakūnų 
alga — $30,000 metams, gi pini
gai, suprantama, kad ir netie
sioginiai, bus sumokėti ameri
kiečių, nes Jungtines Valstybės 
kitais metais planuoja Formo
zos reikalams išleisti net 100,-
000,000. Yra duomenų, kad, jei 
tik pasiseks šis vajus Kanadoje 
ir kiek vėliau JAV, suformuotos 
oro eskadros vadu vėl bus pa
kviestas gen. Chennault, kuris 
puikiausiai pažįstamas savo di
delėmis simpatijomis taut. Ki
nijos. 

Šiuo metu jis vadovauja pri
vatinei oro susisiekimo ir trans
porto bendrovei "Chlna Air 
Transport", bet savo lakūnų ei
lėse, jis turi gražų būrį tų pa
čių pilotų, kurie taip gražiai 
buvo užsirekomendavę ir "Skrai 
dančiųjų tigrų" veikimo metu. 
Aišku, reikalo atveju, jie, tik

riausiai, ir sudarysią patį nau
jųjų "tigrų" eskadrilės bran
duolį. Tik šiuo kart jų taikinius 
sudarys neaprėpiami plotai, nuo 
šiaurinės Korėjos pakraščių iki 
pat Indokinijos sienų, jos džiun 
gliu. 

Ne tik paskiausieji įvykiai prie 
Kinijos krantų, bet ir šis prane
šimas, nors iš kar t žvelgiant, 
gal ir neatrodytų toks svarbus, 
jau neabejotinai reiškia įvykių 
suaktualėjimą minėtame regio
ne. Kitas jau sektų klausimas, 
kaip jie rutuliuosis toliau. Fak
tai rodo, kad ruošiamasi įvai
rioms aplnikybėms ir netikėtu
mams. 

t 

Antras uraganas 
paliete N. Angliją 

BOSTON, Mass. Uraganas 
Edna, penktasis šių metų uraga
nas, skilo pusiau ir paliesdamas 
Massachussets bei Maine kran
tus nusiaubė rytinius Kanados 
pakraščius ir nuūžė į Atlantą. 

Uraganas, grasinęs Naują 
Angliją nusiaubti antru kart 
per dešimts dienų, suskilo virš 
Cape Cod įlankos. (Dalis nuūžė 
į Atlantą, o kita dalis, palietusi 
Bostono apylinkes, nusiaubė 
Maine ir Kanados dalis). 

Bar Harbor ir Od Orchard 
Beach, Me., garsios vasarvietės, 
ir dalys Nova Scotia ir New 
Brunswick provincijų, Kanado
je skaudžiai nukentėjo. Maine 
valstybė buvo atkirsta nuo kitų 
Naujos Anglijos dalių. Nuosto
liai dideli. 

Kiti Atlanto pakraščiai, nuo 
New Jersey šiaurėn sulaukė di
delių liūčių ir audrų. Vietomis 
18 valandų laikotarpyje iškrito 
net 7 coliai vandens. Uragano 
piliestuose kraštuose telefono 
susisiekimas nutrauktas ir ke
liai išplauti. Mirčių buvo 13, ku
rių didžiausia dalis įvyko susi
siekimo nelaimėse. 

Atleistas vyriausias 
Viet Nam karo vadas 

SAIGON, Indo-China. Vy
riausias Viet Nam karo vadas 
buvo atleistas iš savo pareigų 
neva dėl neklusnumo. Premie-
ras Ngo Dkih Diem įsakęs ge
neralinio štabo šefui, generolui 
Nguyen Van Hinh vykti Pary
žiun "6 mėnesiams pasimokyti." 
Generolui atsisakius tai padary
ti, jis buvo atleistas iš pareigų. 
Iš kitų pranešimų iš Saigon 
gaunasi įspūdis, kad vyksta as
meninė kova tarp šių dviejų va
dų. Hinh šalininkai, susirūpinę 
dėl komunistų infiltravimo pa
vojaus, teigia, kad reikalinga la
bai stipri ranka prie valdžios, 
norint sulaikyti raudonųjų lai
mėjimą rinkimuose kitais me
tais. 

Atsimink rugsėjo 19 d. 
Chicagos meras Kennelly rug

sėjo 19 d. paskelbė „I Am An 
American Day" Chicagoje. Tą 
dieną bus paradai ir masiniai 
susirinkimai. 

VISI GERI REPUBLIKONAI SUTINKA IKE 

Kur raudonieji bus sulaikyti? 
Svarbi JAV gynybos vadų konferencija gali nu

lemti visą pasaulio ateitį. Svarbiausias klausimas For
mozos gynimas. 

Papusryčiavę vasariniuose Baltuose Rūmuose, Denver, Col., kur prezidentas Eisenhovver praleidąia atostogas, vidurvaka-
riniii valstybiy rcpublikonu oorganizacijy vadai nusifotogra favo su Ike. Grupėje iš kaires j deSinę stovi: Ray Bliss, Ak-
ron, Ohio; Morton Hollingsworth, Springfield, 111. ir Charles Haskell, Denver, Colo. 

Gen. Zwicker nusistatęs prieš 
Sen. McCarthy-Gen. Lawton 

WASHINGTON. Maj Gen.' susidaręs įspūdį, jog Zvvicker 
Lavvton liudijo, kad Gen. Zwic- j tada buvęs labai nepalankiai nu 
ker buvo nepalankiai nusistatęs j sistatęs prieš Sen. McCarthy. 
prieš Sen. McCarthy pirmiau' 

CHIANG LĖKTUVAI PUOLA 
RAUD. KINIJOS KRANTUS 

TAIPEH, Formosa. Chiang 
Kai Sheko lėktuvai ir karo lai
vai jau 7 dieną iš eilės bombar
duoja Raudonosios Kinijos pak- j jog 30 vokiečių aviacijos specia-

negu buvo to senatoriaus ap
klausinėtas. Sen. McCarthy prie 
šai teigia, kad jisai apklausinė-
damas Gen. Zwicker labai ne
mandagiai ir tiesiog įžeidžian
čiai pasielgęs. Gynybos Sekreto
rius Wilson paaiškino, kad Gen. 
Lawton galįs liudyti apie tokius 
dalykus, kurie aiškiai neuždraus i kariuomene jis atsisakė šių pa 
ti Prez. Eisenhower įsakymu. reigų( taip pat liudijo apie FBI 
Lawton tada grįžęs j liudininko dokumentą, 
kėdę tvirtino, jog nors neatsi- VVatkins, komiteto advokatas, 

Jau baigtas paties Sen. Mc
Carthy apklausinėjimas. Daug 
laiko praleista klausinėjant apie 
McCarthy turimą FBI dokumen
tą, kuris ginče su kariuomene 
sukėlė tiek daug triukšmo. 

Buvęs McCarthy Komiteto ad
vokatas Roy Cohn (po ginčo su 

menąs pasikalbėjimo žodžių ir 
turinio, visgi iš pereitų metų 
gruodžio mėnesio turėto pasi-

De Furia apklausinėjimo metu 
taip žiauriai McCarthy puolęs, 
kad pats Sen. VVatkins už jį at-

raščius Amoy srityje. Šių me
tų rugsėjo 3 d. raudonieji ap
šaudė Quemoy salą, kurioje įsi
tvirtinę apie 30,000 Chiango ka
rių. Quemoy sala tėra tik 7 mai-
lės nuo Kinijos krantų. Quemoy 
įgulos vadas praneša, kad rau
donieji turi sukoncentravę 100,-
000 rusų apginkluotų karių (ne
toli Quemoy ir teigia, kad 40,-
000 tų karių yra Korėjos karo 
veteranai. 

Maj. Gen. VVilliam Chase, 

ris tikrai bus paliestas šiame po
sėdyje, tai Vakarų Vokietijos 
įjungimas į Europos gynybą. 
Anglijos užsienių reikalų minis-
teris šiuo klausimu kaip tik da
bar važinėja po Europos sosti
nes jieškant paramos šiame rei
kale. 

Denveryje šiuo pačiu metu 
prezidentas tarsis su Valstybės 
Sekretorium Dulles kitais Euro
pos ir Azijos klausimais, o su 
Saugumo Departamento pareigu 
nais ir JAV Prokuroru Brow-
nell naujo prieškomunistinio įs
tatymo vykdymo reikalais. 

Brazilija laukia 
50,000 japonu 

Brazilijos imigracijos įstaigos 
patvirtino dvi sutartis su japonų 
koncesionieriais. Tomis sutarti
mis Brazilijos vyriausybė leidžia 
imigruoti 9,000 japonų šeimų. 
Vidutiniškai japonų šeima susi
daro iš 6—7 asmenų. Tad ma
noma, kad per tam tikrą laiką 

(Saksonijoje. Tų repatriantų1 įvažiuos į Braziliją apie 50,000 
specialistų tarpe yra prof. Baa- japonų. Iki šiol visa imigracija 
de, buvęs Junkers dirbtuvių vy- į Braziliją koncentravosi Sao 
riausias konstruktorius, ir prof. Paulo valstybėje, kurios klima-
Bock, buvęs vokiečių lėktuvų tas europiečiams pakeliamas, 
bandymo įstaigos technikos va
dovas. 

Minėtoji tardymo komisija tu
rinti duomenų, jog tie specialis-

DENVER. Prež. Eisesnhower 
sušaukė JAV gynybos Tarybos 
nepaprastą posėdį Colorados 
valstybės sostinėje. Gal pats 
svarbiausias klausimas, kurį tu
ri išspręsti gynybos vadai, tai 
yra Formozos gynimo reikalas. 

Įsakymas laivyno ir oro jė
goms ginti Quemoy ir kitas 
Chiang laikomas salas gali įvel
ti JAV į karą su Raud. Kiniją. 

Iš kitos pusės, tų salų atida
vimas raudoniesiems be šūvio 
gali būti komunistų palaikytas 
silpnumo ženklu ir t iktai iššauk 
tų tolimesnius agresinius veiks
mus kitose pasaulio dalyse. 

Kitas svarbus klausimas, ku-

Gręzinti vokiečių 
aviacijos specialistai 

Vakarų Berlyno laisvų juristų 
tardymo komisija gavo žinių, 

listų grąžinti iš Sovietų Sąjun
gos į Rytų Vokietiją ir laikinai 
apgyvendinti P ir n o s mieste 

Dabar Brazilija nusistatė iš 
pietų naujus imigrantus nukreip 
ti į šiaurę, kurios klimatas eu
ropiečiams visai nepakeliamas. 
Taigi japonai važiuoja į šiaurinę 

kalbėjimo su Gen. Zwicker, pats siprašė Sen. McCarthy. 

tai praėjusiais metais be per 
JAV "karinės pagalbos patarėjų I tr™kos dirbę Sovietų aviacijos l į į į S j į J ^ jTems'"pavedama 
vadas atvyko pasitarti su įgulos ] i r r a k e t l * patobulinimo srityje ir l ė g t i d ž ū t o g k u l t ū r ą ] r gnmos 

vadais. k a d J i e n u l e m * S o v i e t u ****** produkciją. 
toje srityje. 

Kokius uždavinius tie žmonės Jau atvyko 48 japonų šeimos 
gaus Rytų Vokietijoje, tuo tarpu j ir įsikūrė Amazonės upės basei-
minėtoji komisija nežino, bet ma j ne, Mato Grosso ir Bahia valsty-

Murphy išvyko Europon 
gynybos reikalais 

VVASfflNGTON. JAV Valsty
bės Sekretoriaus Dulles vyriau
sias pagelbininkas, Robert D. 
Murphy išvyko Europon svar
biais gynybos reikalais. Jam pa
vestas specialus uždavinys pa
tirt i pažiūras į Europos gyny
bos reikalu svarbesnėse sostinė
se. Jis aplankys Londoną, Bon-
ną, Paryžių, Romą ir gal kai 
kurias kitas sostines. Tarp kit
ko jam pavesta sužinoti kaip 
reaguotų tos šalys, jei JAV kon
gresas pravestų įstatymą, atsi
sakantį duoti pagalbos šalims, 
atsisakančioms įsijungti į EDC 
ir jos formuojamą tarptautinę 

Benelux šalys už 
vokiečių apginklavime 

BRUSSELS, Belgija. Angli
jos užsienių reikalų ministeris | 
Eden įtikino Belgijos, Olandijos 
ir Luksenbergo užsienių reika
lų m'inisterius atvykti Londonan 
dar šį mėnesį pasitarti vakarų I 
Vokietijos įjungimo į Europos j 
gynybą reikalu. Belgijos Spaaki 
tai paskelbė spaudai, tačiau jo- j 
kio platesnio pranešimo to rei
kalu nepadarė. Manoma, kad 
Benelux kraštai sutiko, kad Vo
kietija būtų įjungta į NATO or
ganizaciją . 

kariuomenę su vokiečių dali
niais. 

Vokietis veda Amerikos 

Laisves atsišaukimai 
Kaune 

Pavergtoje Lietuvoje laikas 
nuo laiko pasirodo atsišaukimai, 
kviečią tautiečius nenustoti vil
ties, kad Lietuva vėl bus lais
va. 

Gautosiomis žiniomis, 1953 m. 
per Visus Šventuosius (lapkr. 1 
d ) Kauno kapinėse Dariaus ir 
Girėno paminklinio kapo rūsyje 
buvo ištiesta Lietuvos trispalvė 
vėliava ir aplinkui pribarstyta 
proklemacijų (spaudintų ir ran
ka rašytų), kurių turinys buvo 
maždaug toks: "Brangūs bro
liai lietuviai! Šiandien patiesia
me mūsų tautos vėliavą prie Da
riaus ir Girėno kapo, bet greit 
tikimės galėsią ją iškelti ir viso
je laisvoje Lietuvoje." 

Prie kapo susirinko apie 700 
kauniečių, kurie stebėjo, kaip 

no, jog jie nebus laikomi be dar
b o / 

bėse, t. y. karštame ir drėgname 
klimate. 

Rusai vilioja Vakaru Vokietiją 
lenku žemės pažadais 

Du pasaulio milžinai — Ame 
rika ir Sovietų Rusija — šian 

špionažą Europoje 
VVASfflNGTON. JAV vyriau

sias seklys Europoje yra atpa
žintas kaip buvęs vokiečių kari
ninkas. Jis yra vienas tų, apie 
kuriuos daugiausia kalbama Eu
ropos sostinėse. Esama visokių 
gandų apie jo vardą ir rangą 
vokiečių kariuomenėje. Žinoma 
tik, kad jis kasmet praleidžia 
tarp 5 ir 8 milijonų dolerių JAV 
pinigais šnipinėjimo tikslams. 
Jo vardas yra Reinhardt Gehlen. 
Esama gandų taip pat, kad jis 
buvo pradėjęs sekti Dr. Otto 
John, Vokietijos saugumo šefą, 
kuris pabėgo pas rusus. 

Rusų laikraščiai isteriškai 
puola Gehlen apibudindami jo 
veiklą kaip bandymą atgaivinti 
nacizmą Vokietijoje. Europos ir 
pačios Vokietijos augštieji pa
reigūnai yra šalčiau nusistatę 
Gehlen atžvilgiu negu amerikie
čiai, nes jis savo veikloje nau
doja daugeli buvusių nacių 
špienažo korpuso elito. Sako
ma, kad Gehlen, esąs griežtai 
nusistatęs prieš 'komunistus, taf-
čiau kaip profesionalas seklys 
jis galėtų lengvai nukrypti ton 
pusėn iš kurios papūs geresnis 
vėjas. ^ 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

dien grumiasi dėl Vokietijos. 
Esama žinių, kad Kremlius ta
riamai siūlo Vakarų Vokietijai 

atvykę milicijos pareigūnai ner-, Pomeraniją ir dalį Silezijos, 
vinosi dėl šios tautinės mani- \ k a d t i k jį p r i i m t ų r u s u p i a n ą 
festacijos ir grobstė proklama- j Vokietiją suvienyti, 
cijas. Būdinga, kad milicininkai, Pomeranija ir Silezija vra da-
prieš nuimdami vėliavą, ilgai ta-, b a r t i n ė s Lenkijos dalys, 
rėsi, kaip tai įvykdyti, nes jie | T a i b ū t u > j e i t i e s E | r u s ų ^ 
bijojo, kad vėliava gali būti su- s a c i n i s b a n d y m a s a t s v e r t i A m e . 
jungta su sprogstamąja medžią-; r i k o s i r Ai*Hjo« pažadus suteik 
*>a# Į ti Vokietijai ribotą suverenumą. 

Lenkų pažiūros šiuo reikalu 
nežinomos. Tačiau, sakoma, kad 
tautų rubežiai neprivalo suvai-

—Naujas žemės drebėjimas supurtė OrleansviUe, Algeria mies
tą. Tai jau 10 drebėjimas uzrekorduotas šioje apylinkėje. Iš griu
vėsių iškasta daugiau kaip 700 žuvusių lavonai. 

—6 šių metų uraganas kilęs Meksikos įlankoje atsimušęs į tos 
šalies kalnuotą pakrantį, išliejo savo jėgas be jokių nuostolių. 

—Nepaprastai didelis uraganas, vadinamas taifūnu, pralenkęs 
Okinawa salą, nuūžė Japonijos link. JAV radaro daliniai prane-
ša, kad taifūno akis virs 50 mylių pločio. 

—Anglijos užsienių reikalų ministeris keliauja po Europos sos
tinės EDC atgaivinimo reikahi. Eden nori prikalbinti Europos 
šalis įtraukti gynybos ratelin ir Vakarų Vokietiją. 

—Vokietijos Schleistveig-Holstein provincijoje vykstą rinkimai 
gali premjero Adenauerio partijai būti nepalankūs, nes daug ėda
ma murmėjimo prieš Adenauerį po John pabėgimo pas rusus ir 
EDC pralaimėjimo Europoje. 

—Peiping radijo praneša, kad kiniečių nelaisvėje'y ra S ameri
kiečiai, laikraštininkai Appleby ir Dixon ir jų laivelio kapitonas. 
Jie laiveliu važinėjo rytinio Pacifiko dalyse kai buvo kiniečių 
suimtu Kiniečiai tvirtina, jog suimtieji prisipažino, kad įsibriovė 
į Kinijos teritorijos vandenyną. Amerikiečiai suimti priei me-
tą su viršum laiko, bet tik dabar apie tai pranešta* 

dinti svarbią rolę tarptautinio 
komunizmo išplėtime. 

Iki šiol rusai griežtai laikė 
Oder-Niesse linija Rytinės Vo
kietijos rubežiumi. Pomeranija 
ir Silezija yra vakarinėje šios 
linijos pusėje. Tų sričių atida
vimas Vokietijai liudija kokią 
svarbią rolę Vokietija vaidina 
Rusijos politikoje ir kaip augš-
tai rusai įvertina vokiečių drau
giškumą. 

Ka lendor ius 
Rugsėjo 13 d.: Šv. Eulogijus. 

Senovės: Birmantis ir Tolimenė. 

O r a s Chicagoje 
Giedra ir šilčiau. Temperatū

ra apie 80 laipsnių 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 7:12. 
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SU RAKETA Į... MARSĄ 
ST. GEČAS, Chcster, Pa. 

Nuostabi dangaus erdvė, o keta "skrenda". Moterys vis 
dar nuostabesni joje skraidą dar nervingai ties nosimi nosi-
dangaus kūnai — žvaigždės, pla- naite orą vėdina ir giliai kvė-
netos, mėnuliai, saulės ir kt. puoja. Pranešėjas ramiu balsu 
Ką mes apie juos žinome? Tei- tęsia: 
singiau pasakius, — labai ma- — Raketa laimingai "pakilo", 
žai arba visai nieko. Štai, kad Kol įgulos nariai atgaus sąmo-
ir tas plačiaveidis mėnulis, kuris nę ir pradės kalbėti, duosime 
taip mielai ir nuostabiai į mus kiek informacijų, 
šypsosi, yra tik už 370,000 km Stoties radaras įtemtai seka 
nuo mūsų. Jis savo sidabrine raketos skridimą, protarpiais ją 
šviesa padaro mums ne vieną net "skrendančią" parodo. Gir-
šviesią, romantišką naktį... O disi raketos ir žvaigždžių signa-
ką galėtume apie jį pasakyti? lai.... 
Taip pat labai mažai arba vi-

PREZIDENTO SVEIKATA GERA 

sai... nieko. 

Planetariume 

Virš žemės skraidan' ' 
platforma 

Skliaute pasirodo lėtai besisu-
Šį kartą, nors dalinai, pasiry- kanti žemė. Aplink ją, apie 

žo tą sudėtingą dangaus kūnų 25,000 mylių augštyje, skrieja 
problemą paliesti Philadelphijos nuo žemės iškeltoji #**&' *.% 

Prez. Eisenhoweris atvyksta į savo vasaros gyvenamąją vietą 
Lowry Air Force bazę Coloradoje po metinio sveikatos patikrinimo 
ligoninėje, kur iam buvo pasakyta, kad jo sveikata "eKcellent". 

lydi du palydovai — mėnuliai, ku aliarmo stovyje. Kapitonas duo 

planetariumas. Lygiai 8:30 vai. 
vak. susėdame geroka šimtinė 
smalsuolių erdvioje, dangaus ap 
valumo formos, planetariumo 
salėje. Aplinkui, kur nusileidžia 
tariamieji dangaus skliautai, 
nustatyta miniatiūriniais mies
tais. Sėdi ir netiki savim, nes, 
rodos, kad kur nors erdvėje 
skrendi ir iš ten viską matai, 
kas žemėje vyksta. Tikrai nuo
stabu L 

Salė aptemsta vakaro prie
blanda. "Dangaus" skliaute pa
sirodo apvali, vioietinė, šviesa. 
Matosi lyg sudėtingi lėktuvo vi
daus įrengimai. Daugybė laikro 

ant kurios turės sustoti ir pasi
ruošti tolimesnei kelionei ir mū
sų į Marsą išskraidintoji rake
ta. Ji lyg mažytis mėnuliukas 
skrieja aplink žemę. Jos eismas 
suderintas su žemės sukimosi 
greičiu, kad ji nepakeistų savo 
buvimo vietos erdvėje. 

Girdisį keisti radijo signalai 
ir seka... žodžiai: 

— Your attention, attention, 

rių vienas sukasi visu ketvirčiu 
gi"""čiau. Marsas t^rj oro ir v a i 
d r :3 J J" "lumc ' ' : pa
gal jo laiką, du Kartus flg^r T 
ventume ir matytume du mėnu-

da trumpą pranešimą apie pa-
** \ **pt*> P;-T*isi komanda: 

'"•* -v—-,ų į vairus, kad 
veitus i akėtos kryptį"... 
Radaras rodo, kaip raketn 

pa 

bus. Argi neromantiška būtų ?, kaukdama neria pro kažin kokį 
Abu jo ašigaliai apkloti balz- dangaus kūną. Vėl kapitono ko-

gana mase, tai spėjamieji ledai, manda: Priešingu šūviu stabdy-
Kaikur, arčiau ašigalių, baltuoja ti raketą"... Šūvio garsas per 
iškritęs sniegas. Pranešėjas sa- radiją, ir raketa į kažką atsi-
ko, kad sniegas nutirpsta. Nuo trenkia. 
abiejų ašigalių, vidurio link, 
eina spėjamieji kanalai. Ties 
planetos viduriu jie eina įvai
riomis kryptimis. Ašigaliuose 

(Nukelta į 6 psl.) 

please! Kalbame iš raketos į 
Marsą. Visi atgavome sąmonę, I tirpstančių ledų vanduo kana-
jaučiamės gerai. Skren&ame j lais bėga vidurio link ir drėki-
5,500 mylių per valandą. Grei-1 na žemę. Kanalų susikirtimuo-
tis didėja ligi 10,000, jau ligi i se, kur vanduo padrėkina dides-
15 000 mylių. Atmosferos tem-jniUs plotus, aiškiai matosi ža

diniu rodyklių, laikrodžių, radijo I peratūra — nulis, oro slėgimo j liuoją plotai. Tai augmenija. Jei 
ir radero aparatai, vairai ir t.t. I jokio. Skridimo kryptyje nieko! yra augmenija, — sako prane-
Visa tai turi pavaizduoti ruošia-1 nesimato. Visų nuotaika gera! I sėjas, — turi būti ir gyvūnija. 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų ir motery ligo« 
5159 South Damen Avenue 

Pirmad , trt<51ad. 10—4: antrad. t? 
n<»nktad. I i — 1 p.p. Ir nuo «—9 v « 

šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namu tel. — TB 4-1765 

mesios į Marsą skristi raketos 
vidų. 

Raketa... skrenda 

Erdvė, žvaigždės, universumas j Gyvūnija liudija, kad yra gali-
Toliau pranešėjas demonstruo' mas ir žmogus. Jei ne, tai kas 

tuos kanalus i padarė? 
Didžiausias šių dienų astro

nomijos tikslas ir yra atskleisti 

ja erdvę. Pasirodo milionai 
žvaigždžių. Vienos jų retos ir 

Skliaute atsidaro durelės ir i labai didelės ir šviesios, ki-
į "raketos" vidų įeina vyras, ap j tos — mažesnės ir tamsesnės. | didžiąsias Marso pasalptis. Tuo 
sivilkęs palaido kirpimo raudo- Į Didžiosios esančios C žvaigždžių j tikslu ir mes savo raketą "iš-
nais drabužiais. Tai raketos ka-1rūšis, kurių šviesa esanti kelio-: skraidinome" j jį, kuri, besi-
pitonas. Jo padėjėjas, radistas, • liką tūkstančių kartų šviesesnė klausant nuostabių pranešėjo iš
gydyto jas, chemikas ir aštroko- u i mūsų saulę. Bet jos vis ma- vedžiojimų apie Marsą ir kitas 
mas jau "yra" raketoje. Kapi- žėjančios ir visai sunykstančios. | p i a n e t a s , dar nebuvo pasiekusi 
tonas užveda raketos aparatūrą. Todėl jų*mažai yra. Kitos esan- įskeltosios platformos. 
Pasigirsta vis stiprėjantis dun- čios panašios į mūsų saulę, su P a m a ž u j m u s u s k a s i antroji 
desys. Radistas paleidžia radi- savita galaktine sistema. Bet, M a r g o p u g ė N u o ž e m u t i n i o a š i . 
jo ir radaro aparatus į darbą, jos visos esančios už bilionų, t r i . i g a U o v i d u r i o l i n k > driekiasi pla-
Girdisi keisti signalai iš žvaigž- lionų mylių nuo mūsų žemės. ^ dalias ruožas.' Čia, — sako 
džių. Radaras rodo savo ekrane, Tai atskiri žvaigždynai, kurie p r a ' n e š ė j a S j _ p r a s i d e d a didžio-
kad erdvės kryptyje, kur skris skiriasi vieni nuo kitų. ^ M a r g 0 g y v y b ė . Spėjama, čia 
raketa, nėra jokio dangaus kū- Sunku tikėti, suprasti, o dar e g a n t v a n d e n į > e i R a n t [ g p a č i o s 
no. Kapitonas radiju susijungia sunkiau įsivaizduoti erdvės pla- p l a n e t o s g į i u m o s . Tas žaliasis 
su stotimi, kuri iššaus raketą, tybę ir jos santvarkos sistemą, 
Ūžesys didėja, žiūrovų nervai kurią vadiname universumu ar-
tempiasi. Kapitonas atsigula ba visata, 
ant nugaros ir prisitvirtina dir
žais, nes tik taip galės atlaikyti 
oro spaudimą, kol raketa pakils j Pagaliau erdve į mus atskren 
virš stratosferos. Tą patį yra da iš lėto oranžinės spalvos ka-
"padarę" ir kiti įgulos nariai, muolys. Tai mitologiškasis karo 
Kapitonas per radiją stočiai dievaitis Marsas. Jis rodomas 
sako: "Ready!" Stoties kapito- ant filmo, padaryto per telesko-
nas atsako: "Ready!" Skaičiuo-'pą, apie 200 kartų padidintas, 
j a : "One, two, three... fire!"1 Marsas yra didžiausia plane*a 
Kurtinąs dundesys, trenksmas saulės sistemoje. Daugiau negu 
ir iššauta raketa šniokšdama du kartus didesnis už mūsų že-
skrenda į erdves... mę. Apie savo ašį apsisuka per 

Oh, boy! — atsidūsta žiū-j 48 vai., aplink saulę — per 687 

0R. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. ii 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. susitarus 

Ofiso teL P R o s p e c t 6-1795 
Vamii tol T l t langle 4-1765 

nei. ofiso HE. 4-6699, rez. PR. 6-733: 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo "1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvirtad, ir s ekmąd 

Tel buto <iRac*»iano 2-92US 
23S6 West Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEOICAI, OENTER 

TeL ARmltage 6-0161 
Vai. 1—3. 7—.?• p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
1.0 v. ryto — T'V. p. p., trečiad 

12—4 T. p. p. šeštad. 

Nuostabusis Marsas 

plotas galįs būti kaip Azijos ir 
Europos žemynai kartu. 

Aliarmo signalai iš raketos 
nutraukė mūsų pranešėjo kalbą. 
Žemės radaras rodo, kad mūsų 
raketa greitai artinasi į kažko
kį žalsvą dangaus kūną. Per ra
diją girdisi, kad raketos įgula 

PRASIDĖJO MOKSLAS 

rovai ir džiaugiasi, kad dar sa
vo kėdėse tebesėdi, o ne su ra-

dienas. Vadinasi, jo para 
48 vai., metai — 687 dienos. 

Gausįte visokius vadovėlius lie-
tuviųiTalboje ir kitas reikmenis — 
rašomas mašinėles specialiai pri
taikytas mokiniams—studentams 
p a s J. K a r v e l i , 3 3 2 2 S. H a l s t e d St . , 
C h i c a g o , 111. Tel . Y a r d s 7 -0677 . 

Patyrusių specialistų taisomi 
.j įvairūs laikrodžiai, rašomos maši-

Jį1 nos ir visoki elektros įrengimai. 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West 63 Street 
Kasdien 1—S. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čiadien. ir sekmad. ofiflaa uždarytas 

Ke/id. 3241 W. 66th PLACE 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos Ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagral sutarti 
lVlef. ofiso LAfayette S-0048 

Rez. FBontler 6-0814 

TtM ofiso HK 4-S84». re» HW 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai. Pirm., k e t v i r , penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč. Ir iešt . pagal sutarti 

«? 

30 METŲ SUKAKTIS 
^ 

Chicago Savings and Loan Association mini pasek 
Chicago Savings per ateinančius šešis mėnesius, prade 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel 

Chicago Savings per 30 metų finansinio gyvenimo 
kėdama aukštesnį dividendą, negu dauguma kitų finan 
mokėjome 3% (3% per annum). 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su 
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo liet 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios ištaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sek 

mingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį. Sia proga 
dant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 
vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 

setų 6 asmenims. 
visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą, mo-
sinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš-

taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai-
uviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 

Tel. ofiso WA 8-3060. rea. OO. 4-11*~ 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
iVI>YTO.IAS IR CHTRflRiM 

10748 80. Mfchtean 4ve 
VAL.: (išskyrų* šeštad ir sekmaa 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak 
Ligonius priima tik pagal ausitarim 

Rezid. 1088K So Waba/*r> %w 

'ifiso valandoms skamb YA. 7-352* 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CKteURGB 

SPEC. REUMATINES IB 
SĄNARIU LIGOS 

Ligronius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:80; kitu laiku pagal susita
rimą. Tel.: Cltffside 4-5(154. 

4038 Archer Avenue 

DR. T. DUNDULIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
lOfiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 vai 

vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos- BEverly H-S244 

*M Ofiso OR 6-6399. PR. «-**•» 

K. A MACIŪNAS 
^)JAh IR CHIRURGAS-

•K* 1 HJR< ROrvfts tranp 
MM West 63rd Street 
m m p a p <»3 Ir *rt<«tian 

VAal. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 
Šešt. 2—4 popiet 

, Trečiad. ir sekmad uždaryta 

Telefoną* P l l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South ParneU A ve. 
vai kasdien 2—4 popiet Ir 6—8 v. v 

Išskyrus trečiadienius 

Df. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
• 

Ligonius priima pagai susitarimą. 
Susitarimui skambint i GRo. 6-1321, 
jei neatsil iepia — v i n c e n n e s 6-3900 

Tel. ofiso TI. 7-0606, rez. VL 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterq Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Ofiso LAfayette 8-1707, rezidencijo? 
F l l imore 3-8614 (Maywood, 111 % 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

fttrdic*, vidatis ir vaiky Ilgo* 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer Ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 v. v. 

Šeštadieniais %—4 vai. popiet 

Ofiso telef. TArdfl 7-1166 
Rezidencijos — STewart 8-461' 

DR. J. GUDAUSKAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAf 

756 We»t 35th Street 
i k » m p n Halsted ir 35-ta gatvfi) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez Hl l l top 6-1660 

Or. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 1—» v. vak 
Trečiad ir šeštad pagal sutartj 

Tel ofiso P R 6-S838. rez. R E . ' -919? 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fLIETrVTS OYTvrTOJAS.) 
2500 West 63rd Street 

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir š e š t uždaryta 

Ofiso tel. PRospect 8-2434 

DR. TEOFILĖ JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo fl iki 12, 3 Iki 5,, 6:30 iki 9 
vai. vak. šeštad.: nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sekmad. 

GRovehil l 6-1695 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AJKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
v a l a n d o s : 9—12 ir 7—9 v. v. paca 

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Rd 

Ofiso ir bnto tel. OL. 2-1S81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4— 6̂ v. v. 

Butas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas REliance 6-1811 
OR. VVALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETTHnrS GYDYTOJAS) , 
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak 
Uždaryta trečiad ir Šeštad. vakarais 

antieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas Ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. 

Be toJkiekvienas taupytojas 
dar -gali išsimainyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
už šiuos patarnavimus. 

I 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradie niais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dien%. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSN. 
6234 So. Western Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4169 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Clcoro 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Avo. 

^ 

•tiso telet. LAfayett« 8-1210, jei 
neatsiliepia. Saukite KEdz ie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHLRURG® 

4146 S. Archer Ave 
AL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

v oirm. antr. ketvirt. 6-8:8« » 
Trečiadieni tik susitaru* 

DR. IRENA KURAS 
SUEC KŪDIKIŲ m VAIKU 

LIGŲ 
7156 So. Western Ave 
fMEDICAL BUILDINGT 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo S—-6 p. p. ir 6—8 v. • . ; trečiad 
nao 6—8 v. • . ; šeštad. 10—18 v p 
Ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofioe telef. REpubl ic f - l l « 8 
Namu telef. \VAlnrook 5-87ftft 

TV! ofiso YA 7-656T, ree. R E . 7-4966 

0R. FRAU K C. KWINN 
(KVIECTNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8*» 
»• v fSuLvrin tro^ifld ir 4o«tflH "«v ' HKnilock 4-7080. Kitu laiku •usltaru 

TeL of iso GL 4-0253, rea. YA ?-6SS>> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 
Pirmad. , antr., ketv. ir p e n k t 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Talman Avenue 

Tel ofiso YA. 7-0564, rez. MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augs tas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 ik i 4 v. p .p . : n u o 7 ik i 8 :30 v . v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso teL RKlianee 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadiėn} tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., š e š 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P R . 0-1050 

Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai. 
Šaukite Mldway 3-0O01 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172 

| DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

Vai,: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek 

DR. FL. TALLAT KELPŠA 
DR. E. TALLAT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marquette Parko of isas: Fordon 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd St 
( k a m p a s Washtenaw ir 68rd). Vai 
kasdien S—6 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 išskyrus treč 
ir šeštad. 

T e l e f o n u — PRospect 6-8548 
Cicero of isas: 5002 West 16th S t 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—8 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 8-0659; namy telef 

DR. VYT. TAURAS 
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJAS r? CHIRURGAb 
(Bendra praktika ir spec. Moter. lif\ 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 

(antras namas nuo Western Ave . ) 
Ofiso ir rezid telef. PRospect 8-1228 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr. 
Treč ir Penkt. 6 — t » • tr Ketv. i i 
šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 884 W. 68 St. Tel. WE. 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt. nuo 12—1 p.p 

Ofiso ir buto tel . H E m l o c k 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., ke tv i r t , 
penktad. 6:80—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pasai susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3259 South Halsted S t 
Kasdien 3̂ —6 vai. vak. Šeštad. nuo 

1—5 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. VIctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
23 PI. Telef. F R . 6-5641. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2^25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
v Kampas Kedzie ir Archer) 

r AL kasdien nuo 2 iki d vai 
Trečiad ir sekmad tik misltam* 

« 
Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

OR. VINCAS RASLAV'fčIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(Bethany Methodlst Ligonlngje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Telef. REpubl ir T.9360 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Ki tu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina ak i s : pritaiko akinius, 

keičia st iklus it r ė m u u 
4701 S. Damen Ave., Chicago, Ui. 

šauki te — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeStad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

t ik susitarus 

Tel. ofiso H E . 4-2123. rez. PR. 6-848' 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South H estern Avenue 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniais 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—s T. Tas 

šeštadieniais 1—4 v. B . p. 

YArda 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. i. BYLAITIS 

Nervu, vidaus ir vaiku Hroa 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
šešt . 12:30—1:30 p o p i e t Kitomia die
nomis tik susitarus. 

DR J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai kasdien 6:30—S:30. Sėst 4-
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-3861 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaške vičiūte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. Western Ave. 

Vsl. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 6- <• 
v. vak. šeSt. I—4 p p T»re$iad 
kitu laiku tik nusitarus 

TeL ofiso VI 3-1581, rez. VI 1-074 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halsted ir SI -mos gatvių 

Prigmimo valandos: 2—4 p. p. l» 
6—8 v v. šeštad 2—4 v po pl#tu 

Tel. ofiso PR. 6-6446, re*. H E . 4-S1R-

DR. F. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marqoette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki R vak 

Trečiad. ir šeštad pasral BU tart J 
i 

Tel. of iso CA. 6-0257. rez. PR. 8-665' 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave 

VAL,. 11 v r. iki 3 D. p.; 6—9 v. v 

Ortopedas- Protezistas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įtvarai. 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa
šalinti spec. a p a r a t a i A m -

put. Kojoms ir rankoms visų s i s temų 
Protezai. Opthop. p ė d o s P lokšte les 
(Areli • u p p o r t s ) . Moterims, vyrams 
ir va ikams įvairių tipų m e d Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

OICTHOPEDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 \V. 59th St., Chicago M, Ulinuia 
Tei. P R o s p e c t 6-3084 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

M metų patyrimas 
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akli 

l£ta.iao 
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West S5th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. tre 
čiad. nuo 16—12: šeštad. 1©—I D. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 • . v 
trečiad. uždaryta. Šežtad 9:30 * 

12; 1:30 iki 6 vai. vak 
OAnal 6-0523 Platt Blda 

DR. S. VAITUSH. 0PT. 
Palengvinu akių įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akių karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais rodančiais mažiausias trūkumas 
Speciali atyda kreipiama i mok. vaiku? 

4712 So. Ash land Avenue 
Y A r d s 7-1373 

V a i : 10:30—7 v. v., ieitad. 10:30—4 
•ekm. ir treč uždara 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifimmiiiHiimmttM 
Skelbtis "DRAUGE' apsimoka 

nes jis yra placiaiudai akai tom aa 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i 
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D R A U G A S 
m* UTHUANIAN D AILT FRIEN1 
A*fc, CMttkgo 8, I1L Trt. VTrgliila 7-8C40; 7-«(Ml; 7.6149 

M 8econd-Claa» Matter Maroh SI, 1916, at Chlcatfo, minola 
rrnd«r th« Act of March B. It7t. 

PIRMOJI DIENA SAN SALVADORE 

Amb« of tfe* Cathollo Preaa AM'D 
•ubll*h«<j daUy. exo«pt gundaya, 

bj th« 
atamnaau OfcthoUc 
PRENUlUBRATA: 
•Alenoj Ir CtceroJ 
iltur JAV Ir Kanadoj* 
ajtatonyji 

0od«ty. 
Metam* 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

SUB8CRIPTTON RATES 
$8.00 pir year outslde of Chicafo 
$9.oo per year tn Chlcago * Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų I mfcn. 1 m«n 

$6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $1.00 $1.35 

KmiaircUa straipsnius Utt*o «avo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
juto, Juos gražina tik Ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
oeatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Pokalbis apie Dievą žmonių tarpe gali labai lengvai nutrūkti. 
Šiuo kart mes domimės ne tiek priežastimis, kurios tą pokalbį 
nutraukia, kiek pačiu trūkumo faktu. Jis išjungia žmogų iš pa
čios didžiosios temos, kurią žmogus gali būti vertas svarstyti. Jis 
žmogų iš esmės pažemina. 

Kartais žmogus negali apie Dievą net mąstyti. Dieviška te
ma jam apsidaro nuobodi ir beprasmė. Tačiau atsitinka, kad tas 
žmogus, kuris apie Dievą mąstyti dar stengia, jau nestengia apie 

Kalba apie Dievą 
ATEITININKŲ KONGRESAS 

Praėjo Ateitininkų kongresas, kuris gyvai atvaizdavo atei-
tininkišką dvasią- Kongresas susilaukė labai daug dalyvių. Sve
čių buvo iš visur: Florida pradedant ir Alaska baigiant. Jis da
vė progos tiek ateitininkams, tiek kitiems kongreso stebėtojams 
pagyventi ateitininkiška dvasia. Kongresas buvo gyvas Dievo 
paliudijimas visiems, kurie turėjo su juo betkokį kontaktą. 

Tačiau kalbant apie Dievo paliudijimą, rašančiam šiuos žo
džius ateina galvon mintis, išreikšta prof. M. Biržiškos apie ark. 
J. Matulevičių. Jis rašo, kad Matulevičius jam padarė įspūdį ir 
prisidėjo prie jo grįžimo kat. Bažnyčion tuo, kad jis jam nie
ko nekalbėjo apie Dievą. 

AR GALIMA KALBĖTI APIE DIEV^ 
Dėl to mums gali kilti klausimas, ar dera apaštalavimo tiks

lais kalbėti apie Dievą. Ar žmogui, apskritai imant, nėra geriau 
tylėti apie Dievą, negu apie jį kalbėti? Ir iš viso gali kilti klau
simas, ar žmogus turi teisę apie Dievą kalbėti. Juk kiekvienas 
žmogus, net pats geriausias, turi nemaža trūkumų ir ydų, ir jis 
savo kalba apie Dievą galbūt greičiau nuo kitų žmonių jį atito
lina negu jį prie jų priartina; galbūt Dievą įžeidžia, o ne pa
garbina 

Tai yra klausimai, kurie kyla, kai mes apmąstom praleistas 
kongreso dienas, jo paskaitas, diskusijas, pamaldas ir pasilinks
minimus. 

JAUNIMAS IR SENIMAS 
Reikia pasakyti, kad kongresas darė gyvo ir organiško įspū

džio. Jis nebuvo toks, kaip daugelis kongresų, kur susirenka tik 
vyresnieji, bet kur visiškai nėra jaunimo. Ateitininkai yra pa
auglių, jaunuolių ir subrendėlių organizacijų junginys. Jei Lie
tuvoje šis junginys galėjo neturėti tiek daug prasmės, tai visa jo 
išganinigoji prasmė pasirodo išeivijoje, kur yra tiek daug pa
vojaus jaunimui neiti tėvų keliais. 

Šis pavojus kongrese buvo labai gyvai pastebėtas ir be
veik rėkiančiai pabrėžtas. Ta tema buvo gyva kiekvienoj paskai
toj ir visose diskusijose. Visiems gyvai paaiškėjo organizacijos 
reikšmė ateitininkų idealams išlaikyti naujojoje kartoje ir vi
siems paaiškėjo ateitininkų idealų reikšmė lietuvių tautos išsi
laikymui, ši dvilypė grandis yra reikalinga kiekvieno ateitinin
ko rankos ir širdies. Retas kuris kongreso dalyvis nesiims savo 
aplinkoje organizuoti vienokioj ar kitokioj formoj jaunesniųjų at
eitininkų būrelio ar jau suorganizuotam neateis pagalbon. 

DIEVO LIUDIJIMO DILEMA 
Ateitininkų iedologijos paliudijimui šis kongresas padarė be

veik tiek, kiek iš jo esamose aplinkybėse buvo galima tikėtis. 
Žmogaus ryšio su Dievu paliudijimas yra toks augštas uždavi
nys, kurio tragiką ryški iš prof. M. Biržiškos pasisakymo. Sun
ku yra kalbėti apie Dievą, žinant visą savo menkystę, bet dar 
blogiau yra jo neišpažinti savo draugų akivaizdoje. Išsigynimu 
Tėvo akivaizdoje grasina Kristus tam, kas jo išsigins savo drau
gų akivaizdoje. Kaip išspręsti šią dilemą? 

APAŠTALINIS POBŪDIS 
Ateitininkai nėra tokia organizacija, kuri į Dievo paliudiji

mą žiūrėtų lengvai, kaip į pigų dalyką. Kardinolas S. Stritch, 
pirmu kart susitikęs su šia organizacija ir norėdamas susigau
dyti, kas čia yra per reiškinys, pastebėjo, kad šios organizacijos 
pagrindinis bruožas yra apaštalinis. Jis kvietė ateitininkus reikš
tis šiuo savo bruožu Amerikos gyvenime. 

Kongrese labai gyvai jautėsi abu apaštalavimo filosofijos 
bruožai: ir tas optimistiškasis, kuris išreikštas šūkyje "Visa at
naujinti Kristuje", ir tas pesimistiškasis, kuris sako, kad verčiau 
nutilti, jei nesi pakankamai švarus Dievui paliudyti. 

Nesvarstant tų painių psichologinių kelių, kurie atveda žmd-
gui nenorą kalbėti apie Dievą, reikia pastebėti, kad pats nenoras 
liudija, jog žmogus tam tikra prasme bodisi ne tik Dievu, bet ir 
savo artimu. Jis nepripažįsta žmogų vertu pokalbininku tokiems 
augštiems klausimams svarstyti. Netikėjimas Dievu ir žmogumi 
eina kartu. Ir priešingai: kalbėjimasis apie Dievą abu po
kalbininkus nepaprastai pakilnina. Nėra pakankamai įvertin
ta ir apmąstyta tiesa, kad žmogus, nepaisant savo nevertumo, 
yra pašauktas būdyti Dievąv Jis tam turi ne tik teisę, bet ir 
pareigą. Dievo buvimas daugelyje žmonių priklausys ne nuo ko 
kito, kaip nuo mūsų liudijimo. Taį yra didžioji religinio visuome
niškumo misterija. 

Ateitininkų sąjūdis yra iš esmės optimistinis sąjūdis, kuris 
laiko žmogų vertu kalbėti apie Dievą. Jis jieško žmogaus, no
rinčio kalbėti apie Dievą. Pagarba žmogui ir Dievui rišosi viso
se kongreso kalbose, kurią Sužiedėlis suvedė į pareigą liudyti 
Dievą ir tautą. O Pakštas, pa sisakydamas prieš smulkių tarpu
saviu klausimų kolosalų išugdymą, kėlė reikalą mylėti didžiąją 
idėją, kuri visas žemiškąsias problemas parodytų jų labai ribo
toje vietoje. j 

POKALBIS APIE DIEV^ 

Keturių motorų lėktuvu nar
dėme po debesis virš žalių An-
dų kalnų keterų, paliai pakran
tes Pacifiko, kurio besiplakan
čios bangos baltais nėriniais pa 
puošė bekraštę vandenų mėly
nę. 

Tik 40 minučių tereikė lėk
tuvu iš Guatemalos pasiekti San 
Salvadorą. Rašydamas šias ei
lutes esu apie 2,200 mylių į pie 
tų pusę nuo Chicagos, tame ne-
plačiame kakle, kurs jungia 
Šiaurės Ameriką su Pietų Ame 
rika. 

JUOZAS PRUNSKIS 
krateriuose — ežerai tyvuliuo
ja. Viename iš tokių ežerų, Ho-
pango, net įrengtas aerodro
mas jūrų lėktuvams. 

Kai išlipau iš lėktuvo San 
Salvadore, tuoj pajutau, kad čia 
karščiau, kaip Guatemaloj: ar
čiau į pietus, o ir miestas ne 
tokioj augštumoj. 

Muitinėse kratas daro pavir
šutiniškai. Paėmęs daiktus, ku
rių visada vežiuosi kuo mažiau
sia (šiuokart turiu apie 15 sva
rų) išėjęs svarsčiau — kur čia 
reikės pastogę surasti. Jau bu
vau beinąs taksi, kaip iš tokio 
ilgo trijų suolų automobilio iš
lipo keletas kunigų. Būta jėzui
tų, atėjusių išlydėti saviškių į 

policija šiame krašte sauvaliau
ti nebijo... Su mumis važiavęs 
jėzuitas tik atsiduso, jog jam 
čia gyvenant visdėlto pirmą sy-1 du autobusai iš miesto atvažia-
kį tenka tokį šiurpų reginį ma- vusių gimnazisčių. 
*^°* *Srt ketas susitikimas 

madieniais — labai linksma. Ma, Mašinoje buvo dar jų ištekėju-
tėsi plačios cementines aikštės,' si duktė su vaiku rankose ir šo-
kuriose skamba patefono muzi- j feris. Pavežiojo parku, pavaiši-
ka iš garsintuvų,/ o jaunimas; no ties tuo gražiuoju sustojimu 
čiuožia tomis rutuliukų pačiū
žomis. Meksfalto keliai, daiij 
žalumo. Ant kalno krykštauja 

"minkštaisiais 
raukėme į miestą 

gėrimais ir nat-

Kavos respublika 

San Salvador yra žemyn už 
Meksikos ir Guatemalos. Užima 
13,000 kvadr. mylių Andų kal
nuose, turi apie du milionu gy
ventojų. Indėnų čia mažai be
matyti. Jie šiame krašte sudaro 
11 c/c ir gyvena toliau kaimuose. 

San Salvador sostinėje domi
nuoja metisai (jie sudaro 78% j nigą globoja vienuolynai, 
gyventojų) ir baltieji — ispa- bonijos, o laikraštininką 
nai. Gyventojuose daug pietiš-
ko gyvumo. 

San Salvadoras yra mažiau
sia, bet tirščiausiai apgyventa 
Centro Amerikos valstybe. 
Šiuos plotus ispanai užkariavo 
1525 m., o San Salvadoras ne
priklausomybę išsikovojo 1839 
metais. 

Iš visos Centro Amerikos San 

Seminarijos rūmuose ugniakal-
nio pspedSj 

Gerai ištaisyta Roos^velto 
gatve pasiekėme plačius, trijų 
augštų seminarijos rūmus. Ši 
seminarija tarnauja net penke
tui apylinkės valstybių ir jai va ties automobiliu, 
dovauja jėzuitai. Nuostabus jų 
vaišingumas ir svetingumas! 

Užkopėme į seminarijos sto
gą, kuriuo visu galima vaikš
čioti. Žemai matėsi visas mies-

aerodromą. Pasiteiravus, kur I tas, o į kalnų pusę — augštas, 
čia būtų geriau sustoti, sako— i kaip dangų remias kūgis -— 
važiuojam į mūsų seminariją, jugniakalnis. 

Važiuojame ir galvoju, kad 
geriausia po pasaulį keliauti 
esant kunigu ir žurnalistu. Ku-

Kle-

Arčiau ekvatoriaus naktys 
greit darosi tamsios, fimė tem
ti, o nesimatė jok "o autobuso. 
Pamąsčiau, kad reikia ką nors 
kombinuoti. Žiūriu, senyva, ge
rai apsirengę žmonės sustoję 

— Na, ir gražų parką turite, 
— užkalbinau juos ispanišk. i. 

— Sėski į mašiną. Daugiau 
parodysim! 

Mano naujas bičiulis — advo
katas, buvusio valstybes prezi
dento brolis. Mielai prielankus 

I svečiui. Pasakojo, kad San Sal
vadore organizuojasi darbinin-

i kai ir tikisi geresnės padėties 
i pasiekti. Kraštas esąs demokra
tiškas. Jo žentas — amerikie
tis netoli šio miesto turįs ūkį, 
kur laiką geros rūšies karves. 

Greit pasiekiau savo semi
nariją. Vakarienės metu dauge
lis teiravosi apie Chicagos lietu
vius, apie Lietuvą. Nuostabu, 
kaip daugelis mūsų tautos kan-

To tik ir reikėjo. Susėdome, čias užjaučia. 

- už
sienio reikalų ministerijos spau
dos skyrius: aprūpina literatū
ra, kartais ir pavežioja, dažnai 
ir priėmimus sukombinuoja. 

Sostinės gatvėse 
Važiuojame San Salvador gat 

vėmis. Jos skurdesnės negu Gua 
temalos, negu Kauno. Nevisur 
grįstos. Namukai mūriniai, bet 

Salvadore didžiausias dirbamos | vieno augšto. Nors klimatas ga-
žemės procentas: net 80%. n a šiltas, bet man pasakojo, 
Daugiausia turima kavos, kuri | kad tik vienas namas teturįs vė 
sudaro 85% eksporto. Kiti ūkiojsinimą — valstybės bankas. O 
gaminiai: kukurūzai, cukrus, pu j šilimos užtenka. Turbūt netur-
pos, ryžiai, tabakas, kakao, šiek | tingos motinos dėl to jaučia pa
tiek auginama ir gyvulių. 

Visame krašte geležinkelių 
tėra apie 400 mylių, bet meks
falto kelių nemažai, ir Andų 
kalnuose juos nelengvai iš
vesti. 

Turima ir mineralų. Pvz. auk 
so per metus pagaminama apie 
28,000 uncijų. Miškuose turi 
kedrų, mahogany, riešutų me
džių. Derlinga vulkanų augs tu
ma, 

Visas San Salvadoras — der
linga vulkanų augštuma. Kai-
kurie ugniakalniai tebėra akty
vūs, dauguma užgesusių. Šių 

^ : 

lengvinimą: — mačiau maži ber 
niokai vietomis gatvėse laksto, 
kaip į pasaulį atėję, nereikia 
jiems nė marškinėlių... 

Į miestą įvažiuojant nemalo
niai nuteikė vienas nuotykis: j žiais, tamsios veido spalvos, bet 

— Ar nebijote čia prie to ug-
niakalnio įsikurti? — paklau
siau profesorių. 

— Jis jau užgesęs; nors iš 
kitos pusės gal dar blogiau: 
kai veikia, tai išpurkščia, išsi-
spjaudo, o čia — kad tik kada 
nesupurtytų mūsų ?! 

Šis ugniakalnis vadinasi — 
San Salvador (švento Išgany- £ 
tojo), ir paminklą žmonės pa
statę didžiojoje gatvėje šv. Iš
ganytojui, juk tai jų krašto 
globėjas. 

Balbao parke 

Atvykus į naują kraštą ten
ka negaištant keliauti ką nors 
pamatyti. Užsienio Reikalų mi
nisterijos spaudos skyrius pa
siūlė pamatyti stebėjimo vietą 
— EI Gran Mirador ir parką 
Balboa. 

Susijieškojau autobusą, kuris 
prisėdo pilnas kaimiečių ir dar
bininkų. Skurdžiais jie drabu-

Šių mėty rugsėjo mėn. sueina \ieni metai, kai 
D. JURJONAS įsteigė namų ruošos, dovanų, dažų ir sicnrm* 

klijuoti popierių krautuvę prie 
3524 So. Halsted St., Chicago 9, 111., lel. BIshop 7-3371. 

Ta proga D. Ju r jonas pagerbdamas savo mielus pirkėjus, kurie 
ištisus metus apsirūpino toje krautuvėje reikalingomis prekė
mis ir tuo pačiu palaikė lietuvio prekybos įmonę ir kurie atvykę 
šiame mėnesyje j tą krautuvę nusipirks bent už 5 dolerius, 
gaus prekę priedu pasirinktinai už 75c. nemokamai. Pirkusieji 
už daugiau gaus atitinkamai ir vertingesnę dovaną. 

Tcdėl visi pirkime D. Jurjono krautuvėje! 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL STAN6IAUSKAS ir AL. LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furnaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintu vus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LARAMIE ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-8492 
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važiavo motociklu policininkas. 
Priešais lėkė sunkvežimis. Pasi
painiojo pėsčias, skurdžiai apsi
vilkęs vyras, ir policininkas vos 
vos netrenkė motociklu kur į 
namų kertę ar į stulpą. Baisiai 
supykęs jis nušoko nuo motocik 
lo, kirto kelius kietus smūgius 
tam nelaimingam vyrui į galvą 
ir areštavęs nusivedė. Visdėlto, 

jį kalbėti su savo artimu. Socializmas ir liberalizmas yra pastan
gos prakalbinti artimą, Dievo temą apleidžiant. 

Ateitininkų kongresas bandė Dievo temą su savo aritimu. 
Bandė ją rimtai. Nors ši tema dėl savo augštumo žmogaus lū
pose nekartą tampa tik mikčiojimu, tačiau ši pastanga yra ver
ta pagarbos. 

Kongresas tarp kitko nutarė kreiptis į Bažnyčios Vyriausy
bę, prašant šv. Pijų X paskirti ateitininkų globėju. Jis taip pat 
nutarė prašytiyyr. kapelionus tirti prof. St. Šalkauskio beati
fikacijos galiriybes. V* Bgd. 

gyvi ir nenusiminę. Už 7 ameri
koniškus centus autobusas išve
žė apie 20 mylių į užmiestį. An
dų kalnais važiavome pro bana
nų sodus, pralenkdami karei
viškai pilkais rūbais apsivilku
sius darbininkus, kurių dauge
lis nešėsi mačetes (ilgi, stori, 
platūs peiliai). EI Gran Mira
dor — valstybės paruošta tu
ristams vieta. Čia viešbutis ir 
iš jo verandos — plačios, pla
čios — gali stebėti tolumoj iš
sitiesusi miestą, kurio viena
me gali budi užgesęs ugniakal
nis, kitoj — gi pusėj -— eže
ras. 

Pasigrožėjęs nuėjau į Balbao 
parką, esantį už kokios mylio3. 
Sutiktas berniukas aiškino, kad 
šiokiadieniais čia tyku, bet sek-

TAUPYKITE 
Chicagos Stipriausio] Taupymo Jstaigoj 

T U R T A S . . . $46,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . . . $3,700,000.00 

JUSTIN MACKIEWICH, Preaident and Manager 
IŠTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki i p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEIIERAL SAVINGS 
į I 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
^ OF C H I C A G O 

'Ijį 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONE: Vlrgmio 7 -1141 

" » 
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ALOYZAS BARONAS 

S O D A S U Ž 
H O R I Z O N T O 

s s x s s s s x s s s x 3 ^ w ^ žiūrėk keturi vaikai važiuoja vienu dviračiu, žmogus, Eina per tiltą. Pakrantėj šūkaudami maudosi vai-
vežėčioslna ivirtęs, prastą arklį asfaltu varo. Linksma kai. Beria smėlį vienas kitam į galvas ir vandenį. Sro-

ROMANAS 
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(Tęsinys) 

Gatvė ilga, pilna medžių graudulio ir reto judė
jimo. Vėjas pūsteli griebdamas rudą švarką ir plau
kus. Ir Valinio kelnes griebia kaip šuo. Žemai prašvil
pia lėktuvas. "Jeigu taip kaime — išgąsdintų arklius", 
pagalvoja Valinis ir jam nuo to pasidaro graudu. Ten 
tėvai, Jane ir draugai pabaliuose pūslėtom rankom ir 
kojcm. Kažko gaila anų visų. Lyg būtų palikęs dide
lėj bėdoj, iš kurios galėtų beišgelbėti tik jo sugrįži
mas. Didelis darbas prieš akis, bet ir dabar jo daug. Ir 
jei ne tas darbas, galbūt ir ta mergina neitų kartui O 
galbūt, kai suvažiuos studentai, jį paliks. Ir dienos be 
jokio šviesesnio žmogaus. Bet tegu kas nori būna. Žmo
gus nori nors vieną minutę džiaugsmo. Sunku atsisa
kyti meilės ir pinigų. Mergaitė iš šilko ir aukso. Kaž
kokia brangi medžiaga. Keistas audinys. Bet nieko 

arkliui tokiu geru keliu tempti purvinus ratus. Matai, 
kaip kam kur kada laimė. Praeina diedas nešinas pora 
lentų. Užtvers tvorą jomis arba sukūrens. Prie bažny
čios žaidžia vaikai. 

Abu vėl eina tylėdami. Valinis galvoja apie vai
kus, žaidžiančius netoli karių kapinių. Visas gyveni
mas vienas žybtelėjimas. Pražaistas pavakarys ant 
šventoriaus. Gaudai kamuolį, lyg inuo nepagavimo ta
vo gyvenimas priklauso, ir skubi per dienas kaip per 
aikštę. 

Kryžiai ir po jais vaikai. O gatve moteris neša 
pieną. Kvepia šiltas pienas. Rodos, kvepia. Nušliaužia 
automašina, toli palikdama liūdnas vežėtis, abejingą 
ūkininką ir linksmą arklį. Ir benzino kvapą ir kanopų 
teisingą ritmą. Keturios mergaitės praeina saldžiai 
žiūrėdamos. Mėto žvilgsnius, kaip saulės spindulį. Ka
reivinėse dainuoja bernai. Sulyginti dienotvarkėm ir 
uniformom. Paskui vieni pjaus rugius, o kiti sakys 
prakalbas apie žemės ūkio kraštą. Ir laimingą, žinoma. 

— Aleksai, laimė, — staiga nutraukia Galina. 
— Kokia? v 
— Žiūrėk. 
Nuo tilto eina kaminkrėtys. Kaba kibirėliai, šluo

tos ir svambalai. Smagūs. Į smuklę galima neštis. Suo
džiai ir suodžiai. Visi suodžiai nuvalomi, tik žmogaus negaliu padėti tiems, kurie mėžia mėšlą, kaip negali 

padėti man artistai, laipioją po Alpes ar gulį ant Vi-1 viduje ne. "Neprieisi su jokia šluota prie sąžinės," 
pagalvoja Vali/nis ir klausia: 

— Kodėl laimė sutikt kaminkrėtį? 
—- Nežinau. Visi taip sako. 
— Sako. Ir aš sakau. Laimė todėl, kad žmogus 

pamato nelaimingesnių už save. Matai, kad nesi toks 
juodas kaip jis. Tada jautiesi laimingas, kai nelaimin
gesnių sutinki. Negi norėtum tokia būti ? Laimė ir yra 
nebūti tokiu, kokiu nenori. 

duržemio jūros kranto. Spjaut į kažkokį rūpinimąsi 
pasauliu. Pasaulis esu aš. 

— Mudu abudu, — pasako garsiai. 
— Kas mudu abudu? — pakelia mergina gaivą. 

Ant kaklo maža šilkinė skarelė. Mėlyna. Toks plonas 
šilkas. Lyg iš dangaus nuplėštas. 

— Mudu abudu galvojame apie savo pasaulį, — 
. švariai meluoja Valinis, — apie savo vidų, Galina, o 

vę kapoja ilgais irklais du vyrai. Valtis lėtai juda pir
myn. Lipa į vandens kalną. Bėgantį atgal. 

— Visdėlto čia gražu, — Valinis žiūri į mergaitės 
smėlio plaukus ir mėlyną kaspinėlį po vaikiškais žan-
deliais. 

— Žinoma, — žvilgteri ji ir įsikabina į ranką. 
"Galėtų ir nesikabinti. Sutiks kas nors ir tyčiosis 

paskiau, bet ranka to tokia miela, kad Valinis užmirš
damas viską prataria: 

— Gražu. Debesėliai, žiūrėk, lekia tokie rusvais 
pakraštėliais, kaip mergaitės suknelė. Prigaudyčiau 
tau tokių lengvų, kaip drugelių, sterblę. 

Ant kalno stovi tylūs medžiai lyg popierio lakš
te žali plėmai. 

Po valandėlės jiedu molėtu skardžiu lipa augš-
tyn. Pusiaukelėj sustoja, ir Galina, atsirėmusį į Va
linį, ilsisi. Žemai priemiesčio kaminai meta tamsias, 
pilkas ir juodas virves, kurios tęsiasi tvaskančiu dan
gaus lazūru ir dingsta. Upėj linguoja valtys, namų 
šešėliai ir saulės spindulio žėrėjimas. Per tiltą per
lekia geltoni autobusai. Nedideli, lyg vaikiški, tem
piami neįžiūrimu siūlu. Radijo bokštai tiesiasi į dan
gų ir už jų kabinasi prieblanda. Saulė eina žemyn ir 
kaskart arčiau susilieja dangus su žeme. Ir susilies 
ir dangus ir žemė pra4ės degioti žiburius. 

Ant kalno plentas. Valinio veidą paliečia šakos. 
Ir lūpos paskui. Drėgnos šakos ir lūpos. Šaltos ir vir
pinančios. Kelias ilgas ir tuščias. Juodu eina pirmyn 
ir atgal. Pakelėj žvilga rasa ir rūkas užima pievą. 
Keistas jausmas puola kaip rūkas ir užima žmog^. 
Neaiškus karštis ir vėsuma maišosi. 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, rugsėjo 13 d., 1954 

Darbo santykiu teisiniai terminai ninku atstovų kolektyvines de- Cost of Living — pinigų su-j Craft union — darbininkų or-įmokamas skirtumas. Paprastai 
rybos, kad visom3 kompanijos : ma, kuria asmuo privalo išleis- ganizacija, kurios nariai apsiri-'jam mokamas tas pats uždar 

.. . . įmonėms vieną sutartį suda-, ti pragyvenimui. ! boja dirbą kvalifikuotą dar-
Bottleneck - detahskas pro-; Co!d-st*rage Traunng-augs-, r y t ų Cast-of-Living-Adjustment - bą ar amatą, kaip staliai, įran-

cesas gamyboj ar darbas, kuris tesnems pareigoms uamti dar-, C o m p u l s o r y Arbitrafon - uždarbio pakėlimas ar sumaži- kių dirbėjai, ar vandentiekio 
yra svarbus kitiems darbams bminkų-tarnautojų paruosimas,! a r b i t r a Ž Q t v a r k a f p a g a l kurią I nimas atsižvelgiant į tai ar pa-
vykdyti. Taip pat gali būti tai- kad jie kvalifikuotus darbus d a r b d a v y s į u n i j a v a l d ž i o s j p ik i l o a r s u m a ž § j o pragyvenimo 
koma detališkam ar visam pro- galėtų atlikti. 
ceso darbui, kuris gamybai kliu 
do. 

"Cold" Strike — vartojamas 
terminas, kai unija turi kaiku-

reigoti arba įstatymu įgalioti I išlaidos, 
suvesti jų ginčus galutinam 
išaiškinimui (settlement). 

specai (p;umbing) 

Crcdit Union 

bis, kurį jis gaudavo. 

Cutback — netikėtas nutrau
kimas užsakyto darbo, arba 
staigus darbo sumažėjimas, ku-

Cost-Oi-Living-Bonus — Eks-
Boykott _ organizuotas Uni-: r i ų d u o m e n ų , k a d darbdavys| ^ „ ^ „„.„„ M e m t e r . £ j £ * ^ ^ " ^ 

:os ve.ksmas kad sulaikytų per „ u s i s t a t ę s atmest, jų mkaįm-l _ % e i k a
J , a v i m a S ; ] i : i v i s i S S t a i T S d S S 

vežuną, pu-kimą ar vartojimą m u s > daro spaudoma J darbda- d a r
P

H n i n k a i t u r i b f l U a r i / a l o
 m o l s I a l d o m s P a d d e J u s 

gaminių to darbdavio, su kunuD vį, savo reikalavimus spausdina 

- darbininkui r!° P a s c k™je yra darbininkų 
taupymo ir skolinimo bendrovė, į l s d a r b o atleidimas. 
federalinio ar valstybės įstaty
mo inkorporuota. 

Cushion Pay — mokamas už-

(Bus daugiau) 
—Pr. šulaitis 

S O P H I E B A R Č U S 
RAMO PROGRAMA 

H WGES stotiet — Banga 1390 
PIRMA D ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:3-7 v. r. ii įtotiet 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

! Chicago 29, lll. HEmlock 4-2413 

Cos t of -Living Indc*x — ma- darbis darbininkui, kuris yra; į 

unija turi ginčą. j laikraščiuose, skelbia per radi-
Bread and Butter Tradeį ją ir pan. Unija taip pat gali pi-

l'nion — unijos iš anksto nu-j ketuoti darbdavio spausdinamus 
matytas veikimo apsiribavimas prieštaravimus, bet nesustabdo 
vien uždarbio, darbo valandų ir įmones darbo ir nesiima 
sąlygų klausimais. j bet kurių preventyvinių priemo-

Break-in Time - bandymo; nių dėl įėjimo arba išėjimo ttjjj^^ b ^ n į j a i i č i l ^ ša-
laikotarpis, kuriuo metu nusta- ; įmonės. 
tomas naujiems darbininkams; Collective Agreement — tarp 
uždarbio mokėjimo procentas. | darbdavio ir unijos sudaryta 

Brocken Time—nepilnai dirb-' sutartis raštu, nustatant termi
tas laikas, kai darbininkai atlei-; ną ir darbo sąlygas tiems dar-
džiami iš darbo kelioms valan- i bininkams, kuriuos apima ta 
doms anksčiau, be uždarbio ap-; sutartis, be to numatoma unijos I j.QV„ uždarbį ar atlyginimą per 
mokėjimo. - .statusas, numatoma sutarties j e i n a n č i a s darbo savaites. 

Bug — spaudos pramonėje i galiojimo laikotarpyje ginčų 
unijos ženklo pavadinimas, daž-' sprendimo tvarka ir kt. 
nai vadinamas Union Label. Collective Bargaining — de-

Bumping — darbininkų pakei- rybų procesas tarp darbdavio 
timas, kai nauji darbininkai pa-: ar darbdavių ir darbininkų or-
keičiami senesniais darbininkais ganizacijos, unijos ar unijų, kad 
(su didesniu senioritetų). / ! jie nustatytu laiku sudarytų 

Business Agent — tarnaująs I kolektyvinę sutartį, nustatant 
vietiniam unijos skyriui arba i darbo sąlygas ir nurodant ga-
tendrai . keliems unijos sky- liojimo terminą, 
riams; jo darbas yra atlikti uni- Common Labor — žiūr. Un-
jos darbą ir vesti derybas su skilled Labor. 
darbdaviais. Taip pat vadina-j Company Manual žiūf\į 
mas "business delegate"^ "bu- Employee handbook 
siness manager" 

, gauti unijos nario teises, ir kad j ^s, rodąs prekių kainų kitėji- pažemintas ar laikinai perkel-
jie išlaikytų savo nario parei- | m ą > v a r t 0 jo perkamų bet kuriuo 
gas, kaip darbo tęstinumo są-|laiku> atsižvelgiant i išlaidas 
tyg^- j nustatytame ar bazuotame lai-

Consiliation — trečioji šalis,. kotarpyje. Paprastai daviniai 
kuri išlyg:na tarp fcesiginčijan- skelbiami leidinyje "Con-
čių šalių skirtumus. Trečioji ša- s u m e r s ' PrįC3 I n d e x for Mode-

rate-Income Families in Large 
lis ir patiekia rekomendacijas, I ci tįes", kurį leidžia Darbo Sta-
kurias besiginčijančios šalys | tįstikos Biuras, 
yra laisvos priimti arba at 
mesti. 

Constant Wage Plan — Pla- j 
nas mokėti darbininkams pas- į 

Coonstructive Discharge—pri
verstas pasitraukimas ar atlei
dimas iš darbo. 

Continuous Process — nenu
traukiamas darbo procesas, rei
kalaująs padidinti pakaitas. 

Contributory Pension Plan — 
pensijos planas, pagal kurį mo
kamos pašalpos darbininkams; 
išlaidas padengia darbininkai ir 
darbdaviai, mokėdami tam tik
rus mokesčius. 

Cooling-off Period — laiko-
Company Store — darbdavio I tarpis (paprastai nuo 30 iki 90 

Cail-back Pay - papildomas' (turinčio kitos rūšies biznį) nuo, dienų), kuriuo metu draudžia-

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

VEDINTUVAI — VĖSlNTUVAi 
ELEKTROS RKIKM^NYS 
I V BEI RAJUMO LEMPOS 

DALYS — BATI-.IU.lov 
APARATŲ SUTAISYMA^ 

iirbtuvese Ir namuose atliekama/ 
patyrusiu inžinierių. Sąžiningas b 
(eras natarnavimas garantuotas 

OlTCLCVision 
(sales - service) 
3130 S. T a l s t e d . D A n u b e 6-«387 

atlyginimas darbininkui, 
yra pašauktas atgal į darbą po 
savo reguliarių darbo valandų. 

Cail Pay — garantuotas atly
ginimas darbininkams, kurie 
ateina į darbą ir neranda tuo 
laiku darbo. Taip pat vadinama 
"Reporting pay", "Show-up ti-
me". 

kuris savybėj ir vadovybėj esanti de-1 ma streikuoti ar darbdaviams 
talios prekybos krautuvė, kuria skelbti savo darbininkams lok-
naudojasi tos įmones darbinin- ' autą (atleisti visus darbininku?., 
1 . . . V • • • sS 
kai ir jų šeimos nariai. \ 

Company Town — vienų ar 
daugumoj darbininkų apgyven
ta vietovė, kurią valdo kompa
nija ar didesnį dalį namų turi. 

Company Union — savisto-
Casual Labor - asmuo, kuris v> darbininkų organizacija, ku-

dirba trumpą laiką, paprastai: n o * n a r l a l r ibo->asi t a i s d a r b i " 
• • • •, u-, • ir:̂ uTT:̂  I ninkais, kurie dirba pas vieną pas įvairius darbdavius kiekvie-1 . . . 

ną kartą. 
Cease and Desistorder — 

teismo ar vyriausybės išleistas 
įsakymas, nurodąs darbdaviui I 77 
ar unijai baigti neteisėtą (un-
fair) darbo praktiką. 

darbdavį. Taip pat darbininkų 
organizacija kompanijos įkur
ta, jos finansuojama ar domi
nuojama; tos kompanijos dar

ai yra tos orga. .zacijos 
nariai. 

uždarant įmonę). Tai numatyta 
kaikuriose valstybėse darbo tei
ses nuostatuose ir Taf t-Hartley 
įstatymu. 

BT3J 

Company-wide Barg^ining — 
Chain Picketing — kai didelis t a r p d a r b d a v i o i r u n i j o s d a r b i , 

žmonių būrys vienas po kito 
eidami piketuoja. 

Chapel — spaudos amato vie
netas, susidedąs iš vienoj įmo
nėje dirbančiųjų narių. 

Clieck-off — tarp unijos ir į 

Rūpestingai ir pigiai taisai 

T E L E V I Z I J O S 

APA RATU S 
Garantuoja darDą ir dalis 

j . M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt 6-1038 

PIGIAI IR SACGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR Iš TOLIAU . 

K. EIDUKONIS 

ir ainlraudas 
«l»30 S. Talman, Ohicaco 2». DJ. 

Tel. GRrovehUl 6-7096 

tas i žemesni darbą,- jam su-

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TEIiKVlZJJOS, RADIO, TATEFOJiV 
TAISYA1AS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Television, 944 W. 35th JPl 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas lietuvį — Ir geriau ir pigiau! 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

* IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tio. kurie kenčia nuo SENIJ, AT-

V1RIJ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
mieKOti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkito 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau- Į 
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
S1S. Taipgi pašalina perše.iimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S ^FOOT, ^ su-
stabdo džiovinimą odos ir perpl>šim.s 
tarpiršeių. Yra t inkamas vartoti nuo , 
džiūstančios, suskilusios odos dedu -
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
t i n k a m u VfertOtl vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nun vysty
klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų Lo-
gulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
et., $1.25, ir $3.50. 
P i r k i t e va is t inėse Chl 
eagoj ir apylinkėse — 
Mihvaukee, Wisc. Ga 
ry*. Ind. ir IVtroit. Ifl 
chigan arba rašvki-
te ir ats i rski te i l o -
ney order į 

LEGUI.O, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicaso 34, UI. 

Fraižpf Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant \i$ų sutaupy, 
kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BR1GHT0N SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
407] Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

(MARLES ZKKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Flrmad. antrad., penktad lr Trečlad. t ryto Iki 12 • d. 
#«*tad « • ryto tki 4:t(» o D Ketvlrtad t i r t o Iki • 

'r~ 

n a IP^MAM REIKMENŲ VISUOMET LAK K YK IT ŠIA 
11: m i $ m PATOGIĄ 

BE2 SEMALS14 
UETU\rI\J BENDBOVfiS 

K R A U T U V Ę 

GRESS 
ETURE 

4181-83 ARCHER A\rE. 
Tel. IJIfayette S-S171 

Brighton Pa rko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujaus ių madų , gerųjų i šd i rbysč ių r a k a n d ų , k a u r ų , pečių, tele
vizijos a p a r a t ų , r e f r ige ra to r ių , p lovyklų , v a i k a m s r a k a n d ų ir v isų 
•<it\l n a m a m s re ikmenų . 

L E N G V I I Š M O K Ė J I M A I P R I T A I K O M I V I S I E M S 

*jr 

Vadovėliai lietuvių 
mokykloms 

KREGŽDUTE U daUs, peda-

CONRAD'AS-FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

kompanijos sutartis dėl atskai-jS°S° A - Šinkūno gražiai pa-
tymo iš darbininkų unijos nau- r e ngtas vadovėlis su labai daug 
dai mokesčių (dues, fees) ar iliustracijų, pritaikintas lietu-
priedų ir tų sumų unijai perve-1 v^ emigrantų vaikams pagal i ir gražiai 
dimas. JAV ir Kanados liet. mokyklų darbą*. 

Checkweighman — anglių | P r°g r a m as- "inka vadovėliu 
pramonėje asmuo, kuris matuo 

Moderniškai irengrta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
be—vestuves. Jau
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 

ąt"'-*as 

ja, sveria ar kitais būdais ap
skaičiuoja kiekvieno angliaka
sio iškastas anglis; angliaka
siams mokama pagal tonažą. 

Cireular Picketing — piketą 

tuoj po elementoriaus. Kaina 
$2.75. 

Naujieji Skaitymai, J. Am
brazevičiaus, A. Skrupskelienės, 
A. Vaičiulaičio parengtas skai
tymų vadovėlis vyr. pradžios 

MES PERKRAUSTOME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloky 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baidus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs dstug metu patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avemie Tel. Vlrginia 7-7097 

V 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bend? xvės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASS'N. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame V/z Nuošimčio 

^ 

vimo forma, pagal kurią piketi-! m o k y k l o s skyriams ar pirmo-
ninkai sudaro nenutraukiamą' S 1 0 m s &imnaziJos klasėms. Dau-

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

J. A. V-biy pilietis turi 
)irmenybc darbe gaut 

M O V I N O fc M O V I N G 
PERKRA4JSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

ligų meti; patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui jrankial 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perk raustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

h NAUJOKAITIS 
2032 W. 69th St, Chicago, Illinois 

Telef. VTAlbrook 5-9209 

# 

grandine eidami aplink jmonę 
ar įstaigą. 

Clean-up-Period—caigiant dir
bą darbininkams duodamas lai
kas pašalinti nešvarumus, susi-
darusius darbo metu. 

Closed Shop — įmonė, kuri 
samdo tik unijos darbininkus ir 
kurioj darbininkai privalo būti 
geri nariai, kaip darbo sąlyga. 

Closed Union — ribota na
riais unija, kuri daugiau naujų 
narių nepriima, proteguodama 
darbo galimybes esantiemi na
riams. Restrikcijos gaŲ būti la
bai augšti įstojimo mokesčiai 
arba reikalaujama šeimyniškų 
giminystės ryšių. 

gelio žinomų liet. autorių kū 
rybos ištraukos. Platus tauto
saka skyr '. Yra sunkiau 
sur/antanv žodžių žodynėlis. 

, Kaina $2.50. 
Abu vadovėliu išleido Bosto-

I no lietuviai mokytojai. Užsaky-
I mus siųsti adresu: Lithuanian 
j Eneyclopedia Press, 330 E St., 
j So. Boston, Mass. 

Kanadoje šiuos vadovėlius 
'„platina "Žiburių" leidykla, 941 
j Dundas St., West, Toronto, 
; Ont., Canada. Visi Kanados lie
tuviai yra prašomi siųsti ten 
užsakymus. Ten reikia užsisa
kyti ir to paties autoriaus 
Kregždutes" I dalį. «t 

^ 

TORONTO VARPO 2 KONCERTAI 
ŠEŠT., SPALIO 2 D., 7:30 VAL. VAK. 
SKKMAD., SPALIO 3 D., 3:80 VAL. P. P. 

Dirigentas muz. ST. GAJLEVIČIUS 
/ i 

Ar jau turite įsigiję vadovėlį— 

K A I P P A S I R U O Š T I 
J. A. V. P I L I E T Y B E I 
Jei neturite, pasiskubinkite įsigy
ti, nes jau baigiama parduoti laida. 
Tekstą peržiūrėjo teisėjas Alfonse 
F. Helis. Spaudai parengė "Pr. Šu
laitis. Anglų ir lietuvių kalbamis 
patiekti klausimai ir atsakymai, 
kuriuos klausinėja teisėjai per pi
lietybės egzaminus. Toliau seka 
plati informacija kur reikia kreip
tis, ir kiek mokėti norint įsigyti 
JAV pilietybės dokumentus, nu
rodyti Natūralizacijos įstaigų ad
resai ir kitos reikalingos žinios. 
Leidinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
Draugas" 2334 So. Oakley Ave., 

WELC0M, S AVER! 
Smulkūs ir stambūs tardytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš
kus žmones, pasiruošusius jums patarnauti . San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 karius \ metus. 

SPECIALUS NUPTGINIMAS 

matėte 

R08S&VELT FURNITURE COMPANY. INC. 
M l t WEST KOOSEVELT BOAD Telef. SEeley 5-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

•Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $149-00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokleii. 
Atdaru s ikm. nuo 1 1 iki r> v. vak. 

Užeikite \ 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

INSMlEjf 

UNIVERSAL S A V I N G S 
l iOAf ; ASS3CSATI0N 

1800 SO. HALSTCD STREST 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Telef.: HAymarket 1-2028 
Valandos: Pirmad . antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 

* ak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vak.- Treėiad. uic.jryta. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 valandos po pietų. 

| > | I I • ' ' f Cliicago 8, IU. 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų 

ir tolimų distancijų. Saukite: 

ANTANAS VILIMAS 
x841 SU. CALIFORNIA AVE., CHICAGO, ILK 

BOcfcneU 2-2282 

L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 
SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keičiamos dalyi. 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbą*. 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
| 1835 CANALPORT Tel. Dirbtuvės SEeiey 8-2146 

Namų KEnwood 8-3092 
i 

*im 

\ , , 

I 

http://BATI-.IU.lov


— — -

Pirmadienis, rugsėjo 13 d., 1954 DIENRAŠTIS DltAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 

JOSEPH M. MOZERIS, Secy. 
District Savincj and Loan Assn. 

3430 S. Halsted Street 
Chicago 8, III. 

JOHN PAKEL, Prcs. 

Chicago Savings and Loan Assn. 
6234 S. VVestern Ave. 

Chicago 36, 111. 

TONY RYPKIEVTCZ, Secy. 

Univcrsal Savings and Loan Assn. 
1800 S. Halstcd Street 

Chicago 8, 111. 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prcs. 

Cranc Savinas and Ix>an Assn. 
2333 VVest 47th St. 

Chicago 32, 111. 

JOSEPH P. VARKALA, Secy. 

Lithuanian Savings and Loan Leaguc 
2401 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 

inois Gubernatorius ir Chicagos 
Majoras sveikina Taupymo B-ves 

į, S T A T E O F I L L I N O I S 
O F F I C E OF 

T H E G O V E R N O R 
Springfield, Illinois 

P r o k l a m a c i j a 
Kadangi Savings and Loan Associations Illinois Valstybėje 

užima svarbią rolę Illinois valstybės f masiniame ir ekonominiame 
gyvenime, kaipo rėmėjai planingo taupymo ir nekilnojamo turto 
įsigijime, ir 

Kadangi šios bendrovės šiemet daro daugiau negu 65% visų 
paskolų įsigijimui nuosavų namų, ir jų globai yra pavesta daugiau 
kaip 1VI> miliono taupančių asmenų tur tas sumoje virš DVIEJŲ 
BILIJONŲ DOLERIŲ, ir šiuo laiku tos bendrovės gelbsti 350,000 
šeimynų įsigyti nuosavybes, parūpindamas paskolas populiariais 
mėnesianiais atmokėjimais; 

DABAR, aš WILLIAM G. STRATTON, kaip Illinois Valsty-
' bės Gubernatorius, šiuo skelbiu savaitę nuo rugsėjo mėn. 13 d. 
iki rugsėjo mėn. 19 d. 

SAVINGS AND LOAN WEEK 
Illinois valstybėje ir raginu visus piliečius prisidėti prie šių su
kaktuvių minėjimo su ta mintimi, kad būtų įgyvendinami ir ugdo
mi taupymo papročiai ir tinkamai įvertinama neiklnojamo turto 
nuosavybė šioje didžioje Illinois Valstybėje, kurioje mes turime 
garbės gyventi, 

Ką savo parašu liudiju: — 
WILLIAM G. STRATTON 

C I T Y O F C H I C A G O 
O F F I C E OF T H E 

M A Y O R 
P r o k l a m a c i j a 

KADANGI, Chicagos taupymo ir skolinimo bendrovės yra 
i tiek daug prisidėjusios prie ugdymo taupymo žmonių tarpe ir prie 
I įsigijimo nuosavų namų ir jų finansavime iki vieno ir pusės bilijo-
, no dolerių; ir 

KADANGI ,du iš trijų asmenų Chicagoje, kurie finansuoja 
namų pirkimą, tai daro per taupymo ir skolinimo bendroves; ir 

I KADANGI, taupymo ir skolinimo bendrovės pirmą sykį savo 
' septynias dešimts penkių metų, istorijoje renkasi į seimą Chica
goje rugsėjo 19 d.; 

DABAR, Aš, Martin H. Kennelly, Chicagos miesto majoras, 
šiuomi paskiriu, kad savaitė, nuo rugsėjo 13 iki*rugsėjo 19 d., bus 
žinoma kaipo TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVIŲ SAVAI
TĖ, ir šiuomi taipgi noriu atkreipti piliečių dėmesį į tų įstaigų di
delius įnašus į mūsų miesto visuomeninį gyvenimą. 

Paskelbimas parašytas 19 d., rugpjūčio mėn., 1954 m. 
MARTIN H. KENNELLY, Majoras 

Tai priklauso nuo stuburkaulio. 
Jame tarp stuburo narvelių yra 
medžiaga, tampri, elastinga, 
kuri žmogui einant ar šiaip ju
dant turi tokios reikšmės kaip 
automobilyje linges ar amorti
zatoriai. Tos medžiagos tarp 
narvelių storumas yra nevieno
das. Tai priklauso nuo jos drėg
numo, nuo išminklinimo. Anas 
vyras, kuris akyse augo, gydy
tojų manymu, buvęs išmiklinęs 
šią medžiagą dideliu treniravi
mu, v 

tŽ 

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secy. 

St. Anthony Savings and Loan Assn. 
1447 S. 49th Ct. 

Cicero 50, 111. 

Apmokėjo keliones 
Milžiniška amerikiečių Hearsi; 

leidykla finansavo 47 laikraš
čiams pardavinėjusiems berniu
kams kelionę į Angliją, kurioje 
jie atostogavo dvi savaites. 

Vokietijos vyriausybė paskel
bė atlyginimą 500,000 DM tam. 
kuris nušvies tikrąsias John pa 
bėgimo priežastis ir aplinkybes. 

Didžiausias JAV banknotas 
yra 100,000 dolerių vertės. 

AUGUST SALDUKAS, Pres. 

Midland Savings and Loan Assn. 
4038 Archer Avenue 

Chicago 32, 111. 

RUSU - UKRAINIEČIU SĄJUNGA? 
BE. ALBERTAS TARUTIS, V/ashington, D.C. 

1920 m. pradėjo veikti Lietu
vos opera. 

1924 m. gruodžio mėn. Kara
liaučiuje mirė K. Būga (gimė 
1879 m. lapkr. 6 d.) ; 

Su raketa į . . • marsę 
(Atkelta iš 2 osl.) 

Ramiau atsiduso ir mūsų pra 
nešėjas, išgirdęs raketos kapito-
n o balsą. 

— Nežinomasis dangaus kū
nas buvo iškeltoji platforma, 
ant kurios laimingai nusileido
me. 

I r mes su pranešėju lengviau 
atsikvėpėme. Dabar, — sako 
pranešėjas, — kol įgula pailsės 
ir pasiruoš tolimesniam skridi
mui, mes persikelsim.e į obser- j 
vatoriją. 

Marsas, Itfėnulis, Sat-inias 
Pridedu akį prie 6 pėdų ilgio 

teleskopo ir matau didelį ugnies 
kamuolį. Tai Marsas, apie kurį 
ka tik kalbėjome ir visai kitokį 
planetariume mačiau. 

— Dabar ten birželio mė
nuo, — tęsia pranešėjas, — karš 
čiai kaip ir pas mus. Įkaitęs 
eras neleidžia jį gerai matyti. 
Yra daus: vandens garų, kurie 
saulėje blizga ir, rodos, kad kas 
tai dega. 

Per tn patį teleskopą žiūrime 
į Mėnulį. Tuojau matosi senai 

! mums paprasta akimi matytas 
ne uf: pačių rus1! kultūrą, ir di-jir pažįstamas, vieną akį primer-

CHARLES ZEKAS, Secy. 

Brighton Savings and Loan Assn. 
4071 Archer Avenue 

Chicago 32, 111. 

dalius gamtos turtus. 
(VUltinis ukrainiečio paglem-

?.!7nss gerokai oas-mkintv išal

kęs, plačiaveidis sidabrinių spin 
dūlių žėrė ja s. Tas mielas jo si
dabrinis veidas lyg lėktuvų bom
bomis sudraskytas. Matosi duo
bių duobės, vienos už kitas di
desnės, gilesnės. O kur pasitai
ko lygus paviršius, tai ir tas, 
kpfo ledas, žvaigždėmis suspro
ginėjęs. Matyti, kadaise jis bu-

Tur būt mažai yra lietuvių, emigrantų sr>?uda ima pastebė-
kurie abejotų, jog betkario plau ti keistą reiškinį — sovietin'ai 
ko rusas — monarchistas, so- rusai pradėjo jieškoti draugų 

(cialistas, bolševikas — nėra ru- j pavergtų jų tarpe. Bent tokios 
| sų imperalizmo aukų draugas.į nuomonės yra Soviete Saiungos laikymą g u d a i s ir baU'esiems 

-Vieninga, neskaldoma Rusi- k o r i j a bei kultūrai tirti insti- k a i mtei» laikas iu nepriklausc-
ia" buvo carų, kerenskų ir sta- tvX** M u e n c h e n e - mybei. 
linu tikslas; ji tebėra malenkc-• Instituto biutet'ny.ie (No. 3, Pagaliau, lietuvi*i nustotu sa
vų ir "būsimųjų" emigrantinių i birželis, 1954) k r e i p i a u s t*ė- vo draugv\ Sorendž :ant iš lietu-
valdžių tikslas. Nedviprasmiškų Į m e s y s j f a J r t ą kad rurai nebe- vių ir ukrainiečiu santykių j t e m p e r a m e n t i n g a s verdančios 
pareiškimų tuo reikalu buvo j niekina ukrainiečiu ir nebovad^- tremtvįe. abi tautos mėgsta vie-į m a s ė g k a m u o I y s Dabar atšalęs 
tiek daus, kad jų kartoti čia n ė - j n ą t i k s a v c s "didele ir galinga".™ kitą. netoli iokiu ta r rusavoį y i r t e g n e g y v a u o l a ) r a m i a i į 

tauta (velikij narod). I ginč", ir "n ta - ia visiems vienų! m u s sįdabru bli.-gina. 
. v . . . . . v. . ,. n kitu tikslams. ' 

Pnesngai , ukrainiečiai sodi-. ž i m ) m % p a v C F R r toji ukrainie- Ant paaukštinimo pastatytas 
kurios sostinės vartus k a d a i s e ' n a m l S r c t a a n t t o paties augs-; č h l t g u t a n e t H r e i o p r o frO S tuo dar kitas teleskopas. Žiūriu per 
beldėsi kardu Lietuvos kuni-! t y b i l * s o s t o ' kalbama apie "ne-1 r e i k a l u p a s i s a k y t i nei taip nei % Nuostabus reginys. Laumės 
gaikščiai, rusai amžių būvyje' sulaužomą'* draugystę tarp a-; 

kitaip Netenka tačiau abeicti.S juostos spalvų disko viduryje 
tiek išsiplėtė į visas puses, kad ***** "didžiųjų" tautų; keliama 

kad ir visos tautos nuomonė m a t o s i planeta Saturnas. Dis-
pasidarė mažuma pavergtųjų * Padanges ukrainiečiu ekonomi- h-{ų t o M a p a t i k a i p i r . o g a t g t o _ kas stovi statmenai, matosi jo 
tautų tarpe. To negalėjo nuslėp- n ė b e i kultūrinė pažanga; laik- y n t r e m t y j e . ubu ašigaliai. Nepaprastas spal-
ti nė carų statistika. i raščiuosc ir magazinuose deda- T n i f T i r i ] R Q i i i r q s į n a i l - n c f a k_, vingumas, kuris, pranešėjo tei 

ra reikalo 
Tai nėra nuostabu. Kilę iš ma

žutės Maskvos kunigaikštijos, j 

Pasidarę valdovais kitų tau-! 
tų žemėse, rasai stengėsi ir te-; 
besistengia jose išsilaikyti tų 
tautų moralinio ir fizinio sunai-
kin :mo kaina. 

Toje šimtmečius tebesitęsian-
eioie kovoje už pačią gyvybę, 
lietuvių tauta turėjo pakelti ir 
Kražių skerdynes, ir raidyno už 

mos nuotraukos su apsikabinu
siais rusais ir ukrainiečiais; jau 
nimas ragmamas tuoktis savo 

. tar?e; skelbiami eilėraščiai apie 
I ruses ir ukrainietes motinas, iš-
lydinčias sūnus "į bendrą žygį"; 

; ir taip toliau, kaip įsakyta mal-; 
ti propagandos maš'nai. 

»hmi, susidaro dėl tam tikrų at-
Taigi rusai iir-usi naujos tak

tikos. Matomai, jiems v :eniems ; 
nesiseka susidoroti su visais ne- mosferos sluogrmių. 
rusais, kurių ir dabar tebėra j į s c r n kia i duodasi tyrinėja-
apic pusę visų gyventojų ar net m a s . Bet nustatyta, kad jis 

apie saulę apsisuka per 167 die
nas. Pusės mūsų žemės dydžio. 
Turi 7 palydovus — mėnulius. 
Tai bent spalvingos naktys bū-

daugiau. 

Mate žmogaus augimą 
Prieš kelerius metus po pa

saulio miestus važnrjo ameri
kietis Vii 'ari ir steb no Miro

ną. 
Baigėme stebėjimus observa

torijoje. Mūsų išskraidintosios 

Minėtas Institutas yra nuo-
draudimą, ir trėmimus, ir Pra- j monės, kad tai pirmieji bandy-

! vieniškių žudynes, ir daug kitų mai sukurti Sovietu Sąjungoje 
i sunkių bandymų. j vieną vieš 

Lietuviai dar tebesilaiko, kad rusų ir ukra 
I ir virtę beteisiais vergais. Kitos Galima paklausti: o kas i aukštį, sykiu ir j storį, paskui j įebeilsėjosi po labai vykusiai su-

mums rūpi, ką jie ten daro pas J i s v ^ susitraukdavo , normalų | v a įd į n to skridimo ir nusileidimo 

jpataujančią tautą _ J V U S ' rodydamas, kaip jis pc r a k e t ^ į g u l a d a r n e s į r u o š e t o -
:rainicčiiĮ mišinį. j k e h a s

v
 s e k u n d c s u z ™ S a » c m Ūmesniam skridimui į Marsą ir 

; tautos, deja, jau išnyko be jo
kio pėdsako. 

Iki šiol rusai engė visus neru-
| sus beveik be jokio skirtumo. 

save? 
Taip nėra 
Visų pirma, pavykus rusų už- išlavinęs tai, ką kfekvienas žmo 

savo ugį. Gydytojai aiškino, a n t įskeltosios platformos. Kai 
kad jis ilgu treniravimus! buvo jį p r a d ė s toliau tęsti kelionę j 

Marsą ir skris po 150,000 my-

SkeMites "Drauge"! 
/ ~ g» — - - - . * — • 

j Ukrainiečiai, gudai, kaukazie- mačioms, nebeliktų paties stam- gus galįs padaryti mažesniu \\ų p e r valandą, tai po 14 mėne-
| čiai traukė ilgomis virtinėmis į biausio pasipriešinime lizdo, ap-
! dykumų ir speigų sritis drauge' gyvento kelių dešimtų milionų 
I su lietuviais, latviais ir estais.; rusų nekenčiančių žmonių, tu 

Tačiau paskutiniu laikų rusų1 rinčių garbingą praeitį, senes 

mastu. Kiekvienas žmogus va-j sių raketa pasieks Marsą. Tada 
kare esąs 1-2 cm. mažesnis, nei j a š vėl, mieli skaitytojai, į jus 

i- i š ry to , o po ilgo varginančio ė ji ' grįšiu su nauju reportažu apie 
j - mo sumažėjas net iki 4-6 cm. kelione ir gyvenimą Marse. 

UDRIK i 

3241 SOUTH HALSTED STREET 

IŠPARDUODA 
V4 Milijono Dolerių Vertes Baldų, 
Namams Reikmenų ir Televizijų 

35 iki 75% sutaupyste 
IMroktoiių Taryba neseniai la ikytame savo susirinkime vlen-

iMilsiai nusprendė, kad visi baldai, n a m a m s re ikmenys ir televizijos 
turi būti iši»ai-dtK)ti dalw»r, nežiūrint kalnų! Mes nusipirkome per 
daug! MES ATREMONTUOJAME visa n a m o vidų. 125 pgdas krau
tuvių priešakio ir sandel ius: 3229-3241 -3249-3251 So. Halsted Street. 

CASH A R B A Į&MOKIČJLMIT D Y K A I ALTO PASTATYMAS. 

SALIONO BALDAI: 
3 gabalų dal imis (secional) gyv. setas, buvo f 110, už $ 45 
2 gabalų dal imis sofa, buvo S239. už 72 
2 gabalu l i roebler sal iono setas, buvo S225, dabar 110 
2 gabalu l 'ul lman saliono setas, buvo $300, dabar 1T5 
S immonns Hide-a-bi id sofa, nupiginta iki 199 
S immons studio c o u i b , nupigintas iki 39 

MIEGAMOJO SETAI: 
$ 125—:*gab. miegamojo setas už % 79 
$1(59—:S gab. miegamojo setas, šviesus, už 99 
$2»0—,'i gab. '•bleaehed*' dllgwčh— koiu.Hl.»s RCtafl už 159 
$2t»9—:: gab. Oordovan dvigiibiis komodos setas už 189 
S(»(M)—t gai>. miegamojo riešuto setas, už . . . } 275 
$59 vertos spyruoklinis matracas už 29 
$24 vertčs spyruoklinis matracas už 14 
Holly\vood pilna lova, nupiginta iki 29 

NAMAMS REIKMENYS: 
8 kūniškų pf>dų š a l d y t u v a s nupigintas iki $129 
General Electric 8 kub. iM~d;i šaldytuvas, buvo S299, dabar 198 
Croslcy šaldytuvas, buvo $239, dabar 169 
Pbi lco šaldytuvas, vertos $:{81. už 2«5 
(ieneral E h c t r i c skalbykla, vertes $149, už 79 
Tbor skalbykla, buvo $159. dabar 89 
Tbor automatino skalbjkla . r<g. vertes $250, už 169 
I)cndix skiilbykla už 159 
dk'ncral Electric automatino skalbykla, b m o S305, tbibar 199 
General Electric automatine skalbykla, buvo $355, dabar 210 
General Electric pečius, buvo $199, dabar 100 
1 niversal gazinis peoius, nupigintas iki ; ; 
Modern >Iaid ga / in i s peėius, vertes $175, už 
Hoover dulkiu valytuvas, i cg . vertes $69, už ; 
Hoover si>ecialLs valytuvas už. 
Hoover dulkių valytuvas, rcg. vertes $99, už 
Tauk type valytuvas, buvo $80, dabar 

99 
89 
39 
10 
59 
39 

VĖSINTUVAI: 
General Electric 10 col ių vėsintuvai, buv\> $18. dabar 
10 <olių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $19, dabar . . . 

colių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $29, dabar . . . 
colių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $49. dabar . . 
colių dvigubas langui vėsintuvas, buvo $(»9. dabar 

tonos air-eonditioner, buvo $225, dabar . . 
RCA J/3 tonos air-eonditioner, buvo $229, dabar 

12 
16 
12 
Pfafl 

į 10 
. U 
. 17 

29 
39 

179 
179 

KILIMAI: 
27x50 kil imas, reguliares vertės $2.00, už 98c 
24x36 ki l imas, reguliares vertes $4.00, už 1.98 
24x48 kil imas, roguliarčs vertes $5.95, už 2.00 
4x6 vilnonis ki l imas, reg. vertes $39, už $19 
7x12 vilnonis kil imas, reg. vertes $100, už . 21 
Axminster kil imas. 9x 12, reg. vertes $89, už 49 
9x12 vilnų pa\ ir>ium kil imas, už 19 
Kainos mika{>olos ant iiau.ui 1954 motų nacionalini žymiu televizijos 
*etų; Magnavov, l lCA-\ ' ictor, Plii lco, Atimu ai. Zenitli, Durnom. Gcn. 
i J i c t r i c and l layt i ieon. 
Visiškai nauji, garantuoti , televizijos setai, 17 colių, stalo model io , 

maliogany, original iame dirbtuvės suivi.kavnne. reg. $ 1 7 9 , . . . . $ 79 
21 tn>l. paveikslo, mabogany, stalo modelio, reg. $249, už 98 
Originaliame dirbtuves s u p a k a \ i m e . Garantuotos 1 m. paveikslo tttbc. 
21 col. blonde Ilollyvvootl kabinete TV setas, rcg. $299, už 149 
50 pertaisytų vartotij TV setų už $10 ir aukš . 
17 col. t i i S Columbia stalo model io TV setas, rcg. $200, už . . . . 119 

11CA1 Victor televizijos setas už 159 
Admiral televizijos setas, nupgintas iki 149 
Ailmiral kombinacinis televizijos setas, vcrtčs $595, už . 298 

Ptiiico Console tt ievizijos s e t a s vertes $229, už 159 
21 col. Dutuont televizijos setas, vertes $525, už 225 
21 col. Zcnitb console pilno dydžio durimis TV, vertes $469, už . 279 
Natalie Kaimus silver gray 21 col. TV, radio ir pbonografo koni - . . . . 

binacija, vc i tes $600, už 295 

21 col 
21 eol 
21 
21 

eol. 
col. 

DINETTES: 
Reguliariai $69 vertes chrome dinette uz 
Keguliariai $89 vertes chrome dinettu už . . 
Reguliariai $125 vertes chrome dinette už 
Reg. $249 vertės 7 gab. d m l n g i-oom setas už 

$ 39 
. . 49 
. . $9 

1 t>W 

KĖDES: 
Paoli a n n chair, reg. vertės $29, už $ t t 
TV kėdė, 'rubl>erizid curled hair filled", reg. $39, už 19 
Kroehler "high back" kėdė, rcg. vertės $99, u i 39 
U o y d s "high back reelining" kėdė, frieze, buvo $99, dabar 89 
l/cmpos. lėlės, kilimai, 4 ,sniokers'', pagalvės už puse kainos 
Comforters: "moth proofed" lOO^o vilnų, 72x84, rcg. iki $20, už . 6 

Aliejiniai ir Angliniai Šildytuvai: 
$39 vertes g« žiniai šildytuvai, 18.000 R T 1 , po $ 19 
$59 vertės ga/.imai šildytuvai, 30.000 BTE, |»o 29 
$98 vertės gal iniai šildytuvai, 50,000 BTE, p o 48 
$179 vertės gaziniai šildytuvai, 65,000 B T I , po 88 
$105 vertes angl inis šildytuvas, gal ima kūrenti malkomis , MI 
. . . . karšto vandens tanką., už » 69 
£99 vertės al iejaus šildytuvai, 4 kambarių, po 38 
$125 vertės al iejaus šildytuvai, 4 ar 5 kamb., po 54 
$175 vertės aliejaus šildytuvai, didžiuliai, po 78 
$99 vertės angliniai šildytuvai, po $3$ 

B U D R I K ' S 
3241 South Halsted Street 

K R A I T I Vf; ATDARA P I R M A D I E N I A I IR K F T V l R T A D t E N I A l S 
VAKARĖ IKI 9:30. KJTOMJS DIENOMIS NUO 1 IKI •• 

Budriko Hadio Valanda leidžiama 25 motai iš W H F C stoties, 1460 kll., 
ketvirtadienio vak. nuo 6 ki 7 vai. Orkestras, dainininkai, rekordai. 

• * » • " « : •., >*i'.j.g.ji - j i - j j . ' . . - i 
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S A V I N G S . . . E N A B L E YOU TO MAKE YOUR O W N « O N E ¥ 

START NOW 

T O 

m SAVE 

ILLINOIS 
SAVINGS 
& LOAN 

, WEEK 
SEPTEMBER 

13 to!9 

Illinois has 572 Savings and Loan Asso-
ciations. . . with assets well over Two-
and-one-half Billion Dollars. They will 

hold 'Open House' September 13 to 19. . . with special events 
and exhibits of much interest. Be sure YOU attend! "START 
TO SAVE!" 

Workmcn Savings and 
Loan Assn. 

2703 W. 47th Street 
Chicago, Illinois 

Phone CL. 4-2121 

l!!llllllilllllillHli(lliaĮ 1 

CENTŪRY SAVINGS & 
LOAN ASS'N. 
HOME LOANS 

Savings Insured up to $10,000 
Joseph F. VVolski, Prez. — 
Stephen S. Sivvek, Sect. 
Open Mon. & Thur. Eve. 

19 H West. 35tli St. 
Ph. LA. 3-3312 

"YOUR STRONGHOLD FOR 
SAVINGS" 

SŪPREME SAVINGS £ 
LOAN ASSN. 

P E T E R P . KEZON, 
Exec. S^cretary & Treas. 

Savings Insured up to $10,000 
1751-55 VVest 47th St. 
Phone YArds 7-3895 

RESERVE SAVINGS & 
LOAN ASSN. 
HOME LOANS 

Savings Insured up to $10,000 
Located 

Corner of Roosevelt & Aiustin 
Phone OLympic 2-6700 

BIshop 2-1484 

Jei turite parduoti ar išnuomo-
«i. pasiskelbkite smulkių skelbime 
'kvriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VTrginia 7-6640. 

Tikrai Jūsų pasaulio l iteratūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs neper-
Bkaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną. 

NUSIKALTIMAS IK 

BAUSMĖ 

Jau pasirodė knygų rinkoje visos 
6 dalys, 3 knygose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja Šiurpia Žmo
gaus tragediją. Silpnas dorovės jaus
mas, sumiescionejusi siela, didysis 
mellė\s ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūvis ir ne-
tilstanCs sąžines šauksmas j u m s at-
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

Visuomet Sis l iteratūros veikalas 
puoš jūsų bibliotika ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reikalaukite pas visus knygų 
platintojus arba adresuokite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

ĮSIGYKITE 

Anatolijaus Kairio 
naują eilėraščių rinkinį 

AUKSINI SUA 
Tai ,8-nių metų kiirybinis vaisius, 

suskirstytas \ keturius skyrius: Gies
me lakštingalai — patriotika; Mer-
gait* lietuje — meiles m o l i a i ; Stik
linis džiaugsmas —- gyvenimo filoso
fija; ir Begalinėj erdvėj — žmogaus 
mistika. Didelio formato, turtingas 
popieris, gražus išleidimas. Geriausia 
dovana knygos mylėtojui. Kaina $2. 

1'/.sakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii>'iiiiiniimiiuiniiiiuiiiiiiiii'Miiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii:ii|iinmiiniiim 

BUILDINO & RKMODELING 

V. A. ŠIMKUS 
K O N T B A K T O R I U S 

Stato naujus namus pagal kontraktą, 
Didelis planų pasirinkimas. Atitekami 

Įvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
Tėl. RKllance 6-8202 

JŪSŲ knygų rinkinys nepilnas, 
jeigu ten nėra Igno Šeiniaus 

Raudonojo Tvano 
Si knyga pirmiausia pasirodė 

švedų, suomių ir danų kalbomis 
ir skandinavų kraštuose sukėlė 
didelį susidomėjimą. Dabar Talka 
išleido paties autoriaus paruoštą 
328 pusi. Kaina $3.50. 

Raudonąj] tvaną galite įsigyti 
"Draugo" administracijoje ir pas 
platintojus. 

K O N T R A K T O R I U S 

STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St. Chicago 16 

CH 3-1535 
. .Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

VYRAI IR MOTERYS 

A D V A N C E 
EMPLOYMENT AGEXCY 

P R E E OFFICE JOBS FOR VVOMEN 
S\vbd. operator, Typist, Stenographer, 
secretary. 

MEN, General Factory work 
Maintenance, Punch Press, Stoek, 

Assc-mbleis. 
Open Evenlngs 

lG4r> Be lmont Call GR. 7-0G0i 

CIASSIF1ED AND HELP WANTED ADS 
• "DRAUGAS" AGENCY * 

55 East Washington Street 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenne 
Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED — MOTERYS 

VYRAI - IR MOTERYS 

<? 

KOLUMBUS SAVINGS & 
LOAN ASSN. 

HOME LOANS 

Savings Insured up to $10,000 
Open Tue. & Thur. E^e. 
" F R E E G1FTS TO OUR 

VISITORS" 

Ph . LA. 3-4284 
2525 W. 47th St. 

St. Paul Fedcral Savings & 
Loan Assn. of Chicago ~ 

Since 1889 

HCME LOANS 

Savinas Insured up to $10,000 
Assets $38,000,000 

F R A N K P . KOSNACH, Pres . 
6720 W. Nor th Ave., Chicago. 

NAtional 2-5000 

P I R K I T E APSAUGOS BONUS. 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western five. Chicago 36, IU. 

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU. 

DISTR1CT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, IU. 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49thCt. Cicero 50. III. 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. UI. 

V Y R A I IR M O T E R Y S 
: ^ , 

^ : 

Pirkite u rmu. . . Uždirbsite extra pinigu . . . namuose ar darbe. 
1000 įv. prekių demonstravimui arbatėles metu namuose — JŲ 
tarpe žaislai, papuošalai (jewelry) ir namų apyvokos dalykai. 
Turime $1,000,000 vertes prekių sandeliuose — pasirinkimui. Ciga
retes, \isų žinomų markių, po $1.89 kartonas. Nylon kojinės 
pirmos rūšies, $1.45 už 3-jų porų dėžute. 

S K U B Ė K I T E ! S K U B Ė K I T E ! S K U B Ė K I T E ! 
WHOLESALE APPLIANCES 

2310 S. CICERO AVEN13E 
Atsineškite šį skelbimą ir gausi te vert ingą dovaną be 

jokio užmokesčio. 
Pradžia rugsėjo mėn. 16 d., atdara kasdien iki 10 vai. vak. 

Sr 

REIKALINGA MOTERIS 
bendram namų ruošos darbui 
naujai apstatytame, naujame 
name River Forest. 2 mokyklą 
lankanti vaikai. (Motina dirba). 
Atskiras kamb. ir vonia. Gy
venti vietoje. 1 vakaras ir sek
madienis laisvi. Puikus atlygi
nimas tinkamai moteriai. Turi 
būti švari ir patyrusi. 

Šaukite : 

MRS. STEVENS 
po 11 vai. ryto 

DEarborn 2-6353 

REAL ESTATE 

P. gTANKDVIČITO 
R F A L EST. Ir CTOCR. B R O K E R I S 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
81SS So. Halsted S t 

P h . D A s u b e 6-97VS 
n a m ų YArds 7-6818 

Padeda pirkti - parduoti namus , 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus . Ofisas a tda
ras y—12 Ir 4—7. 

NORINTIEMS P A R D T O T I A R 
P I R K T I GYVENAMUS NAMUS, 

biznius ar darant Įvairių rūAių drau
dimus miel&i padedame. Išrūpiname 
morgicius. 

K. J U K N I S 
SHULMISTRAS & COMPANY 

4004 So. Archer Avenue 
LAfayette 3-6300 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarizuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus . 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 Š t 

PRospeot 6 7238, 
vakarais YVAlbrook 5-5099 

PROGOS — OPORTUNITIES 

fr-^T-*iivJC£i 

IN E0METOWN AMERICA 

tP 

INSURED 
-UPT0-

M U T U A L F E D E R A L S A V I N G S 
R E K O R D A S . . . . 
° Isleigta Chicagoje 1905 metais. 

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno 
karus, ekonomines depresijas, panikas ir 
krizes ir savo taupytojams išmokėjo kiek
vieną sutaupytą dolerį 

• Augštus dividenduą išmokėjo visada be 
perstojimo 

• Patrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei at
nešite savo banko knygutę. 

t 

FEDERAL 
5RVING5 

Pradekite Taupyti Šiandien! T ? 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

Phone VI. 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. 

ROOMING HOUSE visas namas 
apstatytas. Naujai dekoruotas (14 
butų) . Geros pajamos. 14 gražiniu šal
dytuvų. Aliejum šildoma. Labai šva
rus. 5 m. sutartis. Vienas negali a p -
seit. Jkainuotas skubiam pardavimui. 
16,500. Pamatę įvertinsite gera pro- tuotas. Tuojau užimti. 
gą. 542 N. Clark St. 

SUperior 7-0663 arba 
AKmitage 6-3512. 

MARQUETTE PARKE 
parduodamas mūrinis bungalou G 
kam, (3 mieg.). 

Labai gerame stopy. $14,600. 
7251 S. Artesian Ave. 

Galimybe $125 nu'n, pajamų 
Tirkit tiesiai iš savininko, jokių 

komisų. 2-jų butų po 4 kamb. mūr. 
namas. Koklių virtuvg ir vonia. 3 
kamb. padidinamas rūsys. 4 kamb. 
namukas užpakaly. Naujai a tremon-

GROSEKNft IR MOKYKLOS REIK
MENŲ KRAUTUVE 

skersai gatves nuo mokyklos. Gerai 
einąs biznis. Ideali v ieta porai, gera 
sutartis. Vienas negali apseiti, nori 
skubiai parduoti. 

Apžiūrėję įvertinsite g< ra pirkinj. 
4356 S. Saeramcnto 

VIrginia 7-9093 

BIshop 7-3541 

$150 pajamų ) mon. gal imybe 
Pirkite iš savininko: jokių komi

sų. Gerų pajamų nuosavybe — 3-jų 
būtų mūr. 1—5 k. (3 dvigubi k a m b . ) . 
2 po 4. "Bay front", naujas **plum-
bingas", poreiai, spintos virtuvėje. 

2433 S. St. IJOUIS, 

RJO. 2-5568. 

— i $2,500 METINIU PAJAMŲ 
TAVERNA. Gorai einąs, pilnai l plius l iuksusinis sumodernizuotas 

įrengtas biznis su moderniškais jren 
gimais . Yra "iee machine", pijaninas 
ir Solo-Vox. Gražiai dekoruotas, 
"late license".Taip kaip stovi, nebran
giai, $6.000. Del kitų interesų nori 
parduoti. Pamatę įvertinsite gerą 
pirkinj. Nuoma $100, 5 m. sutartis. 
1617 Mihvaukee Ave., kampas Da-
men. Humboldt 6-9579. 

MftSOS IR GROSERIU krautuve. 
Gerai e inąs biznis, tikrai pelninga 
vieta, moderniški įrengimai. Ideali 
vieta porai. Prie inama nuoma, rera \ 

ekstra didelis d kamb. butas jums. 
Pirkite tiesiai 15 savininko, jokių ko
misų. 3-jų butų mūr., 3 po 6 kamb.. 
su porčiais, 2-jų autom, gar., autom, 
al iejum apši ldomas. Pi lnas rūsys, 
gali būti perdirbtas j butą. Puikios 
krautuves, transportacija, arti m o 
kyklos, bažnyčios 

LAwndale 1-7761. 

GALIMYBE IMTI VIRS $250 J MftN. 
9923 S. H o \ i e Ave. 

Pirkit tiesiai iš savininko, su tau
pysite komisą. Įkainota skubiam par-

sutartis. įkainuota teisingai, aple idžU d a v i m u i . Naujai dekoruotas 3-jų bu-
miestą, nori skubiai parduoti. Apžiū- t u m ū r # d u p o 5 , r v ienas 4 kamb. 
rėje įvertinsite gerą pirkinį. 822 — apstatytas butas. Aluminlai Žieminiai 
I3th St., North ClUcago, UI. I)L.xter . l a n g a i n a u j a s autom, karšto vandens 
6-3189. 

CONFECTIONERY-DELICATESSEN 
«fc Variety Store. Gerai einąs biznis, 
modern'ška naujai dekoruota krau
tuve. Įsigyvenęs biznis, prieinama 
nuoma, gera sutartis, ideali vieta po
rai. Apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti, pilna kaina $1,150. Pamatę 
įvertinsite gerą pirkinį. 1825 \Vest 

ši ldytuvas. Veneciškos užuolaidos, 2 
autom. gar. SA. 1-5630. 

5 KAMB. bungalow. Karštu van
deniu apšildomas. 6453 S. Talman 
Ave. Kreiptis pas sav. tel. RE-
public 7-2506. 

Pirkite iš savininko; be komisų. 
Division St" ĖVergladė 4-9182 arba I Sav. parduoda 6 m. senumo 5 kamb. 
4-9031. padidinamą bunga lov . 3 dideli mieg. 

P o visu namu rūsys: gazu apšild.: 
kokliu virtuve. ž ieminiai langai ir 
sieteliai. Graži apylinkė, 53 pėdų 
sklypas. Įvertinimo kaina $21,000, 
prašoma $19,800. 

1110 \V. 34th PI. 
YArds 7-6907. 

PARDAVIMUI valgykla. Gerai 
einantis biznis. Parduodama del li
gos. 

VIrginia 7-8140 

^ 

įdomiausias romanas! 
^ 

TAVERNA, NAMAS ir 2 salės. 
Gražus 4 kambarių butas virš vienos 
salės. Viskas su pilnais įrengimais. 
Automatiškas alyvos apši ldymas. Ge
rai įsigyvenęs. Pelningas biznis. Įkai
nuota greitam pardavimui. Parduo
da dėl nesveikatos. Turi pamatyti , 
kad įvertintų. Gera proga. 
5154 So. Campbell Ave. P R. 6-3242 

Foltin Hali 

J.GLIALTDA 

OMPRO 
NOBIC 

PREMIJUOTAS 
ROMA KTAS 

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

GROSERNK — MĖSINE. Labai 
pelninga krautuve. Su visais įrengi
mais ir šaldytuvu (Walk- In -Box) . 
Nuoma $76.00, gera sutartis, apšil-
dom. Nebrangiai parduoda už $3,850, 
dėl ligos. Turi pamatyti , kad įvertin
tų. Geras pirkinys. 

2259 So. CaJifomia Ave. 
BIshop 7-0272 

DELIKATESŲ K R T U T r v E su gy-
venamom patalpom ( l didelis kamb. 
tink. 2 a sm. ) . Priverstas pigiai par
duoti. 

227 \V. St. Charles Road, 
Villa Park, 111. Te. 4-6609 

TAVERNA. Pilnai įrengta. Moder
niška. Gerai veikianti. Puikus biznis, 
geroj vietoj Prie inama nuoma, gera 
sutartis Pilna kaina 3,000. Skubiam 
pardav mui. Savininkas grįžta prie 
seno namų statybos verslo. Pelnin
ga vieta, t inka vedusiai porai. Turiu 
pamatyti , kad įvertintų. 

7720 South Ashland Ave. 
RAdcliffe 3-9363 

ISNUOMUOJAMA 

BRIGHTON PARKE 
Vyresnio amž. moteriai (pa

geidaujama nedirbanti moteris) 
kambarys labai nebrangiai. Gy
venti kartu su senyva moterim. 
Kreiptis: 4052 S. Campbell Ave. 

PARDUODAMAS mažai varto
tas pijaninas. Teirautis tel. 

LAkeview 5 1447 

Perskaitę "Draugą", duokite 

kitiems! 
TMvnrf 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI —AUTOMOBILĮ? 
Naujas 1954 CHRYSLER #2,495, PLYMOUTH — #1,595 

ę- 300 vartotų automobilių nuo #25 ir augšeiau 

"U WILL LJDKE U S " 
4030 So. Areher Avenue 

T • u • s s t t m i* Didžiausia remontu dirbtuve. Teisingas nemokamas patarnavimas. Lengvos Išsimokė jim o sąlygos 
Tel, VIrginia /-loio 

/ 
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Lietuvių Prekybos Namai 
FURNITURE CENTER, Incorporated 

3224 So. Halsted St. s Tel. VIctory 2-4226 
» • s • —• 

Atidaryta sekmadieniais nuo 10—5 vai. 
Neskaitoma Pardavimo taksų 

KLIENTŲ STOS NEPARDUODAMOS FINANCE CO. 

L A I M Ė K I T E 

noo.oo - *5oaoo 
Mes garantuojame, kad pirkdami pas mus šaldytuvus, virimo pečius, TV aparatus, svečių 
kambario baldus, miegamuosius, ar kilimus sutaupysite apie $100, o pirkdami viso buto bal
dus sutaupysite $500.00. Tad, apsimoka pirkti lietuviu Prekybos Namuose. 

APSIMOKA PIRKTI GERIAUSIUS BALDUS 

NAUJAS STILIUS 
NAUJA KONSTRUKCIJA 
NUOSTABIAI PUIKIOS SPALVOS 
GARANTUOTA 10 METŲ 

2 DALIŲ SOFA IR KĖDĖ NUO 

S U.IONO BALDAI 

2 dalių svečių kambario baldai parduodami $ 200,00, pas mus $140,00 
3 daliu. Sofa, kėde ir ottoman, Speeial $90.00 
2 dalia Sofa ir kėdė, Nylon, parduodami $200, pas mus $169.00 
3 dalių Sofa ir du foteliai, parduodami $400. pas mus $299.00 

MIEGAMOJO SETAI 
4 dalių šviesios spalvos miegamasis, specialiai šią savaitę $99.00 
5 dalių ąžuolo ar riešuto spalvos su pilno pločio lova ar dviem atskirom $199.00 
Miegamosios sofos, gražių spalvų $39.G0 
5 dalių miegamieji iš New York parodos, parduodami $850, pas mus šį mėnesi $499.00 

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGOM SPINTOS 
Rašomasis stalas ir kėde, riešuto medžio $39.00 
Knygoms spintos su stiklo durimis, parduodamos $39.00, $29.00 
Knygoms spintos su dvigubom stiklo durim, parduodamos $59.G0, $39.00 
Rašomieji stalai didelio formato, su rašomai mašinėlei Įdėjimu . . . .• $59.00 
Rašomieji stalai raudonmedžio, ir kėde $99.00 

* 
KILIMAI 

27x54 kilimai, gryna vilna, tiktai $. 4.99 
9x12 vilnoniai kilimai, parduodami po $99, pas mus \ $69.00 
9x12 100% vilna, įvairiausių spalvų )$89.00 
Kilimai nuo sienos iki sienos, sąuare yard ^$6—$8 

ZENITH, DUMONT, SYLVANIA TV APARATAI IR RAMO 
17 inch televizijos aparatai, stalo modelio $129.00 
21 inch ant grindų pastatomi $199.00 
21 inch ant grindų pastatomi su aluminiaus paveikslais lempa $249 00 
Radio aparatai, vokiški, visam pasauliui klausyti, su Hi-Fidelity garsiakalbiais $130.00 
Vokiški phonografai ir trumpų, F.M., A. M. bangų 12 lempų aparatai $250.00 

DINETTES 
5 dalių chromo dinettes parduodama $59.00,. pas mus $39.00 
7 dalių chromo, stalai su Formica top, pas mus $89.00 
5 dalių nerūdijamo plieno ir Fromica top $119.00 

GAZO — ALIEJAUS ŠILDYMUI PEČIAI * J 
Po $69.00 parduodami 30,000 BTU gazo pečiai, pas mus $39.00* 
8 kamb. aliejaus šildymo pečiai, pas mus $49.00 
5 kambarių aliejaus šildomi pečiai 69.00 
Siegler, Moore gazo pečiai nuo $99.00 
Visos prekes be sugadinimų, brokų, garantuota kokybe. 

FURNITURE CENTER, Inc. 
3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2 - 4226 

Atidaryta pirm. — ketvirt. 9 v. r. iki 9:30 v: v: 
Kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 10 v. r. iki S v. v. 

Britų armija moko karius 
kalbėti 

Britų kariuomenes vadovybe 
įsteigė mokyklas, kurios mokys 
bareivius aiškiau kalbėti, ypač 
tuos, kurių kalba yra su trūku
mais. Šių mokyklų tikslas yra 
apsisaugoti nuo nesusipratimų 
kalbantis telefonu. Karo vado
vybei paaiškėjo, kad karo metu 
yra įvykę daug nelaimių del to, 
kad pranešimai telefonu buvo 
neaiškiai perduoti ar klaidingai 
suprasti. Mokyklos tikslas taip 
pat yra pasiekti vieningesnio 
dialekto sakant žodžius. 

Statys naują katedrą 
Baltimorėje, Md., pradės sta

tyti naują katedrą už $8,500,-
000. Statybos kontrakatas pa
sirašytas su Turner Construc-
tion Co. iš New York ir Phila-
delphia. Architektai yra Ma-
ginnis, Walsh ir Kennedy iš 
Bostono. Katedra bus pastaty
ta penkerių metų laikotarpyje. 

44 metus patarėjas 
Charles J. Tobin, 72 metų, 

New York valstybės Catholic 

JONAS AISTIS 

APIE LAIKĄ IR ŽMONES 
249 ttsL, kaina $2.50 

Šioje nuostabioje atsiminimų ir 
apybraižų knygoje Joną. Aistj. didyjį 
mūsų lyrikų, sutinkame, kaip reto 
talento pasakotojų, atkuriantį mums 
mūsų tėvynes vaizdus, primenanti 
mums mūsų įžymiuosius žmones: Tu
mų, Binkj, MiSkinj, Savickj ir de
šimtis kitų. pamažu pasitraukusius 
ar besitraukiančius iš gyvenimo. 
Knyga parašyta dideliu nuoširdumu 
ir atvirumu, puikiu lengvu sąmo
jum persunktu stilium, įdomesne, ne
gu bet kuris romanas, tikresne, nes 
tai mūsų nepriklausomybes laikotar
pio tikroji atplaišą^- \ 

Užsakymus ir pinigus siuskite 
DRAIGAS. tSSt S. Oakley Avc , 

Chicago 8, III. 

Welfare Conference tarėjas ir 
sekretorius nuo 1910 m. ir Al-
bany diecezijos tarėjas nuo 1910 
m.f šiomis dienomis mirė savo 
namuose, Albany, N. Y. 

Laikraštis statosi namus 
Los Angeles, Calif., arkivys

kupijos laikraštis "The Tid-
ings" statosi nuosavus namus, 
kurie bus baigti 1955 metais. 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rusies fotografijos 

MŪSŲ specialybė 

Precin Photo Studio. 
Ino. 

LDVARDAS J. Ū U S . 8Av\ 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti gelių kap 
papuošimams sodintų ir skintų j vai 
riaušių rūšių ir g61ij korsažams. 

l l l th St & Pulasld Ave. 
(Priedais S v. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 ir 
GArden 2-1062 

Rcmkite dien. Draugą! 

GUŽAUSKŲ 
BEVEBLY HJLLS G s, U N YC LA 

Geria šios gėles dėl vestuvių, 
1 banketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

fl»01 SO. WE.VrWORTH AVE. 
Telef.: ST S-24&4 lr HU 1-2224 

nilinMaaMMMBMNNnttiiifMTiitiiHiiniintinUIliS^illU'IDi. III H'iUilI 

SKELBKITES "DRAUGE' 

SEGHETTI T R A V E L B U R E A U 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais — Autobusais — 

MOVING 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba RL 7-7075 

1885 CANALPOET 

STATYBAI IR N AMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RC8I U 
MEDŽIAGĄ 

jLiiAUtm 

CARRMOODY 
RC(X 

STASYS LITWINAS. Pre*. 
3039 So. HALSTED ST. 

TeL VIctory f-1271 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N g ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

KAZIMIERAS L A P I E 
Gyveno 12145 So. Lo\vc Avc. 
Mirė rugsėjo 11 d.. 1954 m.. 

11:45 vai. ryte, sulaukvs puses 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Salų parap., Yur-
kupių kaimo. Amerikoje išgy
veno 47 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Veronika (po tėvais 
Pretkus), 3 dukterys VeraCha-
pon ir žentas Stanley, Capt. 
Berniee Lapic (L'.S.A.F. Nursc 
Corps) ir Virginia Lapie, 2 sū
nūs Charles ir marti Stella, 
Walter ir marti Veronica. 3 
anūkai ir sesuo Anelė Kaz
in us ir jos vyras Krank bei jų 
šeima, švogerka Karolina Alexe-
jūnas ir jos vyras Peter ir jų 
šeima, giminaičiai Frank ir Ve
ronica patukas ir Peter Laukta, 
ir kiti jjimines, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė prie SLA 55-tos 
kuopos, Utenyškių Draugiško 
Klubo ir West Pullman Lithu-
anian Civic Club. 

Kūnas pašarvotas Bukausko 
kopylčioje, 10821 S. Michigan 
Avc. Laidotuves j vyks trečiad.. 
rūgs. 15 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: žmona, dukterys, Sū
nūs, sesuo, švogerka, anūkai 
ir visi kiti gimines. 

I^aid. direkt. L. Bukauskas, 
telefonas COmmodore 4-222S. 

f = ^ 

» 
Paminėkime šią reikšmingą Illinois Eawings & Loan ben

drovių savaitę. Pradėkime taupyti, kad užtikrintume sau

gią ateitį. Jūsų indeliai yra apdrausti iki $10,000.00. 

V, P. PIERZYNSKI, sekretorius 

CONTINENTAL 
- . . - • 

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4559 So. Paulina St., Chicago, 111. 

Tel. YArds 7-0145-6 

<? 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

S t Casimir Monunient 
Company 

3914 West I H.h SIreet 
Vienu blokas nno kaplnin. 

Didžiausias paminklams plano. 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdaicrest 3-6335 

Taipgi parūpiname Miletas, •Įeibo&ne Ir BPsvftrkome visas su ke 
llone surtStus dalykus. TURIME LIETUVIU SKYRIŲ Pildome 
afhlev.tiiK Keliones planaoktte iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite biletns kaip lėktuvais taip lr laivais, tai busite 
tikri, aad tikrai icausite vietas. Pirkdami biletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir Išvengsite laiko sutrukdymo, nes nereikės lan
kytis nei 1 gelžkelio stot| ar aerodromą, nes visa tai atl iksiu 

vienoje vietoje — PAS MUK Ii 
\ gigwww^^*iaafflssm?w^ 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th St. 
2314 W. 23rd PI. 
i 0756 S. Michigan Ave. 

REpublic 7 1213 
VIrginia 7-6672 
PUilman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKT0RIDS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th ATE 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahaU 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605 07 South Hermitage Avenue 
Tei. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South Galifornia Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

•JODĖS.O VALANDOJ 
šsukiU 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 60. VY estėm Ave. Air Conditiooed koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Aat*mobtiiam» vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; (sus ime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGOS U E T U V 1 T 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulaneq patarnavl- .j## <**v M e 8 t u r l m e koplyčias I 
y r s telkiamas £8P ^%f̂  v i s o s e Chicago* ti { 
lr n s k t i. Rea- ^ ^ _ - « ? Koselando dai-«« 

taojaus patar 

mus. įaujam 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8367 8. LTTEANICA AVE. Tai. YArds 7-S40] 

PETRAS P. GURSKIS 
>669 ffest 18th STREET TcL SEelej 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-5245 

POVILAS J. RIDIKAS 
18854 8. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
16821 & MICHIGAN AVE. TeL OOmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 & LITUAN1CA AVE. TeL YArds 7-1188—1L 

* JULIUS LIULEVIelUS 
,4848 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-85721 

LEONARDAS A. UERSKIS 
1646 W E S T 46tb S T R E E T TeL Y A r d s 7 4 7 8 1 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE, CICERO 56, ILL. TeL OLympic 2-1063 
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i mus 
X šj vakarą "Draugo" radi

jo programos metu apie darbi
ninkų teises bei darbo klausi
mus kalbės Pranas sulaitis. 

Muzikinėje programos dalyje 
girdėsime "Čiurlionio" ansamb
lio įdainuotą dainą dar čiurlio-
niečiams gyvenant Vokietijoje. 

"Draugo" radijo programos 
pradžia 8:30 vai. vakare iš 
WOPA stoties, 1490 AM ir 
102 FM bangomis. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Pasirengimas sutikti aud
rą. Rugpjūčio 31 d. VVorcester, 
Mass., vietos dienraštis įspėjo, 
kad Atlanto pakraščiu iš pietų 
pusės į Naująją Angliją 100 
mylių greičiu artinasi audra. 
Miesto policija, civiline sargy
ba,, Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai ir kiti savanoriai buvo 

— Kolonija didėja. Sudbury, 
Ont., Remeikiai pakrikštijo sa
vo ketvirtąjį vaiką Gedimino-
Antano vardais. Nuo jų neatsi
liko ne Labuckai. Jie taip pat 
pakrikštijo tą pačią savaitę sa
vo ketvirtąjį sūnų Ričardo-An-
tano vardais. 

—. "Varpo" choras Kanados 
lietuvių dienos proga vykstan
čios Toronte rugsėjo 4—5 die-

NAITJASIS KOMANDERTS 1954-55 METAMS 

užaliarmuoti gelbėjimo dar- n o m i s g i e d a š v J o n o K r . liet. 
bams audros metu. PriartėjusĮ bažnyčioje iškilmingųjų 11 vai. j 
audrai, per radiją buvo įspėti l

 p a m a i d ų metu. 
gyventojai niekur iš namų ne 

— ftfuz. Stasys Gailevičius 
pakviestas vargonuoti šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje Toron
te. Perstatytoje bažnyčioje yra 

išeiti, ypač mažų vaikų niekur 
neišleisti. Iš viršutinių augštų 
šeimos su vaikais nusikėlė į 
apatinius. Daugelis išgyvenę, 

X Algimantas Bešonis rug- praeitų metų viesulą su didele *& nauji ;Walcker vargo-
pjūčio mėn. baigė Michigano j b a i m e l a u kė audros. Lietus v i - ™ ' f

a t v e z t l l s Liudvigsburgo, 
universitetą, įsigydamas inž i - , s ą naktį pylė ir rytą 60 mylių' V o k j e t l J ° J e -
nieriaus vardą aeronautikos | g r e i č iu vėjo varomas tiesiog 
srityje. Šis jaunas inžinierius j pradėjo čiurkšlimi lieti. Medžių 
gimė 1931 m., gimnaziją baigė, š a k o s ir patys medžiai lūžo ir 
Vokietijoje VVehnen stovykloje.i v į r t o kur jiems patogiau: ant 
Amerikon atvyko 1950 m. ir tų 
pačių metų rudenį įstojo į 
'Aeronautical University of 
Chicagc". šį universitetą baigė 
1952 m. bachelor laipsniu. Pa
skutinius dvejus metus mokėsi 
Michigano universitete. Kaipo 
gabus jaunuolis Algimantas Be
šonis yra "Institute of the 
Aeronautical Sciences" nariu. 

Norėdamas savo žinias pagi
linti praktikoje, jis stojo sava
noriu karo aviacijon ir šiuo me
tu atlieka apmokymą. 

Džiugu yra Onai ir Juozui 
Bešoniams, Algimanto tėvams, 
matyti savo sūnų aviacijos in
žinieriumi, o labiausiai už visus 
džiaugiasi Algimanto močiutė 
Jieva Kelerienė. 

X Šv. Kryžiaus ligonine Mar-
ąuette Parke spalio 10 d. minės 
savo sidabrinį jubilėjų. Tai pro
gai bus atitinkama programa ir 
šventoji valanda, kurioje daly
vaus ir J. Em. kard. Stritch. 
Ligoninės daktarai padengs vi-

kelio, namo, automobilio ar ga
ražo ir panašiai. Ir kai vienas 
vyras iš dešimto augšto pamė
gino uždaryti langą, audra iš
traukė jį laukan, tai vienintelė 
Vvorcesterio auka. Buvo kele- kė patriotinį pamokslą. 

— Pamaldos už tėvynę Tau
tos šventės proga bus rugsėjo 
12 d., sekmadienį, o minėjimas 
Kroatų salėje rugsėjo 18 d., šeš
tadienį. Pradžia 7 vai. vakaro. 

Neseniai išrinktasis American Legion 36-me metiniame suvažiavi
me Washingtone' D. C, komanderis P. Collins, Jr., su žmona svei
kina legionierius, keliančius jiems aviacijas. (INS) 

VOKIETIJOJ 
— Šatrijos padėka. Vaikų va-— Neseniai atostogavo Sud 

būry ir Edmunto lietuvių ener 
. . . .. , ^ saros stovyklos reikalams pa 

gingasis kapelionas kun. B. , . ^ *, „rt , . „ , Jurkšas, kuris po sumos pasa

tas ir sužeistų. Patvino gatvės, 
tiesa, ne tiek daug, kaip Provi-
dence, R. L, kur miesto centre 
vanduo buvo iki automobilių 
stogo, tačiau ir Worcesterio 
centre vandens buvo iki vienos 
pėdos, o kai kuriose vietose 
vanduo plovė mašinų ašis. Ne 
vienos krautuvės didesni langai 
išpyškėjo, kai kur kaminas ar 
stogas nuskrido. Šv. Kazimiero 
bažnyčios bokštelio stogą irgi 
nuplėšė. 5.09 vandens kritulių 
iškrito per vieną audros dieną. 

aukojo Balfo 72 skyrius Brock-
tone per M. Gofansą 150 dol., 
vet. gyd. dr. J. Motiejūnas, Chi-

— Nebus pamaldų. Rūgs. 19 Cago, 15 dol., o Jankevičiūtė, 
d., sekmarienį, lietuviams spe- New York, 30 dol., Balfo 7 sky-
cialių pamaldų nebus, nes kun. r į u s Kearny per Bronių Liškų 
A. Sabas rugsėjo 12 d. vakare j 30 dol. ir P. Pečiūrienė, Detroit, 
išvyksta į JAV. Grįš rugsėjo 1 5 d o l ^ v i s o s u a u k o t a 240 dol. 

Šatrijos vardo stovykla Hut-
tenfelde rėmėjams išreiškė pa-) 

šeimos yra lyg viena didelė šei
ma. Padaryti ką nors platesnio 
visuomeniniame gyvenime truks 
ta žmonių. 

INDIJOJE 

— Vargingai gyvena. Indi jo* 
je žmonės iš viso skurdžiai gy
vena, o ypač po šių metų pot
vynių, kurie ištiko dalį krašto. 
Ten reikalinga guminės valte
lės, bet čia nežinia kada tai bus 
galima turėti. Indijos provinci
joje dirba ir lietuvis kunigas 
J. Svirnelis, SDB. Jis ten rūpi
nasi vietinių gyventojų dvasiniu 
gyvenimu. Pastatė gražią ir 
kuklią bažnytėlę, pradėjo sta
tyti vaikams namelius, šiuo 
metu po įvykusio potvynio turi 
taisyti ir savo trobelę, nes ten
ka gulėti su lietsargiu ant lo
vos. Kun. Jonas Svirnelis pra
šo maldų, kad Augščiausias 
apsaugotų juos nuo visų nelai
mių. Jei kas šio misionieriaus 

asas darbą galėtų paremti, padarytų 
laikotarpyje užprenumeruoti ar ( didelį gailestingumo darbą. Jo 
užsakyti ir išsiųsti pinigus tų. adresas: Rev. J. Svirnelis, SDB, 

Catholic Church, North Lak-
himpur, Asam, India. 

25 d. vakare. 

tautiečių, kurie dėl kokių nors 
priežasčių patys negalėtų tie
sioginiai persiųsti redakcijai. 
Surinktais duomenimis Valdyba 
praneša su nusivylimu, kad lie
tuviai mūsų bendruomenėje la-

BRAZILIJOJE 

KAS, KA IR KUR 
— Vyčių sendraugių dėme

siui. Antradienį, rugsėjo 14 d. 
7:30 vai. vakare, Vyčių salėj 
įvyks mėnesinis vyčių sendrau
gių susirinkimas, kuriame svar
biausiu programos punktu bus 
pranešimas iš Lietuvos Vyčių 
seimo Pittsburghe. Visi nariai 
kviečiami pasiklausyti. Išgirsi
me įdomių dalykų. Po susirin
kimo bus traukimas laimingųjų 
biletų ir kiti įvairumai. 

Valdyba 

— Sąjungiečiu dėmesiui. Mo
terų Sąjungos 55 kuopos po-
atostoginis susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 14 d. 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos salėj. Visos narės prašomo3 
susirinkti, nes reikės pasitarti 
apie naują rudens veikimą. Mo
terys katalikės, norinčios įsira
šyti į šią pašalpos ir draudimo 
organizaciją, kviečiamos atsi
lankyti 1 susirinkimą. 

Valdyba 

— Skaučių stovykla. Rugsė
jo 17—19 dd. Philadelphijos 
skaučių "Šešupės" tuntas ruo
šia stovyklą Edington Parke, 
Bobulos ūkyje. Ten pat įvyks 
ir Bendr. va'dybos ruošiama 

užsiprenumeravę lietuvišką laik 
' raštį. Jie primena, vardan lietu-

dėka: Mes Satnios vardo va- .v, , . , , . , . 
c* «•, j o va. M m v i g k o s o u d a r u m o , kiekvienam 

— Lietuva tarptautinėj paro 

bai s tonai remia lietuviška d ° j ' R u g P J Ū Č i o 2 1 d ' S a o P a u l ° ] Ltetuvfti diena. 
spauda B t o ' n e m a a * 2 ^ ^ ^ ^ * » H Stovyklauti kviečiamos spaudą Ke to, nemažas skai hnė p a r o d a d v i e j u 0 3 e s p e c i a h a l ; k 

cius tautiecų u m o neska.to > p a s t a t y t u o s e p a v i i j o n u o s e J 
lietuviškos spaudos, net nėra i n d u s t r i j o s i r t a u t ų p a v i l j o 

ir ne 

>ne. 

PRANCŪZIJOJ 
_ B. ir A. Venskai grįžo i š n a r o s stovyklos dalyviai, nuo- ^ ^ „ j u g ^ o l i e t a v i š k ą t e i k 

Industrijos paviljone — in- ] truks ligi sausio 25 d. Pabil-

atostogų, kurias praleido viena- širdžiausiai dėkojame Tams
ine kurorte prie La Manšo. I toms už paaukotus stovyklos 

- L i e t u v i š k o s pamaldos po i r e i k a l a m s P m i S u s ' Mes labai 
vasaros atostogų vėl laikomos i džiaugiamės galėdami Tamstų 
nuo rugsėjo mėn. 5 d. P a r y ž i ų - ' d § k a č i a ' Vafiario 16 gimnazi-

— Balys Dubietis iš Newark, j e , Tėvų Jėzuitų koplyčioje: 42, J o s patalpose, praleisti dalį sa 
N. J., rugpjūčio 24 d. išlaikė 
JAV pilietybės egzaminus. 

KANADOJ 
— Daug nebeturi darbo. To-

raštį a r knygą, kuris nėra iki 
šiol tai padaręs. Lietuviška 
spauda iš Europos, Pietų, Šiau
rės Amerikos ir Australijos lie
tuviška dvasia ir idėjomis išlai
kys kiekvieną lietuviu, net sun
kiausiose gyvenimo aplinkybė
se. 

dustrijes paroda, o tautų pavU-] 

jone — daugiau visa, kas pa
vaizduoja tautų charakterį, 
liaudies meną, gamtą. 

Paroda pradėta grojant Bra
zilijos himną ir iškeliam Brazi 

tiečių kaimynai yra olandai, 
švedai, prancūzai. 

— Lietuvių diena. Parodoj 
dalyvaujančios tautos ruoš tau
tines dienas, kuriose bus dai-

! nuojamos liaudies dainos, šoka-
I mi tautiniai šokiai. Lietuvių die-

vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos, 
viso 41 vėliava. Vėliavos buvo 

cūzijoje — Pyrenėjuose. 
— Nemalonus reiškinys. Pas 

sas išlaidas, susijusias su 25 | ronte įsigali gana plačiai nedar-
metų jubilėjaus paminėjimu. |bas. Kaikurios įmonės darbinin-

X Vakar Nek šve P Mari- i k u s a t l e i d ž i a net iki 7—10 me-
jos Prasidėjimo parapijos bai- t ų ^ b u s i u s toje pačioje vieto- tebėta, kad New Yorke bei apy-
nyčioje, Brighton Parke, prasi- | f N e ™ a z a b e * a r b i ų *** h

f
e" l i n k * s e V1S Palaipsniui didėja 

A - - ^ 1% 1 - ..-.T...*, Itaviu tarpe. Bijoma, kad arti-į atsitikimai, kad bu v. tremtinės 
dėjo 40 vai. Švc. Sakramento „. • . , . * v . L . _ .A_ ' " f _ « ^ r : „. 

,J _r . . .. m., nantis žiemai, nedarbas dar la-1 lietuvaites išteka už kitataučių, 
adoracija. Vakarais mišparai . 1 . . , , 
giedami 7:30 vai. Atlaidai baig- * » « e ? a d l d e t ^ * " ]

S U d a r į N o r s seimų sudarymas pnklau-
sis antradienio vakare iškilmių- hų ***** f ^ h " ^ o nuo pavienių asmenų ir jų 

rue de Grenelle. Lietuvių Kata - ! V 0 atostogų, pailsėti, pažaisti, 
likų Misijos direktoriumi Pran- j pasimokyti tautinių šokių, dai-
cūzijoje yra kun. F. Jucevičus. navimo, deklamacijų ir patirti 

- Stovyklavo pas skautus. d a u S e I i * d o m i t * d a l y k u a P i e m ū " Surinl.0 daug rūbų. Wel-
Audrys i r Ričardas^ačkis rug- m " 5 ? ^ ^ * ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r ^ ^ ^ 0 " " ^ 
pjūčio mėn. stovyklavo prancū- ' ^ tuv ius . | s ų likusiųjų tautiečių Vokieti-1 ~ ° ? a i k s t e ^ ' J a s u k e l e , 8 k a u 

zų skautų stovykloj Pietų P ran- ' Baigdami stovyklavimą pasi-; joje. Surinkta ir paruošta rūbų ^ Daita umtorma, persijuosu 
žadame mūsų rėmėjams būti | siunta. 
gerais lietuviais ir užaugę, kiek 

lijos tautinę vėliavą. Grojant, 
;*i„-i~,- ^ - v i i - na 3'ra numatyta spalio menesj 
iškilmingą maršą buvo keliama J J r 
Sao Paulo ir kartu visų k i tų | " ; ; 
tautų, dalyvaujančių parodoje, 

gomis pamaldomis ir procesija 
X Juozas Mozeris, District I šiaip į prekybą 

Savings and Loan Assn. sekre
torius, negalėdamas dalyvauti 
"Draugo" metiniame išvažiavi
me, giliai suprasdamas lietuviš
ko spausdinto žodžio reikšmę 
lietuviams, atsiuntė 25 dol. au
ką dienraščio palaikymui. 

vengia užsitraukti didesnę sko 
lą perkant namus ar einant 

X Juozas Būga, po apsilan
kymo pas gimines Brighton 
Parke, buvo nuvykęs užrašyti 
žemaičių tautosakas į Lemont, 
111., pas M. Kapočienę, O. Joni
kienę ir J. Rubienę. Iš Lemont j draugus. 

— Svečiai. Vėsus gaivinantis 
Sudburio oras su savo graž :ai-
siais ežerais sutraukė daug lie
tuvių iš Kanados ir iš JAV pra 
leisti atostogas. Čia apsilankė 
pas Gabrėnus Kriaučiūnai iš 
Chicagos, pas Kriaučeliūnus — 
A. Kriaučeliūnas ir K. Sidabras 
taip pat iš Chicagos. Laima 
Kriaučiūnienė su draugais ir G. 
Skripkutė su savo sesuke taip 
taip aplankė Rakščius ir kitus 

įsitikinimų, tačiau būtų sveikin
tina, kad ir lietuvaitės atiduotų 
savo įnašą lietuvybės išlaiky-

i mui šiame krašte, kurdamos tik 
Į lietuviškas šeimas. 

— Amelija Jagminaite-Mar-
| kevičiene nuoširdžiai dirba Va-
į sario 16 gimnazijos 12 būrelio 
į veikloje, kuris sudarytas iš 20 
j miterų, dirbančių Micamold fab 
j rike Brooklyne. 

— Lucija ir dr. Pranas Tar
vydai, gyv. St. Louis, Mo., susi-

jėgos leis, dirbti mūsų tėvynės 
Lietuvos garbei ir gerovei." 

Taip dėkoja Vokietijoje Šat
rijos vardo vasaros stovyklos 
dalyviai. 

šios per pečius juosta, ant ku
rios buvo parašas, kurios tautos 

16 vasano m.nej.mas jvyko ^ J £ 
Jarašių namuose. Jaukioje lie- Į 

Iškilmėse dalyvavo atvykęs 

N. ZELANDIJOJE 

iš Rio de Janeiro diplomatinis 

— Spaudos vajus. -
Krašto Valdyba savo posėdyje 
nutarė prisidėti ir vykdyti, kiek 
sąlygos ir jėgos leis, Vliko pa
skelbtą Lietuvos Laisvinimo 
Talką. Ta proga, apylinkių ir 

tuviškoje atmosferoje Ramutie-
nas savo paskaita, tos dienos 
mintimi, i r . Tautos himnas, ati-1 korpusas, S. Paulo kardinolas, 
tinkamai atžymėjo šios dienos, Lietuvai atstovavo Lietuvos 
reikšmę esantiems tremtyje. | konsulas S. Paulo Al. Polišaitis. 
Minėjimas baigėsi Jarašienės j Taip pat parodon a tvyko j š Rio 

ATr7T o I paruošta arbatėle. M.nėjime da-
lyvavo apie 20 mūsų tautiečių. 

Dirbdamas uoste susižeidė 
Naručevičius ir kaikurį laiką 
nedirbo. 

Nė kiek nedelsdamas įsigryk sau ar 
kitam dovanų nupirk 

JAUNOJO GALIONO KELIU 
šiais Marijos metais Šventuoju pa
skelbtojo 

D0MINIK0 SAVIJAUS 
g-arsaus jaunuomenės mylėtojo — šv. 
Jono Bosko auklėtinio pyvenim.7.. 
lietuvių salozitH-ių Italijoje maniškai 
išleista 15S pusi. kietais viršeliais, su 
62 didelėmis spalvotomis iliustracijo
mis knygą. Kaina tik $2. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS. 2334 S. OakJcy A ve., 

Chicago 8, 111. 

— Tautiniai šokiai. Auckland 
seniūnijų valdybos prašomos "Lyric Harmonists Soc". su-
pirmoje eilėje atitinkamai pa- j ruoštame koncerte Aucklando 

de Janeiro Lietuvos Charge 
d'Affairs Frikas Meieris. 

Pabaltiečių paviljoną, kuris 
yra vienoje salėje, aplankė ati
darymo dieną S. Paulo guber
natorius su ponia, kardinolas ir 
kitų įžymių lankytojų. 

Vietos dienraščiai plačiai ap
rašė pabaltiečių paviljoną, ypač 

minėti 50 metų spaudos atgavi- miesto salėje dalyvavo ir mūsų lietuvių liaudies meną. Paroda 
mo sukaktį, ypač pageidaujama, tautinių šokių grupė, vadovau-
suruošti minėjimus. Taip p a " " j j a m a Paplausko, pašokdama 

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS 

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo iš spaudos .lurjr'o Itlekai-
rio Hlėrašėių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matomo 
daug žadančiu poetu. Knygos katna 
— $1.50. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DKAVGAS, 2334 S. Oakley Avc , 

Chicago 8, 111. 
iiuirmtraBittiBniiiiiiimattin!TOiii^tmtni!'',imiimrnm::!ii:!iiM':L 

laukė sūnaus, kuriam duotas Krašto Vladyba skelbia spau ; "Kalvelį" ir "Rugučius". Be lie-
vardas Richardas-Pranas. Jie dos vajų iki lapkričio 15 dienos.; tuvių čia pasirodė kiniečiai, ze-

į Oak Forest jį nuvežė A. Be 
reckaitė. 

— Šeštadieninė mokykla šią 
vasarą suruošė pora iškylų prie 

X Marija N. iš Chicagos pa- e ž e r o -

jau augina dukrelę Viliją. D r. 
Pranas Tarvydas, išlaikęs gydy 
tojams privalomus valstybinius 

gijo iš sunkios atritis ligos at
laikius noveną į arkiv. Jurgį 
Nuo 1950 metų ji vėl valdo ko
ją ir ranką, kurių nebevaldė 
kurį laiką. 

X Kazys Malonis per "Drau
go" metinį išvažiavimą užsakė 
vieneriem metam dienraštį 
Angelei Poškaitytei, kuri nebu
vo pajėgi užsimokėti laikraščio 
prenumeratos. 

X Gailute J ur joną it 3 ir Ta
das Palionis Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje priėmė Moterys
tės sakramentą. 

X Antanas Uksas, 3520 So. 
Emerald Ave., lietuviškai spau
dai išlaikyti paaukavo 5 dol. 
auką. 

X Kas norėtų važiuoti į New 
Yorką su mašina, galima pa
skambinti "Draugo" telefonu 
dėl informacijų. 

Tuo įpareigojama ir prašoma: landiečiai ir kiti. Po įspūdingų 
kiekvieną mūsų bendruomenės! karingų ir trukšmingų tamsia-
narį užsisakyti lietuvišką spau odžių šokių kentrastui pasirodė 

egzaminus, dirba veteranų ligo-'dinį — knygą ar laikraštį. Vai-1mūsų linksma margaspalvė gru-
ninėje. 'dyba yra pasiruošusi vajaus p§. 

SUTARĖ DIRBTI IŠVIEN — Gyvena 9 šeimos. Ramus 
škotų sostinės Dunedino gyve
nimas palankiai atsiliepia tenai 
gyvenančių lietuvių tarpe. Sa
vas džiaugsmas, savos ašaros 
kaip ir kiekvienoje šeimoje. 9 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Kai ONĖ' 
P r e m i j u o t a s i s 

r o m a n a s 
259 psl., kaina $2.50 

V. Adamkevičiaus apianka 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Iš recenzijos: ".. .Weisas — pa
niekintas niekintojas, bet tur^s 
savy Fra Angelico angelų varsų 
gamą, Hildė — prostitutė, įstei
gianti skaisčios meiles ilgesį, Tat
jana — nesuprantanti sielos są
vokos, bet mylinti skaisčia meile. 
Pagaliau Julius... pasiilgęs skais 
tumo ir nesuvokiąs jo esmes, drą
sus be drąsos, nesuprantąs pavo 
jaus beprotėjimo procese." Taip 
įvertina šios knygos personažus 
Jurgis Gliaudą. 

National ir American lygos New Yorke sutarė kaip dirbs 1954 m. beisbolo žaidynėse^Iš kaires į dešinę 
matosi Buzžy Buvasi, Brooklyn Dodgers viceprezidentas, George Weiss, Yankees generalinis mena-
džeris, Horace Stoneham, N. Y. Giants prezidentas, Joseph Cairnes, Milwaukee Braves viceprezidentas 
ir George Meding«r, Clevelando Indians viceprezidentas, Serijos atidarymas nustatyta rugsėjo 29 d. 

§j A r k i v y s k u p a s 
H J u r g i s M a t u l a i t i s 
|Į M a t u l e v i č i u s 

| U Ž R A Š A I 
=F Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk 
H Jurgio beatifikacijos bylai. 
H KAINA $ 2.50 

| DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 
1 Chicago 8, Illinois 

Šventyjy sielose mes pamatome g 
patį Dieve. f| 

Mes kasdien matome daug neįprastų {vy
kių gamtoje, bet stebuklai, kurie atsitinka S 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose iš
kyla augščiau už visus Apvaizdos veikalus 
gamtoje. 
Vien tik žmoniškomis akimis imant, bue 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo
gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti 
dvasiškuosius idealus. 


