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Prancūzų finansų ministeris nusileido ūkininkams
Sovietų Sąjungos planai

eina į galutinę formą
Londoniškis „Intelligence Digest“, dažnai patiekiąs retų žinių, 

Nr. 226 talpina savo korespondento raportą, kuriam jei patikėti, 
Rusija dabar faktinai jau valdoma (preciziškiau sakant, po domi
nuojančia įtaka) karinės juntos - klikos: maršalų Konievo, Žuko
vo, SokOlovskio ir armijos generolų Antonovo ir Kurassovo.

Rusų energijos padidėjimas — ■ -------- —■
net keliuose frontuose kartu uždarymas Vladivostoko uosto 
(Vladivostoko, Afganistano, Si-į (Sibire) rodo militarinį skubotu- 
rijos), esąs paseka tos kariškos
piramidės, kurios viršuje „penki
didieji“ su Žukovu priešaky, o 
apačioje stambi karininkijos gru 
pė.

Juntos „spiritus movens“, at
seit, energingiausi vyrai esą — 
ne seniai, bet, palyginti, jauni 
vyrai Antonov ir Kurassov, la
bai palaikomi maršalo Konievo, 
atstovaują militarinį oportuniz
mą, („nepražiopsoti veltui pro
gų“), o to išdavoje kaip tik ir su
formuota kieta politika Artimuo 
se Rytuose, su centru Sirijoje, 
kokią ją šiandien matome visai 
realiai.

Admirolas Gorškov, vyr. va
das — raud. laivynui esąs tos 
politikos bene smarkiausias rė
mėjas, bet į „penkių didžiųjų“ 
juntą neįeina. Malenkovo su sėb
rais iš politbiuro išstūmimas 
esąs karinės juntos darbas (o ne 
Chruščevo), mat, kam jis siekęs 
gerinti pragyvenimo standartą 
plačioms masėms, sumažinant 
ginklų gamybą, gal net kariuo
menę.

Pragyvenimo lygis

Kadangi „penkių didžiųjų“ ka
rinė junta, žinoma, nesijaučia tu
rinti politinio patyrimo, kad ne
sukeltų prieš save platų liaudies 
nepasitenkinimą, kuri militari- 
nio avantiūrizmo vieton geriau 
norėtų sotesnio gyvenimo sau, gi 
liaudies pragyvenimo lygis vis 
dar labai žemas, jie laikinai pri
versti esą dangstytis Chruščevu, 
kaip politine iškamša, bet tik
ruoju karininkijos fetišu esąs Mi 
kojanas, ne tik kaip gudrus ir 
inteligentiškas, bet kaip ne rusu 
ir nusikratyti bus lengviau, iš
mušus valandai.

Karinės juntos spaudimas 
prieš nusiginklavimą vis stiprė
ja, ar gal ir pati junta susidarė 
pasekmėje kaikurių kremlininkų 
pvz. Malenjcovo pernelyg balsiai 
deklamuoto n u s i g i n klavimo 
„troškimų“.

Iš politinių įtampos centrų

„Intel. Digest“ patikimiausi 
korespondentai patiekė specia
lius raportus iš visų politinių 
įtampos centrų pasauly, kurie, 
girdi, priešingai p. Dulles rami
nimams (tranąuilization) rodo, 
kad aštri ir didelė krizė bręsta 
Artimuose Rytuose. Tai betgi 
visai ne atsitiktinai turį ryšio su 
kitu faktu, kuriuo nei vienas 
kompetentingas stebėtojas šian
dien negalį abejoti: Rusijos už
sienių politika griežtėja, o jos 
planai įgauna skubotumo, su pa
grindiniu taikiniu į Artimuosius 
Rytus, kaip į naftos rezervuarą, 
kurį atkirtus, būtų tuoj parklup
dyta Europos pramonė.

Bet tai ne viskas: izoliacinis

mą, misteriškus „parengimus“, 
kur greičiausia manoma „duoti 
darbo“ Kinijai, satelitui su 600 
milionų galvų. Lengviausia betgi 
išjudinti arabus, tuos ugningus 
žmones, kurie visada sau nori — 
daug gauti ir nieko neduoti. Si
rija buvo be galo gudrus Mas
kvos parinkimas mauro rolei, 
per ją teka vamzdžiais kaimyni
nio Irako nafta, gi pati Sirija jos 
negamina, taigi ir neužinteresuo- 
ta pajamom ar jų nutrūkimu. 
Egiptas rusų povandeninių laivų 
bazė, plius iš seniau Albanija. 

Rusai bando jėgas

Žinant, kad Hitleris su 40 po
vandeninių laivų Atlante daug 
bėdos jankiams pridarė, Vidur
žemio jūrai paralyžuoti užteks ir 
25 rusų povandeninių laivų, gi ši 
jūra yra naftos transporto arte
rija visai Europai. Tuo pačiu lai 
ku Afganistanas jau daromas 
trečiuoju satelitu, atidarant ru
sų invazijai vartus į Pakistaną. 
Remdami sukilimą Omano kuni
gaikštijoj, rusai išbando jėgas. 
Jemeno kronprincą baigią pa
lenkti savo pusėn, jau pasiuntė 
ten 25 rusų MIG-17 lėktuvus bei 
10,000 tonų amunicijos. Palesti
noje tarp arabų, ypač apie Naza
retą, kur arabų yra dauguma 
(daug iš jų jau krikščionys) su
gaudyta lapelių, kurtuose rašo
ma, kad arabai būtų pasiruošę ir 
skaitytus! su Nasserio pagalba, 
jei tik jie norėtų bendradarbiau
ti, o mūsų nenugalimas sąjungi
ninkas (Rusija) ir Islamo kar
das pasirūpins, kad ateityje būtų 
sukurta nauja Arabų — Palesti
nos valstybė, atkertant Izraelio 
teritoriją.

Rusai jau kursto ir Iraną rei
kalauti Bahrein salų, žadėdami 
paramą.

„Intelligence Digest“ baigia 
rugsėjo mėn. vedamąjį pastam- 
bintu šriftu:

„Rusijos planai eina į galutinę 
formą — finalą. Ar jų rezultatu 
galės būti jau šio rudens žygiai, 
kas gali pasakyti. Galėtų ir taip 
būti. Šiaip, ar taip, yra pasiekta 
tokia stadija, kad planai arba 
turi būti realizuoti artimiausių 
18 mėnesių laikotarpyje, arba ap 
leisti. Jokių ženklų tokiam aplei
dimui, deja, nesimato'*.

St. Bijūnas

KALENDORIUS
Rugsėjo 21 d.: šv. Matas, apaš 

talas - evangelistas; lietuviški: 
Mantvilas ir Visekinte.

Rugsėjo 22 d.: 15 sekm. po
Sekminių; šv. Tomas Vilanovie- 
tiB; lietuviški: Vyrmantas ir 
Mantautė.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:52. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

Amerikietis kalinys 
davė gerą pamokę
jaunimo delegacijai

ŠANGHAJUS, rūgs. 20. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pirklys Hugh Redmond, 37 metų, 
iš Yonkers, N. Y., bolševikų nu
teistas kalėti iki gyvos galvos 
už „šnipinėjimą“, išbarė ameri
kiečius jaunuolius už valstybės 
departamento įsakymo sulaužy
mą.

Amerikiečiai jaunuoliai, daly
vavę tarptautiniame jaunimo fes 
tivalyje Maskvoje, nuvyko į rau
donąją Kiniją, nors buvo valsty
bės departamento įspėti nevykti.

Kinijos komunistai leido pasi
kalbėti Šanghajaus kalėjime ame 
rikiečių jaunuolių delegacijai su 
Hugh Redmond, kuris juos paba
rė už Jungtinių Amerikos Vals
tybių įstatymo laužymą.

Redmond, kurio žmona yra bal 
tarusė Milwaukee, Wis., pareiškė 
amerikiečiams, kad komunistai 
pradžioje žiauriai su juo elgėsi ir 
labai prastai maitino. Jis neteko 
visų dantų. Dabar geriau.

Komunistai jį areštavo 1951 
m., bet nuteisė 1954 m.

Naujas Amerikos
Legionierių vadas

ATLANTIC CITY, N. J., rūgs. 
20. — John S. Gleason jr., Chi
cagos bankininkas, Pacifiko ka
ro veteranas, vakar išrinktas 
JAV legionierių vadu legionierių 
suvažiavime.

Naujas Amerikos legionierių 
vadas Gleason vadovaus 2,800,- 
000 narių organizacijai.

Vengrijos sostinėje
BUDAPEŠTAS, Vengriją, —- 

Vengrijos sostinėje Budapešte 
eina gatve žmogus ir nusispiau- 
na kelis kartus.

Iš paskos išgirsta jis įspėji
mą:

— Drauge, būk atsargesnis; 
taip viešai nekritikuok sistemos.

• Saudi Arabijos karalius 
Saud rugsėjo 28 dieną atvyksta į 
į Siriją, pranešė Sirijos užsienio 
reikalų ministeris.

Valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles kalba Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos sesijo
je. Jis prašo vieningos veiklos su
stabdyti sovietų lindimą į Arti
muosius Rytus. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Raudonosios Kinijos priėmimo į Jungtines Tautas klausimas 
vėl padėtas į JT lentyną metam.

— Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Gromyko va
kar puolė Vakarus, kad raud. Kinija nebuvo priimta į Jungtines 
Tautas. Sovietai ketina dar kartą kelti raud. Kinijos priėmimo į 
JT klausimą.

— Respublikonų opozicija rūgsta, kad prezidentas Eisenho- 
weris paskyrė Robert McKinney iš New Mexico į tarptautinės ato
minės energijos agentūrą. McKinney aštriai kritikavo Eisenho- 
werį, palaikė Adlai Stevensoną prieš jį 1952 ir 1956 m.

— Valstybės sekretoriaus Dulles įspėjimui Rusijai, kad ji da
ro „rizikingą žygį“ ginkluojant ir žadinant arabų valstybes į karą, 
pritarė daugumas Jungtinių Tautų delegatų. Tačiau Japonijos 
užsienio reikalų ministeris Fujiyama pasakė, kad Dulles kalba gali 
„išprovokuoti Sovietų Sąjungą užimti savo poziciją“ Artimuose 
Rytuose.

„ Legionierių Joną S. Gleasoną, 42 m., Chicagos bankinin
ką, sveikina jo žmona tuojau po išrinkimo jį JAV legionierių

~ vadu Atlantic City, N.J.. Gleason, šešių sūnų tėvas, užima 
W. C. Daniel iš Danville, Va., vietą. (INS

Vienuolės sudaro pavojų
komunistinei vyriausybei

SAN MARINO, rūgs. 20. — Katalikų vienuolės nepaklausė 
komunistinės Marino vyriausybės uždaryti jų vedamą mokyklą. 
San Marino yra vienintelė komunistinė vyriausybė vakarinėje Eu
ropoje.

San Marino respublika užima 
38 kvadratines mylias. Gyvento
jų yra 12,969, daugiausia italai,
(1951 m. duomenimis). Gyvento
jai beveik 100 proe. katalikų ti
kėjimo, vartoja italų kalbą. Pini
ginis vienetas vadinasi lira. Res 
publikos sostinė yra San Marino, 
turinti 2,000 gyventojų. San Ma
rino yra mažiausia ir seniausia 
respublika pasaulyje. Ji sudaro 
beveik 1 dešimtą dalį New Yor
ko miesto. Sakoma, kad San Ma
rino įsteigta 350 m. po Kristaus.
Valstybėje yra keletas pradžios 
mokyklų ir gimnazija.

Rinkiminė kova ir įstatymai

šioj mažoj respublikoj tik dėka 
keistos rinkimų sistemos. Rinki
mai numatomi šiais metais ir 
balsavimuose gali dalyvauti visi 
buvę San Marino gyventojai, ku
rie šiuo metu gyvena kituose 
kraštuose. Paskutiniuose rinki
muose prieš du metus, 100 bal
suotojų dalyvavo ir iš Amerikos.
Komunistai pasikviečia balsuo
tojų iš Prancūzijos, Italijos ir 
kitų Europos kraštų ir tikisi vėl 
laimėti rinkimus. Komunistai 
valdo San Mariną nuo II Pasau
linio karo pabaigos.

Mokykla veikia, valdžia braška

Bolševikai bijodami, kad ne
pasprūstų valdžios vairas iš jų 
rankų po pastarųjų rinkimų, už
darė Santa Chiara vienuolyno pimo atmosferoj Jordaną galėtų 
mokyklą, tačiau motina Veroni-| pasidalinti Irakas ir Saudi Ara-
ka Serri šią savaitę mokyklą vėl 
atidarė. Bolševikų valdžios at
stovai savo posėdyje nutarė pra
dėti akciją prieš mokyklą, tačiau 
šiuo metu jie nebeturi daugu
mos. 1955 metų rinkimuose jie 
turėjo 35 vietas, š. m. birželio 
mėn. penki komunistai ir socia
listai paliko kairįjį sparną ir įs
teigė vadinamą nepriklausomų 
socialistų partiją. Tai suskaldė 
balsus į 30 prieš 30 atstovų. Pra
ėjusį ketvirtadienį vėl vienas kai

riųjų partijos narys Attilio 
Giannini perėjo į nepriklausomų
jų socialistų grupę ir dabar ko
munistinė vyriausybė beturi tik 
29 vietas prieš 31-ną opozicijos 
vietą. Dėl to seselės atidarė savo 
mokyklą, sudarydamos bolševi
kiniam režimui dar didesnį pavo
jų- Kai paslydo

INDIANAPOLIS, rūgs. 20. — 
Gyventojų surašymas Keturi asmenys žuvo, kai vienas 

VILNIUS, okupuota Lietuva, automobilis paslydo į kitą sli- 
— Po poros metų visoj sovietų džiame kelyje.
kontroliuojamoj teritorijoje bus —;--------- 7
vykdomas visuotinis gyventojų' Keturi gaisrai
surašymas. V. Grikaitė iš statis- SENECA, III., rūgs. 20. — Sia-
tikos valdybos reikalauja įsidė- me miestelyje šiandien anksti 
mėti, kad kiekvienas gyventojas keturi gaisrai buvo. Įtariami pa
turėsiąs aiškiai pasisakyti savo degėjai. Miestelis turi 1,500 gy- 
tautybę ir gimtąją kalbą. 1 ventojų.

Radimas naftos versmių gali
atnešti Jordanui nelaimę

SAFARA, Jordanas. — Jordanas savo rytinėj uoluotoj dyku
mos daly jieško naftos versmių.

Jei pavyktų tokią versmę su
rasti, daug ekonominių sunkumų 
galėtų būti pašalinta.

Bet ta pati tekanti nafta galė
tų įžiebti ir karą. Kaimyninė Si
rija ir Izraelis, abi stipresnės už 
Jordaną, yra taip pat ištrošku- 
sios naftos.

Bet dabartinėje politinio įtem-

bija, mėgindamos anų dviejų 
prie tos versmės neprileisti.

Darbams paskirti 5 milionai 
dolerių

Gręžimo darbai, įvertinti 3 
mil. dolerių, pavesta įvykdyti 
Edwin W. Pauley, Kalifornijos 
naftos srities žinovui, buvusiam 
prezidento Trumano pagelbinin- 
kui.

Jo pastatytas 200 pėdų bokš
tas šiandien saugojamas sijonuo-1 dovaujamų dulkėto, žemo ūgio,

Mokės augštą oficialią kainą
už vidutiniškus kviečius

PARYČIUS, rūgs. 20. — Prancūzijos finansų ministeris Gail
lard vakar nusileido ūkininkams, kad išgelbėtų premjero Bourges - 
Maunory vyriausybę.

Jo žygis turi tikslą dabartinę 
vyriausybę išlaikyti bent iki tol, 
kol bus išspręstos politinės pro
blemos Alžire.

Gaillard praėjusią savaitę su
mažino oficialias kviečių kainas. Komunistinė „Tiesa“, kuri iki 
Jis sutiko šiandien mokėti augš- šiol sekė „Pravdos“ išvaizdą Mas 
tas kainas už vidutiniškos koky- kvoje, užsidėjo naują rūbą. Pa- 
bės kviečius. Jis taipgi sutiko vadinimas „Tiesa“ dabar telpa 
pirkti augšta kaina visus kvie- ne kairiam šone kaip „Pravdos“, 
čius iš smulkių augintojų, vieton bet viduryje lapo. Pradėtos nau- 
75 proe. doti didžiosios antraštės „bur-

„ . .. , J žuazinės“ Lietuvos laikraščių pa
Gaillard pažadėjo nuimti kai VVZ(jxįu 

kuriuos mokesčius, uždėtus im-' *z __________

trumpai is visur
pigios rūšies gazolino.

Nors padarytos nuolaidos ūki 
ninkams, kurie yra įpykę dėl 
Gaillard’o programos sustabdyti 
infliaciją, opoziciniai parlamento 
nariai neatšaukė pasiūlymo pa
smerkti vyriausybę.

Bourges - Maunoury šiandien 
tarėsi su visais politiniais vadais 
Alžiro klausimu, kiek jam gali
ma duoti nepriklausomybės.

Vyrams patarimas —
studijuok Hawajuose

HONOLULAI. — Havajų uni
versitete vasarinio sezono metu 
buvo 2,799 studentės moterys ir 
1,478 vyrai. Nerezidentų studen
tų buvo 1.057 iš 45 valstybių. 
Ten trys buvo iš Aliaskos.

Dvylika užsienio valstybių at
stovavo 62 studentai.

Maskva uždraudė
MASKVA, rūgs. 20.—Maskva 

uždraudė dviem amerikiečių ko- 
respondedntams aplankyti mies
tus, kurie pirmiau buvo leisti lan 
kyti.

tų Jordano armijos beduinų, gin 
kluotų britų šautuvais.

Ant išdegusios dykumos kelio 
iš Ammano į Saudi Arabiją ne
pamatysi daugiau nieko, kaip tik 
kupranugarius bei asilus ir pas
kui juos klampojančius per smėlį 
klajoklius.

Toli aplinkui dykumoj girdisi 
tik variklių dūzgimas, apie 100 
pėdų ilgio vamzdžio žvangėjimas 
ir purvo gurguliavimas.

Sargybos, panašiai kaip Am- 
mane prie Amerikos ambasados, 
nei trumpam laikui negali būti 
atimtos.

Pauley’o gręžimai sudaro ne
paprastą išimtį tarp amerikiečių 
įrengimų Jordane. Į juos dar ne
buvo mesta jokia bomba.

Gręžimai atliekami 12 darbi
ninkų iš Texas ir 50 arabų, va

“Tiesa” užsidėjo 
nauję rūbą

VILNIUS, okup. Lietuva. —

• Australija. Jungtinių Ame
rikos Valstybių oro pajėgos ga
lėtų turėti specialių uždavinių 
vienetus betkur pasaulyje ketu 
rių dienų laikotarpyje, jei karas 
kiltų, pasakė gen. O. P. Weyland.

• Iranas. Potvynis nusiaubė 
Tabriz apylinkę netoli sovietų pa 
sienio. 122 asmenys žuvo potvy
nyje.

• JAV aviacijos „Snark?" tipo 
tarpkontinentinė raketa padarė 
3,000 mylių kelią iš Kalifornijos 
iki Washingtono, D,C., užmies
čio ir nusileido 10 jardų atžy
mėtame rate. Reikalui esant, 
„Snark“ gali pasiekti taikinius 
su atomine arba vandenilio bom
ba ir už 5,000 mylių. „Snark“ ti
po raketa yra panaši į bombone
šį, skrendantį be piloto ir visą 
laiką diriguojamą į taikinį ati
tinkamais aparatais.

• Rytprūsiuose seniau gyveno 
2.6 mil. Iš jų vakarinėje Vokieti
joje dabar atsidūrė ir apsigyve
no 1.4 mil., rytinėje Vokietijoje, 
sovietų valdomoje gyvena 700,- 
000. Pačiuose Rytprūsiuose likę 
iš senesnių gyventojų apie 100,- 
000. Kiti yra karo ir sovietinio 
šeimininkavimo likviduoti. Ir tie, 
kurie yra likę Rytprūsiuose, dau
gelis yra suardytų šeimų liku
čiai. Pernai leidus šeimom susi
jungti, iš lenkų valdomos Ryt
prūsių dalies persikėlė į vakari
nę Vokietiją vėl 7,000 gyvento
jų-

• Rytprūsių ūkis gamina pusę 
to, kas buvo. Rytprūsiai skirti 
tiksovietų karine baze.

• Egipto spauda skelbia, kad 
Egipto užsienio reikalų ministe
ris Fawzi, dabar esąs New Yor
ke Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
turėsiąs slaptus pasitarimus su 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisteriu Lloydu abiejų kraštų 
santykiams pagerinti.

• JAV oro pajėgos vakar iš
bandė didžiulį šovinį, vadinamą 
Thor.

ramaus inžinieriaus Gary Prince.
Įrengimai pastatyti ant kalvos 

2 000 pėdų virš jūros paviršiaus. 
Žiūrint iš tolo išrodo lyg Laisvės 
statula su iškelta ranka.

Texasiečiai, jieškodami vande
nio, išgręžė 11 skylių apskritai 
po 600 pėdų gylio, kol galų gale 
rado jo už pusantros mylios 800 
pėdų gilumoj.

Sulinio naftai nuo birželio 15 
d. jau iškasta 4,000 pėdų. Ar jos 
ras?

Inžinierius sako: „Mes radom 
smėlyje, kurį ištraukėm iš gilu
mos, organinių dujų (methane) 
pėdsakų. Jau paskutiniai 500 pė
dų buvo smėlis, o tai gal būti ge
ras ženklas“.

Jei naftos nerasią, išgręžus 
apie 10,000 pėdų — galbūt apie 
Kalėdas — šulinio darbai būsią 
nutraukti.
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MEDICINIŠKA IŠPAŽINTIS
DR. JONAS ADOMAVIČIUS

Gerai parašyta mediciniška dytojo darbas yra sunkus — tai 
istorija laiduoja 51% tei- ' primena veterinarijos gydytojo 

pastangas, Tokiuo atveju gy
dytojas negali nustatyti reika
laujamai geros diagnozės. Ir už 
tai jią negauna papeikimo iš 
šiaip jau labai daug reikalaujan
čio jo viršininko — vyresniojo 
gydytojo. Panašiai esti ir kitu 
atveju — kai gydytojas nesu- 

i geba ar nenori ligonio istorijos

singo diagnoze.
Ben. W. Lichtenstein, M. 
D. — vienas pajėgiausių 
neurologų Chicagoje.

Gydytojui reikalingu sergančio 
pagalba

Nors kaikas gali atrodyti la
bai keista, bet yra mediciniška | gilintis, arba, kai sergantysis 
teisybė, jog ‘sunku gydytojui be , nesupranta ligos istorijos ver

tės ir j daktaro reikiamus klau
simus atsakinėja paviršutiniš
kai. Visada tokiais atvejais la
biausiai nukenčia tik pacientas.

... , . .. Tat jau dabar, dar sveiki bū-
umas labai palengvina komiui- , . .. , .e &> | darni, išmokime gydytojui pa-

ligonio pagalbos nustatyti tei
singą diagnozą. Mat, gydytojas 
nėra veterinarijos specialistas 
— reikiamas ligonio išsipasako-

kuotame susirgime. Tinkamai 
surinkta ir reikiamai papasako- j mūsų iį-,ą susekti, 
ta mediciniška istorija, jau ji'
viena, dr. Lichtenstein tvirtini-1 
mu, laiduoja 51% reikiamo diag 
nozo.

dėti reikiamai greitai ir tikrai

Pirmus žingsnis sveikaton — 
šalin magija!

i Kiekvienas norįs savo sveika-
— O kokia ta sergančiojo pa- tą deramai užlaikyti, ar jai paš

galba gydytojui galima, kada ^Jus j;l susilopyti, turi žengti
kitas gydytojas nė išsižioti ligo- P*rmH teisingą žingsnį jis
niui nedavęs, jau jam adatą lei- turi,liauti» buvęs magiSkai ,nu-

džia bei receptą jo kisenen bru- . . ... ... .. .r , niekas kitas, tik jis pats yra jo
ka? — tuojau paklaus nustebęs1 
ne vienas. Dar daugiau. — Ko- Stevie Kollar, 7 m. amžiaus berniukas, polio paraliti

kas Chicagoje, kurį laiką buvo išimtas iš geležinių plaučių, 
nes jie buvo sugedę. (INS)

BODINGI PAVERGTOSIOS LIETUVOS 
GYVENIMO EPIZODAI

ARVYDAS R1GMANTAS, Vokietija

Rugys pradeda nukonkuruoti 
kukurūzą ?

Kukurūziniais metais paverg-

žiau ir mažiau kalbarrta apie ku
kurūzinius laimėjimus. Teužsi- 
mena tik vienas kitas tarybinis

tojoje Lietuvoje laikomi 1955 ūkis ar kolchozas apie tai, kad 
metai. 1954 metais šia kultūra kukurūzai davę gerą derlių. Di

džiuma visai tylomis praeina 
pro šitą augalą, Chruščevo pa
vadintą visų “augalų karaliene”. 

Nutylant kukurūzinei akcijai,

buvo užsėta apie 4,000 ha. Se
kančiais metais, t. y. 1955, vyk
dant Chruščevo direktyvas, Lie
tuvoje buvo vykdoma akcija ko 
didesnį plotą užsėti kukurūzais,
parenkant geriausius žemės plo-! Jau nuo praėjusių metų pašte 
tus. Buvo vietovių, kuriose bu- i bimi vis dažnesni raginimai di-
vo užarti rugiai, jų vietoje sė
jant kukurūzus. Tais metais ku

dėsnius plotus užsėti rugiais. Y- 
pač šiemet ūkiniai pavergtosios

kurūzais buvo užsėta 133,700 Į Lietuvos propagandistai vis daž 
ha. Tačiau, nežiūrint nepapras-1 uiau primena reikalą sėti dau- 
tos akcijos, kukurūzai nedavė S*au rugių. Aptylančios kuku- 
laukto derliaus. Eilėje kolcho-‘ rūzinės akcijos ir raginimai dau

kia laikysena turi būti paciento 
norinčio teisingą savo stovio į- 
vertinimą išgirsti; kai jo gydy
tojas, vos Į jį žvilgterėjęs, du
mia apžvelgti kito ligonio gre
timam kambaryje jo laukiančio? 
— priekaištaus ne be pagrindo 
atsakymo belaukdamas kitas. 
Arba vėl — iš kitos operos bal
sas : — Ko aš ten pas tą dakta
rą eisiu — jis gydo psichologiš
kai: klausinėja apie būtas ligas 
nu,o pat užgimimo: aš jų neatme 
nu, o be to, jei norėsiu, tai pas 
kunigą išsispaviedoti nueisiu.

Taip žmonės dėl savo ir ne 
dėl savo kaltės reikiamo gydy
mo nesulaukia, nes jie svarbaus 
žingsnio diagnozėn stokoja — 
jiems kaip reikiant nesurenka
ma ligos istorija. O tai sergan
čiajam labai svarbu atlikti. 
Cook apskrities ligoninėj, Chi
eagoj, kartais atsitinka, kad dėl 
pvz. portorikiečio “Language 
Barrier”, atseit ligonio nemokė
jimo angliškai (o daktaro ispa-

sveikatos kalvis. Nei palankūs 
vėjai, nei gerosios laumės, nei 
tinkama mėnulio atmaina bei 
visa eilė kitų kitokių prietarų 
-burtų jo sveikatos neatstatys. 
“Button push button” nuotaika 
jam turi būti svetima, nes nėra 
tokios sagutės, kurią paspau
dus, pvz., 50 svarų viršnormi- 
nių lašinių nuo riebulio žmo- 

1 gaus sutirptų. Taip irgi ne sa
gutės paspaudimu, o mediciniš
kų žinių gausėjimu nyko ligos 
bei kilo sveikatingumas svetur 
ir mūsų aplinkumoj. Gydytoja 
Vanda Tumėnienė, Vytauto Di
džiojo »Universiteto profesorė, 
savo tik išleistuose atsiminimuo 
se tvirtina, jog didelėmis medi
ciniškomis pastangomis Lietu
voje buvo sumažintas vaikų mir 
tingumas; iš 1000 gyvų gimu
sių kūdikių iki 1 metų amžiaus

Tik pajėgiam sąžiningajam 
atverk mediciniškai burną
Kitas sergančiojo (ir vaiko) 

svarbus žingsnis sveikatos — 
tai žinojimas kur kreiptis nelai
mės atveju. Kaip kiekvienas die 
gas saul'ėn , linksta, taip sune
galavusysis turi tik pajėguman 
ir sąžinėn pasinešti ir tik ten 
savas negales pristatyti. Taip 
pasielgdamas jis jau bus daug 
savos sveikatos labui padaręs.

Pagaliau žengtinas ir trečias 
svarbus žingsnis sveikaton — 
išmoktirta tinkamai perduoti vi
sas mūsų sveikatą liečiančias 
žinias., Kitaip sakant, reikia 
pasirinkti tam gydytojui suge-

rio kritimas, jautrumas (aler- 
giškumas) maistui, dulkėms ir 
vaistams. Gera žinoti ar tempe
ratūra nepakyla, ar šaltis ne
krečia, ar šilima nemuša, ar ne
prakaituojama, ypač naktį kai 
nešilta. Pagaliau, šeimos svei
katingumas nušviestinas: tėvų, 
brolių-seserų bei dėdžių-tetų nu 
siskundimai, ligos ir mirtys pri
simintinos. Ypač vėžio, nervų 
sutrikimų bei cukrinės ligos su 
džiova atsitikimai užregistruo- 
tini.
Gydytojo niekuo nenustebinsi 

— nesigėdink pasakoti! 
Visos kūno ff&lys yra lygiai

svarbios susirgimo atveju. Gy-bėti nušviesti tinkamai savo gy , „ . .....
1905 metais mirdavo 262; toks , venimą bei papročius, kaip vai-, dančiajam apie kiekvieno orga-

gį, darbą, miegą, gėrimą, užsi
ėmimą, rūkymą, vaistų vartoji
mą, gydymąsi bei laisvalaikio 
praleidimą. Savo amžių, užsiė
mimą, šeimos stovį bei finansi-

baisus mirtingumas buvo suma
žintas iki 90 nė trisdešimčiai 
metų nepraslinkus. Ne kitaip 
yra ir su kiekvieno mūsų svei
katos atstatymu — tik reikia-

zų teko kukurūzais užsėtus plo
tus nuganyti.

Sniečkus dvidešimtajame so
vietinių komunistų partijos su
važiavime Maskvoje 1956 me
tais vasario 17 d. pasakytoje 
kalboje davė tokį pasižadėjimą: 
“Šiemet mes būtinai išauginsime 
gerą kukurūzų drelių” ...

1956 metais kukurūzais buvo 
užsėta 150,000 ha plotas. Ne
žiūrint Sniečkaus pažado, kuku
rūzai davė dar mažesnį derlių, 
negu 1955 metais.

Nežiūrint siu nesėkmių, ku
kurūzai buvo sėjami ir šiais me
tais. Tačiau ir šiemet, atrodo, 
daugelyje vietų išaugo dar pras
čiau. Bolševikinėje/ pavergto
sios Lietuvos spaudoje vis ma-

teirausis, į juos gilinsis, tik mes 
būkime pajėgūs duoti galimai 
teisingą atsakymą nieko nesle
piant, nors mums ir nemalonu 
būtų nekuriuos dalykus minėti. 
Tokios lyties ligos, turėti persi
leidimai bei nėštumo nutrauki
mai turėtų būti pranešta be jo
kių skrupulų — juk ligonis atėjo 
pas savo sveikatos ramstį, o ne 
pas policininką bei sausą mora
listą. Atlikime, taip sakant, me
dicinišką išpažintį patikėtam gy 
dytojui kiek galėdami stropiau 
— neužmirškim, jog tuo pačiu 
jau mes jam 51% savo ligos dia-

giau kreipti dėmesio rugiams ro 
do, jog rugys pradeda nukonku
ruoti chruščevinį kukurūzą, ku
rio derliaus nepasisekė pakelti

ir Sniečkaus 1956 m. pradžioje 
duotiems pažadams.

Kanadiškiai sovietinės 
propagandos tarnyboje

Grupė kanadiškių lietuvių ko
munistų, nuo 1957 m. rugpjūčio 
18 d. besilankanti Lietuvoje, pa
buvojusi Vilniuje, buvo nuvy
kusi į Palangą, Šiaulius, pakeliui 
aplankydami vieną kitą kolcho
zą, vadinamą milionierių, tai v- 
ra pirmaujantį. Viename Šiau
lių rajono kolchoze jiems buvo 
pareikšta, jog kolchozininkai už 
darbadienį praėjusiais metais ga 
vę po 3 kg grūdų ir po 61 j rub
lio, o šiemet gausią jau po S 
rublius. Šitas atlyginimas per
kamąja galia yra tolygus pa
prasto Kanados darbininko už 
20 minučių darbą gaunamam at
lyginimui. Tačiau kanadiškiai 
prieina išvadą, kad, kas kol
chozuose dirba, tas daug geriau 
gyvena negu anksčiau...

, . ,. . .v, - m pajėgumą taip pat reikia pa-mai panaudota mediciniška je- . , <? „ , , ....sisakyti. Svarbu gydytojui ži
ga čia yra veikli. Bet koks ki

niškai) jaunas gydytojas nesu- j tas kelias šiam reikale yra šun 
renka ligos istorijos. Tada gy- keiia j savęs sunaikinimą.

noti persirgtos ligos, turėtos o- 
peracijos, pergyventi nelaimin
gi atsitikimai (akcidentai), svo

no stovį svarbu žinoti. Gydyto
jas apie virš minėtus dalykus gnozo pasakysim.

PAJIEŠKOJIMAI

NEMOKAMOS

DOVANOS

TIKRAS DURAN KREP
ŠYS Už MOO SANTAUPAS 
Kai Jūa atidarote naują, tau
pymo ąąakąitą $100.00 ar 
daugiau, arba {dedate to
kią pat sumą ) jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšj tikro 
“DURAN” medžiagoj gau
nate NEMOKAMAI.

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

Jieškoma MARIJONA KUS- 
KAITE, pagal pirmą vyrą T.AMU- 
LEVIČIENfi, gyvenusi West Vir
ginia. Jos tėvas Aleksandras Kus- 
kys gyveno Kvėdarnos parap., Ši
lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos 
Atsiliepti arba apie ją pranešti — 
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th 
Court, Cicero, III.

i Jieškau savo dėdės ANDRIAUS
MILIAUSKO. Pagal mano turi
mas žinias anksčiau gyveno Chi
cagoje ar kitoje Illinois vietoje. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: Ona 

‘į1.*' Zigmantaitė - Ofertienė, 5320 S. 
33rd St., Omaha, Nebraska.

Jieškomi broliai ANTANAS ir 
VACLOVAS GRIGALIŪNAI, kilę 
iš Gudžiūnų vals. Jieško giminės 
iš Lietuvos. Patys ar žinantieji a- 
pie juos rašyti: Mrs. Aldona Ale- 
liūnas, Box 133, Forget, Sask., Ca
nada.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
HftžUTft UŽ ŠIO.OO SAN
TAUPAS. Mm k<Mn-
plcktaa pieštukų, Uhluotės, 
trintuko lr drožtuko NE
MOKAMAI, kai Jūh atidn- 
mte *10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba {deda
te tok) pat. eitmą Į Jau turi
mą tairpymo sąskaitą.

Jieškoma ONA NORBUTIENE, 
d. Juozapo Rubio, anksčiau gyv. 
Westville, III. Yra žinių iš Lietu
vos. Atsiliepti arba apie ją pra
nešti šiuo adresu: Kazys Kavaliau 
skas, 1428 S. 49th Court, Cicero, 
Illinois.

Lithuanian dietionary
Angliškai 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. UI.

DABAR YRA PATS LAIKAS...
TAUPYTI TEN... KUR Ui SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

Jieškomi KARKLIUS — AN
TANAS, MOTIEJUS, JUOZAS ir 
JURGIS, gimę JAV, buvo grįžę j 
Kauną apie 1920 m. ir vėliau po 
vieną grįžo į JAV. Tėvai: Jonas 
ir Marja liko Lietuvoje. Jieško 
pusseserė Agota Skeciavičifltė - 
Laurusevičienė, 20 Indian Trail, 
Toronto, 3, Ont., Canada. Jie pa
tys ar žinantieji apie juos prajšo- 
mi rašyti.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ESU 43 m. amž., gero būdo, svei

kas, turiu gerą amatą ir gerą darbą. 
( Kanadą atvykau priuA 2 metus, no
rėčiau susipažinti su moterim rimtai 
galvojančia ištekėti — našle ar mer
gaite, nesvarbu, negenesne kaip 40 in. 
Amž. Atsakysiu J rimtus aiiškuH. Rą
žykite šiuo adresu: O. K., Abilibi I’. 
P. Com., Audon, Ont., Canada. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TIKTAI PASIMŪRMUTE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI MAUDOME . . .

DĖKA JŪSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

1970 _
IfSt __

M __ 3.074,227 7<
„ _ _ 4A1 1,412 44

195? ... _ • S 343 7OAO9
1953 - - 7,572,493.03
1954 ____ 8,381,967.19
1955 10 889 459.14
1956. ___  14,943,990.52
1957.. 16,081,794.67

Wh»re the SAFITY of Your 
Savingt COMES FIRST INSURED

Offtrt Hour t for YOUR Coovnrimro 
Menday, ♦ AM. TO S P.M. Solurdoy, 4 A.M. TO I P.M.

Tuesday - Thuręday - Fridoy, 4 AM. TO S P.M.
CLOSED AU DAV Wedneeday

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Assoeiation

1447 So. 49th Court 
TO 3-8131 • Cicero 50

PADfiKA
A. f A.

LIONGINAS GUMBINAS
Mano mylimas vyras ir brangus tėvelis mirė 1957 m. rugsėjo mėn. 

K ii. ir palaidotas rugsėjo ntėn. 11 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Mes tariame širdingą padėką visiems, kurie suteikė jam paskutini pa

tarnavimą ir palydėjo | jo amžino poilsio vietą.'
širdingai dėkojame kleb. prel. J. Paškauskuj už atlaikytas šv. Mišias ir 

pasakytą grąžą pamokslą bažnyčioje, Kun. J. Makarui Ir kun. U. Vaišvilai 
už atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą velioni J kapines. Kan. V. Zakaraus
kui už sukalbėtą rožančių koplyčioje. Kun. A. Paukščiui už aplankymą 
koplyčioje.

Dėkojame, šv. Antano f.lgoninės Seselėms, mokytojoms lr draugėms už 
šv. Mišių aukas ir pareikštą užuojautą.

Dėkojame gerb. daktarams: Dr. J. Bartkus, Dr. J. šabanas, Dr. llr. 
Oaižūnas, Dr. Poskus Ir Dr. Giedraičiui už gydymą ir globojimą iki pasku
tinės jo gyvenimo valandos.

Nuoširdžiai dėkojame daug padėjusioms: Mortai Stakėnas, Robertui ir 
Emilei Richey, Juliui Nakrošlul tr kitiems giminėms užjautosioms liūdesio 
valandoj.

Dėkojame velionies draugams grabnešlams, vainikų Ir gėlių aukoto
ju ms, šv. Mišią aukotojams, teisininką vardu p. Juknlui už atsisveikinimo 
žoilj turtą k u pi nėse lr skaučių "Živilės” draugovei už organizuotą lankymu 
koplyčioje.

Dėkojame tiems, kurie mus užjausdami suteikė materialę paramą.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeika-Evans, kuris maloniai patari 

navo liūdesio valandoje.
Dėkojame visiems giminėms, draugams Ir paž)staniiems, kurie atsi

lankė koplyčioje, dalyvavo laidotuvėeo Ir pareiškė užuojautą mūsą liūdesio 
ir skausmo valandoje. Nuliūdusi žmona Ir dukros

DĖMESIO!
Asmenims, kurie siunčia siuntinius savo ar
timiesiems į Lietuvę ir Tolimąjį Sibirą ! ! !

r

MES TURIME 100% VILNONIŲ MEDŽIAGŲ PAGA
MINTŲ PAGAL EUROPOS MADfl DIDŽIAUSIAME PA
SIRINKIME. TAIP PAT PARDUODAME ŠILKUS, MED
VILNES MEDŽIAGAS, NYLONS. IMPORTUOTA IN- 
PIPILAMS MEDŽIAGA, UŽUOLAIDAS IR KT UŽ LABAI 
PRIENiAMAS KAINAS.

Atvykite pas mus ir jūs daug

SUTAPYSITE
pirkdami pas

LINKER’S 
TEXTILE FABRICS

1304 S0. UNION AVENUE 
Chicago T, III. Telef. CAnal 6-9875

a
1 blokas j rytus nuo Halsted St. ir 1*2 bloko į pietus 

nuo Roosevelt Road

FREE PARK1NG KITOJE PUSfiJE GATVfiES

ATNEŠĘ ŠĮ SKELBIMU GAUSITE 
YPATINGA MŪSŲ DOVANA

1

Jr %
Z.

BŪKITE VISA ŠEIMA DRAUGE
. . . šeimos grupinė nuotrauka jums 
patiks tiek pat, kiek jūs patinkate 
vienas kitam.

BŪKITE VISADA DRAUGE
Atvykite ar patelefonuokite dar šian

dien laiko paskyrimo reikalu.

VICTOR STUDIO
VYTAUTAS GRIGAS 

Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome na
mie, bažnyčioje, vestuvėse ir studijoj.

2517 Wcst 69th Street 
Chieago 29, III.

Telef. REpublie 7-0040
4

:7

Jr
PADĖKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 

IR SIBIRE
Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžia

gas, ir vaistus į visus kraštus.
DĖMESIO! Vienos rūšies maisto siuntiniai nebesiunčiami: 

Jie gali būti tik sudėtiniai.
Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 We»t 2fith St., Chieago 23, III. USA Tel. CRatvford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis).

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. fiSrd St., Chicago 29, Dllnola, Tel. LUdlow 5-bfi00

Bntered aa Second-Claaa Matter March Sl, 1S16, at Chloago, Illlnol. 
TTnder the Act of March S, 1879.
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Member of the Catholic Preae Aae’n 
Publiahed daily, eiapt Sundays, 

by the
Mthuaatan Catholle Preee Roelety 
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Chicago, lr Ciceroj |».00
Kl‘ur JAV ir Kanadoj 98.00
Ušalenyje 911.00
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TITO IR GOMULKA
Jugoslaviškojo ir Lenkiškojo “tautinio komunizmo” vadai — 

Tito ir Gomulka, — taręsi Belgrade keletą dienų, paskelbė bend
rą pareiškimą, kuriame suminėjo visą eilę dalykų. Tačiau vie
šoji pasaulio opinija daugiausia dėmesio atkreips j vieną pa
reiškimo dalį, kuri liečia komunistų valdomųjų kraštų santykius. 
Kodėl — ir klausti nereikia.

Jugoslavijos diktatorius Tito ir Lenkijos — Gomulka, vie
nas pirmiau, antras Vėliau, yra įnnešę nesklandumų į komunistinį 
frontą, bandę atsipalaiduoti nuo Sovietų Rusijos komunistinės 
diktatūros kontrolės, sukurdami taip vad. "tautinį komunizmą”. 
Todėl suprantama, kodėl lyg ir dramatiškas šių dviejų diktatorių 
susitikimas Belgrade labai sudomino visus tuos, kurie bent 
kiek akyliau seka šiandieninę tarptautinę politiką.

Kaikurie politikai laukė, kad netrukus po Belgrado susi
tikimo Tito ir Gomulka jieškos progų susitikti su kitais "tautinio 
komunizmo” vadais, pvz. Imre Nagy iš Vengrijos, kuris dabar 
sėdi Rumunijos komunistų kalėjime. Bet savo viešame pareiš
kime jiedu nelietė Vengrijos klausimo, kuris šiuo metu yra ak
tualus. Juk toks Imre Nagy stengėsi pasukti Vengriją Tito ir 
Gomulkos nueitu keliu. Jis yra jų vienmintis ir bendradarbis. 
Bet to nutylėjimo priežastis irgi gali būti gerai suprantama.

Gomulkai esant Belgrade, Tito pasirūpino, kad Maskvos ne
pasiektų jokios žinios iš to pasitarimo, kurios galėtų suerzinti 
raudonąją bolševikinę mešką. Nors Tito jau gana seniai yra pa
sukęs eiti kiek nepriklausomu keliu nuo Kremliaus, tačiau jis 
tebeserga rusiškojo bolševizmo baimės liga.. Juo labiau baimės 
buvo apimtas Gomulka. Būdamas Belgrade, jis beveik kas 
valandą bandė įtikinėti Maskvą, kad jiedu su Tito tik šiaip jau 
draugiškai pasikalba, bet nieko nedaro prieš Maskvą. Kadangi 
ir Jugoslavija, ir Lenkija yra ypatingoje geografinėje padėtyje 
ir gana silpnoje ekonominėje būklėje, jų baimę daug kas yra lin
kęs pateisinti.

Tačiau, skaitant Tito ir Gomulkos pareiškimą, tarp eilučių 
galima išskaityti jų ryžtą stiprinti savo nepriklausomumą nuo 
Kremliaus kontrolės ir norą netrukus sulaukti, kad ir kaiku
riuose kituose Maskvos kontroliuojamuose kraštouse būtų su
kurtas “tautinis komunizmas”, kad būtų galima įsteigti rim
tesnį ir stipresnį preiškremlinį bloką.

Charakteringa, kad šios savaitės pradžioje kaikurie Ame
rikos spaudos komentatoriai visai drąsiai skelbė, jog Belgrado 
konferencijoje Tito ir Gomulka planavo daryti žygius ištraukti 
iš rusų bolševikų kontrolės kaikurias valstybes, įskaitant Lie
tuvą ir Latviją, atstatyti jų nepriklausomybę, žinoma, “tauti
nio komunizmo” pagrindais ir įjungti jas į Tito — Gomulkos 
frontą. Buvę kalbama, kad reikėtų bandyti ir komunistinę Ki
niją pakurstyti laikytis toliau nuo Maskvos. Tokių gandų, ry
šium su Pabaltijo klausimu, yra buvę paskleista ir prieš maždaug 
porą metų. Girdi, Tito reikalavęs, kad Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai būtų duotos satelitų teisės. Tas teises iškovojus, Tito pa
sistengtų įtraukti jas į savo bloką.

Mes nei pirmiau, nei dabar nekreipėme daug dėmesio į 
šiuos gandus. Niekas neabejoja, kad Lietuvai ir kitoms Pabal
tijo valstybėms būtų lengviau, gal kiek ir laisviau, turint sate
litų teises. Bet tauta kovoja už visišką laisvę ir nepriklausomy
bę. Nei titiškoj Jugoslavijoj, nei gomulkiškoj Lenkijoj žmonės 
neturi laisvių, kokias turime gyvendami demokratiškuose kraš
tuose. , ; ;G|MNN

Asmeniškos komunistinių diktatorių ambicijos veda į tam 
tikrus nesutarimus ir nenorą pasiduoti vienam diktatoriui, bet, 
jei tik kiltų visuotinis karas tarp Rytų ir Vakarų, ir “tautinių 
komunistų” vadai ne tik nepajėgtų išlaikyti neutralumo, bet 
tuoj įsijungtų į Rytų frontą. Todėl Vakarai turi būti atsargūs. 
Jie turi visą laiką statyti Titui ir Gomulkai reikalavimus, kad 
jie savo kraštuose atstatytų laisvę, leisdami žmonėms pasisakyti 
dėl santvarkos ir išsirinkti valdžion tokius vadovus, kokių dau
guma gyventojų panorės.

JAV prezidentūros spaudos sekretorius James Hagerty 
laiko muzikinę karuselę, dovanotą Baltųjų Rūmų fotografo 
jam ir prezidentui Eisenwoeriui, šiuo metu atostogaujančiam 
Newport, R.I. Sekretoriaus Hagerty vyresnysis sūnus ir žmo
na susilaukė kūdikio. Ta proga buvo įteikta ir minimoji do
vana. (INS)

TARPTAUTINĖS POLITIKOS BARUOSE
*

Anglijos persiginklavimas ir savarankumas. — Europos
politinis pranašumas. — JAV politika.

A. ERDVILAS
Įdomus faktas pastarajame 

pusmetyje yra Anglijos karinio 
potencialo esminė reorganizaci
ja, turinti dvilypę reikšmę: pir
ma — tai įrodo anglų pranašu
mą karinės filosofijos progrese 
ir antra — jos atsisakymą nuo 
amerikinės politikos sekimo. Ir 
priežasčių šiam posūkiui yra 
dvi: pirma — Europos kaip e- 
konominio vieneto stiprėjimas 
ir antra — amerikinės politikos 
kelias. Atrodo, jog britai, su
pratę savo ekonominę padėtį, ki 
tokių išvadų prieiti negalėjo.

Antras šviesesnis pragiedru
lis Vakarų orbitoj yra Colombo 
paktų tautų ekonominis prog
resas. (Colombo paktui priklau 
so Indija, Pakistanas, Indone
zija, Burma, Ceilonas, Malajai, 
Filipinai, Siamas, Kambodija,

ir ypač iš Kinijos yra labai stip
rus.

Tačiau pats svarbiausias ir 
liūdniausias faktas yra JAV po
litikos — geriau Eisenhowerio 
užsienio politikos — vingiai. Jie 
ypatingai išryškėjo. Budapešto 
sukilimo ir anglų, prancūzų, žy
dų ir* egiptiečių kare. JAV el
gesys abiemis atvejais aiškiai 
įrodė ne tik jų savotišką diplo
matinę menkystę, bet ir Eisen- 
howerio programinių pažadų 
tuštumą. Nevykusią politiką Ei 
senhovveris demonstruoja ir de
rybose su rusais orinio fotogra
favimo, neutralios zonos ir ki
tais klausimais. Ir tai šiandien, 
kai rusai yra vos keliais metais 
atsilikę atominiuose ir raketi
niuose ginkluose, ir po Chruš
čevo grasinimo, jog “jūs mirsi-

Pietų Vietnamas, Nepalas, Bor- te natflralia mirtimi. žinoma,
neo sala). Visose svarbiose pra
monės šakose per 1955 — 1956 
metus padaryta pažanga nuo 1 
iki 22%. Tai yra teigiamas reiš
kinys ,nes tik tų kraštų ekono
minis stiprėjimas gali juos iš

mes prie to prisidėsime, kiek 
galėsime”. Eisenhowerio taikos 
jieškojimas gal yra nuoširdus, 
tačiau jo taikos samprata yra 
iškreipta, nes taika yra suab
soliutinta vertybė. Mums daug

laikyti, jei ne Vakarų pasaulio iimtinesnž admirolo Rad. 
orbitoj, tai bent neutraliųjų gru fordo tajkos uika

KRIKŠČIONYBE VAKARŲ VOKIETIJOJ
DR. J. GUTAS, Toronto

Religinė praktika
Sudaryta iš devynių valsty

bėlių arba “kraštų” Vokiečių 
Federalinė Respublika turi apie 
50 mil. gyventojų. Pusė jų yra 
katalikai. Kaip stipri katalikybė 
Vakarų Vokietijoje, kaip orga
nizuotas čia religinis gyveni
mas? štai klausimai, į kuriuos 
tenka atsakyti.

Religinio gyvenimo gyvumą 
rodo religinė praktika. Centrinė 
bažnytinės statistikos įstaiga 
Koelne (Amt fuer kirchliche 
Statistik) duoda apie religinę 
praktiką sekančių duomenų: 
1949 m. imant Vakarų Vokietiją 
bendrai, 48% katalikų dalyvavo 
sekmadienio mišiose ir 53% at
liko velykinę išpažintį. Kadan
gi apie 20% gali būti pateisinti 
nedalyvavę sekmadienio pamal
dose dėl ligos, senatvės, nakties 
darbo, tai bendrasis procentas 
ateinančių šventadieniais į baž
nyčią nėra žemas. Metinis vie
nam katalikui Komunijų skai
čius yra 12.8. Dvidešimt dvie
juose miestuose, kurie turi ne
mažiau kaip 200,000 gyventojų, 
katalikų dalyvavimas sekmadie 
nio mišiose, atlikimas velyki
nės išpažinties ir bendras komu
nijų skaičius metuose yra že
mesnis: pvz. Koelne mišiose da
lyvauja 29.4% katalikų, vely
kinę išpažintį atlieka 30.2%, me 
tinis Komunijų skaičius katali
kui — 9.5.

Pašaukimai
Religinio gyvenimo gyvumą 

rodo ne tik religinė praktika, 
bet ir pašaukimų į dvasinį luo
mą skaičius krašte. 1949 m.

Vakarų Vokietijoje buvo 20,- 
472 pasauliečiai kunigai. Numa
toma kasmet sulaukti apie 560 
naujų kunigų. Šito skaičiaus už 
tenka išlaikyti anksčiau minėtą 
diecezinių kunigų skaičių. Dar 
geresnis prieauglis yra į kuni
gus vienuolius. 1950 m. jų bu
vo kartu su gyvenančiais užsie
nyje 7,927. Kasmet sualukiant 
267 naujų vienuolių kunigų, jų 
skaičius po truputį didės bent 
per keletą artimųjų metų. 1924 
m. seserų vienuolių Vokietijoje 
buvo 97,516, o 1950 m. — 88,- 
934. Vienuolynų (namų) skai
čius per 30 metų paaugo 28%, 
nors seserų skaičius 9% suma
žėjo. 1950 m. seserys vienuolės 
turėjo 3,996 novicijas. Šio skai
čiaus užteks esantį seserų vie
nuolių kiekį ir toliau išlaikyti, 
jei pašaukimų skaičius nema
žės. 1949 m. 1,000 katalikų te
ko 16.5 krikštų (žymus page
rėjimas, bet 1920 m. jų buvo 
28.1, o 1876 m. — net 40.9).

Spauda
Didelį krikščioniškojo auklė

jimo darbą atlieka katalikiškoji 
spauda 1950 m. 40% Vokietijos 
katalikų skaitė savo vyskupijų 
laikraščius. Viena katalikiškojo 
laikraščio prenumerata tenka 
3.5 katalikams. Tarp popularių 
šeimoms skirtų laikraščių pa
žymėtini šie: “Die christliehe Fa 
milie (Krikščioniškoji šeima), 
leidžiama Essene — 200 egz.; 
“Frau und Mutter” Duesseldor- 
fe — 500,000, “Mann in der 
Zeit” Augsburge — 336,000.

Jaunimas taip pat turi gausią, 
gražiai leidžiamą spaudą — į- 
vairius laikraščius ir žurnalus:

pėje, nes spaudimas iš Rusijos

“Die Wacht” spausdina 55,000 
egz., “Am Scheideweg — 88,- 
000, “Die bunte Kette” — 65,- 
000, “Neue Landjugend” — 50, 
000 ir t.t.

Plačiai praplitę inteligentams 
skirtieji žurnalai, pvz. “Hoch- 
land”, “Stimmen der Zeit” ir -t. 
Po pastarojo karo griuvėsių at
sikūrė ir plačiai savo veiklą iš
vystė įvairios katalikiškosios lei 
dyklos, kaip Herderio, Schoenin 
gho, Pusteto, Koeselio ir kt. Lei 
džiamos įvairių sričių enciklo
pedijos (čia pirmauja Herderio 
leidykla), kiti kapitaliniai vei
kalai, tūkstančiai įvairiausių 
knygų. Vokiečiai katalikai ka
talikiškos spaudos srityje varo 
tikrai neeilinį barą ir yra pavyz
dys kitų tautų katalikams.

ra taika, jei yra melo taika, iš
davimo taika, neteisybės taika 
ar vergijos taika. Legalistinis 
požiūris į tarptautinę politiką ir 
Lipmano terminu “viešosios fi
losofijos” nebuvimas globalinėj 
politinėj mąstysenoj yra dvi di
džiausios klūtys, kliudančios 
JAV vadovauti laisvajam pa
sauliui.

Baigiant tenka pastebėti, jog 
pasaulinis komunizmas pastarą
jį pusmetį pasistūmėjo pirmyn. 
Tačiau lygiai realus faktas, jog 
Europa pamažu grįžta į pasau
lio centrą, iš kurio ji buvo išsly
dusi. Europos politinė išmintis, 
paremta ekonominiu savaranku 
mu ir JAV ekonominis genijus, 
išplaukiąs iš sveikų demokrati
jos principų, mums atrodo, ir 
yra tikrosios taikos ir nemeluo
tos laisvės laidas.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEVV YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Andriukaitienė - Žukauskaitė, 

Marijona, duktė Igno;
Andriuška, Juozas, Jono: 
Bortkievičius, Jonas, veterinari

jos gydytojas;
Civinskas, Romanas;
Glušauskas, gyv. Detroite; 
Guderis - Uderis, Jonas, Augus

tinas, Pranciška ir Petronėlė;
Hichs - Jonės, Valerija, gyve

nusi Detroit, Mich. 14034 Trinity 
St.; Jakubėnas, Alfonsas,, s. A- 
domo :

Jurkonis, Tamošius, ir dvi se
serys, iš Vainiūnų k., Kapčiamies
čio vais., Seinų ap.;

Juškevičius, Stasys, iš Naumies
čio, Tauragės ap.t

Kaminskas, Aleksas, iš Verbi- 
liškių k., Jėzno vai.;

Kažemekas, Pranas, sūn. Ka
zio ;

Konstantinavičius, Jonas;
Lenkšienė, Juozapa;
Lukošauskas, Antanas;
Monkevičius, Boleslovas ir Pra

nas, sūnūs Prano, iš Drobūkščių 
k., Varnių vai., Telšių ap.;

Petraitis, Kazimieras, sūn. Juo
zo;

Popiera, Kazys, ,sūn. Jono;
Rubinienė, Matilda;
Ruočkus, Juozas, Vincas ir Te

ofilija ;
Savickienė - Siliokaitė, Ada;
Šimkus, Jonas, g. 1926 m. Tve

rų vai., Telšių ap.;
Stalmokas, Konstantinas ir My

kolas, sūn. Jono;
Sabačius, Vincentas (William), 

iš Karaivonių k., Kapčiamiesčio 
vai., Seinų ap.;

Sutkus, Jonas, ir Sutkiene, Ma
rija ;

Terminienė, Marcelė:
Vileišis, Andrius, sūn. Jono g. 

1924 m.;
Vileiškis, Povilas, sūn. Jono, ,iš 

Kybartų;
Vitkevičius, Antanas, sūn. An

tano;
Zasitis, Jokūbas ir Stasys, s. 

Jokūbo, iš Stirbių k., Vieviržėnų 
vai.;

Žematis, Juozas, sūn. Juozo, iš 
Eimantų k., Eržvilko vai., Taura
gė.*; ap.;

Žukauskaitė - Andriukaitienė, 
Marijona, duktė Igno.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 VV’est 82nd Street 
New York 24, N.Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be- 
tarpią sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių į Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S. S. R. BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes juos gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
TeL FRontier 6-6399

SKAITYKITE “DRAUGI”

CLASSIFIED ADS I IŠNUOMUOJAMA — FOR bent

PROGOS — OPPORTUNITIES
Pardavimui VALGYKLA. Gausi 

klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th SŲ, 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskvru8 sekmadienius.

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE ir 6 kamb. butas užpakaly. 
Mūr. namas. Geroj vietoj. 2 auto
mob. garažas. Arti mokyk, ir baž. 
5601 S. Wolcott Avė.

BUILDING & REMODELING

STATYSIME PAGAL 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. PRdspect 6-0883

Kalbame lietuviukai

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-SS4O 
17S7 Weat «Srd Street

NEW AIR CONDITIONED 

MEDICAL 
BUILDING

In 2 Block Shopping Center

OLYMPIA PLAZA
SHOPPING CENTER

Joe Orr Road (203rd St. 

and Dixie Hwy.

4 ROOM SUITES
With Private Washroom

READY 
JANUARY IST 

0200

George Arquilla Co. 

10924 South Halsted

Phone WAterfall 8-9000
DĖMESIO

Pranešimas
NAMŲ SAVININKAI 1

Tarpininkaujame butų išnuomavi
mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5U1H So. AVestern. PRospeet S-22S4

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal
dais. Laisvas naudojimas virtu
vės. 4357 S. Washtenaw Avenuue

JANIS KLIDZEJS Kaaaonaoagpaatsssaa

9K ėftjttaauiA OlalcftjA
9 • ' ROMANAS

sbJvrara A. leitiškis

(TĘSINYS)

— Solveigos dainą!
— Receptus, kaip apsiginti nuo pagundų...
Visokiais juokais balsai šoko vienas per kitą ir, 

suėję trobą, iš tikrųjų jie pradėjo rašyti Andriui laiš
ką. Tai buvo ypatingas ir pasiutęs laiškas.

Buvo pilnas juokų, patarimų, grasinimų ir meilės 
prisipažinimų.

— Prirašykite dar pastabą nuo mūsų... Na, su
prantate, mūsų vardu! Prirašykite, kad mes visos An
drių bučiuojame... — šaukė Verutė.

— Taip, taip! — Lija, Ilga ir Virginija prisidėjo.
— Kaip, į ausis ar į kaktą? — erzino berniukai.
— Visaip! — jos atkirto.
Na, broliukai, šį laišką Andrius skaitys visą sa

vaitę. Po savaitės mes patys būsime Rygoj — prane
šė Pakuras, kai trys dideli lapai buvo prirašyti.

Visi nuėjo pasivaikščioti vasaros naktį, žydėjo 
žvaigždės ir migloje skambėjo daina.

Busimieji agronomai, teisininkai, filologai, inži
nieriai, menininkai ir viršininkai, šnekučiavosi ir kal

NORBUT'O. vyrų rūbų ir 
reikmenų krautuvė, greitai 
išsikels į naują vietą ir bus

NAUJAUSIA IR GRAŽIAUSIA 
KRAUTUVE

Bridgeporte, adresu 3404 
So Halsted St. (Prie Ler- 
ners maisto produktų krau
tuvės).

ATVYKITE DAR Į 
SENA VIETJį.

3358 So. Halsted ir pasi
naudokite didžiuliu išpar
davimu pigiai nusipirkti: 
marškinių, kelnių, švarkų, 
diržų, kaklaraiščių ir kitų 
vyrams reikalingų reikme
nų.

(2-ras augš 
7-5722.

iš priekio). VIrgiania

Išnuom. 6 k. butas šeimai su vai
kais. Teirautis 6602 South Lowe 
Avė., 2-ras augštas.____________

Išnuom. 4 kamb. butas, su vo
nia. 725 W. 17th Place. Norintie
ji pamatyti skambinkite tel. Vlr- 
ginia 7-5533, nuo 6 iki 9 v.v.

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal
dais. Galima naudotis virtuve. 4357 
S. Washtenaw Avė. (2-as augš. iš 
priekio). Virginia 7-5722, po 6 
vai. vak.

IŠNUOMUOJAMAS

i -
4 KAMBARIŲ BUTAS 

4507 SOVTH TALMAN AVĖ.

Išnuom. 4 kamb. butas, su vo
nia. Karštas vanduo 4508 S. Ho
nore, 2-ras augštas,, iš šono.

IŠNUOM. 3 kamb. butas. 6454 
So. Talman Avė.

VVAlbrook 5-5396

CICERO. Parkholme, išnuom. 4 
kamb. apšild. butas. Karštas van
duo. OLympie 2-9589.
_______ 1239 S, 50th Court______

Brighton Parke 2-jų kamb. ap- 
! statytas butas su vonia, 1-me aug
šte. $14. Hllltop 5-8632.

WE URGENTLY NEED
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

bėjo, ir jų fantazijoms nebuvo galo.
Stojamieji egzaminai į Augštąją mokyklą! Smulk 

mena. Jie jau samprotavo apie tai, kaip bus, kad jie 
jau bus studentai ir po to, kai baigs mokslą.

— Nepamiršime vieni kitų niekada!
— Niekada, draugai.
— Nei džiaugsme, nei liūdesyje?
— Nei džiaugsme, nei liūdesyje! — šaukė visi.
Dainavo kažkokią dainą.
Galingą, jaudinančią, kaip seniau. Garsai, kaip 

jauni vanagai skraidė iki žvaigždėto dangaus ir toli 
miglotomis pievomis, namų stogais, visą nakties tylą 
skaisčiom bangom virpindami.

Iš aplinkinių namų išėjo žmonės, klausėsi ir sa
kė:

— Jaunystė dainuoja...
Jaunystė dainavo ir jos širdžiai nepritrūko džiaugs 

mo savo jėgomis ir grožiu gyventi.
Iš kalnų didžiųjų nugarų atsimušė aidai:
— Žengiu žingsnį — žemė dreba, siūbuoja!
Tariu žodį — miškai skamba, trad-ra-la-la!
Ilgai braidžiojo migloje ir rasoje. Sumirko iki ke

lių. Berniukai ėmė mergaites ir nešė ant rankų,
— Jėga neša grožį — kažkas šaukė.
— Ir kur? — Kažkas kitas.
— Į dangų ir į pragarą!
Berniukų ir mergaičių juokavimai susiliejo su va

saros nakties skambėjimu.
Buvo rugpjūtis, bet vasaros naktis visdėlto buvo i 

tokia trumpa, trumpa...

28.
Kalniečio draugai — berniukai ir mergaitės — 

nuvažiavo kiekvienas į savo namus, taip pat ir laiškas 
Andriui buvo išsiųstas, bet Kalnietis kas valanda tu
rėjo prisiminti Andrių, savo mieliausią draugą, apie 
kurį čia apylinkėje išgirdo vis naujų ir baisesnių daly
kų.

Negalėjo niekur įlįsti ar išsisukti ir kas akimirks
nį reikėjo galvoti apie tai. Kas žino? Andrius iš tikro 
buvo toks smarkus, ir nebūtų ko stebėtis, kad visas 
kartumas, kuris taip ilgai buvo susitvenkęs jame, pa
galiau galėjo pradėti vienaip ar kitaip dūkti ir jį patį 
pražudyti. *ą

Nežinioje būdamas, Kalnietis ilgiau neišlaikė ir 
jau sekančią dieną nutarė nuvažiuoti pas Marytę. Šo
ko ant dviračio ir po poros vaalndų buvo tenai. Jis 
jau anksčiau buvo svečiavėsis Andriaus tėvo namuo
se, žinojo ir Salnišus.

Prie Salnišų jaujos sutiko Marytės broliuką, tokį 
šešių ar septynerių metų berniuką, nuo bėginėjimo nu 
braižytom kojom.

— Tu esi Marytės brolis? — Kalnietis klausė, ir 
berniukas nustebęs sustojo ir nušluostė nosį.

— Taip, Marytės brolis...
— Kur yra Marytė?
— Troboje. Guli. TJ
— Tokią gražią dieną gul itroboje.
— Serga. Vos nenumirė. __ _

IBua daugiau), M
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REAL KSTATE

6 kamb. bungalovv ir tuščias 
sklypas. Pilnas rūsys ir pastogė. 
$14,500. 4227 So. Scoville Avė.,
Stickney, III. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 5 vai.

ATDARASapžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis, 4 kamb. 
bungalovv. Gazu apšild. Tuojau ga
lima užimti. 3235 S. Komensky 
Avenue.

ARTI ST ROMAN bažnyčios. 
Geras 2 butų — 4 ir 4 kamb. na
mas. Rūbvs ir pastogė. Mokesčiai 
tiktai $78. Apylinkėje California 
ir 22nd St. Pilna kaina $9,500; 
įmokėti $2,000. LAvvndale 1-7038.

MŪRINIS 2-jų butų — 4 
kamb. Arti 26th ir Homan

REAL ESTATE

2 iuiuJ. mr., 5 k. |m» :< m. SIS—22,800 
1 u. 5 k.. II u. 7 k.. 2 kur. gar.B17.5OO 
GroMery krautuvė ir 3 luuii. *10,000 
Turime Ir daugiau minių pasirinkimui 
Tarpininkaujame HUTUS išnuom imti
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. U» Kt. HE. 4-8202

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

TIK $5,000 ĮMOKĖTI

REAL ESTATE

ir 5
Avė butų 3- 4’ 5 kamb- P&-

Skalbimui'kambarys. Pajamų $85 -H1,™4 nama?' Gage Parke- Centr-
j mėn. plius butas. Mokesčiai tik 
$90. $12,500. LAvvndale. 1-7038.

6224 S. KEDVALE
Naujas, 3 mieg. kamb. mūrinis 

namas. Visi kamb. dideli. Arti mo 
kyklų, bažnyčių, krautuvių, prie 
3 autobusų linijų. Atdaras apžiū
rėjimui šeštad. ir sekmad.

C 0 L 0 M Y
5902 S. Kedzie REpublic 7-8673

GERŲ PAJAMŲ NUOSAVYBE 
1323 S. 51st Avė. 4 butų medinis 
apkaltas namas — 1 — 5 k., 2—4 
k., 1—3 k., pilnas rūsys. Gazo pe
čiais apšildoma.
1309 S. 51st Avė. 5 kamb. medi
nis apkaltas namas. Gazo pečiais 
apšildomas. Pilnas rūsys, 1

šildymas alyva. Kaina $19,000. 
\Y Al brook 5-5030 arba vaik. PRos- 
pect 8-3579.

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

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai {rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazp,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.

NEBESIRŪPINKITE APIE 
FOTVIN1US

PAMATYKITE S GRAŽIUS 
NAMŲ MODELIUS 

TUOJAU GALIMA UŽIMTI 
ARTI PRIE VISKO

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI

Šie namai turi viskų, kus gulimu 
nuo geros kokybės "built ln appll- 
unces” iki kiemų apsodinimo. Turi 
net ir “draln tlie, sump pumps & 
overhead sevvers”. Iftbandyti {vyku
siuose potvyniuose, namai tikrai
yra geriausios kokybės, stiliaus bei 
tvirtos statybos.

Prieš perkant palyginkite mūsų 
statytus namus su kitais namais mies
te arba priemiesčiuose.

LEE N. ROMANO
DES1GNKR AND BUILDER

POR

ROMANO HOMES
(ING.)

5101 N. Harlem Avė.
Spring 4-5022 and 23

MODEL HOME ADRESU 
4044-48-52 N. Mont Clare

J£EAL ESTATE

RIMAS PIRKINYS UZ *35,000
Mūr. 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

kamb., viršuje 6 kamb. butus. Karš
to vandens apšildymus. Rūsyj niekad 
nebūna vandens. Dvigubas mūr. ga
ražus. Didelšs pajamos. A. Rėklaitis.

« KAMB. M f lt. REZIDENCIJA 
St metų. 37 Mt pėdų sklypas. Du blokai 
nuo Murųuette parko, šildymus gazu. 
2 karų garažas. $19,500. A. Katilius.

APIE *0,000 ĮMOKĖTI
Gražus, beiveik naujus mūro namas 

su garažu.Gazo šildymas. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkas turi 
greit purduoti. Volodkev ičius.

3 BUTAI PO « KAMB.
Mūrinis. Brighton Parke, geram sto 

vyj. šildymas karštu vundenlu-aly va. 
2 auto garažas. Nepaprastas pirkinys 
už $28,000. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

REAL ESTATE
.ManiueUe lr Brighton parke 

Mūr. 2 pt. pu 2 mieg. c. fili.—*26,200 
Mūr. 2 po 6, c. šild., gar, nupigintai 
.Mūr. 3 npt. kraut., c. š. gar.—*t*,5OO 
.Med. katedž. 4 kb. fi. fiild.—*14,900

! Yra gerų maisto krautuvių, labai pig.
1 Yra pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384 

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 Ir 6 kamb., šildymus 

dujų pečiais, 50 p. sklypas. mažas 
{mokėjimus, kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų ) mėn. ir sav. 6 kamb. DUtas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. šiiu. vienam bu
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

butu; automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais. 240 paj. j 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

REIKALINGOS
* REGISTERED NURSES
* Licensed Prad. NURSES
* X-RAY TECHNICIAN
* MEDlCAL LIBRARIAN

PILNĄ AR DALINĄ LAIKĄ
Darbas jūsų apylinkėje. Geras atly

ginimas. 40 vai. ar mažiau j sav. Ma 
loni aplinka. Liberal Personai Poli- 
cles. Group Insurance Prlvlleges.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefonuokite arba atsilankykite į

ORTNODOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1648 S. ALBANY. Tel. LA 1-2333
Dlrector of Numes ____

W0 M A N 
HOUSEKEEPER

Lite housework and Cooking. i 
— adult — 1 — child. Private 
room. Permanent. Working oondi 
tions are excellent. Call TO 3-1247

VYRAI IR MOTERYS

Tel. CLiffside 4-7460; 
YArds 7-2040

Rea.
(1 blk. j rytus nuo Harlem, 

pietus nuo Foster)
2 blk. t

mob. garažas. Bergenas — $9,750.
PAOLI REALTY CO.

5106 W. 14th St. OLympic 2-5248

MARQLETTE PARKE
Mūrinis 6 kamb. bungalovv. 

6633 So. Mozart

Pirkite tiesiog iš statybininko. At
daras apžiūrėjimui sekm. 2 iki 5 vai. 

auto- 1 5307 S. Sacramento. Naujas de luxe
2-jų butų namas, po 5 % kamb. Pil
nas 714 pėdų augščio tinkuotas rū
sys. Karštu vand. apšild. 2 centr. ap
šild. Keramikos koklių vonios ir "va- 
nities”. "Overhead sewers’’ ir pompa. 
POrtsmouth 7-3287.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmad. nuo 1 iki 6 v. popiet 

7217 S. TROY ST.
Šviesus, beveik naujas, 3 mieg., 

vieno augšto mūr. namas. Gazo Paskolos. Nej. Turtų Valdymą ■ šiluma., daug priedų, dvigubas ga-
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI ražas. Įmokėti apie $6,000. Atsi-

REAL ESTATE

K. MALDONIS.
Namų PRospeet 8-2071

McHENRY, ILL. 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly-1 
pą. “Restricted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis

Tel BEveriy 8-4900

neštikte rankpinigių.

SEKMAD. 1 IKI 5 V. POPIET 
Kviečiame apžiūrėti 

7210 S. WHII’PLE ST.
6 kamb., 10 m. senumo mūr. re
zidenciją. Alyvos šild. Apsauga 
nuo potvynio. Tik $18,900.

CHICAGO HEIGHTS
Stipriai pastatytas mūrinis 2-jų 

butų namas, su uždarais porčiais, 
pilnu rūsy. Atskiri centr. apšild. 
ir vandens šildytuvai. 2 autom, ga 
ražas. 70x125 pėdų sklypas. Sa
vininkas turi parduoti. $24,500. 

Bob Turpin — SKyline 4-9470

BAIRD & WARNER
2521 E. 75th St, SO Shore 8-1855

CICERO. MŪRINIS NAMAS.— 
6 kmb. Arti 50th ir 22 St. Garažas. 
Karštu oru apšild. Spintos virtu
vėje. $17,900. 1/3-dalį įmokėti. 
SVOBODA. 6013 Cermak Rd. BI
shop 2-2162.

CICERO, SPECIALI 6 kamb. 
mūrinis bungalovv. Arti 19th ir 
Lombard. 2 autom, garažas. “Con 
go wall” — sienos. $19,500. BI
shop 2-2162.

$7.900 PILNA KAINA. 2 butai. 
'/> mūr. namas. Arti Kedzie ir 26 
St. 4 ir 4 kamb. Garažas. Mokes
čiai tik $50. Tuojau galima už
imti. Įmokėti $2,000. LAvvndale 
1-703S._____________  _________

ATDARAS apžiūrėjimui sek
mad. 1 iki 5 vai. 4 kam. mūr. na
mas. Sklypas 60x350 pėdų. Vais
medžiai. Garažas. 513 N. Grant 
St. Westmont, III.

PELNINGAS gerame stovyje 6 
butų mūrinis namas: 1-5, 2-4 ir 3- 
3 su voniomis ir gaziniais pečiais. 
Netoli 24 ir Homan.

Teirautis OL 6-1293.

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis 
pajamų namas. 4 ir 2 kamb. Ge
rame stovy. 1905 S. 59th Avė.

LYONS. 6 kamb. bungalovv. Ar
ti mokyklų 2 autom, garažas. 
Spintos virtuvėje. $16,900; jmokė- 
ti $4,500. BIshop 2-2162.

ST. MICHAKL’H PARAI’., Orland 
Park. Geresnis ni gu vidutinio gerumo 
namas. 15001 S. Slst St. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 7 v. v. 111x1X4 
pėdų sklypan. Namas 64x32, 7 kamb., 
2 vonios. ‘:‘built-in” oven, 2 autom, 
prijungtas gar., asfalto privažiavimas, 
i blk. j rytus nuo Stlver Lake golf 
course.

STUCHLV CONSTRUCTION CO. 
HEnilock 4-4385

SAVININKAS parduoda namų St. 
Turibus parap. Atdaras apžiūrėjimui 
šešt. ir sekm. 1 iki C vai. 5352 S. 
Springfield. 4 kamb. mūr., 2 mieg. 
kamb., ‘‘tlie’’ viiųla, spintos virtuvėje, 
vieta valgy mill virtuvėje, pilnas rūsys, 
pastogė, "cyclone" tvora, 37 V4 pėdų 
sklypus, alumln. angai ir sieteliai, ve
neciškos užuolaidos. Tuojau galima 
užimti, sav. apleidžia miestų. Prašo 
$18,800. RE 5-6737.

$2,500 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE 
į MARSHA.I gerą 2-jų butų namą. Mūrinis. 4 

ir 4 kamb. Naujos vonios. Uždari 
porčiai. Tuojau bus galima užim
ti. Pilna kaina tik $10,900. SVO
BODA, 3739 W. 26th St., LAvvn
dale 1-7038.

$7,900 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų — 4 ir 4 kamb. Garažas. Apy
linkėje 27th ir Savvyer. $1,800 į- 
mokėti. SVOBODA 3739 W. 26th 
St. LAvvndale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖDAMI PIRKSI
TE 2-jų butų namą — 4 ir 4 kmb. 
Arti 26th ir Hamlin Avė. Mūrinis 
garažas. Uždari porčiai . Tuojau 
bus galima užimti. $11,900. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAvvn- 
dale 1-7038.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Mūri
nis 4 but. 3 po 4 k., 1 — 5 k. 
Arti 26th ir Lavvndale. Geroje 
švarioje apylinkėje. $21,900; įmo
kėti $5,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAvvndale 1-7038.

REKOMENDACIJA

Už gerą patarnavimą parduo
dant mūsų nuosavybę adresu 2506 
S. Homan Avė. Rekomenduoja
me Mr. Svoboda, 3739 W. 26th 
St., Chicago, ir Cicero adresu 6013 
W. Cermak Rd. Mes per jį pir
kome nuosavybę 2416 So. East, 
Avė., Bervvyne, esame pilnai pa
tenkinti.

Mr. ir Mrs. Hornacek

licnikitc dien. Draugą’

BERVVYN 2-jų butų angliško 
stiliaus bungalovv. 5 ir 3 kamb. 
pastogėje. Tik 13 m. senumo. Kar 
štu vand. gazu apšild. Apylinkė
je 16th ir Scoville. 2 autom, gara
žas. Avvnings ir aluminum siete
liai. Daug priedų. $25,900. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop
2-2162.
.... ■'

SAV. parduoda naują mūr. mo
derniai įrengtą namą. 5 ir 4 k. 
4423 S. Maplevvood Avė. $32,500. 
Kreiptis 4515 S. Rockvvell St., 2-as 
augštas. Tel. FR 6-3496, nuo 6 
iki 10 v. v.

MARQUETTE PARKeT”
Tik $2,000 įmokėdami pirksite 

šį gražų mūr. 5 kamb. namą. 7 
metų senumo,, pilnas rūsys, komb. 
langai ir sieteliai, veneciškos už
uolaidos. Pilna kaina — $16,000.

MURYEL G. BARON
R E A L T 0 R.

5840 So. Kedzie Avė. 
GRovehlU 6-7287

MARQUETTE PARKE 5 kmb. 
mūrinis bungalovv. 30 metų senu
mo. 6918 S. Campbell Avė. Atda
ras apžiūrėjimui sekm. 12 iki 5 
vai. Kreiptis į sav. tel. STevvart 
3-5525, vakarais.

« K. MŪR. BUNGALOW

6105 S. TALMAN AVL
Atvykite apžiūrėti sekmad. 2 iki 4 

vai. popiet. Atsineškite rankpinigių, 
bus parduotas sekm. geriausiai pa
siūliusiam.

Susidomėję gali kreiptis } .idi. 
Cliss. F. Kai šešt. ar sekm. — 6322 
S. Westem Avė., PRosjiect 6-5162.

švnč. PM. Gimimo parap. sa
vininkas parduoda 5 kamb. mūri
nį namą, galimybe įrengti daugiau 
kamb. Keramikos koklių vonia ir 
virtuvė. Ąžuoliniai papuošimai. 2 
autom, garažas. Kilimai ir kiti 
priedai. 7243 S. .Albany Avė.

PRospeet 6-3423.

CICERO 2-jų butų apkaltas me
dinis namas. 5 ir 6 kamb. Arti 16th 
ir 50th Avė. Karštu vand. apšild.
2 autom, garažas; 30 pėdų skly
pas. $17,900. SVOBODA, 6013, 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Parduodamas MEDINIS NAMAS.
2 butai po 6 kamb. ir krautuvė. 

4064 S. Artesian Avė.

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. >

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liquor 
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.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 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 pečiu šildymas. 
Kaina $13,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

591* So. Western Avė. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 ikt 6 v.

<XXX>OWX><X>(XX><KXXKXX)<)<XXX)
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Avc. NVAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEK KANAVERSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

ĮSIGYKITE DABAR

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Weils.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

W MUM W MUM MUM M: Mt -a* -a* jauk MC MC Ml MZ MZ M; MCM

Skelbkitės “Drauge"!

PUIKUS UŽMIESČIO GYVENIMAS tik 10 minučių atstumu nuo mi
lijoninio miesto. Tai kiekvienos šeimos svajonė. 5itą svajonę Jūs galite 
įgyvendinti už nebrangią kainą. Pamatykite ultramodernius namus, sta
tytus lietuvio kontraktoriaus Valerijono Šimkaus, gražioje Willow 
Springs Heights apylinkėje, ant gražios kalvos, prie didžiulio ąžuolyno. 
Ten Jūsų lauktų liuksusinis priemiesčio gyvenimas, puikūs sodai ir gėly
nai, o taip pat patogus susisiekimas, apsipirkimas, mokyklos ir bažny
čios. Namai pastatyti įvairių stilių forma pradedant “California ranch” 
ir baigiant pačiu moderniausiu “split level”. Brangus akmuo ir dekora
tyvios' plytos namus ypatingai puošia. Kiekvienas namas turi po penkis 
ar net septynis didelius “pieture window”, septynis arba aštuonis ypa
tingai didelius kambarius ir barus bei poilsiui ir žaidimams patalpas rū
siuose. Trys arba keturi miegamieji. Po dvi spalvotas plytelių maudynes. 
2 mašinų apšildomi ^garažai. Pirmos rūšies ąžuolo medžio darbai. 50x175 
sklypai. Dauguma namų turi prancūziškus arba New Orleans’o stiliaus 
balkonus, papuoštus geležiniais ornamentais. Kodėl nepavažiuoti ir ne
pamatyti? Šį sekmadienį du pavyzdiniai namai bus atdari apžiūrėjimui. 
Vykite Archer Avė. į pietus į Willow Springs, tada ties numeriu 8350 
pasukite kairėn į Nolton Avė. ir pavažiavę tris blokus rasite Mount 
Forest Estate projektą. . -

VALERIJONAS ŠIMKUS
GENERAL KONTRACTOR

515 Nolton Rve., Willow Springs, III. Telef.:TErminal 9-5531

MARQUETTK PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 >4 kamb., 
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 jvertintumėt.

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

Ant VVestern Avė. ir 44th Str. dvi
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai altuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavg. biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitą vietą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
$27,000.

į vakarus nuo Brighton Parko mo
dernus 8 m. mūrinis. 4 ir 3 k., įreng
tas rūsys. Central, šild. gazu. Gara
žas. Nupiginta iki $23,300.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis. mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

.Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $6,000.

Netoli Marųuette Parko, modernus 
medinis — 2 po 6 k. ir 3 k. rūsy. 
$16,000. Jmokėti tik $3,000.

VENTA
4077 So. Archer Avo. 

LAfayctte 3-3881

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

REIKALINGAS REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS AR PARDAVĖJA

Reikia turėti automobilį ir mo
kėti angliškai. Gera proga pasida
ryti pinigų. SVOBODA, 3739 West 
26th St. arba 6013 W. Cermak 
Road, Cicero.

BUILDING « REMODEUNG

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
'ei.: YArda 7-9675 arha CL 4-7450$

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-6531 

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

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-3793 me 9 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 3-5131 nuo 3 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

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

NORVILĄ
REAL F^TATK KALES 

26<HI W. 59th St. Tel. PRoapet* 8-5454

LIETUVI* ST1TTB0S 
BENDROVE 
ORAS

Bullders Gen. Oontraeton 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas

PRospeet 8-301*
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 28. OL

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
LVestern Springs, IU.

St. Francis Xavler's parap. 5 k. 
mūr. ranch, 3 m. senumo. 2 nueg. 
k., pilnas rūsys, gazu apšild. “Over- 
head plumbing”. Keramikos koklių 
vonia. “Built-in” elektrinė krosnis ir 
orkaitė. Attic fan, garbage disposal, 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. Sklypas 50x135. Židinys. Pra
šo $27,000. Tel. CHEsnut S-1942, su- 
sitarimui.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Rkombatae)
1600 8. 4STH CT. CICERO S0. ILI 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4386
Ir atliekame visus statybos tr per 
tvarkymo (remodeling) darbus.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — FEMALE

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST 0F LIVING 
W A D E N A UNION HOSPITAL

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

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
W0RK IR CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SA8KATCHEWAN, CANADA

HELP W ANTED — MEN

PI PE WELDERS
TOP EXPERIENCED ONLY 

CoihpresHor Station, Doyl«fttown, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration”. 

Mušt have Tra vėl Card.

Call collsct J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfield 8-4481 — Nlghta OLdfleld 8-3813

SEWING
MACHINE
OPERATORS

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. Experience 

with leather helpiul.

* PIECE WORK
* STEADY
* DAYS

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

Wl LSO N 
A TH LETI C 

GOODS
8840 W. Palmer

RIVER GROVE,, ILLINOIS 
MR. E. W PAŪL

IJTTIiK PLOWEB PARAP. reika
linga GERA, PRITYRUSI VIRĖJA. 
Pietvakarų miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gy
venimui patalpa, su vonia, 2 popiečiai 
ir vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarią, tvarkingą D. 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kal- 
oėtl nors kiek angliškai. Tel. RA 
3-7180 nuo 9 iki 4 popiet: RA 3-9223 
po 4 vai. Klauskite Sister Mary 
Eodes.

STEADY FOSITIONS 
open for .Eacperienced Typists

TYPIST BILLER
Eara over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Man if ėst Clerk
Part time-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay 
many company benefits 

Interviews up to 7:30 PM 
See or call E. L. Green 

330 W. 25th St.
VI 2-2055

IMMEDIATE OPENING FOR 
TYPIST

Permanent position — 5 day vveek. 
Experience desirable. Will train alert 
>eglnner. Good salary.

CALL VVHITEHALL 43750, 
MR. LANDĖ Or Apply

219 E. niinoie St.-

Mažai šeimai reikalinga moteris. 
Geras atlyginimas. Skambinti W,A 
5-9115 nuo 11 vai. iki 3 vai.

HELP VVJJVTED — MEN

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklų baigęs, 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre- 
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDVVARD 
SHAP1RO, Ine., 327 W. Jackson Bh. 
fiefit. uždaryta.

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIECE WORK
* DAYS
* STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person

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

Wl LSO N
ATHLETIC

GOODS
8840 W. Palmer

RIVER GROVE, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 N Peoria

7 augštas

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS
10 dailų valgomojo luunb. komp
lektas. 5745 So. Troy St.
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KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
Šen. VVilliam Knoulniul kalbės 

įvairiu tautybių susirinkime
Rugsėjo 23 d., pirmadienį, 8 

vai. valę. St. Nicholas salėje, 
2300 VV. 3rd. Str., senatorius 
VVilliam F. Knowland pasakys 
pagrindinę kalbą masiniame su
sirinkime, kuriame gausiai da
lyvaus ir lietuviai. Salė yra 
gana didelė telpa daugiau 
1,200 žmonių; be abejo, ji bus 
perpildyta. Be senatoriaus VV. 
F. Knovvland, susirinkime daly
vaus eilė respublikonų partijos 
pareigūnų: partijos centro ko
miteto narys Edward S. Shat- 
tuck. California Republican As- 
semblv Los Angeles County pir
mininkas Carl Lindstrom, žy
mus partijos pareigūnas ir Pie
tų Kalifornijos universiteto pro
fesorius dr. Robert Craig ir kt. 
Prieš pradedant kalbas, bus 
trumpa meninė programėlė, ku
rią atliks vietos rusų choras,

Budriūno vadovaujamas Sv. Ka 
imiero parapijos choras. Meni
nei programai vadovauti yra pa 
kviesta filmų ir televizijos ak
torė Rūta Kilmdnytė. Šį masi
nį susirinkimą organizuoja nau
jai sudarytas daugiau 20 tauty
bių politinis vienetas — Los An
geles County All American Na- 
tionality Council. Laikinai šiam 
respublikonų vienetui, kol bus 
priimti įstatai, vadovauja lietu
viams gerai pažįstamas ir di
delis lietuvių bičiulis Robert Ag- 
new. Į laikinąją valdybą įeina 
ir lietuvių atstovas — L. Va
liukas. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai tame masiniame susi
rinkime dalyvauti ir kartu pa
gerbti didelį ir žymų kovotoją 
už Lietuvos laisvę — senatorių 
VVilliam F. Knowlandą.

Šen. Thomas II. Kuchel iš

Baltieji ir juodieji I skyriaus mokiniai Nashville, Tenn., 
Fehr mokykloje. (INS)

ing”, atsakė L. Valiukas. ‘‘This 
ir senator Kuchel from VVash
ington”, atsakė skambintojas. 
Senatorius apgailestavo, kad

žesne lietuvių grupe, kai atvyk
siąs iš VVashingtono į Kaįifor- 
niją atostogoms. Pasiteiravo a- 
pie lietuvių veiklą ir gyvenimą

kalai jį sulaiką nuo dalyvavimo
. . . , . .. , . „ | Kalifornijos Lietuvių dienoje (ši
Wash.ngt«no skamh.no telefonu dįena buvQ rugsėjo g d) ge_ 

L. \ aliu ui natorius prašė perduoti geriau-
Rugsėjo 3 d. suskambėjo dar- sius linkėjimus ir sveikinimus 

be L. Valiuko telefonas. Jis pa visiems lietuviams. Toliau savo 
kėlė telefono ragelį: ‘‘Is this Le- kalboje užsiminė, kad mielai no-

nenumatyti ir labai svarbųp rei- Kalifornijoje. Vietos lietuviai 
respublikonai ruošia susitikimą 
ir pietus su senatoriumi Thomas 
H. Kuchel. Apie vietą ir laiką

meksikiečiai dainininkai ir Br. onard?” — “Yes, he is speak- retų susitikti sū didesne ar ma-

Jei baldų reik, 
pas Rudaitį tiesiai eik
Didžiulis pasirinkimas baldu, pečiu, televizijos aparatų, šaldytuvų, ki

limų skalbimo mašinų ir daug kitų prekių. Kainos žemiausios Chicagoj. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos, net iki 3 metų.

Svečių kambario baldai, Nylon, vilnos ar kitų medžiagų, geriausių Ame
rikos fabrikų kaip Pulman, Karpen, Howard 2 dalių tik ............  $149.00
Sofos miegojimui gražiausių spalvų tik ..................................... 39.00
Kilimai 9x12 vilnoniai, nylon nuo............................................ 39.00
3 dalių miegamieji, riešuto ąžuolo....................................... 149.00
šaldytuvai Frigidaire, Admiral 8 cub. pėdų ........................... . 159.00
Virimui porcelano pečiai nuo..................................................... 89.00
Skalbimui mašinos 9 svarų talpos ................. ...................... 99.00
Rašomieji stalai ąžuolo ar riešuto............. ................................. 29.00
Knygų spintos su stiklo stumdomom durim .. ............................. 29.00
Geso pečiai Siegler, Moores Quaker nuo.....  ........................... 89.00

VISOS PREKĖS GARANTUOTOS KOKYBĖS

MAJOR FURNITURE, Inc.
3207 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-3207

Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad 9 — 9:80 
Kitom dienom 9— 6; Sekmadieninis uždaryta

Pagerbs bulgarų didvyrį bar studijuoja pianus — pra-

Sekmadienį bulgarai ir jiems į 

simpatizuoją lenkų bei čekų ko- Į 
votojai prieš okupantus bolše
vikus Chieagoje pagerbs bulga
rų didvyrį Nikolą Petkov, kurį 
komunistai pakorė 1947 m. rug
sėjo 23 d. Nužudytasis buvo uo 
lūs laisvės kovotojas, Bulgarų, 
ūkininkų sąjungos vadas. Šv.
Trejybės rusų ortodoksų bažny- j 
čioje, Chcagoje, 1121 N. Leavitt | 
bus už jį sekmadienį pamaldos 
12 vai. 30 min.

Studentai apsivogė
Policija susekė, Kad John Mc 

Clendon, 23 m. amžiaus, ir jo 
mergina Gail Moses, 21 m. am
žiaus, apsivogę, pagrobdami Kai 
kuriuos ugniagesių reikmenis — 
apsiaustus, šalmus. Ta studentų 
pora buvo sulaikyta, pastebėjus, 
kad mašina kuria jie važiavo tu 
ri sugedusį dujų išmetimo vamz 
dį. Mašiną vairavo mergaitė ir 
ji .areštuota, įėjo į policijos būs 
tinę. Vaikinas gi sukeliojosi ties 
greta buvusia ugniagesių stoti-

bus pranešta vėliau:
Dainuos Hellen Svvaggart 
Žymiausia lietuvių solistė Ka

lifornijoje Helen Swaggart ruo
šia lietuvių dainų ir pasaulinės 
muzikos kūrinių koncertą š. m. 
spalio 13 d., sekmadienį 3:30 
vai. p. p. Catholic Vomen's Club mį Greit ugniagesiai pasigedo
patalpose, 927 So. Menlo Ave. 
Paskutinį kartą ji pasirodė Lie
tuvos Vyčių seimo metu Statler 
viešbutyje ir visus sužavėjo sa
vo dainomis bei jų atlikimu. Po 
koncerto bus arbatėlė visiems 
dalyviams tose pačiose patalpo 
se. Lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti šiame koncerte. M. N.

CHICAGOJE
Kalėjimas po trumpos 

laisvės
Dee Nealy, kalėjime išsėdėjęs 

aštuonerius metus, išleistas te- 
pasidžiaugė laisve tik keturius 
mėnesius. Dabar jis vėl nuteis
tas kalėti nuo 12 iki 20 metų 
už tai ,kad apmušė vieną nakti
nį sargą ir apiplėšė maisto par
duotuvės savininką.

kaikurių daiktų. Ta studentų po 
ra vėl buvo sulaikyta ir pas juos 
daiktai atrasti. Jie išleisti, kai 
parūpino užstatą.

$300,000 universiteto 
muzėjui

Illinois universiteto trustistų 
susirinkime, kuris įvyko La Šal
ie viešbuty ,buvo pranešta, kad 
Herman Krannert, Inland Con
tainer bendrovės Indianapoly 
pirmininkas, paskyrė $300,000, 
kad už tuos pinigus Urbanoje, 
prie universiteto, būtų įtaisytas 
meno muzėjus.

Studijuoja Chicagos uosto 
praplėtimą

Chicagos miesto taryba su sa
vo atitinkamais komitetais da-

MISCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
A. Stančlauskaa instoliuoja vi

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

TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 
ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTtTRA
Visų rOSlų apdrųudon Automobt- 

| lių finansavimas. Notariatas. Valsty- 
J bės patvlrtinos kainos.

PrlsS darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
UAlbrook 8-MI71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
i 11108 S. Ashland Ave., Chicago 3fi, lll.
Į oooooooooooooooooooooooooo-

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpuhUc 7-0844 ar 
VVAlbrook 5-8451

SKELBK1TES “DRAUGE”
plėsti uosto įrengimus ties ta 
vieta, kur į Michigano ežerą įte
ka Chicagos upė. Inžinierių pa
rengti planai pareikalautų $37, 
500,000. ‘ ,

PADĖKA
— ★ —

Rugsėjo 11 d. šv. Kazimiero 
kapinėse palaidojome tylį ir do
rą lietuvį, A. A. John Szimaitį.

Prisimindami visus, dar velio
niui gyvenant jam padėjusios ir 
suteikusius paskutiniuosius patar 
navimus, norime padėkoti, pir
miausia miela.jam Daktarui Z. Da
nilevičiui už taip didelį rūpestin
gumą pratęsiant ir lengvinant pa
skutiniąsias velionio gyvenimo va
landas.

Dėkojame gerbiamiems Kuni
gams už maldas ir palydėjimą į 
kapines. Širdingas ačiū visiems at
silankiusiems koplyčioje, už gė
les, Šv. Mišių aukas ir užuojau
tas.

Mūsų nuoširdus ačiū ir p. A. 1 
Petkui, taip pasigėrėtinai sutvar
kiusiam visus laidotuvių reikalus.

Stonkų, Brozų ir Bcneshunų 
šeimos

Atjausdami didžiausią tėvų skausmą, netekus vie
nintelio mylimo sūnaus, mieliems

ELENAI ir STASIUI SANTV ARAMS
reiškiame gilią užuojautą.

EI. Ir VI. Baltrušaičiai

A. f A.

ALGIMANTUI SANTV ARUI 
ankstyvoj jaunystėj mirus, skausmo prislėgtus tė
vus: rašytoją Stasį Santvarą, kovų už Vilniaus lais
vę dalyvį, ir ponią Eleną Santvarienę, nuoširdžiai 
užjaučia

Vilniaus Krašto Lietuvių S-ga

A. f A.

MAGDALENAI SKLADAITIENEI 
mirus, jos šeimai gilią užuojautą reiš
kia

V. ir E. Bulkaičiai, 
V. Mickevičiene.

A. A.

POVILAS KASMAUSKAS
Gyveno Greenbush, Wls.

Mirė rūgs. 18 <1., 1957, sulau
kęs 65 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., šadvilos parapijos, 
Pavirčių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolis Petras, brolienė Petronė
lė ir jų šeima, sesuo Marijona 
Sirbike, pusbrolis Antanas Kas- 
mauskas sn šeima, kiti Kimi nės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Ave. 
Cicero, 111.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
rūgs. 23 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į šy. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamainos 
už velionies sielų. Po patnaidų 
bus nuydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis ir kiti gimines
laidotuvių direktorius A. Pet

kus ir Sūnus. Tel. TO. 3-2108.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A.

JUOZAPAS NEDZVECKAS

Jau suėjo penkeri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų

Netekome savo mylimo 1952 
m., rūgs. mėn. 22 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžinų ramybę.

l’ž jo sielų mes užprašėme 
šv. Mišias rūgs. mėn. 22 dieną, 
lo vai. ryto, švenč. P. ,M. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž 
nyčioje, ir gedulingas šv. Mišias 
rugsėjo 23 d. St. Christines baž. 
8 vai. ryto ir rūgs. 23 d. šv. 
Pranciškaus baž., Indiana Hąr- 
bor, Ind., 8 vai. ryto.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir pa 
žįstamus šiose pamaldose daly
vauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Juozapo sielų.

Nuliūdę: žmona Marijona, dūk 
tė, žentas, sūnūs, marčios, anū
kai ir švogeris.

PADĖKA

A. A.
JONAS GĖGŽNAS

Daug metų gyvenęs Koselande.

Mūsų mylimas mirė 195>7*m. 
rūgs. mėn. 2 d. ir palaidotas 
rūgs. mėn. 5 d. šv. Kazimiero 
kapinėse, Chieagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė Jum paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jo poil
sio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž, 
gerb. kunigams: kun. kleb J. 
šaulinskui, kun. A. Stanevičiui 
ir kun. K. šaudžiui, kurie at
laikė gedulingas pamaldas už jo 
sielų. Nuoširdus dėkui visi. uis. 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojayte varg. Skriduliai už 
giedojimų.

Dėkojame grabnešiams: P. 
Kepalui, KSlužui, It. Mikšiui. M. 
Zurbai, J. Zikui ir Kniiier- 
giul ir visjems, kurie pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui L. Bukauskui, kuris tvar
kingai patarnavo laidotuvėms.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėko
ti.

Pusseserė Elzbieta. Strikas

+
JULIJA PELIKSĄ 

(Jurgielaitė)
Gyveno 8841 S. Paulina St. 

Daug metų gyveno Town of 
Lake apylinkėje.

Mirė rūgs. 19 d., 1957 m.. 8: 
35 vai. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Žigaičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Darata Kikilas, žentas 
Aleksandras, anūkas Aleksand
ras, sūnus Jonas, kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

Priklausė Tretininkų Drulig. 
ir I-R.K.8. 85 kp.

Kūnas pašarvotas koplyčioj'' 
1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks pirmad. rug
sėjo 23 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje 1- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 
nuydėta į šv. Kaziimero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, žentas 
ir anūkas. Tel. YAids 7-113S.

S i

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės
Jau suėjo vieneri metai, kaip Viešpats pašaukė iš mūsų 

tarpo mylimą žmoną, motiną ir dukterį.

A. A-

ELVYRĄ VAIČIŪNIENĘ: (Kanaitę)
Š. m. rugsėjo mėn. 25 d. (trečiadienį) Visų Šventų, pa

rapijos Bažnyčioje Roselande. 7:30 ir 8 valandą ryte bus 
atnašaujamos Šventos Mišios už jos sielą. Nuoširdžiai kvie
čiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pasimelsti už Elvyros sielą.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, broliai ir tėvai.

s

A. A-

WILLIAM STUGLIS
Gyveno 4328 S. M:i|>lewoo<| Ave.

Mirė rūgs. 19 d., 1957, 8 vai. ryto, sulaukęs pušės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Švenčionių ių>kr. ir parap., Stuglių km.
Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Harriet Bnltara- 

gis, žentas Joseph, Adeline Smith, žentas VVilliam, Iiene Gasper, 
žentas Riehard, ir Mary (’oughlin, žentas James. 3 anūkės: Jo- 
sephine Baauregand, Liuda Gasper ir Susan Gasper, anūkas Ja
mes Gasper, 2 proanūkai, pusbrolis Antanas Stuglis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstmni.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S, 
California Ave. v

Laidotuvės įvyks pirmad., rūgs. 23 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo pnrapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos |>ainaldos už. velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuošinlž.iai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. ,

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. LAlavette 3-0410

skamh.no
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X Tėvų Jėzuitų naujai pasta
tytų Jaunimo centro atidary
mas, 5600 8. Claremont St., į- 
vyks spalio 6 d. 3 vai. p.p. Lie
tuviškoji visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti.

x Marijona, Sudeikienė, kuri 
gyvena ir darbuojasi Labdarių 
namuose (Šv. Šeimos viloje), 
vardadienio proga buvo pasvei
kinta savo šeimos ir artimųjų. 
M. Sudeikienė jau ilgus metus 
visu atsidėjimu darbuojasi Lab
darių gerovei. Jai šia proga buvo 
palinkėta ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

x Kazimieras Lukošaitis, il
gametis "Draugo” skaitytojas 
ir Northsaidės draugijų darbuo
tojas, 1957 metais tapo du kar
tus tėvuku: marti Eleonora ir 
sūnus Antanas sausio mėnesį 
susilaukė sūnaus Jono, o rugpjū 
čio mėnesį marti Joan ir sūnus 
Eduardas susilaukė gražios pir
magimės dukrelės Lynn-Marie. 
Krikštynos įvyko rugsėjo 15 d. 
Tėvukas ir tėvai džiaugiasi nau
jagime.

x Prof. Stepas Kairys, Lietu
vos Skautų Brolijos vyriausia
sis skautininkas .lankėsi Chica
goje, kur pravedė čia reziduo
jančių brolijos vadijos narių su
eigą bei dalyvavo bendroje bro
lijos ir seserijos vadijų sueigo
se. Abiejose sueigose apsvars
tyti Skautų-čių sąjungos vado
vybės rinkimų ir Lietuvos skau- 
tijos 40 metų jubilėjaus ir tau
tinės stovyklos reikalai. Tauti
nė stovykla numatyta suruošti 
ateinančią vasarą Chicagos skau 
tų nuosavoje stovyklavietėje.

x “Baltaragk) malūnas” Chi
cagoje vaidinamas spalio 12 d. 
7 vai. vak. Tai bus pirmas pa
garsėjusio Montrealio Lietuvių 
Teatro pasirodymas JAV. Šis 
Birutės Pūkelevičiutės insceni
zuotas ir jos režisuotas veikalas 
Montrealyje ir Toronte pavasa
rį praėjo su nepaprastu pasise
kimu. Čikagiškiai senokai betu
rėjo progos matyti dramos spėk 
taklį, tai Lietuvių Rašytojų Dr- 
jos pastangomis pakviestasis 
Montrealio Lietuvių Teatras y- 
pačiai vertas dėmesio. Pirmą 
kartą Chicagoje pasirodys dau- 
iau kaip dešimt žinomų kana- 
diškių aktorių. Vaidinimas į- 
vyks Lietuvių Jaunimo Centre, 
naujai pastatytuose T. jėzuitų 
namuose, 5620 So. Claremont 
Ave.

I
X “Išeiviai” muzikinis pasta

tymas Balfo naudai įvyks spa
lio 6 d. 5 vai. p.p. Marijos Augš 
tesniosios mokyklos salėje. “Dai 
navos” ansamblis šiam pastaty
mui po vasaros atostogų stip
riai ruošiasi.

X Edvardą Leoko džiaugiasi, 
jog, pasiskelbusi “Draugo” skel 
bimų skyriuje parduodanti bal
dus, iš tikrųjų juos greit ir par
davė. Esą rekomenduotina to
kiais atvejais “Drauge” skelbtis.

X Petras Petrutis, gyv. Win- 
sore, Ont., praėjusį savaitgalį 
lankėsi Chicagoje ir dalyvavo 
20 m. nuo Lietuvos krepšininkų 
laimėjimo Europos pirmenybėse 
sukakties paminėjimui rengti ko 
miteto posėdyje. P. Petrutis, ku
ris yra FASKo Vid. Vakarų a- 
pygardos pirmininku, buvo už
sukęs ir pas ligoninėje tuo me
tu gulėjusį to komiteto narį Ed. 
Šulaitį. -

X Dr. A. Ruibienč, energin
ga ir gabi dantų gydytoja, ne
seniai su pasižymėjimu baigusi 
universitetą, pradeda priiminėti 
pacientus Medical Center patal
pose, 2454 W. 71 St., tel. HE 
4-3443. Pacientus priima iš anks 
to susitarus.

X Ona Vaznienė po sunkios 
operacijos eina geryn; ji guli 
ligoninėje, 3240 W. Franklin 
Blvd. O. Vaznienė yra žymi 
Town of Lake veikėja ir stambi 

gerų darbų’rėmė ja.

X Dana I^ankutienė ilgą lai
ką su savo šeima išgyveno 
Tovvn of Lake lietuvių kolonijo
je. Neperseniai Brighton Parke 
nusipirko namus ir tenai persi
kėlė gyventi. Naujoje vietoje 
šeimininkę ištiko skaudi nelai
mė. Begaminant valgį nuo viri
mo krosnies užsidegė jos rūbai 
ir labai smarkiai apsidegino. Gy 
dosi namuose, bet dar negreitai 
sugis nudegimo žaizdos.

X Brandos atestato, vienos 
iš mėgstamiausių lietuvių dra
mų, nekantriai laukia Chicagos 
lietuvių visuomenė. Brandos a- 
testatą stato Clevelando teatra
lai lapkričio mėn. 9 d. Lietuvių 
auditorijoje. Prieš porą metų ši 
grupė gastroliavo su “Atžaly
nu” ir buvo labai gražiai Įver
tinta Chicagos lietuvių.

x Stasė ir Julius Balučiai, 
gyv. Cicero, rugsėjo 14 d. at
šventė 15 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Jų pasveikinti su
sirinko gausus būrys giminai
čių ir draugų. Ta proga jie ga
vo daug gražių ir vertingų do
vanų.

x p. J. šukulienė, gyv. 1327 
S. 49 Ave., Cicero, rimtai sune
galavo; išvežta ligoninėn; ją pri 
žiūri dr. P. Kisielius. Šukulai 
yra geri žmonės ir turi daugy
bę draugų.

x Jonas Pachankis, naujasis 
Dariaus-Girėno Amerikos legio
nierių posto komandierius, da
lyvavo metiniame legionierių sei
me Atlantic City, N. J. šiame 
metiniame seime legionieriai pri 
ėmė daug garsių rezoliucijų. Šio 
mėnesio 29 d. p. Pachankis bus 
Įvesdintas kaip naujasis posto 
komanderis.

X Solistas Stasys Citvaras 
spalio 12 d. 8 vai. vak. Westem 
Ballroom salėje dainuos rengia
mame Lietuvos Gailestingųjų 
Seserų baliuje.

X Chicagos Augšt. Lit mo
kyklos inventoriui Įsigyti lėšų 
buvo išdalinti aukų lapai. Didelė 
dalis aukų lapų grįžo su gausio
mis aukomis. Kas dar neprisiun 
tė aukų lapo, prašome gražinti 
iki rugsėjo 28 d. adresu: A. Rū 
gytė 4332 So. Artesian Ave.

X Bendras tautinių grupių 
paradas Cicerojfe, III., įvyks SJ 
sekmadienį, rugsėjo 22 d., mies
to 100 metų sukakčiai atžymė
ti. Lietuviai taip pat yra numa
tę šiame parade puikiai pasiro
dyti.

X Albinas Lopeta, gyv. 3324 
So. Lituanica Ave., rado Bridge
porte pamestą čekį 55 dol. ver
tės, kurį grąžino čekio savinin
kui, o pastarasis grąžino iškei
timo įstaigai, kurioje čekį jis 
buvo prieš kelias dienas iškei
tęs. Iškeitimo įstaiga paskyrė 
“premiją” čekio radėjui ir grą
žintojui, po 5 dol., pabrėždama, 
kad lietuviškas teisingumas yra 
sektinas pavyzdys visiems.

X Melrose Parko Lituanisti
nėje šeštadieninėje mokykloje 
mokytojais yra p. Lazauskienė 
(ne p. Lazdauskienė, kaip buvo 
anksčiau pažymėta) ir kun. P. 
Jakulevičius.

Prašoma visus tėvus leisti sa
vo vaikučius į šią mokyklą, o 
vaikučiai mielai laukiami. Mo
kyklos vedėja Antanina Jarie
nė nuoširdžiai džiaugsis tėvelių 
talka.

X Aleksandros Palubinskas 
identifikacijos kortelė galima at 
siimti “Draugo” raštinėje. Ji bu 
vo rasta Chicagoje. Atsiimti dar 
bo valandomis .

X Ci pri jonas Genutis, 4412 
So. California Ave., tel. YA 7- 
1354, atidarė visų rūšių batų 
taisymo įmonę. Pas jį galima 
gauti į Lietuvą siuntimui odos 
ir kitų batams siūti reikmenų.

Kun. Valentinas Atkočius, M.I.C., Tėvų Marijonų provinciolas, paskirtas 6 metams į naujas 
pareigas Romoje. Čia mežesnė grupė, iš tu kurie dalyvavo kun. Valentino Atkočiaus, M.I.C., 
išleistuvėse, suruoštose John Pakel, Chicago Savings & Loan B-vės prezidento ir advokato Charles 
P. Kai.. Išleistuvės įvyko Illinois Athletic Club patalpose. Sėdi (iš kairės į dešinę): prelatas Jur
gis Paškauskas, kun. Valentinas Atkočius, M.I.C., ir prelatas Ignas Albavičius. Stovi: kun. Vikto
ras Rimšelis, M.I.C., John Pakel, Sr., kun. Juozas Prunskis, kun. Jonas Skrodenis, adv. Charles

P. Kai ir kun. Antanas Miciūnas, M.I.C.

Negyvas su perpjautonfis 
gyslomis

Charles Sievers, 26 m. am
žiaus, gyvenęs Forest Parke, 
rastas negyvas garaže, kuris 
buvo pripildytas nuodingų gazo
lino dujų. Visas gazolinas ma
šinoje buvo išdegęs, o garažo 
durys — uždarytos. Jaunuolis 
persipjovęs gyslas ties riešais. 
Šeima nežino jo nusižudymo 
priežasties.

DON VARNAS POSTO IŠKILMĖS
Juozas Stanaitis, naujas Don , yra vienas iš pasirašiusių čar-

Varno posto komandierius ir vi
sa nauja posto valdyba užims 
savo naujas pareigas šį vakarą 
rugsėjo 21 dieną su gražiomis 
Amerikos legionierių iškilmė
mis, kurias praves Jonas Paukš
tis, Cook Apskr. vyr. viceko- 
mandierius; jam pagelbės An
tanas Kasper, buvęs Dariaus-
Girėno komandierius. Į iškilmes — jaun. vicepirmininkas, Nes-
kviečiami visi posto nariai ir jų 
draugai. Bus malonu visiems sy
kiu gražiai, įspūdingai vakarą 
praleisti.

J. STANAITIS

J. Stanaitis yra gimęs Gary, 
Indiana, ir buvo išvykęs į Lietu
vą. Tenai lankė Krekenavos pro 
gimnaziją ir Jurbarko Valst. 
gimnaziją. Sugrįžęs į Chicagą
apsigyveno Šv. Juozapo parapi 
joje, South Chicagoje, greitai najtis — iždininkė, Clara Woj 
įsijungė į darbą parapijoje, tap-1 cik — istorikė, Anele Pocius — 
damas parapijos komiteto na-! kapelionas, Frances Lescous- 
riu ir choristu. I

Karo tarnybą pradėjo 1942
m. kovo 25 d. ir visą laiką iš
buvo Ramiojo vandenyno salo
se, Centro Pacifike, vakarų Pa
cifike ir Riukiu salose. 1945 m. 
lapkr. 30 d. grįžo iš karo tar
nybos. Pridėjus organizuotis 
šiam postui, jisai pagelbėjo ir

X Marytė-Aušrelč Taliune'i- 
čiūtė, Kelly Augšt. mokyklos mo 
kine, išlaikė konkursinius egza
minus 5 universitetuose su moks 
lo stipendijomis. Iš jų vieną jau 
yra pasirinkusi, kuriame žada 
tęsti mokslą toliau.

Praėjusiais metais ji yra lai
mėjusi mokyklinio meno varžy
bas už gerai atliktą tapybos dar
bą. Gavo įvertinimo lapą ir auk 
sinį pažyminį.

Pažymėtinas jos atsidavimas 
mokslui ir geras bei ramus bū
das Buteikė
moksle laimėjimus.

X Rašyt. Paulius Jurkus ir 
Vida Reklaitytė, pulk. Rėklaičio 
duktė, šiandieną tėvų Jėzuitų 
koplyčioje priima moterystės 
sakramentą. Jaunieji po ves
tuvių išvyksta gyventi į New 
Yorką. P. Jurkus yra “Drau
go” romano konkurso š. m. lau
reatas. “Draugo” redakcija, ad- 

;ikė jai pažymėtinus ministracija jaunavedžiams lin- 
'ki daug laimės.

terį.
Naujų vadovybės narių įves

dinimo iškilmės įvyks šiandien 
Don Varnas salėje, 6816 S. Wes 
tern Ave., 8 vai. v. Bus kalbos, 
vaišės ir kita programa. Nau-1 
jieji vadovybės nariai yra šie: į 
J. P. Stanaitis — komandierius, . 
Stephen A. Samoška — vyr. vi
cepirmininkas, Maria Mosteika

tor Girdwain — adjutantas, Vy 
tautas Paskauskas — viceadju- 
tantas, Joseph Karklys — fi
nansų tvarkytojas, Rev. Antho
ny M. Švedas — kapelionas, Ed- 
ward T. Miller — kapeliono pa
dėjėjas, Jack L. Jatis — kape
liono padėjėjas, Edward Sulai- 
tis — istorijos rašytojas, Pe
ter Butkus — istorijos rašyto
jas, Bruno Mikėnas — maršal
ka. Vytautas Bandziulis — mar 
šalkos padėjėjas, Edward Stank 
— maršalkos padėjėja, John G. 
Evans — pramogų tvarkytojas, 
John A. Shulmistras — pramo
gų tvarkytojas, Konstant J. Sa
vickus — teisės patarėjas, 
Frank Zogas — teisės patarė
jas, dr. John J. Simonaitis — 
sveikatos patarėjas, dr. Vincent 
Grėbliunas — sveikatos pata
rėjas.

Pagerbiant kapelioną kun. 
Ant. Švedą dr pirmąjį koman- 
dierių J. L. Jatis, jiems įteikia
mos visam amžiui narių korte
lės.

Prie Don Varno posto veikia 
ir moterų bendradarbių sekci
ja, kurios naujoji vadovybė 
bus: Anna Kuzma — pirminin
kė, Nellie Anderson — I vice
pirmininkė, Gloria Preibis — II 
vicepirmininkė, Ann Shulmist
ras — sekretorė, Valeria Sta-

kas maršalka, Evelyn Balčiūnas 
— vėliavos nešėja, Estella Sa- 
moska — vėliavos nešėja.

Moterų bendradarbių naujos 
valdybos įvesdinimo iškilmėms 
vadovaus buvusi pirmininkė 
Ann Shulmistras, padedama 
maršalkos Annette Mosteika. 
Iki šiol moterų Don Varnas pos 
to bendradarbių organizacijai 

pirmininkavo Valeria Stanaitis.
Don Varno postas — akty

vus. Spalio 19 diena turės me
tinius savo šokius Vyčių salėje, 
o lapkr. 16 d. — polkų vakarą 
Don Varnas posto būstinėje.

$225,148 nesumokėtų 
mokesčių

Chicagoje neužilgo prasidės 
byla buvusio mokesčių aseso
riaus Frank Keenan, kuris yra 
nesumokėjęs apie $225,148 mo
kesčių. Teisingumo įstaigos spau 
dai prasitarė, kad šioje byloje 
turės raudonuoti ne vienas augš 
tai iškilęs pareigūnas.

Paveldėjo $150,000
Lawrence Yoamg, 56 m. am

žiaus čikagietis, paveldėjo iš Jo
seph Stary $150,000. Jiedu su
sipažino, kai Young tarnavo ba
tų valytojų pas barzdaskutį. Čia 
ateidavo Stary, ir jam Young 
gerai patarnaudavo. Jiedu susi
draugavo, abudu kartu ėjo į 
verslą ir paskiau mirdamas 
Stary užrašė jam savo turtą.

Šuo apdraustas $20,000
Į Chicagą lėktuvu atgabenti 

du balti šunys, kurie pasitar
nauja vienos vodkos firmos rek
lamai. Jie esą iš tų šunų veislės, 
kuriuos rusų caras laikydavęs 
gaudyti vilkams, puolantiems gy 
vulius jų ūkiuose. Šunys atlieka 
kaikuriuos cirko numerius. Pus 
ryčiams jiems duodama šeši kiau 
šinių tryniai, pakepinta duona 
su sviestu ir pieno.

Našlei priteisė $137,500
Chicagos teismas nusprendė, 

kad Chicagos & Northwestern 
geležinkelio linija turi sumokėti 
63 metų amžiaus našlei Hildai 
Francis $137,500 kompensacijos 

1 už prarastą traukinio nelaimėje 
koją. Jai esant ant bėgių, užsi
darius pervažoje barjeram, ji 
neįstengusi pasišalinti ir dėl to 
netekusi kojos.

CHICAGOJE
Baigėsi telefonų streikas
Anksti penktadienį baigėsi te

lefono įrengimų įtaisytojų strei
kas, kuris kliudė telefoninį su
sisiekimą JAV-se. Nestreikuojan 
čių unijų telefonų darbininkai, 
anksčiau piketuotojų sulaikyti, 
dabar pradėjo eiti į darbą ir vėl 
atstatytas normalus susisieki
mas telefonu. Streikas buvo ap
ėmęs 44 valstybes ir apie 173,'. 
000 darbininkų. Pasirašytas kon 
traktas dvejiems metams. Dar
bininkų atlyginimas pakeliamas 
maždaug 13,2 centų valandai.

Mažiau įstojo į Illinois
universitetą

Šį rudenį .mažiau naujų stu
dentų teįstojo į Illinois univer
siteto padalinius Navy Pier ir 
miesto centre. Nežiūrint to, sten 
stengiamasi vykdyti planus: įves 
ti pilną ketverių metų kursą Chi 
cagos padaliniuose tame univer
sitete.

Įsigali slogos Chicagoje
Pastebėta, kad šiuo metu Chi

cagoje yra daugiau susirgimų 
slogomis, negu paprastai šiuo 
laiku būdavo. Tačiau tuo tarpu 
susektas tik vienas tikras susir
gimas aziatiška sloga. Iš viso 
aziatiška sloga JAV-se jau ser
ga 100,000 žmonių.

Perspėjančios knygelės 
vaikams

The Back of the Yords orga
nizacija išdalina parapinių ir 
miesto pradžios mokyklų vai
kams 15,000 knygelių, kur su
rašyti perspėjimai saugotis auto 
mobilių nelaimių ir vengti ne
pažįstamų žmonių. Knygelės pa
veiksluotos, kaikurie perspėji
mai surašyti eilėmis. Tokį leidi
nį paruošti paskatino gana gau 
sus nelaimingi atsitikimai su 
vaikais bei Chicagoje pasitaikiu 
si žiaurūs mažamečių nužudy
mai.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $100.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGA S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, 111. 

Platintojams duodama nuolaida

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos Liet. Gyd. drau

gijos susirinkimas, š. m. rugsėjo 
mėn. 24 d., 9 vai. vak. dr. Stri- 
kolio kabinete, 4645 S. Ashland 
Ave., įvyks Amer. Liet. Gyd. drau 
gijos susirinkimas, kuriame val
dyba ir Suvažiavimo Rengimo ko
misija praneš apie savo veiklą ir 
po to bus svarstomi einamieji 
draugijoti reikalai.

ALG valdyba

Kalėjimas ir pabauda 
girtiems

Chicagos teismas nuteisė 
dviem dienoms kalėjiman nen- 
kius žmones ir nubaudė po $100 
keturis kitus už tai, kad jie bu
vo sugauti bevairuoją automo
bilius įsikaušę.

Žydų Nauji metai
Ateinantį ketvirtadienį ir pen

ktadienį Chicagos žydai švęs jų 
naujų 5718 metų pradžią, šven
tės tęsiasi 10 dienų; tai drauge 
ir atgailos dienos, kurių svar
biausios — Yam Kippur, pripuo 
la spalio 5 d.

IŠARTI IR TOL
I. A. VALSTYBĖSE

— Sol. St. Baranauskas pa
kviestas koncertuoti į Bostoną, 
Mass. Koncertą rengia Laisvės 
Varpo radijo programa, kuri 
kiekvienais metais organizuoja 
žymiausių mūsų menininkų pa
sirodymą. Pernai tokiame kon
certe programą atliko sol. Aid. 
Stempužienė, sol. St. Liepas, 
komp. J. Gaidelis įr akt.V. Žu
kauskas. Šiemet koncertas įvyks 
lapkričio 10 d. High School sa
lėje, Thomas Park, So. Bostone. 
Visuomenė gyvai domisi rengia
mu koncertu. Tai bus pirmas 
sol. St. Baranausko pasirody
mas Naujoje Anglijoje po to, 
kai jis sugrįžo iš Romos, kur 
tobulinosi dainavimo mene.

uiilllilllillliiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimi

GARANTUOTAI
niekados nerūdijančio aluminijaus, 
geriausios rūšies DURYS, LAN- 
Gai bei STOGELIAI netik pagra
žins bei paturtins jūsų namą, bet 
jūs sutaupysite daug kuro. Norė
dami įsitikinti kainos žemumu ir 
kokybės gerumu skambinkite bet 
kokiu laiku

PRospeet 8-2781
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacija® 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 teks 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 
Cieeroje — $12.00, kitose J.A.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 didesnė 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

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyha Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-422(1

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