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Prancūzija ir Egiptas pradeda prekybos derybas
Ir bolševikai surado 

„šventenybę"
Dažnai tenka didžiai nustebti komunistinių laikraštininkų 

nuoširdžiu ar apsimestų naivumu. Štai Vilniaus “Tiesa” išperėjo 
vedamąjį: “Socialistinė nuosavybė — šventa ir neliečiama”. 

Iškilmingai pamokančiai pa
reiškiama: “kam priklauso visi 

z mūsų šalies turtai ? Kas yra sa
vininkas visų mūsų šalies ga
lingų fabrikų ir gamyklų? Kam 
priklauso platūs socialistiniai 
kolūkių ir tarybinių ūkių lau
kai? Visa tai priklauso darbo 
žmogui. Jis yra vienintelis1 ir 
neribotas visų mūsų šalies tur
tų ir gėrybių šeimininkas.” Pir
mas įspūdis, kad ši citata pa
imta iš juokų laikraščio. Bet kai 
apsižiūri, kad taip rašo Lietu
vos TSR ministerių tarybos or
ganas, pasidaro" ir liūdna ir 
graudu. Kas norima tuo apgau
ti, kam norima miglą į akis 
įpūsti? Eilinis gi darbo žmogus
mielai tuojau atsisakytų nuo tų 
“visų šalies turtų ir gėrybių šei
mininko” teisių, kad tik j&m 
nereikėtų visą mėnesį prakaituo 
ti už porą batų, o vergaujantis 
kolūkietis atsisakytų nuo “pla- 

1 čių laukų”, kad tik jam ir jo 
šeimai būtų palikta ramybėje 
apdirbti kelis hektarus ir laisvai 
pasinaudoti savo darbo vaisiais

Griežčiau kovoja

SINGAPŪRAS, rugp. 25. — 
Singapūro ministeris pirminin
kas Lim Yew Hock vakar pareiš 
kė, kad jo vyriausybė dabar 
griežtai kovoja prieš subversi- 
nius elementus, norinčius paimti 
salą į savo rankas Jis spaudoje 
pasakė, kad vyriausybė taip il
gai laikys politinius kalinius ka
lėjime, „kiek bus reikalinga.”

Išveže į Nigeriją
ACCRA, Ghana, rugp. 25. — 

Du musulmonų vadai lėktuvu už
vakar buvo išgabenti į Nigeriją, 
kai Ghana parlamentas po dvie
jų valandų posėdžio priėmė spe
cialų įstatymą juos deportuoti. 
Tie vyrai yra musulmonų parti
jos vadai Fr gyveno Kumasi mies 
te, kuris yra Ashanti apylinkės 
sostinė. Ashanti gentyB pasiprie
šino sudaryti centralizuotą val
džios formą, kai Ghana pasiskel
bė nepriklausoma valstybe prieš 
šešis mėnesius.

Prezidentas Elsenhoweris pasirašė įstatymą, kuriuo 
Nep Yorko valstybei leidžiama prie Niagara pastatyti elekt
ros jėgainę, kuri kainuos 600 milionus dolerių. (INS)

1
Senatorius susipažins 
su Amerikos politika 

Azijoje
WASHINGTONAS, rugp.' 26. 

— Senatorius Sparkmanas (D. 
Ala. į paskirtas senato užsienio 
reikalų komiteto plačiai susipa
žinti su Jungtinių Amerikos 
Valstybių užsienio politika Azi
joje. Jis rytoj išplauks iš San 
Francisco į Aziją. Aplankys Ja
poniją, Korėją, Okinawą, Viet
namą, Tailandą, Malajų, Ceilo- 
ną, Indiją ir Pakistaną. Paskui 
vyks į Egiptą ir Italiją.

* •_ k

Galingą elektros 
stotį statys

NEW YORKAS, rugp. 25. — 
Prie Niagara Falls per dvejus su

Svarbus įvykis Vakarų

santykiams su Egiptu
BERNAS, švencarija, rugj. 

damos ekonominės derybos tarp 
bus įvykis Vakarų santykiams su

Egiptiečių sluogsniai Berne 
galvoja, kad derybos bus grei
tos ir sėkmingos.

Prancūzai ir egiptiečiai pirmą 
kartą susitiko pobritų-prancūzų 
Suezo kanalo užpuolimo praėju
sių metų lapkričio 5 d.

r
Egiptiečiai tikisi

Derybų tikslas — tarp abiejų 
valstybių pradėti prekybą. Egip
tiečiai dar tikisi, kad tos dery
bos gali baigtis ir diplomatinių 
santykių užmezgimu su Prancū
zija, o paskiau ir su Britanija.

26. — Genevoj šiandien prade- 
prancūzų ir egiptiečių. Tai svar- 
Egiptu.

Komunisto žodis
Bet dėl tos “socialistinės šven 

tosios nuosavybės” pasiklausy
kime komunisto Milovano Dji- 
lo liudijimą. Savo tik ką išėju
sioje knygoje “Naujoji klasė” 
jis tvirtina, kad “biurokratų ir

Paneigę žinią
BUDAPEŠTAS, Vengrija, rug 

jjjūčio 25. — Komunistinės Veng 
rijos užsienio reikalų ministeri
ja paneigė pranešimus, kad

tihnokSį klasė pagrobi vai-;PremJerM JanO8 Kadar krtinas 
džią ir turtus komuniBtinSsetats,8tat5'd"'t‘18 Premjero P^ei- 
valatybėae ir juos iinsudojs sa- « ir V18a dėmes‘ sdkoncentruo.

Jei Prancūzija netektų 
Alžiro krašto...

PARYŽIUS, Prancūzija, rugpj. 25. — .„The Chicago Ameri
can” korespondentas iš Paryžiaus praneša: Prancūzijos mm. pirmi 
ninkas M. Maurice Bourges Maunoury mano, jog amerikiečiai ne
supranta, kad Prancūzijoje kiltų revoliucija, jei prancūzai praras
tų Alžirą.

Jis pareiškė, kad jei prancū
zai netektų Alžiro, pralaimėtų 
ne tik Prancūzija, bet ir Vaka
rai. Įsikarščiavę prancūzai, su
kiltų prieš savo vyriausybę ir 
kreiptųsi į Sovietų Rusiją, pa
reiškė prancūzų premjeras.

puse metų bus pastatyta galinga Britai, tiesa, kaip okupantai, bu- 
elektros stotis, kuri kainuos 600 y0 jr yra egiptiečių nekenčiami, 
milionų dolerių. Elektros stotį bet prancūzai Nilo slėnyje turi 
statys New Yorko valstybė. Pre- gana gerą vardą, ir jų pasitrau- 
zidentas Eisenhoweris pasirašė kimas laikomas didele spraga ne 
įstatymą, kuris tą statybą auto- Įįk ekonominėje, bet ir kultūrj-

“Statybininko diena”
okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Pradėdami statybos spartinimo 
kampaniją, Lietuvos sovietiniai 
valdovai gausų skaičių statybi
ninkų ir statybinių medžiagų 
pramonės darbuotojų apdova
nojo “garbės raštais”. Lietuvos 
augščiausios tarybos prezidiu
mo “garbės raštai” paskelbti 
ryšiumi su vadinama “statybi
ninko diena” rugpjūčio 11 d.

y

rizuoja. nėję srityje.
I -

Reikalaus karo nuostolių 
atlyginimo

Beveik tikra, kad Egiptas dėl 
savo prestižo (viešosios nuomo-

Saudi Arabija bijo .
Egipto

SAUDI ARABIJA, rugp. 25.
— Saudi Arabijos karalius Saud nės) reikalaus iš prancūzų atly- 
sumažinąs nuo š. m. rugsėjo 1 d. ginimo karo nuostolių, kaip rei

------- r
ALRKF pirmininkas

kalbės per radiją
CHICAGO, III. rugp. 26. —

Vo išimtinai naudai su nepermal 
daujamos diktatūros ir kolek
tyvinės nuosavybės mito pagal
ba. Pastarasis patikrina nuo
savybės monopolį vadovaujan
tiems. Naujoji klasė yra gob
ši ir nepasotinama, kaip buvo 
buržuazija. Tačiau ji neturi san
tūrumo ir taupumo dorybių, ko
kių turėjo buržuazija... Pagal 
tai kokią vietą naujieji savinin
kai užima partinėje hierarchi
joje, jų medžiaginė padėtis ge
rėja, Užmiestinės vilos, geriau
si butai, gražiausi jų apstaty
mai, didžiausi automobiliai, spė

ti į komunistų partijos sekreto
riaus pareigas. Vyriausybės pa
reigūnas pasakė, kad tai „esanti 
gryna fantazija.”

Daugiau prancūzų
turistų Britanijoj

LONDONAS, rugp. 25. —
Šiais metais daug prancūzų tu
ristų lankosi Britanijoje. Liepos 
mėnesį britų europiniais oro ke
liais skrido 38,079 prancūzai į 
įvairiais Britanijos krašto vie
tas, tai mėnesio rekordas — 16 
procentų daugiau keleivių buvo

cialūs miestų kvartalai ir poil- negu praėjusių metų liepos mėn. 
šio namai skiriami išimtinai tos 
biurokratijos atrankai — štai 
tos privilegijos, kuriomis nau
dojasi naujieji išnaudotojai. Pa 
gal Djilo, vadinamoji kolegia- 
linė vadovybė tenka lyginti su 
milžiniškai didele administraci
jos taryba, kuriai vyriausiai rū
pi lupti darbo masių kailį.

“Socialistinių laukų” 
ponas

Taikant teisingą Djilo aiški
nimą Lietuvos TSR, tektų pa
sakyti, kad tai administracijos 
tarybai priklauso 30,000 komu
nistų ir kandidatų. Tačiau tai 
tik teorija. Praktikoje gi ta ta
ryba susiveda, kaip ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje, į “prezidiU 
mus”, o prisiminus, kad Mask
vos “prezidiumas” savo valią 
diktuoja visiems kitiems, o pas 
tarajame Nikita Chruščevas vi

Kaltinimai pagal
Maskvos užsakymą

DAMASKAS, Sirija, rugp. 25. 
,— Sirija savo akciją prieš Jung
tines Amerikos Valstybes varo 
toliau.

Sirijos kariuortienės štabo vir
šininkas gen. Bizri, palankus ko
munistam, pareiškė, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės sąmok
slą prieš Siriją ruošusios, kad 
būtų įvykdyta Eisenhawerio 
programa Artismuose Rytuose. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
šį kaltinimą atmetė.

Sirija kaltinimą prieš JAV pa
ruošė tuo metu, kada Sovietų 
Sąjunga kaltinama smurtu Veng 
rijoje ir tas kaltinimas bus 
svarstomas Jungtinių Tautų spe 
cialioje sesijoje rugsėjo 10 d. 
Kaltinimas Jungtinėms Ameri-

Sovietų rolė Alžiro sukilime
. Prancūzijos premjeras M. 

Maurice Bourges-Maunoury ati
dengė sovietų rolę Alžiro sukili
me. Jis teigia, kad sovietai neno
ri greito prancūzų pralaimėjimo 
Alžire. Alžiro sukilėliai gauna
29 procentus savo ginklų ir pi
nigų iš Maskvos. Kremlius dar 
nėra pasiruošęs įkelti koją į šią 
Šiaurės Afrikos dalį ir todėl įsa
kė komunistams tyliai veikti. 
Nors komunistai tyli, bet jie 
skverbiasi į laivinikystės unijas 
Alžire ir laukia progos panašiai 
daryti Prancūzijoje.

Proftcilzijos ūkis nukentėtų
' f

Komunistams laimėjus Alžire, 
Vakarti netektų didelių naftos 
ir uranijaus rezervų Afrikoje, 
pasakė Prancūzijos premjeras. 
Be to pačios Prancūzijos ūkis la
bai nukentėtų, nes Alžiras perka
30 procentų visų Prancūzijos ga
minių ir didelius kiekius maisto. 
Netekus šios rinkos, 3 milionai 
Prancūzijos darbininkų netektų 
darbo (viena iš penkių šeimų tu
rėtų badauti). Prancūzų vyriau
sybė būtų nuversta ir gyvento
jai kreitptųsi į komunistus, jieš- 
kant „geresnio” gyvenimo.

Kovos Alžire

ALŽIRAS, rugp. 25. — Pran
cūzijos kareiviai teigia, kad jie 
dviejose kovose užmušė 100 Al
žiro sukilėlių.

siems likusiems nariams, išeina,,Valstybėms turi nukreipti 
kad Nikita yra visų “turtų irĮ^ nuo ^etų to proga.
gėrybių” ir “socialistinių lau
kų” vienintelis ponas jr vieš
pats. Tai kaip be skausmo gali 
lietuvis, kuriame užsiliko bent 
kibirkštėlė savigarbos, gali kal
bėti apie “šventą ir neliečiamą 
socialistinę nuosavybę”.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės svarsto klausimą atnaujinti 
vėl diplomatinius santykius su 
komunistine Bulgarija.

Kaltinimas sąmokslu turėjo 
užtušuoti Sovietų Sąjungos pasi 
ryžimą greičiau srtkurti savo ba
zę Sirijoje.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, 80 laipsnių 
šilumos, galimas mažas lietus; 
rytoj — vėsiau.

• Britanijos ministeris pirmi
ninkas Harold MaemiUan 1958 
m. pradžioje lankysis Australi
joje, Naujoje Zelandijoje, Indijo
je, Pakistane ir Ceilone. Jis iš 
Londono išvyks apie sausio 7 d.
į Indiją. Australijoje bus vasa
rio 11d.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 26 d.: Šv. Zefiri- 

nas; lietuviški: Gailutis ir šilką.
Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:37.

Inž. Antanas J. Rudis, ALRKF 
pirmininkas, darys svarbų pra
nešimą šį vakarą 7:00 vai. per 
Sophie Barčus radiją valandą 
(WGES). Taip pat p. Kėsniūnas 
tęs savo paskaitas apie Šiluvą.

naftą Egiptui. Naftą duosiąs tik 
už dolerius.

Tikroji priežastis naftos suma 
žinimo Egiptui — Saudi Arabi- i nesutiks.
ja Egipto įsigalėjimo, kuris gali ■ —-----------
grėsti ir pačiai Saudi Arabijai. I • Vos tik Lietuvoje pasibai- 
Tai pajuto Saudi Arabija, kada gė rugiapjūtė, sovietai spaudžia 
Nasseris pradėjo agitaciją tarp kolchozininkus tuojau pradėti 
darbininkų, dirbančių Saudi javų kūlimą, nors jie dar nėra 
Arabijos naftos pramonėje. kaip reikiant apdžiūvę.

kalavo iš britų. Bet su tokiu pat 
tikrumu galima manyti, kad 
prancūzai to atlyginimo mokėti

Mariampolej atidaryta
nauja krautuve

MARIAMPOLĖ, okup. Lietu
va. — Atidarius' naują krautu
vę, šturmavo ją 1,000 pirkėjų. 
Taip atsitiko, Vilniaus radijo 
pfanešimu, rugpjūčio 11 dieną 
Mariampolėje (Kapsuke), kur 
atidaryta nauja, stambiausia 
rajone, universalinė parduotu
vė. Kai eilinėse krautuvėse ne 
visų reikiamų prekių būna, tai 
atidarius šią naują krautuvę, 
pačią pirmąją dieną suplaukė į 
ją apie 1,000 žmonių. Kolcho- 
zininkai išpirkę pramoninių pre 
kių tą dieną už apie 180,000 rub 
lių. Krautuvėje esą manufaktū
ros, avalynės, drabužių, galan
terijos ir “kultūrinių prekių” 
skyriai.

Trumpai iš visur

Mirė V. Gailevičius
Rockforde, III.

ROCKFORD, UI., rugp. 25.— 
Vytautas Gailevičius, sužeistas 
pravažiuojančio automobilio, mi 
rė rugpjūčio 21 d. šv. Antano li
goninėje, Rockford, III.

Velionis gimė 1882 m. balan
džio 13 d. Burbiškiu dvare, Se
redžiaus valsčiuje, Lietuvoje. 
Mokslus ėjo Vilniuje ir Rusijoje. 
Lietuvoje dirbo geležinkelių val
dyboje. Į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvyko iš Vokietijos 
1951 m. Apie pusantrų metų dir
bo Rockforde, o vėliau nepajėgė 
dėl silpnos sveikatos.

Velionis buvo pavyzdingas lie
tuvis, aktyvus Lietuvių Bendruo 
menės narys visų mėgstamas 
žmogus. Liūdesyje paliko žmoną 
Nataliją. Palaidotas rugpjūčio 
23 d. iš Šv. Petro ir Povilo baž
nyčios šv. Kalvarijos kapinėse.

Vietos lietuviai liūdi netekę 
tauraus žmogaus.

• Stockholmo laikraštis “Da- • Anglų spauda Skelbia, kad 
gena Nyheter” įsidėjo straipsnį Sovietų Sąjunga Sirijoje nori įs- 
apie padėtį Estijoje ir praneša
apie tokius reiškinius: Keletą
savaičių prieš tai, kada Maskva 
ėmė kaltinti Švediją dėl subver- 
syvinės veiklos Pabaltijo vals
tybėse, Estijoje pasklido gandai 
apie tariamai netrukus įvyk
siantį sukilimą. Kaikurie as
mens tvirtino turį ryšių su par
tizanais ir jieškojo “vienmin
čių”, kurie sukilimo planams 
pritartų, ypač jaunimo tarpe. 
Keletas jaunuolių tuo susižavė
jo ir davė sutikimą sukilėliams 
padėti. Bet netrukus šie “ver
buotojai” dingo, o pasirodė poli 
tinė policija ir suėmė visus tuos, 
kurie buvo santykiavę su tais 
“verbuotojais”. Kaikurie būk 
nuteisti mirti. Viši tokiu būdu į 
spąstus pakliuvę januoliai bu
vę 16 — 24 metų amžiaus. Ke
letas patekę į Sibirą. — “Eltos 
Informacijų” k o r espondentas 
Skandinavijoje praneša, kad 
apie šitas Sovietų provokacijas 
estų organizacijoms Švedijoje 
papasakojęs estas Akvi Fae.

teigti povandeninių laivų bazę. 
• JAV senato komisijoje liu

dijo plieno darbininkų unijos va
dovybė, kuri pareiškė, kad plie
no kainos (tonui 6 doleriai) pa
keltos be pagrindo, nes plieno 
pramonė gerai išsiverčia ir turi 
didelį pelną. Kainas pakėlus, plie 
nas per vienerius metus pabran
go nuo 15 iki 16 procentų.
• Prancūzų parašiutininkai 

staigiu puolimu 300 Alžiro su
kilėlių užmušė.
• Prancūzai aiškna, kad Si

rijos pasisukimas į Maskvą vir
sta dideliu pavojum Izraeliui.

• Anglijoje viena 75 metų mo 
teris mirė begimdydama.

• Malajuose vagis pavogė to 
krašto sunkumų kilnotojo svare 
čius, 274 svarų sunkumo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Sirijos prezidentas Kuwatly ii Egipto grįžo namo. Prieš iš
vykdamas iš Egipto, Kuvoatly tarėsi dvi valandas su Nasseriu.

—Sovietų Rusijos komunistų partijos organas ,Rravda” atme
tė naują Vakarų nusiginklavimo pasiūlymą. Vakarai pasiūlė dve
jiem metam sustabdyti atominių ginklų bandymus. Tuo pačiu lai
ku ,J*ravdą” ir kita sovietinė spauda apkaltino Vakarus karine 
agresija.-
' —Prezidentas Eisenhoweris, skrisdamas iš Washingtono j sa
vo Oetysburg ūkį, trumpą laiką vairavo lėktuvą.

Prancūzija nori gauti daugiau pinigų ii Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

—Turkijos vadai užvakar tarėsi atskirai Istanbulio mieste su 
Loy Hendersonu, JAV ekspertu Artimuose Rytuose, ir Jordano 
ir Irako karaliais. Sakoma, kad jie apsvarstė, kokios taktikos lai
kytis Sirijos atžvilgiu. Sirija didelį žingsnį padarė į Maskvos pusę.

Demonstracija bus
rugsėjo 8 d. New Yorke

NEW YORKAS. — Rugsėjo 
8 d. pavergtų tautų draugai ren
kasi didžiulei demonstracijai 
prie Jungtinių Tautų, nes rugsė
jo 10 d. susirenka Jungtinės Tau 
tos specialiai sesijai svarstyti 
raporto Vengrijos reikalais.

New Yorko visuomenė, norė
dama pareikšti savo supratimą 
traginga Vengrijos būkle it kar
tu pakelti balsą už laisvinimą pa 
vergtųjų į Jungtinių Tautų na
rius, renkasi tai demonstracijai.

Lietuviai toje demonstracijoje 
gausiai turi dalyvauti.

Demonstracija bus rugsėjo 8 
d. 3 vai. popiet. Demonstracijos 
reikalus tvarko dr. Fabian, 131 
Riverside Drive, New York.

LIETUVOJE
• “Nei pietų, ūei skundų kny

gos”. Tokia antrašte “Tiesoje” 
skundžiamasi, kad nuvykę į 
Trakus ekskursantai neturi kur 
pietų pavalgyti. Iš Kėdainių at
vykę ekskursantai dvi valandas 
išsėdėję valgykloje ir niekas jų 
per tą laiką net nepaklausė, ką 
jie norėtų valgyti. Paskiau va
landą derėjosi su bufetininke, 
kad paduotų skundų knygą. Ga
lų gale ekskursantai nei pietų, 
nei skundų knygos negavę, va
žiavę pavalgyti į Vilnių.

• “Socialistinis Žemės ūkis”. 
Tokiu pavadinimu jau kuris 
laikas Lietuvoje eina žurnalas, 
kurio lū-tas numeris neseniai 
pasirodė. Matyti tai yra žurna
las, skirtas mokytesniems že
mės ūkio darbuotojams.

• Tolimojoj plaukiojimo gar- 
lavis “Nemunas”, pastatytas Ne 
muno laivininkystės valdybai, 
rugpjūčio 10 d. išvyko pirmajai 
bandomai kelionei.

• Iš Vilniaus bus tiesiami ke
li augštos įtampos elektros lai
dai į kai kuriuos Augštaiti jos 
kolchozus.

• Naujas kalkių klodas atra
stas Varnių rajone, Virvutės 
kolchozo laukuose. Kalkės esan
čios labai geros kokybės. Kal
kės jau eksploatuojamos ir ve
žamos į apylinkės kolchozus.

• Staliai studijuoja klasikus. 
Vilniškė “Elta” paskleidė žinią, 
kad stalius V. Mikalajūnas Uk
mergės rajono knygyne užsisa
kęs anglų klasiko Šekspyro raš
tus. Jau anksčiau jis buvęs už
sisakęs pasaulinių literatūros 
klasikų veikalų.

• Vlado Dubeneckio, Kaimo 
architekto, 25 metų mirties su
kaktį prisiminė Vilniaus radijas, 
nes buvo gimęs Sibire, kur jo tė
vą buvo nutrėmę caro žandarai. 
Tačiau neprisiminė šimtų tūks
tančių lietuvių, ištremtų į Sibi
rą bolševikinių žandarų.
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ŽYMŪS IR REIKŠMINGI 

SESERŲ NUOPELNAI
Turiu malonią pareigą ir kar

tu jaučiu didelę garbę, galėda
mas pasveikinti Lietuvių Sese
rų Instituto ketvirtąią sesiją 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos vardu. Ta 
proga norisi pažymėti, kad Fe
deracija viena iš pirmųjų gyvai 
susirūpino šios rūšies religine 
ir kultūrine veikla. Federa
cijos! iniciatyva buvo 
padaryta užuomazga 
Lietuvi i} Seserų Ins
titutui įsteigti. Insti
tuto žygius palaimino šv. Tė
vas, tais žygiais džiaugiasi ir 
jiems linki sėkmės bažnytinė 
vyresnybė ir visi taurūs lietu
viai, kuriems rūpi dvasinės 
vertybės, tautinių tradicijų iš
saugojimas ir jų perteikimas 
kitiems.

ALRK Federacijai, pagal Po
piežių nurodymus, rūpi, kad ša
lia dvasininkų juo daugiau pa- 
saulininkų reikštųsi Katalikų 
Akcijoje ir viešuose religiniuose 
aktuose. Stengdamasi pagilin
ti šią mintį, Federacija ėmėsi 
iniciatyvos atgaivinti Ameriko
je Šiluvos Marijos garbinimą. 
Su JAV episkopato, kard. 
Stritch, lietuvių dvasinės vy
resnybės ir Lietuvių Kunigų 
Vienybės pritarimu įvedama 
speciali maldų diena, skirta Ši
luvos Marijos garbinimui. Pir
mą kartą ji organizuotai Ame
rikos lietuvių parapijose bus 
bendrai minima š. m. rugsėjo 
8 d. Centrinėms bendrosioms 
iškilmėms Chicagoje naujoje 
Marąuette Parko šventovėje, 
skirtoje Šiluvos Marijos garbei, 
vadovaus pats Jo Em. kardino
las Stritch.

ALRK Federacija tikisi, kad 
seselės taip pat garbingai ko
operuos ir per šią šventę da
lyvaus visur ne tik pačios, bet 
ir vaikučius paruoš procesijai, 
o patys lietuviai aktyviu prie 
šventės prisidėjimu, plačiajai 
Amerikos visuomenei pade
monstruos, kiek jie yra sąmo
ningi ir kaip reiškiasi Katalikų 
Akcijoje.

Kas yra Šiluva,' lie
tuviams katalikams netenka 
aiškinti, nes visi gerai žino. 
Kiekvienas sąmoningas susipra
tęs lietuvis, atrodo, tik pasi
džiaugs Šiluvos Marijos gar
bei skirtų religinių — tautinių

tradicijų atgaivinimu Ameri
kos lietuviuose. Prancūzai turi 
Liurdą, Iberų pusiasalis — Fa- 
timą, o Lietuva iš neao garsi 
kaip Marijos žemė. Tarp dau
gelio Dievo Motinai skirtų šven
tovių Šiluvos Marija užima ypa
tingą vietą. Imdamosi iniciaty
vos atgaivinti Šiluvos Marijos 
šventę tarp Amerikos lietuvių, 
ALRK Federacija norėjo pa
skatinti, . kad tikintieji ne tik 
aktyviau reikštųsi įvairiuose 
viešuose religiniuose aktuose ir 
iš viso visuomeninėj veikloj, 
bet ir sąmoningai toliau ugdytų 
tas brangias religines — kul
tūrines vertybes, kurios yra 
taip didžiai reikšmingos toli
mesniam tautos išsilaikymui.

Lietuvių Seserų Instituto 
veikla juo tolyn, juo džiugesnių 
duoda vaisių. Tos veiklos pla- 
tėjimu ir gilėjimu pasidžiaugs 
kiekvienas sąmoningas lietuvis 
Instituto ketvirtoji, šiemetinė 
sesija pirmoj eilėj skirta tauto
tyros reikalams, jos folklorui 
giliau nušviesti. Tenka tik gė
rėtis, su kokia meile tiek lek-

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITĖKONAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — interior 
decorat.or. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, ' užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

SOPH I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—t v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD,

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—»:3O v. r. 14 stoties 
WO1>A — 1400 kll.

7169 8o MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. Ui. HEmlock 4-2418

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PBISTATOM 
Visoldų Rfiftių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO.*

STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Malsted St.

Tek VIctory 2-1272

Apkainavtmą ir Prekių Priataty 
mą Telkiame Nemokamai. 

RaitinA atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Ae&tadienaia iki 3 vai. vakaro

MIRS

Antanas Beauchamp, 39 m. am
žiaus, ,Win8tono Churchillio duk
ters Saros vyras, mirė Londone. 
Manoma, jog jis mirė nuo miego 
piliulių, kurių buvo paėmęs per
daug. (INS)

toriai, tiek pačios sesijos daly
vės imasi nagrinėti įvairias pro
blemas, susijusias su religinių 
ir tautinių tradicijų išlaikymu, 
jų nušvietimu bei perteikimu 
jaunajai kartai ir svetimie- 

1 siems. Liaudies dainos, muzi

ka, šokiai ir žaidimai, tauto
dailė, apskritai folkloras su vi
sais savo atšvaitais atskleidžia, 
kokia graži yra lietuvio siela, 
kokia plati lietuvių dvasinė kul
tūra, kokia garbinga ir įvairi 
lietuvių tautos praeitis. Visa 
tai per LSI šią sesiją, per jos 
paskaitas, pratybas, seminarus, 
demonstracijas ir diskusijas 
stengiamasi išryškinti, kartu 
rūpinantis palaikyti ir perduoti 
šio krašto gyventojams.

Lietuvių Seserų Institutui 
tenka tik palinkėti, jog dar gra
žiau augtų ir stiprėtų lietuviš
kajame pasaulyje, ne tik sau
godamas lietuviškąją mintį tarp 
auklėtojų ir jaunosios kartos, 
bet ir ją skleisdamas tarp sve
timųjų.

ALRK Federacija,, vertinda
ma pasišventusių lietuvių sese
lių veiklą, džiaugiasi jų atlik
taisiais darbais ir pasiektaisiais 
lietuvybei išlaikyti laimėjimais. 
Seserų nuopelnai išugdyti gyvai 
religinei sąmonei, išlaikyti tau
tinėms — religinėms tradici
joms, kultūrai, kalbai yra žy
mūs ir reikšmingi. Už seserų 
parodytąją meilę, su tokiu atsi
dėjimu beugdant jaunąją kartą, 
beauklėjant tautos žiedą ir atei

tį, priklauso joms didelė garbė 
ir padėka. Tatai ALRK Fede
racija sąmoningai pažymi.

Antanas Rudis
ALRKF Pirmininkas

Jurininkas — kunigas
Vienas Airijos kilimo jūrinin

kas dabar kunigas Patrick Ca- 
hiU, asistentas St. Joseph pa
rapijos St. Joseph, I.a., New 
Orleane įvykstančioj konferen
cijoj” National Catholick Apos- 
tle ship of tne Sea” draugijos 
skaitys paskaitą “Religija ir 
jūrininkas”. Konferencija į- 
vyks spalio 7-10 dienomis.

KXHXXK><H><XXXXKKXK>O<XXXXXXX)

RADIJUKAS = 
— LIETUVON

Naujausi, maži. lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą. lai
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dyd).

Užeikite įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

r w W w W wLtvision
(.sales - Service)

Bav. Ink. A. SIMF.NAb 
8321 8. Halsted — OLlffslde 4-5005 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.
Ir ketvirtadieniais 9—9

00<XKX>0<XK><X>(M>0<)<><><>0<>00<)00

Ofiso Ir buto tol. Ol.ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th (’ourt, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

ToL REli&aoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ « 
IFTIVlfl nri)TTOJA8

8826 Wcst 59tb Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvtrtad. tr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
p. p.

Tel. ofiso Ir buto OLvmplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAI

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7156 South W ėstom Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-8765

« P. ŠILEIKIS, 0. P.V* Ortbopedaa -
Aparatai-Protezai. M»4. bun

4 dažai. Speft pagaliu, kojom 
(Arcb Supports) Ir u t. .

Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
0RTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAR
2850 w. 68rd St., Chlcago 29. III 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42."so W. GSrd St 
Ofiso tel. KEliance 5-4410 

Kezkl. telef. GRovchUI 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p m

Penktad. tik po pietų.
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffstde 4-2896 ,
Rezidencijos: liAfayetle 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Rermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 16th Str.. Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall S-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisu ir rez.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) G ROVĖ
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

. Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta "DRAUGO 
RADIJO VALANDA", kurioje dalyvaus žum. Vladas Butėnas, 
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

Ona Viržintienė, Ann's Restaurant savininkė vaišins susi
rinkusius svečius.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.
. Autobusų tvarkraštis:

11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

11;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčis;

12; 01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.,* 
ll;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
• 11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

DR. I. ir K. AGLINSKAI,
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlina 

i 'OI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 0-5003

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
T—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Weetern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res tešef. WAlbrook 5-5070

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. rak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-0048 Km.: WAlbrook 5-3048

"ll. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 WMt 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutartie. 
sekm. uždaryta._____ '_________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avenue 
Cbleago 29, III

telefonas REpubllo 7-4900 
Rezldenda: GRovehlll 0-8101
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel: VTrglnU 7-0086.

16oa teL BEverly 8-8*44

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Bpee. akušerija ir moterų ligų 

8454 Weet 71*4 Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. >

Ofiso telef. YArds 7—1160
Rrnidendjos — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

7S6 Węet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvl) 

VAL 1—4 Ir 4:10—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2000 Weet 8Srd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p. p Ir 7:86 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALISTE 
— PRTTATKO AKINTUS —

Valandos; 9—12 Ir 7-— 9 v ♦. pagal 
aualtarirną Išskyrus trečiadienius.

M» >. HaiųnetUe ftoed

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. x
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. l’R 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialibe — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hilla

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vl.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto--BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst ir Campbell Avė.)

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

Tel ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1-—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VUDAU8 LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31 st Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — OEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—B vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Restd. 2487 
W. 62nd St., tel. Republie 7-8818.

Ofiso telefonas — RIshop 7-2526
DR. AL. RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4842 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRlTROINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublLc 7-2290 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vl... 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6652 

Rezld. 6600 8. Artenlan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—-7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-I82V 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akintų dlrbtu.š 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tr® 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo be) 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Rpeciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v vak. šeštad. 10 S. 
iki 6 vai. Hekmnd tr treč uždam

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akla Ir pritaiko akini na, 

keičia atiklna Ir rčmos 
4455 S. Oalifornl* Avė. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
darytai šeštad. 10 ryto Iki Iv DD

DRAUGAS
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VALSTYBĖ IR AUKLĖJIMAS ,
Neseniai JAV Kongresas atmetė prezidento Eiaenhowerio 

pasiūlytą programą mokykloms paremti. Jei ji būtų praėjusi, ji 
būtų buvusi visiškai naujas dalykas šio krašto švietimo istorijo
je. Iki šiol federalinės vyriausybės įnašas švietimui yra labai 
nežymus. Apskritai švietimas nelaikomas federalinės valdžios 
funkcija. Ji išlaiko tik indėnų ir Washingtono, D. C., mokyk
las ir dar atskirais atvejais paremia profesinį mokymą. Tačiau 
prie pagrindinio — pradžios ir augštesniojo — bendrojo auklė
jimo ji neprisideda. Švietimas čia yra decentralizuotas, ir jo 
valdymas bei išlaikymas yra padalintas tarp atskirų valstybių 
valdžios ir atskirų vietovių pačių žmonių rinktų komitetų. Kiek
viena atskira valstybė turi savo švietimo sistemą, ir kiekvienos 
mokyklos rajonas vėl tvarkosi autonomiškai, prisilaikydamas 
tik bendrųjų ir gana negausių valdinių nuostatų. Atskirų valsty
bių piniginė parama mokykloms yra labai nevienoda. Viduti
niškai ji sudaro apie 25% bendros mokykloms išleidžiamos su
mos. Taigi didžioji mokyklų išlaikymo našta tenka jas išlai
kančioms vietovėms — miestams, kaimams ar kitokiems mo
kykliniams rajonams, kurie pagal įstatymus yra atsakingi už 
jų išlaikymą.

SKIRTINGA PATIRTIS

Atskiroms vietovėms savo mokyklas tvarkant autonomiškai, 
jų padėtis labai priklauso nuo mokyklinio rajono didumo ir jo 
gyventojų turtingumo. Labai gerai mokyklos verčiasi dideliuose 
ir pramoninguose miestuose, kur jos turi geras patalpas, pui
kiai įrengtas laboratorijas ir kvalifikuotą pedagoginio vadova
vimo ir mokytojų štabą. Geresnes mokyklas turi ir tos valsty
bės, kuriose mokykliniai rajonai yra dideli, ir kiekvienas ra
jonas gali išlaikyti keletą pradžios mokyklų, didelę augštesniąją 
mokyklą ir žemesniąją kolegiją. Tačiau blogesnė švietimo padė
tis yra tose valstybėse, kurios maža teturi pramonės ir kuriose 
kiekvienas, nors ir nedidelis, kaimas sudaro atskirą mokyklinį 
rajoną. Toki rajonai turi menkas, mokyklas, kur vienoje kla
sėje viena mokytoja moko visus aštuonis skyrius. Augėlesnio
sios mokyklos tokiose vietose taip pat yra menkai pastatytos. 
Pvz. 15% visų JAV augėlesniųjų mokyklų turi mažiau kaip 50 
mokinių, apie 40% visų šios rūšies mokyklų yra mažesnės kaip 
100 mokinių. Tokios mažų vietovių mokyklos čia yra labai kri
tikuojamos, nes jos dažniausiai neturi nei tinkamų patalpų,, 
nei gali įsigyti reikalingų mokslo priemonių, nei pajėgia išlai
kyti gerą mokytojų štabą.

Savaime supratama, kad nėra gerai, kai tame pat krašte 
susidaro ryški auklėjimo nelygybė, kurios patys gyventojai, 
kurie yra atsakingi už mokyklų išlaikymą, jau negali pašalinti 
Net ir atskiros valstybės, būdamos nelygiai turtingos, tos auk
lėjimo nelygybės jau negali pašalinti. Ta padėtis gali būti pa
keista, tik reikalą tvarkant federaliniu mastų, ko ligšiol čia 
niekada nėra buvę. Visa eilė žymiausių JAV pedagogų kaip 
tik ta prasme klausimą yra seniai kėlę ir dabar tebekelia, rei
kalaudami pedagoginio departamento federalinėje vyriausybėje 
ir vieningesnio viso krašto auklėjimo organizavimo. Tačiau iš 
seno esant prigijusiai nuomonei, kad decentralizuotas auklėji
mas yra daug geresnis už centralizuotą, anie pedagogų balsai 
nėra popularūs.

PAGERINIMO BESIEKIANT

Švietimo sistemai pagerinti x šiuo metu aktualiausia yra su
jungti mažuosius mokyklinius rajonus į didesnius, vadinamus 
“township”, ir pagelbėti jiems pasistatyti tinkamas mokyklas. 
Tuo atveju žymiai pagerėtų ir mokytojų padėtis. Tačiau atski
ros vietovėj nepajėgia to padaryti. Joms į pagalbą ir turėjo 
ateiti minėta prezidento Eisenhowerio mokyklų paramos prog
rama.

Federaliniu lėšų naudojimui mokyklų statybai daugiausia 
priešinasi turtingosios valstybės, kuriose mokyklinis auklėjimas 
yra geriausiai sutvarkytas. Šiuo metu jį nelabai tepalaikė net 
ir neturtingos valstybės, nes menkiausios mokyklos yra negrų 
gyvenamose apylinkėse. Be to dabar mokyklų perorganizavimas 
jiems nepalankiai išjudintų desegregacijos reikalą.

Nedidelį entuziazmą prezidento Eisenhovverio pasiūlymas 
tesukėlė ir mokytojų sluogsniuose. Ir čia prisibijoma didesnės 
švietimo centralizacijos. Argumentuojama, kad fedaralinė val
džia, duodama mokykloms statyti lėšas, norės vėliau ir patik
rinti, kaip tos lėšos buvo sunaudotos. Tuo būdu į švietimo sritį 
ateis federalinė kontrolė. O kartą pajudėjusi, tokia kontrolė ga
linti eiti ir toliau — brautis ir į bendrojo mokyklinio darbo sritį 
ir pradėti kontroliuotti mokyklų programas, mokymą ir auklė
jimą. Todėl mokytojų suvažiavimuose stipriai pasireiškė nuo
monių, kad federalinė valdžia mokykloms skirtas lėšas turėtų 
paskirstyti atskiroms valstybėms be jokių pretenzijų į kurią 
nors kontrolę.

POLITINES ĮTAKOS BAIME

Daug kur dar prisibijoma, kad su federalinės valdžios lė
šomis gali į mokyklinę sistemą įsibrauti politinės įtakos, kurių 
čia iki šiol buvo laimingai išvengta. Ligšiol partiniams politi
kams niekur nėra pavykę paimti mokyklų į savo rankas. Mo
kyklų komitetai čia beveik visur išrenkami iš vietinių pramoni
ninkų' bei verslininkų tarpo. Bet kurie politikų bandymai pa
imti tuos komitetus į savo rankas visur sukėlė visuomenės pa

tinimą. Todėl ir dabar prisibijoma, kad federalinės vai-

DIENA - SIBIRO VERGIJOJE
A. LAUKAITIS, Australija

Su atvykstančiais į Australi- toje yra barako gale pastatyta 
didelė skardinė statinė, iš ku-ją naujaisiais vengrų emigran

tais, vieno transporto palydo
vas buvo monsignoras Tibor 
Meszaros, kuris ilgesnį laiką 
viešėjo Australijoje ir davė 
vietiniams ir užsienio spaudos 
atstovams eilę pasikalbėjimų iš 
savo baisių pergyvenimų įvai
riose Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Šis, 38 metų Vengrijos kuni 
gas, kurio veide galima paste
bėti jo pergyventų kančių žy
mes, spaudos atstovams papa 
šakojo savo ir kitų, dar ir da 
bar kenčiančių, milionų Sibiro 
Vergų gyvenimą.

Monsingnoras Tibor Mesza
ros gyveno šešius metus 53-se 
skirtingose Rusijos koncentra

rios sklindančia smarve kvė
puoja šie nelaimingieji.<

Tipiška darbo vergų diena

Kasdien penktą valandą ryto 
miško kirtėjai yra prikeliami 
gongo skambesio. Jie atsike
lia iš savo lovų ir tamsoje lau
kia kelias minutes, kol sargybi
nis, atidaręs duris, įeina į vi
dų ir su šviečiama lempute pa
tikrina. visas lovas. Kiekvieną, 
nesuspėjusį ramįai atsistoti vy
rą, jis dažniausiai apspardo ar 
apmuša. Po šio patikrinimo 
visi išeina į lauką ir ten susto
ja savomis darbo brigadomis, 
kurių vadovai yra patikimieji 
kaliniai. Čia apie pusvalandį

šautuvus ir kulkosvaidžius, yra 
didelis kontrastas, palyginus su 
skudurais apsivyniojusia nelai
mingųjų mase. Kiekvienas sar
gybinis šioje kelionėje saugo 
10-tj vyrų. Jis, neturėdamas 
jokios atsakomybės prieš vy
resniuosius, savo nuožiūra gali 
nušauti jam nepatinkamą be
laisvį, nes už vieno, jo saugomo 
belaisvio, pabėgimą jis pats ga
li būti sušaudomis. I

Atvykus darbovietėn, šie ne
laimingieji yra dar kartą per
skaičiuojami ir, darbovietės

vyresniesiems išdavus darbo į- 
rankius, prasideda darbas. Dar
bo brigados susideda iš 25 vy
rų, kurie savo darbą atlieka 
vienu ritmu ir, vienam bent 
kiek sustojus, tuoj pat pasi
girsta prižiūrėtojų riksmas ir 
koliojimas, kuriuos seka piktų

šunų urzgimas. Kiekvieną va
landą esti trumpa pertraukėlė, 
kurios metu sargybiniai skai
čiuoja savo priežiūroje dirban
čius vyrus.

Maždaug pirmą ar antrą va
landą dirbantieji gauna savo

(Nukelta į 5 psl )

cijos stovyklose. 1948 metais!užtrunka kol sargybiniai iššau-
Vengrijos komunistinis teis
mas jį apkaltino šnipinėjimu ir 
nuteisė 25-kiems metams kalė
jimo. Metus išsėdėjęs Vengri
joje, jis buvo išvežtas į Sibirą. 
1955-tais metais rusai grąžino 
dalį užsieniečių kalinių į savo 
kraštus, kur jie turėjo toliau 
tęsti savo bausmę. Tarp to
kių “laimingųjų” buvo ir mons- 
gnoras T. Meszaros, kuris Ven
grijos revoliucijos metu, 1956 
metais, buvo išlaisvintas ir vė
liau pasitraukė į Vakarus.

Dingusių žmonių legionas

Beribėje Sibiro miškų plot
mėj© yra išsidraikę šimtai kon
centracijos stovyklų, kurių, 
daugumoje, paskirtis yra kirsti 
ir paruošti tolimesniam trans
portavimui miško medžiagą. 
Kiekviena iš šių stovyklų yra 
aptverta augšta spygliuotų 
vielų tvora, kiekviename savo 
kampe turinti po didelį bokštą, 
kurio kulkosvaidžiai ir galingų 
prožektorių šviesa saugo tam
soje gyvenančias aukas. Pana
šioje miško kirtėjų stovykloje 
gyvena apie 3000 vyrų, atsto
vaujančių kiekvieną žmonijos 
rasę ir kiekvieną pasaulio vais

kia visų pavardes, kurie 9ušalę, 
— 40 laipsnių šaltyje turi sto
vėti sniege. Po šio patikrini
mo visi vyrai eina į valgyklos 
baraką, kuriame jie gauna ga
balą juodos, kaip juodžiausia 
žemė, duonos ir dubenėlį skys
tos kopūstų sriubos. Kiekvie
na auka savo maisto davinį sau
go kaip didžiausią turtą, nes 
momentui jį kur nors padėjus, 
jau jo neberasi. Pavalgę vyrai 
yra nuvedami atgal į savo ba
rakus, kur tamsoje jie turi 
laukti kol visi darbininkai baigs 
valgyti pusryčius. Belaukda
mi šie vyrai, daugiausia tylo
mis, kalbasi tarpusavyje, keik
dami komunizmą, dieną kada 
jie gimę ir tuos, kurie juos pa
gimdė. Kiti šį kartelį pergyve
na tyloje sau begalvodami.

Lygiai pusę septynių pasi
girsta signalas ir visi, išėję lau
kan, susirikiuoja po penkis ei
lėse ir apie pusvalandį laukia, 
kol sargybiniai dar kartą juos 
patikrina. Tada pasirodo dau
giau sargybinių, kurie, lydimi 
gausaus skaičiaus šunų, apsupa 
visas kolonas ir prasideda pen
kių mylių kelionė pėsčiomis į 
miško gilumą — darbovietę.

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nag&ll ramiai sMftl Ir naktimis 
miegoti nee Jų ulaleenSJualoe taltdoa 
nleMjlm* Ir skAačSJlm* senų atrl 
ru ir skaudžių ialidų uidDklte 
LEOULO Olntment 3o» gydymo 
ypatbyes palengvino Juou skaudijl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite 1« tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pataline
nleUjlmg Ilgos vadinamos P8ORIA- I 
SIS. Taipgi pataline perta J Imą Ugoo ' 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyilmą 
tarpplrtalu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllsloa odos dedlr- 
vlnlų, odos UMrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISbSrlmao nuo vy
styklų JI yra gera gyduolg nuo ID- 
vlrilnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., »1.Z6. Ir f S.60.

I Pirkite valstlngoeCbl- 
| cago] Ir apyllnkfiee— 
i Mllwaukee. Wlsc., Oa- 

ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
nhtgan arba rąžyki
te I r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO,
5618 W. Eddy 8U Chloago 84, IR

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMALONUMŲ IR NUO BRONCHU

ŠIENLIGES
SU

tybę, pradedant Europa ir bai- Lydintieji sargybiniai, vflkėda-
giant Azija.

— Dingusių žmonių legione
randasi viso pasaulio tautų 
žmonės, kuriuos tik raudonojo 
komunizmo ranka gali pasiekti, 
išsireiškė kun. T. Meszaros.

Kiekviename stovyklos bara
ke, kurio durys kiekvieną va
karą yra užrakinamos, gyvena 
tarp 100 ir 150 žmonių. Bara
ko viduje yra dviaukštės dvie
jų pėdų platumo medinės lo
vos, kurios yra taip sugrūstos, 
jog miegantysis vienoje lovo
je gali lengvai pasiekti savo 
kaimyną. Miegantieji vyrai 
neturi jokių užsiklojimui dekių; 
jįe miega tuose pačiuose suply
šusiuose savo darbo drabužiuo
se. Barakų viduje ugnis nelei
džiama kūrenti. Išviečių vie-

mi storus kailinius paltus, kai-« 
lines kepures ir pirštines, ran
kose nešdamiesi automatinius

tart tH I* Stamfa tr CaU 
tar TMAL BIZE Mitri* 
tMMi IUYSIU C0.
M) N. HiehigM Ava, Chici|O I.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., plrmud. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS - 

J 0 S Ų BALDUS!

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginla 7-7097

MOVJNC

%

los dalyvavimas neatidarytų durų politik'ams į švietimo sritį.
Šiuo metu prezidento Eisenhowerio mokyklų rėmimo pro

jektas nepraėjo. Tačiau nereikia manyti, kad tuo pačiu atpul- 
tų ir pats klausimas. Pats reikalas, kaip matėme, yra pribren
dęs, ir toliau jis darysis dar aktualesniu. Tiesa, švietimas ne
stovi vietoje, ir pamažu jo padėtis gerėja. Tačiau mokyklos la
biausiai progresuoja ten, kur jos ir taip gerai pastatytos, o ne
gali progresuoti ten, kur jos neturi lėšų. Tuo būdu skirtumas 
tarp gerų ir menkų mokyklų vis didėja. Tuo pačiu ir reikalas 
federalinei valdžiai jas paremti darosi vis aktualesnis. J. Varnas

Studentai konvertitai
Kolegijų ir universitetų stu

dentai Formožoj sudaro di
džiausią į katalikų tikėjimą pe
reinančių kinų skaičių. Per pen
ki* metus katalikų skaičius pa
augo nuo 20,000 ligi 100,000 
asmenų.

Nauji vyskupai
Arkivyskupas Thomas A. Bo- 

land, Newarke, N. J., rugsėjo 
24 d. pakonsekravo du naujus 
vyskupus augziliarus: prelatą 
Walter W. Curtis ir prel. Mar
tin W. Stanton. Asistentai buvo 
vyskupai James A. McNulty ir 
George W. Ahr.

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ibi 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

■ OFISO VALANDOS:
Ptraiad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Seėtad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, n.lJ 

Telefonas — FRontier 6_1882

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• ENOROVE■pivtdcnd?

4138 Archer Aveaee t«i. LA3-an» 

AUGUST SALDUKAS Pr»zld»nt,»

Atliekame didelius Ir možua automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

e DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.

e SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

810,000.00 JAU NUO 1985 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

_ ą
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-(TĘSINYS)
Kvepėjo smilkalai, avie* kailiai ir gelumbė.
Kad nenuspąustų, Andrius pakėlė Elzytę ir laikė 

ant rankų.
< — Ką tas žmogus ten kalba? — ji klausė.

— Tai yra kunigas.
— Ką jis ten kalba ?
:— Jis pasakoja, kad Dievas yra užgimęs... Vieš

pats Jėzus Kristus...
Mažoji pažvelgė į Andriaus akis, ir šviesos atspin

dys nuo žiburio apšvietė įos veidą, ir jos akys spindėjo 
tarsi dvi žvaigždutės, kuria* Dievas ką tik sutvėręs. Į

— Užgimęs... ar jis yra mažas? ji dar klausė. r
— Jis yra mažas, mielas ir geras.
— Ar jis turi motiną?
Turi, kaip visi vaikai...
— Bet mes neturime motinos...

! Andrius tylėjo.
— Mes neturime motinos — ji sakė dar garsiau.
— Mūsų motina yra pas Dievą.
— Mūsų motina yra pag Dievą?... Ką ji ten vei

kia?
— Ji mato, kad mes esamę bažnyčioje ir girdi, 

kad apie ją kalbame.

— Ji mato ir girdi?... — mažoji žiūrėjo į bažny
čios augštąsias lubas, kur apšviestos žibėjo trys auk
sinės žvaigždės ant mėlynai dažytų skliautų. .

Kilo garsų bangos. Suūžė vargonų gaudesys ir 
choras: - i

“...Sveikas Jėzau Gimusia...
Augo ir ėjo stipryn. Visiems džiaugsmingai gie

dant, kas kartą įsitraukė daugiau ir paleido visą bal
są. žmonėms žibėjo akys. Moterys baltų skarelių kam
pais šluostė ašaras.%

“...Bėkit, bėkit piemenėliai,
Duokit garbę Kūdikėliui 
Vystikluose gulinčiam...”

Giliai ir toli skambančiais garsais dundėjo didieji 
bokšto varpai, kai žmonių miškas sujudo ir ėjo iš baž
nyčios. Tirščiausia migla atrodė šilta.

Už šventoriaus apšarmojusiais snukiais žvengė, 
purkštė arkliai ir, matydami ateinančius žmones, da
rėsi neramūs.

— 'Andriau, ar jau važiuosime, klausė Elzytė, jo 
ranką purtindama.

— Važiuosime... — jis sakė, bet vis dar žvalgėsi, 
kažko akimis jieškodamas.

Ilgai taip. Ne, nebuvo. Galbūt nebuvo ~atvažiavu
si.

Pamažu su savo pulku Andrius ėjo prie arklio.
Apsistojo. Akys švietė. Marytė!
Ji stovėjo prie Andriaus vežimo ir laukė jų.
Matote, kaip aš pažinau jūsų arklį... — ji juokėsi 

ir buvo tokia graži su mėlyna gimnazistės kepuraitė.
Linkėjo visiems linksmų švenčių. Mažąją Elzytę

sugriebė į glėbį, ir į roges įkeldama, pabučiavo į abu 
skruostus.

— Na, Elzytę, nesušalai? — ji klausė ir Andrius 
kvėpavo džiaugsmu į ją žiūrėdamas. ‘

— Ne! — mažoji linksmai atsakė.
— Maryt, važiuok mūsų rogėse, mažoji Elzytė 

sugriebė Marytės rankovę.
— Važiuok su mumis! Su mumis! Su mumie! — 

rėkė visas Andriaus būrys vienas už kitą.
— Gerai, — sakė Marytė. Gerai, aš tik pasaky

siu saviškiams.
Greit ji buvo atgal. Važiavo didelis juokingas ve

žimas. Skambėjo balsai ir skambučiai ant bažnyčios 
kalno. Krito lengvos snaigės. Andrius tylėjo ir žiūrėjo, 
kaip jos ant Marytės pirštinių baltai pražydo.

Mažųjų džiaugsmui', Andrius suruošė eglutę. Nors 
tokį mažą džiaugsmą šiomis liūdnomis Kalėdomis, ka
da jau nebebuvo motinos.

Mirgėjo degdamos baltos ir mėlynos žvakutės. 
Spraksėjo eglių šakutės, liepsnoms palietus. Mažoji 
Elzytė džiaugėsi obuoliais ir saldainiais. Marytė jai 
atnešė didelį šokoladinį zuikį. Elzytė verkė, kai jam 
nulūžo ausis. \

“Tyli naktis, šventa naktis...” melodija bangavo 
eglutės šakutes ir jaunąsias širdis mielai glamonėda
ma.

Rugajaus tėvas tyliai ^dėjo ir žiūrėjo į savo ba
tus. Tiktai Andrius suprato, apie« ką tėvas taip mąsto.

Jaunosios širdys savo jausmus kas akimirksnį su
geba kaitelioti, kaip saulė debesų šešėlius balta, šilta 
šviesa.

IBus daugiau). A
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Pavogė švarkus
Hai'jld Katzen, 6443 N. 

Campbell avė., pranešė policijai 
kad 72 švarkai ir 32 ataus
tai buvo pavogti iš jo automo
bilio, kur jie buvo sudėti plas
tikiniame maiše.

500 MYLIŲ KELIONE

Pavogė iš namų
Albert Smith, 5520 Union 

avė., pasiskundė policijai, kad 
iš jo namų vagys išnešė drabu
žius ir laikrodį.

■■■■ ■ ■■ -™ ■■■■ 1 r11

AUKOS Už KlLEt'JORIŲ
(Ji “Draugo” 
šie asmenys:

kalendorių atsiuntė

Felix A. Kranch..........$1.00
A. Drungilas .............. 1-00
P. Maleckas .................. 0.50
Marija Jokubaitytė .... 1.00

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

REAL ESTATE flASSIFIED AND HHF WANT8D AI) S

i

MARQUKTTE PARKE. MOKINIAI: 
2 po 4 k., rūsys. $26,0UU. Geras 
mūro bungalmv, & k.. guzu šild. 
$18,000.

I BRIGHTON PARKE MCRINIAI:
I Puikus 6 k. ir 2 po 3 k. Centr. šild.

3 karų gar. $27.500; 2 po 5 ir 3 k.
1 $27,000; 2 po 5 ir 0 k. $16,500

MEDINIAI; šviesus 4 ir 5 k. Rūsys, 
centr. šild. $17,000; 2 po 5 k.
$12,600; 2 po 4 k. įmokėti tik $2,00 i 
$10,500; grosernė -- geras biznis, su i 2430 AV
prekėmis ir visais įrengimais, sku- --------- —
biai už $1,500.

54th ST.
5 ir 3 k. 
$23,000.

I Z KEDZIE. 9
Platus sklypus.

KITUR — Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,500: 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė. $16,500.

VEMT A
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

REAL, ESTATE SEAL ESTATE HELP WANTED — MEN

Du jaunuoliai — Mykolas, 15 m., ir Aleksandras, 18 m., 
McGinnis — atvykę j Valley Falls, Kan.; jie atliko 500 my
lių kelionę, kurią buvo pradėję iš Peoria, III. Atgal jie grįžo 
sunkvežimiu. (INS)

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

at-

A. Drungilas .............. $1.00
Rev. J. Tadarauskas .... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi DOMININKAS GIED- 

RIKAS, s. Mataušo ir jo seserys: 
ONA GIEDRIKAITfi - VILMINS- 
KIENfi, BARBORA GLEDRIKAI- 
Tfi - GUOKIENfi, MARCIJONA 
GIEDRIKAITfi - KRIKŠTANAVI- 
ČIENfi arba jų vaikai. Kilę nuo 
Panevėžio. Į Ameriką atvykę prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą. Jieško gi
mines iš Lietuvos. Kreiptis: Joe 
Misiaveg, 4024 S. Artesian Avė., 
Chicago 32, III. Tel. YArds 7-2854.

Pajieškomas JONAS BAŠKYS, 
sūnus Stasio. Ieško tėvas. Kreiptis: 
I. SKIRGAUDAS, 16263 Lilac Ave- 
nue, Detroit 21, Michigan.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

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

Kaina............................ %........ $3.00
Paauksuota...............................$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboljucljai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknygė "'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at- | 
spausdinta ant balčiausio ir geriau- | 
šio popierio; tvirtai įrišta su paauk- | 
gavimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
r >

ANKSTI KĖLĘS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITI
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik geriausių Amerikos fabrikų. 

Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

★ ★

3 dalių sofa ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik $ 99.00

Skalbimo mašinos, 10 ąvarų skalbia į 30 minučių, tik J 89.00 
» -• *

Virimui parcelano pečiai ...........  ............................... $ 89.00

5 dalių fortmica viršum virt. stalai, įvairių spalvų, tik $ 39.00
Komodos baltiniu sudėjimui, tik ........ ......................  $ 29.00

Rūbų spintos ...............  ........................................... $ 19.95
r*

Šaldytuvas 8 cub. pėdų Admiral, Westinhouse..... . $ 159.00

Knygom spintos studomom stiklo durim................. $ 29.00

Vatiniai matracai ................ ........................................... $ 13.50

7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum $ 99.00 

Sofa ir fotelis svečių kambariui puikiausių spalvų $ 150.00

Kavos staliukai, formica viršum ................................ jJJ 9.50

Kilimai 9x12 Bigellovv ar Alexander Smith, tik .... J 39.50 

Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto spalvos .. .......... $ 2.50

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juos. pirkti.

MAJOR FURNITURE, INC
3207 So. Halsted Street

/
Telefonas — CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

Mųd. I a. & k., II U. 2 aut. Knr.S15.5U0 
Miir. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rMs.U22.OOU. 
Mūr. 2 (N) 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. $11,900 
Mūr. mini. 2 |x> 5 k. ir 2 beis. $24,300 
Mfir. 2 |xt 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attlc) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai aluminl- 
jaus langai ir sieteliai. 1V4 autom, 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti.

REIKALINGAS BERNIUKAS 18

S A AfiLINCKA^ Roal Fciafe Už namo patvarumų gai-an-UULinjlittJ neai CSiaie tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
00 St. HE. 4-S202 Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu

mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

ar 19 metų aniž., mokyklų baigęs 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti mpteriškų rūbų vilnonių me-

Labai reta proga Įsigyti toki »uik u džiagų kiautuvėje. Reikia kalbėti proga ųngytl tokį jpulkų angr„*ka, lr iietuviftkai. i nu AKp 
HHAFIKO, Ine., 327 W. Jack.x>n Rii. 
fiešt. uždaryta.

BRIGHTON PARKE:
m. mūr. j Męd. 3 butai: 6, 4 ir 3. skiepas, ga- 
Garažas^ I ražas- 80 P sklypas, dujų pečiais 

I šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu- 
| tas. 3 9 ir Francisco apyl. Kaina 

$1-9,900.
Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas pečiai" 

šild., gera vieta Kaina $18,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 k tu b. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nautai deko
ruotas. 60 p. sklypas aptvertas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis. patog’ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vienų bu
tų. rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, , mažas įmokėjimas. Proga.

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (.vak. it aemad.) 

TIK $19,000
6 kamb. mūr. "10 metų rezidencija.

Į Vienas blokas nuo Marąuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

I RINKTINIS, NAUJAS, MŪRINIS
5 kamb. namas. Be to, skoningai

pasirodyti kelioms naujoms gerai pa- | rU8>S Kyventl su vlrtuve’
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa-' 
sirenkame už 7.50 dol.
: Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

ĮSIGYKITE dabar

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS i 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės." Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St, Chicago 29, III

cMassssosatMosasseMcssev va.-KN.vkv* 
Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas — Lietuviš-

Gazo šildymas. Kilimai. Daug priedų. 
Gelėžinė tvora. Garažas. 2 blokai į 
vakarus nuo Marąuette Parko. 
$25,900. Volodkevičius.

30 M1N. KELIO NUO ČIKAGOS 
Busas sustoja prie namų. % akro 

žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na
mas. Alyvos šildymas. Graži ir rami 
apylinkė. $14,000. A. Sirutis.

$35$ PAJAM V J MENESĮ 
Mūr. 4 butų namas West Side. Dvi

gubas mūro garažas. $15,500. A. Rėk
laitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVet»t 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 6:«OI6

Marąuette Parite, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kaino., 38 pėdų skly
pas. Pilnai Įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. lr 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 aųtomob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Putoki SI.

Telef. LUdlorr 5-6900

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TeL OLiffsIde 4-745$; Bes.

Y Arda 7-2046

PARDUODA — SAVININKAS St. 
Mathews parapijoje. Pajamų namas. 
2-jų augštų, akmeninis priekis. 7 bu
tai, beveik visi apstatyti, gazu apšild. 
garu. Garažas. Galimos metinės paja
mos $7,200. Tik $5,000 įmokėti. Pil
na kaina $22,500. Pamatę įvertinsite. 
3332 YV. lulton Blvd. KE 3-8743.
C"3<-000000000<XXX><><XX><X><X>(X)

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės J
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 6-3816
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

kai angliškas žodynas. Parašytas 1 PROGOS __ OPPORTUNTTIES
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 ................. -----
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

lllllllllllllllllllillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
KNYGA. KURI VISADA JDOMl 

»H NESENSTA 
Cal Juozo fivainti

Stoję Knygoje gražios mllsų žmoni), 
pasakos, su pavelksialH. Jas miela 
■kaito lr suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1: 
Viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pis 
tintojams didelė nuolaida 

Užsakymus-kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.________

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė- Į 
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

"SUabsįąs reeKMuinJR
r>r 15 TOLI IR ARTI *'■3

NAUJI OIDOJ TAOKAI-NAUJAUSI NAAUSTVNn {ŠANKIAI
UBU METU PATYRIMAS - PIGUS IRSĄtlNIN6AS PATARNAWYAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIbe$k 3-9209

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

P F.
B A L 1) U S

Vietoje ir iš toliau
K. t I D U K 0 N I S

2313 VV. 91 st St., Chicago, m. 
Iri l’Rescott 9-2781

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

Univeraal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvirtlna Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną - 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:
U ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
NaajM specialus didelis 

rankvežimis ra pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
$047 W. «7ib PI., Chica«o,

III. WAIbrook 5-8063

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
4

HELP WANTED — FEM ALE

DICTAPHONE OPERATOR
Perm. membershlp organlzation, lo- 

cated 2 blocks f mm I. C. and bus. At
tractlve surrounriings Ui alr-condi- 
tloned Office. 5 day wk. witli 2 wk>. 
vacation and paid slck—leave. Gd. sn- 
lary. Accurate t y pisi <>n elee. type- 
writer. Gali Mrs. Hincliey:

FA 4-3400, E*t. 391

CLERK-TYPIST
Perm. memliersiiip organization. lo- 
cated 2 blocks from I. C. and bus. 
Attractlve surmundings in uir-con- 
dltioned Office. 5 day wk. \vith 2 wks. 
vacation and paid siek leave. VVill 
tralu beglnner. Call Mrs. Hinchey:

FA 4-3400, Ext. 391

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardmdant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRosped 8-6464

GAGE PARKE
2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k 

v* modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom.
PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS- į mūr. garažas. Atsineškite rankpini- 
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj gius. Pilna kaina $26,600.
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maph^vvood Avė.

TAVERNA & UŽKANDINE
2 augštų namas. 4 k. užpakaly 
tavernos. 3-jų ir 4 kamb. butai 2- 
me augšte. Nuolatinė fabrikų kli- 
jentūra. Daro gerą biznį. Uždara 
vakarais. Savininkas.

• 4555 S. McDOWELL AVĖ.
BlsĮiop 7-9317

Parduodama -— DELIKATESŲ 
KJtAUTUVE, lietuvių apgyventa
me rajone Ciceroje. Gera vieta, 

duokite į gera klijentūra. Būtinai turi par
duoti. TOvvnhall 3-3731.

HELP WANTED FEMALE

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST 0F UVING 
W A D E M A UNION HOSPITAL

Room— board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereases. Higher salary arrange- 
ment after January 1958. Paid holidays — siek leave and all hos- 
pital benefits. — Permanent positions and wonderful working con-

BRIGHTON PARKE
1 Vi augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23.900.

3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtinų kainų $66,000

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liąuor 
store lr baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Ėdate
Insurance, Notary Pnbllo 

6$ 18 So. Wemern Avė.
PRoap. $.3884 arim HEm. 4-7M8
Atdara kasdien nuo 9 Iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

KAIP TIKTAI — 
GIMININGOM ŠEIMOM

Pajamų bungalow. 
$21,500. 4 lr 7 kamb. 
apšild. Arti 56th ir 
POrtsmouth 7-0466.
M r. Gerlich.

BUILDINO & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILOING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
“’el.: YArds 7-9675 arba CL 4-74

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrininal 9-5331 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Wlllow Springs, UI.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

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

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubigi 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vfcl. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo B vai. 

vakaro iki II vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Buildcrs Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas ir JvairfJs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
•800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stanėlanskas instaliuoja .vi

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

I54G S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Od 6 vaL vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752

ditions.
Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.

W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY
WADENA, SASKAT€HKWAN, CANADA

. WE URGENTIY NEED
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will trata 

5 day wcck. — Good Pay. — Working conditions ar exccllcnt. 
Permanent positions. - Many oompany benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY
THE M U T E R C O.

1255 S0. MICHIGRN
SEF, MRS. IIII.DEOARDK TRAVER

Kaina tik 
Karštu vand 
8awyer Avė.

KlkUMktte 

* , T .
Marąuette Parke 7 kamb. mūri

nis bungalow. Savininkas. 7015 S. 
Artesian Avė., GRovehilI 6-5193.

ŠITAS BUS PRRDUOTtS
2 butai po ,3 mieg. kamb. Kaina 
$21,750. Puikiausioj miesto daly, 
arti 60th ir Keeler. Abu butai tuš
ti ir galima tuojau užimti. 
POrtsmoutli 7-0465. Klauskite —
M r. Gerlich.

83rd A KOSTNER AVĖ.
St. Mary Htar of the Hea ■ para- 

jljoje. 6 kamb. angliško stiliaus re
zidencija. Karštu vand. gazu apšilti. 
Radijatoriai uždengti, keramikos 
koklių virtuvė ir vonia. Visi miega
mieji dideli. Veneciškos užuolaidos, 
karnyzal, naujas 20x22 pėdų gara
žus Daug priedų. Tuojau užimti. 
Kaina mažiau negu $21,900. 

| POrtsmouth 7 -0465. K I a u sk it e 
Mr. Gerlich.

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių spdrsudos. Automobl-

Hų finansavimas. Notartatas. Valsty
bės natvlrtlnoa kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbeook 6-SS71

INTERSTATE INSURANCE AOKNCY 
8108 A Ashland Ave_ dtlrago S«. III.

IANUOMUOJAMA FOR KENT

MAMŲ SAVININKAI I
Ta-pininkauj&me butų iinnomavi- 

moi. Patarnavimu veltui. Tarime 
laukiančiųjų aąraią.

VARPAS Real Katate
6918 So. W«stern. PRnepeet <-<884

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtb “DRAUGE” apsimoka. 

OM Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems
yooooooooooooooooooooooooo

SKELBKITftS “DRAUGE”
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SIBIRO VERGIJOJ bėti, jog didelė šių nelaimingų 
J J | jų dalis yra labai religingi, ne- 

(Atkelta iš 3 psl.) svarbu kokio tikėjimo jie bebū
tų ir jų visų viena viltis yra

1 Kun. Antano Miluko Vienas trečdalis visų susituo-

pietų davinį — kumščio didu
mo duonos gabalą ir puodelį 
tos pačios vandeninės kopūstų 
sriubos. Vyrai, stačiomis su
valgę savo pietus, tuoj pat yra 
siunčiami atgal prie savo dar-

tik maldoje Augščiausiajam. 
Vienas iš mano buvusių drau
gų, ortodoksų kunigas, man iš
važiuojant pasakė:

archyvo reikalu
kusių yrą nuo bažnyčios atitolę. 
Pusė visų šeimų Meksikoj ne
turi vaikų, 'kitos šeimos teturi 
tik po vieną vaiką arba po du.Kun. Antanas Milukas, gyvas 

būdamas, turėjo ne tik savo gau 
šią bilioteką, bet ir nemažą ar
chyvą, kuriame buvo apstu me
džiagos iš “Aušros” laikų.

— Jeigu Tau kada nors pa- 
bo ir ten dirba iki 7-tos valan- sįseks ištrūkti į Vakarus, pra-|

sau, pasakyk laisvajam pašau- rinin“kų nUO\aukos,"jusliškai 
hui, jog Dievas, religija ir stip-1 ir rankraščiai,*be to kun. A. Mi
rus tikėjimas yra gyvas Sovietų
Sąjungoje ir ypatingai jos kalė
jimuose bei koncentracijos ir 
darbo vergų stovyklose.

Tą archyvą mačiusių teigi-
dos vakaro. Po 14-kos sunkiu *- i mu- Jame buvo beveik visų auš-
darbo valandų miške, šie, per- 
badėję ir sušalę komunistinės 
santvarkos Sibiro darbininkai.t Ff
rikiuotėje yra parvedami į sa
vo gyvenamąsias patalpas. Čia 
ir vėl prieš perdavimą stovyk
los sargybiniams, įvyksta skai
čiavimas, po kurio visi suvaro
mi į valgyklos sušalusį baraką, 
kuriame gauna vakarienę, tą 
patį gabalą duonos ir tą pačią 
kopūstų sriubą.

Devintą valandą vakaro visi 
belaisviai jau yra savo gyvena
mose patalpose, bet miegot dar 
neleidžiama. Jie tamsoje turi 
būti iki dešimtos valaudos, kol 
pasigirsta lauke gongo garsas

A.L.R.K. Moterį/ S-gos

27 seimo rezoliucijos

1. Tęsti katalikiškąją akciją 
tarp lietuvių, remiant ir atžy- 
minti mūsų didžiąsias šventes 
ko iškilmingiausiai.

2. Palaikyti ryšius su Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organi
zacijų Sąjunga.

luko užrašai iš įvairiausių Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir veik
los sričių. Kun. Antanui Milu
kui mirus,* tas archyvas esą nė
ra dingęs, bet tik perėjo į kitų 
žmonių rankas, betgi dabartinio 
savininko pavardė ir gyvenamo
ji vieta niekam nėra žinoma.

Ruošdamasis išleisti kun. A. 
Miluko monografiją, norėčiau 
joje paskelbti ir dabartinio ar
chyvo savininko adresą ir pa
vardę. Juk tai labai svarbu. Gal 
būt kada nors bus rašoma lie
tuvių kultūros istorija, o minė-

Jei čiaupas prakiuręs
Nejudomos Nuosavybės Vedė 

jų institutas praneša, kad jeigu 
yra tekantis čiaupas (kranas), 
iš kurio nors kaiD pro adatos 
skylutę sumktųsi vanduo, per 
metus gali išbėgti 95,000 galio
nai vandens, už kurį tektų su
mokėti apie $24.00.

STATOMA KLAIPĖDOS 
BAŽNYČIA

Klaipėdos kat. bažnyčia pa
skutiniojo karo metu labai sun 
kiai nukentėjo ir tikintiesiems 
būtinai reikėjo jieškoti kokios 
nors išeities, kad turėtų kur 
erdvias patalpas pamaldoms. 
Kun. Liudas Povilonis, geras
administratorius ir uolus gany 

tame archyve autorius galėtų tojas> pagyvenęS Klaipėdoje ke

3. Seimas užjaučia lietuvės 
ir tada visi, išėję laukan turi moters dabartinę sunkią padė- 
savo paskutinį dienos patikrini- tj užgrobtoje Lietuvoje ir linki 
mą, užsitęsiantį apie pusvalan- ištvermės.
dį. Po šio paskutini-, patikri-1 4 PageHautina, kad
mino, visi suvaromi algai 1 sa- Be batų sWrta norg kjek ,aiko 
vo barakus, durys sargybinių Svietimo ir kultūroB klausi_ 
esti užrakinamos ir visiems lei
džiama miegoti.

mams.
5. Atsižvelgdamas į reikalą iš 

laikyti lietuvybę, seimas ragina 
moteris remti ir toliau lietuviš
kas parapijas, mokyklas ir spau 
dą, taip pat rūpintis, kad šei
moje vyrautų lietuvių kalba.

6. Atkreipiame moterų dėmė
si j pavojų, kuris gresia mūsų 
jaunimui iš nepadorių filmų ir 
girtuokliavimo. Visos moterys 
raginamos visomis priemonėmis 
kovoti prieš tai, o ypatingai tei
kiant gerą pavyzdį tuo atžvilgiu 
namuose.

7. Imdamos dėmesin komunis-
penkias mylias į darbovietę I tų neigimą. žmoniš.kumo.‘ei8i«’ 
f , j ..... . raginame visas moteris j bend-tekdavo nelaimingiesiems zy-i . ,, .... . • » a •r . . a. » rą ir neatlaidzią kovą prieš tai. giuoti per sniegą, siekiant, amo-, Laiskajs jr nuolat
mų pažastis. Šiose stovyklose, minkime JAV valdži0B pareigu- 
nebuvo jokios sanitarinės prie- nams ir Kremliaus valdovams 
žiūros.

— Tai yra tipiška darbo ver
gų diena, dirbančiųjų miško 
kirtėjų stovyklose. Panašiose 
stovyklose man teko išbūti du 
metus ir kiekvieną dieną, įskai
tant ir sekmadienius, jug dar
bo vergams poilsio nereikia, 
karčiai nusišypsojęs, pasakojo 
malonusis kunigas.

Kraujas tekėjo iš žaizdos ir 
virto ledu ...

I
Labai dažnai, siaučiant dide

lėms sniego pūgoms ir trakto
riams nespėjant nuvalyti kelio,

— Aš atmenu, pasakojo mon- 
signoras T. Meszaros, vieną at
sitikimą, kai kirviu buvo pra
kirstas galvos kaulas anksti ry
te. Šis žmogus visą dieną iš
sėdėjo prie medžio kol kraujas, 
tekėdamas iš atviros žaizdos, 
sušalo ir virto ledu. Pasibai
gus darbo dienai, kiti belaisviai 
turėjo jį parnešti į namus. Ir 
visdėlto šis perbadėjęs ir nu
silpęs žmogus, negaudamas jo
kios mediciniškos paramos, iš
liko gyvas. Daugelis iš mano 
buvusių likimo draugų turi pa
silikusias šunų įkandimo žy
mes. Jie kąsdavo kiekvieną dėl 
nuovargio atsilikusi darbininką, 
o kartais ir smarkiau apkram- 
tydavo.

Kunigo pasakojimu, didžiau
sia dirbančiųjų problema bū
davo ir yra, tai — maistas. 
Kopūstų sriuba ir duona taip 
įkyrėdavo, jog vasaros metu 
nelaimingieji valgydavo papras
tą žolę. Žmonės mušdavosi 
dėl mažiausio trupinėlio^ duo
nos, šaknų, driežų ir viso to 
kas galima valgyti.

Darbo stovyklose buvo įvai
riausio plauko ir išsilavinimo 
žmonių. * Baltosios rusų armi
jos kareiviai, karininkai ir ge
nerolai, kuriuos komunistai su
rado užimtoje Europoje ir Azi
joje, atominiai mokslininkai, 
daugiausia vokiečiai, žmogžu
džiai ir vagys kartu su paverg
tųjų tautų laisvės kovotojais, 
kurių nemažą dalį sudarė pa- 
baltiečiai, tarp jų ir lietuviai.

Baigdamas savo šiurpių ifi- 
• gyvenimų pasakojimus, kunigas 
pareiškė:

— Mano atvaizduotoje dar
bo vergų dienoje, aš negalė
jau išreikšti to baisaus viduji
nio protinio pergyvenimo, ku
rį, milionai šių nelaimingųjų 
kasdien pergyvena, gyvendami 
tokiose sunkiose sąlygosi* ir bū
dami atskilti nuo savo šeinių 
ir savo tėvynės. Tenka paste-

savo griežtą protestą.
Rezoliucijų Komisija:

Dale Murray, 
Ursula Daukantas, 
Vera Galnaitė

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Generalia kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame _ cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

nį vikarą, pasirašantį statybos 
dokumentą, prieš padedant ker 
tinį akmenį, naujos miesto šv. 
Marijos bažnyčios. Apeigose da 
lyvavo šimtai darbininkų su sa 
vo šeimomis, kurių dalis maty 
tis dešinėje’.

Tiesa, dešinėje nuotraukos 
pusėje matytis gausi žmonių ,mi 
nia. Ten galima įžiūrėti vyrų, 
moterų, jaunimo ir net mažų 
vaikų. Fone — paprastas na
mas — vienaaukštis, su dviem 
kaminais. j. k.

rasti tikrai vertingos ir gausios 
medžiagos.

Be to rašomajai kun. Ą. Milu
ko monografijai trūksta auten
tiškos medžiagos; labai prašau 
visus, kurie turi kun. A. Miluko 
fotografijų, laiškų ir kt. vertin
gos medžiagos, neleisti supelėti,
sunykti, bet turimą medžiagą stambiomis raidėmis davė ant- 
perleisti arba paskolinti man. ra£tę — “Soviet Town will have 
Jieškau taip pat Shenandpah, a new Church” ir įdėjo nuotrau 
Pa., leisto laikraščio “Garsas ką kurioje matyti, kaip 
Amerikos Lietuvių” bent vieno Maželis ^^ojamas keturių 

kunigų, apsirengęs liturginiais 
rūbais — kamža, kapa (tik be

lenus metus, nuolat svajojo 
apie naujos bažnyčios statybą.

Paskutiniu metu matyt sąly
gos pasidarė palankesnės, kad 
Klaipėdos kat. bažnyčios staty 
ba galutinai pradėta.

Anglų kat. savaitraštis “The 
Universe” rugpjūčio 2 d. nr.

egz. Man svarbu gauti 1898 m. 
pradėta leisti “Dirva”. Man rei
kalingas 1903 m. leistas žurna- ... . , . .
las “Dirva - žinynas“. Gal kas “ltros " tarf") P^ma-
turi “žvaigždės” komplektų? Pa 
dėkite surasti kun. A. Miluko 
anglų kalbon išverstą (kun. A.

šo statybos dokumentą. Po nuo 
trauka pridėtas šis prierašas: 

“Už geležinės uždangos tikėji
Jusaičio) Lietuvos istoriją (His,mas tebežydi. Atvaizdas iš Klai 

pėdos, Lietuvos sovietinės so-tory of the Lithuanian Nation).
Rašyti šiuo adresu: Vladas 

Mingėla, 153 E. Parkhurst PI., 
Detroit 3, Mich. VI. Mingėla

cialistinės respublikos, rodo-vys 
kūpą Maželį, Telšių kapituliari

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maža kunigu

Meksikoje 29,000,000 katali
kų yra tik 5,261 kunigas, taigi 
vienam kunigui tenka aprūpin
ti 5,600 tikinčiųjų. Šiuo metu 
vedama akcija ir jieškoma dau
giau pašaukimų į kunigus. Su
prantama dėl nepakankamo 
kunigų skaičiaus religinis gy
venimas nėra pakankamai iš
vystytas. Skaičiai rodo, kad iš 
15 milionų vedusiųjų amžiaus j 
11 milionų yra vedę, 1,500,000, 
yra susituokę tik civiliai, gi 2 
milionai gyvena tik susidėję.

Daug kas gali mums nepatik
ti, tačiau tai nėra pagrindas bū- 
♦i neteisiems Dievui. — V. liūgo

Muzika turi išskelti ugnį iš 
vyrų širdžių ir išspausti ašaras 
iš moterų akių. — L. Beethoven

A. f A.

JONUI KIRVAIČIUI
mirus, jo žmonai, dukterims ir sūnums gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Janina ir Jurgis Užubaliai

iiimiiiimiiiiimmiiiiiiihJHuiuiit iim.
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernarde Brazdžionio poedjo* 

(inkinys Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomu 
“Drauge , 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kalas 
Kietais viršeliais $2
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtll**

GUŽAUSKŲ
BEVERLY MILLS GELIHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

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

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.c 1

3241 S. Halsted St.

Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais ,
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuckit CAlumet 5-7237

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

=====
Mielam bičiuliui

VINCUI SKLADAIČIUI,
jo įpylimai mamytei mirus, gilią užuojautą 
reiškia

Lietuviy Fronto Bičiuliai Waterburyje

ifiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiii
VII.NONRS MEDŽIAGOS VER

TINGOS LIEKANOS vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams, kelnėms 
ir sijonams. Pamušalai — sifllai — 
užtrauktukai (Zippers). Siuvėjo ir 
siuvėjos siuvimo reikmenys.

WELLS TEKTILE
8 So. Wells FR 2-6725 
aaiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS A LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St., Chicago 9,111., Yflids 7-0145

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,_____________ Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

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

A. j- A.

Daktarui Broniui JANUŠAUSKUI 
mirus Venezueloje, jo seseriai Marijai Akse- 
navičienei ir jos šeimai gilią užuojautą reiš
kiame ir kartu liūdime.

ANTANINA. ZIGMAS, ALGIRDAS BAZARAI.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
l Iii į iii

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), VIoe-PresMent

6010 So. Wostern Avo. Tol. GRovehilI 0-9745r. , r’ < i «-».

| paminklų patalpa* Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportadją automobiliu.

Atdara kasdien Ir eekmadtenlala nuo • vai. ryto Iki B vai. popiet
ISHIRINKITF DARAU — HCH PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE) 

JOKIU IMDKIJIM* HtrMUKtMI'eE KAPINIO DIKNOJBO.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West Illth Street 
Tai — CĖdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

, T0wnhall 3-2108, 3-2109

liūdesio valandoj
jsakifs

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia
REpubUo 7*8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kttoee miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JOsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBŲLANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- PBP ^9^. Mes turime koplyčias 1
I vimas dieną ir nak- CsT Sn v s o s e Chicagos ir,
I tį. Reikale š a u k t i S R°Belando dalVse irl
I mua. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-6711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI TeL OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERALHOME
1424 8. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Biznieriams apsimoka skelbtis dicnr. “Drauge".

I



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

L.S. INSTITUTO SEPTINTOJI DIENA

X Nepalik namuose ir nepra
leisk progos pasinaudoti gražia 
gamta ir susitikti tūkstančius 
pažįstamų "Draugo” išvažiaVi- 
me, kuris įvyks rugsėjo 2 d> 
Oaks parke, 11900 Archer Ave:, 
Lemont, BĮ.

X Dantų gydytoja Elena 
Repšienė, turinti savo dantų 
gydymo kabinetą 1601 W. Gar- 
field Blvd., Chicago 36, BĮ., tel. 
WAlbrook 5-4478, išvyko ato
stogų nuo rugpjūčio mėn. 21 d. 
Po atostogų pacientus pradės 
priiminėti rugsėjo mėn. 3 d.

"Draugo” spaudaB reikalams 
dr. E. Repšienė paaukojo $5. 
Už auką jai nuoširdžiai dėkoja
me.

X Rožė Maziliauskienė, Chi
cagos katalikiškų draugijų vei
kėja, susilaukė savo giminaičių 
Alfonso ir Rožės Puidokų iš 
Londono, Anglijos, kurie čia 
viešės net 4 mėnesius, aplanky
dami gimines ir draugus.

Taip pat iš Kanados atvyko 
giminės — Antanas ir Teresė 
Balniai ir laukiamas rugp. 26 
d. Rožės Puidokienės brolis 
Liudvikas Sakalauskas iš Cali- 
fornijos.

X Vyčiai senjorai savo susi
rinkime nutarė in corpore da
lyvauti Šiluvos Marijos iškil
mingoje šventėje rugsėjo 8 d. 
Švč. Panelės Gimimo bažnyčio
je. \ '

Susirinkime buvo išklausyta 
St. šimulio ir J. Juozaičio pra
nešimas iš buvusio Vyčių seimo 
Los Angeles. Tarpe .kitų seimo 
nutarimų svarbiausias yra tas, 
kad vyčiai užsibrėžė minėti 500

Juozas Brazaitis vienuolyne drausme ir Bažny- 
paskaitoje toliau čios nurodymais, o taip pat at

viromis akimis žiūrėdama j gy
venimą, mokės pasisavinti tai, 
kas gera ir apsisaugoti nuo iš
krypimų.

Sekanti kalbėtoja buvo sės. i 
Cecilija Marija, C. J. C., Law 
rence, Mass., Misijos Seserų vy 
resnioji. Savo temoje “Ameri
kos lietuvaitės vienuolės lietu- Į 
viškumas” pabrėžė, kad seselė 
turi reikštis lietuviškumu, nes 
taip Dievo skirta; Jo įsakymai 
(ketvirtas įsakymas), Jo meilė 
ir teisingumas to reikalauja.

Profesorius 
tautosakos 
aiškina liaudies dainas, apibū
dindamas darbo dainų Įvairumą, 
pramoginių dainų linksmumą, 
karinių dainų graudumą, komiš
kų dainų taurumą, kurių mora
lė išsilaikė laibai augštame laips
nyje, tačiau estetiniu atžvilgiu 
jos yra labai žemos ir primity
vios.

Kalbėtojas patvirtino, kad 
pati pagrindinė ir gausiausia 
liaudies dainų rūšis yra šeimy
ninės dainos. Jos glaudžiai riša

RAUDONIEJI JĮ KALINO

Kunigas Jonas A. Houle, S.J., San Francisco mieste 
susitinka su savo motina p. John H. Houle po 10 m. (kai
rėje). Dešinėje yra jo sesuo p. Ruth Henegar. Kun. Houle, 
42 m., iš Glendale, Calif., į Kiniją išvyko dirbti midijų Ha r. 
bą 1947 m. Ten jį raudonieji buvo įkalinę už “impenaliana” 
ir "ideologinį sabotažą”. ' (INS)

si su šeimos gyvenimu, jos vys- Tam tikslui ji turėtų daugiau
tymusi, džiaugsmais, nelaimė
mis, liūdesiu ir kitais išgyveni
mais. Žymiausias tų šeimyninių 
pergyvenimų yra vestuvinių ap
eigų dramatinė dainų nuotaika, 
povestuvinio gyvenimo rūpes
čiai, ateitis ir nežinia. Vestuvi
nės dainos sudaro didžiausią 
dalį lietuvių liaudies dainų rin
kinyje.

Prof. J. Brazaičio kalbą sekė 
diskusinė tema (Panel Discus- 
sion) “Amerikos lietuvaitė vie
nuolė moderniame pasaulyje". 
Kalbėtojai buvo sekantys: se
suo Anna Maria, S. S. C., sesuo 
M. Felicija, IM. Con., sesuo Ce
cilija Marija, G. J. C., ir sesuo 
M. Leoną, O. S. F. Jo Ekscelen
cija vyskupas Vincentas Briz- 
gys buvo pakviestas padaryti 
santrauką. J Diskusijoms pirmi
ninkavo kun. dr. V. Bagdanavi- 
čius, MIC.

Apie Amerikos lietuvaitės 
vienuolės modernumą kalbėjo 
sesuo Anna Maria, buvusi "Šv. 
Kazimiero “Aidų” redaktorė, 
dabar Marijos Augšt. mokyk
los mokytoja. Savo kalboje ji 
paaiškino sąvokas modernumo 
ir vienuolės ir jos reakciją į 
savo dienos reikalus, o ypatin-1 
gai tikėjimo įgyvendinimo rei-

susipažinti su lietuvių tautos 
charakteriu, papročiais ir pačia 
tauta bei jos kalba, o taip pat 
palaikyti ryšį su kenčiančia tau
ta.

Apie Amerikos lietuvaitės 
vienuolės šventumą kalbėjo 
sesuo M. Leoną, 0. S. F., gene
ralinė Šv. Pranciškaus Seserų 
sekretorė ir Šv. Pranciškaus 
akademijos mokytoja. Asmem- 
riis šventumas vienuolei yra bū
tinas, nes pati, neturėdama

bina Poškienė (Chicago), II vi- 
cepirm. Marcelė Watkins (Wor- 
cester), raštininkė-Victoria Le
one (Chicago), iždininkė Donna 
Kamm (Chicago), iždo globė
jos Natalie Šatūnienė ir Mary 
Druktenis, “Moterų Dirvos” re
daktorė Dale Vaikutytė - Mur- 
ray.

Į Skundų komisiją buvo 13rink 
tos Justa Karpiūtė (iš Westvil- 
le, III), Sophia Bartkaitė ir Ele
na ŠirvinSkienė (abi iš Chica- 
gos).

Pasiūlymų komisija: Vera 
Galnaitė, Uršulė Rastenienė ir 
Jadvyga Čepulienė (visos iš Chi 
cagos).

Pirmadienį, rugpjūčio 19 d., 
Moterų Sąjungos suvažiavimo 
atstovės turėjo progą aplankyti 
mūsų gražiąsias lietuviškas į- 
staigas Chicagoje: šv. Kazimie-

Pirmadienis, 1957 rugpjūčio 26 /

ra vienuolyną, Marijos augštesn. 
mokyklą, švč. P. Marijos Gimi
mo parapijos naująją bažnyčią 
ir Šv. Kryžiaus ligoninę.

Banketas buvo trečiadienio va 
kare (rugpjūčio 21 d.), kurio me 
tu Juzė Daužvardienė kalbėjo 
apie moters veiklos svarbą vi
suomenėje.

Ketvirtadienį seimas buvo už
baigtas rezoliucijų priėmimu. 
Seimas buvo nepaprastai sėk
mingas, pasižymėjo savo dar
bingumu ir nutarimų bei pasi
ryžimu svarbumu.

Didelės asmenybės yra tos, 
kurios turi mažiau aistrų ir dau 
giau dorybių ,kaip eiliniai žmo
nės; tačiąu jos privalo turėti 
dar ir didelius siekimus.

—La Roshefoucauld

DARBINGAS MOTERŲ S-GOS SEIMAS
27 Amerikos Lietuvių R. K- 

Moterų Sąjungos seimas, įvyks- 
tąs kas dveji metai, šiemet įvy
ko rugpjūčio 19 — 22 d. šv. An-

Atskirų valstybių direktorė
mis buvo išrinktos šios mote
rys: Conn. — Charlotte Serwo; 
BĮ. — Marijona Paukštienė; Mas

Šiame suvažiavime dalyvavo 6 
centro valdybos narės ir 42 ki- 

šventumo pagrindo, negalės ki- a^s^°v^8. Blinois, Indianą, 
tus vesti į šventumą. Siekiant

tano parapijos salėje, Cicero, III. sachusetts, Me. ir N. H. — Ur
šulė Daukantienė; Mich. — Ste- 
phanie Kryger; Ohio — Ona Ste

metų sukaktį nuo savo globėjo' kalą. Vienuolės uždavinys^anot 
šv. Kazimiero gimimo dienos.

Vyčių seniorų piknikas įvyks 
rugsėjo 15 d. Bruzgulienės so-

šventumo vienuolė turėtų pasi
naudoti visomis jai teikiamomis 
priemonėmis, bet ypatingai sek
ti Kristų ir sąžiningai atlikti 
skirtas pareigas.

Jo Ekscelencija vyskupas V. 
Brizgys santraukoje pastebėjo, 
kad modernios vienuolės sąvo
ka jokiu būdu nereiškia vaiky
tis dienos vėjus. Vienuolė turi 
laikytis Bažnytinės dogm-os ri
bose, kad nepaklystų gyvenimo 
modernumuose. Kalbant apie 
lietuvaitės seselės amerikietiš* 
kūmą, Jo Ekscelencija paaiški
no patriotizmo ir kraštui ištiki
mybės skirtumą. Tam paryš
kinti jis davė pavyzdį: "Jeigu 
tavo tėvelis būtų palaidotas vie
nose kapinėse, o mamytė kito
se, argi nemokėtum parpilti ir 

Arcadio Larron, yra aptarnauti abį vietas?” Galutinai
modernaus amžiaus reikalavi-

Ohio, Michigan, Pennsylvania, 
Massachusetts ir California vals 
tybių. Suvažiavimo prezidiumą 
sudarė pirmininkė Marija Ka- 
sevičienė iš Detroito, vicepirm. 
Charlotte Šerno, I raštininkė 
Viktorija Leone iš Chicagos ir 
II rašt. Juzė Smith iš Worces- 
terio. Seimą sveikino vysk. V. 
Brizgys, prel. Ig. Albavičius, 
kun. Jakaitis, MIC, vyr. "Drau
go” redakt. L. Šimutis, T. Ma
rijonų spaudos direktorius kun. 
P. Cinikas, MIC, ALRKF pirm

pulionienė; Pa. — Julė Tama- 
nauskienė.

Naujoji Moterų Sąjungos Cen 
tro Valdyba buvo išrinkta tokios 
sudėties: pirm. Marija Kasevi- 
čienė (Detrait), I vicepirm. Al-

OPERAI REIKIA 
MOTERŲ BALSŲ

Sekančių metų kovo mėnesio vi
duryje Chioagojė bus statoma Gou- 
nod “Fausto” opera. Šiai operai y- 
ra reikalingos moterys sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra

Antanas Rudis, konsulas dr P. '• kvĮečiamos visos moterys ir men 
j ;Kaites, galinčios dainuoti tokiame auzvardis, skaučių vardu O. t chore, atvykti registracijai ir pir-

Ząilskienė. 1 ,r 1 —-— —1—1 1 ~~ ”-----

de, prie 8274 Kean avė.
X Vytautas Zalatorius, stu- 

• dijuojąs žurnalistiką North- 
western universitete, neseniai 
pradėjo savo atostogas, kurias 
baigs rugsėjo mėnesio pabaigo
je. Minimąsias studijas jis nu
mato baigti apie ateinančių me
tų Kalėdas; po to pasiryžęs
dirbti savo srityje.

mus. Seselės nuomone, tai ga
lima atlikti daugiau išminties 
dovanos būdu. Moderni seselė 
turi vadovautis Bažnyčios auto
ritetu. Istorija ir tradicijos yra 
jai kaip inkaras, duodąs įsika
binti, kad nenuneštų moderniz
mo tvanai. Nuolatinis artimu
mas su Kristumi, ji pripažino, 
padės seselei tęsti modernaus 
Kristaus veiklą.

Sės. M. Felicija, M. Con., 
Montreal, Kanadoje Seserų vy- 

~ .resnioji, kalbėdama apie Ame-
,yVe,“‘ “ L"'"’3'111 rikoa lietuvaitės vienuolės ame-

V. Zalatorius į JAV yra at
vykęs iš Vokietijos 1956 m.

‘Draugo” bendradarbis. |
X Kazys-Kęstutis Alminas 

šiemet Nebraskos valstybiniame 
universitete Lincoln baigė che
minę inžineriją, per visus 5 me
tus būdamas garbės studentų 
eilėse; čia studijuodamas jis Re
dagavo meninį Skyrių Nebras
kos inžinierių žurnale. Nese- 
su A. Vasaityte.

X Verslininkas Adolfas Ale- 
fifinas su šeima, 2109 South 
Halsted St., išvyko | Wiscon- 
sin Delis 2 savaites pailsėti. 
Prie Aleliūnų šeimos prisidėjo 
ir žinomas Bridgeporto tylusis 
veikėjas ir verslininkas Jonas 
Andrišiūnas, kuris Wisoonsine 
žada ilgiau pabuvoti ir ten ap
lankyti savo senus prietelius ir 
draugus.

X Dr. J. Bartkus prieš keletą 
dienų atvežė į Pasaulio Lietu
vių Archyvą daugiau 200 kny
gų ir nemažą skaičių žurnalų. 
Tą visą turtą daktaras gavo iš 
Helen Zmijevrski.

Kas jaučia pas ką nors isto
rinis medžiagos, prašoma pasi
rūpinti, kad ji patektų į Pasau
lio Lietuvių Archyvą. Tuo žy
giu bus atliktas didelis lietu
viškas darbas. • z

X 2um. VL Butėnas, A1K 
Valentina*, dr. S. Altanas da
lyvaus "Radijo valandos” pro
gramoj, kuri įvyks "Draugo” 
gegužinės metu rugsėjo 2 d. 
Oaks parke, 11900 Archer avė.

rikietiškumą, apibūdino šį kraš 
tą kaip naujai įskiepytą medį, 
duodantį kitokių, jau geresnių 
vaisių, būtent, spaudos, žodžio, 
mokslo ir religijos laisvę, tole
ranciją, augštą gyvenimo stan
dartą, išvystytą techniką. Per- 
didelė laisvė ir materialinių gė
rybių pervertinimas yra pavo
jai, kurių vienuolė turi saugo
tis. Bet seselė, vadovaudamasi
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X Kun. Longinais Jankaus
kas, dirbąs Šv. Juozapo para
pijoj Pomona, Calif., lankosi 
Chicagoj. Aplankė Amerikos 
rytus, moksL at-kų stovyklą 
Marianapoly, o po savaitės 
vyksta į Los Angeles. Sustojęs 
pas Jonynus, 4329 S. Rockwell 
St., telef. LA 3-0475.

X Kun. Vari. šiliauskaa, Los 
Angeles, Calif., dirbąs ameri
kiečių parapijoj, sužeistas Chi
cagoj automobilio nelaimėje, 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 302 
kambary.

X Dainavo* ansamblis. Cice
ro taut. šokėjų grupė Žilvitis, 
sol. A. Brazis ir kt. dalyvaus 
Cicerp Lietuvių dienos progra
moje, įvykstančioje rugsėjo 
mėn. 15 d. Cicero stadione.

X Viktorui Jarnšūnui, 2446 
West 46 Place, už 2 mėnesius 
sugaištus namuose dėl ligos, Le
onardas Jankauskas įteikė $400 
čekį. \ .

pabrėžė, kad, kas nesutinka su 
krikščionišku principu, tas nie
kam negali būti nei amerikoniš- 
kumas, nei lietuviškumas.

Dailininkas Adomas Varnas,
sąryšyje su lietuvių liaudies me
nu, nagrinėjo Lietuvos kryžių 
kilmę ir jų vertinimą kultūri
niu atžvilgiu. , - A

Jo įsitikinimu, Lietuvos kul
tūriniame lobyne kryžiai ir kop
lytėlės užima svarbiausią vietą. 
Jie praneša net ir liaudies dai
nas savo tauriomis išraiško
mis. Jie yra išimtinai lietuvio 
dvasios kūrinys, kitose tautose 
nerandamas. Lietuvoje kryžiai 
buvo statomi įvairiomis progo
mis ir jų buvo labai daug, dau
giausia tačiau jų buvo kapinėse.

Kryžių rinkimu susidomėjo 
dailininkas A. Jaruševičius jau 
1870 metais, o vėliau M. Bren- 
etein, Pr. Mašiotas ir kiti. Pla
tesniam pasaulio supažindinimui 
pats A. Varnas dalyvavo tarp
tautinėje meno parodoje Itali
joje SU 300 lietuviškų kryžių 
pavyzdžių. Ten lietuviai iš dvy
likos tautų laimėjo trečią vietą 
flhistracijų gausumu.

J. Kreivėnas popietinėje dai
nų LSI sesijoje dalyvėms pa
teikė Bertulio keturias mokyk
lines daineles: "Rūkai”, "Pu
pą”, “Slebizavonė” ir “Vėjas”. 
Prie šių pridėjo ir V. Kuprevi
čiaus "Dūda”.

Bruno Skotas vakaro pramo
gai vėl atsivedė "Ateities” šo
kėjų grupę, kuri atliko "Vestu
vių polką”, “Rugučius”, "Kal
velį”, "Dzūkų polką” ir “Senio 
polką”. Kadangi čia yra moky
tojų institutas, p. Shotas paaiš
kino atskiras dalis šių šokių, 
kad jie būtų galima panaudoti 
mokyklose.

Šio suvažiavimo metu galbūt 
svarbiausias atliktas darbas bu
vo Stipendijų Fondo (pradžia 
su 200 dol.) įsteigimas. Tam 
reikalui tvarkyti išrinkta komi
sija, į kurią įėjo Julia Mack, Vir 
ginia Shimlfįus, ■ Sophie Diržius 
ir Dale Vaikutytė - Murray. 
Taip pat buvo sutvarkyti ligonių 
blankai, kad palengvintų užpil
dant įvairius formuląrus. Ypa
tingas dėmesys buvo atkreiptas 
į Moterų Sąjungos organo “Mo- j 
terų Dirvos” reikalus; šis klau-j 
simas buvo pagrindiniai ap
svarstytas. Nutarta daugiau rū 
.pintis šio laikraščio reikalais ir 
su juo plačiau išeiti į viešumą. 
Spaudos komisijon buvo išrink
tos Antanina Wackell, Vera Gal 
naitė, A. Poškienė, J. Karpiūtė
ir A. šatkienė.«

27 seimas į sąjungos garbės 
narių eiles įtraukė šias mote
ris: iš 4 kuopos Sommerville, 
Mass., Anelę Ambrazaitienę; iš 
penktosios kuopos Worcester, 
Mass., Matildą Pauliukonienę ir 
Genovaitę Kaneb; iš 17 kuopos 
Hartford, Conn., Charlotte Ser
vo; iš 20 kuopos Chicago, BĮ., 
Agotą Stirbienę ir Liudviką Va- 
lantinienę; iš 21 kuopos Chicago, 
III., Sophia Bartkaitę; iš 42 kuo 
pos Grand Rapids, Mich., Ma
rijoną Medelinskienę; iš 42 kuo
pos Chicago, III. Marijoną šrup- 
šienę; iš 48 kuopos Elzbietą Bra 
zauskienę ir Marijoną Genis.

majam pasitarimui į Don Varno 
posto patalpas, 6816 So. We»tem 
Avė., š.m. rugpjūčio 28 d. taip 7 
ir 10 va#, vakare. Norinčios gauti 
daugiau informacijų, gali paskam
binti telefonu bet kada FR 6-0787 
arba vakarais RE 7-0235.

Prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių įsijungti į me
ninį operos sąstatą ir tuo padėti 
pastatyti “Fausto” operą. Operą 
stato Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras.______ ____________ Adm.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJJĮ 

RHEEM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIRGONDKIONEB

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

VISTO 
Lietu vilks

IOI1OO8 
■tote Ir

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos

> dalys
CALbME-MOTOM C0.

87N S. WB8TSftlf AVB. PR 8-9688

LEE’S AUTOMATIC 
HEAHNG

Įsteigta prieš 20 m. 

1826J Oc 
Ctoero,

Ctoero Ava.
m.

TOsmhan 8-6670 
Blshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, SOT,

OVIN G
A. BENIULIS atlieka Jvalriut 
perkrauatymua bei pervežimu* 
»š tolimų ir artimų atstumų.

Tel Blahop 7-7675

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. RooMvett Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
y>

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOHOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO. INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

%

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINOS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. B. Pletidenles, prea.; E R. PleMdevrica, aebr. Ir advokatas

Mokame ankštos dividendus. Krtflamr čektaa. Parduodame Ir perkame 
valstybė* bonoa. Taupytajam* patarnavimai nemokamai. *4'

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą Uandlen. Apdrausta Iki 010,000
« * .. ' ' .u ' • ‘

Darbo valandos: ptrmad. Ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 

antr. ir penk. 8 iki 6; treft. uždaryta, o sešt. nuo 0 iki vidurdienio.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba CMragoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE’ CENTER, INC. . 

8222-24-26 So. Halsted 8L Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiaatis Chicago* Bavingi Bendrovė* praeitimi, nno pat jo* Įgikfirimo 
1924 metais, jo* pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi-

apdrandimą „ , . _ .
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savinge Bendrovė* įstaiga yra viena ii gra- 
tiansiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Blinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint korio je Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas 821,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Od 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadieni šuo 9 Iki 8 
Trečšadlon) uždaryta vlaą dieną, o Šeštadieni nno 9 Iki 8 valandos po pietų.

I ■ I.
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