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Sakoma N. Chruščevas greitai kris iš valdžios
Okupuotoj Lietuvoje panaikinami 

„raudonieji kampeliai"
t

Jų vieton atidarome 278 apylinkių “kultūros namai"
VILNIUS, okupuota Lietuva. — Vilniaus radijas rugpjū

čio 18 d. pranešė, kad Lietuvoje panaikinami “raudonieji kam
peliai”, kurie pastarais keliais metais buvo vadinami “kaimo 
klubais” ir “klubais — skaityklomis”.

Kultūros ministerijos vyr. ■—.... ' ....... ....... ...... -

Netikėtas pareiškimasšvietimo įstaigų valdybos klu
binių įstaigų skyriaus inspek
torė Gruodienė tuo klausimu 
painformavo, kad paskutiniais 
metais respublikoje veikę 3,142 
“kaimo klubai” ir “klubai— 
skaityklos”. Jie savo laiku 
“aktyviai padėję tarybinėms 
ir partinėms organizacijoms 
kolūkių statyboje, stiprindami 
kolūkių gamybą, auklėjant 
darbo žmones komunistine dva
sia”. Ir be to paaiškinimo vi
siems iki šiol buvo aišku, kad 
tie raudonieji kampeliai pirmo
je eilėje buvo komunistinės 
propagandos taškai, o ne “po
ilsio kertelės”, kaip jas kar
tais vadindavo.

“Kultūros namai” steigiami

Gruodienė davė ir įdomią tų 
raudonųjų kampelių veikimo 
apyskaitą. Pasirodo, kad 1956 
metais kiekvienas toks klubas 
—skaitykla suorganizavęs vi
dutiniškai po 18 paskaitų bei 
pranešimų ne tik žemės ūkio 
ar šiaip kaimiškais klausimais, 
bet ir “mokslo bei ateistinėm 
temom”, kitaip tariant, tie klu
bai buvo panaudojami ir anti
religinei propagandai. Bolševi
kai matyt per eilę metų įsiti
kino, kad tie klubai mažai te
padėjo komunistines ir antire
ligines mintis skiepyti, jei ima- 

, masi juos panaikinti ir steigti 
stambius apylinkinius “kultū
ros namus”.

Saviveiklos rateliai
Organizaciniai su tais “klu

bais” buvo sujungti įvairūs 
meno saviveiklos rateliai. To 
paties Vilniaus radijo praneši
mo duomenimis, dabar Lietu
voje veikia apie 6,500 kaimo 
meno saviveiklos ratelių, kurie 
apimą apie 90,000 saviveiklos 
mėgėjų. Saviveiklos kolekty
vai dalyvavo rajoniniuose ir 
respublikiniame festivaliuose. 
Tais pat 1956 metais Lietuvos 
kaimuose buvę suorganizuota 
apie 12,000 koncertų ir spek
taklių, kuriuose apsilankę apie 
1 milionas žmonių, tokiu būdu 
vienam parengimui tektų vidu
tiniškai po 100 lankytojų. Sa
viveiklos rateliai veiks be abe
jo ir toliau, tik jau prie apy
linkinių “kultūros namų”.

Bolševikinės propagandos 
mazgai

Apylinkinių “kultūros na
mų” būsią atidaryta 278. To
kiu būdu kiekvienam rajonui 
teks po keli. Paklausta, ko
dėl naikinami kaimo klubai, 
inspektorė Gruodienė pareiškė, 
kad “augant kolūkiečių kultū
riniam lygiui, auga ir jų kultū
riniai poreikiai. Klubas — skai
tykla jau jų patenkinti nebega
li.” Iš numatytų 278 “kultū-

KANADA, rūgs. 15. — Buvęs 
Kanados premjeras St. Laurent 
pareiškė pasitrauksiąs iš libera
lų partijos bei opozicijos vado pa 
reigų ir jas eisiąs iki bus išrink
tas naujas. Šis jo pareiškimas 
buvo netikėtas net artimiems jo 
bičiuliams, nes prieš tris savai
tes sakė nemanąs pasitraukti ir, 
jei būtų nauji rinkimai, eitų į 
juos. Savo pasitraukimą jis mo
tyvuoja amžiumi — 75 m. — bei 
energijos stoka, kurios esą ypač 
reikia rinkiminėje kovoje.

Ūkinės derybos
VVASHINGTONAS, rūgs. 15. 

— Kanada ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės spalio 7 d. Wa- 
shingtone pradės ūkines dery
bas. Jose dalyvaus atitinkamų 
sričių pareigūna^. Taipgi spalio 
mėn. numatytas ir Kanados mi
nisterio pirmininko Difenbake- 
rio susitikimas su prezidentu Ei- 
senhoweriu.

Kanadai ypač rūpi susitarti su 
JAV dėl kviečių atsargų ekspor
to.

Milionai sąskaitų
ir paraginimų

MASKVA. — SSSR sostinėje 
Maskvoje esą 800,000 radijo, te
levizijos ir telefono aparatų. Mo
kesčiai nuo jų renkami individua 
liai ir tam veikia 18 raštinių, kur 
dirba daugybė tarnautojų. Ten
ka išsiųsti abonentams milionus 
sąskaitų, paraginimų. Jas gavę 
piliečiai turi mokėti skirtingose 
vietose, kas sudaro daug gaišto.

Visgi keista
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rūgs. 15. — Jugoslavijos radijas 
pranešė, kad nuo š. m. rugpjūčio 
15 d. italai perdavė Jugoslavijai 
650 jugoslavų, pabėgusių ir Ita
lijoje prašiusių politinio tremti
nio teisių (azilio).

Japonija tarsis
TOKIO, rūgs. 15. — Japonija 

pradės derybas su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis, kad jos 
finansuotų priešpovandeninių lai 
vų lėktuvų gamybą.

• Indijos sostinėje New Delhi 
į pirmąją naujojo parlamento se
siją, tarp daugelio išrinktųjų, at
sirado vienas, kuris nebuvo joks 
išrinktas delegatas. Lyg tyčia, 
vienam pasivėlavus, buvo ir kėdė 
laisva. Jon atsisėdo ir atliko su 
kitais reikalaujamą priesaiką. 
Bet atsiradęs tikrasis atstovas 
pakėlė triukšmą. Nelegalusis tei
sinosi sakydamas, kad griebęsis 
šios išeities apdumti akis savo 
rėmėjams. Jo partijai nelaimė-

ros namų” iki šiol esą jau ati- jug bijojęs, kad tie, kurie jo kan-
daryta apie 70. Visiems žino
ma, kad žodis “kultūra” sovie
tuose perdėm piktnaudojamas. 
Ir dabar kuriama ne kas kita 
kaip nauji bolševikinės propa
gandos mazgai. (Elta).

didatūrą rėmė pinigais, neparei
kalauti grąžinti

KALENDORIUS

Rugsėjo 16 d.: Šv. Kornelijus 
ir Kiprijonas; lietuviški: Rigi- 
mundas ir Normantė.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 7:01. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago-

Rinks parlamentą
WELLINGTON, Naujoji Ze

landija, rūgs. 15. — Naujoje Ze
landijoje lapkričio 30 d. bus ren-1 je ir jos apylinkėje šiandien — 
karnas 324as parlamentas. . | vėsiau.

JAV karinių štabų tarybos vadovybė. Karinių štabų tarybos nariai nusifotografavo Wa- 
shingtone, kai tarybai pradėjo vadovauti gen. Nathan D. Twining. Grupėj (iš kair. į deš.) yra 
gen. Thomas D. White, oro pajėgų štabo vadasgenerolas Maxwell D. Taylor, armijos štabo va
das; gen Twining, įpėdinis adm. Arthur W. Radfordo; adm. Arleigh Burke, laivyno operacijų
vadas, ir gen. Randolph McPate, marinų vadas

Po gubernatoriaus Faubuso
pasitarimų su JAV prezidentu

'Cu ' ‘ ■I '
NEWPORT, R. I., rugsėjo 15 d. Arkansas valstybės guberna

torius, Orlav E. Faubus vakar dviejų valandų pasikalbėjime su 
prezidentu Eisenhovveriu pažadėjo, kad jis padės. įvykdyti Augš- 
čiausiojo teismo rasinės integracijos įsakymą Arkansas valstybės 
viešose mokyklose.

Jis prašė laiko, kad tai būtų\------------------------ *----------------------
galima padaryti be jokių nema-j bus prie mokyklos pasiuntė ka- 
lonių įvykių.

Kaikurios žinių agentūros ir 
laikraščiai praneša, kad Faubus 
pasiūlęs prezidentui Eisenhowe- 
riui kompromisą, pagal kurį jis 
atšauksiąs tautinę gvardiją (na
tional guard) nuo Little Rock 
augštesnes mokyklos, o jam bus 
duota metai laiko paruošti Little 
Rock mokyklas integracijai.

Faubus negalėjo laikraštinin
kams tinkamai paaiškinti, ar 
tuojau bus mokyklose priimami 
negrai mokiniai, ir ar minimas 
Littlę Rock mieste įtempimas 
nesusidarė vien dėl to, kad Fau-

reivius.
1956 metais JAV Augščiau

sias teismas nusprendė, kad neg
rai mokiniai turi lygias teises 
mokytis viešose mokyklose, kaip 
ir baltieji studentai. Mokyklos 
negali atsakyti jų priimti. Žino
ma, pietinėse valstybėse tai su
kėlė triukšmą. Tačiau, daugumo 
je Augščiausiojo teismo įsaky
mas pradėtas laipsniškai vykdy
ti; Kaikuriose valstybėse visvien 
priešinamasi šiam Augščiausio 
teismo įsakymui, ypač Tennes- 
see ir Arkansas. Tose valstybė
se būta riaušių ir kitų nemalo 
nių įvykių.

JT atstovas planuoja tartis
Maskvoje ir Budapešte

JUNGTINĖS TAUTOS, rugsėjo 15. — Jungtinių Tautų gene
ralinės asamblėjos specialus atstovas Vengrijos klausimui spręsti 
vakar pareiškė, kad jis nori vykti į Budapeštą ir Maskvą pasita
rimams.

Tailando princas Wan Wai- 
thayakon, kuriam pavesta spręs
ti Vengrijos reikalas, mano, kad 
specialus atstovas turi vaidinti 
diplomatinę rolę, tai reiškia “tar 
ti* su atitinkamom valstybėmis 
— šiuo atveju Sovietų Sąjunga 
ir Vengrija.” Reikalams pajudė
jus, reikia jam vykti į Sovietų 
Sąjungą ir Vengriją.

Budapešte, Vengrijos užsienio 
reikalų 'ministerijos atstovas La- 
szlo Gyaros, spaudos konferen
cijoje paskelbė, kad vengrai mie 
lai priimtų princą Wan arba 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių, Hammarskjold, jei jie 
atvyktų kaip “privatūs asme
nys.”

“Mano nuomone”, — toliau 
kalbėjo Gyaros, — “Vengrijos 
vyriausybė nesutiktų įsileisti to
kią politinę figūrą, kuri čia vyk
tų su tikslu kištis į Vengrijos 
liaudies respublikos vidaus .rei
kalus. Jungtinių Tautų priimta 
rezoliucija kaip tik nori princą 
Wap pasiųsti į mūsų kraštą su 
panašiu uždaviniu.”

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir 36 kitų kraštų siūloma rezo

liucija Vengrijos reikalu buvo 
Jungtinių Tautų generalinės an- 
samblėjos priimta 60 balsų prieš 
10. Prieš rezoliuciją balsavo 9 
Sovietų Sąjungos valdomų kraš
tų atstovai ir Jugoslavija. Nuo 
balsavimo susilaikė Afrikos-Azi- 
jos bloko 9 atstovai ir Suomija. 
Pietų Afrikos atstovo nebuvo po 
sėdyje.

Purkai išvarė
sovietų šnipus

ISTANBULAS, Turkija, rūgs. 
15. — Turkijos vyriausybė ap
kaltino sovietų laivyno attache 
ir jo kolegą šnipinėjimo veikla.

Turkijos policija užvakar pa
sakė, kad rusai Alexandre Marl- 
guine ir Michael Lischtin per 48 
valandas turi išvykti iš Turki
jos.

(INS)

Egiptiečiai privertė 
nusileisti JAV
karinį lėktuvą

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 15.— 
Kairo laikraštis „Al Ahram” va
kar pranešė, kad egiptiečių oro 
jėgos privertė nusileisti keturių 
motorų Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinį lėktuvą Kairo 
tarptautiniame aerodrome. Egip 
tiečiai privertė praėjusį ketvir
tadienį nusileisti JAV lėktuvą, 
kad jis skrido uždraustoje zono
je.

Laikraštis pranešė, kad buvo 
konfiskuota foto kamera ir še
šios filmos. Po 24 valandų leido 
lėktuvui skristi.

Indija siūlo priimti 
raudonąją Kiniją

į Jungtines Tautas
JUNGTINĖS TAUTOS,-rūgs. 

15: — Indijos atstovas siūlo 
Jungtinių Tautų asamblėjai pri 
imti komunistinę Kiniją į JT or
ganizaciją. Jis aiškino, kad esa
ma daug reikalų, kurių “Jung
tinių Tautų komitetas negali at
likti” nesant raudonosios Kini
jos atstovo .

Manoma, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės šiam pasiūlymui 
pasipriešins ta pačia strategija, 
kurią sėkmingai panaudojo per
nai, kada pasiūlė JT asamblėjai 
nedaryti jokių žygių, kad būtų 
išmesta iš Jungtinių Tautų na
cionalistinė Kinija ir priimta į 
JT raudonoji Kinija.

Didžiulė audra
MANILA, Pilipinai, rūgs 

— Taifūnas Carmen vakar siau
tė pietinėje Kinijos jūroje ir pa
suko į Kinijos žemyną.

15.

Prieškomunistiniai tremtiniai
planuoja pasaulinį susirinkimą

FRANKFURTAS, Vokietija, 
rūgs. 15. — Iš čia vykstančios 
keturių dienų konferencijos lau
kiama pasirodant pasiūlymo* 
prieškomunistinėms organizaci
joms sukviesti pasaulinio masto 
suvažiavimą.

Susirinkimas yra sutraukęs 
rusus ir Rytų Europos tremti
nius arba jų delegatus iš apie 
25 tautų.

Jie susirinko vis didėjančio 
juose įsitikinimo atmosferoje, 
kad Sovietų Sąjungos komunis
tų partijos vado Chruščevo die
nos yra suskaitytos ir kad pats 
sovietų režimas vis greitėjančiu 
žingsniu veda prie revoliucijos 
arba susiskaldymo ,arba prie 
vieno ir kito kartu.

Ta intriguojanti mintis buvo 
ryškinama pagrindinėj kalboj 
Eugenijaus- Romanovo, rusų sa
vaitraščio „Posiev” leidėjo.

Tas pat „Posiev” suorganiza
vo ir minėtą konferenciją, kuri 
iš eilės yra jau devinta. Ji buvo 
kviečiama kartą į metus. Tas sa
vaitraštis yra kartu ir Tautinės 
Unijos solidaristų organas.

Turi daryti nuolaidas

Romanovas vaizduoja Chruš- 
čevą, kaipo lyderį, kuris turi da
ryti nuolaidas visose srityse 
vien dėl to, kad išsilaikytų savo 
vietoj.

Jo manymu Chruščevas praė
jusiais metais atidarė kelią ju
dėjimui, siekiančiam „nacionali
nio komunizmo”, kaip Lenkijoj 
ir Jugoslavijoj, taip pat intelek
tualam ir studentams, kurių tar
pe jau eilę mėnesių rieškėsi rū
gimas ir galų gale centrinio ko
miteto nariams, kurie išgelbėjo 
jo galvą ir įgalino pravesti va
lymą: Malenkovo, Molotovo ir 
kitų. '

Romanovo organizacija jau
čia, kad sovietų režimas negali 
atlaikyti tokio lankstymo ir pri
sitaikymo ir kad tai baigsis grei 
čiau revoliucija, negu evoliucija.

Jis kelia klausimą, kokią po
ziciją tame atsitikime užimtų 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir sako, kad tai jau nėra tokia 
problema, kurios galima išveng
ti arba nepaisyti.

Opozicija

Romanovas taip pat primygti
nai pabrėžia, kad privalo daryti 
skirtumą tarp rusų tautos ir so
vietų režimo.

Romanovas, kuris iš Sovietų 
Sąjungos yra išvykęs 1944 m., 
Amerikoj pradėjo leisti savaiti
nį laikraštį „Posiev”, kuriame 
įrodinėja, kad opozicija rusų tau 
toje nėra naujas dalykas, bet tik 
neseniai ji pradėjo reikštis vie
šumoj. Jis teigia, kad paskuti
niais mėnesiais net vyko demons 
tracijos bent 11 universitetų ir 
techniškų mokyklų. Kaimų poli
cininkai turi paniekos vardą šiek 
tiek panašų į mūsiškį — dyka
duoniai. Tik rusų kalboje jis turi 
daug blogesnę prasmę, nes reiš
kia: vogtos arba šiaip nešvariai 
įgytos duonos valgytojai.

Nelaimė kelyje
MILANAS, Italija, rūgs. 15. 

— Keturisdešimt penki asmenys 
vakar sužeisti vieškelyje, kai su
sidūrė du autobusai, automobi
lis ir motorciklas.

• New Yorke mokslą pradėjo 
daugiau kaip 1,250,000 mokinių 
viešosiose ir parapinėse mokyk
lose. Viešose mokyklose yra 
945,000 mokinių; 17,000 daugiau 
kaip pernai. Katalikų parapinėse 
mokyklose yra 351.300, arba 10,- 
500 daugiau kaip pernai.

• Prancūzijos visose mokyk
lose buvo įsakyta mokiniams iš
rinkti patį didžiausią prancūzų 
tautos herojų. Atsakymai buvo 
taip įvairūs, kad herojų eilėn pa
kliuvo veik visos artistės ir mo
distės. Bet visus absoliučia dau
guma nunešė Napoleonas.

LONDONAS, rūgs. 15. — Ka
ralienė motina Elzbieta nenori 
būti Kanados generaliniu guber
natoriumi. Žymūs kanacįiečiai 
buvo pasiūlę jai generalinio gu
bernatoriaus postą.

Ar išvengiama
Suomijos tragedija

HELSINKIS, Suomija. — Vo
kiečių laikraštis „Industrie Kur- 
rier” rašo apie padėtį Suomijoje 
ir straipsniui davė antraštę 
„Suomijos tragedija.” Esą Suk- 
selainen vyriausybės priemonės 
ūkinei krizei nugalėti sukėlusios 
didelį susijaudinimą, nes jos pa
liečia labiausiai neturtingiausią 
darbininkų klasę. Vyriausybės 
gyvenimas neilgas. To laukia 
komunistai, nors jų tik 43 tarp 
200 parlamento atstovų. Tačiau 
jie net nelaiko savo dideliu prie
šu socialdemokratų, kurie savo 
tarpe yra suskilę įvairiom frak
cijom, viena su kita kovojan
čiom. Galima dar būtų vėl koa
licinė vyriausybė, bet jau gresia 
nauji streikai. Diena iš dienos 
padėtis daros rimtesnė. Kasdien 
auga skaičius išvykstančių suo
mių į Švediją. Ar Suomijos tra
gedija neišvengiama? — klausia 
laikraštis.

TRUMPAI IS VISUR
• Kubos vyriausybė, norėda

ma apsisaugoti nuo naujos revo
liucijos, suspendavo konstituci
nes teises ir plačiu mastu šalina 
iš kariuomenės įtartus sukilė
lius.

• Miestelio maudyklės. Mar
shall mieste, Texas, gyventojai 
referendumo keliu pasisakė 1,- 
785 prieš 85: geriau uždaryti 
miestelio maudykles, negu pada
ryti jas bendras baltiesiems ir 
juodiesiem.

• Kiek turi metų žemę? Tarp
tautinės glodezijos ir geofizikos 
suvažiavime Toronte, Kanadoje, 
mokslininkai išklausė praneši
mų, kuriuose buvo pažymėta, 
kad žemė yra 4J/2 biliono metų 
amžiaus.

• Irene Dunne, kino filmų ar
tistė, yra JAV delegacijos narė 
Jungtinėse Tautose.

• Tuniso vyriausybė kaltina, 
kad penki prancūzų lėktuvai, at
skridę iš Alžiro, bombardavo Tu
niso miestelį. Yra užmuštų.

• Suezo kabalas 1958 m. sau
sio mėn. bus pagilintas.

• Jėzuitų ordino nepaprasta 
generalinė kongregacija prasidė
jo Romoje. Numatoma sustip
rinti ordino vadovybę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Lenkijoje mažėja kolchozų skaičius, o Čekoslovakijoje didėja.
—Sovietų prekybos delegacija, dalyvaujanti Izmir parodoje Tur 

kijoje, prailgino sutartis su turkų bankininkais. Sovietai nori pa
didinti prekybinius ryšius su Turkija.

—Federalinis teisėjas įsakė įsileisti septynis negrus į visas bal
tųjų mokyklas Virginijoje Arlington apskrityje.

—Vakarų Vokietija vakar išrinko naują parlamentą ketveriem 
metam.

—Mrs. Eleonor Roosevelt, lankiusi vidurio Aziją, grįžusi į Mas
kvą susirgo.

—Jungtinių Tautų specialioji generalinė asamblėja pasmerkė 
Sovietų Sąjungą ir pareikalavo, kad sovietai gerbtų Vengrijos lais
vės* teises.
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MASKVA IR PASAULIS ŠIANDIEN
ALGIS BAUAKAUSKAS, Detroit, Mich.

Šiomis dienomis gaunamos ži-1 tūra praneša, galėjo ir įvykti, 
nios iš Sovietų Rusijos gana' Vakariečiai gi, nenorėdami sa- 
smarkiai pribloškė laisvojo pa-į vo gyventojų perdaug nugąsdin 
.šaulio mokslininkus ir politikus.
Pasak Tass žinių agentūros, So 

, vietų Rusija turi pasigaminusi 
ir sėkmingai išbandžiusi super- 
distancijų skrendančią raketą 
galinčią nešti įvairius atominius 
sviedinius į tolimiausius pasau
lio užkampius. Jeigu tiesa, tai 
Sovietų Rusija raketų techniko
je vakarų pasaulį būtų prelen-
kusi kelis ar keliolika metų!

Žinant sovietinės politikos rė
žimo melagingą propagandą, 
sunku tikėti. Bet retkarčiais 
ir Maskva nemeluoja.

Prieš keletą metų Maskva pa 
šauliui pranešė, kad ji turinti 
pasigaminusi atominę bombą. 
Tai buvo tiesa. Po tų žinių, kad 
ji ir vandenilio bombą turi. Pa 
sirodė taip pat buvo tiesa. Tai
gi, dabartinė Tass žinia neturė

ti arba prisipažinti viešai, kad 
pilnai tikėję Maskvos gražių 
sapnų lopšinei — taikos koeg
zistencijai, dabar yra priversti 
tylėti.

Jeigu Sovietų Rusija tokią 
raketą ir turi išbandžiusi, nėra 
reikalo perdaug nusigąsti ar 
nusiminti, nes daugel metų truk
tų, kol apsčiai jų pasigamintų. 
Tikėkimės, kad vakarai ne- 
snaus, su tempu tobulins savą
sias raketas ir jieškos naujų 
kelių geresniems išradimams.

Žiūrint šių dienų įvykius, y- 
pač šį nepaprastą Maskvos pra 
nešimą, grynai iš politinio taš
ko, gaunasi dvi išvados. Pirma, 
sovietai su šia tikrovės arba 
blefo žinute gal būt siekia ap
mulkinti vakariečius ir Londo-

Kanadoje
PAŠVENTINTAS PAMINKLAS 

LIETUVOS KANKINIAMS
Midland, Ont., — tai vietovė, Į Prie paminklo dar buvo su- 

esanti lygiai 90 mylių nuo Onta- riiikta $300 aukų baigiamo- 
rio sostinės Toronto ir visoje
Kanadoje žinoma kaip šventa 
vieta, kurioje XVII šimtmety 
kankinių mirtimi mirė ir dabar 
yra paskelbti šventaisiais aš
tuoni prancūzai jėzuitai misio
nieriai, benešdami krikščiony
bės ir civilizacijos dvasią šiam 
kraštui.

Kanados Lietuvių Katalikų 
Federacijos Centro Valdyba, e- 
santi Toronto mieste, nutarė pa-

sioms Kryžiaus statymo sąskai
toms apmokėti.

Pastatytasis kryžius yra tik
rai puikiai atrodąs paminklas 
mūsų krašto kankiniams. Jis 
padirbdintas puikiame lietuviš
kame stiliuje. Jo projekto au
torius yra arch. dr. A. Kulpa- 
vičius.

Kryžiaus papėdėje užrašai 
dar nespėti uždėti. Jie, kiek te-

11 naujų dėstytojų
Pagarsėjusi seserų dominin- 

konių vedama Rosary kolegija 
šiemet turės 11 naujų dėstyto ių. 
Kolegija buri augštą vardą, skir 
tą tik mergaitėms; joje pasitai
ko studijuojančių ir lietuvaičių. 
Šiemet joje pradėjo studijas Ni
jolė Semėnaitė.

statyti toj garsioj vietovėj ir ko girdėti, būsią dviemis kalbo-
Lietuvos kankiniams pamink
lą — puošnų kryžių — ir tą sa
vo nutarimą jau įvykdė. Kry
žius pastatytas ir rugsėjo 8 d. 
pašventintas.

Šventinimo iškilmėse dalyva
vo apie 1,500 žmonių, jų tarpe 
apie 1,000 lietuvių ir 500 kitų 
tautų piligrimų, kurių toje šven

tų būti perdaug nuneigiama. Va' ne vykstančios nusiginklavimo toje vietovėje, niekad netrūksta.
kariečių mokslininkai į šį įvykį atominių ginklų dviem me- 
žiūri su gana dideliu susirūpini- tam sustabdymo konferencijos 
mu eigą, stengiasi galimai daugiau

i pasukti savai naudai. Taigi, a- 
Nudieninių Maskvos žinių a- not Maskvos galvosenos, vaka- 

kivaizdoje kyla klausimas, ko- riečiams mažinant savo kariuo- 
*" kia, pagaliau, yra ta tikroji su- menę ir apsiginklavimą, dau- 

per-distancija ? Amerikiečių ge- gįau ji turės galimybių ištobu- 
■ riausio tipo raketos, kaip antai linti savo ir satelitų militarinį 
Atlas ir Titan, skrisdamos per pajėgumą. Antra, sovietai ne- 

\ 16,000 mylių į valandą, siekia abejotinai siekia tikslo gerai į- 
5,500 mylių (8,800 km.) nuo- bauginti Nato priklausančias 

>tolį. Tai sovietinės Rusijos su- valstybes, ypačiai Vakarų Vo- 
.v per-distancija gali būti tarpe kieti ją. Jeigu jos pabijotų Mask 
< ...7,000-12,000 mylių (11,000-19, VOs grasinimų, atsisakytų nuo 
_000 km.). Šio tipo raketą iššo-; stipresnių apginklavimų, liktų 
-vus iš Sahalino salos. Čikagą militariniai daugiau neutralios,

bei kitus didžiuosius pramonės 
^miestus Šiaurinėje Amerikos 
'dalyje būtų lengvai galima pa
siekti per rytus ar vakarus.

Bet tokį ginklą Maskvai iš
bandyti slapta reikalinga gana 
didelių žemės plotų, mažiausia 
12,000 mylių ilgio. Tuo tarpu 
Sovietų Rusija net neturi 5,500 

-mrnylių saugaus žemės ploto, kur 
‘ ‘ vakariečių radarai negalėtų pa

siekti; ir tai įskaitant Šiaurės i raketų lietuje 
Ašigalį. Tad bet kokius tolimų 
distancijų skrendančių raketų 
bandymus vakariečių radarų, o- 
ro arba žemės stotys greit pa
gautų. Deja, kiek žinoma, tie 
vakariečių radarų lankai saugą 
Šiaurės Ameriką, apie tokį ban
dymą atliktą Sovietų Rusijoje, 
nieko pozityvaus ar negatyvaus 
nėra pasakę. Vadinasi, nors ir 

’ labai nemaloni išvada peršasi, 
toks bandymas kaip Tass agen

tas būtų didelis Maskvos laimė 
jimas. Ar Maskvai pasiseks to 
atsiekti, parodys ateitis. Šiuo 
metu Maskva tegali grasinti, 
bet ateitis priklauso nuo pasau
lio apsisprendimo.

Praeitų metų lapkričio mėne
sį Chruščevas grasino Anglijai 
ir Prancūzijai, kad jeigu jos ki
šis į Izraelio-Egipto vidaus rei
kalus, jos taps paskandintos

Šių grasinimų Nūdien grasinimai atsv ; ne 
pasėka jau visiems gerai žino- pavienėm valstybėm, bet visam 
ma. laisvajam pasauliui.

Šventinimo ceremonijas atli
ko ir pamokslą pasakė J. E. 
vysk. F. A. Marrocco, pavestas 
Jo Em. Toronto kardinolo Ja
mes C. McGuigan.

Šventinimo diena, kaip mato
me, parinkta Marijos Gimimo 
šventės, kuri lietuviams, kaip 
Marijos žemės vaikams, yra itin 
prasminga.

Iškilmės buvo pradėtos 12 
vai. šv. mišiomis puošnioj Kan
kinių bažnyčioje (Martyr’s Shri 
ne), kurias atlaikė J. E. vysk. 
Marocco.

Šventinimo apeigas atlikus, 
prie kryžiaus labai jautrų ir pa
triotišką žodį tarė kun. dr. J. 
Gutauskas.

3 vai. p. p. maldininkai apėjo 
Kryžiaus kelius, vedančius į 
priešais esantį kalnelį, ir nuo
širdžiai pasimeldė. Po to vėl bu
vo grįžta į bažnyčią, kurioje 
kun. P. Ažubalis suteikė palai
minimą švč. Sakramentu.

mis — lietuviškai ir angliškai. 
Bet gi, jeigu tikrai tik dviemis 
kalbomis, tai bus padaryta di
doka klaida. Nežiūrint, kad Mid 
landas yra Ontario provincijo
je, kuri apgyventa angliškai kai 
bančiaisiais kanadiečiais, bet gi 
toji šventovė turi visiškai pran
cūzišką charakterį. Juk ir žu
vusieji kankiniai — jėzuitai — 
buvo prancūzai. Taigi reikėtų 
būtinai dar trečio — prancū
ziško įrašo. Pr. Aiš.

Apie Pietų Ameriką
St. Louis universiteto istori

jos profesorius kun. J. F. Ban- 
non rūgs. 18 d. 9 vai. vakaro 
per Chicagos televizijos stotį 
WTTW (kanalas 11) aiškina a- 
pie Pietų Amerikos kraštus.

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš tolian

2313 VV. Olst St., Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

T)
. II.

Ii .»

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7*2481

a, SOPHIE B A K C U $ 
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD. 

8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
" SESTAI) 8:30 Iki 9:80 ryte 

.SEKMAI). H:30—9:30 v. r. U stoties 
WOI’A — 1400 kil.

‘ ‘ 7169 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418 

MC

t r

-trr

DAŽYMAS 
DEKORAVIM AS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, HALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir Iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — Interior 
deęorator. — Spalvų parin
kimas Ir pritaikymas prie 
kilimai, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

FOR THE 
MASS SERVER

A. 46 E. P. Instruction Record.
AT LAŠT an EASY way for the 
YuiJiig Altai- Uoy to lx*ai-n to Serve 
tlie Mums Ideal for Teaehcr its vvell 
um student. ''Tlie Mass — Serving 
and Responses.” Hl-Fldelity Re- 
cording Full Color Jueket. PrlnU-d 
leafb't of emtire tezt Included. 
Voice* and H|M*aeli by students and 
profeMMopi of Ųidgley Seininary. 
Order dlreet for BALTIC DIS- 
nUBl'TORS, 203 N. \Yaba.sli Avė., 
t'ldeago, IU.

$1.98 l*rc|»aid 
NO C.O.D.’s PLEASE

DfiMESIO!
Neužmirškite siųsti paktetus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) į savo gimtąjį kraštų. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Avė., Chieago, 23, III. 

FRontier 6-4875
Atdara, kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Šeštad. visų dienų. Sekm. iki 12 v. <1.

k- tareae -Af -a? -a- -.ar

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. Bishop 7-7075

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI Ht CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarima 

■ 81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-156? nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad ir
šeštad

Rea. tel. GRovehlU 6-6608

Ofiso lr buto tel. OLympic 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trefilad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

ToL RElianoe 5-1811

0R. WALTER J. KIRSTUK
' nyTOJAS IR CHIRURGĄ1 

IETUVTB OTDTTOJAH
8925 VVest 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak. Trefilad. tr šeštad. 1—4 v.
P- P-

Tel. ofiso Ir buto OLympic 3-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St., Cicero 

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

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< hrthopedas - l‘n>U-ilaia*

Araratat-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) lr t- L 
Vai.: *-« lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOM liAIl
2850 W. 68rd St., Chicago 29,111 

Tel. Pltospect 6-5081

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VY. GSrd Kt
Ofiso tel. RElianoe 6-4410 

Rezld. telef. ORovehlU . 6-M617 
Valandos: 1-8 p.m., 6-8 p.m

Penktad. tik po ple-ų. 
Trefilad tr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896
RegddencUos: LAfayetle 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vali 
šeštad. nuo S lkl 6 vai., Išskyr. sek

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
' SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas’' talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, Į 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, BĮ.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

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

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonueldt CAIumet 5-7237

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

TH. ofiso WA 5-8010, res. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS ~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue 
-ai. kasdien 10-12 vai. h 7-4 vai 
/ak. šeštadieniais 10-i vai .Trefila- 
llenlala uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8333 
Res telef. VVAlbrook 5-5O7S

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

'Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trefilad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-8048 
Res.: VVAlbrook 5-8048

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

K Trefilad. tik susitarus. .

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LHR
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad.. ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 val. p.p. tr nuo 
6 v—8 vai vakare. Trefilad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto lkl 8 vai. popiet

Offh-e tel. RE 7-1168 
Ree tol VVAlbrook 5-8766

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

DR. A. M A C I 0 N A 1
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.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Sp«-eialybe — vidaus ligos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHTRURGC 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vii, 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trefilad. šeštadieniais nuo t 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto--REverly 8-8946

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Waeker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West IKth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 8-0959 
Kitu laiku Ir trefilad. susttarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYtTtAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. I’Rospect 8-1223 arhų WE 6-5671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. tr Penkt. 6-9 vai. vak., Sestad 
2-4 .vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619.1

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 lst Street 
(7lst Ir Campbell Avė.)

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

Telefonas GRovehilI 6-2823

0R. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(69-os ir Mapl<»wood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4lir ,j>-r-8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

rei. ofiso PRoepect 6-9400
Rezld. 1’RoHJM-et 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenae 

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

"•>1. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. trefi.lr šešt pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU TR VYRAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarima

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 1—8: 7-8. 

šeštad. 10—12 Trefilad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarvreet S-778S

J. G. TELEVISION OO. • 2612 W. 47th Str. • FRcntter 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FT vok. aparatai. Duodam IŠNLmokėtina.L Priimam senus. Taigom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirmad. lr ketv. lkl 9 vai. Be k m uždaryta

INSKAS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern A venas 
Chieago 39. DI 

telefonas REpublle 7-4900 
R-zidends: GRovehlU 8-8181
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenae 
Ofiso vai.: buo 3-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086.

Jos tel. BEverty 8-8844

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą".

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Soath Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trefilad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. 62nd St.. teL Renublle 7-8818.

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkl 8 V- 

Trefilad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i. 6.—7 v. v.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 lr 
GIbeon 8-4938

• Generalls kontraktorlus nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

» ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis oo pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
9047 W. 67th PI. Chicago,

111. WAJbrook 5-8063

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Ros. RE 7-4847

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. aknierija lr moterų ligų 

2454 Wwt 71et Street
(71-oa ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArtls 7—11 <4 
■ealdenotjos — HTewart 8-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

756 Węst S5th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatv<) 

VAL 1—4 tr 4:30—3:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-3338. res. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETI VIH OYDYTO.TAHl 
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nūs S—4 p. p ir 7:80 
lkl 9 vai. Trefilad. Ir Neit. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 6-1595
' DR. ALDONA JUŠKA

AKIU UGŲ SPECIALISTU 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 0—13 lr T—» v. v. pagal 
■usltartmg Išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Aveone
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trefilad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubUo 7-2390

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 0 lkl 11 ryte lr nuo 6:00-r8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trefilad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akla lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus tr rtmos 
4466 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trefilad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8 v. p. p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82F 

Pritaiko akinlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvč 
756 Weet S5th Street 

Val. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 u 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kurt* 

yra priežastis galvos skaudfijimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste lr toliregys 
tų. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai’ daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
lkl 6 vai. Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS
f J
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KLYSTKELIAI IR KELIAI
SOVIETU BAZES SIRIJOJE

Žinia, kad Sirija pasidarė komunistiška, su sovietinėmis ba
zėmis, būtų ne tokia liūdna, jeigu ji nebūtų lydima kitos žinios 
iš Artimųjų Rytų. Ta žinia yra, kad Egipto Nasseris yra ko
munistas. Praėjusią savaitę šią žinią formaliai aprobavo “N. 
Y. Times”. Jis parašė, kad “šiandien jau yra aišku, jog prezi
dentas Nasseris ir pats yra įsitikinęs komunistas, ir remia Si
rijos tapimą Rusijos postu bei strategine jos atrama”.

Šie faktai gerokai pastūmėjo Vakarų politikus išsiblaivymo 
kryptimi. Prezidentas Eisenhovveris jau gavo kongreso prita
rimą skirti 200 milionų dolerių Artimųjų Rytų tautų ginklavi
mui. Visos kaimyninės Egipto ir Sirijos valstybės subruzdo, pa- 
mačiusios, kad komunistinė santvarka jau yra įsikūrusi jų pa
čių tarpe. Turkai nebijo sirų, net komunistų ginklais apgink
luotų, bet, jeigu Sirijoje stoviniuoja regularūs sovietiniai dali
niai, tai tas turkams kelia nerimą. Panašiai būklę vertina ir 
Libanas. Jie žino, kad iš Sirijos dabar bus pradėta didelė špio
nažo ir sabotažo veikla. Irako ir Saudi Arabijos naftos vamz
džiai eina per Siriją. Jie galės būti nutraukti, kada tik sovietai 
panorės. Jaunas Jordano karalius grėsmę išgyvena labiausiai 
asmeniškai. Jis čia yra vienintelis, kuris sudaro šios valstybės 
politinę atramą. Bijoma, kad jis gali būti nužudytas. Vienin
telė valstybė, kuri turi taktinių laimėjimų iš šio pasikeitimo, 
yra Izraelis. Jis gal dabar galės atsikvėpti, kai jo priešai arabai 
tarp savęs susiskaldę.

ŽVILGSNIS ATGAL

Kai šitoki faktai šiandien yra visuotinai išaiškėję, tai mūsų 
mintys grįžta atgal į praėjusių metų rudenį, kai vyko vadina
mas Izraelio karas, kuriame Izraelį rėmė anglai ir prancūzai. 
Daugelio kraštų spauda tada labai drąsiai apšaukė anglus ir 
prancūzus kolonistais, kurie eina pavergti tautų. Tiesa, mes ne
žinome išvidinių šių politinių jėgų interesų, tačiau, stebint di
džiuosius faktus ir matant kokį vaidmenį tame kare vaidino 
sovietai, ne vienam kilo klausimas, kodėl reikia gelbėti Nasserį. 
Žinoma, nėra reikalo remti tautų pavergėjų, tačiau nėra rei
kalo taip pat uždėti tautoms pavergėjus iš jų pačių. Kodėl rei
kėjo taip suplakti Egipto tautos interesus su Nasserio asmeniu? 
Juk visiems buvo žinomi jo totalistiniai metodai. Ar nebuvo 
tada kitokios išeities, ypač kai Nasserio militarinė jėga buvo 
pakirsta? Nėra abejonės, kad politinė būklė Art. Rytuose šian
dien būtų kitaip atrodžiusi. Prezidentas Eisenhoweris dabar 
jau nebegali kreiptis į Sirijos vyriausybę. Praėjusią savaitę jis 
kreipėsi tik į bevalius Sirijos žmones, prašydamas, kad jie pa
šalintų Sirijos kaimynų baimės priežastį, atsiradusią Sirijoje įsi
kūrus komunistams. Lyg kad Sirijos žmonės šiandien tai ga
lėtų padaryti...

DU ROJAUS ŽINOVAI

Sirijos žmonėms šiandien jau ne tas rūpi. Jų kraštas yra 
pilnas komunistinių agittorių ir jie dabar pradės mokytis mark
sizmo. Čia mes matome susitikus du rojaus žinovus: senojo is
lamiško rojaus atstovą ir naujojo — komunistinio. Jie turės 
apie ką pasikalbėti.

Musulmonų pasaulėžiūroje greta stovi dvi idėjos: rojus ir 
kardas. Jau Mahometas savo raštuose pakartotinai .yra pa
brėžęs, kad didžioji islamo išpažinėjo laikysena yra kova, o rojus 
yra ne kur kitur, kaip kardų pavėsyje.

Šiandien, žinoma, islamo kardai yra metalo laužo neverti. 
Tuo pačiu ir jų rojus yra nustojęs savo gynybos. Tačiau šiandien 
yra atsiradęs kitas rojaus atstovas. Tai yra komunizmas. Atro
do, kad mes esame akivaizdoje fakto, kada šie du rojus žinovai 
pradės aiškintis rojaus sąvoką.

Atrodytų, kad čia jau viskas išspręsta, kad mahometoniz- 
mas turės užleisti vietą naujiems rojaus atstovams. Nors tas 
jų rojus yra labiau panašus į koncentracijos stovyklą, negu į 
laimės sodą, tačiau jis turi šiandien organizaciją ir ja veikia. 
Atrodo, kad arabiškus sodus šiandien gali apginti tik Vakarų 
tautos. Nors, atsižvelgiant į milžinišką islamo išplitimą pasau
lyje, ypač Azijos erdvėje, reikia pastebėti, kad komunistai šia 
proga susitinka su nauju dideliu varžovu.

ATSIVERTIMO MIESTAS
Tačiau galbūt komunistų žygis į Siriją ir ką kitą reiškia. 

Juk Sirija yra senos krikščioniškos žemės, tik vėliau islamo už
imtos. Čia gyveno toki šventieji rašytojai, kaip Efremas ir 
Jonas Damaskietis. Pagaliau juk čia į Damaską, kaip tikėjimo 
priešas atėjo Saulius ir iš čia Išėjo apaštalu Pauliumi. Gal toks 
pat likimas laukia ir tų rusų agitatorių, kurie su Markso “Ka
pitalu” po pažasčia atvyko mokyti sirus komunizmo.

Galbūt rusai, besiaiškindami čia su arabais žemiškojo ro
jaus klausimus, užeis kokius pėdsakus, kurie jiems prabils į 
pačią širdį. Juk ne kieno kito, kaip Jono Damaskiečio teologija 
buvo atnešta Rusijon, kai ji priėmė krikščionybę. Tai buvo 987 
m., kai kunigaikštis Vladimiras apsikrikštijo. Labai įdomi yra 
Jono Damaskiečio teologinė sintezė, kuria susidomėjo popiežius 
Leonas XIII ir jį paskelbė Bažnyčios Daktaru. Jonas Damas
kietis yra pasakęs, kad “naujausia žinia iš visų žinių, taip, net 
vienintelis tikrai naujas faktas pasaulyje yra istorinis Jėzus”.

Jonas Damaskietis yra artimas rusams dar vienu savo bruo
žu, kuriuo jis yra išgarsėjęs ir Bažnyčios istorijoje. Juk jis 
išgelbėjo Rytų krikščionių teisę turėti religinio turinio paveiks
lus ir jų nesunaikinti, kaip reikalavo islamo įtakai pasidavę im
peratoriai. Visi žinome, kaip rusų tauta mėgsta paveikslus. Kai 
ikonos buvo suslėptos, jie pasikabino Stalino paveikslus. O da
bar, kai Stalino paveikslus jie yra sunaikinę, galbūt ne be liki- 
minės prasmės yra jų žygis į šv. Jono Damaskiečio tėviškę. 
Pirm negu jie pradės piešti ir garbinti naujus paveikslus, galbūt 
jie Sirijoje ras visai naujo įkvėpimo savo vizijoms. V. Bgd.

Policininkas Ed Searcey (Nashville, Tenn.) pas negrų mo
teris ir vaikus. Moterįs yra Grace McKinley, 21 m., kuri bu
vo areštuota už kažkokio peilio laikymą, bet vėliau paleista 

už užstatą. Du baltieji žmonės taip pat buvo areštuoti. (INS)

DAUG PLANŲ, MAŽA PINIGŲ
ANTANAS JUŠKA, Amerikos Lietuvių Bendruomenės narys
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Tarybos sesija Chica
goje praėjo mūsų spaudoje lyg 
ir nepastebėtai. Bendruomenės 
pirmininko bei visos jo valdybos 
atsistatydinimas, kaip ir tų at
sisakymų nepriėmimas, yra ma
žas incidentas, kuris kiekvienos 
organizacijos gyvenime gali pa
sitaikyti. Daug reikšmingiau, 
kad didesnė L. B. Tarybos dalis 
įtemptai tris dienas posėdžia
vo. Ir buvo svarstytos gyvybi
nės lietuvybės išlaikymo proble
mos. Diskutuota atviromis aki
mis ir ausimis, nors kaikurios 
mintys kai kam galėjo ir nepa
tikti. Padaryta daug sveikų 
sprendimų, kuriuos įgyvendinus 
Lietuvių Bendruomenė Ameri
koje sustiprės. Stabtelėkime 
ties kaikuriais iškeltais klausi
mais.

Didžioji ir mažoji lietuvių 
bendruomenė

Bendruomensė pagrindą su
daro kraujo ryšys. Jis yra tiek 
stiprus, kad nesibaigia viena 
karta. Šiuo' atžvilgiu lietuvių 
bendruomenei priklauso trečios, 
ketvirtos, penktos ... kartos 
tautiečiai, kadangi jų protėviai 
yra Lietuvoje gimę, lietuvišką 
kraują paveldėję. Paprastoje 
kalboje toki yra laikomi lietuvių 
kilmės. Tokiais jie palieka, nors 
gali nemokėti lietuviškai nė žo
džio, išsižadėti savų tradicijų, 
papročių ir savo dvasia jaustis 
artimesniais airiams ar vokie
čiams.

Kiekvienas sveikas žmogus ii 
džiuojasi savo kilme. Jei kas ją 
paniekina, vargu tokį begalima 
sveiku laikyti, tokiam jau yra 
reikalingas psichiatras. Jei esi 
lietuvių kilmės, esi lietuvių bend 
ruomenės nariu. Čia nereikalin
gi joki formalumai. Niekas ne
gali tau tos garbės pripažinti 
arba ją atimti, tad ir nereika
lingi joki pareiškimai. Ta di

džioji lietuvių bendruomenė A- 
merikoje tokių narių priskaito 
ištisą milioną.

Yra ir kita lietuvių bendruo
menė. Ją suprantame kaip or
ganizaciją, kuri nusakytomis 
priemonėmis siekia lietuvybės sa 
vyje ir kituose palaikymo. Šios 
nariais tėra tik tie, kurie į ją 
formaliai įstoja, pažadėdami lai 
kytis jos įstatų, mokėti solida
rumo mokestį ir t.t. Tokių na
rių, renkant Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą, būta a- 
pie 7,000. Trečiojoje Tarybos 
sesijoje paaiškėjo, kad tikrųjų 
narių skaičius yra gerokai su
mažėjęs, neįmanomas tiksliai nu 
statyti, nors egzistuoja kelios 
apygardos ir apie 60 apylinkių. 
Nariais negali būti tie, kurie ne
sumoka metinio solidarumo mo
kesčio. Sesijoje paaiškėjo, kad 
jo nesumokama ne dėl to, kad 
jis būtų augštas ir nepakelia
mas. Ne. Apsileidžiama, nes 
apylinkės ir, apygardos neįsten
gia jo išrinkti. Jų valdybos rū
pinasi didelių švenčių surengi
mu, kas be priekaišto pavyks

ta, laikydamos solidarumo mo
kesčio išrinkimą antraeiliu daly
ku. Ir drausmė nėra stipri, kaip 
ir daugelyje kitų lietuvių orga
nizacijų. Jei pirmajai lietuvių 

į bendruomenei priskaitomas iš
tisas milionas, tai antroji, kaip 
organizacija, savo narių skai
čiumi, savo apylinkių ir apygar
dų organizuotumu tebėra silp
na ir nepastovi, dar neišsiskir- 
dama iš kitų lietuviškųjų orga
nizacijų.

Reikalinga L. Bendruomenė 
kaip organizacija, ar ne?

Keista, bet toks klausimas ir 
šiandien dar ne vieno lietuvio 
yra keliamas. Kokią nors idėją 
pastoviai ugdyti, kaip ir su jos 
naikinimo priešais kovoti, tega
lima tik per tvirtą organizaciją.

Juo didesnė pati idėja, juo rei
kalingesnė ir stipri organizaci
ja. Lietuvybės palaikymas mu
myse pačiuose, jos perdavimas 
jaunesnei kartai, — kasgi gali 
bebūti augštesnio ir didinges
nio ? O ir tie milžiniški pavojai, 
kurie pastoja kelią lietuvybės 
ugdymui, argi nekalba už tokios 
organizacijos reikalingumą ir 
naudingumą? Pagaliau į šią or
ganizaciją kviečiami visi, nelie
ka jokių parapinių ribų.

Nuo generolo iki eilinio

Sesijoje paaiškėjo liūdnų da
lykų. Jau ne vienas, Lietuvoje 
gimęs, augęs, mokslus baigęs, 
augštus mokslus baigęs numoja 
ranka į lietuvybės išlaikymo da
lykus. O kiek visa tai kainavo 
gimtajam mūsų kraštui? Pats 
pasiruošimas tokius kelia į Lie
tuvių Bendruomenės, kaip orga
nizacijos, vadus, generolus ... 
Tačiau, ką daryti, jei vienas ki
tas tokių neberanda reikalo savo 
vaikus leįsti į lietuvišką mokyk
lą, nebekalba su jais lietuviš
kai, nebesidomi visu tuo, kas lie 
tuviška, įkrinta į pesimizmą, ten 
kinasi kasdieniniu darbu, resto
ranuose lėkščių plovimu. Pasi
sakyta, kad tokius “generolus” 
tektų pažeminti iki eilinių, ne
vengiant ir jų pavardes spau
doje paskelbti. Ir atvirkščiai, 
yra tokių eilinių, kurie net tė
vų gimtojo krašto nėra matę, o 
tiek darbuojasi lietuvybės palai
kymui. Šiems pritinka generolo 
laipsnis ... jei į Lietuvių Bend
ruomenę būtų rašomasi tik dėl 
garbės ir laipsnių, kaip kai kas 
pagalvos ... Tos laipsnių sąvo
kos vaizdumui išreikšti tėra rei-l 
kalingos. Visų pareiga yra pra
dėti nuo eilinių.

Lietuvybė lietuviškose 
bažnyčiose

Natūralu buvo, kad lietuviš
kumo klausimas lietuviškose pa
rapijose iškilo. Juk mūsų tėvai 
lietuviškas bažnyčias statė tam, 
kad ne tik jie, bet ir jų vaikai 
galėtų Dievo namuose lietuviš
kai melstis. Jei to tikslo būtų ne 
buvę, būtų užtekę ir anksčiau 
susidariusių parapijų ir kitatau
čių bažnyčių, juk visur tas pat3 
Dievas. Juo tolyn, juo labyn kai 
kuriose vietose to lietuviškumo 
pasigendama. Jei dėl lietuvišku
mo stokos būtų prarandamas ti
kėjimas, kalti liktų Dievo tar
nai. Ši problema yra sunki ir 
sudėtinga. Ir jai išspręsti yra 
ne vienas būdas. Jausmų čia 
neužtenka. Viena geriausių prie 
monių lietuviškumą lietuviškose 
parapijose palaikyti yra ta — 
tenelieka nė vieno lietuvio ka
taliko, kuris kitataučių parapi
jai priklausytų, į savą neįsira
šydamas, jos neremdamas ir jos 
veikime aktyviai nedalyvauda
mas. Klebonai skaitosi tik su 
tais parapiečiais, kurie yra pa
rapijų sąrašuose ir veiklūs.

Planams reikalingi pinigai

Būtų klaida teigti, kad dabar
tinė Lietuvių Bendruomenės vai 
dyba neturi veiklos planų. Jos 
pirmininkas įvardino ištisas de 
šimtis konkrečių, gyvybinių ir 
neatidėliotinų darbų. šiame 
krašte “sauso niekas neklauso”. 
Ką gali valdyba padaryti, nors 
jos nariai būtų ir iš paties dan
gaus nukelti, jei solidarumo mo| 
kesčio per metus tebūtų įmoka-1

ma po du tūkstančiai dolerių. 
Jei šis klausimas iš mirties taš
ko nebus išjudintas, po metų, 
kaip ir po daugelio, galėsime 
sakyti — daug planų, maža pi
nigų. Ir valdyba viena yra be
jėgė. Spartos reikalinga apy
gardoms ir apylinkėms. Ateities 
šūkiu telieka — sipriausias apy 
gardos ir apylinkės vardas te
tenka tik tai vietai, kuri dau
giausia narių prirašo ir nario 
mokestį išrenka.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 
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l/2% PADIDINA
/

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2568 WEST 47th STREET LAtayette 8-1088

B. R. Pletldewicz, prez.; E. R. PletkleMc*, sekr. Ir advokatas
Mokame aukMua dividendas. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojoms patarnavimai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami aųakalt* ilandlen. Apdrausta tkl 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 Ud 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 6; treč. uždaryta, o Rėžt. nuo 0 iki vidurdienio.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM 1 VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 1-7097

-..... ................... ............................. ............ . ?

Atliekame didelius ir ir ižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, 3av.

2641 Wost 7 lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrooh 5-5934

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioj. lietuviškoj. 

Įstaigoj. — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 0 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Vakarinis kursas i 
universitete

Lojolos universitetas Chicago 
je vakarais dėsto net apie 400 
įvairiausių dalykų. Jų tarpe ei
namas kursas sąskaitybos, skel
bimų, biologijos, verslo teisės, 
chemijos, klasikinių kalbų, dra
mos, ekonomikos, pedagogikos, 
anglų kalbos, finansų, istorijos, 
apdraudos, įmonių vadovavimo, 
prekybos, matematikos, moder
niųjų kalbų, gailestingųjų sese

rų, filosofijos, fizikos, politinių 
mokslų ir pramonės santykių, 
sociologijos, iškalbos.

Šiemet įvestas naujas kursas: 
sąskaitybos, akių higienos, apie 
didžiuosius JAV rašytojus, poe
zijos, rusų revoliucijos ir Sovie
tų Sąjungos pažinimo, dabarti
nės Prancūzijos minties, vado
vavimo debatuose, radijo tech
nikos. Registracija vyksta rug
sėjo 16 ir 17 d. nuo 3 iki 7 vai. 
p.p. Lojolos universiteto patal
pose 820 N. Michigan Ave.

(TĘSINYS)
Visur ir į visus tolius.
— Tu svajoji, kaip įsimylėjęs, — sakė Krūminis.
— Taip, glostau prisiminimus.

25.
Keletą vakarų Andrius buvo stebėjęs ir klausęsis, 

kad tarp Dancerio ir Ritos iš tikro buvo kažinkas at
sitikę. Ji dažnai histeriškai verkė ir vieną vakarą pra
dėjo daužyti lėkštes į sieną. Krisdamos ant grindų ašt 
riai skambėjo šukės.

Andrius sėdėjo tarsi kokios kaltės deginamas, ir 
turėjo tokią savijautą, lyg būtų uždarytas į urvą, iš 
kurio kuo greičiausiai turėtų bėgti.

Po vieno skandalo su Danceriu Rita išėjo ir nebe
grįžo apie tris dienas.

Dėl rūpesčių ar pykčio Danceris pradėjo ruošti 
pokylius. Kiekvieną vakarą jo butas buvo pilnas drau
gų ir draugių. Daug gėrė, šūkavo, grojo per kiauras 
naktis ir šoko. Kartą Andrius iš ryto negalėjo durų 
atidaryti, nes kažkoks prisigėręs gulėjo kaip tik už 
durų.

Danceris kvietė Andrių dalyvauti savo pakyliuose, 
bet Andrius kiekvieną kartą mandagiai atsisakė. Iš 
Dancerio žvilgsnių jis suprato, kad jokie draugai jau 
jie nebėra.

Lyg kosėdamas, lyg nenorėdamas, Lipuras kartą 
pradėjo kalbėti.

— Taip, matai, mes abudu gyvename Dancerio 
bute... Na, ir teip yra... Nelaimė, kad tu toks jaunas 
ir puikus vyras. Na, tai jau yra tas dalykas...

— Ką tu čia giri mano grožį, aš juk nesu mer
gaitė !

Taip Andrius aštriai ir piktai atkirto, lyg nieko 
nežinodamas ir nieko nesuprasdamas, nors gerai žino
jo, apie ką Lipuras norėjo pradėti kalbėti.

Tada Lipuras palenkė galvą ir pradėjo šnibždėti:
— Ar tau kas nors su ta Rite neatsitiko? Dance

ris įtaria tave...
— Mane? Kas man darbo su jo Rita.
Lipuras atmetė galvą, išsitiesė tiesus ir pradėjo’ 

rūsčiai ir garsiai šaukti:
— Nesi jau mažas! Ką tu čia lankstais kaip un

gurys! Ims ir man įkalbės — jis nieko nežino... Avinė
lis baltasis...

— Tu pats esi avinėlis! Ką aš turiu daryti, kad 
jie abu iš proto išsikraustė — tas ir toji Rita. Sakau 
tau, iš mano pusės nieko nėra atsitikę!

— Tai visdėlto...
Andrius neišlaikė ir pamažu raudo, o Lipuro ašt

riosios akys dar labiau jį kaltino.
— Mes juk galime kalbėti kaip vyrai — sakė ra

miau Lipuras. — Nenoriu būti teisėju, bet klausiu tik 
todėl, kad šis dalykas iš viso yra nepakenčiamas. Dan 
ceris į ją įsimylėjęs iki ausų ir dabai- dūksta lyg pa- 
blūdęs. ši jį erzina...

Ilgai Andrius tylėjo, pagaliau rausdamas išpasa
kojo visa, kaip buvo. Lipuras uždegė papirosą ir pū
tė mįslingus dūmų apskritimus.

— Tai turi papasakoti jam.
— Ne! Ne! sušuko Andrius.
— Ne? Kodėl?
Nesu toks menkas ir bailys, kad ją teip paniekin

čiau. Tegu ji pati viską išpasakoja — tada kitas da
lykas. Tada — teip.

— Hm... Tu visada toks užsispyręs ir nesupran
tamas. Toks... keistuolis...

— Galbūt. Ir toliau: dėl visų džiaugsmo ir ramy
bės rytoj pranešiu, kad aš iš šio pragaro išeinu: čia 
galima iš proto išeiti. Kiekvieną naktį geria ir šūkauja. 
Šią savaitę nesu gerai miegojęs... Ir tu su jais girtuok
liauji. Tau sakau į akis, jei dar taip vaikščiosi girtau
damas, tai mūsų draugystė baigta.

Lipuras pradėjo su pašaipa kikenti.-
— Oho! Oho? Ha, ha, ha! Draugystė baigta... 

Tu mane mokysi!
— Taip, mokysiu...
— Kas tave čia atvedė, jei ne aš? Būtum pražu

vęs Rygoj kaip pelė...
— Nemanau, kad būčiau pražuvęs. Už tai, kad 

man padėjai — dėkoju tau ant vietos, bet ar mane 
čia atvedei; kad kiekvieną dieną rodytum kaip pasi
gerti? Aš noriu kitokį gyvenimą gyventu Ir tau ne
buvo verta važiuoti į Rygą, tik trankytis. Pasakau 
atvirai, kad ten iš darbovietės žmonių, išskiriant tave 
ir senąjį Totoraitį, nė vieno nė per nago juodimą ne
galiu pakęsti. Kai tik susidarys proga, pirmą akimirks 
nį iš ten išeisiu.

— O-o! O-o!
— Taip! Taip!
— Kurgi manai nubėgti?
— Jei turi tvirtas rankas ir šiek tiek turto pakau

šyje, tai darbo visur galima rasti.
— Tas tai taip. Ir tu mane visdėlto gali dar pa

kęsti? — klausė Lipuras.
— Taip. Kai tu nesi pilnas, geresnio už tave ne

noriu.
Susimąstęs žiūrėjo į grindis Lipuras, taip pat prie 

lango Andrius. Tada staiga Andrius pašoko ir sakė:
— Žinai ką! Iš čia išeinu jau šiandien. Dabar!
—' Kur tu lėksi ?

IBua daugiau), x
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KAIP DAUGIAU GAUTI PAŠALPOS 
IŠ SOCIALINĖS APDRAUDOS

PRANAS SULAS, Chicago, III.
i

<ri gyventi iš šalpos (charity)”.
Tenka pastebėti, kad kiekvie

no apdraustojo darbininko šei
mą reikia tiksliai informuoti 
apie Socialinio apdraudos Įsta
tymo nuostatus, pagal kuriuos 
šeimos nariams mokamos pašal
pos ir tokie išmokėjimai yra 
teisė jų duonpelnių, kurie mo
kia Socialinės apdraudos mo
kesčius.

REAL ESTATE CLASS1UUI AND HELP tUNTED ADS HELP WANTED — FEMALE

II
Kitą grupę senesnių vyrų ir 

mdterų, kurie anksčiau dirbo 
Socialinės apdraudos padengta
me darbe, sudaro dirbę II karo 
metu. Bet kuriam šios grupės 
žmogui, kuriam prieš 1954 m. 
liepos m. sukako pensininko am
žius (moterims 62 m., vyrams 
65 metų amž.) tereikalinga tu
rėti lt/2 .metų būti išdirbusiam 
padengtame darbe ir jie gali 
gauti pensijas-pašalpas.

Sekančią grupę sudaro vyrai 
72 m. amžiaus, turį teisę gauti 
pensijas, bet jei jie ir dabar tebe 
dirba.

Kino filmų aktorius James 
Gleason, dar praeitais metais; 
dirbo filmų kompanijoj, nors j 
jau turėjo 73 m. amžiaus. Smži- i 
nojęs, kad gali gauti pensiją , 
$103.50 mėn.’per apskritus me- t 
tus dabar išėjo oensijon.

Mirusių darbininkų išlaikomi 
asmenys (dependentai) taip pat 
dažnai netenka pašalpų. Nema
žas skaičius našlių ir vaikų, ku-| 
rie netenka pašalpų, nors pro- i 
porcingai jų yra nedaug, visada i 
skaudžiai tokių asmenų jaučia-1 
mi, nes jie ir taip savo šeimoje 
turėjo tragediją duonpelnio ne- • 
tekus.

Pvz., šių metų sausio mėn. j 
jauna našlė iš Floridos su dviem ! 
vaikais, kurios vyras mirė 1954, 1 
pavėlavus kreipėsi Į Socialinės 
apdraudos įstaigą pašalpos. Ši 
tegavo pašalpa tik nuo 1956 m., j 
nes pavėluotai padavė aplika
ciją pašalpai gauti.

Praeitais metais, Cavina šei
ma (gyv. Californijoj) suside
danti iš 7 vaikų, patyrė kaip 
yra vertinga turėti dviguba pro
tekcija abiejų tėvų, kai jie esti 
dirbę apdraustame darbe. Jų 
motina dirbo tris metus kaip 
drill press operatorė prieš savo 
mirtį. Jaunieji vaikai iš viso ga
lės gauti $28,738, kol jauniau
sias sulauks 18 metų amžiaus, 
nežiūrint to, kad jų tėvas gy
vena ir tebedirba viename fab
rike.

Dar ir dabar yra nemažai 
našlių, kurių vyrai mirė tarp 
1939 m. ir 1950 m. rugsėjo m., 
kurie anksčiau neturėjo tei
sės, nes neturėjo pakankamo 
stažo, dabar tos našlės kažko
dėl pašalpų neprašo, nors teisę 
įstatymas joms suteikia.

Tokios našlės gali gauti pa
šalpas, jei jų vyrai išdirbo ne
mažiau l>/2 ųietų apdraustame 
darbe.

Kita grupė, kuri nežino apie 
galimybę gauti pašalpas, tai se
nesnieji išlaikomi (dependentai) 
tėvai. Jie gali gauti pašalpas, 
jeigu jų sūnus ar duktė, kurie 
buvo jų svarbiausi maintintojai, 
mirė nepalikę savo žmonos - vy
ro (spouse) ar vaiko, turinčių 
teisę pašalpą gauti.

Kita grupė, kurie gali gauti 
pašalpų, tai visiškai nedarbingi 
(totally disabled) vaikai, kuru 
tėvai yra išėję pensijon ar yra 
mirę. Sulig naujomis įstatymo 
taisyklėmis jie gali gauti pašal
pas, nors ir būtų dabar virš 18 
metų amžiaus, jei jie pasidarė 
visiškai nedarbingi prieš jiems 
sueinant 18 metų amžiaus.

Dabar kyla klausimas kodėl 
žmonės nesinaudoja Socialinės 
apdraudos pašalpomis ar pensi
jomis? Pirmiausia, Socialinės 
apdraudos administracija ma
no, kad daugelis žmonių galvo 
ja, kad jie turi būti didelėje bė
doje, kad turėtų teisę pašalpą 
gauti. Antra kategorija žmonių 
atsisako paduoti aplikacijas pa
šalpoms gauti dėlto, kad “neno-

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas JUOZAS RUTKAUS

KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie , 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
dale, Detroit 9, Michigan.

I I n. 1 k.. II—S, gar., tliil. sld. $17.000 
Mūr. 5 k. I k. virš. 1 k. rūs.$22.OOll. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. »11,000 

Į Mūr. nam. 2 |x> 5 k. ir 2 beis. $24,300 
Mūr. 2 po « k. 2 aut. gar. $20,(NIO 

, Mūr. naujas 3 erd. mieg. $22.000
S,A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. (10 St.___________ HE. 4-8202

Pneš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. *

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOK 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybes 
. prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą, Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Oia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
dą vimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti, 
šoka 10,000.

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

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par-

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

— - — ■■■■
*

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

•s

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILLi 

Telefonas — FRontier 6 1882

Rausias muMijsT^
r*’ 15 TOU IR ARTI

NAUJI OIOEII TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTW0 {PANK/A! 
!UHį Merų PATYRIMAS-PISUS IPSĄtlNIKOAS PATAPNAYINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAIbmek 5-9209

MOVINC MOVIHC)

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t UAB ASSN.
6245 S. IVestem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS $ LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St. Chicago 9, ill., YArds 7-Ū145

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St„______________ Chicago 32, 111.

DISTRICT SAVIRGS t LOAR ASSN.
3430 S. Halsted St.,_______________Chicago 8, m.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50,111.. tol. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, III.

BRIGHTON PARKE:NETOLI MAIUjl ETTE l'AltRO
15 metų t» kamb. (3 miegamųjų) 
mūriniu. Guzo Šildymas. Garažus. Pla
tus sklypus. $20.0110. A. Strutis.

BETAS l’IBKISYS I Z $25.000
Mūr. 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

kamb., viršuje (T kamb. botas. Karš
to vandens apšildymas, Rūsyj niekad 
nebūna vandens. Dvigubas mūr. ga
ražas. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

TIKTAI $12.500
5 kamb. namas ant 37 'į pėdų skly

po Marųūette Parke, šildymas karštu 
vandeniu-alyva. Garažas. A. Katilius.

lt IMTAI I* EB KAT?
Tat reikia pamatyti labai tvarkin

gų 6 kainl). namų su puikiu užbaig
tu rūsiu. Nauja gazo šiliiųa, 2 vonios. 
Balj namo galima išnuomoti, ir pa
tiems patogiai gyventi. Vienas blo
kus j Rytus nuo Marąuette Parko. 
Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublle 7-9400

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

R 0 R V I L A
ŪKAI, ESTATE SALES 

2000 W. 50th St. Tel. PKospect 8-5454
tdiiuium '-m..... i...... " "i".iiv.<-.imimMiKiniii|iĮ-|Į£>_.|,|,iil|imnj|lt.ltĮ|WMIu,i„)„l|,,|,n>

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

| modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypus su $1 35.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo įJečiu šildymas. 
Kaina $13,900.

KITUR. 2-jų augštų mūr. I.iąuor 
store ir 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.
I PASITEIRAUKITE mūsų namų 
; sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

I VARPAS Real Esiate
Insurance Notary Pnblic 

5910 So. VVestern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

j Nauj. mūr. 1 tį aukšto, 5 (3 mieg.) 
ir 4 kb. 33 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: 0, 4 ir 3 tr 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $246 
paj. j mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų. 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta, 
idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu. kiekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
Įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6. tik $2,000 įmokėti. 

SKLYPAI:
8055 So. Latrobe st. 78x125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000.
VVestern prie 69, 25 x 125. S5.500.

ŠIMAITIS REALTY, 
?73T W. 43rd St.. CL 4-2390

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5)4 kamo., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įvertintumėt.

TAVERNA IB RESTAURANT, ge
roje vietoje. Duoda pajamų virš 
$100.00 į dienų. Yra 5 kambarių bu
tas, prie tavernos, kuris apšildomas 
karštu vandeniu. Dar yra atskiras 
sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytų biznį.

Ant VVestern Avė. ir 44tb Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip buto 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie- 
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 

I norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitų vietų.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-6900

EVERGREEN PARK 
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgeway

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. 1 Vii 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Sump punip.” Šoninis 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Gn- i 
įima pėsčiam nueiti į bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At- , 
daras vakarais ir visą dieną šešt., i 
sekm. ir pirtnad.

CARTY CONSTRUCTION C0.
HE 4-9368

Brighton Parke — mediniai namai
2 po 5 k. $12,50(1 arba 2 po 4 k. 

$10,500; geras biznis 2-rn žmonėm; 
grosernė su įrengimais ir prsKėrn. 
imtas 3-jų kamb. $2.800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo 
savybė. I’rimsime gerų pasiūlymo

Marųūette Parke mūriniai; 2 butu 
geram stovy. $26,000, o taipgi I'A 
ougš. 6 ir 4 k.; keletas gerų nuo 
galow po 5 ir C k. $18.000—$21,000

Goge Parke mūriniai namai; Nau
jas 2 po 5 k. — $3.3,500, įmokėti 
$6,000; naujas 1 tį augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu 
—• 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri- 
1 niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.

■ $16,500; stiprus mūras: taverna ir
5 imtai. $25,000, mažas jmokėjiinas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. Blshop 7-8340 
2787 Wcst 43rd Street

McHENRY, ILL. 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restrieted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA, j

Tel BEverly 8-4900

Marųuetta ir Brighton Įtarki- 
Mūr. 2 pt. po 2 mieg. c. SU.—$2(1,20(1 
Mūr. 2 |wi 8, c. šlld., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—$10,500 
Med. katedž. 4 kb. S. Slld—$14,000 . 
Vra gen, nuilsto krautuvių, labai pig. | 
i ra pigių tr ,M‘lningų tumių sąrašas

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer Avė., LA 3-3384

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AB 

PARDUOTI NAMUS 
Kreipkitės į

SOPBYCH KKAL ESTATE 
#437 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-8$ 1#
AGENTAS ALEX KANAVER8KIS 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

Gražioje vasarvietėje (Michiana 
Shores) parduodami du sklyDai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi
gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija: Tel. East Chicago 1502-J.

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

4 m. senumo niūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLlffside 4-7450; Res. 

YAnls 7-2048

PAIAMŲ NUOSAVYBE
Mūrinis bungalovv su 5 kamb. bu

tu. Pilni valgomieji abejuose butuose, 
uždaras porčius, pilna pastogė, ir už
baigtas kambarys. Tile vonia, spintos 
virtuvėje, 2 autom, garažas su į viršų 
pakeliamom durim. Prieinamai įkai
nuotas. Apylinkėje 57th ir Pulaski.

K. St K. Realty Corp.
KAMINSKI t KREJCI 
4302 W. 551h Streel
Telei. Lū 2-1700

MISCĖLLANEOPS *

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur
naces), visų dydžių oro včsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero

TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vat 
ryto lld 6 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 8-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
H108 S. Aehland Avė., fYilcago 38, Tll.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mai. Patarnavimai veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

Illilllilllililiiiiilliiiiiiniiiliiinniiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, paaiskelbkite amulklų skelbimų VARPAS Real Estate
•tyrioje. Skeltam, pulte perduoti *»'« "»• Piu-py. I IMI

talonu virginia t ««« Ucmkitc dien. hraujto!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiminiiii."

Biznieriams apsinioka skelbtis l)r<m

BUILDING tt REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III 
jTel.: Y Arda 7-9675 arba CL 4-7450

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

V. 6 I M K U S
Susitarti šaukite TErminal $-5581 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wtllow Springs. 111.

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

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

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vsl.

. vakaro lld 11 vai. vakaro

Builders Gen. Contractors
Atlieka planavimo lr. staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adrešu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

I’Rospect 8-201$ |
6800 SO CAMPBELL AVE. f 

Chicago 29. BL

I

STATYSIME PAGAĮ, UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį Adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PKospect 6-0883

Kalbame lietuviškai

DOMESIO!

Lithuanian dietionary
Angližkai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. Hl.

PER PASADL) KELIAUJI 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo* 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
'Drauge", 2334 So. Oakley Avo. 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais virčeliaia SB

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NE\V 

AIR-CONDITIONED RECTORY 
Every Convenienee 

Top Wages & Room
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
306 W. 4th St. Hinsdale, III. 

Call FAculty 3-1248

SECRETARY
under 40

to eongenial pastot- in beautiful 
alr-cond. office. Light bookkecping. 

Top wages.

ST. ISAAC JOGUE’S
308 W. ith Str. Hinsdale, IU.

Coli FAculty 3-1248

BEIKALINGA GERA VIBF-fA
Holy Redeemer Seselių vienuoly

nui, Evergreen Parke. Gyventi vieto
je arba ateiti. Atskiras karnb. ir vo
nia. Elektrinė indams plauti mašina 
& “garbage disposal”. Visa diena šeš
tad. lr po pietų sekmad. laisvos. Ge- 

i ras atyginimas. Ims švarių, tvarkingų 
į D.P. Reikalinga nors kiek mokėti 
i angliškai. Skambinti — Oollect, GAr- 

den 2-8280, su-siturinma.

, BEAUTY OPERATOR
Pageidaujama kad ,būtų prityrusi 

bet nebūtinai. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera "manieuristė". Išmokysi
me plaukų dažymų, šviesinimų, pus- 

, metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus 
' Balionas, miesto centre — "loop''. Ge- 
j ras atlyginimas ir "tips”. Imsime 
I tvarkingų D. P. Reikia mokėti šiek 
I tiek angliškai. Skambinti DE 2-0250, 

klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

SEWING
MACHINE
OPERATORS

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. E*perience 

with leather helpful.

* PIECE W0RK
* STEADY
* DAYS

Apply in Person 
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

W I L S O N 
A T H L E T I C 

GOODS
8840 W. Palmer

RIVER GROVE, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

HELP WANTBD — MEN

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIECE NORK
* DAYS

* STEADY
Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person 

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

WILSON 
A T H L E T I C 

GOODS
8840 W. Palmer 

RIVER GROVE, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

OOOOO>O0Ck>OOO4XSOOOOOOOOOOOO

Skelbtia “ DRAUGE” apatmOMA. 
ms Jis yr* plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.
oooooooooooooooooooooooooo

Perskaitę ‘‘Draugą’ 
kitiems!

duokite

Parduodamas gražus 5 dalių 
miegamojo k. komplektas “ftvln” 
lovos, šviesaus - “bloncį" medžio. 
Stiklo viršai. ‘‘Foam ruber" mat
rosai. REpublic 7-6608, po 5 v.v.

Parduodamas 2-jų durų alyvinis 
pečius, gerame stovy. Skambinti 
GRovehill 6-1452.

SKELBKITftS “DRAUGE”

HELP VV ANTED — MEN

PI PE WE LDER S
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compreivmr Station. Doyleatown, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill VVelding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration". 

Mušt have Travel Card.

Gali collact J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfleld 8-4481 — Nighta OLlfteld 8-3813
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CHICAGOS ŽINIOS
Didžiulė moterų Laukia svečių

Jęonl Grenci Chicagos Katalikų labdaros
Chicagos arkidiecezijos Kata- organizaei ja, iį rudenį platesnei 

liky Moterų taryba rugsėjo 20 publikai parodys savo įstaigas 
ir 21 dienomis šaukia didžiulę Rugsėjo 22 d. bus galima lanky- 
moterų konferenciją Conrad Hil ti Apvaizdos Šv. Marijos insti- 
ton viešbutyje. Konferencija pra tūtas, 4242 N. Austin Ave., kur 
sidės rūgs. 20 d. 9 vai. 15 min yra globojamos protiniu atžvil 
šv. mišiomis Šv. Vardo katedro- gi'us atsilikusios mergaitės. Rug 
je. Nuo 10 vai. 30 min. prasidės | sėjo 29 d. lankytojai kviečiami 

į St. Joseph’s Home for Friend- 
less, 739 E. 35 str.; spalio 6 d. 
bus galima lankyti Marillac

bus lankoma Atpirkėjo Mokyk 
la Akliesiems 9536 S. Millard 
ave., Evergreen Park.

Pernai metais paskelbus apie 
galimybę aplankyti labdaros į- 
staigas, tuo pasinaudojo net a- 
pie 30,000 žmonių.

, se, kur kapelionas priminė lietu- 
i vių kalbos ir savo tautos pap
ročių puoselėjimo reikalą. Po to, 
4 v. p.p., savuose namuose įvy
ko tėvų susirinkimas, kur kartu 
su mokytojais buvo aptarti svar 
besni mokymo ir auklėjimo rei
kalai. Mokyklos vedėju tėvų ko
mitetas pakvietė J. Varanavičių, 
kuriam talkininkauja p. Balsiai, 
p. Peleckienė, p. Juška, kun. ka
pelionas ir k. Vaikų, jau gimu
sių Anglijoje ,yra palyginti daug 
ir jie mielu noru kartą savaitė
je tėvų atvedami pabuvoti savų
jų tarpe.

— Mirė sav. kūrėjas A. Zuba
vičius. Rugpjūčio 2 d. po sun
kios operacijos Northamptono li 
goninėje mirė Lietuvos kariuo
menės savanoris-kūrėjas Anta
nas Zubavičius. Velionis gimė 
1899 m. gegužės 22 d. Montgai- 
liškių dv., Pabiržės vaįsč. Pane
vėžio apskr. 1918 m. lapkričio 
mėn. stojo savanoriu į besiku
riančią Lietuvos kariuomenę ir 
ištarnavo eiliniu iki 1921 m. spa
lio mėn. Tame laikotarpyje jam

registracija Hilton viešbuty, o 
11 vai. 30 min. — pirmas posė
dis. Vėliau posėdžiai vyks sek
cijomis. Atskirai posėdžiaus Me House, kur yra vaikų darželis 
diciniškos misijos moterys, at- ir bendruomenės centras - 2822 
skirai — draugijų pirmininkės, j W. Jackson blvd.; Spalio 13 d 
atskirai skaučių vadovės, atski
rai Marijos savanorės bei be
sidominčios gilesniu religiniu gy 
venimu (rekolekcijų sąjūdis).
Bus posėdis literatūros komite
to, diskusijų klubių vadovių, 
dvasinio ugdymo komiteto.

Šeštadienį pamaldos bus 9 v.
15 min. Senojoje Švč. Marijos 
bažnyčioje, 9-ta gatvė ir Wa- 
bash. Toliau — bus posėdžiai

Pabaltiečių koncertas
Chicagos Meno instituto Ful-

lerton koncertų salėje spalio 5 ttko <Wva»ti sunkiose kovose

d. 8 v. v. įvyks koncertas, ku- 
augščiau minėtų komitetų, o , rjame dainuos Aliodija Didčiūtč- 
taipgi Padorumo komiteto, in
formacijų komiteto. Smulkesnių

I

informacijų ir programą galima 
gauti Kat. Moterų centre: 506 
S. Wacash ave., Chicago 5, III. 
Į suvažiavimą pakviesta daug 
pirmaeilių paskaitininkų. Kiek-

su Lietuvos priešais įvairiose
vietose — ties Jeznu, Žiežma-

.... . riais, Daugpiliu, Baisogala, Su-
Treciokiene — mezzosopranas „ . ... . „ . . . TTr valkais .Vieviu, Musninkais, U
(gražu kad mūsų Lietuvos ope
ros solistė net ir koncerto skel
bimuose eina pilna savo pavar
de, su lietuviška galūne, nei kiek 
netrumpindama). Toliau — dai
nuos Estijos operos solistas Ee-

tena ir k. Už narsumą buvo ap
dovanotas I ir II laipsnio Vyties

tviename posėdyje numatytos ir į do Rarrisso, kuris yra keletą 
dalyvių diskusijos. ; karĮų koncertavęs Kaune ir lie- į

Ligonių pamaldos tuviams pažįstamas. Į tą koncer'
Motinos Sopulingosios nove-1 taiP^ pakviestas švedų se

nos meto, bazilikoje, esančioje, Pranas Ann-Mari Hanson, taipgi

3121 W. Jackson Blvd., Chica
goje, rugsėjo 20 d. vakarė ruo
šiamos specialios pamaldos li
goninis, kurie normaliai negali 
pamaldose ir tose novenose da
lyvauti. Jeigu jie neturi savo su 
sisiekimo priemonių, gali pašauk 
ti telefonu FRanklin 2-4834 ir 
jiems bus stengiamasi parūpinti 
transportaciją. Bazilikoje bus 
giedama Liurdo Dievo Motinos 
litanija. Vysk. Hillinger ligonis 
laimins su Švenčiausiuoju. Tų 
pamaldų metu iš Chicagos ligo-

Estų operos bosas Otmar Pello. 
Šalia solistų dalyvaus ir Švedų 
Vyrų choras, vadovaujamas Cle- 
rence Johnson.

IŠARTI IR TOLI 
DIDŽ. BRITANIJOJE

— Šv. Kazimiero draugijos su 
kaktis. Šiais metais sukanka 60 

Į metų, kai Škotijoje buvo įkur- 
j ta Šv. Kazimiero Parapinė drau
gija. Draugijos tikslas — orga
nizuoti lėšas savo kunigo išlai
kymui ir judinti lietuvius, tel-

ninių bus nemažas skaičius gai- kiant juos j krūvą. gios garbin. 
lestingųjų seserų. kurios padės gos jr seniausios draugijos su- 
ligonims. kaktis bus paminėta Glasgove

Simfonijos orkestro rugsėjo 15 d., o Mosende — per 
koncertai spalio mėnesio pamaldas.

Šią žiemą Chicagos Simfoni- — Pradeda mokslą. Bradfor- 
nis orkestras ruošia koncertų do lietuvių savaitgalio mokykla, 
seeriją. Jie prasidės spalio 17 d. kuri vasaros metu buvo pada- 
ir baigsis balandžio 22 d. Kon- riusi pertrauką, pradėjo darbą 
ceriai vyks ketvirtadienio va-' rugsėjo 1 d. Pirmiausia tėvai su 
kare 8 v. 15 min. ir ta pati pro- vaikais dalyvavo savo pamaldo- 
grama bus pakartojama penk
tadienį popiet 2 vai. Tokių kon
certų porų bus 28. Be to dar bus 
12 koncertų ketvirtadieniais po
piet 2 vai., su nauja programa.

Kur daugiausiai maudėsi?
Per šios vasaros sezoną Chi

cagos paplūdimiuose maudėsi 
maždaug 6,727,772 žmonės. Dau 
giausiai besimaudančiųjų buvo 
Lojolos parko paplūdimy — iš, 
viso apie 1,455,055.

A. A.

FRANK DIKTUS
Gyveno 4558 So. Paulinu SL
Mirė rugsėjo 14 d., 1957 m, 

8:45 vai. ryte, sulaukęs 68 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 48 m.
PasUNo dideliame nuliūdime 

dukterys: Luey Schmitt, žentas 
Gercy, anūkas Leroy, Jr., Lil- 
lian Hendry, žentas Robert, 
anūkai Robert ir Russell, bro
lio duktė Sophie Dzendolet ir 
jos vyras Adam, brolio sūnus 
Alek Diktoy, puseserė Jose
phine Grigaliūnas, jos vyras 
Charles, pusbrolis Alek Ambert 
ir jo žmona Magdalena ir jų 
šeima, daug Iptą giminių bei 
draugų ii- pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijoje ir Unity Pašalpos 
klube.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudetkio koplyčioje, 460 5 So. 
Hermitage Ave. laidotuvės i- 
vyks ketvirtadienį, rugsėjų 19 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. F’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka: dukterys ir vi
si kiti giminės.

I^iid. direkt. John F. Eudei
kis. tel. YArds 7-1741.

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

tas

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašai*-* 
niežėjimą ilgos vadinamos P8ORLA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtūstančlos suskilsios odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos Ilgų. I>e
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. *1.26, lr *1.60.
Pirkite vatsttnėseCkl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee. Wlse.. Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Ml
chlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo
ney order J

EEGUIiO, Department D., 
M18 VV. Eddy Rt- Chicago 84. III,

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per lalftkus. Bus grei- 
ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės f:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

i
THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų nažnmo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tatv 
posnus pinigas. Paaidėję taupinins pas mos gausite ne tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, ož karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patognmni Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemiikiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rąžykite dėl informacijų. - Mfisų tortas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadlenj nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8 
Tre>4a<ilen) uždaryta visą dieną, o HeAtadlenJ nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

........................ ............... -......................................................

—r.'~

SAUGO GINKL. PAJĖGOS

Tautinės gvardijos dalinys prie centrinės augštesniosios 
mokyklos Little Rock, Ark.,, kur šiuo metu sukelti rasiniai 
neramumai. (INS)

Kryžiais ir medaliu už dalyvavi
mą kautynėse atvaduojant Klai
pėdos kraštą. Be to A. Zubavi
čius buvo apdovanotas Lietuvos 
ir Latvijos Nepriklausomybės 
dešimtmečiui paminėti meda
liais. Jaunas būdamas jis daly
vavo ir sporte, laimėjęs už 10 
km. bėgimo rekordą specialų pa 
žymėjimą. Tremtyje velionies gy 
venimas buvo sunkus. Būdamas 
menkos sveikatos,turėjo sunkiai 
dirbti, o sielvartas dėl tėvynės ir 
ten likusios šeimos dar labiau 
slėgė jo pečius. Lietuvoje yra 
likusi velionies žmona, sūnūs ir 
duktė.

A. a. Ant. Zubavičiut North- į 
amptono lietuvių pastangomis, 
gražiai palaidotas Kingsthorpe, 
R. Kat. kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo ne tik gausus būrys 
lietuvių, bet taipgi nemažai lat
vių, anglų ir lenkų. Atsisveiki
nimo žodį tarė DBLS vietos sky
riaus pirmininkas A. Barančiu- 
kas ir L. Švalkus.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

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

JOSEPH MONTVILLE

Gyveno 1336 
Cicero, Illinois.

So. 50th Avc., 1

Miie rugsėjo 14 d.. 1957 m. I 
popietų, sulaukęs 88 m. amž.

- Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime ( 
žmona Elzbieta (Miniat), sū- i 
nūs: kunigas Edmund Mont- 1
vii, S. J. (Detroito uni v. prof.), 
VValter, marti Alice, Joseph ir 
Alfred; dukterys; Helen Thomp- 
sett, jos vyras Charles, Jose
phine Moore, jos vyras Albert, 
vienuolika anūkai ir penki pro- 
anūkai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Vaido draug., 
T.T. Marijonų rėm., šv. Kazi
miero Seserų rėm.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 5<»th 
Ave. Laidotuvės įvyks antrad., 
rūgs. 17 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, 
ir dukterys.

Laid. direkt. Ant. B. Petkus, 
tet. TOwnhall 3-2108.

Pirki! Apsaugos Bonus'

Mirus
A. | A.

MAGDALENAI SKLADAITIENEI, 
jos vyrui, dukterims ir sūnums reiškiame giliausią 
užuojuatą ir kartu liūdime.

Pr. ir R. Mickevičiai ir 
M. Andriušienė

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

681? SO WFSTERN AVE ’410 S0. 50th AVE 

CHICAGO, ILL CICERO. ILL

r9i9toi»ai GRovehill 6-2345 srba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8800 —- 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kltoee miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansu patarna- IflK Mes turime koplyčias'
vimas dieną ir nak- flV J& vsose Chicagos iri

I tį. Reikale Saukti _ , Roselando dalyse ir I

i mus. tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tek SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tek YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, Hl Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-1213,
2314 W. 23rd PLACE Vlrglnla 7-6672

^NČeJuNERAL HOME
1424 S. 50th Ave, OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranga
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, 1957 m. rūgs. 16

X Ona Kuzmaitė, nauja Don 
Varno Amerikos legionierių pos
to bendradarbių pirmininkė, bu
vo iškilmingai įvesdinta į savo 
pareigas praeitą trečiadienį, rug 
sėjo 11 d., Jayce restone. Senoji 
pirmininkė Valerija Stanaitienė 
tuo laiku perdavė savo pareigas 
jai. Iškilmės vyko banketo me
tu. Ta proga narės, kurios dar
bavosi per dešimt metų buvo pa 
gerbtos: Evelyn Balchunas, Bar 
bara Bonzin, Aldona Brazis, A- 
melia Karlavich, Virginia Kubin, 
Joana Leberes, Elizabeth Mate- 
vich, Stella Mažeika, Grące ir 
Mary Mc Donough, Joan ir Ju- 
dith Shulmistras, Pearl Strode 
ir Lorraine Varnis. Vakarui va
dovavo Ona Shulmistrienė; kal
bas sakė Elena Zurienė, J. Gu
delis ir kun. Petras Cinikas, 
MIC., kuris pavadavo kun. An
taną Švedą, MIC., Don Varno 
posto nuolatinį kapelioną.

X Liuda Bartašienė, Mar
ąuette grožio salono savininkė, 
praneša savo klientėms, kad nuo 
rugsėjo 16 d. savo grožio salo
ną perkelia į naujas patalpas. 
Nuo minėtos dienos prašomos vi 
sos ponios ir panelės kreiptis 

1 tais reikalais nauju adresu: 
7224 So. Rockwell St., telef. 
PRospeet 8-3374 (telefonas lie
ka tas pats).%

X Rožė Maziliauskienė gavo 
iš Lietuvos dovanų: staltiesę, 
namuose austą, gintaro išdirbi
nių, žemaitiškas žiuriutes, gin
taru puoštas .medinį peilį, ša
kutę ir šaukštą — jos tėviškės 
kieme augusio kriaušės medžio.

Taip pat Ona Aleliūnienė ga
vo rankšluosčių, kaklaraiščių ir į 
kit. rankdarbių.

Jos džiaugiasi gautomis dova 
nomis, ypač audiniais, nes Ame
rikoje Lietuvos kaimo audiniai 
vis retėja ir darosi brangesni 
už auksą. -

X Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų (3) seimelis įvyks 
spalio 6 d. Chicagoje, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 33 g-vė ir 
So. Lituanica Avė. Pradžia — 
2 v>al. p.p. Nuoširdžiai kviečia
mos draugijos, organizacijos ir 
pavieniai asmenys, atjaučią se
selių pasišventimą, atvykti į šį 
seimelį Ir kartu su rėmėjomis 
nors dalinai prisidėti prie lietu
viškų įstaigų palaikymo.

X Elena Kulhanek (Čaikaus- 
kaitė), įgyvenanti Westmont, III., 
daug darbo pašvenčia kilniems 
tikslams, savo auka, darbu ir 
dovanomis paremdama ypatin
gus parengimus ir katalikiškas 
įstaigas. Pastaruoju laiku ji 
daiug rūpesčių skiria prie Tėvų 
Marijonų seminarijos Clarendon 
Hills, III., kuriamai naujai pa
rapijai.

Nei šaltis nei lietus, nei kitos priežastys n esulaikys šių 13 Chicagos paštininkų, kurie gy
ventojams pasitarnaus šiomis naujomis mašinomis. Šios mašinos yra trijų ratų ir apsaugo
tos nuo oro atmainų; jos yra 7V2 arklio jėgų stiprumo. Atvaizde matome Chicagos pašto vir
šininką Carl Schoeder ir Emmet F. Byrne, kong reso narį. .(INS)

PRAMONININKAI PAGERBS 
INŽ. ANTANĄ RUDĮ,

Antradienį, rugsėjo 17 d. La 
Šalie viešbutyje įvyks Illinois 
pramonininkų sąjungos (Illi
nois Manufacturer’s Associa
tion) pietūs, kurių metu bus pa
gerbtas lietuvis pramonininkas 
inž. Antanas Rudis, Rockwell 
Engineering Co. prezidentas. In
žinierius Antanas Rudis kartu 
su dviemis kitais pramonininkų 
sąjungos nariais G. C. Whip- 
ple ir H. A. Shelby sėkmingai 
pravedė kongrese labai svarbų 
JAV biznieriams įstatymą. Pa-

INŽ. A. RUDIS

gal šį įstatymą * (Public Law 
85128) JAV firmos galės už
sienyje gauti svetimų kraštų pi
nigais kreditus iš fondų, kurie 
susidarė už JAV eksportuoja
mus žemės ūkio produktus. 
JAV, likviduodamos savo mil
žiniškus žemės ūkio produktų 
perteklius, dalį jų pardavė sve
timoms valstybėms, daugiausia 
Europos, Azijos, Afrikos ir P. 
Amerikos kraštams. Užsienio 
valstybės už gautus produktus 
sumoka savo valiuta, kuri pasi
lieka vietoje ir JAV vyriausy
bės sutikimu naudojama tų vals 
tybiu ekonomijai kelti. Tokių 
svetima valiuta fondų susidarė 
apie 3 bilionai dolerių. Svetimų 
kraštų vietinės firmos plačiai 
naudojasi tais fondais, skolinda- 
damosios pinigų savo įmonių 
kapitalinėms investicijoms ir a-

pyvartai. Amerikiečių firmos, 
esančios svetimuose kraštuose, 
negalėdavo naudotis šių fondų 
lėšomis. Illinois pramonininkų 
sąjunga iškėlė sumanymą, kad 
žemės ūkio produktų eksportą 
tvarkančiame įstatyme būtų pa
darytas pakeitimas, leidžiąs 
bent 25% gautų už produktus 
lėšų naudoti kredituojant ame
rikiečių firmas, turinčias savo 
skyrius užsienyje. Šiam suma
nymui vesti Illinois Manufac
turer’s Association sudarė trijų 
asmenų komisiją, į kurią įėjo 
ir mūsų tautietis inž. Antanas 
Rudis. Komisijai teko nugalėti 
daug kliūčių. Keletą kartų lan
kytasi Washingtone, kalbėtasi 
su Atstovų Rūmų ir Senato a- 
biejų partijų vadais. Daugiau
sia sunkumų sudarė tai, kad 
šiam sumanymui oficialiai pasi
priešino Eisenhowerio administ 
racija. Tam tikrais sumetimais 
priešinosi žemės ūkio sekreto
riaus pavad. Mr. True D. Morse. 
Tačiau dėka komisijos narių e- 
nergingoms pastangoms, o ypač 
A. Rudžio plašioms pažintims * 

’ su abiejų partijų kongresma- 
nais pagaliau pavyko pravesti 
įstatymo projektą ir šiandien šis 
Illinois Manufacturer’s Associa
tion iškeltas sumanymas tapo 
įstatymu. Šis naujas įstatymas 
turės didelę reikšmę amerikie
čių firmoms, turinčioms biznio 
reikalų svetimuose kraštuose. 
Joms bus žymiai palengvintas 
kreditų gavimas užsienyje, kur 
jaučiamas didelis kapitalų trū
kumas ir ligšiol skolinant pini
gus tekdavo mokėti labai augš
tas palūkanas, siekiančias ligi 
16 — 24%.

CHICAGOJE
Šv. Ksavero kolegijoj 600
Šv. Ksavero kolegijoje, esan

čioje pietinėje Chicagos dalyje, 
įsikūrusioje, naujuose rūmuose, 
šiemet studenčių įsiregistravo 
25% daugiau, kaip pernai me
tais — iš viso 600. Studenčių 
bendrabuty yra apie 100. Va
karais bus specialus kursas su
augusioms.

110 METŲ KALĖJIMO
Kriminalinis teismas Chicago

je nubaudė Robertą Maslowski, 
16 .m. amžiaus, 110 metų kalė
jimo. Jis buvo vadas tų, kurie 
nužudė 48 m. amžiaus motelio 
savininką Charles Styrsky. Kiti 
nužudymo sėbrai taipgi sunkiai 
nubausti: David Clark, 15 m., 
ir Gerald Pelzer, 16 m., gavo 
iki 99 m. kalėjimo.

PUSRYČIŲ KONKURSAS
Illinois Agrikultūros sąjunga 

paskelbė konkursą plakato, ra
ginančio valgyti stipresnius pus
ryčius. Iš viso paskirta 2,150 
premijų.

Galima studijuoti 
šeštadieniais

Mundelein kolegija (mergai
čių) įsivedė kaikuriuos studijų 
kursus šeštadieniais. Pvz. šešta
dieniais galima studijuoti lite
ratūrą, ispanų kalbą ir gauti 
universitetinius kreditus.

Butų kolonija pietinėj 
Chicagoje

Pietinėje Chicagos dalyje — 
ties 64 gatve ir Nashville — 
pradėta statyti 500 namų, kurie 
kainuos apie $10,000,000. Stato 
Finitzo Bros. Namas vienai šei
mai, ant sklypo 125 pėdų ilgu
mo ir 30 platumo, kainuos $16, 
950 ir daugiau.

Sužeistą susiuvo 300 
dygsnių

Frank Srb, 22 m. amžiaus vy
ras, Chicagoje įvykus automobi
lio nelaimei, buvo taip supjaus
tyta kito nelaimės partnerio, 
kad gydytojai jį siuv.o kelias va
landas, panaudodami net 300 
dygsnių. Įpykęs automobilistas 
jam peiliu padarė dvi net po 10 
colių ilgumo žaizdas. Kitos žaiz
dos buvo mažesnės.

Paskaitų serija
Charles Carroll Forum spalio 

20 d. 3 vai. p.p. Palmer viešbu
ty pradeda savo 21-lą paskaitų 
ciklą. Tą dieną kalbės to foru
mo įsteigėjas prel. J. Magner, 
pasakodamas apie kelionę palei 
Bambuko Uždangą į Australiją. 
Jis pademonstruos savo padary
tus naujus filmus. Lapkr. 24 d. 
kalbės rašytojas dr. R. Pattee, 
grįžęs iš kelionės į Afriką ir ry
tinius kraštus. Jis kalbės apie 

-naujų valstybių susikūrimą tuo
se regionuose. -

VOGĖ IS BEPROČIŲ .
Susekta, kad Psichopatinėje 

ligoninėje, Chicagoje, išeikvota 
$316,157.16. Buvo vagiama maž 
daug po $50,000 kasdien, Tardo
ma keletas tarnautojų.

Tikybos pamokos
Valdines miesto mokyklas lan 

kantiems katalikų vaikams yra 
suorganizuotos tikybos pamo
kos, kurios gausiai lankomos. 
Praeitais mokslo metais jas Chi
cagoje lankė 47,533 moksleiviai. 
Šiemet jų skaičius gali net būti 
didesnis.

Sūnūs kunigai tėvų jubilėjuj
Kai praeitą šeštadienį Frank 

A. Menarik su žmona Chicagoje 
šventė auksinę savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį, iškilmėse da
lyvavo ir jų du sūnūs kunigai.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų 9 skyrius rengia Pantry 
Shower, skiriamą šv. Antano pa
rapijos seselėms; tai ivyks Šv. An
tano parapijos salėje rugsėjo 18 
d., trečiadienį, 7 vai. vak. Prafeo 
me visų dalyvauti, o ypač kviečia
mi atsilankyti mokyklos vaikučių 
tėveliai.

Vaidyba
— Vyčių sendraugių kudpos su

sirinkimas įvyks rugsėjo 17 d. 
Lietuvos Vyčių svet., 2451 W. 47th 
St., 8 vai. vakare.

Prašome visus narius susirink
ti, nes susirinkimas svarbus tuo, 
kad bus pranešta buvusio pikniko 
rugsėjo 15 d. rezultatai; bus ii 
kiti svarbūs nutarimai.

Valdyba,

navo pripažinimą vienos žymiau
sių Amerikos pramonininkų są
jungos narių tarpe.

Illinois Manufacturer’s Asso
ciation šio įstatymo priėmimo 
proga išleido, specialų biuletenį, 
kuriame smulkiai aprašoma į- 
statymo reikšmė ir iškeliami ko
misijos narių nuopelnai tam į- 
statymui pravesti. A. B.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮREHGTI NAUJĄ

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-GONDFTIONER

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

GAZU AR ALYVA

Rugsėjo 17 d. įvyksiančiuose 
pietuose bus plačiai paaiškinta 
priimto įstatymo reikšmė, taip 
pat apsvarstyti to įstatymo 
vykdymo klausimai, pvz. sveti
ma valiuta paskolų paskirtis, 
kas gali tomis paskolomis naudo 
tis, kuri ir kaip kreiptis dėl jų 
gavimo, o taip pat kuriose vals
tybėse bus galima gauti.

Yra labai malonu, kad mūsų 
tautietis savo veikimu užsitar

STATYBAI 
IB NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Railų 
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO. LEE’S AUTOMATIC HEATING

.. „ . . , metų vedybinio gyvenimo su-X Marijona Melkienė, gyv. * . * ..
kaktį ir tą pačią dieną jie susi- 

3248 So. Green St., Bridgeporto laukė naujo šeimo8 nario Ne.

STASYS LITWINA8.
3039 Se. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštini atidara kasdien ana 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Oe 
Cicero,

Cicero Avė. 
ni.

TOtilM 8*6670
BUm

ANTANAS LIOUTZS, sav.

X Seserų pranciškiečių pra
mogėlė, kuri įvyko rugsėjo 8 d. 
610 E 88 St., gražiai pavyko. 
Tam tikslui uoliai pasidarbavo 
M. Kondrotienė, H. Kulhanek, 
A. Snarskytė ir U. Mažeikienė. 
Padėka priklauso svečiams iš 
kitų kolonijų bei skyrių, dovanų 
aukotojams, geradariams už at
vykimą bei paramą ir bendrai 
visiems,-oms, kurie parėmė šį 
parengimą. Pelnas skiriamas ar
tėjančiam seimeliui, kuris bus 
spal. 6 d. šv. Jurgio parapijoj.

X Viktorui Jarošfinui 2446 
West 46 Place, už trečią mėne
sį sergant namuose, Leonardas 
Jankauskas įteikė $200.00 čekį.

Pirkit Apsaugos Bonus!

kolonijos veikėja, vardadienio 
proga susilaukė širdingų sveiki
nimų iš savo giminaičių, drau
gių, pažįstamų ir kaimynų. Bu
vo gausiai apdovanota. Poniai 
Melkienei palinkėta sveikiausių 
ir ilgiausių metų.

X Tėvai jėzuitai visus kviečia 
į Amerikos kankinių jėzuitų 
šventę, kuri įvyks rugsėjo (Sep
tember) 22 d. 3 vai. p.p. nau
juose namuose, 5620 So. Clare- 
mont Avė. Cia bus gera proga 
pamatyti naujus t. jėzuitų na
mus, kurie yra pažiba mums, lie 
tuviams, o ypatingai mūsų jau
nimui. Visų mūsų atsilankymas 
bus tinkamai įvertintas.

X Clara ir Aibert Širvinskai
džiaugiasi susilaukę sveiko lr 
gražaus sūnelio rugsėjo 2 d. Tą 
dieną širvinskai šventė vienerių.

mažiau tuo džiaugiasi ir žino
ma Brighton Parko veikėja He
len Širvinskienė, susilaukusi pir
mo anūko ir tapusi močiute.

X Antanas Uksas, ilgametis 
Bridgeporto gyventojas, pergy
veno sunkią operaciją; ejna ge
ryn. Uksas yra stambus gerų 
darbų rėmėjas.

X Naujajame “Kristaus IaI-
vo” numeryje rašo: kun. Juozas 
Prunskis — “Jaunuolis karste ”, 
Myk. Muraitis — “Žemė be ku
nigų”, B. Mikalauskas — “Įdo
mus paklydėlio atsivertimas”, 
“Žmogus 'ir jo mirtis”, M. — 
“Geros akys”, K. Baras — “Ke
lionė į amžinus rūmus”..., “Apie 
gydytojų pasaulėžiūrą”. Be to, 
duodama įdomūs klausimų ir at
sakymų bei žinių iš liet. ir kat. 
pasaulių skyriai.

=

Jau laikas užeiti j...
MUTUAL

FEDERAL SAVI
ir pradėti planingai Ir reguliariai

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 10S5 M.

Mes visados esame pasiruošę Joms patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AHD LOAH ASSOCIATIOR

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

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

BERNUKAI — PADEGĖJAI

Šeši berniukai, 11-13 metų am 
žiaus, prisipažino padegę Connor 
Hardwood Products bendrovės 
sandėlius 2558 S. Damen avė., 
Chicagoje. Gaisras padarė $200, 
000 nuostolių. Padegė birž. 2 d., 
uždegdami sunkvežimį su dėžė
mis. Vienas iš tų padegėjų pri
sipažino trečiadienį padegęs 
Whitter pradžios mokyklą, pa
darydamas $2,000 nuostolių. Jis 
• • * 
buvęs piktas ant mokytojo.

KXKXKXXKXXXX>OOOOOOOOCOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAITJUS, PATOBULINTUS 
JAV 1SSS M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką.

elektronikos parduotuvę

imatės - Service)
Has. In*. A. SEMRNAS 

3321 8. Halsted —• OUffslde 4-5665 
Atdara: kašdlen 0—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 0—0 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

VIKTORO KOZICOS 
Lletnvišks gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WE8TERN AVE. PR 8-95SS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. l

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir. po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį toks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose JuA.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių air ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu, mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesne kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

'=a ...... .... ......... -t------- '=^

KAS TIK TURI GERA SKOMJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ Z

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

t


