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AMERIKOS MOKSLININKO ĮDOMUS PROJEKTAS
NERIMAS DĖL "MĖNULIO"

Prof. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Spalio 4 d. rusų mokslininkai paleido į stratosferą dirbtinį Že
mės satelitą. Tai 58 cm (22.8) colių) diametro jilieninis rutulys, 
galingos raketos iššautas į 900 km augštį (580 mylių) ir paleistas 
horizontaliai su 8 km per sekundę (4.97 mylios per sekundę) grei
čiu. Tokio greičio išvystoma išcentrinė jėga prilygsta Žemės trau
kos jėgai, rutulys netenka svorio ir skrieja aplink Žemę, panašiai 
kaip Mėnulis, dėl to ir vadinamas satelitu ar dirbtiniu mėnuliu.

Tokio satelito galimybė parem ________________________________
ta Galiliejaus ir Newtono nusta- muliatorių radijo stotims mai- 
tytais dėsniais. Prieš 60 metų tinti. Kuriam laikui jų užteks? 
lenkų kilmės rusų mokslininkas Kai nutils radijas, satelitas pasi- 
Konstantinas Ciolkovskis rašė į darys nebereikalingas, 
spaudą ta tema straipsnius, iš
kurių skaitytojai šaipėsi. Išskai
čiuoti satelito augštį ir greitį ne
sunku, tik seniau nebuvo įmano
ma pasiekti 900 km augštį ir ten 
paleisti sviedinį 8 km per sekun
dę greičiu. Dabartinė technika 
nugalėjo tas kliūtis. Raketos lei
džiamos jau keletą metų, daug 
kartų buvo matomos „skraidan
čios lėkštės“ — nepavykę sateli
tai. Svarbiausias dalykas — kaip. 
sekti satelito kelią, nes didelia
me augštyje jo matyti neįmano
ma. Dabartinis satelitas turi du 
radijo siųstuvus ir automatiškai 
siunčia signalus, pagal kuriuos 
galima spėti jo vietą.

Rusų satelitas padaro kelią 
aplink Žemę 7267 km spinduliu, 
45 700 km ilgio. Prie nuolatinio 
greičio 8 km per sekundę jam 
reikia 5720 sek. arba 95 minučių 
arba 1 vai. 35 min. apskristi Že
mę. Jis paleistas 65 laipsnių kam
pu su meridianu ir skrieja iš šiau liūs brėžinius ir plačiai aprašė
rėš - rytų į pietų - vakarus (mū
sų pusrutulyje). Kadangi Žemė 
sukasi iš vakarų į rytus, kiek
vieną kartą satelitas nukrypsta 
į vakarus po 24 laipsnius geogra
finio ilgumo. Per parą satelitas 
apskrenda Žemę 15 kartų, kas 
kart vis virš kitų vietų.

Ar galima matyti satelitą?

Spauda rašė, kad daugelis žin
geidžių „astronomų“ matė rusų
satelitą, kaip 4-6 dydžio žvaigž- miausju ,aiku du gatelitai 
dę Pagalvokime patys, ar gali-
ma pamatyti pusės metro dydžio 
daiktą 900 km atstume, kaip nuo 
Kauno ligi Hamburgo, Vienos ar 
Maskvos, arba nuo Chieągos ligi 
Washingtono? Mums žiūrint iš 
Žemės paviršiaus satelitas atro
dys 14 050 kartų mažesnio skers
mens, kaip Mėnulis, žvaigždes 
geriau matyti, nes jos turi nuo
savą šviesą. Per teleskopą gali
ma matyti satelitą/ tik neįmano
ma pagauti dėl didelio greičio ir Pralaimėję tikras rungtynes.
tiksliai nežinomo kelio. |Mums kelsta mat>rtl’ kaix 8U*U«

Trumpų bangų radijo mėgėjai «P°rtinmkai, prakišę žaidimą, 
gali lengvai pagauti satelito sig- verkia ma^i vaikai. Ar tinka 
nalus 15 ir 7.5 m ilgumo bango- Pykti kortl* lošėJui’ Jel J18 P61"
mis (20,005 ir 40 002 megaciklų 
dažnumo). Sekimo stotys iš tų 
signalų žinos vietą ir temperatū
rą, gal ir kitus elementus. Tie 
duomenys bus labai vertingi mū
sų planetos aplinkumai tirti, 
ypač dabar, ryšium su vad. Tarp
tautiniais Geofiziniais metais, 
kada 64 šalių mokslininkai atsi
dėję tiria reiškinius Žemėje ir 
atmosferoje.

Ar ilgai skraidys satelitas?

Kai satelitas pasieks tam tik
rą pusiausvyrą, jis gali ten likti 
neribotą laiką. 900 km augštyje 
oro praktiškai nėra, todėl sate
litas nesutinka jokio pasiprieši
nimo, nebent iš atsitiktinų mete
oritų. Jei sumažėtų jo greitis, 
satelitas ims artėti prie žemės. 
Pasiekęs atmosferą jis įšils ir su
degs į pelenus, kaip meteoritas. 
Kada tai atsitiks niekas dar ne
gali žinoti, nes šis yra pirmas 
pavykęs bandymas.

Kitas klausimas, ar ilgai bus 
galima tą satelitą sekti. Jo dide
lis svoris, 83.6 kg arba 184 sva
rai, rodo, kad į jį prikrauta aku-

Ar rusų satelitas netikėtas!

Propagandinis rusų praneši
mas apie pavykusį satelito pa
leidimą padarė didesnį7 įspūdį, 
kaip atominės bombos sprogi
mas. Didžioji spauda, tiek jautri 
smulkiems įvykiams, kaip 9 neg
rų mokymui Little Rock’e, Ark., 
yra nedovanotinai kurti didiems, 
istoriniams žygiams, kaip pvz. 
12 amerikiečių poliarinėms sto
tims Antarktikoje. Ten moksli
ninkai praleido žiaurią žiemą 
prie negirdėtų šalčių, tirdami tą 
sunkiai prieinamą šalį. Pirmą 
kartą istorijoje žmonės, ameri
kiečiai, gyvena pačiame Pietinia
me poliuje. O ką mes apie tuos 
didvyrius skaitome toje didžio
joje spaudoje? Nieko!

Amerikiečiai planuoja ir ga
mina savo satelitus, bando juos, 
nieko neslepia, žurnalai rodė tiks

juos jau prieš metus. Rusai taip 
nereklamuojasi, nors jie neslėpė, 
kad irgi ruošiasi. Dar prieš mė
nesį man teko dalyvauti Tarp
tautiniame Geodezijos ir Geofizi
kos kongrese Toronte, Kanadoje. 
Ten prof. L. V. Berkner iš New 
Yorko turėjo viešą paskaitą apie 
amerikiečių gaminamą satelitą 
ir rodė jo tikrus modelius. Rusų 
dalyvavo kongrese apie 40 žmo
nių, jų tarpe pirmos eilės moks
lininkų. Jie neslėpė, kad arti-

bus bandoma paleisti į erdvę.
Amerikiečių satelitas bus 

daug tobulesnis .turės daug ma
tavimo įrankių, nepriklausys nuo 
baterijų ir galės tarnauti neribo
tą laiką.

Ar yra pagrindas isterijai?

Paskutinių dienų spauda pil
na pačių fantastiškiausių nesą
monių. Žmonės jaudinasi, lyg

palengvino priešingos pusės lai
mėjimą? Mokslui svetimos to
kios rūšies varžytynės: vienų lai 
mėjimus tuoj panaudoja kiti ben 
drai pažangai. Rusų propaganda 
pasigyrė, kad šis laimėjimas te
galimas „laisvojoje“ šalyje. Mes 
pamirštame ,kad Potsdamo kon
ferencijoje Vakarų valstybių vy
rai leido rusams prievarta vežti 
vokiečių inžinierius ir darbinin
kus, kurie per keliolika metų ver 
gų darbu pastatė lėktuvų, rake
tų...

Politikai stačiai krito į isteri
ką. Girdi, jei rusai sugebėjo pa
leisti satelitą, jie turi tarpkonti- 
nentines raketas, o mes dar ne
pasiruošę, mažinam ginklavimą, 
veltui leidžiam lėšas. Armija ir 
Laivynas tęsia ginčus, kam dera 
leisti raketas ir satelitus. Moks
lo žmonės išsigando rusų pažan
gos, griebiasi versti rusų litera
tūrą ir mokytis iš savo mokinių. 
Tik Baltieji Rūmai išlaikė rimtį 
ir nesijaudina.

Praeis kelios dienos, apsipra
sime su nauju „mėnuliu“, nurims 
spaudos triukšmas. Greit nišai

Didelis gaisras
Marianapolyje

THOMPSON, Conn., spalio 8. 
— Praeitą šeštadienį sudegė tė
vų marijonų vienuolyno vienas 
pastatas Marianapolyje 'su gy
vuliais. Padaryta apie 10,000 
dol. nuostolių. Marianapoly nau
jiems rūmams pastatyti buvo už
traukta apie 100,000 dol. paskola 
ir todėl šis gaisras labai didelis 
nuostolis. Kadangi nebuvo vėjo 
buvo galima išgelbėti kitus pa
status. Gaisras manoma kilo iš 
krosnies.

Sovietų kariai į 
Lenkiją?

BERLIN, spal. 8. — Vakarų 
Berlyno laikraštis „BZ“ vakar 
pranešė, kad sovietų kariuomenė 
ir tankai buvo pastebėti žygiuo
jant per rytinę Vokietiją į Lenki
jos pasienį.

Vakarų kariniai pareigūnai pa 
reiškė, kad jie neturi informaci
jų dėl sovietų kariuomenės žy
giavimo į Lenkiją.

Darbo partija
laimėjo Norvegijoj

OSLO, Norvegija, spal. 8. — 
Norvegijos Darbo partija laimė
jo parlamentarinius rinkimus. 
Premjeras Einar Gerhardsen vėl 
kontroliuos parlamentą. Komu
nistai ir dešiniojo sparno konser 
vatoriai neteko jėgos, šios žinios 
šiandien gautos iš Norvegijos.

Norvegijos parlamentas turi 
150 narių.

“Pravdos” išvados
MASKVA, spal. 8. — Sovietų 

Sąjungos komunistų laikraštis 
„Pravda“ spėja, kad sovietų 
mokslininkų sugebėjimas paleis
ti dirbtinį mėnulį privers peržiū
rėti Jungtinių Amerikos Valsty
bių užsieninę politiką. Sovietinė 
spauda teigia, jog Ameriką apė
mė panika, Rusijos mokslinin
kams paleidus dirbtinį mėnuelį. 
Sovietų didesniuose miestuose 
ruošiamos pramogos ryšiumi su 
dirbtinio mėnulio paleidimu.

Influenza skalbykloj
DEVONPORT, Anglija, spal. 

8. — Jim ir Harry Wing uždarė 
rūbų skalbyklą, nes visa jų šei
ma susirgo influenza.

Ike
8. —

Indijos Nehru
pagyrė 

TOKIO, Japonija, spal 
Indijos ministeris pirmininkas
Jawaharal Nehru, atvykęs į Ja
poniją, šiandien pagyrė preziden 
tą Eisenhowerį, kad jis vykdo 
integraciją Little Rock’e, Ark.

Paklaustas, ką jis galvojęs 
apie Little Rock, Nehru šypsoda
mas atsakė, kad tai nemalonus 
klausimas. Paskui Nehru pareiš
kė: indai mano, kad prezidentas 
Eisenhovveris parodė didelę drą
są labai sunkioje situacijoje.

KALENDORIUS

Spalio 9 d.: šv. Jonas Leonard, 
šv. Dionyzas.'

Saulė teka 6:55, leidžiasi 6:21. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir galimas lietus.

paleis didesnį ir geresnį satelitą. 
Pavasarį žadama paleisti keletas 
amerikoniškų satelitų, pagaliau 
teka paskirstyti erdvę, kad vieni 
netrukdytų kitiems. Kai kas pra
našauja, kad po 25 metų bus rea
lizuota Julės Veme’o svajonė 
apie tarpplanetinį skridimą. Pir
mieji skris, žinoma, rusai, jei jų 
šalia dar tebebus tautų kalėji
mu...

Ruth hliauiiey iš Spnngiieid, Pa., sėdi ant naujr 'ieneral Electric 
CJ-805 sprausminio motoro, kuris bus naudojamas naujame 
Convair 880 sprausminiame lėktuve. Sprausminis galės vežti nuo 
84 iki 109 keleivių. Lėktuvas skris iki 615 mylių per valandą.

(INS)

Dabar laisvas

Kaimynai bijo eksplozijos
komunistinėje Lenkijoje

BONNA, Vokietija, spal. 8. — - 
Sovietų mėnulio dundėjimas sker 
sai Europos padanges susilpnino 
politikų dėmesį pavojingoje vie
toje — Varšuvoje. Lenkijos stu
dentai kovoja prieš komunistinį 
režimą, kuris nori užčiaupti stu
dentų burnas. Bet studentai „spa 
lio revoliucįjos“ metinių proga 
drąsiau prabilo ir kiečiau parei
kalavo Lenkijai laisvės.

Praėjusių metų spalio mėn. re
voliucijoje lenkai gerokai atsi
kratė Maskvos įtakos. Bet šių
metų neramumai Varšuvoje gali 
Maskvą sugundyti įsikišti į Len
kiją. Kaimynai bijo Lenkijon eks 
plozijos.

Rytų Vokietijos komunistai 
visa gerkle šaukia, kad Lenkijo
je neramumus sukėlę Amerikos 
ir. Vakarų Vokietijos provokato
riai. Rytų Vokietijos komunistai 
suglaudė gretas. Rytinio Berlyno 
dalyse pastatyta speciali polici
ja.

Vakarų vadai labai šaltai žiūri 
į Varšuvos studentų neramumus. 
Bet tas Vakarų vadų šaltumas ir 
neapdairumas gali daug kainuoti 
jiems patiems.

Varšuvos policija
40 asmenų areštavo

VARŠUVA, spal. 8. — Vakar 
Varšuvos demonstrantai irgi ko
vojo su policija gatvėse. Tai bu
vo penktas kovų vakaras. Polici
ja vakar areštavo 40 demons
trantų prie Varšuvos kultūros 
rūmų.

Vakar demonstracijose daly
vavo daugiau kaip 1,000 asmenų.

• Komunistai sustiprino savo 
veiklą darbo unijose pietrytinėje 
Azijoje ir Artimuose Rytuose.

Negrai eina į Little Rock, Ark. 
Central augštesnę mokyklą. (INS)

Tyrinėjimo etapai

Mokslininkas, kuris nenori, 
kad jo vardas būtų minimas, nu
sakė maždaug šitokius tarppla- 
netinės erdvės tyrimo etapus. 
Pirmiausiai mes turime padaryti 
tikrai didelį satelitą. Toliau, rei
kia padaryti raketą, kuri būtų iš
šauta į mėnulį, jį apskristų ir

HONG KONG, spal. 8. — A. at8al i žemę- Raketa būtų
P. Friedlaender, kuris buvo vie-! be žmonių, bet su televizijos apa-
nas geriausiai žinomų užsieninių'ratu nuofotografuotų niekad ne- 

matytą menulio pusę. Tolimesnis 
žingsnis būtų nuleisti ant mėnu
lio raketą su instrumentais, ga
linčiais siųsti informacijas. Po

prekybininkų, atvyko į Hong 
Kong. Friedlander šešerius me
tus išsėdėjo komunistinės Kini
jos kalėjimuose. Jis turėjo per
gyventi daug komunistų žiauru
mų.

yt f t • «b . . . .4 _ cuivuu, xv.44.vx v/vr
r'OtOgtnlij'a. IjflčVS npn’u.ua. Pagal.au, reiktų skris milionų komunistų su partijos

PARYŽIUS, spal. 8. — Abdel 
Kadar Herkona, 23 metų, buvęs
kalinys, vėl pateko į kalėj .mą. 
Jis pametė savo fotografiją na
me, kurį jis apvogė.

Jei pakviestų
DAMASKAS, Sirija, spal. 8.— 

Raudonosios Kinijos premjeras 
Chou En - lai tuojau atvyktų į 
Siriją, jei jos vyriausybė jį pa
kviestų, paskelbė Sirijos laikraš
tis.

Grįžo į namus

BAGDAD, Irakas, spal. 8. —
Buvęs Irako ministeris pirminin Manoma, kad rusų raketa, 
kas Nuri Said šiandien grįžo į paleidusį dirbtinį mėnulį, turėjo 

5 mylių greitį per sekundę.namus iš Europos, kur atostoga 
vo.

Atidarė parlamentų
SAIGON, spal. 8. — Vietnamo 

prezidentas Ngo Dinh Diem va
kar atidarė parlamento antrąją 
metinę sesiją ir prašė parlamen
tą labiau bendradarbiauti su vy
riausybe ir liaudimi.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

JAV apsaugos sekretorius Wilson vakar pareiškė, kad Ru
sija dar neturi tarpkontinentinės raketos Ir nepralenkė Jungti
nių Amerikos Valstybių ginklų rungtynėse.

— Valstybės departamentas atmetė Sovietų Sąjungos komu- vadas To^mu°se Rytuose, 
nistų partijos vado Chruščevo pasiūlymą sudaryti Jungtinių Ame- Pnvaciai yra, susirūpinęs me
nkos Valstybių ir Rusijos tarptautinę erdvės raketų kontrolės
sutartį. Toks žygis turėtų būti bendrojo nusiginklavimo sutarties 
dalis. Valstybės departamentas primėna, kad nusiginklavimo po- 
sėdiiuosą Londone Vakarai patiekė pasiūlymą naudoti erdvės ra
ketas taikos ir mokslo tikslams.

— Sirijos pasienio pareigūnai neįleido į Siriją Jungtinių Ame
rikos Valstybių kurjerį James Anthony Verieos iš St. Louis, ve
žantį diplomatinius dokumentus Amerikos ambasadai Damaske.

— Sirijos užsienio reikalų ministeris Bitar Jungtinių Tautų
generalinės asamblėjos sesijoje apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad, girdi, jos norinčios įgyvendinti kolonialinį imperia-1 draudžiama 
lizmą Artimuose Rytuose. JAV ambasadorius Henry Cabot Lodge )tOt 
tuojau paneigė Jungtinėse Tautose Sirijos kaltinimus. • Čekoslovakijos komunistai

— Vakarų Vokietija ketinanti išplėsti prekybą su raudonąja lėktuvų tarnautojas įkinkė į ko- 
Kinija. Prekybos išplėtimas daug priklausys, kiek raud. Kinija munistinę propagandą tarp Pra
laida parduoti gaminių, pareiškė Vokietijos pramonininkas. hos ir arabų valstybių sostinių.

Būti pirmiems menulyje,
ekspertas raginaJAV

WASHINGTON, spal. 8. — Rusų pasiųstas aplink žemę mė
nulis yra jau pats savimi suteikęs galimybę vykdyti tolimesnius 
viršatmosferinius projektus. Amerikiečiai mokslininkai yra pa
gauti varžybų dvasios ir tariasi lengvai nugalėti sovietų mokslinin
kus beorinėje erdvėje.

Vienas iš vadovaujančių Ame

Perspektyvinis ūkio 
planas

_ , . . . . . MASKVA. — Sovietams nebe-
Pasak jo, jei rusa. yra pas.- gigekant su penkmečio planais ir 

skelbę vyksią J menulj, ta. mes atgisakiug nu0 paskutiniojo is jų, 
bukime jau ten. ka. jie atvyks. į dabar ,,Izviestijo3e.. ir kituose

sovietų laikraščiuose rašoma 
apie naujai kombinuojamą vadi-

rikos ' mokslininkų vakar ben
drais bruožais nusakė, kas ma
noma toliau daryti.

Jis kelia mintį, kad būtų įsteigta 
valstybinė įstaiga, aprūpinta vi
somis galimybėmis, vykdyti 
šiam projektui.

to reiktų siųsti raketą su gyvu- I1Y4DAT T C \7TQT 1D
bais, kad būtų galima patirti, l KUIVlHrKI to VlaUK
kaip organizmas pakelia raketos 

lgre:ų ir tarppianetinių erdvių

ti žmogui. Tuos šovimus reiktų 
daryti jau nuo erdvėje įruoštos 
stoties.

Jau nebedomina raketa«

JAV mokslininkai tikisi, kad 
netrukus šovimą galės atlikti iš 
raketos, pastatytos ant baliono 
100,000 pėdų .augštyje. Mat ten 
žemės traukos jėga bus sumažė
jusi 99 proc.

Amerikiečius mokslininkus jau 
nebedomina raketa, kurios orbi
ta eitų aplink žemę. Jiems rūpi 
pasiekti septynių mylių per se
kundę greitį, kurio dėka bus ga
lima išsilaisvinti iš žemės trau-

Ta aplinkybė, kad rusų sateli
tą paleidusi raketos paskutinioji 
dalis skrenda kartu aplink žemę, 
ir nekrinta žemyn, leidžia vaiz
duotis, kad raketa į mėnulį galės 
būti savotiško traukinio išvaiz
dos, kuri bus paleista nuo balio
no.

namą perspektyvinį ūkio planą, 
kuris apimsiąs 1959 — 1965 me
tus.

Formoza tariasi
TAIPEI, Formoza, spal. 8. — 

Nac'onalistinės Kinijos prekinis 
rekalų ministeris George Yeh 
šiandien pasakė parlamentui, 
kad pradėtos derybos su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis ka
rinių jėgų reikalais.

Laivai susidūrė
KOBE, Japonija, spal. 8. — 

Nacionalistinės iKnijos prekinis 
laivas Hai Ming vakar susidūrė 
su Japonijos tankeriu ir pasken
do prie Kobe uosto.

Sovietą laikraštis „Raudo
noji Žvaigždė“ praneša, kad 30

nario kortelėmis yra pasaulyje. 
Raudonosios Kinijos komunistų
partija turi 10,730,000, Sovietų 
Sąjungos — 7,216,000, Italijos — 
2,094,000, Prancūzijos — 430,- 
000, pasak „Rąudonąja žvaigž
de“.

• 63 vengrų pabėgėliai iš Mon
trealio, Kanados, išskrido į Vie
ną. Austrijos sostinę, o iš ten 
autobusu1 bus nugabenti į Vengri 
jos pasienį. Esą jie negalėję pri
tapti Kanadoje dėl kalbos ir dar
bo sunkumų, be to šeimos nariai 
likę Vengrijoje. Kaikurie jų iš- 
skrjsdami karčiai kritikavo Ka
nadą, esą joje trūkstą kultūros, 
ne3ą teatrų. Keletas grįžtančiųjų 
prisipažino buvę ir tebesą komu
nistai. Visi buvo apsirėdę kana- 
diškais drabužiais ir prisikrovę 
tiek lagaminų, kad dalis jų turė
jo būti išsiųsti laivu.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II atidarys spalio 14 d. Kana
dos parlamentą. BBC planuoja 
šį įvykį transliuoti per visą pa
saulį, įskaitant specialias progra 
mas už geležinės uždangos vals
tybėms.

• Vakarų Vokietija šių metų 
pirmais šešiais mėnesiais impor
tavo 210 milionų dolerių vertės 
gaminių iš Čekoslovakijos ir eks
portavo už 168 milionus dolerių 
į Čekoslovakiją.

• Admirolas Felix B. Stump,

rikos gendančia politine pozicija 
pietrytinėje Azijoje. Jam galva 
skauda dėl Indonezijos ir Thai- 
lando.

• Kanados senato pirmininkas 
yra Mark R. Drouin, 55 metų, 
QueJ)ec’o advokatas.

• Kanados vizitoriai Britani
joje 1956 m. išleido 16 milionų 
svarų.

• Gyvatę užkerėti įstatymu 
Marakesh’e, Maro-

I

u.ua
Pagal.au
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puošime ar bendrame stovyklos traukė iškastas ir gražiai pa-
įrengime. Per 10 stovyklavimo 
dienų broliai atliko įvairius sto
vyklinius papuošimus, išmoko 
Morzės abėcėlę ir įrankių nau

puoštas bendras skautiškas sta. 
las su Gedimino pilaite. Ir sto
vyklą baigus ūkininkas parpasė 
palikti visus stovyklos įrengi-

Redaguoja psktn. ROMUALDAS VISKANTA 
Adresas: 4003 So. Francisco Ave., Chicago 32, IU. Tel. Y A 7-8588

dojimą. Turė jo' progų atlikt p mus, kad apylinkės kitataučiai 
praktiškai įvairius matavimų bū 
dus, išmokti kaip reikia suteikti
pirmą pagalbą nelaimingų atsi-

galštų pamatyti.

Reikėtų pažymėti ir vyresnių-
... . ..... . , , , jų įspūdžius. Mūsų vadovai
Okunų atvejais bei auairgimaia. dilaugįai ir nuoilirdžįai d6koja

Skautų vadų suvažiavimas
Rugsėjo 28 — 29 dienomis mis Chicagos apylinkėje. Suva- 

Bostone įvyko rytinio JAV pa- ( žiavimo dalyviai vieningai pasi- 
kraščio skautų vadų metinis su- sakė už tai, kad stovykla įvyk- 
važiavimas. Iš Bostono, Brock- tų Niagaros krioklių apylinkėje, 
tono, VVorcesterio, Hartfordo, Tokiu būdu visiems JAV ir Ka- 
New Britaino, Waterburio ir nados vienetams būtų lengviau 
New Yorko dalyvavo apie 40 į stovyklą nuvykti, 
atstovų. Pradžioje buvo išklau
syta sktn. prof. Ig. Končiaus pa

Atskirame posėdyje vietovių
. , x ... sporto vadovai susitarė dėl se-
Šnekesys apie hetuv.skas verty- kanfl Šventės. j,
bes Po pašnekesio vyko gyvos yįl bug sta Worceteryje
diskusijos apie tai. kokias ver- birželio m8n Varžybos bus pra- 
tybes reikėtų diegti musų jauni- veatoa dviejoae _ jki Jg
mui. Po to kiekvienos vietoves m amžiaua ,r dau jau 16 m 
vadovas pateikė pranešimus a-
pie vienetų veiklą. Pranešimus 
vėl sekė diskusijos apie gerus ir 
blogus reiškinius skautiškame 
judėjime.

Rajono vadeiva v. s. A. Mato
nis pateikė rajono veiklos apy
skaitą. Tarp kitų dalykų jis pa
žymėjo, kad šiuo metu rajonui 
prikląuso 71 vilkiukas, 100 skau 
tų, 95 sk. vyčiai, 18 jūrų skautų,
6 oro skautai ir 25 skautininkai.
Rajonas per metus surinko apie 
800 dolerių Jamboree Fondui;
Worcesteryje buvo gražįai pra
vesta sporto šventė; New Yorko 
tuntas ir Worcesterio vietinin- 
kija turėjo puikias vasaros sto
vyklas; atskira stovykla buvo 
surengta vilkiukams.

Gyvas diskusijas iššaukė tau-

Suvažiavimo metu įvyko ir! 
rajono vadeivų pasikeitimas. 
Iki šiol buvęs vadeiva v. s. A. Ma 
tonis iš šių pareigų pasitraukė, 
o jo vietoje paskirtas ps. A. Ba
nevičius. V. s. A. Matonis susi
laukė daug šiltų padėkos žodžių 
už jo didelį darbą, atliktą šio 
rajono skautiškumui pakelti.

Vakarienės metu suvažiavi
mui buvo pristatyta reprezenta
cinė skiltis, kuri atstovavo Lie
tuvos Skautų Broliją amerikie- 
kiečių skautų džiamborėje. Ten 
pat buvo perskaitytas LSB vy
riausiojo skautininko įsakymas, 
kuriuo visi džiamborėje dalyva
vę buvo apdovanoti garbės ženk 
lais.

Suvažiavimui pirmininkavo pa 
sktn. V. Pileika ir pasktn. P.

tinės stovyklos reikalai, kuri į- Molis. Dalyviai reiškia nuošir-
vyks sekančiais metais paminėti 
lietuviškosios skautijos 40 metų 
sukaktį. V. s. A. Matonis pa
informavo, kad Stovykla numa-
tyta rugpjūčio 16 — 30 dieno-1 ši.ngumą.

Dienos “Žalgiryje”
(Reportažas nuo Atlantoj

džią padėką Bostono skautėms 
ir skautams, ypatingai Žalgirio 
tunto tuntininkui ps. A. Treiniui 
už parodytą nuoširdumą ir vai-

R. K.

Pastatė bokštus, lapinę, virvinį 
tiltą, virtuvių įrengimus ir šiaip 
kitokius pionieriškus darbus at
liko. Sesės neatsiliko nuo bro-

visiems, kuo nors prisidėjusiems 
prie šios stovyklos surengimo. 
Taip pat skautų tėvai yra labai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Provczlstąs- 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai 8pe«. pagalba kojom 

(Arob Hupporta) Ir t- L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-' 
OKTHOPEDIJ08 TECHNIKOS LAB
2850 W. OSrd St, Chicago 29, IU 

Tel. I>llo«pe<'t 8-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYnyTOTAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas; 42.TO W. 63rd St
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU.8-0817 , 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2888
Rezidencijos: LAfajette 3-1179

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 8-2284

5002 VVeet lllth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0858 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofiaas ir rea.: 5100 S. Weatem Ave. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557"
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-8185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

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

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲJ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(68-os ir Maplevvood Ave kampas), ,
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tri. ofiso PRoepect 6-8400
Rezid. PRoepect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6243 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak Šeštad. 1-4 p. p Trečiadieniai 
Ii kitu laiku tik susitarus.

SKAUTŲ VAKARAS

Šį šeštadienį, spalio 12 d., 6 
vai. vak. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne, New Yorko 
skautų tėvų ir rėmėjų komite
tas rengia vakarą. Programoje 
bus skautų vyčių oktetas, tauti
nių šokių grupė, pianino solo, 
montažas ir kiti skautiški pasi
rodymai. Programą ves akt. L. 
Karmazinas. Po programos — 
šokiai, grojant R. Butrimo or
kestrui. Veiks valgių ir gėrimų 
bufetas. Šokių metu bus įvai- 

s — 1
dol., vaikams — 50 c., unifor- 
mutiems skautams ir skautėms 
— nemokamai. Nevv Yorko ir 
apylinkių visuomenė, ypatingai 
jaunimas, kviečiami atsilankyti.

.... . ... dėkingi skautų vadovams už jų
ių savo suge ėjimais papuošti į didelį pasišventįmą ir. ištvermę rįų pamarginimų. įėjima 
savąją stovyklavietę. Jos sko 1 * r ° r J
ningai papuošė savo palapines 
ir gražiai įrengė savo stovyklą, 
patraukdamos akį ne tik svečių 
brolių, bet ir savo. Taip pat bu 
vo padarytas iš balto beržo kry
žius, kuris stovyklai suteikė lie
tuviškos sodybos išvaizdą.

Stovyklines dienas be įpras
tų užsiėmimų ir darbų labai pa
įvairino kasdien leidžiamas laik
raštėlis “Žalgirio Žaibas”, kurį 
redagavo s. v. kand. skl. D. Glo- 
das, talkininkaujant vyr. sk. 
kand. M. Pipiraitei, s. v. kand. 
K. Matoniui ir s. v. kand. A. Mu- 
činskui. Čia buvo daug visokių 
kalbų, straipsnių ir humoristi
nių išsireiškimų, pritaikytų vi
siems stovyklautojams.

Bendravimas su svečiais

Baigę dienos darbus visi susi
rinkdavo prie laužo, kurį įdomiai 
sugebėjo pasikeisdami pravesti 
vyr. sk. A. Vedeckaitė ir s. v. 
skl. R. Jakubauskas. Pravestos 
dainos pradžioje dusliai skam
bėjo jaunųjų lūpose, bet vėliau 
jau išmoko tekstus, melodijas 
ir pamilo dainavimą laisvu lai
ku. Daug tėvų ir apylinkės gy
ventojų sėdosi greta prie mūsų 
laužo, pamiršdami trumpam lai
kui sunkius dienos darbus, nes 
ir juos patraukė mūsų viliojan
čios pramogos laužuose — pa
sirodymai ir lietuviškos dainos.

Iš apylinkės ūkininkų teko nu 
girsti gražių atsiliepimų apie 
stovyklautojus. Jie stebėjosi 
mūsų tvarkingumu, švarumu,
mokėjimu paklusti vadovybei,1 
laužais ir bendrais stovyklos į- 
rengimais. Ypatingai jų akį pa-

taip gražiai stovyklą pravedant, 
praturtinant jaunimą lietuviška 
dvasia, skautiškomis žiniomis ir 
pavyzdingu elgesiu. Atrodo, kad 
visi atsimins šias smagias, sto
vykloje -išgyventas dienas, įgy
tas žinias ir sėkmingai tęs skau
tišką darbą iki ateinančios va
saros, kada vėl visi sustiks L. 
S. S. Tautinėje stovykloje. .

R. M.

ASS METINE ŠVENTE

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Chicagos skyriaus metinė šven
tė įvyks š. m. lapkričio 9 d. Sho- 
reland viešbutyje prie 55 Str. ir 
Lake Shore Drive. Šiemet bus 
paminėta ne tik akademinės 
skautijos gimtadienis, bet ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio at 
kūrimo Vokietijoje dešimtme
tis. Gražioje ir ištaigingoje vieš-

SKAUTŲ TĖVŲ ŽINIAI

Šį šeštadienį, spalio 12 d., 
(tuojau po skautų vakaro-prog
ramos) apatinėje Apreiškimo pa 
rapijos salėje įvyks metinis N. 
Yorko skautų ir skaučių tėvų 
bei rėmėjų susirinkimas. Visi, 
suinteresuoti skautų veikla ar 
jų rėmimu, kviečiami atsilan
kyti. ‘

0R. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonle pagal susltarlma. 

i >81 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1662 nuo 2 lkl 9 vai.
p. p. kasdian Išskyrus trečlad. tr 

bučio salėje bus minėjimas, va- GR<,vehU1 ..5#0,
karienė, programėlė ir pasilinks _____________________________ ___
minimas. Akademikai skautai ofiso wa 5-3010, rez. pr 6-73x3
žada maloniai priimti ir skaniai 
pavaišinti atsilankiusius sve
čius.

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK

•■tvTOJAP IR CHIR1TRG/' 
ikT- vis gydytojas)

<026 VVest 59th Street
Vai P rmad, antrad., ketvirtad 

penktud nuo 1—4 p .p. 6:80-
vjįl vai; Trečlad ir SeAtad. 1-
P P

Ir 
8:80 
4 v.

TH oflao tr buto OLjrmplc 3-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 VV. 15th St.. Cicero 
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Nuo rugpjūčio 24 d. iki rugsė- tintoje globoje buvo Žalgirio sto 
jo 2 d. Gerulaičio ūkyje prie vykios virtuvė. Negalima užmirš 
ĮIardwick, Mass., įvyko Wor- ti ir Worcesterio skautų tėvų ko 
testerio skautų ir skaučių sto- miteto pirm. S. Prapuolenio, ku- 
vykla “Žalgiris”. Noras pabūti ris kasdien net po kelis kartus 
gamtoje, dalyvauti laužuose ir turėjo važiuoti į Worcesterį at- 
įgyti skautiško patyrimo sutrau- vežti šviežio ir geros kokybės 
kė apie 100 stovyklautojų ne, maisto. .
vien iš Worcesterio, bet taip pat Visi dirba, visi juda .„. 
ir seses bei brolius iš Bostono. Žalgirio stovyklą aplankė L.
Brocktono, Hartfordo, New Bri- S. B. JAV I rajono vadeiva 
taino ir New Haveno. Stovyklos vyr. sktn. A. Matonis, PLSS 
valdžia buvo sudaryta atskirai Tarybos pirm. v. s. čir. V. Če-l 
iš sesių ir brolių, bet abiejų sto- j pas, Pirmijos vicepirm. vyr. 
vykių bandradarbiavimas buvo skaut. K. Jonaitis, AJV I rajo- 
palaikytas ko puikiausiai ligi no vyčių vadovas psktn. J. Raš-
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1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET

AND LOAN 
ASS’N

LAfayetto 3-1083 
B. R. Pietldewicz, prez.; E. R. Plettdevric*, sekr. tr advokatas

Mokami aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai Bemokamai

stovyklos galo. Skaučių stovyk
los vadovybę sudarė sp. R. Mo
lienė, — sesių stovyklos viršinin 
kė, komendante vyr. sk. skltn. 
M. Jasutytė, adjutante A. Mc- 

_ Morrow, sanitarė N. Vizbarai- 
t'ė. Skautų vadovybę sudarė ps. 
P. Molis — brolių stovyklos vir
šininkas, s. v. psl. A. Prapuole- 
ųis — viršininko pavaduotojas, 
9. v. skl. A. Glodas — komen
dantas, s. v. skl. R. Marcinkevi
čius — programos vedėjas, V. 
Gedmintas — stovyklos sanita
ras. Puikus stovyklos maistas 
buvo ruošiamas bendrai skau
tams ir skautėms. Tik sumanu
mu ir energingu darbu toki re
zultatai galėjo būti pasiekti. Už 
tai stovyklautojai reiškia gilią 
padėką vyriausiai stovyklos šei
mininkei M. Prapuolenienei ir 
stovyklos ūkio vedėjui s. v. si. 
A. Pranckevičiui, kurio rūpes-

kys ir ps kun. J. Steponaitis. 
Taip pat stovyklautojus sveiki
no JAV rytinio rajono vadeivė 
vyr. sktn. E. Putvytė, ps. V. 
Bliumfeldas ir Vydūno stovyk
los stovyklautojai.

Kaip praėjusios, taip ir ši sto
vykla, turėjo savo uždavinį — 
iškelti praktiškąją skautavimo 
pusę, paliekant paskaitas, pa
šnekesius ir visų teoretinių ži
rnių įsigijimą žiemai. Tad visi 
užsiėmimai buvo praktiškieji 
punktai iš skautiškų programų, 
nustatytų skautų įkūrėjo lordo 
Baden - Powell. Iki pietų kas
dien būdavo praktiški užsiėmi
mai, o po pietų laikas buvo su
naudotas poilsiui, maudymuisi, 
sportui ir skautiškam bendravi
mui. Į užsiėmimus visi įsijungė 
su noru ir energija, nes kiekvie
nas gavo progų pareikšti savo 
sugebėjimus mazgų rišime, pa-

I’radė kitę taupyti atidarydami sąskaitą Uandien. Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 0 Ud 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uidaryta, o įeit. nuo 9 iki vidurdienio

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IB- 

GKRKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akiniua —

6822 South Weetern Avenne 
• ai. kasdien ±0-12 vai U 7-* vai 
vak. Šeštadieniais 10 ± vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus Į

Ofiso 'elefonas: PR 8-322*
Rea tetef. YVAlbrook 5-5078

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

Kampas 47-tos lr Daman Ave •
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette S-8O48 
Res.: VVAlbrook 5-8048

i ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketVlr., 'penkt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westorn Avenae 
Cbicago ae. IU

telefonas REpublie 7-4000
RjsJdencto: GRovehlU 5-8151

pasimatymai pagal sutarties

Ofiso telef LAfayette >-<210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-.‘!868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

' DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
8PECIALI8TS

7158 South Weetern Avenu*
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr 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. Šeštad 11 
vai. Vyto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3785

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 8-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 8-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYPVTOJA IR CHIRURGfi

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

VkT.: kasdien nuo 6 v. v Iki 9 v vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. v., 

Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo I 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-878S 
Buto -- BEveriy 8-8946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAU8 LIGOS 

2745 West 69th Street
i priešais Sv Kryžiaus ligonine > 

Priima pagal susltarlma

tAeb ’
mokaine • MIDLAND

1 Snvings and Lo-m 
Associdi.or; x

KR 40 *<TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

FELNI NGIAUSIA
TAURYMO

BENOROVf

Tai. LA3>47V

AUGUST SALOUKAS

Atliekame dideliu*- lr m-ižua antomobillŲ remontai. Lyginimas, da 
žymae. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRoapect 8-9842, Namų tel. VYJUbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa jsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų na&umo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinids pas mos gausite ne tiktai eangumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angfttą dividendą, bet ir'daugel) kitų patarnavimų 
veltni, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yro viena ii gra 
tiansiai ir moderniškiausiai įrėngtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagon ribų, nežiflrint kurioje Suvienytų Vai 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštą. '

Rašykite dėl informacijų. Mūšų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara; pirmadieni nno 12 Iki 8, antradieni 
Trečiad lenį

Ir penktadieni nno » Bd 4, ketvirtadieni 
o «eMadlea| nno t Ild t valandos po pietų.

• Dd A

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 4187 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 9-4 lr nuo 6-8:S0 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0038

Residencijos tel. BEveriy 8-8344

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; t—6; 7-9 

Šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayette 8-4848.

Namų — GEdarerest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 82nd SL, tel. ReDubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:0u v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VTctorj 2-1581
Rez. Yfctory 1-074*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. oftao PR. .1-8446, rea HE.4-8158

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 T-

Trečiad. lr šeštad. pagal autartl

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rez. RE 7-6867

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

2464 Weet 71st Street
(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.; kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadienials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. YAnk 1—1188
Reddencijna — HTewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 786 We«t SSth Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv8) 

VAL 1—4 Ir 8:80—8:10 p p. kas 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, rez. RB 7-D188
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2300 Wert 68rd Street

VAL kandies nuo 1—4 p. p. tr 7:84 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehilI 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTf 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—18 lr 7—• v. v. pagal 
.usitarima Išskvrus trečiadieniu.

2422 W. Marųuetto Road

Ofiso ir bato tol. Ol.ympic 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court. Cicero
Kasdien 10—18 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broa<lway, Gary, Indiana
Tel. TUmer 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v., šešt. 10 v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagili Husitarimų

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2280

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo D lkt 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus' ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ar*. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak (trečlad. už
daryta). Šeštad 10 ryto Iki > v p. p

PLATINKITE “DRAUGĄ”

TH. oftao CA. 6-0257, rea PR. I 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ave.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArtta 7-1828 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akta 

jj. Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre. 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 u 
šeštadieniais nuo 10 Iki • va, o p
r 1

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 6Srd Street, 

Chicago 29, Dl.
▼ssr?1

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 We8t 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 5-9500

Entered as Second-CInks Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinota
Cnder the Act of March 3, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published daily. exept Hundays, 

by the

HCBHCRHTION RATES 
810.00 per year outslde of Chicago 

‘112.00 per year ln Chicago {k Cicero
Uthuanlan Catholic Press Society $10.00 per year in Canada

Foreign $12.00 per year
PRENUMERATA: Metams H meto 8 mčn. 1 mšrt.
Chicagoj lr ClceroJ 8)2.00 $6.50 $3.60 $1.60
Kitur JAV lr Kanadoj $10.00 $6.60 $3.00 $1.26
Užsienyje $12.00 $6.60 $8.60 $1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turint 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Trečiadienis, 1957 spalio 9 DIENRABTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

RUSŲ "MENULIS" IR VARŠUVA LIETUVIŲ BENDRUOMENE IR 
PARTIJOS

"Sėjos" rašymas. — Kuris kelias LB geresnis — par
tinis ar bendrinis? — Šventykla, į kurią uždrausta įeiti 
su partinėmis maldaknygėmis. — Kodėl LB Centro Val

dyboje nematyti nei liaudininkų, nei socialistų

ST. BARZDUKAS

1957 m. “Sėjos” laikraščio 5/ 
46 nr. gauna pylos frontininkai, 
ir kažkodėl jie sutapatinami su 
LB:

“JAV Lietuvių B-nėje, ra
šo “Sėja” savo vedamajame. 
—frontininkai nebendradar
biauja su visomis politinėmis 
srovėmis. Bendruomenės V- 
boje nematyti nei liaudininkų, 
nei socialistų. Frontininkai 
nesiekia lietuvių tautinės vie
nybės išeivijoje”.
Turiu pastebėti, kad pasisa

kymų dėl liaudininkų ir sociali
stų nedalyvavimo LB darbe man 
jau teko girdėti ir daugiau, ir 
visdėlto daugiausia kaltinami 
frontininkai. Nebūdamas įgalio-

Sovietų dirbtiniam mėnuliui beskraidant aplink žemę, stu
dentai Varšuvoje kelia riaušes prieš komunistinę Lenkijos vy
riausybę, varžančią spaudos ir kitokią laisvę. Dirbtinis mėnu
lis padeda Maskvai varyti komunistinę propagandą, siekiant 
nukreipti pasaulio akis nuo naujų revoliucinių įvykių savojoj 
satelitinėje Lenkijoje, nuo skaudžios ekonominės padėties ki
tuose satelitiniuose kraštuose ir pačioje Rusijoje. Pagaliau so
vietai turi ne tik ekenominius sunkumus pas save ir savo sa
telituose, bet ir vidinius politinius vargus gyvena. Žmonės visur 
veržiasi j laisvę. Moksliniais išradimais, ar jie būtų dirbtiniai 
mėnuliai, skrendą šiandien aplink žemę, ar kiti, pavergtųjų tau
tų nenudžiugins, nepatenkins ir žmonių alkio nenuramins.

Kalbėkime apie tai, kas šiuo metu vyksta Varšuvoje. Jau 
visa savaitė, kai ten yra sukilę studentai prieš Gomulkos režimą.
Sukilimo priežastys mūsų skaitytojams jau yra žinomos iš pra
nešimų, atspausdintų pirmame mūsų dienraščio puslapyje.

Maždaug prieš metus Lenkijoje įvyko darbininkų sukili
mas, kuris baigtas nuvertimu komunistinio režimo, aklai tar
navusio tik Maskvai, nekreipusio jokio dėmesio į krašto gerovę 
ir taip suvaržiusio laisvę, kad žmonės nė pajudėti negalėjo. To 
režimo vieton atsistojo “tautinio komunizmo” vadas Gomulka.
Kraštas nurimo. Gyventojai truputį laisviau galėjo atsikvėpti.
Visose gyvenimo srityse buvo pajustas nemažas skirtumas. Bu
vo laukta, kad Gomulkos vyriausybė vis tik pasiliks bent dali
niai nepriklausoma nuo Kremliaus malonės.

Po pernykščių pasikeitimų mūsų dienraštyje buvo pasakyta, 
kad lenkų tauta nepasitenkins “tautiniu komunizmu”, nes jis
neišlaisvins jos nuo sovietų įtakos ryšių su jais. Anksčiau ar 'tas JU vardu kalbėti ir jiems at- 
vėliau tauta pareikalaus visiškos laisvės ir visiško nepriklauso- , stovauti, dėl “Sėjos” ir panašių 
mumo nuo Kremliaus. ! pasisakymų, nuskambančių kaip

Studentų sukilimas Varšuvoje kaip tik ir yra tokio reika- ir Priekąištu bei nepasitenkini- 
lavimo pradžia. Jie savo reikalavimus formulavo savo laikraš- mu» atsiliepiu tik savo paties 
tyje “Po Prostu”. Nors tai darė su dideliu atsargumu, tačiau vardu-. AtslhePlu,1de]:^ k^.?,e 

Gomulkos valdžia jį uždarė. Tai iššaukė studentuose didelį pro
testą ir net riaušes, kurios malšinamos žiauriomis policinėmis 
priemonėmis.

Gaunamos iš Varšuvos žinios sako, kad studentai ir jų 
laikraštis “Po Prčstu” buvo priežastimi ir pernykštės spalio mė
nesio' revoliucijos, pastačiusios valdžion Gomulką. Tačiau per
metus tarp studentų ir gomulkinėš vyriausybės pasidarė gana 
didelis plyšys.

Gomulka ir jo bendradarbiai, suprantama, bijo užrūstinti 
Maskvą. Maskvos grėsmę jie mato lyg kabantį Damoklio kardą.
Todėl viskas yra daroma, kad tik būtų patenkinti sovietų pa
geidavimai ir reikalavimai, nes žinoma, kad bolševikų kariuo
menė supa Lenkiją iš kelių pusių. Tos kariuomenės dalinių yra 
ir lenkų teritorijoje.

Iš kitos pusės — studentai ir darbininkai įsitikino, kad tos jų 
viltys, kuriomis kraštas gyveno prieš metus, yra sudužusios.
Jie jaučia ir aiškiai žino, kad pataikavimas sovietams jau yra 
taip toli nuėjęs, kad nebėra kokių vilčių pagerinti krašto būklę 
ekonominio ir laisvesnio bei nepriklausomesnio nuo Maskvos 
gyvenimo atžvilgiais.

Aišku, jog Gomulkos bandymas užgniaužti studentų suki
limą turi tikslą bandyti išvengti viso to, kas pernai rudenį įvyko

pasisakymai kaikuriais atžvil 
giais liečia ir mane, kaip LB 
Centro Valdybos pirmininką. 

Kuriuo keliu f

LB kūrėjai, konkrečiai Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (Vlikas), galėjo nu
eiti vienu kuriuo keliu iš dviejų.

Vienas kelias būtų galėjęs 
būti toks: pasaulyje pasklidę 
lietuviai- sudaro Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, kurios orga
nai (Taryba, Centro Valdyba, 
apygardų ir apylinkių valdybos, 
įvairios komisijos ir kt.) suda
romi partiniu pagrindu vykdo
mų proporcinių rinkimų tvarka, 
atstovus atskiroms partijoms 
pasiskirstant pagal per rinki
mus gautų balsų skaičių. Šito
kioj LB būtų aktyvios visos mū-

Vengrijoje. tO gal ir Maskva norėtų palaikyti Lenkijoje “status Partljos ir P° 1 Įnes s5^.n?OB’
visos mūsų srovės ir sąjūdžiai. 

Tačiau LB kūrėjai pasirinkoquo” kiek galint ilgiau, nes pernykščiai nežmoniški jos žiauru
mai Vengrijoje vis tik neišėjo jai į gerą. Viešoji pasaulio opi-, .. , .. . . ...

; .„i i s * i - i • ne si partini kelią ir todėl 1949nija ir net JT pasmerkė tuos Maskvos žygius. Pasmerkė f t:.
tiek, kad vargu ir jų dirbtinis mėnulis, beskrendąs aplink že
mės rutulį, pajėgs visa tai atitaisyti. <

Mes aplink žemę beskrendantį bolševikų “mėnulį” — sate
litą laikome propagandiniu padariniu ir daugiau — bandymu pri
slėgti Lenkijos ir kitų pavergtųjų tautų laisvės šauksmą ir už
daryti pasaulio akis ir ausis, kad jis nematytų persekiojimų ir 
negirdėtų kankinamųjų žmonių dejavimų ir skundų.

AFRIKIEČIAI SJįMONEJA
Be geltonosios Azijos, moder

niame pasaulyje bunda ir juo
doji Afrika. Praėjusiais metais 
Paryžiuje įvyko juodaveidžių ra 
šytojų ir menininkų seimas, 
kurį aprašo Anglijoje einą žur
nalai “Encounter” ir “The Liste- 
ner”.

Pagrindinis seimo svarstytas 
klausimas buvęs: “Kokius isto
rija sudarė afrikiečiams kultū
ros bruožus ir kaip tiksliausia 
juos pritaikinti modernio pasau
lio gyvenimui?” Gyyenimo eiga 
verčianti afrikiečius atsisakyti 
daugelio savo “tamsios” kultū
ros dalykų ir priimti vakarie
tišką krikščionišką civilizaciją. 
Jie, nelyginant mūsų protėviui 
Algirdui mirus, pajutę, kad rei
kia atsisakyti senosios, pagoniš
kos kultūros ir priimti krikš
tą.

Afriką, kaip žinoma, per šim
tą ar daugiau metų stipriai vei
kė Europos kolonializmas, ku
ria, sąmoningai ar ne, siekė af
rikiečius padaryti “ juoda vei- 
džiais europiečiais”. Šeimos ir 
draugiškumo santykius afrikie
tis dar gali “tautiškai” spręsti, 
bet mokslus išeiti ar nepriklau
somybę gavusią valstybę tvar-

prieš sąmoningus afrikiečius sto 
ja klausimas: “Kaip aš galiu 
pasilikti afrikietis? Kokios yra

tuo tarpu LB gyvenime neper- 
daugiausia aktyvumo terodo.

Centro Valdybos sudarymas

Nors partijos iš aktyvaus reiš
kimosi LB gyvenime dabar iš
jungtos, tačiau šitai nereiškia,
kad jų nariai taip pat išskiria-j durti, kaip LB nebūtų net svei- 
mi. LB išjungia partijas, kaip ka, jei joje tesireikštų ir jos dar

jie turi teisės dalyvauti PLB 
darbe, bet, kas ateina į bet
kurią PLB vadovybę, turi iš-, 
kilti viršum savo partijos ego 

'istinių reikalų” (“PLB keliu” 
18 psl.).
Nuo savęs dar galėtume pri-

bą tedirbtų tik vienos kurios 
pasaulėžiūros, srovės ar parti-

m. priimtoje bei paskelbtoje Lie 
tuvių Chartoje deklaravo: 1. pa
saulyje pasklidę lietuviai suda
ro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir 2. lietuviai ug
do tautinį savo solidarumą, kaip 
augščiausiąją tautinę dorybę — 
jie yra lygūs tos pačios tautos 
vaikai, tarp savęs broliai (pa
braukta mano — St. B.).

Partinio elemento išjungimas
Vadinasi, vieningo ir solida

raus kelio pasirinkimas iš LB 
gyvenimo ir darbo išjungė skal
domąjį skirstomąjį elementą 
(plg. lot. pars “dalie, gabalas, 
vienetas”, liet. partija). Nepar
tinis ir nesrovinis LB kelias dar 
labiau buvo pabrėžtas ir išrystikro afrikiečio savybės? Kaip

aš galiu pasinaudoti europiečių ‘'bįn”dr7rai{Iuose, leidžia
idėjomis, įstaigomis, technika ir 
santvarkomis, nepasidarydamas 
aklu jų vergu?”

Seimo dalyviai vienu balsu pa
sisakė prieš betkokį baltavei
džių imperializmą ar nosių aug
štyn rietimą dėl odos baltumo 
ar kultūros augščių. Kada vie
nas kalbėtojas abejingai paklau
sė, kodėl gi afrikiečiai dar ne
turėjo nė vieno Šekspyro, jam 
atsakyta: jog dar nebuvo reika
lo. Afrikos kultūra, nors kito
kia, bet vistiek žmogaus proto 
ir rankų sukurta. Ji, rodos, prie 
dalykų esmės labiau jausmu, ne 
šaltu protu eina.

Įdomu buvo sugretinti pažiū
ras Prancūzijos išauklėto afri
kiečio ir Amerikoje išaugusio 
juoduko. Rašytojas Senghor (pa 
ryžietis) sakė: “Mes esame la
bai sena žmonijos dalis. Mūsų 
ateitis reikalauja paimti tai, ką 
sukūrėme ir suvartoti moderninį 
gyvenimą kuriant.” Amerikoje 
gi išaugęs rašytojas Wright sa
kė: “Mes istorijon ateiname vi
sai jauni. Galime vertinti protė-

kyti jis turi pamėgdžioti anglų palikimą, bet turime supra
sti, kad jis mūsų dienoms jau 
atgyvenęs dalykas. Mums tegul 
kelią rodo mokslinės vakarietiš-

ar prancūzų pavyzdžius, nes iš
eina šių tautų universitetus ir 
susipažįsta su jų demokratinė
mis sistemomis. Tokiu būdu kOg idėjos.

JANIS KLIDZEJS

muose LB reikalu. Štai 1950. 5. 
30 bendraraštyje Nr. 3 sakoma: 

“PLB organai negali pasi
daryti tos ar kitos partijos 
ekspozitūra. Partijos su savo 
partiniais tikslais PLB orga
nuose neturi darbo” ("PLB 
keliu” 18 psl.).
Kitoje vietoje dar aiškiau:

“Jei jau politinis susiskal
dymas kaikuriuose visuome
ninio gyvenimo plotuose yra 
suprantamas ir pateisinamas, 
tačiau žinotina, kad ne į visas 
šventyklas ant šio žirgo jo
jantieji priimami. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę mes 
kaip tik norėtume pagadinai] 
šventykla, į kurią uždraustu 
įeiti su partinėmis maldakny
gėmis (pabraukta instrukci
joje, “PLB keliu” 34 psl.). 
Kuris kelias LB geresnis? 
Dalis mūsų partininkų norė

tų partinio kelio. Neturėdami 
LB gyvenime “partinės plot
mės”, jie ir nuo bendruomeni
nio darbo laikosi atokiai, į pa
čią LB žiūri abejingai, šaltai. 
Dar daugiau: nepartinė LB 
jiems ir apskritai yra neberei
kalinga. Dėl to nepartinė LB 
netenka daug judraus ir gyvo 
elemento, kuris telkiasi mūsų 
partijose. Bet ji kartu išvengia 
ir tų pavojų, apie kuriuos taip 
vaizdžiai St. Raštikis kalba sa
vo atsiminimuose:

“Vėliau susiskaldėme į po
litines partijas ir grupes. Pa
grindą ir pavyzdį tam davė 
mūsų centriniai organai, prie
šaky su Vliku, kur atskiri na
riai atstovavo ir tebeatstovau 
ja ne visiems mums, bet tiki 
atskiroms grupėms. — Tų mū į 
sų politikų ginčai centruose' 
silpnino pačius centrus ir skai 
dė mus. — Viršų imdavo rėk
sniai, o toną jiems duodavo 
politinių grupių vadovai” (II. 
497—498 psl.).
Nuėjusi nepartiniu keliu, LB, 

tiesa, kaiko nustojo — joje ne
verda kova dėl valdžios, joje nė
ra rungtynių dėl aritmetinių at
stovavimo santykių, dėl pirme
nybės ir t.t. Užuot viso to ji su
ka ramaus, konkretaus kultūri
nio darbo keliu, ir jau puošiasi 
kaikuriais laimėjimais: kultū
ros kongresu, tautinių šokių 
švente, lituanistinių mokyklų 
programų parengimu ir kt. Rei
kia pripažinti, kad ne be sunku
mų ir šis kelias. Didžiausias da
bartinis LB rūpestis — tai dir
bančių žmonių ir būtiniausiems 
reikalams finansų stoka. Nors 
LB yra daugiausia kultūrinei 
lietuvybei, bet ir kultūrininkai

vienetus, bet neišjungia jų na
rių kaip asmenų, kaip LB narių.
Todėl LB gyvenime ir darbe | jos žmonės, 
praktiškai taip pat matome ne-j 
maža ir partinių mūsų žmonių.
Maža būtų pasakyti, kad jie LB 
yra pageidaujami — kaip LB 
darbininkai jie reikalingi bei 
naudingi. LB čia laikosi nusista 
tymo, išreikšto jau minėtame 
bendraraštyje: i nei mūsų liaudininkai, 

“Nors vadovybėje ir būtų nei socialistai ar jiems artimi 
visokių partijų atstovi}, nes' žmonės.

Cia išreikštu nusistatymu ir 
vadovavaus, kai JAV LB Ta
ryba išrinko mane CV pirminin 
ku ir pavedė man sudaryti bei 
Tarybai pristatyti visą CV. Jos 
sudėtyje norėjau turėti įvairių 
mūsų žmonių. Nebuvo taip pat

/

Taigi pradėjęs CV sudarymo 
žygius, taip pat kreipiausi į 
mano žinomus ar kitų nurody
tus liaudininkus bei socialistus: 
inž. A. Gargasą, P. Cigą, pulk. 
K. Žuką, adv. J. Liūdžiu. Visus 
juos kviečiau ir kaip mokėda
mas įtikinėjau eiti dirbti į LB 
Centro Valdybą. Kaikuriems įti
kinti kviečiaus net talkos.

Deja, visos mano pastangos 
vaisių nebedavė: vis buvo ne ir 
ne! Nebenoriu kelti aikštėn as
meninių jų motyvų, nors jie ne
patogūs būtų ne man. Teprime
nu srovinį motyvą, pareikštą vie 
no iš kviečiamųjų: esą liaudinin 
kai ėjimo į CV klausimą svars
tytų, jei būtų tariamasi su jų 
centru, gi kvietimo nebepakan
ką, nes CV nariai būtų nebely-

(Nukelta į 6 psl.)

sv. seimos vilos

METINIS BANKETAS
Ruošiamai

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vai. vak.

★

CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Michigan Avenue,

CHICAGO, ILUNOIS ’

$25.00 asmeniui ...................................................................... g asmenys prie stalo

Kiekvienas nupirktas biletas į banketą bus skaitomas do
vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra
šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa
vo vardą ar artimos giminės vardą.

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems
įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.

• *

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti šį gražų lab
daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau
giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą: Lemont 607 
arba į Šv. Kryžiaus kleboniją; FRontier 6-3900.

_ \
Į net užkliuvo kažką. Tas į jį pažiūrėjo tokiu žvilgs

niu, kokiu žiūrima į kvailą veršį, kai tas įbėga į 
tvorą. Kaip gi ne, jis net atsiprašyti nesusiprato. 
Andrius jau pradėjo gailėtis, kad čia atėjo.

Paraudo ir suprakaitavo Andrius, kol pateko į 
vietas, kur atsisėsti. Laimonas pažvelgė į Andriaus 
veidą:

— Kas t£tu?
— Man? Man ... nieko...
Ačiū Dievui, dabar buvo galima sėdėti ir pasi

likti toje pačioje vietoje.
Visi rūmai ūžė ir knibždėjo. Žmonės vis ėjo ir 

ėjo. Pagaliau Andrius įsidrąsino pakelti galvą ir 
pasižvalgyti aplinkui. Žmonių, žmonių čia! Sėdėjo 
nesuskaitomomis eilėmis ir augštais. Skliautai su 
žiburiais ir sienų pagražinimais atrodė kaip kokioje 
didelėje bažnyčioje.

Užgeso šviesa.
Garsai. Melodijos. Akordai. Tyliai. Pamažu. 

Didėjo, didėjo. Kėlėsi kaip milžinai iki lubų. Tada 
griaudė kaip perkūnas. Dardėjo. Užkirto. Nutilo.

Andrius čia pakilo, čia susitraukė. Jis niekada 
nebuvo pajutęs ką nors panašaus.

Pamažu kilo uždanga.
Pirma Aiidriui viskas buvo stebuklas, tada šis 

stebuklas pamažu suartino Andriaus akis, ausis ir 
širdį su kitu pasauliu.

Ar tie, kurie buvo ant scenos, ar tie buvo iš šio 
pasaulio? Visgi buvo, buvo žmonės, menininkai. 
Bet kaip jie taip galėjo?

Jų balsus muzika pakėlė ant savo sparnų ir 
metė į dangų. Vaitojimai grimzdo į pragarą.

Kokios gelmės!

(Bus daugiau)

Laimonas nelaimingas, nuleido rankas:
— 6e tau. Redakcijoje gavau du biletus. Su 

kiekvienu gali eiti du ...
— Eikim, eikim! — Glaudėsi mergaitės prie 

Andriaus.
— Ne! Mano batas kiauras...
— Batas? Gali eiti su kojinėm! Kas tavo 

batus matys! Ten matys tik tą batą, kuris tau yra 
ant veido nuo akių iki burnos... — sakė Laimonas, 
ir visi pradėjo šypsotis, šypsojos ir Andrius. Tai jį 
atgaivino.

— “Faustas”? Jį esu knygoje skaitęs, — sakė
Andrius. >

— Knygoje, knygoje! Bet dabar matysi gyvą!
Andrius pradėjo valyti savo senuosius batus. 

Jie greit apsirengė ir ėjo.
Praeinant pro operos rūmų kolonas ir lipant 

laiptų raudonais kilimais, drąsusis ir užsispyrusią 
Andrius sumišo. Painiojosi kojos, ir jis vos nesu
griuvo. Pats sau atrodė toks sunkus, nerangus ir 
kvailas. Patekęs ant parketo, Andrius dar kanki
nosi. Slydo kojos ir turėjo laikytis kaip ant ledo. 
Jis išprakaitavo.

Apsiaustai ir kepurės jau buvo atiduoti į rūbinę. 
Jų mergaitės, taip ^>at, kaip ir visų kitų damos, pa* 
laukė savo eilės prie veidrodžio, sušukavo plaukus.

Andrius matė aplinkui puošniai apsirengusius 
žmones, truputį matė pro duris salės mirgėjimą, ir 
jo susijaudinimas didėjo.

— Eikime į vidų — šaukė Laimonas, ir jo bal
sas buvo toks drąsus, tarsi jis kviestų į savo kambarį.

Įėjo. Salės mirgėjimas, margumas ir didumas 
Andriaus akis užgulė kaip koks nematytas ir gražus 
milžinas. Bet dabar vėl painiojosi ir kliuvo kojos, 
einant salės nuožulniom grindim žemyn. Andrius

Ola Ictuč

ROMANAS

vtRTC A LEi-riima

(TĘSINYS)

Na, tiktai dabar mergaitės dasiprotėjo, puolė 
Andrių, įmetė į lovą ir žnaibė:

— Tai tu pas Zelmą, tai tu pas ją !..
— Ji gražiausioji...
— Ką tu pasakei? — dabar jos Andriaus nepa

leido tol, kol jis pradėjo raitytis ir šaukti, ir nieko 
daugiau nesakė prieš.

—Dabar man žodį! — šaukė Laimonas.
— Taip, taip — dabar tau žodį! — šaukė ir 

mergaitės.
— Didžiai gerbiamosios ir dailiosios damos, 

panele Inta, ir panele Skaidryte, ir augštai gerbia
masis pone Andriau! Aš, sujaudintas ir kartu nu
sigandęs, paskelbiu, kad dvi Margaritos ir du Mefis
tofeliai šį vakarą eis į operą ... — Laimonas špo- 
savo su ilga ir sudėtinga prakalba, mergaitės klausėsi 
ir juokėsi.

Andrius tylėjo.
— Eisime, Andriau! “Faustas” — rimtai sakė 

Laimonas.
— Ne! — sakė Andrius.
— Ne? — Ar tu esi kada nors operoje buvęs?
— Taip! Daugelį kartų! — dėl prestižo Andrius

V. sumelavo.
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VENGRIJOS SUKILIMO METINES
B. MIKAK AUSKAS

terys juos pasitiko su benzu.'
buteliais, padegant šarvuočius
Viena meigytė užlipo ant tanko
ir purvu užkrėtė kariui akis
kad nematytų kur šauti. Per pir
mąsias dvi dienas rusai tematė

. , . . . , . «. krūvas savųjų lavonų. Jei ban-
įvyko pirmasis susirėmimas, čia ,. ± i, . . . , . , . de pabėgti įs degančio tanko,
krito pirmosios aukos už laisvę., uį buVQ nušaunami nes nebuvo

Sekančios dienos aušra buvo lango> įš kurio nebūtų šaudoma 
sutikta ugnimi ir artilerijos traj Kovojo visas miestas, vyrai ii 
tėjimu. Pirmieji saulutės spindu moterys, vaikai ir seneliai, — 
liai atidengė berniukų būrį, ku-1 atrodė pasaulio pabaiga. Begink 
riuos apsupo komunistai, užk- jįė minia išėjo prieš galingus

Lygiai prieš metus, spalio 23 
d. vakare, visa vengrų tauta 
vieningai prabilo: “Lauk rusai!” 
ir Budąpešto gyventojai, darbi
ninkai ir inteligentai ir studen
tai nužygiavo į radijo stotį. Čia

kulkosvaidžius. Vengrų krito 
virš 15,000 ir buvo sužeista apie 
50,000.

Btr.. iltiškas atsišaukimas

Vengrija atsišaukė į laisvąjį, 
pasaulį, prašydama pagalbos, j 
Bet jos balsas nuaidėjo tyruose Į 
Į tą šauksmą atsakė raudonoji' 
armija apgaulingu būdu, paža I 
dėdama pasitraukti. Tai buvo1 
tik spąstai. Po trumpos džiaugs
mo valandėles pasigirdo galin
gas artilerijos bombardavimas. 
Radijas pranešinėjo: “Figeln, 
figeln! — dėmesio,

LIETUVIAI FESTIVALYJE

Los .Angeles veikia Tarptautinis institutas, kuriam priklauso įvai
rios tautos ir kuris rengia Los Angeles mieste festivalį. Iš lietu
vių "dalyvauja K. Liaudanskis ir Jurgis Gliaudą. Festivalis įvyks 
spalio 12—13 d. Jame pasirodys ir lietuviai, pašokdami šį šešta
dienį tautinius šokius. Šokių grupei vadovauja Žibutė Balsytė, 
akordeonu groja Vladas Gilys. Nuotraukoj matyti viena iš festi
valio dalyvių Panamos atstovė Vilma Farrugia, pasipuošusi tau
tiniais drabužiais. (INS)

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN
Prezentuoja Johann Strauss’o trijų veik. operetę

(DIE FLEDERMAUS)

“ŠIKŠNOSPARNIS”

%

PRADŽIA LYGIAI 3 VAL. P. P.
1957 m. spalio (October) mėn. 13-tą dieną 

SOKOLŲ SALEJE, 2337 South Kedzie Avenue

Dalyvauja
ALGIRDAS BRAZIS ★ ONUKS STEPHENS * ANTANAS PEŠKYS
ALBERTAS SNARSKIS * PRAURIMĖ KRASAUSKAITĖ-----
JONAS AVELIS * JUOZAS LAURUŠONIS * DR. C. SVENCISKAS 

Vadovauja MUZ. K. STEPONAVIČIUS 
Akomponuoja Jonas švedas ir orkestras

ĮĖJIMAS $2.50

V

lausdami jų pageidavimo. Vie
nas už visus atsakė: “Norime 
laisvės”. Už tokį atsakymą bu
vo kruvinai sumušti. Po dvide
šimties minučių trys berniukai 
tarp 13 ir 17 metų amžiaus jau 
buvo pakabinti ant stulpų mie
sto centre.

Dienai išaušus, visi miesto gy 
ventojai pasipylė gatvėse. Rusų 
jau nebuvo. Kalbėjosi be bai
mės, tartum niekad nebūtų tu- 
turėję enkavedistų, komunisti
nių šnipų, koncentracijos sto
vyklų. Jautėsi laisvi ir laimingi.
Išdavimai ir kančios buvo baig
tos. Laikraščiai jau rašė apie de
mokratinę valdžią, J kurią galės ji pasaulį, prašant pagalbos
• ... Graudus balsas informavo Vaįeiti visos partijos, ir bus seka
ma vakarų politika. Vienas kibo 
nebijojo. Visi reiškė savo nuo
mones ir dalinosi su kaimynais, 
praeinančiais ir žurnalistais. Iš 
kiekvieno krūtinės veržėsi džau 
gsmo šauksmas: “Vengrija lais 
va, Vengrija nepriklausoma,
Vengrija su Vakarais!”

Keturias paras ugnies sūkury

Vos kelias valandas teko pa
sidžiaugti laisve. Raudonoji ar
mija, apsupusi miestą, pradėjo 
pragarišku įniršimu šaudyti.
Dingo visi žmonės, gatvės liko 
tuščios, miestas atrodė miręs.
Tik vėliavos su Kossuth emble
ma plevėsavo. Staiga nustojo 
ugnis, užviešpatavo šalta tyla.
Tris valandas sovietai glūdėjo 
pasislėpę tankuose, o Budapešto 
gyventojai — rūsiuose.

Vakarop vėl ugnis, pranešant, 
jei patriotai nepadės ginklų, mie 
stas bus nušluotas bombarduo
jant iš oro. Nakties metu rusai

pasipriešinimą. Pirmas tris die
nas neareštavo, nušaudavo vie- 

dėmesio! j toje. Vėliau prasidėjo masinis 
Tuojau sekė beviltiškas premje- areštas, ypač jaunimo nuo 14 
ro Nagio atsišaukimas į laisvą- į iki 30 metų. Jie visi dingo be ži

nios.
Sužvėrėję komunistai parodė

karus apie skaudžius t vykius. Į visą savo žiaurumą. Šaudė į mi- 
Dešimt Rusijos divizijų žygiavo nią be jokio pasigailėjimo, — 
į sostinę. atrodė skerdynės. Surištus belai

Visi Amerikos ambasados tar svius suvažinėdavo tankais, 
nautojai bandė apleisti miestą. Žmonių sąnariai, rankos, kojos 
Automobiliai jau slinko gatvė- ir galvos lakstė ore, kraujas te
mis. Minios sveikino ir šaukė: kėjo upeliais, gatvės buvo nuk- 
“Neišvažiuokite!... Likite bent lotos lavonais. Per dešimt mi- 
pamatyti, ką rusai darys su nučių buvo šeši šimtai mirusių, 
mumis!...” Ir minia pastojo ke- tūkstančiai sužeistų pačiame 
lią. Vieno senelio žodžiai sujau- miesto centre prie milžiniškos 
dino visus. Jis sakė: “Mes nori- Stalino statulos, kuri atrodė be
rne tik trupučio laisvės. Norime, sityčiojanti iš pasitenkinimo to- 
kad leistų darbuotis savoj že- kiu sugebėjimu kankinti nekal- 
mėj ir kad neišvežtų paskutinio tus žmones.
kąsnelio. Jau dešimt metų mū- Spalio 29 d. sovietai apsupo 
sų vaikučiai badauja!” Visi gar-. karo mokyklą Kossuth, reika- 
siai atsakė: “Mes nieko nebetu- laudami pasidavimo. Nesulauk- 
rime prarasti, esame pasirengę darni pradėjo bombarduoti. Ka- 
geriau su ginklu rankoje mirti, dėtai į tai atsakė: “Niekados, 
negu patekti į aklai uždarytus geriau mirsime”. Tai buvo hero- 
vagonus ir būti išvežtais į Sibi-, iškiausias epizodas, 
rą.
pasaulyje
kovoti įr mirti už laisvę. j buvo užpulti Sovietų Sąjungos

Viską triuškinanti komunistų Motinos ašaros
raudonoji armija įsiveržė per

saika. “Nesvarbu, jei radijas ir 
sako, kad draudžiama išeiti iš 
namų. Eikime visos!” Tai buvo 
motinų šauksmas, kurį sekė vi
sos tautos šauksmas: “Lauk ru
sai iš Vengrijos! Lauk komunis
tai iš Kossutho žemės!”

BALYS
11AD1O IR TELEVIZIJA 

Pardavimas ir aptarnavimas 
2046 W. 7 Įst Street 

• Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAFAI — Patefonai 
• PLOKŠTELES (Patefonams)
• DAIKTAI DOVANOMS
• FILMOS — foto aparatams
• Kortelės visokioms progoms 
Lemputės išmėginamos 
NEMOKAMAI 

Pašaukite PRospeet 8-5374 
Pirmad. ir ketvirt. 9 iki 9. Antr., 
treė., penkt. ir šeštad. 9—6 Sekm. 
9—2.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų snecialy^p

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7*2481

................. ....................................... ..........
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Tūkstančiai motinų verkė.
Viena motina, kuri buvo prara
dusi 13 metų sūnų, išėjo jieško-1 
ti maisto likusiems. Grįžusi ant 
stalo rado savo dukters, 15 me
tų, parašytą laiškelį: “Mama,
Jurgis mirė, reikia, kad aš už- — 
imčiau jo vietą. Tavo Margit.”
Ir Margit mirė kovodama prieš NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI I 
rusus- SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

Didvyrių aikštė buvo apsup- IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
fn riifill kariais TVfnfimiK rmiAio Tie, kurie kenčia nuo SENĘ, AT- ta rusų Kanais. Motinos priėjo VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIznŲ
taip arti, kad jau buvo galima negali ramiai sėdėti ir naktimis J
naįįpoti ranka knlkn<3vairt7in« miegoti nes jų užsisenėjuslos žaidos paliesti ranka KUlKOSVaiaziUS. niežgjima ir skaudėjimą senų atvl- 
Jos kariams tarė: “Mes esame ru ir skaudžių žaidų uždėkite į 

m » x-i •, a LEGULO Ointment Jos gydymobeginkles. Nešame tik gėles. Ar ypatybės palengvins Jūsų skaudėji-
biiote gėlių?” Vienas karinin- ma ir galėsite ramiai miegoti nak-.

. . . ti Vartokite ją tapgi nuo skau- |
kas sove. Moteris krito sužeista džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina
Įmini viena npditmiilrp nt- niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-kojoj. ne viena nesitrauue at- gls Talpff, paSalina peršgjirn.7 llgos 
gal Priešingai, atsitraukė sovie- vadinamos athletf?s foot su- 

primenąs tų kariai, ir penkiolika tūkstan- tin^^^
Tas parodė, kad dar yra'suomių tautos epopėją 1939 — čių motinų, pagerbė Nežinomojo žžiūstančios suskilsios odos dedir- 

. . . . v , j , , ,. •ir • • i* j-j • vinių odos išbėrimų ir t t taipgižmonių, pasiryžusių 1940 m. žiemą, kada klastingai Kareivio kapą, padedamos vai- tinkama varoti vaikučiams,kada pa
nikus ir gėles už tūkstančius kri sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty- 

, ° . ... klų Ji yra gera gyduolė nuo iš
tusių kovoję uz laisvę. Viršinių od<)8 llgų. bp.

Spalio 28 d. buvo atlaikytos gulo
įsiveržė į miestą. Vaikai ir mo- lavonus, užgniauždama betkurį

“Nenorime daugiau būti tar
nais” — tai vengrų t Autos prie-

Ointment yra
gedulingos pamaldos už visus parduodama — po 75 

mirusius. Jauniausia kovos au-

Reikia būti tinkamai apsirengusiu!
Atvykite į SHERMAN'S KRAUTUVĘ ir čia galėsite 
savo pageidaviinus įvykinti, nes Sherman's gavo 
naują didžiulę siuntą naujausios mados rudeni
nių ir žieminių rūbų vyrams ir jaunuoliams.

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos vilnonės medžJa,- 
goa, paskiausios mados ranko
mis preciziniai užbaigtas.

$7522
Pilnas pasirinkimas rudeninių 

ir žieminių paltų

SPECIALŪS RŪBAI PIRMAI KOMUNIJAI
Jaunuoliams yra parūpinta 
visas apsirengimas. Dydžiai 
nuo 8 iki 20, kaip dručkiams 
taip ii normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jf dėvėsite su 
pasigėrėjimu. Su dviem porom kelnių jflsų eilutė atredys kaip nauja ilga laiką.

SHERMAN*
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rfibų krautuvė Town of Ijvke kolonijoje

4648-50 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

IS ARTI IR TOLI BAnDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 07th Pi. Chicago

UI. VVAlbrook 5-8063

i.:

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Kušli,
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS IJTVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

(Nukelta į 7 psl.)

KXXXXX>00000000000000000000

— VISKAS HJ Fl —
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI EI FONOGRAFAI • 
Kaina nuo $44.05

Hl FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $79.95

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95

Didelis pasirinkimas elektriškų na
mo apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje 
Moderniškoje parduotuvėje

•DAinfl.

TCLtvision
[sales- Service)

:*». Ln*. A. SIMftNAS 
5321 8. Halsted — OlJffside 4-600& 

Atdara: kasdien *—6, pirmadieniai*
tr ketvirtadieniais »—9

ooooooooocoooooocooooooooo

ry

centų, $1.25 ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse: 
Milwaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
deri j —>

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 5-7670 Ir 
GIbeon 8-4038

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAOO. ILI 

Telefonas — FRontier 6 1882

“ IŠ TOU IR ARTI 'M
NAUJI OlUtU T»OKAI~ NAUJAUSI KMUSTrr*) (GANK/Ai 

uaų Aterų mtmaias-aisus ut spiningas patarnavhm

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 St. CHICAGO 36 ILL Tel V/AH-vak 5-9209 ii

-------------------------
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLft SAKO: GERAS PATARIMAS
BRANGESNIS U2 AUKSĄ

Ateikite pasitarti au SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam Išsimokėtinai. Priimam senus, Taisom. 

Atdara kaadlen Iki fi vai., pirmud. ir ketv. Iki » vai. 8ėkm. uždaryta

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
8245 S. VVestem Avė., Chicago 36, III

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., -Chicago 32. III

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Prairki! Taimvl Siandipn. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno ta u p jie j o Indėliai apdrausti ild $10.000.00

BIIIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARITES ZEKUS, Sekretorių*

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

Pasinaudokite Draiiįjo" Classifinl skyriumi.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Hamilton, Ont.

Spaudos balius
Ne vienam dienraščio skaityto 

jui yra žinomas Kanados lietu
vių gyvenimas, ypač tos nedi
delės kolonijos — tai Hamilto
no. Ši kolonija pasižymi savo 
darniu sugyvenimu, kultūriniu 
veikimu, šalpa ir t.t. Pasku
tiniu metu kultūriniu veikimu pa 
sižymi Hamiltono at-kų kuopa. 
Prieš pora savaičių jų pastan
gomis buvo atvykęs gastrolėms 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras su “Baltaragio malūnu” 
ir “Melagėliu”. Šiuo metu spar
čiai ruošiasi spaudos baliui, ku
ris įvyks š. m. snalio 12 d. 7:30 
vai. Connaught Royal viešbuty
je. Šio baliaus metu programą 
atliks solistė S. Mašalaitė iš To
ronto, sol. V. Verikaitis ir jo 
vadovaujamas Toronto vyrų

Taip pat sol. S, Mašalaitė ir 
sol. V. Verikaitis mums yra ge
rai pažįstami iš savo gastrolių 
po Kanadą ir JAV. Sol. V. Ve
rikaitis ne tik labai gerai pa- 

! žįstamas lietuvių tarpe, bet ir 
j kanadiečių. Jis dažnai dainuoja 
į per radiją, dalyvauja Kanados 
! operoje.

Todėl Hamiltono at-kų kuopa 
kviečia Hamiltono, Toronto, St. 
Catherines, Wellando, Niagara 
Falls ir kitų kolonijų lietuvius 
atsilankyti į šį spaudos balių, 
kuriame bus labai gera proga 

i šiuos menininkus išgirsti ir kar
tu praleisti vakarą linksmoje 

( nuotaikoje.
t o bus turtingas dovanų 

pnskirstvmas, kuriame kiekvie
nas atvykęs galės išmėginti sa
vo laimę.

Koncerto pelnas skiriamas 
jaunimo spaudai ir Hamiltono 
lietuviškosios bibliotekos reika
lams. Tikrai šio parengimo tiks 
las yra labai kilnus. Rengėjai 
tiki, kad tautiečiai supras jų 
pastangas ir gausiai atsilankys 
į šį parengimą. J. P.

Toronto, Ont
Vilniečiu suvažiavimas

Sol. S. Mašalaitė, kuri išpildys pro
gramą Hamiltono at-kų ruošiama
me spaudos baliuje spalio 12 d. C. 

Royal viešbutyje.

kvartetas. Nors šis kvartetas 
dar neseniai sukurtas, bet jis 
spėjo pagarsėti savo gastrolė
mis Kanadoje ir JAV. Tas gar
susis kvartetas su savo vadovu 
sol. V. Verikaičiu jau yra aplan
kęs visą eilę lietuviškųjų kolo

dijų Kaąadoje ir JAV. Jį gir
dėjo Detroito, Clevelando, Ken- 
nebunko, Sudburio ir kitų kolo
nijų lietuviai. Visų šių kolonijų 
atsiliepimai apie šį kvartetą ir 
jo vadovą buvo puikūs ir visiems 
paliko gražius prisiminimus.
Kvartetas į Hamiltoną atvyksta 
su visai nauju repertuaru. Iš 
tikrųjų šis kvartetas yra pajė
gus ir kiekvienas kvarteto daly
vis be pagrindinio dalyko — bal 
so, dar turi ir muzikinį išsilavi
nimą. Beveik visi kvarteto daly
viai studijavo ar studijuoja dai
navimą pas garsius profesorius.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Toronto skyriaus valdy
ba spalio 12 d., šeštadienį, To
ronto Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijos patalpose, 1021 
College Str., šaukia Vilniaus kr. 
lietuvių suvažiavimą.

Dalyvių registracija pradeda
ma 10 vai. ryto Suvažiavimo 
darbo pradžia su plačia darbo
tvarke — 11 vai. ryto.

Pietų pertauka nuo 2 iki 3 
vai. p. p.

Sekmadienį, spalio 13 d., — 
pamaldos lietuvių parapijų baž
nyčiose už Vilnių ir Vilniaus kr. 
ir 4 vai. p. p. Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje rengiamas 
Vilniaus dienos minėjimas.

Toronto ir apylinkių lietuviai 
prašomi minėjime 'ko gausiau
siai dalyvauti.

Visus sveikinimus prašoma 
siųsti Br. Sapliui, 1558 Daven- 
port Rd., Toronto, Ont.

šeštadienį, spalio 12 d., pra
šoma klausytis per lietuviškąją 
radijo valandėlę specialiai Vil
niaus dienai skirto montažo.

VKLS Toronto skyr. valdyba

Los Angeles, Calif.
Labdarybė, nuotaika ir lietuvis

Jeigu Balfas sudarytų kilno- 
mąją parodą iš visų fotografi
jų, kurios vaizduoja tebevargs- 
tančius Vokietijoje lietuvius se
nelius ir Sibire ištremtuosius lie
tuvius, žiūrovai būtų įtikinti, ko 
dėl tebeprašoma aukų, kodėl 
šalpos darbai negali sustoti nė 
valandėlei. Šiurpūs tautos tra
gedijos liudininkai — Sibiro lie
tuvių tremtinių laiškai — tebe
laukia rinkėjo ir leidėjo. Tai 
būtų knyga, svaresnė už visus 
asmeniškus atsiminimus, nes tai 
būtų tautos tragedijos liudy- 
mas.

Kada tautos dalis, esanti ge
rovėje. iau įsigyveno ir kaiku- 
riais atvejais net pralobo, ji pri
valo, kaip šeimos narys, likti iš
tikima nelaimingam tos pačios 
šeimos nariui. Lietuvių tauta 
puikiai pateisino nelaiminju tau 
tiečių lūkesčius — šimtai tūks
tančių doleriu išleidžiama siunti 
niams Sibiran ar Lietuvon. Bet 
tai asmeniška šalpa. O atsimin
kime ir tuos, kurie neturi lai
mės turėti giminę turtingoje A- 
merikoje. Koks skausmas jam, 
nes jis pamirštas, apeitas, pasi
ilgęs šilimos ir meilės iš savo 
tautiečių ir paliktas skurdui 
bei užmiršimui.

Tačiau taip nėra. Balfas yra 
lietuvių meilės įrodymas nelai
mingam broliui. Balfas paguo
džia ir tą, kuris neturi progos 
patirti asmeniškų ryšių pagal
bos iš Amerikos.

Kaip ir kiti Balfo skyriai, Los 
Angeles skyrius uoliai dirba 
tam kilniam tikslui. Ir jo darbo 
vaisiai nėra paskutinėje vietoje, 
net pralenkdami kaikurių gau
sesnių lietuviškų kolonijų darbo 
rezultatus. Tai gražiai repre
zentuoja losangeliškius, kurie 
sudaro jauniausią lietuvišką ko
loniją, įsikūrusią taip toli nuo 
visų lietuviškųjų centrų, prie 
Pacifiko.

Vietinis Balfo skyrius spalio 
20 d. ruošia savo metinio va
jaus užbaigtuves. Visi uoliai

dirbę Balfui, aukoję jam. sie- 
lojęsi visais tais vargais ir rū
pesčiais ir visi, kurie užjaučia 
kilnų lietuviškos labdaros dar
bą, sueis draugėn ir praleis va
karą giedrioj, gražioj nuotaikoj.

Balfo skyrius numatė, kad 
vykęs sceninis parengimas, ku
rių losangeliškiai v’sada pasi
ilgsta, kaip niekas kitas, prisi
dės prie nuotaikos sukūrimo ir 
bus bent mažu atlyginimu už 
Balfui parodytą palankumą.

Linksma Jurgio Gliaudos ko
medija “Meilės pinaklis" bus su 
vaidinta dramos mėgėju sambū
rio. Giedri ž;ūrovų nuotaika bus 
tinkamu atsakomu, kada iš sce 
nos bus įrodvta, kad ir po komis 
komis komedijos skraistėmis, ty 
ras jausmas ir nuoširdumas y- 
ra nėriausi ginklai papaulyje ko
voti su klėsta, išskaičiavimais ir 
apgaule.

Komedija suteik'a daug progų 
žardžiai pasiinokti. sukurdama 
^nks^ns nuot,,,kas ii tuo pačiu 
čiu sugraž^a ž’ūrovui meile gy- 
venimv’ r’prgc, -«n<nis bus ge- 

, ras ir hė^o^'e esančiam. Todėl 
komedijos vis,’r’ labiau mėgsta
mos scenom nz''Tu rūsčios tra
gedijos. Balfo neverstas dramos 
mė'r’in būrių sukvietė tam 
pasirodymui savo najėriausius 
narius. Te’ ž;b”tė Balsvtė, Jad
vyga Dovydaitienė, Kazys Ša
kys, Juozas Andrius, Vidmantas 
Variakoiis ir vladas Gilys. Suf- 
lerė — G. Raibienė.

Rūpestingoje aktoriaus reži- 
soriaus Juozo Kaributo režisū-, 
roję šie losangeliškiams gerai 
pažįstami vaidintojai neapvils 
žiūrovų, priversdami juos išgy
venti kartu su jais gausybę ko- j 
medijos situacijų.

Negalima nepaminėti čia pras 
mingų čikagiškio VI. Ramojaus 
žodžių, parašytų “Drauge” ry
šium su Balfo parengimu Chi
cagoje:

“Balfas yra gyvybinė organi
zacija, kuri, kiek išgalės leidžia, 
nušluosto skaudžią vargo ašarą

ne vienam tų užmirštųjų lietu
vių, kurie neturi giminių, drau
gų ir pažįstamų laiminguose Va 
karuose”.

Ir toliau to pat autoriaus:

“Už nupirktą biletą bus kartu 
ir auka kuriam nors nelaimin
gam lietuviui Balfo nusiųsto vais 
to ar rūbo pavidale”.

Per vietos radiją kalbėjęs sky 
riaus pirmininkas Vladas, Pažiū
ra nuoširdžiai kvietė visus pa
remti labdaros darbą savo atsi
lankymu. Numatyta ir dar keli 
kalbėtojai. Reikia manyti, kad 
Balfo balsas nebus balsu, šau
kiančiu tyruose. Gražioji Los

Angeles kolonija, susirinkusi ta 
me parengime, kuria įvyks pa
rapijos salėje, tinkamai atšvęs 
metinio vajau užbaigą. B. Sod.
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SOPHIE BARČUS
RADIJO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 1390 
PIli.MAlllENIO vak. nuo 7—S v. 
NUO P1KMAB. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:80—9:30 v. r iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 SO. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, IU. HEmlock 4-2413 

000000000<XX>0<XXXX>0<X><X>0-00
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VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8 VVESTERN AVE. PR 8-9633 
******** *** ***************

Af W W W W w
MOVING

A BENIULI^ olilt'Ka įvairius 
perkraustymus oei pervežimu* 
š tolimų ir artimų atstumų

Tel. Bishop 7-7075
j.

Kai žmogus meldžiasi, Dievas 
sušildo savo rankas prie jo šir
dies. — J. Masefield

STEIN TEXTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

ft.
•J D'

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik .............................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan", “antiąne taffe
ta'' paprastai $1.98, dabar tik ................................................. 98c

40 coliu vilnones medžiagos ir “flannel" vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .......................  $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98 tiktai ..$1.39

-trynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEXTILE lr patys įsitikinkite. Su kiek

viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces", satiną, taffetą, ‘ brocades", Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

l'raeome aiškiai JeldėmRt adreer, — SO, VMf)V —, nes Stetn
TenUta yra tik šioje vietoje ir jnkių akylių neturi.

I blokas į rytus nuo Halsted St., iyt bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdaru 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

Tel. MOnroe H-HI52. FREE l’ARKING, kiloję pusėje gatvėn.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER
%

Jo vasarinis vėdintu 
vas taippat teiks ma 
lonumą karštame ore

GAZU AR ALYVA

i

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Bl.

TOwnhall 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINŲIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3,000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUSI PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS, DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, poreelano, emalio užbaigi
mas, 28 %" aukščio, 33' pločio ir 23” vi
same gilumo . . . 4” šilumai anga .. . Vz" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų. gieefjfoi.

PATCNTIO AUTOMATIC

GAS HEATERS

v... JIV /ž w

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (de\ ocionalait, 
orekėg dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

CHAMPION BOURBON, 8 metų senumo
whisky, 86 proof . 5th

OLD FORESTER, 100 proof, puošniame 
butelyje. Buvo $6.39, dabar 5th

DRAMBUIE, Scotch likeris, 80 proof. butelis $4.59

ST. REMY (Sv. Remigijaus) Brandy, 
80 proof, 5th $3.89

OTARD, CHTEAU DE COGNAC 
prancūziškas 5th $5.09

CHERRY BESTLE, Daniškas vyšnių likeris, 
puošniame su muzika “Happy Birthday” 
butelyje. Buvo $8.75, dabar $4.98

FOX DE LUXE, WISCONSIN ALUS, 
12 kvortų dėžė tik 1 $3-39

TOKAY, Vengrijos vynas, butelis $275

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno 
24 būt. dėžė, tik

alus,
♦ $6.80

BALANTINE, Eight Beer, 12 kvortų dėžė 
žemiau savikainos $3-85

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vyųai ir kiti gėrimai. Turime vyno virš 90 metų senumo. Užsa
kant didesnį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnantL

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMBK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8. HUN0IS

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINA TIFKKAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODfil 1 " “

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA TIK .
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS! $149 50

įu#.,

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.
SS



I
t

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS Trečiadienis, 1957 spalio 9

Bendruomene ir
partijos

(Atkelta iš 3 psl.) 
gioj padėty: CV pirmininkas bū
tų rinktas pačios LB Tarybos, 
kiti nariai — kviesti CV pirmi
ninko.

Tarimasis su liaudininkų cent 
, ru man buvo nepriimtinas, vie
na, iš paties principo, nes, kaip 
matome, aš esu pasirinkę^ ne
partinės LB kelią, ir antra, dėl 
jo netikrumo — ėmęs tartis su 
kuriuo vienu centru, juk būčiau 
turėjęs “derėtis” ir su kitų 14 
mūsų partijų (tiek jų yra ofi-

E. St. Louis. III.
Įdomūs filmai

Š. m. spalio 13 d. 7 vai. vak. 
parapijos salėje bus rodomas 
dar Lietuvoje brolių Motuzų ir 
Beleckų suktas filmas. Be gra
žių spalvotų Lietuvos vaizdų,

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

2 |mi 5 kam., 2 aut. paražos. *18,508 
2 po 4, l-ft, kraut., 2 aut. gar. *35,008 
5 kanu, 2 aut. gar., porėtai. *17,501* 
l a. & k., II a. 7 k., 2 kar. gar.Bl 7,500 
Turime ir tiniVuriuie ir daugiau namu pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate

bus taip pat aktualijų iš lietu- 243# w. e# st.

REAL ESTATE
Marųuette ir Brighton ,turke: 

mūr. 3 bt. kraut. e. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. e. š. gar. — 24,500 
■ned. 2 bt. e. š. gar. g. stovy — 15,01*0 
mūr. 0 kb. naujus, liti. lot. —pigiai.

> ra pigių ir pelningų namų sąrašus
A. BUDRECKAS, Realty

BUILDING & REMODELING HELP WANTED — FEMALE__ REAL ESTATE

TIKIM GREIT PARDUOTI
Arti mūsų ofiso beveik nuujas, gra

žus mūro namus hii garažu. Gazo Šil
dymas. Ouug priedų, (mokėti apie 
*6,000. Volodkevičius.

ARTI Tr. .MARIJONU
1 ’/į unkšto mūr. (i kumb. bunga- 

low, 10 metų. Modernišku virtuvė ir 
vonių, 2 ISvietės, uut. guzo Šilimu. 
Alium, durys, langui ir tinkliukui. 
Dvigubas garažas. *21,700. A. Sirutis.

4 RI TAI PO 11 kA.MKA.KII S
2 aukAtų mūr. ir ilur kilus * kamb. 

namas užpakalyj. Arti Halsted ir 
69-os. Dvigubus garažus. *24,880, ar
ba priimtinas pasiūlymus. A. Rėklai
tis.

10 M1T( M T R. REKIDENCIJA
6 kumb. Vienas blokas nuo Mar- 

quette Rk. Šildymas alyva. Apsauga 
nuo potvynio. *19,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 lst Street
Visi telefonui: W Al brook 5-0015

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 Į I^tke St., Oak Park. 

Namų tei. BIshop 7-3340

FITTER
Very exclusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suitš. Highest salary, perma- 
nent, paid vaeations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTER0. 730HE. 4-8202

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St VV Albrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. Ir aekm.) 

M A Y W O O D
AV. EUREIJJOR PARAPIJOS APYL. 

1810 So. 21 Ave.
S mieg. mūr. namas. Tinko sienos, 
didelė virtuvė — med. spintelės. Ap- 
saug. nuo potvynių rūsys, automat. 
šild. *2,600 įmokėti — 25 metų fi
nansavimas.

PILNA KAINA *18,650 

(Netoli Congress St. Highway)

B. L. CAKL&EN, BUILDER
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio , Village 8-1600 ESterbrook 8-6304 
mes įgaliname per vienerius metui ■ . — . — . — ■
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

vių pabėgėlių gyvenimo stovyk
lose fragmentai, “Lithuania” — 
filmas rodytas Washington, D. 
C., lietuviškų šokių ir dainų py
nė. Dauguma šių filmų yra gar
siniai.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus lietuvius ateiti ir pagyventu

daliuose sąrašuose) centrais, ir valal„| nQr8 ,r (,kr’
jklimpimas butų buvęs neišven
giamas, o argumentai, kad ir ki
ti CV nariai bus lygioj padėty 
su CV pirmininku, nes jų tvir
tinimo bei pasitikėjimo klausi
mą taip pat balsuos LB Taryba, 
mano pasikalbėjimo partnerio 
neįtikino.

Dabar “Sėjai” jau galiu at
sakyti į jos priekaištą, kodėl 
“Bendruomenės V-boje nematy
ti nei liaudininkų, nei socialis
tų”: jie kviečiami ten arba nė
jo, arba statė nepriimtinus par 
tinius reikalavimus.

Ateitis prieš akis
Baigdamas galiu visdėlto pa

sidžiaugti, kad J. Liūdžius, kvie
čiamas į CV ir ten nėjęs, vėliau 
jos buvo prisikalbintas į LB cen 
trinės apylinkės valdybą ir ten 
dabar, kiek didžiai nepalanki 
tikrovė leidžia, sėkmingai dar
buojasi, kad CV savo darbu kiek 
padeda ir K. Žukas.

Tačiau kelių į LB darbą yra 
ir daugiau: štai dabar jau skel
biami ir vykdomi naujos LB Ta
rybos rinkimai, bus sudaroma 
nauja CV, bus sudaroma nauja 
KF valdyba, žmonių labai reikia 
apygardų bei apylinkių ir įvai
rių komisijų darbui. Tik eikime, 
tik dirbkime! Kas tik dirba plu
ša, kas aukojasi pasišvenčia, tas 
paprastai visų pastebimas bei 
vertinamas, tas ir rinkikų pasi
tikėjimą bei balsus laimi.

nan perkeltoj mielojoj tėvynėj. 
Prašome taip pat atsivesti ir čia 
gimusios naujos kartos lietu
vius bei Lietuvos draugus. ZiG

BUKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

{stodami į Liet. Knygų Klubą b

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

4081 Archer Ave.. LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir C kumb., šildymus 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
{mokėjimas, kainu tik *12,600.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamb., 
centr. alyva .šildymus, 275 dol., paja
mų J mėn. ir sav. 6 kamb. mitas, ge
rui prižiūrėtas namas. ,

Mūr. 2 po 6, centr. ftlio. vieniem lui
tui. 31* pėd. sklypus, netoli nuo mo
kyklų, kaina *24,51*0.

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

luitu; automatinis ftild. modemus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butui po 6 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 pai. į 
mėnesį, namus gerai aptaisytas, kai
na *18,500.

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

2737 VVest 43rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 32, 111$ 
STel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450?

Narnų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir purduviruns. Jei nciite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuria būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEi-ntinal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 I
Nolton, WUIow Springs, III.

Lietuviškos Knygos Klnbo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS _ 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

Pajieškojimas
Jieškomi - ŽUKAUSKAI, sū

nūs Mato, gimę Kaune, Šančiai. 
Vacius, gimęs 1916 m., Vytas arba 
Kazys gimęs 1919 m. Jieško sestio 
Straigiene, gyvenanti — Kapsuko 
rajone, Liepynų kaime. Jie patys 
arba žinantieji apie juos prašomi 
atsiliepti — Juozas Kalinauskas, 
2009 Mt. Vemon St., Philadelphia 
31, Pa.

Med. 2 a., 11 a. 5 dideli kamb., 
centr. ftild. angį., garažai*. *14,501*.

Mūr, 2 b. po 6 k., centr. šild. ga
zu, garažas. *28,000.

3 a. mūr. namas: ftild. gazo pečiais. 
Geros pajamos, *15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. ftild., sklyp. 
31 pėdų, gsražos. *28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. CLiffslde 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

201*0 W. 5Uth SL Tel. PRoepect 8-5454

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokią trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-27*3 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo 8 vai.

vakaro Iki 11 vai. vakaro

GAMĖS • PARTIES
Every Friday Evening at 8 P. M.

ST. ATTRACTA SCHOOL HALL
I3th St. & 49th Ave., Cicero, Illinois

Perskaitę dienr. “Draugi”, duokite jį kitiems

ST. ANTHONY SAVINGS Ocf. lst through Oet. 31*t

35th ONIYEHSAR7 CEIEBHAIIŪH
ŠI ŠVENTĖ YRA VISIEMS...

0-CKXXXXXX>0<>0<XX>000-000-0-CK><.70 

MARŲUETTE MANOH.
,2-Jų augštų mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės. alyvos, radiatorių ftild., garažas. 
US prieinamų kainų.

tiAtiE l’ARKE
6 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg ). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo ftild. 
Garažas. *18,500. '

KITER. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų, sklypas sn 
*135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilnu kaina *16,000.

Cicero ir «4tli St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių. 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniai

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5018 Ho. VVestern Ave.
I-Kohp H-2231 arba HEm. 4-7O8R

OOOOOOOO OO OOO O O OO ooo o ooooo

KItIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
I»aug saulės ii- .švIpsos. Vį bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę ftį namų būsi
te sužavėti, jmokėti tik *4,000.

42iul & Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, gailina įrengti gerus kam
barius. Garažas. įmokėti tik *4,600.00.

4tttb A RockvveU Str. Maisto pro- 
I dūktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučerne). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų *100.00. Hu prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
sit® tik už *1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį, 

l'aip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SL

Telef. LUdlovr 5-5900

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractor* 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JORAS STARKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
8800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. UL

I

I

IŠNUOMUOJAMA — POR RENI

riu-j 

Ūsų |

^reasure Čhest 

of 200 PRIZES
ftle gražūs Ir naudingi pr.vzai yra paskirti 

alkilinti vimi nemokamai. Tlk keli iš 200 pryzų 
yra ėia parodyti. Jūs laimėsite vienų iš tū pry
zų, Jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tų bran
genybių skrynių, kuri yra išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo lai
mų". cul tai ir bna Jūsų laimingoji diena — 
gal Jūsų gautas raktas bus vienas iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

SAVUS! 
019 SAVUS!

fUtUAt SAVUS!
šv. Antano Taupymo Ir Skolinimo B-vės 

valdyba, direktoriui ir tarnautojai su pasi- 
gėrėjiinu žiūri į tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones savi- • 
gia ir |*elninga taupymo vieta. Bėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
imatoviai plėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresnį ,witumnvlmų, ir patogesnes taupy
mo sąlygas kiekvienais metaLs. ši 35 metu 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūsų klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
mielų šventę.

SATKLUTB
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju
slėms tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokių plunksnų au tiek 
naujų luitolnllinlmų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitų su *10 ar daugiau

gaus nemokamai vienų iš šių puikiai ra
šančiu įrankių, taip pat gaus jų Ir kiekvie
na.- taupytoja* įilėjęs į turimų sąskaitų to
kių |Hit sumų.

| Norėdami pirkti nr parduoti nej 
įdomų nuosavybę naudokitės m"

patarnavimu j
į Turime parduoti namų, ūkių su j 
! trobesiais ir be; prekybinių nuo- = 
j savybių ir kita.
I Jūsų nuosavybei turime pajėgių j

’ SPECIALUS PIRKINYS
Savininkas parduoda 2-jų butų me. 

dinį namų su nauju “brick siding” 
Pajamų nuosavybė, arba tinka dviem 
šeimom. Po 4 didelius kambarius vir
šuj ir apačioje. 2 vonios. Abu butai 
apšild. Didelės virtuvės su vieta valgy
mui. Tuščias skl. 25X125 p. Gražiai 
apsodinta. Komb. žiem. langai ir sie
teliai. Nauja "cyclone” tvora, uždari 
porčiai. Pilna pastogė ir rūsys. Gali
mos mėn. pajamos *190 arba ir dau
giau. Tuojau galima užimti. Netoli 5 
bažnyčių. Arti transport. ir krautu
vių. Įvertinimui reikia pamatyti.

Skambinti VVAgner 4-3840

_ NAMŲ SAVININKAI!
Ta-pininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turim* 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Katate
5*18 So. M’estern. PRospeet 8-22S1

Brigbton Parke arti mokyklos, mū- 
, , .. . ... - - ‘ j rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge,
• pirkėjų, laip put, statome namus i ; p]atuH sgiVpas 2 po 6 k. Garažas, 

pagal užsakymų ant jūsų arba ant į | N„piKinta ,kį $26 ono
Gage Parke, švarus, 4 butų kampi

nis, mūrinis. Pajamų *4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITI R:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų *350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik *5.Ooo. Kaina 
*25,000.

APARTM ENTIN IAI
Kampinis 12 b. *57,600; įmokėti 

*1 7.000.
Dvidešimts hutų ir 3 krautuvės 

*1 10.000; įmokėti *30,000.
Marųn«<te Parke — 14 butų, pa

jamos *18,000. Kaina *90,000.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfsyette 3-3881

ji 'lo.nvo j Uv..>,e
I vnū.sų sklypo. Į

! P. ABROMAITIS REALTY !
THef. i.l.MDM 1281!

t ............................... Ii . 1 v “v P“ 9 llllItHS ^1., IA 1111*111, III. *
■ | Chicagoje; V. A. Mažeika. Te|ef. I
| COniNHMkire 1-5138

KIH3K So. \ValHlsli Ave.t

3-JŲ BUTŲ, arti 31at ir Keeler. 
4, 3, 1 kamb. Centr. apšild. Gara
žas. Tile vonia. Gražus ir švarus 
namas. $15,300 arba duokite pa
siūlymą. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

! PARDUODAMAS NAMAS IR MAI8- 
įT<> KRAUTI'VP.. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai.
4140 S. Maplevvood Ave.

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys į sklypą. “Restrict- 
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. 
Kreiptis į Marsha.

Tel. BEverly 8-4900.
PARDUODAMA

LIKERIŲ KRAUTUVE 
6554 S. Westem Ave. 
jųteiga prieš 13 mėty.

DĖMESIO

Išnuom. 2 kambariai paskiriems 
asmenims arba dviem asmenims 
kartu, su teise naudotis virtuve. 
$6 į savaitę. PRospeet 6-3368,

MARQUETTE PARKE pigiai iš
nuom. kambarys su atskiru įėji
mu, virtuve ir visais kitais pato
gumais, vyrui. GRovehill 6-3069.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stan&aaskae instoliuoja vi

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

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

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTTRA

Vlaų rūšių apdraudos. AutomobI 
lių finansavimas Notarlataa Valsty
bės patvlrtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mm

JONAS KIRVAITIS 
W'Albrook 8-5871

INTERSTATE INM RAMT AGENCV 
8108 8. Ashland Ave.. Chicago 38, III

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

VALANDOS Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
iki 8 v. v. šeštad. 9 v. r. iki 1 v. p. p. Antrad., 
ketv., penkt. 9 v. r. Iki 5 vai. popiet. Uždara 
visų dieną trečiadienį.

VARIETY STORE. — Įvairių! 
daiktų krautuvė. įsteigta prieš 26 
metus arti mokyk., bažn., judrioje 
gatvėj, biznio rajone, prie kami*o. 
Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali 
vieta tinkamam asmeniui. Turi par
duoti. RO 2-9823.'

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Div įdėmiai už santaupas Av. Antano Tau-

........... ir Skolinimo B-vėje yra didesni, o>vn
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar Nedelskite. įdėkite savo pinigus, kad 
Jie neštų |M‘lnų nuo šios dienos. . . fo lo 
taupykite psatovlai — tokhms Ukslama. 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . , taip 
pnt ir savo saugumui.

A U G fi CI A U S I PROCENTAI 
I Z IŠKALNO APMOKYTAS sA8JA1TAS 

Av. Antaiui Taupymo R-vėje
dabar Jūs galite pelnyti pašto- 
vų angščtnusių procentų ni ap
draustas ir iškalno apmokėtas 
sų-tas Pasltelraakit.e atvykę 
pas mus apie šį taupymo (da
nų dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINCS
AND LOAN ASSOCIATION1*47 Im* «Mi C«w* MM1II CMM M

Kervlng The Nrtghhorhood Mnee IMS

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programo

vadovaujama —
Lietuvon Vyčių Pltteburght

JI TRAN8L.lt'OJAMa 
Kiekvienų sekmauten* non 

1:30 Iki *:00 /ai. p. ” 
it stiprios ir galino* »

together... 
help 

more

HARDVVARE KRAUTUVE IR 
NAMAS. 2 butai pajamoms. Ge
rai einąs biznis. Žieminiai langai.
Daug priedų Garažas. 4351 S. Ca- 
iifomia Ave.

Išvyksta į Floridų. Sav. parduoda 
OFFRET PRINTING SHOI’ SI’AI S- 
TUVE. Pilnai įrengta 122 S, D«‘»r- 
boru. Miiltilith culter. Cainera, etc.
Puikus nuolatinis biznis. Seniai įsteig 
tas; skubiam pardavimui, nehran 
giai. Pasinaudokite gera proga. Ga
limos mėni-stnės pajamos *1.000 ar- i lllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Imi danginu. Prašo *6.580. Telefonuo- 
klte artia atvykite šiokiom dienom 

HArrison 7-5831

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais r-dkalals kreipkitės šiuo adrt 
•u; LITHUANIAN CATHOLIC HOUl 
Radio Station WTX>A. Hraddook. Ps

RADIO PROGRAMO

WILL BOARD CHILDREN 
in my licensed home. Excellent 
reference. CEdarcrest 3-5084.

JOINT

S E W E R S
Very exclusive au bur ban store 

needs expert sewers. Highest sala- 
ries, permanent, paid vaeations.

ŲUINTERO
730 Lake St.___________Oak Park.

REGISTERED
NURSES

For gcneral duty in 65 bed hos
pitai. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses,
LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAI.

3010 G raud Avenue 
YVaukegan, Illinois

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER ,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

5 dav 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.

TYPIST
EYPERIENCED

I. B. M. Electric
Piversified General Office dutiee. 

Pleasant air-condltloned office. Many 
company benefits. Excellent transpor
tai ion.

3820 S. IRO N ST.
CL 4-1919

HELP W ANTED — MEN

NAKTINIS JENTTORIUS
Darbo vai. nuo 11 p.p. iki 7 ryto. 48 
valandų darbo savaitė. Turi kalbėti 
angliškai. Apmokama ligoninė ir gy
dytojas. Pastovus darbas. Kreiptis;

ISGO CORPORATION 
2121 W. 21 Street

MALĖ AND FEMALE

CREDIT COIIRESPONDENT. Turi 
būti prityręs skolų išjieškojimo (Col- 
leetion Dept.) skyriuje. Prižiūrėti 
(Rėkti) skolų mokėjimų, paraginant 
— detalėje prekyboje parduodančioje 
prekes išsimokėjlmui. Turi rašyti ma
šinėle. Matykite MR. FINE.

GOOD HOUSEKEEPING SHOP 
8125 South HaJsted Street

ĮSIGYKITE DABAR

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

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus
siųskite

kartu su pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
Gražiai ir kultūringai praleisti 

laiką, jei skaitysit didžiojo 
Prancūzų rašytojo VYCTOR 

HUGO romaną

VARGDIENIAI
Sis Romanas dar šiandien pla

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai yna labai graži ir ver
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui padovanoti. Roma
nas penkiuose tomose.

11 tomas 390 pusi., kaina 
■ II tomas 216 pusi., kaina
III tomas 316 pusi., kaina
IV tomas 360 pusi., kaina
V tomas 382 pusi., kaina................... .

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, | 

nes jis vra plačiausiai skaitomas pinigaia siųskite::

$3.50
$2.00
$3.00
$3.50
$3.50

Reikalaukite pas visus spaudos 
platintojus arba užsakymus su

Liet. Radio Programa is stoties lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
WI.YN. 1368 kil. sekmadieniais 2:38
— 3:88 vai. popiet: liet. muzika, dai- j VrR pnenama visiems, 
uos Ir Miigdulės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponų Minko.
Hnltic Klorlst, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvė, 583 E. Rroadway, So. Boston 
27. Mass. Tel. Ro 8 8489. Ten pat 

'gaunama laikraštis “Draugas”.
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DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.

Skelbkitės “Drauge”’ Perskaitę “Draugą’
jį kitiems.

duokite
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Trečiadienis, 1957 spalio 9 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KOKĮ NEKILNOJAMĄ TURTĄ PIRKTI? Putnarn, Conn.
PR. SULAS. Chicatjo, IU. i Bendrabučio atidarymas

III
Trys pjtskolos rūšys

Vos spėjus seselėms atsikvėp

I — “>Ialioween Party” yra ruo Vengrijos sukilimas
šiama posto patalpose, 6816 So. i ° J
Western Ave., lapkričio 2 d. va- ■ (Atkelta iš 4 psl.,
kare. Įėjimas visiems nemoka-, ka buvo g metų mergytė „

niausią — 65 metų motina. Nė

jo Eminencija mažai ir lanko- 
komas. Du kartus buvo atvyku-' 
si jo motina.

MA L D A K N V G ft

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

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

Užsakymus adresuokite:

Kardinolas jaučiasi gana ge
rai, turi du kambarius: viename 

šant karstus, kurių viename gu- įsirengė koplytėlę, kur kas rytą 
Įėjo aštuonerių metų berniukas, laiko šv. piišias. Ambasados gy- 
jo motina, eidama iš paskos, ne dytojas prižiūri ir jo sveikatą, 
suraminamai verkė ir šaukė: i Dįeną praleidžia skaitydamas, 

studijuodamas ir rašydamas at
siminimus. Dažnai pasikalba su 
ambasados tarnautojais, kurie 
visada yra nuoširdūs, kad pa
lengvintų sunkų kardinolo vie
natvės gyvenimą.

mas.malonu teisinę kalbą jums iš
aiškinti paprastais sakiniais. Į jįjį’ pris[pilįė' jai;nai’s vpjdais - Postas yra nusistatęs šiais

1) KonvencionatM paskola. c) Gal, iškilti daug klausimų . metais prirašyti 100 naujų na-
Betkuris paskolos planas su is- (apie kuriuos Jus lkl s1q1 nePa’ Sekmadien,, rugsėjo 29 d., vi-'rių, todėl visų senųjų narių pa- 
taigos nuosavais pinigais. Si’galv°j°te!)- Ar Prie parduoda- sos pradėjome šv. mišiomis ir reiga yra patalkinti šiame dar-

paskola nei vyriausybės garan
tuojama, nei apdrausta paskola.
Šios minimos agentūros duoda
mos paskolos yra kelių rūšių* su 
įvairiais terminais, kurie pri
klauso asmeniško pirkėjo bylos 
reikalui.

2) FHA paskola, si paskolos 
rūšis yra Federalinės Namų Ad
ministracijos (Federal Housing 
Administration, kuri federali
nės vyriausybės garantuojama, 
kad morgičio davėjas (lender) 
nepraras išduotų pinigų. Kad 
gautumėt FHA paskolą, jūs tu
rite atitikti keliems reikalavi
mams, jų tarpe — norimos pirk
ti nuosavybę inspekciją. New 
Housing įstatymas, tvarkąs

ti nuo vasaros stovyklų, bendra-

mų namų priklauso sodo įran- bendra Komunija. Vėliau iškil- be. Visi pažjstantieji legionui “Ne, ne! Atiduokite mano sū 
kiai? Kas turi mokėti pirkimo mingu pusryčių metu mus pa- nepriklausančių karo veteranų1 nųį Neatimkite man jo! Mano

« M mroi O 11 1 rt 11 o lz O o A • JI___ A? J.    l l! Imetais mokesčius (taxes) — ar 
pirkėjas ar pardavėjas? Ar jūs
galėsite prisistatyti prie namų nauskaitė.

sveikino kun. Paulauskas, moti- turi daryti žygių juos pritraukti! vaikutis, mano vaikutis!.... 
na M. Aloyza ir dr. Ona Laba- j Don Varnas postą. Už naujų

narių prirašymą bus išduoda- i
porčius, ar statybos taisyklės to Vakaras atnešė ir lengvesnės mos specialios žvaigždės, nešio- 
nedraudžia? Ar perkami namai nuotaikos. Bendrabučio atida-' jamos prie kepurių.
atitinka vietos zonos ir staty
bos įstatymų reikalavimams? 
Jūsų advokatas gali į čia iškel
tus klausimus gali duoti teisin
gus atsakymus.

Svarbus žygis

Vienas iš svarbiausių žygių, 
tai pirkimo - pardavimo sutar
ties (angliškai vadinama Sales 
Contract) pasirašymas. Pir
miausia pasirašo pardavėjas, o 
po to — pirkėjas. Pasirašęs šią

rymo proga studentės ir moks- — Ubarte Stevens gražiai iš- 
leivės bendrai paruošė trumpą dažė posto pastato koridorių, o

FHA paskolų išdavimą, leidžia sutartį pirkėjas duoda depozitą> 
pirkėjams daryti mažesnius rankpinigius (angUšk. -Earnes 
įmokėjimus ir nustato ilgesnį j money)
paskoloms grąžinti termįną 'Šis

įvairią programą, kuri pradėta 
vaidinimu “Marija sumaišo kor
tas”. Labai dėkojame daktarei 
Labanauskaitei už vertimą ir re 
žisavimą. Pirmąją programos 
dalį baigė Sigutė Kavaliūnaitė, 
kanklėmis paskambindama ke- 

1 lėtą liaudies dainų.
Antroje dalyje studentės pa- 

' rodė savo talentus. Danutė Pa- 
reigytė padainavo “Kas berne
lio sumislyta”, o Rita Durickai- 
tė paskambino pianinu. Nebuvo 
pamiršta ir lietuvių literatūra. 
Violeta Mitkutė, Teresė Ivaškai-

Geriausia pasirašytą sutartį,^ k Gražina Paulikonytė jaut- 
padėtiį F,scrow—3-čųjų asmenų r.ft. paskaitė ištraukas iš B. 
pirkimo - pardavimo sutartyje Brazdžionio “Vaidila Valiūnas”, 
nedalyvaujančių - įstaigą. To- Valandėlei dingo šypsenos, ir 
kių įstaigų yra kiekvienamei

kituose posto pagražinimo dar
buose pasireiškė George Joni
kas, Jack Jatis, Adam Ander
son, Edward Miller ir Edvvard 
Stank. E. š.

Burna yra maža skylė, ta
čiau ji gali praryti namus su 
visu stogu. - — Žydai.

Kard. Mindszenty dar JAV 
'ambasadoje

Vengrijos valdžia neatleidžia 
kardinolui. Janos Kadar’ui kar
dinolas dar vis didžiausias prie
šas, revoliucijos kaltininkas. 
Tokiu būdu kardinolui Mindszen
ty nėra vilties, kol bus komuni
stinė valdžia, išeiti iš Amerikos 
ambasados Budapešte, kurios 
vilą sergsti dieną ir naktį rau
donoji policija. Fotografuoja1 
kiekvieną įeinantį,ir išeinantį.

DRAUGAS 
4545 VVest G8rd Street 

Chicago 29. III.

Perskaitę “Draugą” 
Uitiems'

duokite
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įstatymas taip pat leidžia išduo
ti speciales pašalpas aktyvios 
tarnybos žmonėms (įstatyme 
pasakyta for active servicemen ).
Šių paskolų išdavimo reikalu ; Riy yra KieKVlt;“a,IieĮ prieš akis atsistojo kenčianti Lie .
daugiau informacijų jūs galite mi®ste- į^ag<>je !®Jflga tuva. Sūdai modamos kelias dai

vadinasi Title and Trust Com- ne]es studentės užbaigė progra- 
pany. Escrow pradeda veikti giedriu tonu jį praėjo gra. 
po to, kai jūs, kaip pirkėjas ir gjoj jr kultūringoj nuotaikoj, 
pardavėjas, su jūsų advokatais, tUo įrodydarna kad bendrabu- 
sutinkate su transakcijos deta-i^yj(i nPg(jnga gabumų.

, lėmis- Pardavėjas padeda nuo- pQ programos įvyko iabaj 
S} G.1. paskolos. Sios pasko- ^vybės dokumentą (Evidencc | svarbus momentas bendrabučio 

los duodamos tiktai veteranams. of title), dokumentą (deed), iri yenime> būtent šių metų se. 
Pilnesnių informacijų galite kitus dokumetus, priklausančius
gauti Veterans’ Administration, jo morgičiui (jei buvo gavęs 
2030 W. Taylor St., Chicago, III. paskolą). Pirkėjas padeda savo 
(ir kituose miestuose); jei įmokėjimą (down payment) ir 
kreipsitės laišku, tai prašykite visus ‘dokumentus, susijusius 
brošiūrėlės “G.I. Loans to Vete- su morgičių prašymu, iš kurio 
rans — Question and Answers”. matyti pirkimo -'pardavimo pi- 

Kaip gaunama paskola niginis balansas.
Pirmiausia, kaip jūs surasite Tuo pačiu laiku pirkėjas krei- 

reikalingą paskolos planą, tada pįasį Title Guaranty Policy gau- 
jūs turite užpildyti aplikacijos, ti. Kai šis dokumentas yra pa- 
formą, kprįą galite gauti pasi- ruoštas naudoti naujo savinin- 
rinktoj paskolų agentūroje. Toj ko vardu, tada Chicago Title ..
aplikacijoj yra šie klausimai: and Trust kompanija paima vi- n°n 'arnas posto pastogėje

gauti iš Federal Housing Admi
nistration, Merchandise Mart 
Plaza, Chicago, III. (ir kituose 
miestuose), prašant žinių apie 
Title H Loans.

niūnės rinkimas. Beveik vien
balsiai buvo išrinkta stud. Al
dona Kalvaitytė.

Įspūdinga diena. Pasiaukoju
sios Viešpačiui, įsitikinusios, kad 
padidėjusiame mūsų būryje yra 
daug jėgų, mes žvelgiame į šiuos 
mokslo metus šviesiomis aki
mis. Ar yra ko stebėtis?

Chicagoje

a) Pinigų suma, kurią jūs- no
rite pasiskolinti.

są atsakomybę apmokėti senąjį _ Naujosios posto valdybos 
morgičių (jei pardavėjas tokį įvesdinimo iškilmės, įvykusios

b) Terminas ii sąlygos, ku- turėjd), apmokėti kitas išlaidas, rugsėjo 21 d., praėjo pakilioje
rių jūs prašote. kaip sutarta, — ir įteiks Title nuotaikoje. Iškilmes pravedė

c) Kredito rekomendacija. Guaranty Policy dokumentą pir-1 augštas Amerikos Legiono Cook
Jūsų esamos (eurrent) pajamos kėjui; kaip nuosavybės (ovvner- apskrities pareigūnas John L. 
ir pasižadėjimai. ,ship) įrodymą. Paukštis. Po oficialiosios dalies

c) Aprašymas nuosavybės, jūs nepadarysite klaidos, jei buvo gražios vaišės ir pasilinks- 
kuriai jūs norite gauti paskolą laikysitės šių dviejų paprastų minimas.
ir kurią jūs užstatote (pledge patarimų. Pirma, atiduokite sa- _  Juozas Karklys, posto iž
as security). vo advokatui visas pirkimo-par-Į dininkas iš Marąuette Parko

Gavusi iš jūsų aplikaciją pas- davimo sutarties smulkmenas, ’ persikėlė gyventi j Cicero. Da- j 
kolos agentūra paprastai siun- kad jis peržiūrėtų visus doku- bortinis jo adresas: 1338 So. i 
čia laišką specialiam komitetui, mentus ir kad patvirtintų, vis- įpth Ave., Cicero 50, III Jis i 
kad morgičio terminą nustaty- ką, ką jūs darote, kad tai yra §juo metu dirba elektros inžinie 
tų. Šis žygis atliekamas prieš tvarkoje. Antra, padėkite visus rįaus darbą.
paskolos išdavimą ir prieš pasi- dokumentus į Escrovv prie Chi- _  Jonas Montvilas, Edvar-
rašant paskolos dokumentus, cagos Title and Trust kompani- das gulaitis ir Alfonsas Pundys

paskutiniu metu buvo sergančių 
posto narių sąraše.

— Tradiciniai posto šokiai į- 
vyks spalio 19 d. Lietuvos Vyčių

EMILIJA TOLEIKIS 
MAZKIKAIIf:

Gyveno 6S24 S. ljiwml:ile Ave. 
Tel. RB 5-0474

MirA spalio 0 «)., 1457, 11:10 
vul. lyto, sulaukus pusėrf amž. 
Girna Lietuvoje; kilo iš Rietavo 
parų p.. Jankaičių km.

Amerikoje išgyveno 48 iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Stella Kocur, žęntas Mat- 
thevv, anūkai: Thomas ir Mary 
Jane; sūnus Alex, marti Emily, 
anūkės Joyce ir Judith, 2 bro
liai: Mykolas Mažeika, gyvenus 
PennsyUranijoje, ii Julius Ma
žeika. gyv. West Virginijoje, 
pusseserė Barbora Nakvos, jos 
vyras Jonus ir Jų šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys: Pul- 
karija Pikturnieųė ir Konstan
cija Vaičiulienė ir jų šeimos.

. Priklausė Apaštalystės Maldos 
Draug., hv. Pranciškaus Rėmė
jų Draug. ir Nukryžiuoto Jėzuus 
Seserų Vienuolyno Rėmėjų D-jai 

Kūaas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4^4.8 S. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks ketv., spalio
10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. P. M. Ne
kalto Prasidėjimo .parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

.Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, marti Ir anūikal.

laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayetto 3- 
3572.

A. A.

LOIJIS SEIMELIS
Gyveno 10411 N. Hermitage 

Av.-. Tel. AR 6-0141

Mirė spalio 8 d., 1957, 7 vai. 
vuk., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Skaudvilės miesto.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Emilija (Bartkutė), sū
nus Vincas; marti Bernice, anū
kas Tony. sūnus Justinas, mar
ti Preila, anūkai Fred, Robert, 
Mai gal i t, euristine Ir David, 
dukterys Emilija, ir Valerin 
Kopezyk, žentas Edvvard, brolio 
duktė Stella. Jankauskas, jos 
vyras Jonas lr jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

* Prikalusė šv. Juozapo Draug. 
ir Keistučio PaSalpos Klubui.

Kūnas bus pašarvotas treč.
6 v. vak. Gogolinski koplyčioje, 
1850 N. VVood St.

Laidotuvės įvyks penkt., spa
lio lj d., iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Gėlių prašome nesiųsti.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, marčios, žentas ir anūkai.

Uiidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. I.A 3-3572.

3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-6335

Yienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

z

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyėla 
REpabUe 7-8600 — 7-8601 Aatomobiliama vieto

Ttema, kuria cyvena kitose mle»to dalyaa; gausima 
koplyčia arčiau jūsų namų.

....   ............ — MI ,aip.m.»w - -■ -'■MVnmRMemmi

Šio komiteto rekomendacija 
duoda galimybės jums gauti 
reikiamą paskolą.

Jūsų namai — jūsų nuosavybė*
Kai jūs perkate namus, jūs

jos.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu lr pelninga. t

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugomą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE, 1410 S0. 50th AVE 

CHICAGO, ILL. CICERO. ILL.
Telefonai GRovehili 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELIHYtl* fsan{i“> 1™ 47 irCamp 

,v» : . bell gatvių. Čia bus gera muzi-
jsigyjate nuosavybę, kuri dide- Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- ka, puikūs užkandžiai bei gėri-

--- —. — _ I - • m « a V-a vv D r, o ix 1 I   1 - - -3   J. •  • L? i  __ _   _ . ja su kiekirienu bankan skolos 
grąžinimu (mėnesiniu įmokėji- 
mu). Negalvokite apie savo 
morgičių, kaip kad jūs būtumė
te paskolinę pinigus vėles
nėms išlaidoms apmokėti. Ge
riau galvokite apie mėnesinius 
įmokėjimus, kaip jūs kad darė
te su nuomos pinigais — tik su 
tokiu svarbiu skirtumu, kad su 
kiekvienu įmokėjimu didėja jū
sų namų turto vertė. *»

Galutinis sutarties sudarymas

Jeigu jūs norite viską teisin-il 
gai sutvarkyti, tai jums reikėtų 
pirmiausia pasikalbėti susavo;| 
teisiniu patarėju — advokatu.

Advokatas jums mažiau kaš
tuos, negu kad galimi iškilti I 
nesusipratimai. Čia nurodysime I 
keletą reikalų, kuriems išaiškin
ti reikalingi teisininko patari
mai. Pavyzdžiui:

a) Jums bus patiekta nemaža 
dokumentų, kuriuose reikės 
jums pasirašyti. Ar jūs turite 
visus pasirašyti ar ne? Jūsų 
advokatas duos jums teisingą 
patarimą.

b) Terminai ir sakiniai, kurių 
rasite šiuose raštuose, bus jums 
svetimi ir nesuprantami. Jūsų 
advokatas viską žino ir jam bus

ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd Street 

Telef. PK 8-0833 ir PR 8-0834

mai. Atsilankyti yra kviečiami 
j ne tik posto nariai, bet taip pat 
: ir jų draugai bei pažįstamieji.

VINCENTA ŠERAUSKAS
(CIKANAURKAITft)

Gyveno 4344 S. Hermitage Ave. Telef. YA 7-1671
Mirė spalio 6 d., 1957, 3 vai. vak. popiet, sulaukus senatv.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Nedžiugių parap.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Harriet Kauffmann, 

žentas Fred, sūnus Walter, marti Sophie, 8 anūkai: Harriet 
Niemiec, jos vyras Edward, Sister M. Bernadine, Fred Kauff
mann, Walter Kauffmann, Frank Kauffmann, Christopher še- 
rauskas, Margaret Mary šerauskas ir Joseph šerauskas, ir 
proanūkas Edvvard Joseph Niemiec. Švogeris Boleslovas še-' 
rauskas, jo žmona Viktorija, švogerka šerauskas ir jų šeimos. 
Brolio ir sesers vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Elzbietos Draugijai.
Kūnas pašarvotas namuose, 4344 S. Hermitage Ave.
Laidotuvės jvyks ketv. spalio 10 d., iš namų 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bos 
nulydėta, j.šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
anūkas.

Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir pro-

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis, Tel. Y A 7-1741

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vice PresMem

6819 So. Western *ve Tel. GRovehUl 6-3746

* l j į,

l paminklų patalpa* lr atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu

Atdara kaadlen Ir aekmadienlala nuo • vai. ryto lkl E rai popiet
IAHIRINKITF DABAR — BFH PAHTATYTA KAI’INIŲ DIRNOJ1CI 

JOKIO IMOKIJ1MA M1UMOK ran c KAPINIO DIENOJ®.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIlCAIiOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 

i mus.

vsose Chicagos ir 

Roselando dalyse 

tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
669 VVest IKth STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYKI
1640 W IHth S7 KEF/I

ZUDYCKI
VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET , RFpubih 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 501h Ate OLympie 2-6245 ir TOwnhaO 3-9687
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X Kunigų Vienybes Chicagos 
provincijos labai svarbus susi
rinkimas įvyksta spalio 10 d. 3 
valandą p.p. Šv. Kryžiaus para
pijos klebonijoj.

X Lietuvos vėliava plėvesavo 
tarpe 48 kitų vėliavų konsulia
riniame baliuje Conrad Hilton 
viešbutyje spalio mėnesio 4 die
ną. Ji buvo beveik pačiame vi
duryje: iš vienos jos pusės bu
vo 27 vėliavos, o iš kitos 20, ne
skaitant Amerikos vėliavos. Vė
liavos buvo sutvarkytos pagal 
konsulų rangą, ir senioritetą. Ta 
pačia tvarka ir konsulai su žmo 
nomis ar palydovėmis sumarša- 
vo į banketo-baliaus salę, šve- 
čiams jau esant prie stalų. Lie
tuvos konsulas Petras P. Dauž
vardis su žmona buvo pirmieji 
po generalinių konsulų. Juos
sekė 20 kitų konsulų. Visi ge- nio nugalėtojo vardą. Visidžiaug 
neraliniai konsulai, bei konsulai smingai pritarė minėjimo rengi- 
ir vicekonsulai buvo pristatyti mui ir įjungė j darbą. Jų ido- 
publikai jiems įmaršuojant į sa-

CHICAGOS ŽINIOS
Ką čikagietis matė Kinijoje buvo nei užmuštų, 

Dienraštis “Sun-Times” įsi- suzeis^'
nei sunkiau

Keliaudami po komunistų kra 
štus amerikiečiai dar labiau pa
juto, kaip JAV santvarka yra 
demokratiška, kaip čia vyriau
sybė yra žmonių remiama ir ga
li būti piliečių keičiama, kaip čia 
žmonės sumanūs ir kaip čia su
kūrė geriausią pasaulyje buitį.

lę. 48 valstybių konsulai su pa
lydovėmis sudarė ypatingą įspū
dį: vyrai frakuoti ir su įvairiais 
medaliais bei ordinais, o ponios 
su daugiaspalvėmis balinėmis 
sukniomis. Jie formaliai pradė
jo balių valsu. Po kelių minučių 
įsijungė į šokį ir svečiai.

Baliuje buvo per tūkstantį 
žmonių. Jų tarpe, gub. Straton 
su žmona, generolas Arnold, ad
mirolas Forrestel, ir kiti augš- 
tieji asmenys su žmonomis. Iš 
lietuvių buvo apie pora tuzinų, 
k.L Jonas Pakel su šeima, dr.
Eisin, teisėjas Wells, adv. C. P.
Kai, inž. Bartkus ir k.

X Alice Stephens, vedėja an
samblio ir nuolatinė Dainų šven 
čių pirmininkė, vyksta į šv. Be- 
de kolegiją spalio 26 d. praves
ti demonstraciją lietuviškų dai
nų su dalimi savo ansamblio.
Ten randasi vienas studentas,
Martinas Santoski, kuris buvo 
taip sužavėtas Dainų šventės kiuoja ką tik pasirodžiusi Lietu
programa, kad jis pats nutarė 
suorganizuoti lietuvišką chorą 
nors ten yra mažai lietuvių. Ta 
dieną bus pravęsta lietuviškų 
dainų programa su studento 
Santoski naujai suorganizuotu 
choru ir Alice Stephens daliniu 
ansambliu. Tas lietuviškas va
karas bus žinomas kaip “Lithu
anian Nite” ir kolegijos vado
vybė nuoširdžiai remia visą pa
rengimą. Dar be toi, daug žy
mių svečių iš apylinkės miestų 
yra sukviesti dalyvauti šiame 
parengime. Matosi kiek ir ko
kių gražių rezultatų gali pasi
rodyti po tokios didelės dainų 
šventės, šis jaunas studentas y- 
ra jaunas amerikietis kuri-o tė
vai yra amerikonai ir gyvena 
Šv. Kryžiaus parapijoje, Chi
cagoje.
. X Cicero mieste yra organi
zuojami anglų kalbos kursai va
karais. Norintieji kursus lanky
ti registruojasi šv. Antano pa
rapijos bibliotekoje pas Gr. Bab- 
rauskienę šį trečiadienį nuo 6- 
8 vai. vak. ir sekmad. nuo 9-1 
vai. dieną. Kursų mokestis mo
kamas registruojantis. Kursus 
organizuoja Cicero Lietuvių Ben 
druomenės valdyba.

x Į Lietuvių Gailestingųjų Se 
serų S-gos koncertą-balių įvyk
stantį š.m. spalio 12 d. 8 vai. v. 
We8tern Ballroom salėje, 3504 
So. Westem Avė. staliukus ga
lima užsisakyti iš anksto telefo
nais pas: sea. Vaičienę, OLym
pic 2-6990, sės. Strimaitienę, LA 
3-1172, sės. Endrijonienę, WA 
5-2221. •

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbti* ‘DRAUGE’ apsimoka
nes Jla yra plačiausiai skaitoma*
lietuvių dienraštis, o skelbimu

yra r-***™™* viwt«ma 
oooooooooooooooooooooooooo*

X Aplankykite senelius šį sek 
madienį. Marija Dzimidas, 7151 
S. Troy St., rengia Holy Fami
ly viloje, 123 St. ir La Grange 
Rd., Orland Parke, parengimą. 
Svečiai gražiai pasivaišins ir ta 
proga parems senelius. Komi
tetą parengimui rengti sudaro 
Berniee Gedvilas, Ida Eicas, 
Barbora Navickas, Mary Bub- 
ness, Mary Thomas. Parengimo 
vedėjas bus Anthony Kataus
kas. Charles Zulanas, Anne 

I Pūliam. A. Katauskas atliks į- 
domią programą ir įdomiai už
ims svečius. Atvykite spalio 13 
į senelius ir suteiksite jiems ir 

i sau džiaugsmo.
I

X Lietuvos krepšininkų lai
mėjimo 20 metų sukakčiai pa
minėti komitetą sudaro dr. St. 
Biežis, (pirm.), St. Daunys, J. 
Vaičiūnas, A. Antanaitis, Valo- 
nis, A. Lingytė, V. Adamkavi
čius, E. šulaitis ir Z. Dailidka. 
Komiteto nariai aplankė F. 
Kriaučiūną H. Petraitį, K. Sa
vicką, J. Jurgėlą, Z. Puzinaus- 
ir kitus žymiuosius sporto ve
teranus, kurie prieš 20 m. Lie
tuvai iškovojo Europos krepši-

Čia matyti karo pajėgų suprojektuota raketa Farside, kuri bus 
šaunama j mėnulį. Pirmą etapą nuskridus raketai, ją varys nauji 
sprogimai. Raketa pasiekus mėnulį nenusileis, bet apskries jį ir 
grįš į žemę, gi per televizijos aparatą raketa siųs menulio vaizd- 
dus. Raketos paleidimui baigiama pasiruošti. (INS)

mius pasakojimus matysime lie
tuvių spaudoje ir girdėsime per 
lietuvių radijo valandėles.

X Severinas Krutulis, jau tre
ti metai kaip insuranee broker, 
atidarė savo apdraudos skyrių 
Šimkus Real Estate, 4259 So. 
Maplevvood Avė. Krutulis lan
ko Chicagos universitete speci
alias insuranee paskaitas, tad y- 
ra draudimo specialistas ir tuo 
reikalu kompetentingas duoti 
patarimus.

Šimkus savo Real Estate vis 
plečia. Be namų pirkimo-parda
vimo šioje įstaigoje yra ir sta
tybos bei namų remonto sky
rius.

Naujiems verslininkams dar
bas vyksta sėkmingai.

X Patuštinkime lietuviškus 
knygynus ir papildykime savoi 
knygų lentynėles naujomis kny- j 
gomis. Šalia senesnės Lietuvių1 
poezijos antologijos tegul įsiri-

dėjo straipsnį čikagiečio Daniel 
M. O’Connell, 25 m. amžiaus 
jaunuolio, turinčio bakalaurea
to laipsnį iš Illinois universite- 
tt ir magistro laipsnį, gautą Chi 
cagos universitete. Jisai yra iš 
dalies invalidas, vaikšto pasi
remdamas kriukiais, nes jį su
žalojo polijo liga, tačiau tai ne- 
sukliudė jam vykti į vadinamą 
Jaunimo festivalį Rusijoje ir 
vėliau, net be leidimo iš JAV, 
pasiekti Kiniją.

vių beletristikos antologija, ku
rioje rasite visus vyresniuosius 
mūsų rašytojus — nuo Daukan
to Valančiaus ligi Karpiaus ir 
Aukštaitės.

X Marijos Augštesniosios mo 
kyklos motinų klubas rengia 
arbatėlę spalio 18 d. 7:30 vai. 
mokyklos salėje. Vakaro vedė
ja bus klubo vicepirmininkė 
Thomas Ligocki, jai padės Carl 
Bayens, S. Andreski, F. Wad- 
dich ir J. Leonard. Klubo pir
mininkė Thomas Sapit, irgi 
stengiasi, kad arbatėlė pavyk
tų.

X Stud. Onos Ališytės, 1410 
S. 49 Avė., novelę “Vėju nuskri 
dę paukščiai” iš “Ateities” žur
nalo persispausdino Australijos 
lietuvių “Tėviškės Aidai”. Onu
tė yra Chicagos Jaunimo Lite
ratūros būrelio narė, gražiai be
sireiškianti spaudoje.

X K. Vasiliauskas, Cicero gy 
ventojas, dabar randasi Vetera
nų ligoninėj ir džiaugiasi, kad 
turi nuolatinius lankytojus J. 
Vaišnorą ir P. Šiaučiūną.

X Amerikos Lietuvių Taryba, 
Chicagos skyrius ruošia savo 
metinei konferencijai, kuri įvyks 
lapkričio 17 d. Lietuvių audito
rijoj.

X Tadas Kazimieraitis, 4920
W. 14 St., Lituanica svetainės 
savininkas, buvo susirgęs, ta
čiau sveiksta ir dirba.

X Juzė šukulienė, Cicero gy
ventoja, grįžo iš ligoninės ir 
sveiksta dr. P. Kisieliaus prie
žiūroje.

X Adv. dr. Kazys ir Elena 
Šidlauskai susilaukė praeitą šeš
tadienį dukrelės. Šidlauskai gy
vena Marųuette Parke. Advo
katas Kazys savo teisių prak
tikos vietą turi 2501 W. 69 St.

Terorizavo žmones 
televizijos įtakoj

Keturiolikos metų berniukas, 
po vidurnakčio žiūrėjęs per tele-

Savo straipsnyje jis rašo, kad • viziją rodomą filmą “Prievartos 
kelionė į Rusiją ir į Kiniją iš- Į veiksmas” taip buvo paveiktas, 
bloškė iš jo galvos prielankias kad nebegalėjo užmigti ir nuė- 
idėjas, turėtas tų kraštų sant- jęs į rūsį susirinko savo plėši- 
varkai. Jis turėjęs progos džypu mui reikiamus įrankius ir įsi- 
pavažinėti po Kinijos priemies
čių rajonus ir stebėti, kaip te
nai kinai gyvena labai nesvei
kose, skurdžiose sąlygose. Tro
bose laksto gyvuliai, vaikai ne
turi drabužių, moterys verda 
priešistoriniuose puoduose. Jiem 
buvo rodomos statybos, bet jos 
daugiausiai išsilikusios iš japo
nų okupacijos. Daug kur geria
mas vanduo imamas iš upės, ku
rioje baltiniai skalbiami, kur gal 
net iš išviečių vanduo nuplauna
mas.

Jis lankėsi automobilių fabri
ke, kur mašinos dovanotos Ru
sijos. Gaminami ten sunkveži
miai. Mūsų lankytojas tikėjosi 
matyti bent vieną pagamintą 
lengvąją mašiną, tačiau tokių 
dar negaminama ■
plieno.

Daugelyje mokyklų ir fabri
kų dirba asmenys, išsimokslinę 
JAV-se.

D. O’Connell pasipiktinęs tais 
gausiais melais apie JAV, sklei
džiamais Kinijoje. Daug kalba
ma apie JAV imperializmą, ka
ro kurstymą ir tt. Kinų laikraš
čiuose spaudinami straipsniai ir 
paveikslai, vaizduoja, kad JAV 
žmonės gyvena skurde, alkyje.

Jis pasakoja, kad į Rusiją bu 
vo išvykęs 41 jaunas amerikie
tis, ir jie būdami tris savaites 
Maskvoje, savaitę keliaudami 
transsibiriniu geležinkeliu ir ke
turias savaites važinėdami po 
Kiniją atvažiuosią daugelis pasi- 
gydę nuo raudonumo.

Amerikiečiams padarė slėgian 
tį įspūdį, kai jie patyrė, jog vie
name miestely buvo sušaudyti 
trys asmenys, vadovavę studen
tų maištams, kuriuose visgi ne

laužė į namus Clarence Kielma, 
7027 Dobson, Niles priemiesty. 
Įsiveržė prieš ketvirtą valandą 
ryto. Sukilo visi šeimos nariai, 
kurių buvo keturi, ir pradėjo su 
tuo užpuoliku grumtis. Jis mat, 
įlindęs per rūsio langą, visų pir
ma įėjo į Dennis Kielma, 12 m., 
miegamąjį. Šis nubudęs su tuo 
plėšiku susiėmė. Išgirdusi 
triukšmą atsiskubino motinar 
atbėgo tėvas, pagaliau prisijun
gė ir 19 m. amžiaus duktė. Kol 
vyko grumtynės su jaunu plėši
ku. motina pašaukė policiją, ku
ri atvyko dar grumtynėms ne
pasibaigus ir piktadarį suėmė,.

Paaiškėjo, kad jau ir anks
čiau tas jaunuolis buvo paste
bėtas vagišaujant. Kielma tė-

neturima vas ir sūnus gavo pirmą pagal
bą ligoninėje, tačiau jų žaizdos 
nėra pavojingos.

. Senukas nuvijo plėšikus
Trys ginkluoti plėšikai įsibro

vė į- Illinois Brick Co. įmonę, 
123 ir Cailfornia, Chicagoje. 
Juos pastebėjo sargas Charles 
Clevcr, 82 m. amžiaus senukas. 
Sargas pradėjo plėšikus ata
kuoti, trenkdamas į juos kumš
timis. Plėšikai su juo mušda
miesi jį kiek sužeidė bet vistiek 
išsigandę pabėgo. Sargas su
žeistas lengvai

Planavimo paroda
Illinois Technologijos institu

te nuo šiandien iki pirmadienio 
kas vakarą nuo 4 vai. iki 6 vai. 
vai. Crown Hali patalpose, 10 
W. 34 str., Chicagoje, bus pa
roda įvairių planavimo braiži
nių, atgabentų iš pirmaujančių 
šio krašto bos rūšies įstaigų.

Apie rusų paleistą mėnulį
1

Chicagos universiteto fizikas 
dr. J. A. Simpson, vienas iš dvie 
jų amerikiečių, pakviestų į Tarp 
tautinių Geofizinių Metų komi
tetą, ryšium su rusų paleistu 
mėnuliu pareiškė, kaa tai ženk
las, jog jie turi išvystę tobules
nę skaičiavimo mašiną ir yra ge
rai pažengę technikoje. Simpson 
mano, kad rusai čia panaudojo 
įtaisą, panašų į tą, kuris būtų 
naudojamas tarpkontinentinėms 
raketoms leisti.

Simpsonas abejoja, kad šis 
mėnulis galėtų suteikti daug in
formacijų. Tai daugiau eksperi
mentinis. Jis gal perduoda į 
žemę signalus, atskleidžiančius 
jo paviršiaus temperatūrą, in
formuoja apie erdvėse sutinka
mų dulkelių kiekį ir dar keletą 
smulkių dalykų.

Chicagoje, Sherman viešbuty
je, vyksta JAV elektronikos spe 
cialistų pasitarimai. Ant viešbu
čio stogo Armour Tyrimų įstai
ga pastatė įstaisus, kurie per
duos to paleisto dirbtinio mėnu
lio garsą. Garsą reiškiantieji 
brūkšniai bus galima matyti 
specialiame įtaise. Konferenci
joje dalyvauja apie 10,000 tos 
šakos mokslininkų ir pramonės 
atstovų.

Gydo nuo arthritis
Prie Cook apskrities ligoni

nės esančio tyrimų instituto 
mokslininkas dr. Eug. Traut 
pareiškė, kad apie 70% sergan
čių arthritis liga gali išgyti vi
siškai, — apie 10% gali žymiai 
pagerėti ir apie 15% gali šiek 
tiek pagerėti ir tik apie 5% ser
gančių ta liga mažai tegali tikė
tis pagerėjimo. Esą labai svar
bu kuo anksčiau tą ligą gydyti. 
Pagerėjimas ateina vartojant 
medikamentus, ligoniui tinka
mai ilsintis, jį masažuojant, šil
dant, kaikuriaiš atvejais panau
dojant ir ACTH bei kortizoną. 
Arthritis ligos priežastys tikrai 
nėra žinomos.

(Apiplėšė teatre
Central Park teatre, 3535 

Roosevelt Road, Chicagoje, nak
čia į pirmadienį banda paauguo 
lių užpuolė moterį Ruby Marš, 
jos dukterį ir žentą. Juos ap
mušė ir atėmė $100. Prie teat
ro buvęs policininkas bandė jau
nus banditus sulaikyti, tačiau jų 
gauja buvo beužpuolanti jį, no
rėdama nuginkluoti. Policininkas 
iš jų išsiveržęs ginklą padėjo į 
pinigų seilą ir greit pasaukė 
daugiau policijos. Atlėkė tuzi
nas automobilių. Policija suėmė 
16 metų moksleivį James Shu- 
mate ir tuojau išvyko kitų su
semti. .

Mokyklų tarnautojų 
susižeidimai

Šiemet Chicagos miesto mo
kyklų tarnautojų (ne mokyto
jų) susižeidimai ir dėl jų pra
leistos darbo dienos miestui kai
navo $83,391. Tos nelaimės į- 
vyko krintant nuo kopėčių, pa
slydus ant laiptų, persipjovus 
pirštus užkandinėse, įkritus į a- 
kis krislui.

Investiguoja politikierių 
mokesčius

Pirmadienį Chicagoje papildo
mai iššaukta į federalinės paja
mų mokesčių investigacijos į- 
staigą 73 čikagiečiai — pavie- 
nai asmenys ir atstovaujantieji 
savo firmas. Tai vis daugiausia 
įvairūs politikieriai. Bus tiria
ma, ar jie tiksliai sumoka sa
vo pajamų mokesčius.

Mirė laikraštininkas
Chicagos laaikraštininkas Vic 

tor Weinshenker, 68 m. am
žiaus, Milwaukėjc stebėdamas 
sporto sungtynes, mirė gavęs 
širdies ataką. Buvo daug kclia- 

i vęs po Europą, pasižymėjo sėk
mingu žinių rinkimu.

“Drauge"!

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Arnoldas Vokietaitis, jau
nas dainininkas iš New Yorko, 
užvakar pasirodė “Arthur Dod- 
frey Talents Scouts” programe 
ir laimėjo pirmą vietą toje prog 
ramoje. Arnoldas yra buvęs J. 
A. Valstybių kariuomenės or
kestre dainininku ir praeitą va
sarą dainavo ne viename muzi- 
kaliniame veikale. Jo balsas y- 
ra gražus ir asmenybė tikrai 
nepaprastai graži ir yra girdė
ta, kad nesykį yra pasirodęs lie 
tuvių tarpe New York apylin
kėje.

VOKIETIJOJ
— Centrinės užsieniečių pabė

gėlių organizacijos Vokietijoje 
(Zentralverban der Ausiaendi- 
scher Fluechtlinge in der Bun- 
desrepublik Deutschland e. V., 
sutrumpintai — ZAF) valdyba 
š. m. rugsėjo 11 d. posėdžiavo 
Duesseldorfe. Lietuvių Bendruo
menei Vokietijoje atstovavo K. 
V-os vicepirmininkas K. Dran
ga ir K. V-bos įgaliotinis Nord- 
heim — Westfalijoje tėv. Kons
tantinas.

Be bėgamųjų reikalų, svar
biausiu programos punktu buvo 
susiartinimo patalpų atidary
mas Duesseldorfe. “Gemein- 
schaftsraum der Auslaendischen 
Fluechtlinge” vardu š. m. rugsė
jo 19 d. atidaryta būstinė, ku
rioje Duesseldorfe ir jo artimiau 
siose apylinkėse gyveną užsienie 
čiai tremtiniai galės daryti įvai
rius parengimus ar leisti laisva
laikį. Ši būstinė randasi Duessel 
dorfe, Deichstr. 11 a. Patalpos 
įrengtos ir bus išlaikomos FECS 
lėšomis. Klubo patalpose yra ra
dijo ir televizijos aparatai, pa
tefonas su gausiu rimtos ir pra 
moginės plokštelių muzikos rin
kiniu, įvairūs žaidimai — šach
matai ir pan. Be to, įrengiama 
biblioteka ir skaitykla su visų 
dalyvaujančių tautybių knygo
mis bei spauda. Knygas biblio
tekai pateikė centriniai bendruo 
meniniai organai, o dalinai jų 
įsigis pats klubas FECS skirto
mis lėšomis. Ten pat savo biu
rą turės ir ZAF, kuriai yra pa
vestas ir visos būstinės administ 
ravimas.

Šiai susiartinimo būstinei pa
puošti K V paskolino iš Vasario 
16 gimnazi jos gautų ant 14-kos 
didelių lakštų suklijuotų moki
nių piešinių. Taip pat KV neri
botam laikui paskolino pradžio
je 35 lietuviškas knygas, ir pa
laipsniui lietuviškoji bibliotekos 
dalis bus plečiama.

ZAF posėdyje dalyvavęs FEC 
S atstovas K. R. Turner pabrė
žė, kad jo įstaiga sudaro čia tik 
rėmus. Pačių užsieniečių reika
las bus parodyti, ar jie sugeba 
tuos rėmus pripildyti reikiamu 
turiniu. Būstinėje galės būti or
ganizuojamos paskaitos be dis
kusijos, galima bus daryti įvai
rius kitus parengimus, rengti 
šokius bei kitus jaunimo pasi- 
linksnimus. Taip pat susiartini
mo būstinėje bus filmoms rody
ti aparatas ir pagal galimybes 
organizuojamos paskaitos ir būs

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

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 Chieagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

Atidaryta: pirmadieniais lr ketvirtadieniais 9—-9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

tinėje paskiros tautinės grupės 
galės daryti savus susirinkimus.

Jei per tam tikrą laiką paaiš
kėtų, kad tremtiniai šiomis gali
mybėmis nesinaudoja, FECS būs 
tinę vėl likviduos. Šia proga KV 
prašo Duesseldorfe ir jo artu
moje gyvenančių lietuvių domė
tis šiuo įrengimu ir naudotis juo 
aktyviai tiek tarpusaviam ben
dravimui, tiek santykiavimui su 
kitomis tautybėmis. Duesseldor- 
fo lietuvių apylinkės pirminin
kas R. Drinkmanas ir Lintorfo 
lietuviškos vargo mokyklos ve
dėja A. Boehm-Krutulytė yra 
paprašyti imtis iniciatyvos, kad 
vietiniai lietuviai susipažintų su 
šia kultūrinės bei socialinės veik 
los būstine ir ją lankytų.

Pasinaudodamas Duesseldor
fe buvimo proga, KV vicep. K. 
Dranga lankėsi pas vietinės ben
druomenės apylinkės pirmininką 
ir vargo mokyklos vedėją. Bu
vo kalbėta čia apie vietinės ben
druomenės reikalus ir tartasi 
dėl santykiavimo su KV pagy
vinimo.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— DBLS skyriaus vaidyba 

rūgs. 21 d., pasitelkusi geros 
talkos, surengė šaunią Tautos 
šventę. Paskaitą skaitė iš Lon
dono atvažiavęs kun. A. Kaz
lauskas. Po to įvairią programą 
patiekė Bradfordo “Atžalynas”. 
T. Burokui diriguojant, choras 
sudainavo įvairių dainų, o atski
ri jo nariai davė kitų įvairumų. 
Žmonių buvo suvažiavę ir iš ar
timesnių kaimyninių vietovių. 
Vietos DBLS skyriui sėkmingai 
vadovauja Žukauskas.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS*'
1545 W. 63ld Street, Ohicego 29, DL
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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.

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

Užsakymus ir ršnisrus siuskit:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street
Chicaao 29. III.
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LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
(VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE. VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:
“D R A U G A S”

4545 West 68rd Street, 
Chicagd 29, III. 

Platintojams duodama nuolaida


