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Pabėgę Latvijos žvejai kalba apie padėti Latvijoje
Baltijos pajūrio ruožai yra

ištuštinti nuo visų gyventojų
STOCKHOLMAS, Švedija. — Kaip jau pranešta, keturi lat

viai žvejais prieš kurį laiką Baltijos jūroje surišo savo kapitoną ir 
laivą pasuko Švedijos krantų kryptin.

Keturi latviai, pasirinkę lais
vę, pasiliko Švedijoje, o laivo ka
pitonas, nustojęs įgulos, vienas 
per jūrą grįžo į Latviją. Švedų 
įstaigos latvius žvejus ilgai tar
dė ir tik neseniai išleido į laisvę.

Jų pasakojimu, Baltijos jūros 
pakraščiai sovietų esą stropiai 
saugojami. Tam tikslui panaudo
jami t. k. radijo įrengimai ir kon 
troliniai laivai, kurie plaukioja 
jūroje iki 20 km pajūrio juosto
je. Kiekviename žvejybos laive, 
kuris išplaukia į jūrą, yra bent 
vienas „patikimas“ partietis, ku
ris savo įstaigas informuoja apie 
visa, kas laive atsitinka.

Baltijos jūra — ypatingoje 
parengties padėtyje

Tuo metu, kai Maskvoje Chruš 
Čevas atsiskaitė su „antipartine“ 
Molotovo, Malenkovo, Kaganovi
čiaus ir Šepilovo grupe, sovietų 
karo laivynas Baltijos jūroje bu
vo laikomas ypatingoje pareng
ties padėtyje. Ypatingų atsargos 
priemonių griebtasi Rygos įlan
koje.

Baltijos pajūrio kai kurie ruo
žai yra ištuštinti nuo visų gyven 
tojų. Pavyzdžiui, Liepojos — 
Ventapįjio ruože yra evakuota 1 
— 10 km zona. Virš jos nuolat 
skraido sovietiniai lėktuvai. Ma
tyt, tokiuose ruožuose sovietai 
yra įrengę svarbias karines ba
zes. Jei kuriame nors pajūrio 
ruože leidžiama civiliams mau
dytis, tai tik šviesios dienos me
tu. Liepojos miestan lankytis rei 
kią ypatingo leidimo.

Gyventojų laikysena

Apie Latvijos gyventojų laiky 
seną žvejai pasakoja, kad senes
nioji karta kantriai taikstosi su 
pilka kasdienybe, tuo tarpu jau
nimas ima kartais prieš sovietinį 
spaudimą šiauštis. Kita vertus, 
jaunuoliai žino, kad jie, jei nėra 
komjaunuoliai, neturi gyvenime 
jokių šansų. Priklausyti komjau
nimo organizacijai laikoma gry
nu formalumu, tikrieji įsitikini
mai nuo to nenukenčia. Žinoma, 
yra ir įsitikinusių komunistų, 
bet esą būdinga, kad jaunieji ko
munistai partiečiai jau ima so
vietinės santvarkos negeroves 
kritikuoti.

Vis daugiau amnestuotų trem
tinių grįžta į savo tėvynę. Bet 
tai esą daugumoje fiziniai ir psi
chiniai palaužti žmonės. Dauge
lis išvežtų į plėšinines Sovietų 
Sąjungos sritis jaunuolių grįžta 
fiziniai nusikamavę. Dalis tačiau 
lieka kitose Sovietų Sąjungos sri 
tyse, kur įvairiais atžvilgiais esą 
geriau gyventi, negu Latvijoje, 
be to, ten ir politinė priežiūra ne
santi tokia įkyri, kaip Pabalti
jyje.

Du iš tų keturių žvejų yra tar
navę raudonojoje armijoje. Jie 
pasakoja, kad nerusų naujokai 
dažniausiai įjungiami į vadina
mas darbo kuopas. Dar neseniai 
Kryme buvę kelios tokios latvių

MORRIS B. SACHS

darbo kuopos. Jas vėliau likvida
vę, būk dėl to, kad vyrai mėgda
vę dainuoti latvių dainas. Jau 
kuris laikas nebesą jokių tauti
nių latvių dalinių. Vieton jų esą 
sudaryti mišrūs daliniai, kuriuo
se esą draudžiama latviškai kal
bėtis. Nors kariuomenėje polit- 
rukai tebėra, jaunieji kariai vis 
labiau išdrįsta sovietų vyriausy
bę kritikuoti, reikšti abejones 
dėl kolchozinės sistemos ir pa
našiai. Latvių jaunimas visais 
būdais stengiasi ištrūkti iš kol
chozų ir siekia galimybių moks- 
lintis, lavintis.

Žvejai uždirbą žymiai geriau, 
negu eiliniai darbininkai, bet iš
jų uždarbio išskaitoma ne mažai CHICAGO, III., rūgs. 24. 
net už laivų remontus ir kitais Marris B. Sachs, Chicagos mies-

Mirė Morris 
B. Sachs

pretekstais. Žvejui draudžiama 
nors ir tik vieną žuvelę sau pa
siimti. Iki 1953 m. už tokius 
veiksmus bausdavo net iki 12 me 
tų laisvės atėmimu. Dabartyje 
pačiuptieji žvejai baudžiami ki
taip: jie privalo vieno pusmečio 
laikotarpyje dėti į „fondą“ 10—
25% savo uždarbio. Net suval
gytos laive žuvys turi būti re
gistruojamos laivo maisto kny
goje, kuri vėliau žvejų artelės pa 
reigūnų tikrinama. Praktikoje 
žvejams iš didelio uždarbio lieką 
vidutiniai tik apie 600 — 800 
rublių mėnesiui.

Už vis sunkiausiai gyvena kol
chozininkai, kurie neuždirba į 
dieną kartais nė 50 kapeikų ir 
tik apie 200 — 300 gramų grūdų.
Kolchozininkai gali šiaip taip 
pramisti tik dėka savo smulkių ® Dolerio kursas Lenkijos juo 
privatinių sklypų, tačiau iki šiol doje biržoje dabar esąs 160 zlotų 
už gautus iš tų sklypų produktus, dolerį. Gryno aukso gramas 
reikdavo valdžiai didelius mo-į oficialiai kainuoja 90, juodoje 
kesčius mokėti ir duokles duoti, biržoje 130 zlotų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ , 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhovoeris vakar pertraukė atostogas ke
liom valandom ir atskrido į Washingtoną pasitarti tarptautiniais 
ir naminiais klausimais. Prezidentas Eisenhoweris vakar tarėsi su 
Saudi Arabijos princu Faisalu, kuris atvyko į JAV.

— Į Little Rock, Ark., Central augštesnę mokyklą vakar at
vyko devyni negrai studentai. Supykę baltieji žmonės susitelkė 
prie mokyklos ir pareikalavo negrus studentus išeiti iš mokyklos. 
Little Rock mayoras Woodrow Wilson Mann liepė negrams stu
dentams pasitraukti iš mokyklos, kad neįvyktų didesnių nesusi
pratimų.

— Little Rock, Ark., Central augštesnė mokykla vakar buvo 
integruota keliom valandom, kai devyni negrai studentai atėjo j 
mokyklą. Baltiesiems pradėjus kelti triukšmą prie mokyklos, 
negrams mokiniams pasakyta išeiti iš mokyklos „dėl šventos ra
mybės“.

— Naujas Kanados ministeris pirmininkas John G. Diefen- 
baker vakar patvirtino savo krašto tradicinę draugystę su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis. Diefenbaker savo pirmoje dides
nėje užsieninės politikos kalboje pasakė 82-jų valstybių genera
linėje asamblėjoje, kad jo konservatyvė vyriausybė taipgi tvirtai 
stovės už Siaurės Atlanto Gynybos organizaciją (Nato).

— Haiti valstybės žmonės rinko prezidentą ir kongresą. Abi 
pusės sakosi laimėjusios. Pradėjus skąityti baisus, buvusio sena
toriaus Louis De - Jovė partizanai grasino padegti Port Au Prince, 
Haiti sostinę, jei jis nebūtų išrinktas prezidentu. Abu — De Jote 
ir jo politinis priešas dr. Franeois Du Valier — teigia laimėję rin
kimus į prezidento postą šešeriem metam.

Vis vargas i 
su pašarais

VILNIUS, okup. Lietuva. —' 

„Tiesa“ rugsėjo 11 d. pašarų 
klausimui net vedamąjį paskyrė. 
„Yra daug tokių rajonų, kaip Ky 
bartų, Joniškėlio, Rokiškio ir ei
lė kitų, kurie pašarų sukaupė vi
siškai mažai, o dabar nesiima 
priemonių, kad jų būtų paruošta 
kiek galint daugiau ir kad visi 
jie būtų tvarkingai laikomi ir 
saugojami“. Pašarų netvarkin
gas laikymas ir nesaugojimas 
esą viena iš skaudžiausių klaidų, 
kuri „metai iš metų kartojama 
daugelyje kolūkių“.

Obelių rajone visuomeniniams 
gyvuliams, parūpinta tik 43%, 
iš hektaro esą užpajiamuota tik 
po 7.5 cent.

„Augštaičių“ kolūkyje daug 
dobilų palikta laukuose likimo 
valiai.

Blogai esą ir su atolais. Iš

Norvegijai karalius Haakon, 85 
metų amžiaus, mirė. (INS)

to iždininkas ir krautuvių savi- 180.000 ha šienautino ploto iki 
rugsėjo mėnesio pradžios kolū
kiuose nušienauta tik 8,150 ha 
atolų iš sėklinių žolių.

ninkas, vakar ryte mirė savo na
me, 4950 Chicago Beach dr. Jis 
turėjo 61 metus. Mirė miegoda
mas.

Morris B. Sachs gimė Lietuvo
je. Jaunas atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Mėgdavo 
pabrėžti, kad jis gimęs Lietuvoje 
ir su lietuviais ir jų organizaci-

Švenčionėlių rajone šieno pa
ruošta tik 62% reikiamo kiekio. 
Laikraštis iškelia ir kolchozinin
kų nesuinteresuotumą visuome
niniais pašarais. „Geriau apsirū
pina pašarais ir tuo pačiu gauna

Policija prie 
mokyklos

LITTLE ROCK, Ark., rūgs 
23. — Prie Central augštesnės 
mokyklos šiandien pastatyta 85 
valstybės ir miesto policininkai 
palaikyti tvarką, jei kiltų nesu
sipratimų negrams įėjus į mo
kyklą.

Policininkams įsakyta netruk
dyti negrams įeiti į mokyklą. 0 
praėjusią savaitę tautiniams sar 
gybiniams buvo įsakyta neįleisti 
negrų studentų į Central augštes 
nę mokyklą.

Nauji veidai matyti
Jungtinių Tautų asamblėjoj

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Čia jau užvirė gyvenimas pilnu 
tempu. Visur pilna visko — delegatų, korespondentų, lankytojų. 
Kur tik pažvelgsi — visur žmonės, nėra beveik laisvo tarpelio 
tose ligi šiolei buvusiose erdviose patalpose.

Kai JT generalinės asamblė
jos salėje pilnatis praėjusį antra
dienį susirinko sesijos atidaro
mojo posėdžio, ne vienas, visą 
eilę metų stebėjęs delegatų vie
tas, šiemet susirūpino: „Kur tu
rės atsisėsti tie, kurie atstovaus 
ateityje priimamąsias valstybes, 
kai bendras visų narių skaičius 
sieks šimto?“

Dabar iš viso tik aštuoniasde
šimt du nariai, ir tai jau ankšto
ka, o kaip, rodos, tuščia buvo, 
kai vos šešiasdešimt narių dele
gatai sėdėdavo!

jomis palaikydavo ryšius. Įr lie-, didesnę produkciją tie kolūkiai,
tuvių visuomenines ir kultūrines 
organizacijas paremdavo stam
besnėmis piniginėmis aukomis.

Morris B. Sachs iš keliaujan
čio pirklio pasidarė stambus ir 
turtingas prekybininkas, kelių 
krautuvių savininkas.

kurie rūpinasi ne 1351 visuomeni
niais, bet ir kolūkiečių gyvu
liais“. (Sunku bus „pasivyti ir 
pralenkti“ .Ameriką, kaip skel
bia Chruščevo programa, jei gy
vuliai neturi ką ėsti, jei kolcho
zai kai kur tesurenka vos pusę 
reikiamų pašarų).

Bagdado pakto
komitetas susirinko

LONDONAS, rūgs. 23. — Bag 
dado pakto subversyvinei veiklai 
sekti komitetas šiandien pradėjo 
savaitės sesiją Londone. Į šį ko
mitetą įeina ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Britanijos, Turki
jos, Irako, Irano ir Pakistano ai

Dar 35 Little Rock miesto po
licininkai pasiųsti prie mokyk
los. Little Rock mayoras Wood- 
row VVilson Mann pareiškė, jog 
policininkams įsakyta įleisti neg 
rus studentus į mokyklą, jei jie 
pasirodytų.

Negrai studentai atvyko į mo
kyklą. Kai kurie baltieji studen
tai išėjo iš klasių. Apie 500 žmo-

Meksika sėdi pirmoji

Meksika šiemet, traukimo ke
liu, laimėjo pirmąją vietą Asam
blėjoje ir todėl ji sėdi pirmoji — 
pirmojoj eilėj ir pirmojoj kėdėj 
iš prezidiumo dešinės. Po Meksi
kos, sėdinčiųjų vardai išdėstyti 
alfabetiškai ligi Y raidės, o pas
kui nuo A iki Meksikos.

Šita vieta pagal jau nuo se
niau priimtą tvarką nustatoma 
Generalinio sekretoriaus raštinė
je traukimo būdu.

Nauji veidai

Arti penkiasdešimt užsienių 
reikalų ministerių ir keturi kiti 
ministerio rango delegatai atsto
vauja savo šalis bendruosiuose 
debatuose. Tarp jau pažįstamų 
veidų iš praėjusių sesijų, nema-

nių susirinko prie mokyklos, kai|žai matyli ir nau^- Dėmesio cen 
negrai studentai atvyko. Policija tre yra Jąponijos užsienių reika- 
palaikė tvarką. Negras fotogra- ministeris Aiichiro Fujiyama
* ,»» A Vi vv» z-4 r* 1 r» t- nrt i rl’n

fas apdaužytas.

Azijoje pagerėjo
politine padėtis

WASHINGTONAS, rūgs. 23. 
— Valstybės vicesekretorius 
Christian Herter ir James P. Ri
chardą, prezidentinis patarėjas, 

tovai, pilni Bagdado nariai, irgi. vakar grįžo iš Azijos, kur mėne-
dalyvaus posėdžiuose. sį keliavo. Jie pasakė, kad Azi

joje pagerėjusi politinė padėtis 
ir nebėra tokios tarptautinio ko
munizmo grėsmės kaip buvo pir
miau.

Naujas Norvegijos karalius Olav.

Prancūzai atsikeršijo

ALŽIRAS, rūgs. 23. — Alžiro 
sukilėlių būrys šiandien užpuolė 
prancūzų mažą karinį dalinį. 
Trys prancūzai žuvo ir vienas su 
žeistas. Prancūzai, atsi keršyda
mi sukilėliams, nužudė 14 sukilė
lių ir vieną sugavo 125 mylios 
pietvakariuose nuo Alžiro sosti
nės.

ir Maroko Ahmed Balafrej. Ta 
čiau visų simpatijas nusinešė 
naujai priimtosios narės — Ma
lajų atstovas, kuris, vilkėdamas 
violetinės spalvos iškilmių dra
bužius, dėkojo už priėmimą ir pa 
žadėjo laikytis JT Chartos nuos
tatų. Pradžioje daug kas manė, 
kad tai moteris eina kalbėti Ma
lajų vardu, tačiau daugelio nu
stebimui pasigirdo stiprus vyriš
kas balsas.

Žurnalistas — sesijos 
prezidentas

Sesijos pirmininku be ginčų iš
rinktasis N. Zelandijos ambasa
dorius Sir Leslie Munro, vėliau, 
pasibaigus vakaro posėdžiui, 
spaudai pareiškė, kad su žurna
listais dalinsis visomis žiniomis, 
nes ir jis pats daugiau kaip de
šimt metų buvęs žurnalistas ir 
gerai pažįstąs jų duoną.

0 tuo metu, kai tas sesijos 
prezidentas dalijosi savo įspū
džiais ir nuomonėmis specialaus 
politinio komiteto posėdžių sa-

Gromyką siūlo į Mongoliją

Kai Jungtinės Tautos rinkosi 
posėdžių, skersai gatvę esančio
se Carnegie Endowment patalpo
se posėdžiauti rengėsi ir Paverg
tosios Europos Tautos, atstovau
jančios devynias pavergtas tau
tas, jų tarpe ir Lietuvą. Paverg
tieji lygiagrečiai posėdžiaus su 
JT.

Vengrų piketininkai nepails- 
dami suko su plakatais šalia JT, 
o paskui skersai gatvę sustojo su 
didžiulėmis raidėmis taip, kad 
skaitant angliškai buvo sakoma: 
„Gromyka, eik į Mongoliją“.

Ši»3 raidės ir paskui kitos, vis 
atitinkamai keičiant, buvo tokios 
didelės, kad sakinį buvo galima 
perskaityti ir iš pačių JT patal
pų. Ypač gerai matėsi iš delega
tų augšto, kur teko patirti, kad 
daug kam patiko tie originalūs 
vengrų plakatai, tik sovietiniai 
atstovai nekomentavę, nes kurgi 
jie tenai komentuos. Jei toks di
delis, kaip Molotovas, galėjo būti 
išsiųstas į Mongoliją, tai ką jau 
bekalbėti apie juos... mažulėlius. 

Tikrina net delegatus
Jaučiant įtempimą ryšium su 

Vengrijos klausimu, ir patalpų 
bei posėdžių salių sargybos su
stiprintos, bet incidentų viduje 
nebuvę.

Sargybiniai, nenorėdami rizi
kuoti, kalbama, tikrinę dokumen 
tus net tokių žymių delegatų, 
kaip JAV atstovo Meany, kuris 
yra AFL - CIO prezidentas ir 
šiai sesijai paskirtas JAV dele
gatu.

Tad ir mūsų Petras Gudiškis, 
kuris budi sargyboje prie dele
gatų įėjimo, dabar turi net kele
tą talkininkų.

Japonijos laivyno
vadas mirė

TOKIO, Japonija, rūgs. 23. — 
Adm. Soemu Toyoda, 72 metų, 
buvęs Japonijos laivyno genera
linio štabo viršininkas, kai Japo
nija pasidavė 1945 m., vakar mi
rė nuo širdies smūgio savo name. 
Toyoda kurį laiką buvo laikomas 
kalėjime ir kaltinamas karo kri- 
minalizmu, bet vėliau buvo ištei
sintas ir paleistas iš kalėjimo.

Kas turi dainuoti arabų 

vienybes giesmę

KALENDORIUS

Rugsėjo 24 d.: Svč. P. Mari
jos belaisvių ir nusidėjėlių užta
rėja, šv. Afra; lietuviški: Juodis 
ir Bankmė.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:47.

Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jios apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę, oro temperatū
ra — 60 laipsnių.

AMMAN, Jordanas. — Kai Jungtinės Amerikos Valstybės at
siuntė Jordanui 106 milim. prieštankinius pabūklus, kuriais jorda-

— Sirijos kariuomenės vadas gen. Afif Bizri pasakęs Jungti- niečiai galėtų atsiginti nuo rusiškų T-34 tankų, tai karalius Hus-
nių Amerikos Valstybių korespondentui William L. Ryan’ui, kad sein, priimdamas tankus, pareiškė, kad jie niekada nebus panau- 
Sirijos žmonės norėtų gerų santykių su JAV. doti prieš broliškas arabų valstybes.__________________________

— Komunistinės Čekoslovakijos pareigūnai įsakė teisti vals- ..Arabų vienybė jiems yra 
tybiniuose teismuose 80 angliakasių už dažną neatvykimą į darbą maždaug to paties pobūdžio idė-
Vyriausybė išmetė keletą tuzinų kitų angliakasių iš jų namų ir 
įsakė griebtis griežtų priemonių, kad būtų padidintas darbingu-] 
mas kasyklose. !

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris per televiziją pa- ’ 
reiškė, kad Sovietų Sąjungoje rūgsta neramumai.

— Texas valstybės kai kuriose apylinkėse vakar siautė smar-1 
kus lietus, iškrito iki 8!/2 col. vandens. Potvyniai graso San Anto- 
nio ir Medina apylinkei pietų vidurio Texas valstybėje.

— Hondūre rinkimus laimėjo dr. Romon ViUeda Morales libe
ralai.

ja, kaip mums Kalėdos, šeima, 
ar namai. Šią idėją dabar nori 
išnaudoti komunistai ir jai pade
dant sujungti savo globoje Egip
tą ir Siriją. Į Irako dalyvavimą 
Bagdado sąjungoje skatinama 
žiūrėti, kaip į šventos, nors ne
egzistuojančios, Arabų vienybės 
išdavimą.

Vakariečiai stebėtojai Rytuo

se nesupranta, kodėl šios idėjos 
nepasiėmė Amerikos politika ir 
jos padedama nenugalėjo sovie
tų ir Nasserio? Į šią vienybės 
gaidą dar atskamba kiekviena 
arabiška širdis. Galbūt, kad nuo 
šio kelio buvo susilaikyta neno
rint užrūstinti Amerikos sionis
tų. Bet tai juos rūstintų nedau
giau, negu davimas ginklų Jor
danui. Valstybės departamentas, 
pasak jų, turėtų pabusti.

Lietuviškų knygų
eksportas į užsienį

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Imasi organizuoti lietuviškų kny 

Įėję su žurnalistais, New Yorko gų eksportą į užsienį. Tai vykdo 
Central Parke patamsių gaivalai
primušė ir peiliu subadė ką tik 
iš posėdžių grįžtantį namo Ne
palio ambasadorių Shaha. Ryto
jaus dieną tas įvykis buvo didžiu 
mos pasikalbėjimų tema.

Tačiau ta nebuvo vienintelė.
Daug kas komentavo vakarykštį 
Lebano ambasadoriaus dr. Mali- 
ko gestą, kai anas „vieningumo 
vardan“ sesijos atidarymo dieną, 
nors ir buvo siūlomas ir būtų tu
rėjęs balsų, atsisakė kandidatuo
ti į sesijos prezidentus N. Zelan
dijos atstovo naudai. Arabai ne
labai buvo patenkinti tokiais ma 
nevrais, bet, sako, dr. Mali kas ga 
vęs „galingųjų“ pažadą, jog atei 
nančiais metais jis būsiąs trylik
tosios sesijos galva. Jo priešai vusios nereguliarios, bet ateityje 
juokdamiesi kalba, kad ligi kitų numatomos nuolatinės translia- 
metų daug kas gali pakitėti... | cijos 2—3 kartus savaitėje.

Lietuvos Kultūros ministerijos 
knygų prekybos valdyba. Ji pa
staruoju metu pradėjo ruošti eks 
portui į užsienį lietuviškų knygų 
komplektus. Į komplektus įeisią 
ir klasikinės lietuvių literatūros 
leidiniai ir „tarybinių rašytojų“ 
raštai. Pirmoji tokių lietuviškų 
knygų siunta esanti išsiųsta į Ar 
gentiną. Jos būsią ten išstato
mos didžiausiuose Argentinos 
knygynuose, praneša Vilniaus ra 
dijas. Knygos iš Lietuvos būsią 
siuntinėjamos ir į kibąs šalis.

• Radijo transliacijos Sibiro 
latviams esą suorganizuotos per 
Formozos siųstuvą. Pirmoji 
transliacija buvusi jau metų pra 
džioje. Transliacijos iki šiol bu-
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Rašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

LIGA IŠTUSTINO
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Vitamino B 6 reikšmė
Vitaminų B komplekse gana ti. Prieš keletą metų Amerikoje 

gydytojai tokiems ligoniams mė 
gino duoti vitamino B-6 injek
cijas, ir dabar jau drąsiau duo- 
daęna. Rezultatai neblogi. At
rodo, kad iš 100 taip gydomų

Sk
i

svarbus yra vitaminas B-6. Mok 
alininkai tą vitaminą dabar va
dina “Pylidoxine hydrochlori- 
de”.

Vis daugiau ir daugiau duo-
menų surandama apie pvridok- ligonių apie 40 žymiai pagerėja.
sino hidrochlorido (vitamino B- 
6) veikimą j žmogaus sveikatą, 
nors dar daug ko apie š} vita
miną yra nežinoma. Neperse
niai dr. Vilteris, panaudojęs vi
tamino B-6 antagonistą, vadi-

Tokiais duomenimis remdamie
si, mokslininkai sprendžia, kad 
Parkinsono ligos priežastimi ga 
li būti vitamino B-6 pristigimas.

Pastebėjus, kad rankos pra
deda tirtėti arba galva linkčio

»I

■Hl
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SVEIKATA — TURTAS KLAUSYK KA SAKO, BET...
Vienos moterų organizacijos su- 

Nesurastum pasauly žmogaus, 8įrįnkime buvo priimta rezoliucija 
kuris ginčytų, kad sveikata nėra smerkianti nemalonų žmonių įpro- 
brangiausias žmogaus dalykas, tj šiukšlinti. Po susirinkimo salės 
Sveikam žmogui visi keliai atviri valytojai prišlavė daug bananų 
ir gerybės prieinamos. Niekas už žievių, cigariečių nuorūkų ir daug 
milionus neparduotų regėjimo, klau , saldainių popieriukų.
sos, proto, rankos ar kojos. Kas 
gi yra brangenybės bepročiui, 
auksas neregiui ir bet kokia pra
banga, kurs negali palikti vežio- 

I jamos kėdės ar pastovėti nesiram- 
1 stydamas lazdomis. Šis reikalas 
sunkiai suprantamas tiems, ku
riems gamta nepavydėjo sveika
tos. Nes taip jau yra, kad ką 
žmogus turi, to dažnai nemoka ver 

'tinti. Tačiau visai kitaip galvoja 
tie, kurie nematė ar nemato žmo
gaus veido, saules ir gražiųjų spal 
vų. Jie sutiktų mielai kęsti skur
dą, kad galėtų išvysti tai, kuo 
mes gėrimės. Deja, nėra priemo- 

kurios palengvintų jų skur- 
dailią.

Tel. REliaaoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURG* 
i,-ni ■ iTprrmap

8925 W *4 59tb Street
Vat. Pirmad, antrad., ketvlrtad 

penktad 
vai. vak
P P

lr
nuo 1—4 p .p 6:80—8:80 
Trečlad tr šeštad 1—4 v.

P. ŠILEIKIS, U. P.
ilrtliiipnla. - ProU-zlstas

Ai uratui Protezai, M. d ban 
dažai. Spec. pagallm kojon

(Areli Supporta) lr t- U 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS I.AH
2850 W. 68rd SL. Chicago 29. m

Tel. PRospeet H-50MI

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n W. 63rd St
Ofiso Ud. REIIaikv* 6-4410 

Ręski. telef. GRovehill 6-OA17 
Valandos 1 8 p m., 6-8 p m

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr šeštad pagal sutarti

nių,
džią

ŠIRDIES PLAKIMAS

Tel Ir buto Ol.ympic 1-4166

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Bei. 1634 8. 49tb Avė., Cicero

Kasdien I I vai. lr S-8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso tel. CLiffside 4-2666 
Residencijos: LAfayctte S-1172

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kanųtos 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkt 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

namą desoxypyridoksiną, kuris ti, ar kojos silpti, ar oda pleis- 
naikina vitamino B-6 jėgą, pa- kanoti, reikia nedelsti, bet tuo- 
stebėjo ligonių odoje tokius reiš jau eiti pas savo gydytoją, kol 
kinius: iš pradžių oda pasidarė'dar nepervėlu. Reikia žiūrėti, 
sausa, paskui pradėjo pleišką- kad nejsigalėtų paralysis agi- 
noti. Vėliau niežtinčią odą be- tans (Parkinsono liga), kad ne

KP*"

kasant, oda paraudo, pradėjo 
luptis, vietomis atsirado riebūs 
geltoni luobeliai arba šašai. Iš 
pradžių nušašo panosė, paskui 
išbėrimai pradėjo plėstis ant vei 
do ir pasmakrėje. Kaikuriems 
ligoniams antakiai ir galva la
bai apskreto. Paslėpsniai ir po 
krūtimis kai kam šlapiavo, iš- 
šuto, o kitiems net žaizdos atsi
vėrė. Be to dar buvo pastebėta, 
kad pas tuos ligonius atsirado 
periferinis neuritas, gerklę jiems 
dažnai skaudėjo ir neteko atspa 
rūmo pūliuojančioms infekci
joms, ypač pūslėje dažnai atsi
rasdavo pūlių. Joki kiti vitami
nai nei vaistai tiems ligoniams 
nepagelbėjo. Bet visi ligoniai 
gana greitai pasveikdavo, kai 
jiems atitinkamomis dozomis bu 
vo duodama pyridoksino. pyri- 
doksalo ar pyridnksamino, betku 
rios rūšies iš vitamino B-6.

pristigtų vitamino B-6. Kad to 
vitamino kūnui nepristigtų, rei
kia vengti visų vitamino B-6 an
tagonistų ir reikia valgyti mais
tą, kuriame yra vitamino B-6.

Vitamino B-6 daugiausia y- 
ra mielėse, raugintoje juodoje 
duonoje, šviežiuose javuose, ne
poliruotose kruopose, sėlenose, 
kepenyse, nerafinuotame mola- 
se, meduje ir lupynose.

DAKTARO ATSAKYMAI 
KLAUSIMUS

Mokytojas J. Reeson, Anglijoj, aiškina pamoką tuščiai 
klasei, kadangi Azijos sloga visus kitus mokinius privertė 
palikti namuose. Iš 34 mokinių tik keli atėjo j klasę. (INS)

IR TOKIŲ APSKAIČIAVMŲ i SĄŽININGUMO BANDYMAS
ESTI

Visokių apskaičiavimų ir daly
kų pasitaiko po saule. Visokių žmo 
nių yra, kurie moka juos apskai
čiuoti. Pavyzdžiui, vienas italų žur 
nalas apskaičiavo, kas nutinka vi
dutinio dydžio žmogui ir jame pa
čiame vienos poros metų. Kiek tie 
daviniai teisingi, kitas reikalas.

šis žmogus yra labai sąžinin
gas, jis vinies nepaims..

— Bet bandymui su vinimi per
daug nepasitikiu. Pabandyk jo są
žinę su lietsargiu!

Kanadoje veikianti lietuviška 
firma, pelningai gamybai plėsti, 
jieško paskolos ar dalininko ligi 

Tegu kas pabando patikrinti, bus - 50,000 dolerių. Metiniai 10%. Pa-Į gal dar įdomiau.

Girdi, žmogaus širdis suplaka 
103,400 kartų, perpumpuodama 

, . . 20,000 litrų kraujo, ir per parą jj
tonsilai nesilpmna lytimo paje- kūne pakeičia 3,200 kartų. Kau- 
gumo ir ar neturi reikšmės i lų smegenyse gimsta apie miliar-
žmogaus kūno išsivystymą? I das krau^ imo' j 2S

j j gus apie 23,000 kartų įtraukdamas i ------
12,000 litrų oro per plaučius, iš
varydamas apie 20,000 litrų krau
jo ir per inkstus apie 1,440 lt. Vi
dutiniškai kasdien suvalgo 1.75 
kg. maisto ir išgeria 1.40. skysčio.

Klausia K. A. — Ar sugedę

siūlymus prašoma siųsti šio laik
raščio administracijai: “Draugas”, 
Adv.. 2265, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago 29, Illinois.

Susirašinėjimo paslaptis garan
tuojama.

Atsakymas K. A. — Tiesiogi
niai — ne. Svarbiausioji tonsi- 
lų paskirtis yra natūraliu būdu 
žmogaus kūną “įskiepyti” nuo 
įvairių limpančių ligų, natūra
liai gaminant "skiepus” ir imu
nitetą kraujui, kad galėtų kovo-

Daug gydytojų mano, kad vi
taminas B-6 turi ką nors bend
ro su raumenų chemine veikla,1 ti su infekcijomis.
pagelbsti sustiprinti ir patai
syti nusidėvėjusias raumenų ląs 
teles. Kiti įtikinėja, kad vitami
nas B-6 veikia į nervų audinius, 
kurie kontroliuoja raumenų 
veiklą.

Kiti autoritetai mano, kad, 
kai pristinga žmogaus kūne vi
tamino B-6 arba atsiranda koki 
nors vitamino B-6 priešai, kurie 
neleidžia tam vitaminui žmo
gaus kūne veikti kaip reikiant, 
tai žmogus gauna vadinamą Par 
kinsono ligą. O kas yra tie vi
tamino B-6 priešai? Nagi jų 
yra daug, bet dažniausiai tai vi
soki vaistai, kuriuos žmonės per1 
ka ir vartoja šienligės ar kito-^ 
kių ligų gydymui be gydytojo 
priežiūros ... Kitas didysis vi
tamino B-6 priešas yra alkoho
lis. Chroniško alkoholiko kūnui 
dažniausiai pristinga ne tik vi
tamino B-6, bet ir kitų vitami
nų jam pristinga. Jie dažniau
siai ir gauna Parkinsono ligą.

Parkinsono liga, kitaip vadi
nama “Paralysis agitans”, yra 
baisi liga. Pradžioje ta liga pa
sireiškia rankų tirtėjimu. Mus
kulai iš lėto pradeda stingti ran
kose ir kojose; vėliau ir krūti
nės muskulai pradeda stingti. 
Vėliau žmogui darosi silpna, ko
jos pradeda netarnauti, eisena 
pasidaro klumpnojanti ir galų 
gale žmogus visiškai nepavaldo 
kojų. O veidas pasidaro lyg me
dinis, atrodąs lyg kaukė. Ir taip 
pasikamavęs 8 ar 12 metų žmo
gus miršta.

Klausia K. A. — Ar po didelį

Akių vokai sumirkčioja 12,240 
kartų, galvos plaukai paauga pu
sę milimetro,, barzda — 0.6, nagai 
— vieną penktadalį milimetro. 
Žmogus ligi užmigimo, jei neser
ga nemiga ir yra ramios sąžinės, 
praleidžia 13 min. ir miega apie

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS .

Bernardo ox azdžiotno poezij. 
imkinys. Nedidelis skaičius iio* 
Knygos gauta.- šiomis dienom u 
“Drauge”, 4545 West 63rd St., 
CHICAGO 29, III. Knygos kaina
ąiclAJę irAeiltUf* Az

kiekį maisto suvalgant, negali'8 vai. Per parą sutrypčioja ma-, 
žiausia 4 klm. (4 klm. — apie 3|išsiplėsti skrandis ir sugesti jo 

virškinimas?

Apsakymas K. A. — Išsiplėsti 
gali. Virškinimas sugesti gali 
tik kaikam, bet nevisiems ir ne 
visada.

Klausia J. S. — Girdėjau, jog 
yra sveika virti maistą aklinai 
uždaromame puode, kuriame 
naudojamas augštas spaudimas, 
nes lieka vitaminai. Kokia jūsų 
nuomonė, pone daktare, ir ar I 

į patarsite tokius puodus naudo-l
ti? '

•
Atsakymas J. S. — Mat ir 

puodų pardavėjai neapsieina be 
sveikatingumo piršimo, kai nori 
savo puodą parduoti. Mano žmo
na man valgyti verda ne kokia
me “autoklave”, bet paprasta
me puode, ir mums natūralių 
vitaminų yra pakankamai.

Atsakymas P. D. — Tokių in
formacijų, ar tokia liga yra pa
gydoma, ar nepagydoma, laik
raštyje negalima pasakyti, mat 
nepatogu ir rizikinga. Jei ligo
nio gydytojas galbūt ligonio nau 
dai nesako, tai kaip gali pašali
nis kišti savo dvylekį ten, kur 
jam nepridera? Ligonį džiugin
ti kartais negerai, nes į rimtą 
gydymą num®ja ranka ir tada 
gali gydymas susitrukdyti. Li 
gonį gąsdinti ar jam vilties ki
birkštėlę atimti yra nehumaniš
ka, žiauru ir kartais net pavo-

myl.) kelio, ištaria 3,000 žodžių]! 
ir perskaito apie 6,500.

Žmogaus kūnas reikalauja bent 
80 gramų proteino, 8 gramų drus
kos, 1 gr. kalkių, 15 miligramų 
geležies, 13 mgr. vitaminų A, 
12 mgr. vitamino B, vaisių su vi
taminais C nuo 70 ligi 100 gr., 
0.002 mgr. vitamino D ir 3 mgr. 
vitamino E.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 8©. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ii 
Olbson 8-4988

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento tr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Seniau Parkinsono liga buvojjinga, nes gali sau gyvybę per
laikoma nepagydoma. Dabar' ankstyvai nutraukti. Gaila, bet 
jau yra vilties spindulėlis tą I tamstos prašymo patenkinti ne
skaudžią ir baisią ligą pagydy-1 galima.

tir

Gamtininkų nustatyta, kad ma
žyčių paukščių — kalibrų — šir
dis per minutę plaka 1,000 kartų; 
peles pulsas — 300 kartu per mi
nutę; žmogaus — 68-72 kartų 
per minutę. Dramblio širdis tesu- 
plaka apie 35-40 kartų per minu-' 
tę; banginio gi — tik 20 kartų. 
Vadinasi. kuo didesnis gyvis, 
tuo rečiau širdis plaka.

DN. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Pritina ligonis pagal susitartum 

D»1 valandos skambinti t ei e f o d u
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai.
p. p. kaadlan išskyrus trečlad lr 
ieštad

R» Md. GRovehill 6-6603

Tel. ofiso WA 5-3010, re®. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South YVeetern Avenne
vai. kasdien 10-12 vai 1> 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAfbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenne 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Res. r W M brook 6-3048

" >1 ofiso HE.4-6849 rez HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 YVest 71st Street

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

Atliekame dideliui lr rr-ižus automobiliu remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina aangnmą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lkl 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, • pelną — 
patyrusių ir -sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
ta, ir draugiška#* patarnavimas.

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD 1$ THE DOLLAR YOU SAVE.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenue 
Chicago 29. III 

telefonas KEpubllc 7-4900 
Baddenda: GRovehlU fl-8101
pasimatymai pagal sutarties

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North Wacker Drive 
'Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294

6002 Wewt lttth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

TeL TOvvnhall 3-0D69
Kitu laiku tr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. ll
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108
Res. tel. WAlbrook 6-S766

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

DR. A. M A C I 0 N A *
CHIRURGAS » 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai, vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West '71st Street

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 1-4 ir nuo 6-8:so v 
■»» Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Vlrglnla 7-0030. 

BaaSdend šoa tel. BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-on ir Campbell Avė. kampaa)
Vai.: kasdien 1—S ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. VArds 7—1166 
Realdeocljoa — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

75S YVest 85tb Street 
(kampas Halsted lr 16-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:10 p. p. kaa- 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE «-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. oflao HE 4-2123, rez. GIb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v 
Antrad. ir penk. 1—6: Šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S|teeialybė: AKl'ŠEItI.IA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 YVest 69th Street 
(H9-oh ir Maplewo<xl Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčifltfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 YV. 103 St., Beverly Hills lr kitu laiku tik susitarus

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vtv 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PIH1 man 6-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-1761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS

2745 YVest 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—0; 7-2. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayctte 8-494S.

Namų — 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2417 
W. 02nd SL, tel. Renublie 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečlad tr sekmad. tik susitarus

Tel ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-074!

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlfimlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nno 6-8 v.v. ieštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. .1-6440, rea. HE.4-31641

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vu 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257, rea. PR. 0-6669 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. lkl 3 p. p.i. 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182V 

Pritaiko akinius
Kreivan akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weat S5th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8. tre
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 1" ikt ’ vni n n

Remiantis Chicagos Savings Rendrovėe praeitimi, nuo pat joa įaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių aangnmo ir divi
dendų naSumo atžvilgio, nėra Rangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję taupi n ins pas mns gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdrandimų iki $10,000.00, angėtų dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, už kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinoia Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Cbicagos ribų, nežiflrint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali tanpyti pinigas paštu.

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

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

Atdaru: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadlenj nno 9 Dd 4, ketvirtadienį noo 9 Iki A 
Trečiadienį uždaryto vtaą dieną, o šeštadienį ano 9 lld 2 valandoa po pietų.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2600 Weut «3rd Street

VAL kasdien nuo 9—4 p. p. Ir 7:36 
Iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta.

Telefonas ORovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALIST®
— PRTTATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 1—9 v. v. pagal 
susltarlma Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųuette Road

Ofiso Ir bato tel. Olympic 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnblic 7-2290 

YAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—3:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akintas, 

keičia stiklas Ir rfimns 
4455 S. California Avė. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ni- 
daryta). šeštad. 10 ryto lkl 3 V. p. p.

tSsTtia
Išėjo Iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse
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Antradienis, 1957 rugaėjo 24 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

JEAN SIBELIUI MIRUS
\ i

Rugsėjo 20 d. Helsinkio mieste mirė didysis Suomijos kom
pozitorius Jean Sibelius, sulaukęs 91 metų amžiaus. Jis buvo 
pasaulinio masto kompozitorius. Muzikinis pasaulis neteko mil
žino pilna ta žodžio prasme. Ilgai gyveno, daug kūrė. Jo kūry
ba keitėsi su besikeičiančiais laikais. Kūrybą pradėjo daugumo
je romantiniais tonais. Vėliau perėjo prie abstraktinės dra
mos. Tai ryšku jo penktojoj ir septintojoj simfonijose, kuriose 
Sibelius išreiškė savo amžiaus pagrindinę mintį giliai individua
liniu būdu.

Velionies kūryba dažnai būdavo pašiepiama. Ji buvo kont
roversinė. Bet tai, dar jam esant jaunam, suomių tautos kovose 
dėl laisvės ir nepriklausomybės jį padarė lyg ir dvasios vadu. 
Po I Pasaulinio karo tai jį iškėlė į nepaprastai didelį popularumą 
savame krašte ir užsienyje, ypač Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, nes rimtieji tų laikų muzikai jį laikė didžiausiu simfonistu 
po Johannes Brahmso.

Žymiausi Sibeliaus darbai buvo orkestrinėse formose, dau
giausia simfonija. Velionis parašė septynias simfonijas, kurių 
penktoji ir septintoji yra pačios žymiausios. Gana retai buvo 
girdima ketvirtoji simfonija, parašyta 1911 metais, kuri visdėlto 
buvo sukurta labiausiai individualine forma. Tuo atžvilgiu kitos 
jai lygios dvidešimtojo amžiaus pradžioje nebuvo. Septintoji sim
fonija buvo parašyta 1924 m. Jis jau rašė ir aštuntąją, tačiau 
dar nežinia, ar jis ją užbaigė prieš mirtį. Jei ne, tai bus sulaukta 
dar vienos neužbaigtos simfonijos.

Po simfoninių kūrinių, vertingumo ir popularumo atžvilgiu, 
reikia laikyti jo taip vadinamas tono poemas, kurias jis kūrė 
pasiremdamas suomių tautos legendomis (Kalevala). Jų dau
guma parašyta gana seniai, kompozitoriui dar tebesant jaunam. 
Palyginti trumpas, bet nepaprastai popularus kūrinys “Finlan- 
dia” (Suomija), kaip patys suomiai sako, Suomijos laisvei at
kovoti padarė daugiau, negu tūkstančiai knygelių ar kalbų. Con- 
certo tėra parašęs tik vieną. Bet šis jo kūrinys (Concerto in D 
minor) smuikui laikomas vienu svarbiausių šios rūšies muzi
kos kūryboje. Velionis dar rašė ir lengvesnio žanro muzikos 
kūrinių: chorams dainų, dramos veikalams muzikų ir pan. Ne
paisant didelio Sibeliaus susidomėjimo drama, jis vis tik nepa
rašė nė vienos operos. Tiesa, jis parašė vieno akto operą “Mer
gaitė bokšte”, bet pasiliko neišleista, rankraštyje.

Kompozitorius Sibelius gimė 1865 m. gruodžio 8 d. Hameen- 
linna, Suomijoje. Jo tėvas buvo gydytojas. Nei tėvas, nei mo
tina neskatino sūnaus mokytis muzikos. Bet ir nesipriešino. 
Tiesa, motina norėjusi, kad sūnus studijuotų teisę. Motinos pa
klausęs, įstojo į Helsinkio universiteto teisių fakultetą. Tačiau 
velionis daugiau laiko praleido giriose, prie ežerų1, stebėdamas 
jų grožį, negu universiteto paskaitose, ar prie knygų studijuo
damas teisę. Gamtos grožyje jis rado muzikos pradžią.

Teisių fakultete neilgai buvo. Jį metęs pradėjo studijuoti 
muziką prie Wegelijaus. Vėliau studijavo muziką Berlyne ir 
Vienoje. Pirmose Sibeliaus kompozicijose labai ryškiai atsispin
di suomių tautos dvasia ir liaudies dainų melodijos.

Savo gausia ir šaunia kūryba Jean Sibelius įamžino savo 
vardą muzikos kultūros pasaulyje. Jis tikrai ryškiai prisidėjo 
savo kūryba prie Suomijos vardo iškėlimo ir jos nepriklausomy
bės atkovojimo. Velionis buvo suomių tautos milžinas ir pasau
linio masto kūrėjas — kompozitorius.

I
DAR NfiRA RAMYBES

Ir po prezidento Eisenhowerio pasitarimo su Arkansas gub. Faubusu tautinės gvardijos 
ir valstybės policijos daliniai turi rūpintis situacija Little. Rock Augštesnio je mokykloje. (INS)

tezėmis, kurios galėtų patrauk- jis vėl pakeitė savo nuomonę
ti rinkikus.

Dar daugiau. Adenauerio po
litikos sėkmė ir vaisingumas pri 
vertė socialdemokratus išmesti 
per bortą didelę dalį senojo 
marksistinio bagažo ir prisista
tyti rinkikams ekonominio li
beralizmo šalininkais. Nedaug

ir paaiškino, Kad tas kontrolės 
organas turi būti taikomas tik 
kasyklų pramonei ir atominei e- 
nergijai.

Neturėjimas aiškios progra
mos ir nesugebėjimas jos pa
teikti viešumai bus nuteikęs vo

gimą. Betgi jie nepastebėjo, jog 
tikrovė yra visai kitokia: Mask
va niekad nebuvo žadėjusi Vo
kietijos sujungimo šitokia kai
na ir tokiu keliu. Pagal Maskvą 
Vokietijos sujungimas turi eiti 
per Rytų Vokietiją — abi Vo
kietijos turi susitarti dėl susi
jungimo. Bet ir socialdemokra
tai (lygiai kaip Adenaueris) at-

VOKIETIJA PO RINKIMŲ
Mūsų specialaus korespondento Vokietijoje

Adenaueris laimėjo. Sakome i masi 
Adenaueris, nes rinkimai praėjo 
už jį ar prieš jį ženkle. Tauta 
pasisakė ir suteikė jam tai, ko 
nei Bisfharckas, nei Hitleris (su 
visa bauginimo propaganda) ne 
buvo pasiekę — tokios aiškios 
absoliutinės daugumos. Iš 497 
parlamento atstovų (turėjo bū
ti tik 494, bet 3 naujus davė 
Šlezvigas — Holsteinas) krikšč. 
demokratai turi 270 atstovų, so
cialdemokratai — 169, libera
lai — 41 ir vokiečių partija —
17. Kitos mažesnės partijos, ne
surinkę nė 5% balsų, neteko vie 
tos parlamente. Balsavo 88.24% 
iš 35,196,124 rinkikų.

darbininkais. Jos nuopel
nui reikia įskaityti tai, kad savo 
laiku, atsisakydama bendradar
biauti su komunistais, sulaikė 
jų įsigalėjimą Vakarų Vokieti
joje. Buv. partijos vadas Kari 
Schumacher (asmenybė verta 
Adenauerio) tuoj po karo aiš
kiai pasisakė prieš komunistus, 
kaip demokratijos priešus ir 
tuo būdu išgelbėjo profesines są

Kodėl nelaimėjo 
socialdemokratai ?

sitarnavimu tik pasunkins so- dančiuosius. Drauge socialdemo 
Į cialdemokratams laimėti rinki-1 kratai nurodė tas neva priežas- 
mus. Iš tikrųjų jie ir nenorėjo, Į tis, dėl kurių laimėjo Adenaue- 
kad socialdemokratai laimėtų, ris: Vakarų pasaulio ir katalikų
Rytų zonos komunistams sočiai- dvasininkijos parama, milionai,
demokratų partija yra pavojin
gesnė, neju krikščionių demo
kratų, nes ji savo tradicija yra 
daugiau darbo žmonių partija

stambiųjų pramonininkų įnešti 
į partijos kasą ir net. . . dalies 
vokiečių tautos palinkimas į 
“fuehrerį” (!), kuris veiktų ir

Todėl diskredituodami ją, kaip'galvotų už pilkąją masę.
komunistų sąjungininkę, darbi
ninkų akyse Vakarų Vokietijoje 
°iekė automatiškai parodyti so
vietinės zonos darbininkams, 
kad socialdemokratija darbinin- 

! kai nepasitiki, kaip jų interesų 
! išdavike. Maskvai tai ypačiai 
'svarbu dabar, kai satelitiniuose 
kraštuose yra tendencijos neti
kėti. kad tik viena komunistų

Apie savo klaidas kol kas dar 
negirdime nė žodžio. Be abejo
nės, jas najrin's partijos vado
vybė uždarame posėdyje, bet 
viešumai tikrai nebus skelbia
mos. Ar iš jų socialdemokratai 
bus pasimokę, parodys tik atei
tis. Per sekančius ketveris me
tus bus pakankamai laiko sąži
nės sąskaitai padaryti ir tikra
jai padėčiai įvertinti. Šiandienpartija yra darbo žmonių rei

kalų gynėja. j gi aišku, kad vokiečių tauta ne
iš kitos pusės komunistai De-1 norėjo savo likimo pavesti tiems, 

linkėjo nė Adenaueriui perga- ^ur^e stengėsi visokiems ekspe-

kiečius neprileisti socialdemo- 
betrūko, kad ekonominis libera- i kratų prie valdžios eksperimen-, 
lizmas būtų buvęs paskelbtas1 tus daryti. O prie tos valdžios. ®*sa’<o tart’s su Vokieti-
Vokietijos' socialdemokratų par j ji taip labai veržėsi, paaukoda- j°g vyriausybe, nes ją laiko ne- 
tijOE dogma. Buvo vengiama 1 ma net savo tradicinius princi-

v--  ------------------ -------------1---------— -------

teisėta; o ši, inspiruojama Mask
kalbėti apie ekonomijos suvals-‘pus, kad gautų paramos iš smul vos’ Par°dč paskutinė Chru 

ščevo ka/lba Rytų Vokietijoje) 
siekia per sujungimą sukomu-

tybinimą ar socializaciją, kad į kios buržuazijos. Gera yra no- 
nepraradus popularumo darbi- j rėti įsisėsti į valdžios kėdę, bet 
nnkuose, kurie pamažu buržua-! prieš tai reikia pasiūlyti rinki- 
zėja ir gali būti dėkingi Adenau kams ką nors naujo, patrauk- 
erio politikai, jei šiandien jie, lauš, geresnio, negu buvusioji 
turi nuosavus namelius, radi- j valdžia davė. O to socialdemo- 
jiis, televizijas, motociklus, au- kratai kaip tik ir neturėjo. Vo- 
tomobilius, šaldytuvus ir kt. Tad kietis tada pagalvojo: kam bal- 
nenuostabu, kad socialdemokra- suoti už socialdemokratus, ku
tai rinkiminėje propagandoje rie tik žada būti liberalais, kai 
kalbėjo neaiškiais žodžiais, ne
kartą vienas kitam prieštarau
dami.

Bene stipriausia iš visų so
cialdemokratų partijos galvų — 
Kari Schmidt — vienoje prieš
rinkiminėje- kalboje padarė to
kį gailesčio aktą, sakydamas: 
“Niekas iš mūsų socialistų ne
silaiko daugiau tos minties, kad 
krašto ekonomija būtu valsty
bes rankose. Nuo pat savo gy
vavimo pradžios, per Ilgus de
šimtmečius Vokietijos socialis
tai nuoširdžiai tikėjo, kad žmo
nių gerovė gali padidėti tik su
valstybinus gamybos priemo
nes. Tai nelaiminga klaida, dėl 
kurios daug kraštų ir tautų lig
šiol skaudžiai kenčia. Mes tai 
supratome, ir šiandien niekas 
mūsų netiki tuo mokslu, kuriuo 
praeityje buvo tiek tikėta”.

Bet K. Schmidt yra tik vienojungas (unijas) iš komunistų į- 
takos. Po Schumacherio mir- sparno balsas, nes Ollenhaueris 
ties partija ne tik neteko pirma-į tuoj pasiskubino patikslinti, 
eilės asmenybės, bet ir aiškios! kad socialdemokratų partija, tie 

sa, negalvoja apie ekonomijos 
suvalstybinimą, tačiau mano,

linijos, kaitaliodama savo prog
ramą pagal dienos reikalą.

Po paskutinio karo socialde
mokratai susidūrė su kitokia re
alybe, negu buvo pasirengę. Sa
ve laikydami stipriausia vokie
čių partija, norėjo į savo eiles 
įtraukti nė tik darbininkus, bet

Kas sekė priešrinkiminę ko
vą, galėjo pastebėti, kad social
demokratai, prieš keletą mene- , , ,, , ..............
siy buvę tikri pergalę, paskuti- irmtehgcntus. 

niu laiku patys matė, kad jų sva
jonės ir sapnai sklaidosi lyg rū
kai, kai ima pakilti saulutė. Jie 
buvo priversti gintis; jau netu
rėdami iliuzijų išeiti laimėto
jais, norėjo bent tiek pasiekti, 
kad Adenaueris nesurinktų ab
soliutinės daugumos. Tuo atve
ju dar liko maža viltis mažes
niųjų partijų pagalba nurungti 
Adenauerį. Bet, kaip matome, 
ir ši paskutinė viltis neišsipildė.

Kokios priežastys jų nelaimė- 
jimo? Svarbiausios yra trys:
1) neturėjimas aiškios progra
mos, kuri būtų patraukusi rin
kikus, 2) nelaukta ir nenorėta 
komunistų iš Rytų zonos para
ma ir 3) neturėjimas asmens, 
kurį būtų galima pastatyti prieš 
Adenauerį.

Programos neaiškumas
Socialdemokratų partija yra 

seniausia vokiečių partija, atsi
radusi 1867 m. Nacių uždaryta, 
atsigavo 1945 m., praėjusiuose 
(1949 ir 1953 m.) kaip ir šiuose 
rinkimuose surinkusi vis apie
28% balsų, daugiausia remda- buvo operuojama tik tokiomis

žuaziją. O čia staiga po dešinei 
gimė nauja, stipri masių parti
ja — krikščionys demokratai - 
kuri absorbavo ne tik smulkiąją 
buržuaziją, bet ir dalį darbinin
kijos. Naujoji partija buvo kū
dikis to gilaus socialinio ir eko
nominio vyksmo, kuris ne tik 
nėjo pagal marksizmo receptus, 
bet netgi užėmė visai priešingą 
kryptį. O toji kryptis visiems 
pasirodė tikriausia, nes pagal ją 
eidama Vokietija pajėgė po ka
ro tuojau atsistoti ant kojų ir 
pasiekti nepaprastos gerovės.

Tokioje naujoje padėtyje so
cialdemokratai iki šiol dar ne
surado savo tikrosios vietos. 
Paskutiniu laiku pasireiškė net 
ir vidaus sunkumų, kontrastų 
tarp jaunimo, kuris reikalauja 
tradicijos revizijos ir siekia re
formų, ir senųjų marksistų, ku
rie savo rankose laiko partijos 
vairą ir nori žūtbūt išlaikyti tra 
dicinę liniją. Bet kokia yra to
ji tradicinė linija, kuri nepaaiš
kėjo net ir prieš rinkimus, nes

nistinti visą Vokietiją. Mask
va leis susijungti Vokietijai tik 
ta sąlyga, jei ji taps komunis
tiška.

Tai suprasdami, socialdemo
kratai skelbė, kad Vokietija ne
turinti išstoti iš NATO prieš

lės. Chruščevas aštriai puolė 
Adenauerį ir jo politiką, norė
damas vokiečiams pabrėžti, 
kad, kol Adenaueris bus vald- 
džioje, ne tik Vokietijos sujun
gimo negalima laukti, bet ir ka
ro grėsmė kybos ant galvų. Tai 
gi Adenaueris turįs eiti šalin 
oačių vokiečių gerovei. Taip 
Maskva siekė susilpninti ir dis
kredituoti abi stipriausias par
tijas, kad tuo būdu silpnintų Va 
karus ir sukeltų vokiečiuose ne
pasitikėjimą savo vadais. Gal 
gi vandenį sudrumstus bus gali
ma sugauti kokią žuvelę. To 
Maskva siekia.

Asmenybės neturėjimas

Socialdemokratų neiaimėjimui 
galima priskirti ir neturėjimą 
atitinkamos asmenybės, kuri pri 
lygtų Adenaueriui ar jį pralenk
tų. Ollenhaueris yra puikus par 
tijos pirmininkas, bet ne politi
kas. Jam trūksta Adenauerio 
iškalbos, improvizacijos, intuici
jos ir agresyvumo. Jo priešrin
kiminės kalbos buvo ramios, ap
galvotos; tas vedė partijos ak-

rimentams ir netikėtumams.
Dr. V. Mar.

Daug padegėjų
Ugniagesių vadovai, suvažia

vę į New Orleans miestą, kons
tatavo, kad per 1956 metus JAV 
buvo net 3,600 bažnyčių ir švent 
namių padegimų, padarę nuos
tolių apie $21,000,000. Toks gau 
sus padegimų skaičius aiškina
mas aplinkybe, kad šventovės 
dažnai būna visai atviros, kuo 
pasinaudoja pikti žmonės.

susijungimą, bet ir toliau skel
tikrai liberalinė partija parodė, Į bė privalomos karinės prievolės tyvistus ir Ollenhauerio patarė 

panaikinimą. Esą NATO įsi- jug į desperaciją. Veltui ban- 
i pareigojimams atlikti pakaksią dyta Ollenhaueriui įkalbėti, kad

ką ji gali duoti.

Panašus neaiškumas buvo ir] savanorių kariuomenės. Tuo
užsienio politikos programoje, lr 
čia socialdemokratai neturėjo 
ko nors geresnio už Adenauerio 
politiką pasiūlyti. Be abejonės 
kiekvienam vokiečiui yra svar
bus ir opus Vokietijos sujungi
mo klausimas. Socialdemokra
tai priekaištavo Adenaueriui, 
kad jis to sujungimo neįvykdė, 
o Vokietijai įstojus į NATO dar 
jį pasunkino. Ką geresnio jie 
siūlė? Nagi iš karto kalbėjo, 
kad Vokietiją reikia išjungti iš 
NATO (už ką gautų iš Maskvos 
Vokietijos sujungimą), o vėliau 
nusigriebė kitos miglotos tezės: 
esą reikia sudaryti tokią Euro
pos sugaumo sistemą, prie ku
rios prisidėtų ir sujungtoji Vo
kietija, išsilaisvinusi iš visų ki
tų sąjungų. Kas iš tokios kom
binacijos sektų Vokietijai ir Va
karams, — visiems aišku.

Prieš rinkimus socialdemokra 
tai labai pabrėžė, kad už Vokie

būtų daugiau dinamiškas, kan-
tarpu, kiek anksčiau, kai parla- (jug Ollenhauerio kalbos rodė, 
mente buvo svarstomas krašto
gynybos biudžetas, tai socialde
mokratai balsavo net ir prieš sa
vanorių kariuomenės išlaikymą. 
Kuo tad eilinis vokietis turėjo 
tikėti: ką socialdemokratai skel
bė ir darė seniau, ar ką kalba 
dabar ?

Neprašyta komunistų talka
Socialdemokratams meškiš

kai pasitarnavo neprašytas ir 
■tenorėtas sovietinės zonos ko
munistu pasitarnavimas — agi
tacija už socialdemokratus. Aiš
kiai demokratinei, stipriai anti
komunistinei socialdemokratų 
partijai ši “paslauga” tik pa-

kad jis jas parengė ne masėms 
mitinguose, bet kokiam drau
gų rateliui prie židinio ar prie 
patogaus alinės stalo. Buvo ma
tyti, kad Ollenhaueris daugiau 
dėmesio kreipia į asmeninius 
kontaktus, negu į meteorinį pra 
skridimą pro mases. Todėl jis 
buvo įdomus po viešų mitingų 
arba prieš juos, kada susidur
davo tiesioginiai, asmeniškai su 
žmonėmis, žurnalistais ir veikė
jais. &a jis įsigijo simpatijų, 
bet asmeniškomis simpatijomis 
rinkimų nelaimėsi.

Rinkimų rezultatams paaiš
kėjus, socialdemokratai pasisku

kenkė: sukėlė socialdemokratų bino pareikšti, kad jie ir toliau 
nuoširdumui įtarimą ne tik pa-1 liks opozicijoje (norą Adenaue- 
siturinčiųjų, bet ir darbininkų ris nė nemanė jų kviesti į ko- 
eilėse, kurios nėra komunistams aliciją). Pozityvi opozicija ir 
palankiai nusiteikusios. krikščionims demokratams nau-

Turbūt ir patiems socialdemo
kratams šiandien aišku, kad ko-

dinga, kad, vienai partijai val
dant, nebūtų padaryta nedova-

kad yra reikalingas tam tikras tijos išstojimą iš NATO Mask- 
kontrolinis organas. Netrukus va “suteiks” Vokietijos sujun-

munistai nebuvo tiek kvaili, kad notinų klaidų, nuo kurių nau- 
jie nepastebėtų, jog savo pa- dingą opozicija apsaugoja val-

JANIS KLIDZEJS Mf

nočtoč

tmvi VERTĖ

ROMANAS

(TĘSINYS)
Jonas turėjo pasilikti Salnišuos iki rytojaus. Taip 

prašė ir norėjo Marytė.
Jis nuėjo miegoti į daržinę. Klausėsi^ kaip loja 

šunys, kaip kažkur dainavo, žvengė arkliai ir žvan
gėjo jų grandinės laukuose, tolumoje griaudė griaus
tinis ir žaibų atspindžiai iš tolimųjų horizontų šoki
nėjo pusiau tamsioje dangaus mėlynėje.

Užmigo.
Sapnavo, kaip Andrius sėdi prie vieškelio ir ver

kia.
29.

Ryga savo gyvenimą nešė ant akmeninių pečįj.
Andrius gyveno pas savo jaunąjį draugą Laimo

ną Rytinį viename Lačplesio gatvės name, ketvirta
me augšte. Laimonas buvo mielas, linksmas septynioli
kos metų vaikinas. Dirbo prie laikraščio pasiuntiniu. 
Jo motina dirbo atsitiktinus darbus. Laimonas ir An
drius turėjo švarų, paprastą kambarį. Ten jie galėjo 
dirbti, miegoti ir svajoti. Motina gulėjo virtuvėje. Ji 
jiems paruošdavo šiltą vakarienę ir pusryčius, padė
davo ant stalo ir sakydavo:

- Užkąskite, užkąskite, mano vaikai... Aš bėg
siu...

Ir ji amžinai ir per kiauras dienas bėgo. Tai jai 
darbo čia, tai ten. Vienur skalbė skalbinius, kitur po
nams valė kambarius, vėl kitur padėjo šeimininkauti 
prie svečių ir prižiūrėjo kokį ligonį.

Dabar jie visi čia kartu gyveno, bet savotiška bu
vo jų pažintis. Tai buvo jau prieš kokį mėnesį. An
drius buvo pašte. Išsiuntė kelis laiškus. Ten pat prie 
jo kažkoks šviesiaplaukis berniukas su glėbiu visokių 
banderolių ir laiškų stovėjo prie pašto ženklų lange
lio, susijaudinęs jieškojo po visas kišenes ir nelaimin
gas žvalgėsi aplinkui.

Žmonių eilė, kuri stovėjo už jo nugaros, pasida
rė nerami ir pradėjo piktai ir nekantriai murmėti:

— Kas ten gaišina be reikalo? Teeina šalin! Ar 
mes čia visą dieną stovėsim!

' — Jei neturite pinigų, netrukdykite kitų, — pra
šau, sakė ir pašto ženklų pardavėja.

Šviesiaplaukis berniukas kaltai nusišypsojo ir su 
visais paketais pasitraukė į šalį. Andrius žiūrėjo ir 
žiūrėjo į jį, ir jis pats negalėjo pasakyti kodėl, bet šį 
pat akimirksnį jam svetimasis berniukas pradėjo pa
tikti. Andrius pajuto žodžiais neišsakomą draugišku
mą, kažką panašaus, kas buvo ir gyveno juose abie
juose.

—•Ar jūs ką pametėte, — Andrius klausė.
— Taip, pašto ženklų pinigai. Esu-pametęs ar pa

likęs darbovietėje, bet šiuos paketus ir laiškus turiu 
tuoj išsiųsti. Kol nueisiu ten ir atgal, bus jau pervė- 
lu. Pašto traukinu išeina už pusvalandžio... Nelai
mė... ;

— Kiek jums reikia? — Andrius klausė.
— Du latai, aštuoniasdešimta keturi... Ką, jūs
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RADIO PROGRAMA

18 WGEP stoties — Banga 1190 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
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SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stotie* 
WOPA — 1400 kit.

7159 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29 Iii HEmlock 4-2418

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

(vairiomis dažymo-dekoravl- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS. SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų lr 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRoepect 8-2215

man pinigų norite duoti? Bet mes juk esame svetimi... 
Aš jums svetimas... Čia Ryga...

— Kas tokio, kad svetimi? Jūs gausite pinigus ir 
man atnešite. Visai paprastai, — sakė Andrius ir pa
davė svetimajam berniukui tris latus.

Užlipino pašto ženklus, išsiuntė paštą ir buvo pa
žįstami. Žinojo vienas antro vardus, kur katras gyve
na, ką dirba ir linksmai šnekučiuodami abu išėjo iš 
pašto. Nuo tos dienos jie susitiko beveik kasdieną ir 
niekad jiems nepritrūko ko kalbėti ir samprotauti. 
Na, dabar jie gyveno kartu.

Andrius vis dar dirbo pas Totoraitį. Su plytų 
siunkjomis naštomis ir darbo draugų plačiom ir ne- 
valytom burnom jau buvo apsipratęs. Niekas ten ne
sikeitė, viskas buvo po senovei. Darbas ir pašneke
siai buvo tie patys. Savaitės pradžioje kalbėjo apie 
pagiras, bet savaitės gale apie tai, kur iš naujo ir ge
rai galės pasigerti.

— Rugajau, kiek šiandien dėsi ant stalo ? — kaž
kuria klausė.

Andrius jau nebebuvo nebylys, jau buvo išmokęs 
su jais kalbėtis ir atsikirsti:

— Kiek ant stalo? Tai pareis nuo to, su kiek gar
bingų vyrų turėsiu reikalo.

Krūminis tik pasuko blizgančias akis ir nieko 
nesakė.

Tą šeštadienį, kai darbas baigėsi, Andrius pasa
kė garsiai sudie!

— Žalias pienburnis, su juo dar nieko negalima 
pradėti. Penėk vilką kiek nori, jis vistiek į mišką žiū
ri — nutarė Totoraičio žmonės, į Andriaus nugarą žiū
rėdami ir nusispjovė.

____  _ , U
įBua daugiau)
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IR DAR IS DABARTINIO KAUNO
Kūmo mūsų Ryty korespondentas

Kainui nėra saugu nė asme
niui, nė jo turtui. Ne vien įsi
brovimai j būstus ir jų apvogi
mai, bet ir ant gatvių nurengi- 
mai, apiplėšimai ir panašūs da
lykai yra labai dažni. Kartą 
ir Kiprui Petrauskui nuvilko 
futrą ir atėmė laikrodį.

Ant gatvių ypač užpuldinėja
mos moterys, kurios ne vien a- 
piplėšiamos, bet ir prievartau
jamos. Nuo išprievartavimo kai
kurios išsisuka apsimesdamos 
nėščios. Bet šitoji priemonė ne 
visoms tinka. Turi būti tam tik
ro panašumo. Nors piniginę vis
tiek ištuština. Visa tai daro atė
jūnai. Kaune praeitais metais ši- 
čionai pasižymėjo ypač vienas 
vietos milicijos kapitonas.

Su moterimis daro ir kitokių 
kombinacijų. Nužiūri gražesnes, 
sužino jų adresus ir pradeda se
kioti bei persekioti. Visai arba 
laikinai tenka vienaip ar kitaip 
— ir pinigais — atsipirkinėti.

Politinis netikrumas buvo ir 
yra visur.

Restoranai, valgyklos ir 
užkandinės

GRAŽUS RADINYS

Mergaitė Maureen Lyons nuste
busi laiko 970 dol., kuriuos ji ra
do voke New Yorke. Pinigų nie
kas neatsišaukė ir mergaitė pagal 
įstatymus pinigus gali pasilaiky
ti. (INS)

, tuviams daug kur jau įspraudė 
savo neigiamų žymių.

Gerai verčia*! spekuliantai. 
Kadangi visko trūksta, tai juo
dajai rinkai dirva plati. Į suim
tuosius bei nubaustuosius ateina 
nauji ir t.t.

Bonka vietinio kainuoja 2.40 
rub. Iš kitur atgabentas dar 
brangesnis.

Vynas vartojamas Anykščių 
ir kaikurių kitų sovietiškų res
publikų. Kainos didelės — L£ 
litro bonka 14 rublių, 3/4 —
22-24 rubliai.

Degtinės yra kelių rūšių. Ir ji 
visą laiką brangi. Pvz., valsty
binės litras kainuoja 22 rub., 
maskovskos — 50 rub., stalič- 
nos — 56 rub.

Šaltos kiaulienos 100 gramų 
kainuoja 5 rub., žąsienos kep
tos 100 gramų — 7 rub., antie
nos 100 gramų — 6 rub.,dešros 
toks pat kiekis — 3,60 rub.

Paduodant klijentui degtinės 
stengiamasi vieton brangesnės 
rūšies įpilti pigesnės ir dar pri
maišyti vandens. Panašiai da
roma ir su vynu. Gi užkandžių 
porcijos būna mažesnio svorio, teles ir nors draudžiama dirbti vienaip bei kitaip patriukšmau- 
nei valdžios nustatyta. Nors da- i privačiai, bet nepaiso. Dirba 
ryti tai ir yra uždrausta, betgi slaptai ir ima neblogas kainas, 
iš algos neišgyvenama. Todėl K sav° al^> gaunamų artelėse, 

ir jie neišgyventų.
Gegužės 1 d. eisenos yra vi

siems privalomos.

VERČIAU MIRTI, NEGU LIETUVYBĖS 
IŠSIŽADĖTI

JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Būdingas žemaičių atstovas 
buvo vyskupas Valančius, kata-

i Ąžuolynas kauniškių mielai likų ganytojas Lietuvoje. Jis ka
lankomas. Bet jis dabar yra su
mažėjęs ir ne tiek įdomus ,kiek 
seniau, nes pakraščiuose nema
žai pristatyta namų.

Mickevičiaus slėny veikia zo
ologijos sodas. Bet gyvulių ja
me nedaug. Svarbiausia pažiba 
yra asiliukas. Ant jo už rublį ga 
li pajodinėti vaikai.

Vasario 16 išvakarėse visa mi 
licija su savo agentais ir, kitais 
talkininkais pastatoma ant ko
jų. Budi visur, kad lietuviai ne-

talikybę surišo neatmezgamu 
mazgu su lietuvybe, liepdamas 
saviesiems verčiau mirti, negu 
jos išsižadėti. Vysk. Valančius 
visus lietuvius ragino taip:

“Maskoliams bažnyčias ati
mant, katalikai ne vien tur šiaip 
vyresnybės melsti, kad to neda
rytų, bet dar turi susibėgti visos

naktavoti ir, su ašaromis gie- 
įškrestų okupantams kokių nors dodami turį melgti viešpaties, 
išdaigų. Sekami įtartini asmens idant gelbėtų šventą savo baž-
ir padaroma kratų. Būna ir su
ėmimų. Ta proga kaikur slaptai 

iškabinamos tautinė vėliava ir

Kinai veikia, nors jų vardai išnaikinti.

ja jaunimas, o ypač studentai. 
Kaimas yra visiškai paniuręs.

Kaikur visiškai tuščia. Mat, gy
ventojai ištremti kur nors So
vietų Sąjungon priverčiamiems 
darbams ar kitaip išvaikyti bei

jo būti dirbamas labai slaptai,, 
rusams mažiausiai įtariant. Va
dinasi, reikėjo mokėti maskuo
tis. Pats vyskupas buvo mįslė | 
ne tik patiems rusams, bet ir i 
daugeliui lietuvių. Vėliau kai 
kas įžiūrėjo vyskupe neištiki-i 
mybę savo tautai, smarkiai tuo 1 
apsigaudamas: kaukę palaikęs 
tikruoju veidu, to nesuprasda- ■ 
mas prieidavo labai klaidingų iš
vadų. Tiesa, juk ir 1863 metų

je diplomatiškoje savo veikloje 
jis buvo atkaklus ir patvarus.

Veikė diplomatiškai
Tuo būdu didysis vyskupas 

pradėjo lietuvių konspiracijos
^Nukelta Į 5 pusi.)

parapijos žmonės — vyriški ir sukilimą vyskupas neva paneigė 
moteriškos vakarčią nešinos, iš dalies todėl, kad norėjo ru- 
Turi pripildyti, apgulti bažnyčią sams pėdsakus supainioti. No- 
ir neleisti maskolių prie Dievo rėdamas iš vienos pusės patrauk 
namų. Pačioje bažnyčioje turi ti į save rusų valdžią, vyskupas

nycią.
Jei kurį žmogų maskoliai muš 

tų, čaižytų su bizūnais, vis tai 
tur iškentėti”.

Valančius iš antros pusės sten
gėsi sujungti visus lietuvius ir 
jiems, susiklausiusiems, religiš
kai ir tautiškai vadovauti. Šito-

STATYB.AI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITUI NAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ir kombinuojama.
Vagiami kaikurie daiktai.

Pvz., peiliai, šakutės ir net puo
dukai yra didelis vogimo objek-

Iš restoranų Kaune žymiausi tas. Vagia juos klijentai. Bet ne lr y1*8, P^eisti. Pvz., buvęs Ka-
yra Metropolis ir Versalis, da- vien vagia. Daugelis iš jų išeina Pitolis dabar vadinamas Kank- 
bar vadinamas Gintarui. Veikia' neapmokėjęs arba kitaip nusu- lėmis, Forumas Laisve, Glo- 
ir buvęs Konradas, paverstas ka. Gi sukontroliuoti sunku. Y-! Baltija ir t. t. Metropoli-
Tulpe. Vasaros metu miesto sod ’ pač bloga, kai didelis susigrū- tenas Yra paverstas Jaunimo te-

dimas žmonių. I atru-
Krautuvės įrengtos gana gra- I F’lmos rodomos dažniausiai

žiai. Bet juose nebūna visų pre- sovietiškos-propagandinės. Bet 
kių, arba prastos kokybės ir pasitaiko ir Vokietijos Rytų zo- 

Metropolis dabar yra atremon brangu. Pvz., neilono moteriška nos *r vakarietiškų. Pasta- 

tuotas ir padarytas pirmos kia- bliuskelė kainuoja nuo 200-300
sės restoranu. Jame viskas bran rublių, šilko metrui tenka mo- 
gu. Jį telanko vien dabartinė kėti nuo 300-500 rublių, moter. 
smetonėlė. Prastam žmogeliui kojinėms nuo 20-40 rublių, mo
čia nieks neprieinama. Be to, teriškam paltui nuo 1500-2000 
nežinia, ar iš viso įleistų jį te- j rublių. Todėl mažai kas įstengia 
nai įeiti. I iš karto viską įsigyti. Dažniau-

! šiai dalimis. Ypač trūksta se
zoninių prekių. Neišpildomi taip 
vadinami planai. Šitaip daly
kams esant, žiemą galima dau
giau rasti vasarinių dalykų, o 
vasarą žieminių ir pan.

Niekad nesibaigiančios eilės 
prie duonos .miltų, cukraus, svie

ne atidaroma ir vadinama Pa
langa. Metropoliui ir Tulpei pri
klauso visos kitos miesto val
gyklos ir užkandinės.

Meniu ant stalų nebūna. Pa
davėjai kiekvienam klijentui tu
ri išskaičiuoti kas gaunama.

Kaikur įvedama taip vadina
ma samoabsluga. Kiekvienas 
pats turi pasiimti ir atsinešti 
sau išrinktą daiktą. Skelbiama, 
jog tai padaryta žmogaus žmo
gumi neišnaudojimo principu. Iš 
tikrųjų gi įvesti šitąją tvarką 
pirmoje eilėje paskatino klijentų 
nesąžiningumai, padavėjų apgau 
dinėjimai mokant ir kitokie suk 
čiavimai.

Visur prasta tvarka — aprū
diję peiliai, šakutės, nepilnai iš
plaunami indai. Išplauti pasta
ruosius reikėtų turėti šilto van
dens. Bet jo niekad nebūna. To
dėl pats plovimas tik proforma.

Ir klijentai nesilaiko švaros. 
Meta viską, kur tik papuola, bei 
padaro visokių kitokių dalykų.

Padavėjų algos yra labai men 
kos — 200 rub. į mėnesį. Be to, 
iš šitos algos jos turi apmokėti 
dar klijentų sudaužytus ar pa
vogtus indus bei kitus rakan
dus (peilius, šakutes ir t. t.).

rosios daugiausiai lankomos, 
nors ir būtų papraščiausios. Į 
jas susirenka didžiausios eilės 
žmonių. Niekad neužtenka bile
tų. Todėl ir čia vyksta spekulia
cija.

Patalpų Kaune labai trūksta.
Už paprasčiausį kambariuką mo 
karna po 300 rublių į mėnesį ir 
daugiau. Bet ir tų pačių sunku 
gauti. S

Grįžę buvę emigrantai iš pie
tų Amerikos ir kitur yra pro
teguojami. Jie apgyvendinami 
viešbučiuose, gali pirkti jiems

Lūšnelės apleistos, nes nėra 
iš ko remontuoti ir sunku gauti 
medžiagos. Kaikur prie jų pasi
taiko darželių ir tebestovi kry
žiai.

Keliai prasti, nors kaikuriais 
ruožais susisiekimas ir nėra ma 
žas. Nuo kratymo autobuse kai
kurie keleiviai net suserga.

Kolchozininkai nuolat neda- 
valgę ir daugiau apiplyšę, nei 
seniau buvę ubagai. Iš savo me
tinio uždarbio tegali išgyventi 
apie kelis mėnesius. Jei ne skly
peliai, tai mirtų badu.

Žmonių dorovė

Pagrindas, ant kurio vysk. 
Valančius statė savo aktyvią 
veiklą, buvo žmonių dorovė. Tik 
iš dorų, religijos pagrindais tvar 
kančių savo gyvenimą, lietuvių 
tikėjosi gerų kovotojų didžiu
liame savo darbe. Todėl jis, 
kaip niekas kitas, plačiai išplėtė 1 
blaivybę. Tikėdamas geromis lie 
tuvių tradicijomis, vysk. Valan
čius jas palaikė ir tam reikalui 
net buvo parašęs atskirą kny
gelę “Palangos Juzę”. Tuo pa
čiu pagrindu jis rūpinosi ir žmo
nių švietimu, manydamas šviesų 
ir dorą žmogų būsiant nepalau
žiamu svetimai įtakai. Tuometi
nė rusų mokykla, kuri jėga ver
bavo lietuvių vaikus, negalėjo 
patenkinti Valančiaus, ir todėl 
jis paskelbė naują lietuvišką 
mokyklą.

Konspiratyvus darbas turė-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YAids 7-0145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St Ch?caoo 32. III

DISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, Hl.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS &
1800 S Halsted St..

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064
II1IHL

sto, kiaušinių. Bet pirkti gauna spcciaiiai paskirtose krautuvėse 
kiekį. Todėl eina daž- ir savo gyvenimo pradžiai gau

na pašalpos pinigais. Bet vistiek 
jaučiasi nusivylę komunistų 
tvarka. Kaikurių iš apmaudo ne 
išlaiko nervai ir Jie nusižudo.

Kaune veikia tik dramos teat
ras. Opera ir operetė yra Vil
niuje. Į visur biletai brangūs — 
nuo keliolikos rublių. Todėl pras 
tam žmogui šitos pramogos nė
ra prieinamos .

Grįžusiems tariamiems kali
niams, baustiems pagal plačiai

! po mažą 
' niausiai visi šeimos nariai, jei 
tik jie gali.

Nepasitikėjimas valiuta yra 
nuolatinis reiškinys. Kartais virs 
ta į visuotiną paniką. Todėl kas 
turi kiek pinigų, visada perka 
viską, kas galima nusipirkti. Bet 
darbininkai ir plačioji masė ne
turi jų. Šita visuomenė nesuve
da galą su galu vien duonai ir 
bulvėms. Nors komunistinėje 
santvarkoje nieks iš oficialaus
uždarbio neišsiverčia. Todėl var I ^nom4 P8-1"- 58, neleidžiama ap- 
gas tiems, kurie dirba tokiuose įgyventi Kaune ir kt. didesniuo

darbuose bei užsiėmimuose, kur 
nėra kaip sukombinuoti. Vagys
tėms, sukčiavimams ir kitokioms 
kombinacijoms daugiausiai tin
ka kaikurios pramonės įmonės,
prekybos, restoranai, valgyklos, 

Darbo laikas ilgas. Dirbama užkandinės ir pan.
nuo 9 iki 24 vai.. Bet dažniau
siai užtrunkama ir iki ryto. Be 
to, pačios padavėjos turi su
tvarkyti patalpas.

Dirbama po 5 dienas savaitė
je. Už poilsio dienas, t. y. už 
dvi likusias savaitės dienas, nie
ko negauna.

Vargina padavėjas raudonar
miečiai karininkai, kurie daž
niausiai nesilaiko jokios tvar
kos. Nors pasigėrę visi ištem
piami laukan. Gi tokių procentas 
būna didelis. Kadangi ne kiek
vienas išgali nusipirkti užtekti
no užkandžio, tai pasigeria greit. 
Kiti tyčia maišo vyną, alų ir deg 
tinę, kad greičiau pasigėrus ir 
kiek pamirštų tas kančias, ku
rias sukūrė komunistinė santvar 
ka.

Maišomi gėrimai ir nepilnos 
porcijos

Alaus būna vietinio ir iš Ifitur 1

Pusėtinai verčiasi siuvėjai ir 
batsiuviai. Nors ir suvaryti į ar

TULPIŲ KARALIENE

Augusta de Zoete, New Yorke. 
džiaugiasi, kad buvo išrinkta tul
pių karaliene 1957 na. (INS)

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ 

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.
DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien iki 6 vai., pirinau. u ketv. Uu » vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CmCAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

atgabento. Bet niekad jo neuž
tenka.

se miestuose. Nepasitiki.

Bedarbių daugybė. Į vieną 
laisvą vietą laukia dešimtimis 
kandidatų. Todėl didelė konku
rencija. Darbą gauti tegalima 
tik turint dideles protekcijas ar 
ba atitinkamiems pareigūnams 
įdavus kelių šimtų rublių kyšį.

Bedarbiai negauna jokios pa
šalpos. Kai buvo remontuoja
mas Metropolis, tai atleido be
veik visą personalą. Nors atlei
dimas ir buvo padarytas dėl 
darbdavio kaltės, bet atleistieji 
turėjo verstis vien pagal savo 
išmonę. Valstybė jais nesirūpi
no.

Profesinės sąjungos tegina 
tik darbdavio-valstybės intere- 

I sus. Dirbantiems jos nieko ne-
1 padeda.

Daugybė ubagų, senelių ir 
vai kiužų, kurie išmaldų prašy
mu niekur neduoda ramybės. 
Jų pilna ant gatvių, restoranuo-! 
se, valgyklose, užkandinėse, ir 
kitur, kur tik gali ko nors gauti. 
Jų eiles padidina ir čigonai.

Rusų keiksmai bujoja. Ypač 
keikiasi atėjūnai, neišskiriant ir 
moterų. Lietuvaitės savo kuk
lumo dar nėra visiškai praradu- | 
sios ,nors rusiškoji įtaka ir lie- į

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588 
CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kaadien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

Augštą

MIDLAND1 Savings and Loan 
Association

Ql A SU»t II

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVEJ
4038 Areker Avmm T.i las-azt* 

AUGUST SALDOKAS Preil

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOIAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių Ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avo. Telef. Virginia 7-7097

'i

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BKIGIITON SAVINGS AM) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v

“®tWJSWS PEDKMl/lr,
iš TOLI IR ARTI

NAUJI OlUtll TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTYfPO (PANKtAJ 

HStį MtTų AATTTPINIAS - PIGUS IP SĄt ININ6AS PATAPNAVNAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAU»n>olc 5-9209

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.
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NAUJŲJŲ 1958 M. AUTOMOBILIŲ 
BELAUKIANT

ĮDOMI KOVA TARP AUTO O AM1NTOJŲ.—PRADEDA AIŠ
KĖTI PASLAPTYS. — UŽ GR OŽĮ MOKĖS PIRKĖJAI.—GA
MINTOJAI TAIPGI IŠLEIDO MILIONUS. — AMERIKINIAI

IR UŽSIENIETIŠKI AUTOMOBILIAI
AL. GIMANTAS , .

Kaip ir kiekvienais metais,i Plymouth, De Soto, Dodge,
maždaug apie tą patį laiką, taip 
ir šių metų rudeniui praside
dant, pats laikas mūsų skaity
tojus supažindinti su 1958 m. 
modelio automobiliais. Kaip ži
nia, kaikurios bendrovės jau pil 
nu tempu pradėjo naujųjų mo
delių gamybą ir, kaip galima 
laukti, jų pristatymas visuome
nei gali prasidėti kelerių arti
miausių savaičių bėgy. Ką nau
jo ir patrauklaus auto pramo
nė žada vairuotojui?

Pirmiausia, galima pasakyti, 
kad kompeticija tarp atskirų 
bendrovių bus itin stipri ir gal 
net ryškesnė už anksčiau bu
vusias. Pirmoje eilėje čia lauk
tina aršios kovos dėl pirmeny
bės tarp Ford ir Chevrolet, dėl 
pirmosios vietos ir Buick būti
nai norės susigrąžinti trečiąją 
vietą iš Plymouth. 1957 m. For
das buvo pralenkęs Chevy ir 
šis pastarasis sekantiems me
tams išleidžia visiškai naują ir 
pakeistą savąjį modeli, kuris, 
sprendžiant iš neoficialiu keliu 
gautų pirmųjų nuotraukų, tik
rai bus patrauklus ir imponuo-

Chrysler ir Imperial, kaip nu
matoma, bus pakeisti, bet ma
žiau ar daugiau bus prisilaiko
ma pagrindinių šių metų mode
lių linijų ir išvaizdos. Augšti ir 
užpakalin kylą šonai ir toliau 
bus palikti, nes, kaip įsitikinta, 
tas patikę amerikiečių vairuo
tojams.

Šiaip jau visi automobiliai 
bus dar ilgesni, žemesni ir tu
rės dar galingesnius variklius. 
Visi šie pakeitimai, kaštavę mi
lionus, aišku, bus apmokėti pa-

FEDERALIN1S DARBO ĮSTATYMAS
PRANAS ŠULAS, Chieago, UI.

JAV dirbančiųjų uždarbių ir joj tarpsteitų ir užsienio preky- 
darbo laiką tvarkąs federalinis boj (Interstate of foreign com- 
įstatymas (Fair Labor Stan- merce) — 800 000 firmose viso- 
dards Act) bendrai žinomas se JAV-bėse.
kaip Uždarbių - valandų įstaty- j 
mas (Wage - Hour Law) buvo, 
išleistas 1938 m. ir veikė iki

Verčiau mirti...
(Atkelta iš 4 psl.)

darbą. Jis stengdavosi nutrauk
ti bet kokius ryšius tarp lietuvių 
ir rusų, organizuoti savo žmonių 
gyvenimą atskirai. Bet to maža. 
Visomis pastangomis propaga
vo ir uoliai vykdė visuotinio mo
kymosi idėją. Kitaip tariant, 
jam rūpėjo lietuviška knyga. Va

čių pirkėjų, nes naujų modelių <3įnarnoji kontroakcinė literatū- 
kainos vėl bus augštesnes, nors%a buvo Valančiaus veiklos pa- 
kaip daug bus pakelta, dabarj,jaras j0 sumaniai suorganizuo 
sunku pasakyti. Brangių kainų' ta, ji suvaidino milžinišką vaid- 
autai, atrodo, amerikiečiams jau j rnenį anais laikais mūsų tautos, 
pradeda įkyrėti ir vis daugiau atgimime.
atsiranda norinčių turėti ma-1 — Slapta, — sakė jis, — mo-
žiau kaštuojančius europinės1 kykite savo vaikus lietuviško
gamybos automobilius. Nestebė 
tina tad, kad tokių Volksvvage- 
nų pardavimas šiais metais pa
kilo ištisu 50%. Mažesnių maši
nų mėgėjams, kaikurie Fordo 
pardavėjai parduoda angliškus 
Fordus, GM galvoja pradėti im-

jantis. Kadangi Fordas šiais me Port^ Vauxhalls ir Opel auto- 
tais traukė pirkėjų dėmesį savo m°bilių. Panašius planus turi ir 
Fairlane 500 serija, Chevroletas ; Chrysler savininkai. Gi Ameri- 
1958 m. išleidžia panašų atitink can Motors planuoja išleisti dar 
menį su “Impala” vardu. Žino- i mažesnio dydžio Rambler mode
mą, amerikinę automobilių rin- H- AM bendrovei šiais metais 
ką visiškai tvirtai yra užvaldę nelabai sekėsi- Hudson par- 

4 trys didieji gamintojai Ford, davimas nukrito 50% ir Nash
General Motors ir Chrvsler ben 1 aPie 75 AM ir Stud- Pack- 

' drovės. American Motors ir Stu į bendrovės, iš visos rinkos, tetu- 
debaker — Packard firmoms, rė->° vos 9% pardavimo apyvar- 
kiekvienais metais darosi vis tos.Tuo tarpu šiais metais GM 
sunkiau. Žinoma, šių mažesnių turėj° 45%, Chrysler 21% ir
bendrovių ištekliai yra žymiai Ford daugiau kaip 30%. 

kuklesni ir jos negali mesti mi- gįuo metu yra puikios sąly- 
lionus dolerių vien tik vieno gOS įr prieinamos kainos įsigyti 

modelio perdirbimui, kaip tai į 1957 m. modelio mašinas, nes 
padarė Fordas skirdamas virš 1 pardavėjai nori ištuštinti savą- 
185 mil. ir Chevroletui naujasis | gjas atsargas ir paruošti vietą
.modelis kaštuosiąs netoli 250 
mil. dolerių.

GM 1958 metams išleidžia vi
siškai naujus Chevrolet ir Pon
tiac automobilius, Buick ir Olds- 
mobille turės gana žymių pa
keitimų, nors savo išvaizda ne- 
nutols perdaug nuo šių metų 
modelių. Mažiausiai pakeitilų 
numatoma Cadillac mašinoms.

1958 m. Fordas turės nemažą 
pakeitimų, bet labiausiai toji 
bendrovė žvelgia į ateitį, tai su 
savo nauju, tik ką išleistu Ed- 
sel automobiliu, ši mašina spau 
dos žmonėms supažindinimo me 
tu padarė tikrai reto įspūdžio ir 
paliko geriausius atsiliepimus. 
Mercury ir Lincoln turės ma
žiausiai pakeitimų.

1958 m. Chrysler bendrovės—

naujiems modeliams, kurių pir
mieji lauktini jau spalio mėn. 
vidury. Bendrai, 1958 m. auto
mobiliai bus labai patrauklūs 
akiai, bet dar daugiau spaudus 
dirbančiojo piniginei.

rašto iš senų jūsų knygų. Tegul 
kiekvienas vaikas turi knygas, 
lotyniškomis raidėmis spausdin
tas. Kad tos ir būtų brangios, 
tačiau pirkite, duokite vaikams 
ir liepkite melstis lig gyvos gal
vos ...

Universiteto kursas per 
televiziją

Pirmas pilnas universitetinis 
televizijos kursas JAV-se pra
dėtas jėzuitų vadovaujamame 
Detroito universitete. Stotis 
V. TVS, kanalas 566, perduoda 
penkias paskaitas po pietų ir 
tris paskaitas pakartoja nak-

Valančius buvo praktiškas vi
suomenės ir literatūros kūrėjas, 
kurio veikla susikerta bendrame 
taške. Jie lyg vienas antrą pa
pildo, vienas antru yra gyvi. Li
teratūrinėje savo kūryboje jis 
yra logiškas. Visur palieka išti
kimas savo idėjai, neleisdamas 
kalbėti tuščiomis vien žodžiui. 
Valančių vadiname pedagogu mo 
ralistu, tačiau gėrimės jo kūry
binio žodžio sultingumu, gražia 
idėjos ir formos sanderme. Toks 
jis yra “Vaikų knygelėj”, kai 
prakalboje kalba apie bitelę, kuri 
iš kiekvienos žolelės, kvepian
čios ir dvokiančios, sugeba iš
siurbti saldų medų, toks yra ir 
paaugusių žmonių knygelėj”, ku 
rioje duoda praktiškos lietuvio 
minties reikalą. Anot jo, per
kratęs daug knygų, peržlebrio- 
jęs nemažai jau supelėjusių ir 
sukandėjusių laiškų, pakolei su- 
grambęs daiktus toje knygoje 
patalpinti.

Be to vysk. Valančius — di
dis lietuvių kalbos žinovas ir 
meistras. Jo plunksna atgaivino 
tą dvasią, kuri amžių buvo pa
laužta, buvo bemirštanti. Di
džia savo asmenybe jis pašaukė 
gyventi prabočių šešėlius, pats 
pradėjęs vadovauti naujam tau
tiniam sąjūdžiui. Jis tapo va
du pozityvistu, atspėjusiu mo
mento pulsą, ir sumaniai pakrei
pė lietuvių tautą rinktiniu istori
jos vieškeliu, kuris lietuvių tau- 

Kar-

1949 m. be didesnių pakeitimų. 
1949 m. buvo padaryta daug 
papildymų, įvedant uždarbių mi
nimumą. šis įstatymas svar
biausia tvarko dirbančiųjų už- 

i darbius, darbo laiką ir vaikų 
Į darbą pramonės įmonėse. Iš tik- 
j rųjų federalinis įstatymas lai

komas toms įmonėms, kurių ga
miniai pardavinėjami visame 
krašte ar užsieny (įstatyme pa
sakyta : “interstate or foreign Į 
commerce). Bet kadangi teis
mai “interstate commerce” są
voką plačiai interpretuoja, tai 
šis federalinis įstatymas taiko
mas vis platesnėms darbo sri
tims ir apima veik visą pramo
nę ir juose dirbančiuosius dar
bininkus ir tarnautojus.

Esame gavę nemaža skaityto
jų užklausimų dėl šio federali
nio įstatymo veikimo apimties.

Gavę iš JAV Darbo deparra- 
mento (Wage - Hour Division) 
visą eilę klausimų ir atsakymų 
sąryšyje su pagrindiniu darbo 
įstatymo (Fair Labor Standards 
Act) taikymu praktiškame gy
venime, norime tuo reikalu su
pažindinti mūsų skaitytojus.

KL. Ką tvarko Federalinis 
Uždarbių ir darbo laiko įstaty
mas (Federal Wage and Hour 
Law) ?

AT. šis federalinis įstatymas 
tvarko uždarbius, viršlaikio ap
mokėjimą, kai dirbama virš 40 
vai. savaitėje ir vaikų darbo 
apribojimą. Šis įstatymas ofi
cialiai angliškai vadinasi — 
“Fair Labor Standards Act”. 

KL. Kas šį įstatymą vykdo?
AT. JAV Darbo departamen

tas per savo Uždarbių ir valan
dų skyrių, kuris yra kiekviena
me stei te (valstybėje).

KL. Ar uždarbių minimumas 
ir viršlaikio apmokėjimo reika- 
kalavimai pagal šį įstatymą tai
komi visoms darbo rūšims?

AT. Ne. Šis įstatymas taiko
mas 24 milionams darbininkų, 
kurie dirba gaminių pradukci-

KL. Ką turi daryti darbda
vys, jei jis turi darbininkus, 
kuriems taikomas tas įstaty
mas?

AT. Jeigu jam netaikomos iš
imtys ("exemption”), tai jis tu
ri darbininkams mokėti nema
žiau $1.00 į darbo valandą, lį/, 
kart nuo regularaus uždarbio 
už tas darbo valandas, kurias 
darbininkas dirbo virš 40 vai. 
sav., ir vykdyti vaikų darbo 
tvarkymo nuostatus. Jis privalo 
taip pat laikytis lygiai algų iš
mokėjimo rekordų.

KL. Kam taikomas šis įsta
tymas?

AT. Tiems darbininkams, ku- 
prie priimti dirbti tarpsteitų ir 
užsienio prekyboj arba prekių 
gamyboj šiai prekybai, įskaitant 
dirbančiuosius, artimai giminin
goj tiesioginėj svarbioj gamy
boj.

KL. Ar darbininkas turi ga
minti tam tikros rūšies gami
nius, kad jam būtų taikomas šis 
įstatymas?

Ne. Įstatymas taikomas ir įs- 
staigO3 tarnautojams, sargams, 
porteriams, mechanikams, kro
vimo tarnautojams ir transpor
to darbininkams, ir pardavė
jams ir daugeliui kitų.

KL. Jeigu pramonininkas 
parduoda savo gaminius vien 
tik steite (valstybėj), ar tada 
taikomas jo darbininkams šis 
įstatymas?

AT. Gali būti taikomas. Jei 
gamybos eigoje pramonininkas 
žinojo ar turėjo pagrindo gal
voti, kad jo gaminiai bus išvežti 
iš steito (valstybės), tiesioginiai 
ar netiesioginiai, ar kaip dalis 
ar ingredientas kitiems gami
niams, tuomet jo darbininkams 
taikomas minimas įstatymas.

KL. Kokios yra išimtys (ex- 
emption) ?

AT. Išimtimi yra įstatymo 
nuostatai, kurie sakę, kad tam 
tikriems dirbantiesiems nerei
kia mokėti uždarbius, prisilai
kant šo įstatymo nuostatų. Yra 
išimčių dėl uždarbio minimumo 
ir viršlaikinio darbo nuostatų. 
Ten pat yra keletas išimčių dėl 
vaikų darbo nuostatų.

KL. Ar yra šiame įstatyme 
specialių nuostatų moterims 
bininkėms?

AT. Nėra. Įstatymas lygiai 
taikomas tiek vyrams tiek mo
terims darbininkėms. Įstatymas 
taikomas namų darbininkams, 
kaip lygiai fabrikų ir įstaigose 
dirbantiesiems.

VIKTORO K O 2ICO8 
Lietuvišku gazolino stotie lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA
R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

• F
Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, DI.

TOvvnhall 8-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Skelbkitės "Drauge”!

Jau laikas užeiti j ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

čia. Per televiziją imantieji
paskaitas studentai turi paskuii toje niekad negali užželti, 
atvykti į universitetą patikrinti toju: verčiau mirti, negu lietu- 
įšklausytų dalykų. 'vybės išsižadėti!

Kentucky Blended Whiskey

/

Th© great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywhere!

Švelniausia iš puikiausiu Kentucky uhlskies turi skonį, 
lengvumą, kokybę, kuriais jums irgi laimės!

.50
__  4/5 Qt.

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE, KY., DISTRIBUTED BY NATIONAL OISTIILERS PRODUCTS COMPANY' 
BB PROOF • 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS , J

PERKRAUSTAU
B A EDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. Dlst St., Chicago, m. 
Tel. PRescott 9-2781

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION. * /

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

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

Jr

v eikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuoae, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Oia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

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

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
—

\/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '"S™"
2356 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletklevvicz, prea; E. R. Pletklevvicz, aekr. Ir advokatas
Mokami- aukštus dividendus. Keičiame dėklus. Parduodame Ir perkame 

vslstyhfs bonus. TniipytolAma patamnilmal nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami saskalt* šiandien. Apdrausta Iki S1O.OOO.

Darbo valandoa pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
»ntr. Ir penk 9 iki 5; treč uždaryta, o aešt nuo 9 iki vidurdienio.
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pajieškojimai jVAIIUOS žinios CLASSIFIED ANb HELP WANTED ADVERT1SEMENTS
Jieškoma MARIJONA KUS- 

KA1TR, pagal pirmą vyrą TAMLJ- 
LEVICIENR, gyvenusi VVest Vir
ginia. Jos tėvas Aleksandras Kus- 
k\s gyveno Kvėdarnos parap., Ši
lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th 
Court, Cicero, III.

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.

Vysk. Sheen per televiziją
Rūgs. 29 d. nuo 8 vai. 30 

min. iki 9 vai. per televiziją 
(Kanalas 7) kalbės vyskupas 
Sheen. Jo pasirodymą per
duos televizijų stočių tinklas. 
Ta televizijų valandėlė tarnaus 
misijų reikalams.

Konferencija vadams
Mundelein kolegijoje praeitą 

sekmadienį buvo jaunimo vadų 
konferencija su keliomis prak
tiškomis paskaitomis.

Congress ekspresinį kelią 
baigs 1960 m.

Už trejeto metų — 1960 m. 
— bus baigtas tiesti Congress

Marcelė Švagžlienė, gyv. Lietu
voje, Švenčionių raj. Trebučių k., 
jieško savo brolio STASIO NALI- 
VAIKOS, iš Velyčių km., Švenčio
nių apskr., 1913 m. atvykusį JAV 
ir ilgą laiką gyvenusį Chieagoje.
Jieškomasis asmuo ar turintieji ži 
nių apie jj prašomi pranešti šiuo 
adresu: M. Dikinienė, 911 W. 33rd 
St., Chicago 8, Iii.

---------------- ekspresinis kelias nuo Michigan
Giminių iš Sibiro jieškomi — PAU gatvės Chicagoie iki Cook—Du
LINA LIEPAITE BIZAUSKIE- * aDSkričiu ribos Tas ke-
NĖ, POVILAS LIEPA ir KRIS- lage apsKncių nDOS- las Ke 
TOPAS ABARAVIČIUS. Skambin lias buvo planuojamas per 42 
ti tel. Chicago, GRovehilI 6-3990. metus ir, pagaliau, artėja tų

Jieškoma ROMANIENE ir jos vilčių išsipildymas. Tas kelias 
duktė ALENA LABUNAITIENE, turės 15 mylių ir kainuos $153,- 
Lietuvoje gyveno Kybartų mieste. 000,000, taigi — daugiau kaip 

$10 milionų už vieną mylią.
Jieško sūnus Juzikas, gyv. Kau
ne. Žinantieji apie juos prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: V. Pranc- 
kevičius, 19Clarkson St., Wor- 
cester 4,, Mass.

Jieškomas VILIUS ŽITKEVI
ČIUS, gim. 1913.3.15., Ryga, Bu
vęs Liet. policijos tarnautojas, pas 
kutiniu laiku gyveno Vilkaviškio 
apskr. Pilviškių miestelyje. Yra 
labai svarbių žinių. Jis pats arba ži
nantieji jo likimą prašomi 
— pranešti: Heinrich Kuharcik, 
(24a) Lubeck, Marlistr. 101, Block 
14/12,, Germany.

Jieškomas JUOZAS MORKVE- 
NAS, s. Antano. Jieško jo sesers 
duktė — Salomėja Trimbelienė, 
Stoties g-vė Nr.
ania.

KKAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

2 lumj. mr.. 5 k. |m» * m. *10—22.ano 
I u. 6 k., II u. 7 k., 2 kur. *»r.*l 7.500 
Grunery krautuvu ir 3 kiun. *10,000 
Turimu ir dauginu mimų iMV-irinkiiiiui 
Tariiiuiiiknujiiuu- Bl'TI'S išuiuoniioli
S.A. AGLINSKAS Real Estate

2131* \Y. (JO St. HE. 4-8202

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REuAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 W. 51 St. U Albrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

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

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

alum. langai, nauj. garaž. $14,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. Sild., sklyp 
31 pėdų, garažas. $28.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplevvood Ave.
Tel. eurrside 4-7460; Res. 

YArds 7-2046

RETAS PIRKINYS I Z *26,000
Mūr. 2 aukštų: aplietoj biznis ir I 

luiiub., viršuje i kamb. butus. Kurt- j 
to vandens apšildymas. Rūsyj niekad 
ikIiūiiu vandens. Dvigubas mūr. ga
ražas. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

ii KA.MIt. Alf K. REZIDENCIJA 
metų. 37 >3 pūdų sklypas. Du blokai j

nuo Murųuette parko, šildymus gazu 
2 karų garažus. $19,500, A. Katilius. Į

APIE $(>.0110 ĮMOKĖTI
Gražus., beiveik naujas mūro namas 

su garažu.Gazu Šildymus. Daug prie- i 
<lų. Arti mūsų ofiso. Savininkus turi ' 
greit parduoti. Volodkevičius.

3 BITAI PO ii KAMB.
Mūrinis, Rriglitoii Parke, geram sto 

vyj. šildymas karštu vandeniu-aly va.
2 auto garažus. Nepaprastus pirkinys 
už $28,000. A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: YVAlbrook 5-01116

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-9400

ĮSIGYKITE dabar

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS’’
19, Biržai, Lithu- 4545 W. 63rd Street, Chicago 29, Dl.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

‘DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL

JUOZAS. JONAS ar ANTA
NAS ZUBRICKAS, kurie anksčiau 1 
gvveno 4614 S. Wood St., Chicago, 
Iii., arba ONA ir JULE. nagai mer 
gautines pavardes ZUBRICKAI- 
TfiS — visi kilę iš Braškių kaimo. 
Sintautų parapijos, Šakių apskri
ties, prašomi atsiliepti, nes iie v- 
m iieškomi giminiu iš Lietuvos. 
Pašykite: A. Gintneris, 3113 So. 
HQ,sted St., Chieago 8„ Iii.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pevvtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, III.

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. Liųuor 
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 
' surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

M»1« So. Western Ave.
PKosp. 8-2234 arija HEm. 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

<XX>O00O00&0OC9Ch0<KXm0'X><X>
KADA NOKITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH KKAL ESTATE 
0407 S. kedzie Ave. UAlbrook 5-3210
AGENTAS Al.l'.A KANAVEKSK1S

.Murųuette ir Brighton parke
Mūr. 2 |it. |mi 2 mieg. <5. šll *20,200
.Mūr. 2 imi U, c. šild., gar, nupigintu! 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—*10,600 
Med. katedž. 4 kb. š. šild.—*14,000 
Yra gerų maisto krautuvių, labai plg. 
t ra pigių ir |>elniiigų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Ave., LA 3-3384

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

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

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamb., 
eentr. alyva šildymas. 275 dol., paja
mų į mėn. ir sav. 6 kamb. uutas, ge
rui prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. šuu. »lenam bu
tui. 3o pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. pamas su krautuve ir 4 kinb. 

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 % 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 įvertlntumėt.

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 VVestem Ave. ir 44th Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai Jrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
iu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitą vietą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

; Telef. LUdlow 5-5900

REIKALINGOS
* REGISTERED NURSES
* Licensed Pract. NURSES
* K-RAY TECHNICIAN
* MEDICAL LIBRARIAN

PILNĄ AR DALINĄ LAIKĄ
Darbas jūsų apylinkėje. Geras atly

ginimus. 40 vai. ar mažiau Į sav. Ma
loni aplinka. Liberal Personai Poli- 
cles. Group Insurance Privlleges.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefouuoktte arba atsilankykite f

ORTHODOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1048 S. AIiBANY. Tel. LA 1-2333
Directc* of Nurses ____

W0MAN
HOUSEKEEPER

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

I

BUtLDING ft REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairiu pataisy- ( 
j mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IlLa 
TeLs YArds 7-9675 arba CL 4-7450?

ilKSES9E3K3K3BX9(9(3K3KSK3S3(9E3E3E3KSOKSS3S3Blk’

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal *-6681 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, Wlllow Springs. III.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube ***7*3 nuo • vai. 

ryto lkl 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-61*1 nno • vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

A.* -A* -A» -A* »Af •Af TAf «Af 4A« -Ar -A.* »Af «A.« »Af -AT «A.» -A—Ar »Ae^VSA» »Af »Af^F ^F ^F ^F ^F ^F 3F ^F^F ^F ^F ^F 7^7 ^F ^F ^F ^F ̂F^F

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 'š ir artimų atstumų
Tel. Blshop 7-7075GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU

KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir ' 
atspausti rankomis šilk skreen bū- i 
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 $1.00. 

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III. 

Platintojams duodama nuolaida

IB ARTI IR TOLI BAdDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
a047 W. «7th PI. Chlcugo,

IU. WAIbrook 5-8063

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 

0<KMXK><>0<K><XKHHXKKXXMX><X>0<><! platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
_________________ ____________ _________ , ; $27,000.

. | vakarus nuo Brighton Parko rao-
SAV. parduoda naują mūr. mo- dernus 8 m. mūrinis. 4 ir 3 k., įreng- 

derniai įrengtą namą. 5 ir 4 k. tas rūsys. Central, šild. gazu. Gara- 
4423 S. Maplevvood Ave. $32,500. žas- Nupiginta iki $23.300^
T, ■ v o r>.. 1 .. oi o Gage Parke. Svarus, 4 butų kampi-Kreiptis 4515 S. Rockwell St., 2-as nį8> nlQrjnįB_ pajamų $4,800. Priima-

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius r>**j*« r* -1 •perkraustymus bei pervežimu* KaiUZlŲ r 3 S6 1 1 3 1

Ši knyga, pasakodama kovos už augštas. Tel. FR 6-3496, nuo 6 mas geras pasiūlymas, 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė- iki 10 v. v. 
pimų knyga, paskatinanti mus
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji

NUO U2S1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

į IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ,

: ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
' nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjustos žaiidoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių ialždų uždėkite 
t.F.GUDO Otntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėj! 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau 
džių nudegimų. JI taipgi pašai’-’ 
ni«ž.ėjlmą ilgos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ilgo* 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu Yra tinkama vartoti nuc 
džiūstančios suskllslos odos dedir- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t talpg) 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. De
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct.. *1.26, lr $3 50.
Pirkite vaisttnėseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaiikee. Wtsc., Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo
ney order J

yra puiki dovana jaunimui.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi

nys, 311 psl., Broniaus Mūrino vir
šelis, kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių 
darbas.

Užsakymus su pinigaus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

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

EDMHi'RST. Ild,. Visitation parap. 
Cape Cod. 4 mieg. k. (1 nebaigtas), 
pilnas rūsys, autom, gazu apšild., 
“tile" vonia, spintos virtuvėje, vieta 
valgymui virtuvėje. Tik 7 m. senu
mo. Tuojau galima užimti. Sav. iš
vyksta iš valstybės. Prašo $17,000. 
TIioiiiiia M. CoUins. 510 Spring Ra.,' 
Elmhurst, lll. TErtMoe 2-0700. ,

KITUR:
Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta

verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $6,000.

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

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayetto 3-3881

LIETUVI* STATYBOS 
BEMDROVE

MORAS
Builders Geo. Gontraotora iįt

Atlieka planavimo lr staty- B 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- ’ 
venamųjų Ir viešųjų paMatų. .

Namų įkainavimas Ir (valrOs tt 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu: “

JONAS STAHKUS |
Raštinės lr buto telefonas

PRoepect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. < 

Chicago 80. BL

ioe 3OE3OI

AUKSO KIRVI?
Ar matėt, ar skaitėt šitą n uosta 

blą gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys j sklypą. ‘‘Restrict- 
j ed”. Slavu apgyventa apylinkė. 
Kreiptis j Marsha.

Tel. BEveriy 8-4900.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
RC.AL CJSTATE HALES 

2600 VV. 69th St. Tel. PRoepect 8-6464

Remkite dien. Draugo!

J.GLIALfPA

ORAPftO
MOBISPREMI7L/OTAę

ROMANAS

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo į 
visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su 
krauta:
Knyga iliustruota, dailiai išleista lr 
pigi — tik 12.60.

‘‘DRAUGAS’*’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

BUILDING & REMODELING

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 84, Dl,

'domiausias romanas’

> »yva intriga ir eiurpu* 
įvykiai, išsamiai pavaizduo 
cas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V K Jonynt 
t B nrieinaliu iliustracijų

*bi dalvs vienoje knygot* 
u s n„, tik t4 0H

Užsakymus siųsti

'‘DRAUGAS”
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

IGNAS ŠLAPELIS 

Juozas Pautienius

STATYSIME l'AGAl, UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS 

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

tybininkai. Matykite modelį adre- 
I su 5921 S. Narragansett Ave.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRtJspeet 6-0883

Kalbame lietuviškai

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
VVestem springs, lll.

SI. l'Tanciu Xavier’s parap. 5 k. 
inūr. ranch, 3 m. senumo. 2 mieg. 
k., pilnus rūšys, gazu apšild. “Over- 
head plumbing”. krramtkoš koklių 
vonia. ••Built-in” elektrinė krosnis ir 
orkaitė. Attic fan, garbage disposal, 
šplntoš virtuvėje, ąžuoliniai papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 

Į kamb. Sklypas 60x136. Židinys. Pra
šo $27,000. Tel. CHEsnut 8-1*42, su
sitarimui.

CICERO Arti Aūstin Blvd. ir 
22nd. Mūrinis pajamų namas 4 ir 
2 kamb. Garažas 3 vonios $20,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

S t * t • m •
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Oo.

(Bav. V. Sodeika lr J. Skorntakae) 
1800 8. 48TH CT.. CICERO 80. ILI 

Tel. OLympic 2-7*81; TO 3-43M
Ir atliekame visus statybos Ir pe, 
tvarkymo . (remodeling) dar bua

DfiMESIO

VIKTORAS ŠIMAITIS
———• GENERAL CONTRACTOR

Liuksusiniame popieriuje atspaus- šuto rezidencinius ir komerciniu* 
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai namu*, pasiūlo sklypus, rekomeo- 
su angliškai ir lietuviškai parašyta duoja planus; išrūpina statyboe 
Šlapelio studija apie meną. i . tt. - -------
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

DRAUGAS 
4545 West OSrd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 
Namų tel. Blshop 7-**40 

27*7 We«t 4*rd Street

B ft M K H 1 O 1
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RADIO PROGRAMA
Liet. Kuilio Programa Iš stoties 

WI,VN. i:i6u kll. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. implet: liet. muzika, dai
nos ir Magdntės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponą Minką. 
Baltic Klorlst, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė. 503 K. Broadwax. So. Boston 
27, Mums Tel So 8 0489. Ten put 
gauimiiia iMikiaštis ''Draugas’'. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ST. MICHAEL’S PARAP., Orland 
Park. Geresnis negu vidutinio gerumo 
namas. I6IHII S. Mist St. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 Iki 7 v. v. 111x184 
pėdų sklypas. Namas 64x32, 7 kamb., 
2 vonios, *:‘built-ln” oven, 2 autom, 
prijungtas gar., asfalto privažiavimas. 
1 blk. į rytus nuo Silver Lake golf 
course.

STLCHLY CONSTRirCTION CO. 
HKmlock 4-4*86 .

SAVININKAS parduoda namą St. 
Turibus parap. Atdarau apžiūrėjimui 
šešt. Ir sekm. 1 iki 6 vai. 6362 S. 
Sprlngflehl. 4 kamb. mūr., 2 mieg. 
kamb., “tlle” vonia, spintos virtuvėje, 
viela valgymui virtuvėje, pilnas rūaya. 
pastogė, “cyclone” tvora, 37 H pėdų 
sklypas, alumln. angai ir sieteliai, ve
neciškos užuolaidos. Tuojau galima 
užimti, sav. apleidžia miestą. Prašo 
$18,800. RE 6-87*7.

VIEAA REKOMENDACIJA

Mr. Svoboda, Real Estate Bro
keris, 6013 VV. 22nd St. ir 3739 
VV. 26th St. Pardavė mūsų 2-jų 
butų namą per 9 diena*, adresu 
4847 W. 23rd St., ir mea vėl per 
jį pirkome nuosavybę, adresu 2738 

|S HidgeW!«v Ave Esame latati 
Į pslrlilkUlti.

Mr. ft Mrs. Zwara

Vtai Ptttsburgho lietuviai
KLAUSO m REMIA

Plttsburgtfo Lietuvių 
Kataliku Programą

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Ptttoburghe 

JI TRANBLJT OJAMė

1:*O iki 1:00 vai. p. - 
TB stiprios ir galingo

WLOA
RADIJO BTOTTBS BRADDOCK k 

Visais reikalais kreipkitės Muo *dr< 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUI 
Radio Station WLOA Braddock. Pa

HELP WANTKD FEMALE

IdTTLE ELOUEIt PARAI*, rt-il i- 
I i nga GERA. PRITYRUSI VIRFMY.
Pietvakarų miesto daly, seselių vi' 
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gs 
veniniu! putui pa, su vonia. 2 popiečiai 
ir vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarią, tvarkingų D 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir ktil- 
oėti nors kiek angliškai. Tel. lt \ 
3-7180 nuo 9 iki 4 popiet; RA 3-022* 
po 4 vai. Klauskite Slster Mūry 
(Aidės.

IMMEDIATE OPENING FOR
TYPIST

Permanent positlon — 5 day w < ek. 
(£xperlence desirable. Will train alert 
teginner. Good salary.

CALL WHITEHALL 4-3750, 
MR. LANDĖ Or Apply
_______ 219 E. Illinois St.

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER ,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

5 day 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in 

Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

HELP WANTED — MEN

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 H Peoria

7 augštas

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
lenkiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Estate
5916 So. YVestern. PItospect 8-22SI

IŠNUOM. 4 kamb. butas, 1-me 
augšte. Šeimai, ir su vaikais. . .
4507 S. Talman Ave. LA 3-6423

MlSCELLANEOUS

ŠILDYMĄ S
A. Stantianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vu* (Aly oonditioners) ir atlieks 
visu* skardos darbus

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

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIET APDRAITDOR AOENTftRA 

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
oasitelrauklte pan mus

JONAS KIRVAITIS 
_____ WAIbrook 6-6871

INTERSTATE INSFRANCF, AGENPV 
8108 S. Ashland Ave., Chicago 88, III.

xxxxxxxxxxx>oooooooooooooo.

Ikelbtl* “DRAUGE* apsimoga 

.e* tl* yra plačiausiai akai tomą* 

įetuvlų dienraštis o skelbimu 

<aina yra prieinama visiem^
yoooooooooooooooooonnooonA

Remkite dien. Draiiįja’
HELP WAHTBD — PBMALB

WE URGENTLY NEED
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditiona ar excellent. 
Permanent position*.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEK MRS HILDEGARDE TRA VER



Antradienis, 1957 rugsėjo 24 DIENR ASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Rugsėjo aštuntoji Chicagoje

Lietuviy Bendruomenės Chica 
gos apygardos valdybos pastan-

tinių šokių šokėjai savo pasiro
dymu gražiai praturtino minėji
mo programą ir susilaukė gra
žaus įvertinimo.

Trumpą ir jautrų užbaigos žo
gomis lietuvių tautinės šven-1 dį tarė programos pranešėja Ag
tės — Rugsėjo aštuntosios — 
minėjimas Chicagoje įvyko rug
sėjo 15 d. Tautinės šventės mi
nėjimo programos išklausyti pri 
sirinko pilna Lietuvių auditori
jos salė. Tai vaizdus ženklas, 
jog mes dar branginame savo 
tautines vertybes, iš Lietuvos 
atsineštas tradicijas ir nesame 
paskendę svetimybės jūroje.

LB Chicagos apygardos vice
pirmininkas Vytautas Radžius 
atidarymo žodyje priminė, jog 
rugsėjo 8 d. šventė mus nukelia 
į istorinius, laikus. Mes sustoja
me ties Vytautu Didžiuoju, ku
ris plačiai išgarsino Lietuvos 
vardą ir siekė lietuvių tautai ir 
valstybei užtikrinti geresnę ir 
laimingesnę ateitį. Minėjimo pro 
gramai vesti pakvietė Agnę Ja- 
saitytę.

nė Jasaitytė. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Minėjimas užtruko valandą ir 
45 minutes. Jis buvo neilgas ir 
nevarginantis, bet brandus ir 
kultūringas. Visi šventės prog
ramos dalyviai atsisakė betko- 
kio atlyginimo, parodydami, jog 
tautinė šventė — visų bendras 
reikalas ir tautinis reikalas mu
myse tebėra didžiausia vertybė.

St. Dns.

Cicero, III.
Egzaminai išlaikyti, o kas 

toliau?

PRIPAŽINO ALGĄ

Pagal įstatymą kaip nepilname
tė negalinti gauti didesnio atlygi
nimo 19 m. filmų aktorė Natalie 
Wood, turėjo išsirūpinti teisėjo pa 
tvirtinimą, kad galėtų gauti vie
toj 250 dolerių 500 dol. savaiti
nio atlyginimo. (INS)

vienas G. Kimbarkas; kadaise
I buvo net keli iš senosios kartos. 

Pagaliau miesto šimtmečio su Seniau buVQ vargas bet prasi. 
kakties proga suruoštoji Lietu- mušdavome, turėjome net savo 
vių diena praėjo. Taigi šį kar-1 teisėją; tiesa, ir šiandien turi

mą mes morališkai triumfuoja- teisėją _ tai L w Kizas 
ime. Bet tai neviskas svarbią [ jįg dažnai pavaduoja teisėją ir
rolę vaidina politinė stiprybė 

Agnė Jasaitytė jautriu ir gra- O šioje srityje mes stovime silp- 
žiai skambančiu žodžiu pristatė nai, esame neorganizuoti. Mies-
tautinės šventės minėjimo pa- 
skaitinink'ę dr. V. Sruogienę, ži
nomą mūsų istorikę ir pedago
gę-

Dr. V. Sruogienė savo vaiz
džioje paskaitoje atkūrė isto
rinę Vytauto Didžiojo laikų Lie
tuvą ir išryškino Vytauto Di
džiojo asmenį kultūrine ir poli
tine prasme. Ligi Vytauto Di
džiojo vakarietiškos kultūros 
Lietuvoje buvo maža. Vytautas 
Didysis gerai suprato vakarietis 
kos kultūros reikšmę ir pats bu 
vo iškilus kultūrininkas. Iš Va
karų jis kvietė į Lietuvą kultū
rininkus, pirklius ir amatinin
kus, kad pakeltų Lietuvos eko
nominę ir kultūrinę pažangą. 
Po 500 metų prof. Stasys Šal
kauskis skelbė, jog Lietuvoje 
kryžiuojasi Rytų ir Vakarų kul
tūros ir mes turime rasti tų

tn savivaldybėje turime tik vie
ną savo atstovą. Policijos šta- 
bp turime tik paprastų tarnauto 
jų; argi nėra užsitarnavusių? 
B. Tumavičius jau išėjo į pensi
ją, o jau seniai savo pareigose 
yra C. Virbickas, C. Rekašius, 
J. Ellis (Ūselis), P. Gražulis. 
Ugniagesių štabe yra rodos tik

jam gerai sekasi.

Turime puikų prieauglį iš jau 
nosios kartos, kuris būtų tinka
mas valdinėms tarnyboms. Lai
kas susirūpinti ir budėti, juk 
svetimi nepadės. Vykime šalin 
pavydą. Argi tai rimtos kalbos 
apie “trečią partiją”. Tai skal
dymas silpnų jėgų. Yra dvi par
tijos ir jų pilnai pakanka.

Nepolitikas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nuotykis misijose

Korėjoje, Chong Pyong apy
linkėse viena 84 m. amžiaus 
senutė atėjo daug mylių pės
čia į misijų bažnytėlę, prašy
dama, kad misionierius ją pa
ruoštų mirčiai. Misionierius 
buvo sujaudintas jos tokiu uo
lumu ir vėliau ji džipu buvo 

Tai buvo

ji mirė ant jo rankų. Dangus 
padėjo senutėms' viltims išsi
pildyti — ji mirė kunigo aprū
pinta.

kultūrų sintezę. Vytautas Didy- Parvežta 1 namus. . 
sis jau tada tai suprato ir vyk- P"™" Sekančiais me-
dė. Siekdamas daugiau vakarie
tiškos kultūros, jis nepaneigė ir

nesiais senutę dažniau aplan
kydavo misionieriai. teikdavo

rytietiškos kultūros. Viskas bu- dvasinius patarnavimus, 

vo daroma Lietuvos gerovei. Vy Neseniai misionierius tėv. M. 
tautas Didysis buvo žinomas o. Zunno, pro šalį važiuoda
šachmatininkas.

Vytautas Didysis buvo genia
lus politikas ir kard vadas. Jis 
realiai suprato politinę padėtį ir 
Lietuvai gresiančius pavojus.
Sumaniomis politinėmis sutarti
mis ir karo žygiais Vytautas Di
dysis išgarsino Lietuvos vardą 
ir užtikrino Lietuvai saugumą.
Jis laikomas žymiausiu politiku 
ir karvedžiu ano meto Rytų Eu
ropoje. Vytauto Didžiojo gink
lo apsaugoje Vakarų Europoje 
galėjo kilti kultūra ir mokslas, 
kai jo narsieji pulkai sutriuš
kino Azijos stepių ordas, kurios 
veržėti į Vakarų Europą, siek
damos sunaikinti jos kultūrą ir 
gyvenimą.

Minėjimo dalyviai dr. V. Sruo 
gienės paskaitą palydėjo karšto
mis ovacijomis.

Miela sustoti ir ties minėji
mo menine dalimi. Ji buvo neil
ga, bet graži ir kultūringa. Se
serų Blandyčių tercetas giliu į- 
sijautimu ir meile padainavo 
“Tėviškėlę”, “Tykus buvo vaka
rėlis”, “Palankėj, palankėj”,
“Per girią girelę”, “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” ir “Sere
nadą”. Jų dainavimas paliko la
bai kultūringą ir šiltą įspūdį.
Minėjimo dalyviai karštomis ova 
cijomis išreiškė padėką ir išsi
prašė dar padainuoti virš prog
ramos. Seserims Blandytėms a-
komponavo muzikas Antanas , . , , . _ .
Skridūlis 4- Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi

Solistas Valentinas Liorentas bGti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- 
vienodai gražiu įsijautimu ir mftto puslapių.
meile padainavo ‘‘Mano gimti- 5 Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
nė”, “Siuntė anyta”, “Visur ty-, -Draugas”, 4545 W. 63rd St.. Chicago 29, Dl. 
la”, “Grenadieriai” ir kt. Jo bal;
sas buvo skambus ir žavus. 6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
Karštais plojimais klausytojai Syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
solistui V. Liorentui išreiškė ne tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
tik padėką, bet ir pageidavimą, pasirinktą slapyvardį.

mas, norėjo aplankyti tą se
nelę. Pasukęs keletą šimtų 
jardų nuo miestelio į kaimą, 
kur ta senutė gyveno, atrado 
ją sukritusią griovyje. Ir da
bar ji pasijutusi blogai ir no
rėjo Yėl pėsčia nueiti į misijų 
bažnytėlės paskutiniam dvasi
niam aprūpinimui, tačiau ne
bepajėgė ir nualpusį parkrito. 
Čia ją ir rado misionierius,

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Protestantai prieš 
ant’katalikiškas nuotaikas

Oberline, O. įvyko protestan
tų konferencija, kurioje daly
vavo 3G0 delegatų, atstovau
jančių 29 JAV protestantų 
sektas, penkias ortodoksų gru-

Muzulmonai * atsisakė, 
seselės perėmė

Muzulmonų dominuojamam tra 
ne neatsirado asmenų kurie glo
botų raupsuotųjų koloniją ir ta
da atvyko tų ligonių slaugyti 
seselės vienuolės iš Paryžiaus.
Irano sveikatos ministeris laik- Pes ir Penkias Kanados protes 
raštininkams papasakojo, kaip tuntų grupes. Konferencijoje
jisai kreipėsi į medicinos atsto- Pra«kambėjo žodžiai, kad "anti-

, . . ..... . katalikiškumas nėra tinkamasvus, į savo krašto įvairias drau,
gijas, aiškindamas, kad Dievo pagrindas kurti Protestantu 
namai yra ne tik Mekoje, b?t vienybei”. Kaip Pabrėžė dr. R. 
ir raupsuotųjų kolonijoje Me- U Shinn, tokie bandymai bū- 
shed. Kai niekas iš savųjų nesu- tų nekrikščioniški.
tiko tų ligonių globoti, jis krei-1 ------- ----------- -----
pėsi į seseles Prancūzijoje ir ga
vo greitą jų sutikimą. GUŽAUSKŲ

Kariai kalba rožančių BEVERLY HILLS GELINYCIA
Fort Dix, N. J., kareivinėse

PADĖKA
Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Seselės M. 

ALEKSINOS laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų priedelių gi
lią užuojautą, reiškiame nuoširdų dėkingumą.

Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią dalyvau
jant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame dėkingos, ger. 
kapelionams kun. A. Zakarauskui, kun. J. Malin, kun. J. Stan
kevičiui. kun. R. Calek. serb. Tėvams Jėzuitams, gerb. Tė
vams Marijonims, kun. A. Miciūnui, gerb. J. Kuzinskui ir bro
liui Vincentui, M.I.C.

Už paskutinį suteiktą velionei patarnavimą dėkojame grab
nešiams: S. Augaičiui, A. Balsiui, V. Globiui, J. Gustui, A. 
Krenčiui, K. Krenčiui, S. Krevei, J. Mevving, A. Plieniui,, A. 
Sobeckiui, Dr. VV. Valentinui ir J. Yerkea.

Taip pat dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių 
direktoriui gerb. p. Antanui Petkui.

Visiems už šventu Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą 
laidotuvėse ir užuojauta pareiškusiems mums liūdesio valan
doje, prašome priimti mūsų gilų ir nuoširdų aėiū.

Visų mūsų prietelių geraširdingumą atsiminsime prie gai- 
b tingoji Viešpaties. ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

kasdien susirenka apie 50 kata
likų karių, kurie kalba rožančių. 
Tas sąjūdis išaugo iš jų pačių. Į

Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-9833 lr PR 8-0834

t +

A. f A.

ALGIMANTUI SANTVARUI 
gražios vaikystės dienomis mirus, gilų skausmą ir 
didelę nelaimę išgyvenančius jo tėvelius: ELENĄ ir 
STASĮ SRNTVARUS nuoširdžiai užjaučia

F, Kilia, Mickevičiai, Mickūnai, Vaitkevičiai

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

Pasiskubinkite Įsigyti reikalin- j 
gą knygelę, kuri tikrai palengvins į 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 VVest 63rd Street 
CMcago 29, Illinois

parnešė namo ir jo aprūpinta

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

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

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

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

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

kad lietuviškoji visuomenė lau
kia dažnesnių jo pasirodymų 
scenoje. Solistui akomponavo 
muzikas Jonas Švedas.

Chicagos šaulių tautinių šokių 
šokėjai pašoko keletą tautinių 
riokių Lietuviškiesiems prengi 
mams visada jautrūs šaulių tau-

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

A A

JIEVA NAVURCKAS
(Im» ičvaLs Galeckailė)

Gyveno 1504 S. 49th Avė. 
Cicero, III.

Mirė 1-ugB. 22, 1957, 5:50 vai. 
ryto .sulaukus 06 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Pajevoniu 
parap.

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

duktė Ona Sąmone, žentas .1 uo- 
zapus. anūkė Georgia, sūnus 
Teofilis., marti Mildred, anū
kas Michal, duktė Konstancija 
Vitkus ir žentas Kazimieras, 
anūkė Carrol Ann. duktė An
gelą Burchett, žentas Maynard, 
brolis Petras Galeckas (Brazili- 
lijoje), daug brolio ir sesers 
vaikų Brazilijoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Vance kop 
lyčioje, 1424 S. SOth Avė. Cice
ro, III.

i-aidotuvės jvyks ketvirtad., 
rugsėjo 26, iš koplyčios S:30 
vai. ryto bus atydėta j Šv. An
tano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Doktotys, sūnus, žen
tai ir kiti gimines.

Laidotuvių direkt. Alfred 
Vance, Tel. OL. 2-5245.

FELIX MIKALIJAUNAS 
(McLean)

Gyveno 1617 S. 49th Avė., 
CICERO. ILL.

Mirė rugsėjo 22 d., 1957 m., 
S vai. ryto, sulaukęs 76 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Kauno gubern.. Lygumų parap.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Jonas, pusbrolis Petras 
Kanutis. draugai ir pažįstami.

Prikausė Raudonos Rožės 
Klubui ir Liet. Kareivių Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50t,h Avė.. Cicero, III.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. rugsėjo 26 d., iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Niliūdę: Brolis ir pusbrolis
Laidotuvių direktorius A. Pet

kus ir Sūnus. Tel. TOwnhall 3-
2108.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

liūdesio valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Wmtera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpnblio 7-8600 —* 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuri* gyvena kttOM miesto dalyse; gauelme 
koplyčią arčiau Jūaų namų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GROvehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga Įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

Kaina $1.50

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ MREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patama- ^0 Mes turime koplyėis
vimas dieną ir nak- v a o s e Chicagos iri

l tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse irt
I mus. tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayctte 3-3572

3307 S. LITUANICA AVE.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel VArds 7-3401

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

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO. III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET VArds T-0781

STEPONAS C. LACKIWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”.
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X Pauliaus Jurkaus ir Vidos
RekJuitytės jungtuvės įvyko 
praeitą šeštadienį tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Sakramentą suteikė 
kun. J. Borevičitis, SJ, vargo
nais grojo kun. B. Markaitis, 
SJ. Vestuvių vaišės įvyko jau
nosios tėvų Rėklaičių namuose. 
Vaišėse dalyvavo apie trisde- 

X Prie Aušros Vartų parapi- pagjų artimųjų bičiulių,

X Juozas Grihauskas, sekre
torius ir vedėjas St. Anthony 
Savings & Loan Association Ci-

CHICAGOS ŽINIOS
Sulytas “tėvas Marąuette“ Acapulco vaizdai

KAS KĄ IR KUR

nės mokyklos pradėjo veikti 
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla. Toje šeštadieninėje mo
kykloje mokinių skaičius nedi
delis, tad mokykla mielai pri
ims ir tuos lietuvių vaikus, ku
rie lanko miesto mokyklas ir 
neturi progos pasimokyti litu
anistinių dalykų. Mokyklos ad
resas — 2325 W. 23 PI. (arti 
Westem Ave.). Liet. Bendr. 
Chicagos apyg. Švietimo tary
ba prašo tėvus, kad ir toliau 
gyvenančius nuo minėtos mo
kyklos, ja susidomėti ir nepa
likti vaikų atitrūkusių nuo ma- j 
žųjų lietuviukų bendruomenės.

tarp jų nemaža buvusių augšto 
rango kariškių. Jaunuosius svei
kino visa eilė asmenų. Pats įdo
miausias ir nuoširdžiausias žo
dis buvo jaunosios tėvelio pulk. 
Rėklaičio, kuriame jis pasi
džiaugė priimdamas j savo šei
mą naują asmenį — žentą Po
vilą. Tarp daugelio sveikinimų 
buvo vienas sveikinimas tele
grama ir iš Lietuvos, Vilniaus, 
kuris jaunajai ir kaikam iš sve
čių išspaudęs ašaras. Jaunieji 
po puikių vestuvių vaišių išvy
ko į New Yorką, kur ir gyvens.

X Brandos atestatas, kaip

fę*»'** * Į* <•
Trys Lojolos universiteto 

studentai, kurie, apsirengę tėvo 
Marąuette ir indėnų drabužiais, 
pakartojo tą kelionę, kokią mi
sionierius darė prieš dau
gelį metų, dabar iš Morris, III., 
atplaukė į Chicagą. Lietus su
šlapino jų drabužius, prilijo jų 
laivelį ir jų ta keturių dienų ke-

Spalvoti kalnuotų pakrančių 
ir putojančio Pacifiko vaizdai 
ties garsiąja vasarviete Aca
pulco, Meksikoje, rodomi šios 
savaitės pradžioje teatre Today, 
esančiame Madison gatvėje ties 
Dearborn. Ypatingas įspūdis j 
stebint drąsiuosius jaunuolius, 
kaip jie nuo didelės augštumos 
šoka į gilią vandenyno įlanką.lionė į pabaigą buvo gana ne

lengva. Jų kelionė buvo su pla- Be to — įdomus filmas apie 
nuota ryšium su minėjimu 100 Į garsiuosius raudonomis unifor- 
metų sukakties nuo jėzuitų įsi- i momis karališkus Kanados rai- 
kūrimo Chicagoje. Studentams i tosios policijos vyrus. Turtingų 
teko atsiirti 57 mylias. I muzikos akordų galima pasi-

Ties Michigan Ave. tiltu to! stebint Paduodamų

“tėvo Marąuette” sutikti susi- MGM filmų studiJ°8 orkestro
soun, kur dalyvaus Savinas ! rinko nemaža minįa. Mėras Da- koncertą’ Gana geras pieštinis 
and Loan League konvencijoje.j iey ta proga pasakė: “Šis žygis ■f,lmas lr =ausu politikos, spor-

J. GRIBAUSKAS 

ceroje, išvyko į St. Louis, Mis-

PASITRAUKS

Davie Beck pasitraukė iš vežė
jų unijos pirmininko vietos. Jis 
buvo klausinėjamas dėl unijoj bu
vusios korupcijos. (INS)

Grįš rugsėjo 26 d. i mums primena, kad Chicaga to, madų naujienų.

— Cbieagos Lietuvių Tarybos
susirinkimas jvyks trečiadienį rug 
sėjo 25 d. 7:30 vai. vakare, Holy- 
wood salėje 2417 \V. 43rd St. Ka
dangi reikia ruoštis konferencijai 
kuri jvyks lapkričio 17 d., tad su
sirinkimas svarbus ir visi Tarybos 
atstovai būtinai turi dalyvauti.

Valdyba

— Marąuette Parko Namų sa
vininkų organizacijos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 26 d. 8 v. v. lietu
vių parapijos saleje, 6820 S. Wash 
tenavv Ave.

Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
atsivesti naujų narių ,

O. Svirmichas,
Nut. rašt.

— Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių ’dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 25 d., trečiadienį, 
Holyvvood svetainėje, 2417 W. 43 
St., 7:30 valandą vakaro.

Nariai prašomi atsilankyti lai
ku ir skaitlingai.

F. Brazaitis
Nut. rašt.

X ALRKF Chicagos apskri- pradėjo kurtis saivinama Ukė- Areštavo dėl azartinių
tis praeitame susirinkime nuta-Mokykloje jie pramoks ne tik buvo skelbta anksčiau spaudo

lietuviško rašto, bet ir pažins Je> s- m- lapkričio men. 9 dieną Hįma kauliukais *’ " 10 sostlne-
Lietuvą su jos būdingais pa- neįvyks. Korp. “Kęstutis”, atsi- kaull«kais-

pročiais ir kultūrinėmis apraiš-1 žvelgdamas į tai, jog tą savait
ėmis. Tad kreipkitės į mokyk- &aH norima kuo iškilmiaugiau 
los vedėją Eug. Bielskienę šeš- I paminėti dvidešimties metų su- 
tadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai, kakU nuo Lietuvos krepšinio 

pirmenybių laimėjimo Rygoje 
nutarė Clevelando “Vaidilos”

i jimo ir ryžtingumo. Ta pati 
dvasia padarys Chicagą pasau-

ryto.

X Kun. dr. Justino Grigaičio, 
buvusio Vilkaviškio seminarijos 
profesoriaus, laidotuvėse šešta
dienį pamaldas laikė J. E. vysk. 
MacNamara, kurio diecezijoje 
velionis darbavosi. Arkidiakonu 
buvo kun. Alb. Spurgis, diako
nu kun. Vilkaitis, subdiakonu 
kun. B. Sugintas. Pamokslą pa
sakė jo buvęs velionies studen
tas kun. V. Bagdanavičius, 
MIC. Po pamaldų garbingo at
minimo velionis buvo nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvėse dalyvavo daug lietuvių, 
o taipgi amerikiečių kunigų, su 
kuriais velionis susipažino dirb
damas Kankakee ir kitose para
pijose. Į kapines atvyko ir ve
lionies brolis “Naujienų” redak
torius dr. P. Grigaitis.

X Nors viskas brangsta, bet 
Balfo koncertų biletų kainos 
pasilieka tos pačios. Biletus į 
Balfo Chicagos apskrities kon
certą, įvykstantį spalio mėn. 6

teatro kvietimą ’ atidėti vėles
niam laikui ir salę perleisti 
šventės rengimo komitetui.

X Dr. Vladas Literskis ir 
inž. Izidorius Bartkus kalbės 
ateitininkų “Vytauto” klubo 
susirinkimo metu rugsėjo 26 
d. 7:30 vai. vak. Kazimiero Mic
kevičiaus bute, 6116 So. Arte
sian Ave. Įėjimas iš kiemo. Inž. 
I. Bartkus kalbės apie savo 
keliones Europoje. Be to, bus 
svarstomi svarbūs klausimai. 
Nariai privalo dalyvauti.

X Dr. A. Valis-Labokas, chi
rurgas ir moterų ligų specialis
tas, perkėlė savo kabinetą iš 
Bridgeporto į Marąuette Parką, 
2524 W. 69 st. ir pats ten apsi
gyveno. Bridgeporte gyvenda
mas nemaža rėmė šv. Jurgio 
parapiją, kuriai jis begyvenda
mas priklausė.

X Vi. Ramojus, reportažo 
meistras, rezistencijos veikėjas

rė rengti rudeninį pikniką ir 
Ši graži

pramoga, į kurią yra visi kvie-( Studentai pasakojo, kad iri- 
čiami, įvyks sekmadienį, rugsė- masis buvo gana sunkus, kol jie 
jo 29 d. 3 vai. po pietų L. Vy
čių salėje, 2453 West 47 str.

X JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba paskutiniojoj sesi
joj nutarė, jog į Lietuvių Ben
druomenę gali įstoti ne tik kiek
vienas lietuvis, bet ir organiza
cijos, draugijos ir įmonės.

X Amerikos Lietuvių Rymo 
katalikų Labdarių sąjungos 
centro valdybos susirinkimas 
bus rytoj (trečiadienį) 8 v. v.
Šv. Kryžiaus parapijos salėje.

X Ida Barmlenė praėjusios 
savaitės pabaigoje išvyko iš 
JAV atgal į Venecuelą. Išskri
do su dukrele. J A Valstybėse ji 
svečiavosi kelis mėnesius.

X Daina Žibąs, dr. L. ir I.
Žibų duktė, pradeda studijas 
Miami, Fla., universitete.

iš palapinės sukombinavo burę, 
ir tada galėjo per valandą nu
plaukti 6 mylias. Studentas Do
nald Gallagher, vaizdavęs tėvą 
Marąuette, sako buvęs taip iš
vargęs, jog galėjęs miegoti ant 
žemės.

Nuskriaudė mergaitę
Vienas vyras sekmadienio 

naktį Dės Plaines miestely, pri
važiavęs prie evangelikų bažny
čios, rado dvi mažametes mer
gaites, kurias paprašė padėti iš 
bažnyčios atnešti giesmių kny
gas. Mergaitės laukė savo tėvų, 
kurie buvo susirinkime, ir turė
damos laiko jam padėjo. Nuva
žiavęs vyras vėl grįžo, pasakė, 
kad jam reikia daugiau giesmy
nų ir pasiuntė vieną mergaitę 
juos iš bažnyčios atnešti. Tuo
tarpu kitai užėmė burną, pa- • 
grasino, kad ją nužudys, jeigu 
ji rėks, ir ją nusivedęs į toliau 
esančią mašiną dar pavažiavo ir 
nuskriaudė. Mergaitė — 9 metų. 

(Policija tuojau suskato jieškoti 
piktadario.

lošimų
Maywoodo policija areštavo 

27 žmones, radusi juos užsi
imančius azartiniais lošimais 
tariamai tuščioje parduotuvėje 
1009 W. Madison, Maywoode. 
Tos landynės šeimininkė Mary 
Green apkaltinta dar ir narko
tikų laikymu. Policija rado be
losiančius pokerį, taipgi bežai
džiančius kauliukais. Lošėjams 
buvo duodami svaiginamieji gė
rimai.

d. 5 vai. p. p. Marijos Augštes-, ir knygos “Lenktynės su šėto-
niosios mokyklos salėje, kuria
me Dainavos ansamblis išpildys 
muzikinį veikalą “Išeiviai”, ga
lima gauti šiose vietose: A. 
Tvero laikrodžių parduotuvėje, 
2646 W. 69th St., tel. RE 7- 
1941, “Daina” Television Co., 
3321 S. Halsted St., tel. CL 4- 
5665 ir St. Penčylos maisto 
krautuvėje, 4501 So. Talrnan 
Ave., tel. VI 7-2758.

X Ponia F. Winskunienė ir 
p. R. Drago, narės šv. Kryžiaus 
ligoninės statybos fondo komi
teto, įvedė naują patarnavimą 
ligoninės pacientams, būtent do
vanų vežimėlį. Šis gražus veži
mukas yra pilnas visokių dova
nėlių, kurias gali pirkti pacien
tai ar lankytojai. Visas iš to 
gautas pelnas eis naujos ligo
ninės statybos fondui. Šios po

nu” autorius, dalyvaus meninė- 
nės programos atlikime Chica
gos Lietuvių Fronto .Bičiulių 
iškyloje ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 28 d., Jonynų ūkyje.

X Jau baigiama perkelti baž
nyčia iš Gary į tėvų saleziečių 
vienuolyną Šiluvoje (prie Cedar 
Lake, Ind.). Už poros mėnesių 
bus baigta sustatyti. Tarnaus 
gimnazijos moksleiviams ir va- 
sarojančiam jaunimui.

X V. Petrauskas, vaistinin
kas, Brighton Parko senasis gy
ventojas, sąžiningai renka viso
kias žinias apie liet. vaistinin
kus. Retkarčiais jo pastango
mis ir spaudoje apie tai parašo
ma.

IS ARTI IR TOU
VOKIETIJOJ

— Mirė Antanas Mončunskas.
Š. m. birželio .11 d. Regens- 
burge mirė ir ten pat palaido
tas Antanas Mončunskas, nuo 
1944 m. gyvenęs Bavarijoje. 
Velionis buvo gimęs 1913 m. 
Kaspariškių kaime, netoli Kai
šiadorių, Trakų apskrityje. Jis 
II Pas. karo metu ir trumpą 
laiką po karo buvo studijavęs 
Kauno ir Eichstaeto kunigų se
minarijose, bet dėl ištikusio pa
ralyžiaus turėjo studijas nu
traukti. Jo liga buvo tikras 
kryžiaus kelias, kuris pačioje 
pabaigoje pasiekė Kalvarijos 
kalno viršūnę. Paskutiniuosius 
keturius metus A. Mončunskas 
jau nebegalėjo keltis iš lovos 
negalėjo nei pats valgyti, nei 
laiškų rašyti. Nuo gulėjimo nu-
garoje atsirado žaizdų, kurios

X Vytautas Belaius bus pa- gydavo ir vėl atsirasdavo. Visa 
.x . . .. . ... . , turinčios unijosgerbtas Chicagoje uz tautinių tai velionis didvyriškai pakele

Areštavo netikrą daktarą
■ 'rr»

Policija suėmė Dovydą Che- 
pow, 55 m. amžiaus, kuris, ne
būdamas mediku, ėmė gydyti 
žmones. Vienai nutukusiai naš
lei jis patarė alkintis ir užvesti 
daugiau ryšių su vyrais. Mote
rys pastebėjo, kad jis nuo įvai
rių ligų duoda tas pačias piliu
les, kurios buvo atrastos — as- 
perinas. Policija jį perduoda 
teismui. Apgavikas bus reikia
mai nubaustas.

Tiria inžinierių uniją
Senato komitetas jau daugiau 

kaip savaitė Chicagoje tiria va
dinamų operuojančių inžinierių 
uniją ir veikimą buvusio čika- 
giečio W. Maloney, kuris geng- 
sterių padedamas laimėjo pir
mininko vietą tos 250,000 narių

Žuvo įtakingos šeimos 
jaunuolis

Raimondas R. MacDonald, 
24 m. amžiaus, vienintelis vai
kas Household Finance bendro
vės pirmininko Harold Donald, 
69 m., užsimušė važiuodamas 
automobiliu. Nelaimė įvyko jam 
grįžtant namo iš kelionės. Jis 
mokėsi įstaigų vedėjų mokyk
loje. Ties 1000 Sheridan, Chica
goje, jo mašina užsisukime nu
šoko nuo kelio ir trenkė į medį.

Mažiau keleivių, daugiau 
pajamų

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė praneša, kad šių me
tų rugpjūčio mėnesį, pirmą pil
ną mėnesį, kada keleiviai mokė
jo pakeltą važmą — 25 centus, 
nustota 4,759,459 keleivių, pa
lyginus su pernykščių metų 
rugpjūčio mėnesiu, tačiau paja
mų buvo $972,313 daugiau pa
lyginus su 1956 m. rugpjūčiu, 
nes važma buvo penkiais cen
tais brangesnė.

Policininkas talkino 
plėšikams

Hammondo policijos vadas 
suspendavo policininką Edvardą 
Herkey, kinis priiminėjo vog
tus daiktus. Jam iškelta byla ir 
kol ji baigsis policininkas su
spenduotas.

Paveiksluotos knygos 
ligoniukams

Trys šiaurinės Chicagos ber
niukai 11—15 metų amžiaus su
rinko 225 paveiksluotas knygas 
ir jas išdalins vaikų ligoninėms.

Chicaga prieš aziatišką 
slogą

Chicaga ruošiasi kovai su 
aziatiška sloga. Sveikatingumo 
tarybos pirm. dr. H. Bundesen 
praeitą savaitgalį svarstė mero 
pasiūlymus, kaip Chicaga turi 
saugotis nuo tos ligos. Visų pir
ma planuojama įskiepyti ugnia
gesius ir policininkus. Taipgi 
norima parūpinti skiepų netur
tingiesiems, kurie neturės lėšų 
patys užsimokėti už skiepus. 
Bundesenas tuo tarpu tėra ga
vęs tik apie 2,000 skiepų ir juos 
pirmiausia norima panaudoti 
gydytojams ir gail. seserims. 
Sveikatos departamentas anks
ti buvo užsakęs 50,000 skiepų 
savo įstaigoms Chicagoje.

Šiaurės pašvaištė
Nakčia į pirmadienį Chicagoj 

buvo matoma šiaurės pašvaistė, 
labai ryški. Pašvaistėje — švie
čiančios įlektrintos dalelės mag
netiniame lauke būna nuo 60 iki 
400 mylių augščiau žemės.

Areštuoti mušeikos
Chicagos policija areštavo 

septynis jaunuolius 15—17 me
tų amžiaus, kurie užpuolė tris 
Notre Dame Augšt. mokyklos 
Niles mieste moksleivius, grįž-

• CBS korespondentas Mas
kvoje Daniel Schorr aplankė Ry
gą Latvijoj, Taliną Estijoje ir 
buvusį Lenkijos miestą Lvovą, 
dabar priskirtą prie Sovietų Są
jungos. Bet į Vilnių (išskyrus 

; aerodromą) ar Kauną komunis
tai vis dar neleidžia nei užsienio 
turistų, nei korespondentų.

tančius iš sporto rungtynių. 
Vienas iš užpultųjų — Terry 
Crawford, 17 m. amžiaus — yra 
tiek sumuštas, jog bijomasi, 
kad gali netekti akies.

iiiimiimmmmmiiiimiiiimiiiuimiiiiii

Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai įdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
į neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knvga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, III. 

fliimimiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiit

nios tikrai daug nuoširdumo šokiU popularinimą Amerikoje |r tuo paliko gražiausią pamink -

rodo ligoniams, pašvęsdamos 
jiems daug laiko.

X Į “Rūtos” ratelį, veikiantį 
Marijos Augštesniojoje mokyk
loje, praeitą sekmadienį įstojo 
54 naujos narės. Būrelis dabar 
turės apie 115 narių. Jo tikslas 
yra palaikyti lietuviškąją kul
tūrą. Naujų narių priėmimą 
pravedė pirmininkė Angelė Klei
vaitė, padedama Irenos Vitaus- 
kaitės. Seselė Kristina perkirpo 
kaspiną, atidarydama įėjimą 
naujoms narėms.

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės foto albumai jau pada
ryti. Albumai didelio formato 
ir gražiai pavaizduoja pirmąją 
JAV ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventę, lietuvių jauni
mo kongresą ir dailės parodą. 
Visos nuotraukos įfotografuo- 
tos į didelius albumo puslapius. 
Foto albumas daro labai gražų 
įspūdį. Foto darbus atliko Vy
tautas Valaitis.

spalio 5 d. Tą dieną taip pat j lą visiems, kurie jį slaugė bei 
bus tautinių šokių paroda Chi- lankė. Jo slaugymo darbe ypa-
eagos universiteto International 
House.

METŲ PASTININKAS

tingo atsidėjimo parodė sveti
mieji, tuo duodami nuostabiau
sią krikščioniškosios artimo 
meilės pavyzdį.

ARGENTINOJ
— “Lietuvos Aldai” valandė

lės vakaras. Buenos Aires įvy
ko rugpjūčio 17 d. Lietuvių Sa- j 
Įėję. Vakaro programoj Argen-1 
tinos Lietuvių Vaidintojų būre
lis suvaidino linksmą komediją 
“Ar nenori atjaunėti.” Veikalą 
režisavo būrelio vadovas ir re
žisorius K. Runimas. Sufleriavo 
N. Brazaitytė. Vaidino A. Bra
zaitis, N. Povilonytė, K. Runi
mas, V. Simutis, B. Sturevičiū- 
tė. Artistai savo roles atliko pui 
kiai. Gausiai susirinkusiai pub-j 
likai komedija labai patiko. Vai
dinimui pasibaigus, artistams ir

Boyd Montgomery, 27 m. am- publikai padėkos žodį tarė “Lie-
žiaus pašto tarnautojas. Louisville. buv0B Aidai” Radio valandėlės 
Kv.. gavo premiją, už išgelbėjimą
skęstančio 18 mėn. vaiko. (INS) reikalų vedėjas K. Misiūnas.

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji .

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO, 
ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso čia telpa 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija AukštaBe...............

Panašios knygos iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti norįs 

studentas ir kiekvienas švietesnis lietuvis, kuris nori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 
Ic'dja bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liūdininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menflšku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

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

s

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį 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 
Ciceroje — $12.00, kitose JA.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 ar 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.

Malonų, mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAATIS, 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, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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