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Pakeliami procentai už paskolas nuosavybėms
Jugoslavija ir Tito

Stalino laikais ir šiandien
iu Rusijos ir Jugoslavijos delegacijos rugpjūčio 1 ir 2 dienomis 
turėjo pasitarimą Rumunijoje. Jos sutarė dėl abiejų kraštų komu
nistų partijų bendradarbiavimo ir tarpusavio pasikeitimo žiniomis. 
Ten būk buvę paliesti bendradarbiavimo būdai ir aptarta tarptau
tinė padėtis.

Galimas dalykas, kad šiuo me
tu liko nenusakyti kaikurie klau 
eimai, kurie palikti ateičiai abie
jų kraštų komunistinėms delega
cijoms svarstyti. Net ir labiau
siai tikėję Tito atsivertimui bei 
glaudžiam bendradarbiavimui su 
vakariečiais turi pripažinti, kad 
raguota avelė bando pabėgti į 
savąjį gardą Maskvoje.

Maskviškėje delegacijoje už
tinkame N. S. Chruščevą, A. I.
Mikojaną ir Otto Kuusinen, Suo
mijos išdaviką, buvusį Karelijos 
„respublikos prezidentą“, kuris 
šiandieną yra kompartijos prezi
diumo tikruoju nariu. Belgrado 
delegaciją sudarė Tito ir jo arti
miausi talkininkai „vicepreziden 
tai“ — E. Kardelį ir A. Ranko- 
vič, kurie ilgas savaites praleido 
Rusijoje. Aišku, jie neveltui ten 
sėdėjo. Po maskviškio valymo 
jiems prasivėrė durys tartis su 
Chruščevu, kuris prieš dvejerius 
metus pradėjo jieškoti paklidu- 
sios juodgalvės.

Tito po valymų Maskvoje
f Tik ką paryškėjus įvykiams 

Maskvoje telegramų agentūra 
Tanjug liepos 3 d. paskelbė pra
nešimą, kuriame reiškiamas pa
sitenkinimas ryšium su Chrušče- 
vo laimėjimu. Titui nebuvo neži
nomi nesutarimai Kremliuje. Jis 
Pula mieste 1956 m. lapkričio 
11 d. kalboje nurodė: „Nereikia 
tragiškai vertinti, kai sovietiniai 
Vadai turi skirtingus požiūrius į 
Rusijos santykius su kitais kraš 
tais pav. Vengrija ar Lenkija, 
nes klaidingai nusistačiusi tik 
maža grupelė, kuri stengiasi sa
vo nuomonę primesti daugumai.
O grupelę sudaro stalininkai. Ta 
čiau ir šiose sąlygose yra gali
mybė, jog sovietuose vyraus be
siektą atsikratyti Stalino valdy
mo būdų, beeiną į demokratiją 
ir benorį naujų santykių su so- 
cialietiniaiis kraštais“.

Brioni pasakytoje š. m. balan
džio 18 d. kalboje kiek pasipūtu
siai taria, kad sovietų draugai 
įsitikins, jog „Jugoslavija tvir
tai laikysis savo linkmės“. Ku
rios linkmės? Savotiško, toli ne- 
pažangaus kolektiviško ūkio, re 
ligijos persekiojimo, ūkiško nu- 
sigyvenimo ar nuolatinio žaidi- 
mo su rytais ir vakarais žiūrint 
dienos naudos?

Nesutarimai su Maskva

Restauruos bažnyčias
VARŠUVA, rugp. 6. — Len

kijos spaudos agentūra iš Mas
kvos praneša, kad Lietuvoje bū
sią atnaujinta apie 50 bažnyčių. 
Tai kainuosią apie 2.5 mil. rub
lių. Tą darbą atliks 300 Lietuvos 
dailininkų. Jie restauruos ir šv. 
Jono bažnyčią Vilniuje, kuri pa
statyta 15 šimtmetyje.

, Gen. Draha Mihailovičiaus, va 
dovavusio Serbijos četninkams, 
dėl vidaus sąlygų ir užsienio 
spaudimo pralaimėjimas pravė
rė duris įsigalėti darbininkijos 
atstovui Tito Broz. 1941 m. jis 
vadovavo 800,000 partizanų, ir 
kurį metą sulaikė 40 vokiečių di
vizijų. Jugoslavija susideda iš 
septynių kraštų: Serbijos, Kroa
tijos, Slovėnijos, Montenegro, 
Bosnijos, Hercogovinos ir dalies 
Makedonijos. 17 mil. gyventojų 
išpažįsta* skirtingus tikėjimus. 
Ūkiniu požiūriu atsilikusi sritis. 
Iki 1941 m. pramonė, transpor
tas ir daugelis dvarų priklauBė 
AKrageorgevičių šeimai. Vienas 
kraštutinumas iššaukė kitą — 
Kbmunizmą.

Raudonoji Jugoslavija sukėlė 
netikrumą kaimynuose, kurie pa 
škubomis pradėjo jieškoti sau
gumo. Nelauktai įvyko lūžis tarp 
Maskvos ir Belgrado. Buvęs ko 
minformo pirmininkas Tito 1948. 
6. 28 buvo Stalino pasmerktas. 
Jis pasmerktas, nes nenorėjo pa

tapti maskviškės kolonijos admi
nistratorium. Jis buvo pasmerk
tas, nes siekė savistovumo ne tik 
krašto ūkyje, bet ir užvaldyti 
Makedoniją, kurią Stalinas 1947 
m. rugpjūčio mėn. buvo padova
nojęs Bulgarijai. Stalinas laukė, 
jog jo pasmerkimas paklupdys 
Tito ir atgailavus privers grįžti 
maskviškėn globon. Ši viįtis te
buvo viena iš didžiųjų jo padary
tų klaidų, o ji vertė Belgradą 
jieškoti paramos pas „kapitalis
tinę hidrą“ — JAV.

Parama komunistinei 
Jugoslavijai

Tito atsiskyręs nuo Maskvos su
gebėjo padaryti staigų posūkį ir 
sukurti nepaprastą propagandą 
JAV. Išdavoje komunistinis 
kraštas nuo 1949 m. gavo per 
1 bilioną dol. paramos. Komu
nistinė santvarka buvo išgelbėta. 
Vakariečiai net toliau sugebėjo 
eiti ir įjungti kitus laisvus kraš
tus į talką Jugoslavijai. Tokiais 
talkininkais buvo ne tik Anglija, 
Prancūzija, bet ir jos kaikurie 
kaimynai, pav. katalikiškoji Ita
lija. Tito mokėjo panaudoti Ame 
rican Export - Import Bank, In
ternational Monetary Fund ir 
Bank for Reconstruction and 
Development, naujoms pasko
loms gauti.

Vakariečiai rėmėsi klaidingo
mis prielaidomis, jog jie galės 
komunistinę Jugoslaviją išgelbė
ti iš komunistinio tvano. Jie ti
kėjosi savo tikslams panaudoti 
30 Jugoslavijos divizijų ir jos te
ritoriją įskaičiuoti į strateginį 
žaidimą. Kai Triesto klausimas 
buvo „išspręstas“, 1954 m. rug
pjūčio mėn. Jugoslavija buvo pri 
imtą į „kapitalistinių hidrų“ ka
rinę santarvę, kurios sudarė 
Graikija, Jugoslavija ir Turkija. 
Šiuo būdu Jugoslavija jau atsi
dūrė prie slenksčio Nato, kurios 
uždavinys gintis nuo komunisti
nės agresijos.

Vakarų naivumas
Vakariečių naivumas prašoko 

bet kurį saiką užsimojus Jugo
slaviją padaryti pavyzdžiu, kad 
ir „tautinis komunizmas“ gali 
klestėti. Tačiau Washingtonas, 
Londonas ir Paryžius paliko at
viru klausimu, kad tautinis ko
munizmas ankstesnis už Tito. 
pasmerkimą. Jie pamiršo, kad ir 
„tautinis komunizmas“ tegali 
būti „savistoviu“ iki tam tikro 
meto. Ir štai 1955 m. gegužės 
26 d. „kolektyviniai“ Kremliaus 
vadai staiga atsilanko Belgrade. 
1956 m. birželio mėn. Tito trium- 
fališkai sutiktas Maskvoje. Tuo 
metu atsirado nauja „skirtingų 
socialistinių kraštų“ bendradar
biavimo sąvoka. Tito iš Maskvos 
grįždamas sustojo Rumunijoje, 
kuri buvo didžiausiu priešu, ir 
sutarė dėl „draugiško“ bendra
darbiavimo.

Daugiau lėktuvų
MANILA, rugp. 6. — Jungti

nės Amerikos Valstybės į Filipi
nus nusiuntė daugiau modernių 
sprausminių lėktuvų.

Draugiškumo sutartis
AMMAN, Jordanas, rugp. 6. 

— Jordanas ir Sirija vakar pa
sirašė sutartį po oficialių asme
nų savaitinio pasitarimo. Jorda
no užsienių reikalų ministeris 
Samir Rifai ir Sirijos diploma
tas Ahmed Rahbi tvirtina, kad 
dabar, abi tautos padavė viena 
kitai rankas arabų pasaulio su
stiprinimui.

Vaistai ir lašiniai
WASHINGTONAS, rugp. 6.— 

Dr. S. William Kalb, Newark, 
N. J., po ilgų tyrimų pranešė, 
kad kovoj su Amerikos gyvento
jus žudančiu nutukimu yra daug 
vartojama netikusių priemonių. 
Jo nuomone, visi vadinami svo
rio numetimo vaistai yra nenau
dingi ir net kenksmingi sveika
tai. Jo nuomone tėra tik vienas 
tikras vaistas nuo nutukimo, tai 
sunaudojimas tiek kolorijų, kiek 
žmogaus kūnui reikia. Visi svo
rio numetimo vaistai yra nerei
kalingi Ir kenksmingi, gi jų par
davinėjimas yra didžiausia spe
kuliacija. Gyventojai šiem netik
riem vaistam išmeta per metus 
100 mil. dolerių. Norint numesti 
svorį Vaikščiojimo pagalba rei
kia eiti 33 mylias, kad numes
tum vieną svarą taukų.•A1 V. A “

sisakė prieš įvairius vaistus var
tojamus svorio numetimui. Jis sa
ko, kad tokie vaistai turi būti par
duodami pagal receptus, nes jie 
kenkia sveikatai. (INS)

Strauso politika ir svajonių 
knygos

Jugoslavijos ir Maskvos nuo 
latiniai „prisijaukinimo“ pasita
rimai vakariečius apstulbino, ta 
čiau jų proto neprablaivė. Jiems 
nedaug sako, kad Tito pasmerkė 
Maskvos įsikišimą Vengrijoje, 
tačiau staiga ėmė visokeriopai 
remti Jan Kadar, kuris yra tos 
pat Maskvos samdinys.

Aišku, kad po ilgesnio atitrū
kimo esama kaikurių nesklandu

JAV sekretorius-Dulles drauge su Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriu. Pineau (vidury) ir nusiginklavimo konfe
rencijoj Londone dalyvavusiu Julės Moch, išeina iš JAV 
ambasadoriaus namų Londone. (INS)

Antistalinistai nenutraukė ryšių 
su marksizmu ir komunizmu

PARYŽIUS. — Žinomas žurnalistas ir profesorius Raymond 
Aron dienraštyje „Le Figaro“ rašo, kad „Lenkija stato sau klau
simą dėl socialistinės idėjos“. Priminęs, kad „Vengrijos revoliu
cija buvo lygiai komunistų, kaip ir ne komunistų darbas“, kad 
„joje dalyvavo jauni, režimo išauklėti, vyrai, darbininkai, studen
tai, rašytojai.

Visiškai nesvajodami apie vrį- 
žimą į praeitį, jie rimtai ėmė tas 
doktrinas, kurių buvo išmokyti.
Tautos nepriklausomybė, demo
kratija. Tų šūkių jie nenorėjo 
paneigti, bet jie siekė, kad tikro
vė juos atitiktų, vištoj iš jų ty
čiotis“.

Gaili stalinizmo
Turėjęs progos filosofų kon

greso proga išsikalbėti su įvai
rių pažiūrų lenkais, R. Aron kon
statavo pas juos „kartu ištiki
mumą socialistinei idėjai ir pa- 
sibiaurėjimą stalinizmu“. Ir R. 
Aron paaiškina tą tariamą prieš 
taravimą, rašydamas: „Demo
kratinė doktrina, kurią nuolat 
linksniavo komunizmas, neside
rino su naujos vadovaujančios 
klasės, ypač partinės biurokrati
jos privilegijomis. Dar mažiau ji 
derinosi su . valdžios sutelkimu, 
masių pasyvumu, valstybės orto
doksiškumu, asmens saugumo 
panaikinimu, politinės policijos 
viešpatavimu. Partijos nariai, 
kurie smerkia ir biaurisi staliniz- 
'mo piktybėmis nesijaučia nutrau 
kią saitus su marksizmu ar su 
komunizmu. Priešingai, jie jau
čiasi sugrįžę į jų tikėjimo huma
nistinį pašaukimą“.

Baigdamas R. Aron pastebi, 
kad „netrūksta partijos aparate 
žmonių, kurie gailisi staliniško 
jo dogmatizmo saugumo. Jie va-

Procentų pakėlimas esąs
kelias į infliaciją

WASHINGTONAS, (AP). — Pakėlimas F.H.A. procentų už 
paskolas jau antrą kartą paskutinių aštuonių mėnesių laiku, su
kėlė diskusijas, jog būtų imtasi priemonių, kad nuošimčių kėlimas 
už paskolas būtų sustabdytas._____________

Valstybės namų tvarkymo ad
ministracija (Federal Housing 
Administration) FHA patvarkė, 
kad jau nuo šio antradienio, 
rugp. 6 d. procentai už paskolas 
yra padidinti nuo 5 iki 5 Vi pro
cento. Praeitų metų gruodžio mė 
nesį buvo pakelta procentai buo 
4 U, iki 5 procentų.

Apsėmė skautus
SUTTON COLDFIELD, An

glija, rugp. 6. — Šimtai skautų 
stovyklaujančių Pasaulinėj skau
tų stovykloj buvo apsemti van
dens, po stipraus lietaus su per
kūnija. Jokie mokėjimai danti
mis megzti mazgus bei skautiški 
peiliai nepadėjo ir 600 išsigan
dusių stovyklautojų buvo išgel
bėti nuo oro siautėjimo. Skau
tams vietoj laužo teko šokinėti 
per vandenį. Stovykloj yra 34,- 
000 skautų.

Sumažinamas įmokėjimas
Kartu su procentų pakėlimu 

FHA pranešė, kad yra sumaži
namas pradinis įmokėjimas už 
namus, kurių paskolas namams 
pirkti garantuoja federalinė val
džia. Didžiausias įmokėjimų pa
lengvinimas palies namus nuo 
$10,000 iki $25,000 vertės. Pa
vyzdžiui perkant namus $10,000 
vertės pradinis įmokėjimas tik 
$300.

Sumažinimas pradinio įmokė- 
jirno buvo užgirtas kongreso ir 
tą FHA žygį kongresas tik už- 
gyrė, bet procento pakėlimas už 
paskolas sukėlė visą audrą de
mokratų partijos tarpe, ir jie la
bai su nepasitikėjimu žiūri į šią 
vyriausybės politiką ir skaito, 
kad tai kelias į infliaciją.

Nori suvaržyti FHA teisės

Uždare uostą
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos vyriausybė paskelbė dekre
tą, pagal kurį užsienio laivai į 
Vladivostoko uostą gali įplaukti 
tik specialiais leidimais. Sovie
tai pratiesė naują demarkacijos 
liniją paliai visą Vladivostoko 
pajūrio ligi pat oKrėjos vandenų. 
Ir užsienio lėktuvai tą erdvę ga
lėsią perskristi tik specialiais 
leidimais. Užsienio spaudos nuo
mone, Vladivostoke dabar esą 
sutelkta stambiausioji Sovietų 
karo laivyno dalis. — Kaip pra
neša UP, neseniai per Dardanelų 
sąsiaurį praplaukė stambūs so
vietų laivai - bazės, kurios bū
siančios įtvirtintos Viduržemio 
jūroje, spėjama Albanijo-s pa
kraštyje.

Kaltinimai policijai
VARŠUVA, rugp. 5. — Var

šuvos darbininkai skundžiasi, 
kad policija ir geležinkelio sar
gai žiauriai apstumdė 246 vai
kus.

Darbininkai reikalauja, kad 
būtų nubausti policijos augštes- 
nieji pareigūnai. Vaikai buvo už
ėmę tris tuščius vagonus vykda
mi į Opolną vasarvietę. Policija 
ir geležinkeliečiai išlaužė duris 
ir išmušė vaikus laukan, norėda
mi padaryti vietos kitiems kelei-

Dr. S. William Kalb piktai pa- idinami konservatoriais, ar dar

mų tarp Maskvos ir Belgrado. 
Juos pašalins komunistų partijų 
vadovybės, kurios yra kraštų li
kimo sprendėjais. Tito gerai žino 
savo Krašto strateginę padėtį, 
nes iš trijų pusių yra sovietinių 
dalinių apsupta. Jis neatlaikė 
vokiečių divizijų ir jam dar sun
kiau atremti sovietines. Paga
liau jis ne Talleyrand, nes ir pas
tarajam būtų nelengva ilgesnį 
metą išlaikyti pusiausvyrą tarp 
dviejų kraštutinybių. Ar vakarie 
čiams, kurie pasižymi strauso 
politika, jau paaiškėjo, kad psi
chologiškai jis teturi vieną kelią 
— į komunistinį centrą? Ar 
jiems žinoma, jog ir jis liks ly
giai taip pat dėkingas už „kapi
talistinės hidros'1, kurios vardą 
Tito anksčiau padovanojo ame
rikiečiams, ūkinę ir karinę para
mą, kaip ir Maskva už JAV bi- 
lionus, kuriuos Washingtonas 
įrašė svajonių knygose ?

Gediminas Galva

blogiau, reakcionieriais. Revizio- 
nistai yra kairėje.

Stebimi iš Varšuvos prancūzų 
komunistai randasi kraštutinėje 
dešinėje“ — baigia R. Aron.

Parduodami taikos 
planai

BLACKpOOL, Anglija, rugp. 
6. — Buvusio anglų min. pirmi
ninko Chamberlain planai išsau
goti taikai, kurie buvo pasiūlyti 
1938 m. Muenchene, yra parduo
dami už 8,400 dolerių.

/
• Švedijoje norima įvesti ra

dijo transliacijas pabaltiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 7 d. šv. Kajetonas, 

senovės: Drąsutis ir Protenė.
Saulė teka: 5:49 vai., leidžia

si: 8:04. »
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse malę- 
nus oras. Temperatūra apie 80 1.

Vėsi banga
BOSTONAS, rugp. 6. — Po 

didelių ir ilgų karščių Naujojoj 
Anglijoj temperatūra nukrito 
ligi 40 1.

Neramumai tęsiasi
HAVANA, Kuba. rugp. 6. — 

Kareiviai ir policija užėmė va
kar Santiago miestą, kad para- 
lyžuotų generalinį streiką, pra
sidėjusį prieš Kubos prezidentą 
Fulgencio Batistą. Visi neramu
mai prasidėjo kai JAV paskyrė 
ambasadorium E. T. Smith, ku
ris skaitomas ne specialistu, bet 
mėgėju ir kurio pareiškimai yra 
įžeidę Kubos gyventojų garbę.

• Lenkijon praeitais metais 
įvažiavo 46,000 žmonių, o iš jos 
išvyko 94,000. Daugiausia grįžo 
iš Rusijos. Iš vakarų lenkų grį
žo 600. Išvyko daugiausia žydai 
ir vokiečiai.

Kongresas buvo leidęs FHA 
pakelti procentą už paskolas, jei
gu tai būtų reikalinga ir iki 6%, 
bet dabar kada FHA pradėjo 
taip dažnai kelti procentą, tai de
mokratų tarpe kilo balsų, kad 
reikalinga FHA sudrausti, nes 
didinimas procentų už teikiamas I7 ““7° "
paskolas veda prie infliacijoj.
Respublikonų vienas atstovas pa 
reiškė, kad jeigu norima išlai
kyti konkurenciją su kitais fi
nansavimo reikalavimais, tai rei
kėjo ir FHA pakelti procentas, 
kad prisitaikytų prie dabartinių 
sąlygų.

Stipri ugnis

GREENVILLE, S. C., rugp. 5. 
— Winifred Boynes, 21 m., buvo 
sutrenktas 110,000 voltų srovės 
ir nuvežtas pavojingai apdegęs į 
ligoninę. Jis norėjo nuo srovės 
užsidegti cigaretę.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių armija surinko karius su 
trumpiausiom pavardėm. Fort 
Carson, Colo., yra karys Ng ir 
karys Ex. Ten yra korp. Jim Ek. 
Taip pat yra serž. Rose Re.

• N orvegijos karalius minėjo 
85 m. sukaktį praeitą šeštadienį. 
Sukaktis praėjo be iškilmių.

® Balys Dvarionas ir kiti 18

joje menininkų Lietuvos augš- 
čiausios tarybos prezidiumo ap
dovanoti garbės raštais.

• Lenkijoj yra iš viso 19,000 
studentų.

Paskutinėmis žiniomis gynybos 
sekretoriaus vietą gali užimti Neil 
McElroy, Proctor & Gamble įmo
nės prezidentas. (INS)

Popiežius Pijus XII vasaros re
zidencijoj priima mažus piligri
mus. • (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 

SANTRAUKA
— Naujas JAV ambasadorius Danijai Vai Peterson vakar 

pradėjo savo darbą Kopenhagoj. »
— Amerikos valstybės oficialūs asmenys pareiškė protestą, 

kad sovietai sulaikė JAV armijos konvojų, kuris vyko iš Berlyno 
į Vakarų Vokietiją.

— Prezidento Eisenhoįvcrio žmona vakar buvo operuota Wal- 
ter Reed ligoninėje. Operaciją darė kariuomenės pulk. dr. Hum- 
bert L. Riva, moterų ligų specialistas. Prezidentienės sveikata po 
operacijos yra gera. J i yra 60 m. amžiaus.

— Sirijos prezidentas Shulcri Kuwatly šiandien grįžta iš Švei
carijos, kur jis buvo nuvykęs sveikatos patikrinimui.

— Diplomatiniai sluogsniai kalba, kad Žukovas galįs užimti 
premjero Bulganino vietą.

— Sovietai pakvietė Saudi Arabijos agrikultūros ministerį 
Khalcd EI Sudeiry aplankyti Rusiją.

— Adlai Stevenson vakar grįžo iš 10 savaičių kelionės po pa
saulį.

— Didžioji Britanija vakar paskelbė, kad ji paskolinusi Jor
danui 3,160,000 dolerių.
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Stovykliniai labnėjbnaįPer visą stovyklavimo laiką 

buvo du masiniai laružai, kurių 
pasirodymai buvo iš anksto pa- Informacijai palengvinti šios 
ruošti amerikiečių skautų vado- stovyklos proga buvo išleistas 
vybės. Tad lietuviai ten paai. I anglų kalba specialus leidinys su 
rodyti negalėjo. Tačiau mažės- nuotraukomis ir aprašymais a

Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockwell Avė., Chicago 32, III. TeL FR. 64)253.

Lietuvių skautų laimėjimai amerikiečių 

skautų džiamborėje

ROMAS KEZYS

Liepos — 21 dienomis Va- tą laiką ir pastangas, ruošiantis 
ley Forge, Pa., įvyko didžiau- šiai stovyklai, 
sias iki šiol buvęs skautijos is- Mūsų skautai ‘dalyvavo sto- 
torijoje skautų suvažiavimas — vykioje, kaip viena Bostono a- 
JAV skautų džiamborė. Iš įvai- merikiečių skautų skiltis. Šią 
rių Amerikos vietovių suskrido draugovę, be lietuvių skilties, su 
daugiau 50,000 skautų. Kitos darė trys amerikiečių skautų 
valstybės taip pat buvo atsiun- skiltys. Draugovei vadovavo 
tusios mažas reprezentantų gru- Mr. Henry, kurio įtakingumas ir 

simpatijos lietuviams buvo dau
gelio lietuvių laimėjimų priežas
timi. Šalia aktyvaus skautąvi- 
mo, jis dar yra vieno YMCA 
skyriaus banko ir gimnazijos di
rektorius.

peles. Buvo atstovaujami ir lie
tuviai, kurių vienetas vyriausio
jo skautininko pavedimu buvo 
sudarytas iš Worcesterio ir Bos
tono skautų. Vieneto vadovu 
buvo sktn. M. Manomaitis, skil- 
tininku — R. židžiūnas, paski1- 
tininkiu — G. Čepas, skautai — 
K. Matonis, V. Gailiūnas, A. Gar 
sys, V. Gedmintas, B. Banaitis 
ir A. Sinkys.

Šiam svarbiam uždaviniui — 
tinkamai atstovauti lietuvius 
skautus tokiame milžiniškame 
sąskrydyje — mūsų skautai ruo 
sėsi kelis mėnesius. Po keletą 
kartų per savaitę vykdavo su
eigos, kuriose jie mokėsi įvairių 
praktiškų skautavimo dalykų, 
tautinių šokių ir dainų, ruošėsi 
lietuviško meno parodėlei, mo
kėsi rikiuotės, gamino savo sto
vyklai įrengimus, įvairius eks
ponatus ir pan. Dabar, kai ši 
džiamborė yra jau praeityje, ga 
Įima tvirtinti, kad stovyklos re
zultatai pilnai pateisina paauko-

nio masto laužuose lietuviai pui
kiai pasirodė.

Texas valstybės skautai pa
kvietė lietuvius pasirodyti jų 
rengtame tarptautiniame lauže, 
kurį stebėjo ir vienas Texas se
natorius. Lietuviai dalyvavo 
Montanos, Oregono ir Nebras- 
k,os indėnų ruoštame lauže, kur 
indėnai žavėjosi lietuviškais tau 
tiniais šokiais. Indėnai irgi pa
šoko savo šokius. Ypatingai mū 
sų skautams imponavo indėnų 
tautiniai rūbai, kurių vieno kai
na buvo iki 15,000 dol. Tuos rū
bus visą laiką saugojo policija. 
Su indėnais mūsų reprezentantai 
užmezgė labai šiltus ryšius.

Lietuviai ypatingai pasižymė- 
mėjo gražia išvaizda ir puikia 
rikiuote. Kai jie, apsirengę tau
tiniais rūbais, žygiuodavo per 
stovyklos rajoną, būriai skautu
kų juos sekdavo. Lietuvių skil
tis taip pat buvo dėkingas ob
jektas fotografams. Kartą re-

pie Lietuvą ir lietuvius skautus. į 
Jis buvo dalinamas besidomiu-, 
tiems svečiams.

Vieną dieną netoli lietuvių ra- S 
jono kilo gaisras — užsidegė po 
ra palapinių. Lietuviai pirmieji 
prisistatė į gaisro vietą, nupjaus 
tė palapinių virves ir gaisrą lik
vidavo. Atvykę ugniagesiai jau 
neturėjo ką veikti.
' Dėl susižeidimų ir nelaimingų 

atsitikimų visai stovyklai buvo 
uždrausta nešioti suomiškus pei
lius (finkas). Vienintelė išimtis 
buvo padaryta lietuvių skilčiai, 
kuriai “finkos” buvo pripažin
tos oficialia uniformos dalimi. Ši 
išimtis iš 50,000 skautų ypatin
gai pakėlė lietuvių prestižą ir į 
juos atkreipė stovyklautojų dė
mesį.

Baigiant stovyklą, vienetai bu 
vo vertinami įvairiose srityse. 
Bostono 29-ji draugovė, kuriai 
priklausė lietuvių skiltis, laimė-

Trispalvei pelvėsuojant 1 porteriai specialiai prašė juos 
Vykstant į stovyklą, mūsų, pašokti Mikitą ir Oželį, kad bū- 

skautams buvo leista dėvėti tik Į galima ištisai nufilmuoti įr 
mažą trispalvę prie pilnos ame- padaryti nuotraukų.
rikiečių skautų uniformos. Gi Į Labai skoningai buvo sutvar- 
po poros dienų stovyklavimo, kyta lietuviško meno parodėlė, 
kai mūsų skautai patraukė į sa- jį turėjo didelį pasisekimą. Viso 
ve stovyklos vadovybės dėmesį, surinkta 20 lapų suaugusių sve- 
jiems buvo leista savo stovyk- gįų — lankytojų parašų. Paro
toje iškelti didelę trispalvę ir dė-1 dėlėje visą laiką budėjo du mū
vėti pilnas lietuviškas unifor-1 Sų skautai, kurie svečiams tei- 
mas. Dar prieš stovyklą buvo kg informacijas apie Lietuvą, 
pagaminti įvairūs stovyklos įren
girnai, kurie savo originalumu 
ir puikiu darbu pralenkė visų 
kitų stovyklų įrengimus. Pažy
mėtinas iš beržo pagamintas lie
tuviškas kryžius, meniški sto
vyklos vartai ir lietuviško sti
liaus tvorelė, kuria buvo aptver
tas lietuvių rajonas.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

jo pirmąją vietą stovyklavimo 
mene ir higienos srityje. Sto-! 
vykios vadovybė ir aplinkiniai i 
skautų vienetai puikiai žinojo, I 
kad šie laimėjimai buvo atsiek-! 
ti vien lietuvių skautų dėka.

Iš lietuvių skautininkų džiam-! 
borę aplankė L. S. S. Tarybos 
Pirmijos pirm. v. s. dr. V. Čepas, | 
psktn. A. Banionis iš Detroito, I 
v. s. V. Kizlaitis iš Clevelando, j 
LSB Užsienio Skyriaus vedėjas j 
psktn. A. Banevičius iš Bosto
no ir kt. Psktn. A.-Banevičius 
buvo oficialiai pakviestas į XIV 
stovyklos skyrių, kurį sudarė 
8,000 skautų, šia proga jis lie
tuvių skautų vardu pasakė kal
bą, kurios klausėsi 35,000 skau
tų.

Svečiuose pas senatorius

Po stovyklos užbaigimo mūsų 
skautai autobusu nuvyko į Wa- 
shingtoną. Čia netrukus prisi
statė du juodi “Cadillacai”, ku
rie juos nuvežė į Baltuosius Rū-

(Nukelta į 5 psl.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Tolsf. ’YAIbrook 6-7670 ir 
Olbsoa 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, Jvairtems re
montams Ir namų pertvarky
mams * Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal nemo
kamai.

OflHO Ir buto tel. OLympie 2-1331

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tet RE U anos 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
>i TUJAS IR CHIRURGĄ 

VIS UTD»«OJA8 
3926 W<‘4 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad- Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

Tel ofiso Ir buto OLymplo 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jai 
neatsiliepia. Šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU

7156 South Westem Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168
Ros. tel. WAlbrook 5-3765

Pradfkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rvtoi!

y

Vai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortinipoln. - ProU-vUtaa

A> aršiai-Protezai. M«d bau 
d. tai Npec. pagalba kojon 

(Areli Supporta) Ir t- U 
9 4 ir 6-6 šeštadieniais 9-.

OKTHOPEDIJOH fKCHMHON l-AB
2860 W. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tel. I’ltospect 6-5081

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42577 W. 63 r d St
Ofiso tel. REUanoe 5-4410 

Rezld. telef. GRovehill 6-0617 
Valandos: l-l p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir fteštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-28*6 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

> Vai. kasd. 12—4 
TeL. C Filtrai 6-22*4

5002 West 16th Str., Ciceru
Vai kasdien 5-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrahall 3-0*59 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir rea.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

STEIN TEXTILE BENDROVE
dabar švenčia savo JUBfLEJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje — BRIGHTON SAVINOS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 3 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir
šeštad.

Ros. tel. GRovehill 6-6603

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurią kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . $4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai...............................................................98c.

60 colių vilnones medžiagos ir “flannel" vyriškiams Ir 
moteriškiems kostiumam* tiktai ..............................................$1.89

<8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................................................... $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidom* tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pa* STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocadee”, Shantung, ir t. L Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1301 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytas nuo Halsted St, 1% bloko į pietas nuo 

Boosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaL vak. 

Tel. MOnroe 6-8152.

f

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

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontu*. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 West T f si Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-x vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Bes tešef. WAlbrook 5-5076

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rea.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9706 
Rez. PR 6-*801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South MJchigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. v!..
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6764 
' Buto - - BEverly 8-8946

Tet ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 

(71st Ir Campbell Avė.)
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. Ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
TreČ. uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-*466
Rezld. PRospect 6-V400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.
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>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

” >1. ofise HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., pemet. 1-4 Ir 7-» 
Antr. 1-B, treč.Ir šešt. pagal sutartie* 
sekm. uždaryta. *

C R A N E SAVINGS
2550 YVEST 47th STREET x LAfayette 8-1088

B. R. Pletkjewicz, prez.; E R. Pietkievricz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame 

valstybės bonus. Taupytnlama patarnavimai

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Ud 8 vaL vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Beit. nuo 9 iki vidurdienio.

KM4US J
r*r IŠ TOU IR ARTI

NAUJI OMSU TAUKAI^ NAUJAUSI NAAUSTTNN (AANKIAI
NNU NKNĮ AAmUNIAS-PlAUS !A SĄtUNNAAS NUAANNANN

JUOZAS NAUJOKAITISaoaa w. eatt. chicaso ac, iu Ta uaiuhu, a-92o>

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Savings Bendroves praeitimi, nuo pat jo* įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indelių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
afidraudimą iki *10,000.00, augŠtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniftkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicaęos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pažtu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas *21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nno 12 Ild 8, antradieni b penktadienį nuo 9 IM 4, ketvirtadieni nuo 9 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South Wes«ern Avenue 
2«, III

REpublIc 7-4*00 
GRovebUl 8-81*1

pasimatymai pagal sutartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo B-4 Ir nuo S-B:BO v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

ŠOS teL BBverly 8-8*44

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
8**o. akušerija Ir motorų ligų 

8454 Weat Tlat Street 
(71-o* ir Osmpbell Ava kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 35 d.

Ofiso telef. YArds 7—HM 
■tealdeneljoe — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir S6-ta gatv*). 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien tšakyrua trečiadienius Atidarė 

leštadlealala 1—4 vai

Tel. ofiso PR 8-1888, res. RRf 7-919)
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet HSrd Street

VAL kaedlen nuo S—4 p p Ir T:B. 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECTATJST8 
— PRTTATKO AKTNIU8 —

Valandos: 9—18 ir 7—9 V v. pasai 
ausi tarimą Išakyrua trečiadienius.

V. Marąnette Road

Ofiso HEmlock 4-681S 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonio*) 

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Strhet

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki l'2; 2—7-#. 

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4*40.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W A9nd St.. tel. Republtc 7-8818. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2626

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarua

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rrz. Vlctory 2-O74S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

PriOmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. Seštad. 1-4 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHURURG1NE8 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiau* ligonine
Telef. REpnbUe 7-22*0

▼AL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 3:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akle Ir pritaiko akinio*, 

keičia stiklo* Ir rėmo*
4456 S. Oalifornis Ava .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždaryta*

Tel. ofiso PR. J-6446, rea HF.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v„ 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA. 6-0257, rea PR. 6-6«59 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82V 

Pritaiko akiniu. 
Kreiva, akle 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p p

Išėjo iš spaudos nauja
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MALAJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ
Rugpjūčio 31 d. Malajai pasuka laisvo ir nepriklausomo gy

venimo kelian. Panaikinamas britų ir malajų 1948 m. susitari
mas, rišęs pietrytinį Azijos pusiasalį prie Anglijos karaliaus sos
to. Šiomis dienomis pasirašyta sutartis, kuria Malajai pripa
žįstami nepriklausoma valstybe britų bendruomenėje.

Pasirašant sutartį iškilmingame posėdyje augštasis britų 
komisionierius MacGillivray padarė reikšmingą pareiškimą, pri
mindamas, kad “Mūsų kraštai žygiuos pirmyn drauge, kaip lygūs 
partneriai tautų bendruomenėje. Atėjo laikas nutraukti senas 
formas santykiuose tarp britų, kaip auklėtojų, ir Malajų vals
tybių, kaip mokinių. Senieji ryšiai yra nutraukiami, tačiau už
mezgami nauji — sentimento, abipusio pasitikėjimo ir pagarbos 
ryšiai”.

Kedaho sultonas, kalbėdamas valdovų tarybos vardu, pasakė 
padėkos žodį britų vyriausybei, davusiai galimybes pasiekti ne
priklausomybę. Tarp kitko jis kalbėjo: “Nepriklausomybę pa
siekti buvo galima tikru Britanijos noru vesti šį kraštą prie jo 
troškimų realizavimo”.

Ir britų, ir malajų atstovų pareiškimai yra teisingi ir reikš
mingi. Jais daug pasakoma. Britai džiaugiasi, kad galėjo su
teikti nepriklausomybę daugelį metų jų globoje buvusiam kraš
tui ir tuo laimėjo draugą savo bendruomenėje, o malajiečiai 
triumfuoja, pasiekę laisvą gyvenimą ir dėkoja Britaftijai .suda
riusiai tokio gyvenimo galimybes ir juos ligšiol globojusiai ir, 
svarbiausia, auklėjusiai ir privedusiki prie tokio laipsnio, kad 
to krašto žmonės jau gali patys tvarkytis nepriklausomoje vals
tybėje.

Naivu būtų galvoti, kad britai buvo toki dideli geraširdžiai 
ir visai savo laisva valia suteikė Malajams, kaip ir kaikurioms 
kitoms jų imperijoje buvusioms tautoms nepriklausomybę. Anaip
tol. Patys žmonės, pajutę, kad jie pribrendę tvarkyti savo kraš
to reikalus, turėjo padirbėti ir kovoti. Britai išmintingai pada
rė, atsižvelgdami į jų teisingus reikalavimus, todėl šiandien juose 
turi ne priešus, bet draugus. Kaip ilgai tasai šiandieninis nuo
širdus draugingumas tarp britų ir malajiečių išsilaikys, daugiau
sia priklausys nuo jų pačių. -Matot, Malajai, kaip ir daugelis Azi
jos tautų, nėra laisvi nuo komunistinės įtakos, nuo jų propa
gandos ir provokacijų. Jiems reikia būti akylais ir veikliais, kad 
nepatektų į komunistines pinkles ir tuo būdu nepažeistų savo gra
žiai užsimezgusių santykių su pirmykščiais savo globėjais ir mo
kytojais.

Matot, po II Pasaulinio karo Didžioji Britanija suteikė ne
priklausomybės teises visai eilei tautų, šimtams milionų žmonių, 
padėdama naujoms valstybėms įsikurti ir susitvarkyti. Bet kaip 
elgėsi ir tebesielgia kita didžioji jėga — Sovietų Rusijos impe
rija? Ji nė vienai tautai nesuteikė nepriklausomybės, bet prie
šingai — daug jų pavergė. Pavergtąsias tautas ji ne tik ne
ruošia laisvam gyvenimui, bet jas žiauriausiomis priemonėmis 
persekioja ir naikina. Pavergus šimtus milionų žmonių, Sovietų 
Sąjunga dar ir tuo nepasitenkina, bet vis dar tiesia toliau savo 
kruvinas rankas, kad daugiau ir daugiau tautų laisvę pasmaugtų.

Gaila, kad ir tie patys britai, kurie savo globoje buvusioms 
tautoms duoda laisvę, gana užmerktomis akimis žiūri į bolše
vikų persekiojamąsias, pasitenkindami tik simpatijų pareiški
mais, bet nieko konkretesnio nedarydami, kad vienu ar kitu bū
du paveiktų Kremlių sustapdyti vedamą genocidą ir pasitraukti 
tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų kraštų, kurie prieš sovietų okupa
ciją buvo laisvi, nepriklausomi ir laimingi.

NAMŲ DARBO RAKETA.

šie du septyniolikamečiai jaunuoliai per tris metus ir įdėję 
l)er tūkstantį dolerių pagamino patys šią raketą, kurią JAV 
oro pajėgot; žada išbandyti. (INS)

žmogų, vokiečių visuomenės mai į V. Vokietijos parlamentą-
vadinamą Onkelį - dėdę Heus- “ 
są, taip pat protestantą.

VOKIETIJA RINKIMŲ PRIEANGYJE
M. KRUPAVIČIUS, New Yorkas

Vakarų Vokietija stovi į savo 
parlamentą — Bundestagą rin
kimų prieangyje. Politikai gy
vena priešrinkiminę karštligę. 
Partijų štabai rengiasi paskuti
niam žygiui. Rinkiminės progra 
mos ir strategijos planai vienų 
jau nustatyti, kitų dar baigiami 
nustatyti. Partijų kongresai pa
švęsti tik rinkimams. Rinkimai 
bus karšti. Kova žūtbūtinė. 
Adenaueris ar Olenhaueris ? 
Krikščionys demokratai, ar so
cialdemokratai? Tai didžiausios 
Vokietijos partijos.

Socialdemokratų sena parti
ja. Vokietijoj anais laikais ji’ 
vydavo. Krikščionių demokratų 
unija jauna — gimusi tik po( 
šio karo. Senoji ligi karinė Vo-, 
kietija turėjo savo katalikišką, 
“Centrą”. Jam priklausė .tik J 
katalikai. Centro praeitis gar
si ir garbinga. Nors jie ir ne
turėjo tiek narių parlamente, 
kiek dabar turi CDU, bet jo į- 
taka į valstybės gyvenimą bu
vo didelė. Centras buvo kartu 
ir stiprus, gerai organizuotas 
Bažnyčios teisių gynėjas. Kai 
Bismarkas užsimojo savo kul
tu r k am pfu silpninti ir griauti 
Katalikų Bažnyčią, kai išleido 
jo sumanytus vadinamus gegu
žės įstatymus, kuriais turėjo 
likviduoti katalikiškas mokyk
las, prasidėjo ne juokų kova iš 
vienos pusės katalikų “Cent
ro”, iš kitos — liberalų ir so
cialistų paties Bismarko vado
vaujamų. Susigrūmė dvi jėgos. 
Prasidėjo milžino Galioto Bis
marko su mažiaūgiu Dovydu 
Centro pirmininku Liudviku 
Vindhorstu dvikova. Geležinis 
kancleris Bismarkas ir “mažoji 
ekscelencija ir parlamento Molt 
kė” Vindhorstas. Baigmėj — 
mažasis Vindhorstas nugalėjo 
milžiną Bismarką. Tai buvo di 
delis laimėjimas ir politiniai ir 
religiniai.

Krikščionių apsijungimas
Vokietijos Krikščionių Demo

kratų Uniją galima pavadinti ir 
nauju pastatu iš senos medžia
gos, papildytos naujais rastais. 
Nugalėtoji ir sugriautoji Vokie 
tija turėjo perrikiuoti savo pa
jėgas. Darbų kalnai — ir eko

nominiai, ir politiniai, ir finan
siniai, o katalikams dar ir re
liginiai. Pavojų — jūra. Visuo
menė demoralizuota, bolševikų 
propaganda susirūpinimą kėlė. 
Jos vaisiai vertė susirūpinti ne 
tik kataliką, bet ir kiekvieną 
kitokių įsitikinimų vokietį pat
riotą ir politiką. Prieš akis sto
jo klaiki šmėkla jau ne tik ka
talikybei, bet ir krikščionybei 
bendrai. Kilo šūkis — krikščio
nys junkimės. Sąlygų verčiami 
didesnių kliūčių nesutiko tam 
obalsiui įgyvendinti. Katalikai 
susijungė su ortodoksais, tikin
čiais protestantais.

Kuo vardu pakrikštyti tas 
naujadaras? Pasirinko abiem 
susijungusioms pusėms priimti 
ną Krikščionių Demokratų var
dą. Jis ir partijos siekimams ir 
turiniui tiko, ir popularumui. 
Krikščionys demokratai, senas 
žinomas pasauliui vardas, Baž
nyčios galvos Leono XIII ne tik 
vardas duotas, bet ir encikliko
mis nustatyta kryptis, siekimai 
ir net metodai bendrais bruo
žais nusakyti. Dėl ko uni
ja? Ugi dėl to, kad naujoji par 
tija apjungė dviejų konfesijų 
visuomenes politikos srityj — 
katalikus ir protestantus. Su
manymai ir planai neapvylė. 
Krikščionys Demokratai surin
ko į Bundestagą savo atstovų 
absoliutinę daugumą. Vykdomo 
sios valdžios priešaky pastatė 
kataliką, Bundestagui vadovau
ti — protestantą, gi į respubli
kos prezidento kėdę įsodino 
laisvųjų demokratų partijos

Dr. Adenauerio darbai
Vyriausybės priešaky atsis

tojo Adenaueris. Senas amžium, 
bet jaunas dvasia vyras. Ade
naueris, nūdienės Vokietijos 
Vindhorstas. Dvasios savybės 
politinėj ir visuomeninėj srityj 
jų drįsčiau pasakyti vienodos. 
Vienodo tipo patriotai ir kata
likai. Juodu visa aukojo savo 
tėvynei, nepaisydami visų sun
kumų ir pavojų. Vindhorsto dar 
bo sritis buvo siauresnė. Jis 
kovojo už katalikiškus ir demo
kratinius principus. Už valsty
bę neteko kovoti, nes jis gyve
no Vokietijos galybės laikais. 
Adenaueriui teko paimt į savo 
rankas valstybės vairą karą pra 
laimėjus, visam ekonominiam 
gyvenimui suirus, Vokietijai 
esant griuvėsiuose ir kai buvo 
demoralizuota vokiečių visuo
menė, o Vokietija valdoma oku
pacinių organų. Laimėjo Vind
horstas, laimėjo ir Adenaueris. 
Jei vakarai pirmais pokario 
laikais rodė .simpatijų socializ
mui, Adenauerio politinės lini
jos ir veiklos dėka, tą palanku- 
ką laimėjo krikščionys demo
kratai. Vieną kartą kalbant su 
buvusiu Washingtono atstovų 
rūmų pirmininku Martin, jr., 
jis manęs paklausė: “Kaip da
bartinė Vokietija vertina JAV?” 
Geresnio prieteliaus gal Ame
rika neturi už dabartinę Ade
nauerio vyriausybę, atsakiau. 
“Adenaueris dėl savo politikos 
iir mūsų tokią tokią pat prie- 
telystę yra laimėjęs”, atsakė 
Martin, Jr. Panašiai Adenaue
rio vadovaujamų krikščionių de 
mokratų partiją vertina ir vi
sas antibolševikinis pasaulis. 

Kas laimės?
Šiais metais bus nauji rinki-

Bundestagą. Nieko tad stebėti
no, kad jais labai interesuojasi 
ne tik Vokietija, bet ir visas 
pasaulis, neišskiriant ir Mask
vos, nes jam nevis tas pats, ar 
Vokietiją valdys krikščionis de
mokratas Adenaueris, ar social
demokratas Olenhaueris. Vaka
rų Vokietija šiandien yra svar
bus politinis veiksnys. Jos vai
ro pasukimas ton ar kiton pu
sėn gali daug nulemti pasaulio 
žūtbūtinėse lenktynėse.

Kas laimės? Kas gal įspėti. 
Rinkimai paprastai — tamsa. 
Kaip galvoja vokiečiai? Krikš
čionys demokratai laimėjimu 
tiki. Socialdemokratai tiki jais 
taip pat, bet šiųmetinė jų nuo
taika kiek minoriškesnė. Teko 
kalbėtis su eiliniais piliečiais. 
Ne krikščionių demokratų ša
lininkai, kurie rfenorėtų naujų 
krikščionių demokratų laimėji
mų, konstatuoja jų didelius lai
mėjimus Vokietijai ir mano, 
kad visuomenė palaikysianti

Adenauerio partiją. Paklausai 
nepartiniai mano, kad nieks ge
riau Vokietijos netvarkys, kaip 
yra tvarkę krikščionys demok
ratai.

Visa tai nuomonės ir spėji
mai. Netolima ateitis parodys 
kam teks valdyti Vokietiją. 
Nuotaikos partijų kongresuose

Liūdnokas krikščionių demo
kratų buvo pernykštis kongre
sas Štutgarte. Jų vadas Ade
naueris buvo tik ką po ligos ir 
labai silpnas. Daug kas tikėjo, 
kad jam nedaug liko gyventi. 
Socialistai tuo buvo tikri ir 
triumfavo. Socialistų kongresas 
Miunchene džiūgavo, bet vistik 
atsargumo dėliai Adenauerį ne
gailestingai puolė, partiją labai 
mažai paliesdami. Kiti darė iš 
to išvadą, kad socialistai rengė 
koaliciją su krikščionimis de
mokratais. Socialistai kongrese 
jautėsi beveik ateinančių rin
kimų laimėtojais. Olenhauerio 
pasakytoji kalba kongrese buvo 
busimojo Vokietijos kanclerio 

, programinė kalba. Kiek sociali
stai triumfavo, tiek krikščionys 
demokratai buvo nusiminę. Jų 
konkreso kuluaruose buvo kal
bama apie Adenauerio įpėdinį. 
Tas klausimas buvo diskutuoja
mas visuomenėje ir net spaudo
je. “Moriturus” Adenaueris net 
iš savo klusnios ir drausmingos 
partijos šiame kongrese patyrė 
nesmagumų. Prieš jo norą buvo 
išrinktas prezidiumas ne tokio 
sąstato ir ne tokio skaičiaus, 
kokio norėjo Adenaueris.

Visai kitokios nuotaikos vieš 
, patavo šių metų krikščionių de
mokratų kongrese, sušauktame 
Hamburge — senajame Hanzos 
mieste, Adenaueris pasigydęs 
kiek ilgesnį laiką Šveicarijoje, 
grįžo pilname pajėgume lyg jau 
nystę atgavęs ir valdžios va
džias paėmė į savo stiprias ir 
išmintingas rankas. Ir šiame 
kongrese jis visas penkias die
nas pats nenuilstamai vadova
vo su jam įprasta energija ir 
sumanumu. Visam kongresui 
jis davė toną ir kryptį. Jo žodis 
buvo kongresui lemiamas. Ir 
“revoliucionieriai” dingo. Ade

nauerio įpėdinio klausimas 
šiais metais nefiguravo ne tik 
darbų tvarkoj, bet jo nekėlė 
niekas ir kongreso kuluaruose. 
Išnyko ir įvairūs “pletkai”. Gal 
dėlto ir vokiečių spaudoj dau 
giau rašė apie Adenauerio par
tiją, kongresą, negu apie krikš
čionių demokratų — CDU. Kon
gresas išsiskirstė tvirta viltimi 
laimėti besiartinančius rinki
mus ir pamatyti trečiu iš eilės 
kartu savo vadą Adenauerį Vo
kietijos kanclerio kėdėj.

(Bus daugiau)
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji/ žino,
kad taupyti apdraustom Taupymo Ir Skolinimo Ėendrovtae yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assodatlon užtikrina sangiiiną 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o __
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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Ji pasitempia ant pirštų-galų, kad galėtų pamatyti mo
tiną. Karsto briauna buvo augštesnė. Andrius Elzytę 
pakėlė, pasiėmė į glėbį. Iš kitų veido išraiškų mažoji 
suprato. Pamačiusi motiną, pradėjo verkti, apkabino 
rankutėmis jo kaklą ir savo galvutę spaudė prie jo 
pečių...-----------

Po jo žingsniais žlegsėjo purvas ir rėkiančiai girgž
dėjo žvyras. z

Ir tėvas! Dabar jis galvojo, kad tą dieną jis matė 
tėvą pirmą kartą savo amžiuje verkiant. Jei vaikai 
verkia, tai visumoje yra menkniekis, nes jie kartas 
nuo karto turi paverkti, bet kai verkia tėvas — tai ne
laimė turi būti didelė.

Ir dar. Praėjusią vasarą Andrius buvo ėjęs uždar
biauti, gerai uždirbo, padovanojo tėvui sekmadieniais 
nešiojamus marškinius. Ir po viso to...

Prieš Andriaus akis iškilo kadaise pergyventas 
vaizdas. Jis sukando dantis ir užmerkė akis, tarsi jį 
'^naikinti ir užmiršti norėdamas, tačiau jis stovėjo ir 
stovėjo prieš jo akis vis aštresnėmis kontūromis, vis 
gyvesniais bruožais ir persmelkė visą jo kūną kaip 
kokia karšta srovė. Jis rijo seiles, bet jos buvo kar
čios ir sūrios, kaip ašaros.

®SST3.ri 6 i t
D F, M K S I O !

I’upuliuriėkiauuia ir hygieuiftkiauHia 
lietuviška

P1A1KV K1KHYKI.A 
HKIOGKPOKTK 
IM W. S3ixl si.

Dabar yra vedama labui Nt’iial Ir 
g»-iai prityrusio kirpPjo. Kaina ta 
pati, bet darbus daug a^žlninseania.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-OONDFTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RūSlų 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS. Prea
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai.

i Raštinė atidaro kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai, vakaro 
šeštadienaia iki 3 vai. vakaro

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WOE? stoties — Banga lS9b 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAJD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SEftTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—»:30 v. r. ifi stoties
WOPA — 1400 kll.

71b9 So MAPLEWOOD AVĖ.
Cbieago 29. III. HEmlock 4-2411

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

(vairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NaMUS 
ift vidaus ir i& oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (renginiui — interlor 
deeorator. Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

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

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEIJZ A. RAUDONIS, NEULIK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvo atidaryt* sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

... Ir taip po viso to, kai jie buvo pasidarę dar ne
turtingesni, vieną dieną, kai Andrius rengėsi į mo
kyklą, tėvas nusivilko tuos marškinius ir atidavė jam 
tardamas: —

— Imk sūnau, ten tau geresni reikalingi. Aš čia I 
apsieisiu tokiais, kokie pasitaikys.

Išimant motinos mirtį, graudesnio vaizdo savo 
trumpame amžiuje Andrius nei buvo matęs nei išgyve
nęs: tėvas savo sustingusiais pirštais ilgai, ilgai nega
lėjo sučiupinėti apykaklės guzikėlių, pagaliau juos šiaip 
taip atsegė, tada jis palenkė galvą ir pamažu per ją nu
sivilko marškinius. Dar ne viskas — rankos užkliuvo 
rankovėse, ir dar jis ilgai ilgai darbavosi su jomis.

— Tėveli, aš padėsiu atsegioti guzikus, — sakė 
Verutė.

— Nieko, nieko... Aš pats... — jis ramiai atsakė.
Ilgiau jis negalėjo tverti kambaryje ir į tai žiūrėti. 

Jau nebebuvo toks mažas, kad tą akimirksnį viso gyve
nimo nepajustų ir nesuprastų. Lauke tada Andrius 
verkė.

Nuėjo į kiemą. Akyse vis buvo tas vaizdas — 
tėvas nulenkia galvą ir nusivelka marškinius. Įbėgo į 
daržinę. Užtrenkė duris ir išbėgo laukais pasivaikš
čioti ir nusiraminti. Šilta rugsėjo naktis draikė plau
kus ir mintis. Prieš akis iškilo milžiniška balta statula 
per visus laukus ir iki dangaus: tėvas nulenkia galvą ir 
nusivelka marškinius...

Vis labiau skubėjo Andrius. Senosios ir naujosios 
mintys, susilietusios kaito jame. Degė kakta. Smilki
niuose tvaksėjo jaunas kraujas. Nusiėmė savo gimna
zistišką kepurę ir įsidėjo į kišenę. Telyja į plaukus 
dangaus vandenys! Tebėga per juos tarsi upė! Tegu 
dūksta ir susimaišo viskas! Tegul!

Plaukais bėgo vanduo, varvėjo kakta, akimis ir 
lūpomis. Kartais jis nubraukė kaktą viena ar antra 
rankove. Pasidarė lengviau, geriau. Jis užmušė savy
je liūdnas mintis ir ėjo švilpaudamas.

Mintys kaip ir gyvos būtybės, turi peilius, aštrius 
dantis, bet taip pat šiltą burną ir rankas. Pasiimk ir 
įsodink į savo pakaušio kamerą tokią, kokią tau tą aki
mirksnį reikalinga. Tai yra didžiausia valios jėga. 
Minčių peilius, dantis, bumas ir rankas vadina jaus
mais. Apsiginkluok arba nusiginkluok — kaip tau pa
tinka. Tada tu galėsi kaiką, vargšas filosofe!

•
Taip galvodamas, Andrius švilpavo.

Su Raipuru jie susimušė krūtinėmis.
— Kur tu — jis klausė.
— Buvau namie.
— Dabar iš stoties?
— Ne, atėjau pėsčias.
— Tokį kelią dvidešimt du kilometrus!
— Taip sau švilpaudamas.
— Aš tokiu pragarišku oru tai nebrisčiau. Fui 

ne! Liepčiau, kad pakinkytų arklį.
— O man iš tikro tai patinka toks šposas. Dėžė 

po viena ranka ir dėžė po antra ranka ir dumk!
— Dramblys juk tu esi. Na, gerai. Bet žinai ką —» 

mokykloje šį vakarą toks mažas pasišokimas. Nuėjome 
pas direktorių, pazirzėme — ir leido. Eisi?

Direktorius leido, bet Grinbergas uždraus. Mūsų 
klasei — tikriausiai. Pamatysi. Tegu tik jis suuodžia.

IBus daugiau),
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PAJIEŠKOJIMAI
TOMAS STADALNINKAS, jo 

motina Ona Stadalninkienė, gyve
nę Marijampolėje, Tarpučiuose. Pa 
įieško Kaminskas Juozas,, gyve
nęs Marijampolėje.
Mis. Guzauskas, 3000 W. 17th St. 

Virginia 7-9529

Gina SU ūkas, 150 Remington St., 
Roehester 21, New York.

Jieškomi: ALFONSAS
VOL O N G E V I C 1 U S ir ELZ
BIETA BARANAUSKIENE, kilę 
iš Merkinės vals. Jų jieško gimi
naite Liudvisė Galčiūtė - Kaukienė, 
d. Tomo, to paties vals. Pilvingių 
km. Jos adresas: — Stasys Rauku, 
Kalininą ui. 39-1, Ceremuke poč- 
ta, Severouralskij rajon, Sverd- 
lovskaja obl., U.S.S.R.

ALFONSĄ APANAVIČIŲ, ki
lusį iš Kybartų - Daugėlaičių kai
mo, jieško duktė Dalė Apanavičiū- 
tė. Prašau atsiliepti šiuo adresu:

BENIKIENE BUKAUSKAITE, 
duktė lavono, ir jos vyras ALFON
SAS BENIKIS iš Palangos, jieš- 
komi jos brolio iš Krasnojarsko 
Sibire. Pranešti ALFONSAS PA
REIGUS, 1301 S. 50'TH COURT, 
CICERO 50, ILLIHOrS.
«*.«****♦ *****♦♦.• — •

Ar Marija ipsiieisne taet> v 
Aisakyma -aaii* 1 Ro-leeiki.-

MARIJOS APSIRCKMIMd 
ŠILUVOJE

Kaina 44» *>ni
I

•H e rtiM •

■n r a r <• r
4545 W. 63 St., Chicago 29, D1

S. F. 8UDRIK
ĮVAIRIOS žinios

Kataliką menininku 
suvažiavimas

JAV Katalikų Meni.arkų są
junga savo suvažiavimų šaukia 
Yanktone, S. Dak., Mi. Marty 
kolegijos rūmuose, rugp, 15 — 
17 dienomis.

fLASSIFIFI) AND HELP W4NTFI> UIS
REAL ĖSTATE REAL ESTATE HELP WANTEI) — FKMALE

GĖRIMAI PIKNIKAMS IR 
IŠVAŽIAVIMAMS

Stephens Liųuors
Choro vedėjas

K. Steponavičius,
savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės) 
Telefonas LAfayette 3-1933

ITALIŠKAS KONJAKAS
10 metų senumo 5th $3.89

PRANCŪZIŠKAS ARMAGNAC BRANDV 
21 mėty senumo 5th $^95

PORTUGALIŠKAS BRANDV 
10 metų senumo 5th $3-89

BISųi lT PRANCCZIŠKAS KONJAKAS 5tli J/1.95

$4.85ALCOHOL, 190 Proof, Pure Grain Sth
KENTUCKY TAVERN WIIISKEY 

7 Yea.rs Old s‘h $3.89

FLORA DELLA ALPIU, Itališkas likeris 5th 95
IMPORTUOTAS VERMOUTH Qt. $-fl,29

KRUPNIKAS, lietuviškas receptas 5th $3.49
ZUBROVVKA — su importuota žole 5th $3.79
NALIVKA — vyšnių likeris Sth $3.15

Kankiniai laikrodėliai: Benrus,
' Bulovą, Longines, Elgin už žemas 
kainas.

Naujas jaunų mergaičių laikrodė
lis, gėlės pavidale, auksuotas, su 
akmenėliais, vertes $14.88, per

‘trumpą laiką ...................... $6.88
17 akmenų laikrodėlis, waterproof,

vertės $29.99, už .......... $14.88
Kišeninis Alarm Clock už . . $7.88 
Rankinis laikrodėlis su Alarm

Clock ............................. $28.88
17 akmenų selfwinding kišeninis 

laikrodėlis, vertės $59.50,
už ..................................... $28.88

21 akm. rank. laikrodėlis už $34.88 
23 akm. rank. laikrodėlis už $44.88 
30 akm. 14 k. laikrod. už $74.88 
32 šmotai sidabro, stainless steel,

vertės $20, už.................. $8.88
32 šmotai dinnerware serviz. $8.88 
72 šmotai sidabro, King gražioje 

dėžėje, vertės $55, už . . $28.88

VASAROS FANTASTIŠKI
BARGENAI ANT TELEVIZI

JŲ. RADIJŲ. HI-FI. 
PHONGRAFŲ

Nauja 1957 Televiz. 21 col. $88.80 
Nauja 1957 Televizija, 21 oolio I

Console ......................... $108.80|
Nauja 1957 Emerson,

nešiojama, ...................... $98.80;
Nauja General Electric

nešiojama, ....................... $98.80
Nauja RCA spalvuota 21 colio 

Televizija ..................... $388.80
Muntz 24 colių TV................$98.80
RCA 16 colių TV ............... $48.8G
Stradford 21 col. console . . $68.80 
Motorola 16 colių console . . $48.80 
Zenith 24 colių console . . $128.80 
21 col. console TV, radijas ir

fonografas..................... $228.80
Zenith mahogany HI-FI, reguliaria 

kaina $300, už.............. $148.00
Reoordio — gamintis savo rekor

dus, groja radijas ir phonagra- 
fas, buvo $125, už..........$58.80

I Tapė recorder, vertės $125,
I už..................................... $48.50
Trumpų bangų radijas, buvo

$98.00, už ..................... $38.00

! LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Mainykite savo setą.

Kunigas žydų studijose
Katalikų kunigas Jovgc Ma

ria Mejia, Izraelio Švietimo mi- 
niiterio kviečiamas iš Buenos 
Aires miesto nuskrido Į Jeruza
lę dalyvauti Žydų Studijų Pa
sauliniame kongrese.

Piligrimai į Lenkiją
Iš New Yorko apylinkių net 

56 katalikai, daugiausiai lenkų 
kilmės, išvyko lankyti Censta- 
kavos ir kitų šventų vietų Len
kijoje.

Duoną Ir įvairias skt.uingas 
bnlkuteo kepa

gsOBt
BRUNO'S KEPYKLA

3339-tl s. Lituanica Avė.
TeL CUffside 4-6376 

Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

MALINOWA, aviečių likeris 5th

LEMON ICE 5th
13J5

$3.79

SKAIDRIOJI sth. $3.29
MIDUOLIS $3.59

PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 
KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING LOT DEL KLIENTŲ

S G AS

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Chicago, Illinois

Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais, ik 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuettdt CAlumet 5-7237

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

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ TR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsenėjusios žaiždoa 
niežėjimą ir skau-’ėjimą senų aivl 
ru ir skaudžių žaiždu uždėkite 
LEGUI/O Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHbETE.S POOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perpiyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* suskilsios odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolė nūo iš
viršinių odos ligų. Re
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 6 
et., $1.26, ir $3.50.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaiikee. Wisc . Ga- 
ry, Ind. ir Betroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite M o 
oey order j

LEGULO. Department D. 
5618 W. Eddy St.. Chicago 84, UI

J. G. TELEVISION C0. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
1958 m. TV, rarlio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. TeL PRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

P E R K R A U S T A U
B A L DU S Z.- '1/ -

Vietoje ię iš toliau -
K. E I D U K 0 N I S

2313 W. 91st St., Chicago, OL
Tcl PRescotl 9-2781

f

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų a ta tumų

Tel. BIshop 7-7075

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

Skelbkitės “Drauge”

Ifi arti ir toli baldų

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 87th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

pįvtdendą

40 M£TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

lENOROVt

403S Arehar Bvmm Tai. iA3-67i» 

AUGUST SALDOKAS Prasldatam
-SS

S'
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

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

...........................................................

MOVJNC

'!> «l. i «. 3 k., II K. 2 ant. tiar.SI5..>OU 
Mūr. 5 k. 1 k. viri. I k. rūs.$22.(HN». 
Mur. 2 (m> 5 k. 2 imt. gar. $24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II t k. Alyvų. Sll.ttoo 
Taverna ir 2 kam. uopak. Ii 6.500. 
Mūr. 2 |M> 6 k. 2 aut. gar. $20.000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22.000

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2130 W. 60 St. HE. 4-8202

t -. . . .  . . . . . . —
KABA NORITE PIRKTI AR 

PARMOTI \A.MIN
Kreipkitės į •

KOPRYCH RKAI, ESTATE 
6407 S. Kedzie Avė. UAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANA VERSKIS

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$16,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes vinadoM mame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United Statos Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS. Preaident.

2202 WEST CEBMAK ROflD Vltginia 7-7747
CHICAGO 8. ILI.INO1Š

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butui: 6. 4 ir 3, skleoas. gu- 

ražas. 3o p. sklypas, dujų pečiais 
. šilti., visi butai, 1^5 paj. ir aav. bu
tas, 39 ir Kraneiseo apyl. Kaina

į $ 1 9,900.
Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai** 

'šild., gera vieta Kaina $18,500.

GAGE PARKE:
Žavingu rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios. daug rūbinių, vieta knygynui,
• veranda, visas namas nauiai deko

ruotas, -60 p. sklypas aptvei'as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas.

į Narnas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patogiai su- 

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

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Lat'lin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas jmokėjimas. Proga

ŠIMAITIS REALTY, 
?"H7 W. 43rd St.. CL 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 3-3579 (vak. ix semad.)

LABAI RITA PROGA
Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. 424,500. A. Sirutis.

ANT 40 PfcDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kam b. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marųuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 % karo garažas. 
$19,500. A. Katilus.

SKONINGI 6 KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Kairfield ir 73rd. Volodkevi- 
r-iiis.
2 AUKŠTŲ MITt. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
MeKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6015

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

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

____________ YArds 7 -2046

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.: 1—4 kamb., 3S pėdų skly
pas. Pilnai įrengta, pastogė (attic), 
2 autoinb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

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

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

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

SHUKIS REALTY 
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REIKALINGA MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTI VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353
WOI1K PltOSE Tt HOME 

SAVE TIME & PARKA RE

TYPIST — GENERAL OFFICE
Sonie experience prefered būt 

not absolutely neesi-ary. Age no 
factor. Knotvlerge of shorthand help- 
ful. Mušt likę figures. 5 day week. 
New air conditioned Office. Compauy 
beneflts. Salary aecording to ex- 
perience and abillty. ~

BEECO, INC.
1501 W. 35th St.

Pall IzAfttyette 3-4800

REIKALINGA šeimininkė, gyven
ti vietoje. Gali būti ii dirbanti mo
teris. Kamb.. maistas ir mažas atly
ginimas. Skambinti —
GArden 2-H65H, nuo 9 t. r. Iki J p. p.

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI

MOTERYS AR VYRAI
SIUVAMŲ MAŠINŲ Darbininkai - 
MOTERIŠKŲ PALTŲ GAMYBAI

229 So. Wacker Drive
4 augštas. Tel. ANdover 3-7484

mscĖllaneoČŠ

MARQUETTE PARKE. Ant 
2jų sklypų 4 butų namas, po 5 
kamb. Modem. mūrinis namas. 
4 autom, mūro garažas. Garu 
apšild., stokeris. Arti parko. 
Kaina $50,000. Skambinti

ABerdeen 4-7172

ŠILDYMĄ S
A Stan&aaskag instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 64)775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 3-6752
LIET. APDRATTDOR AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudoa. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 86. III.

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marųuette I’arke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų. Šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 (mo
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

iiiiiiitiiiiiiiitiiiiminfliiniiMi

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porčiuni. Gražiai 

įrengtais (knotty pine, kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
Ir 2-jų k. butas rūayje. Radijatortaia 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
^/ic/o- Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
5 kainb. mūr. Plytelių virtuvė Ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23.900. *<

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary PnbMo 

SHIfl So. Wiwern Avė.
PRosp. K-2234 arba HEm. 4-7086

VIKTORO ROŽICO8 
UetnvISkc gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CAU.-ME-MOTORS C0.

5759 B. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450^

3 Story B riek For Sale By Owner 
In SS. Peter and Paul Parish. 1—5 
Newly remodelled, modern plumb- 
ing„ kitehen cabs, ttiled walls. Gas 
Ht. on lst flr. 2—4’s 2nd and 3rd 
floors. 2 car brick garage. Good 
Income Property. Asking price — 
$17,500. Call after 5 p.m. LA 3-2797 

FOR SALE BY OWNER 

TAVERN * SNACK BAR

I.ong established South Side loca- 
tion. Transfer corner. A gold mine. 
Good reason for selling. Asking $8,500 
plūs stock. Open 6 days a week, Suf- 
ficient income for two families. Call 
ESseg 5-4176 for Information.

' PROGOS —' OPPORTŪNTTiES

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErntinal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 615

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTlfcACTOR 

Stato rezidencinius ir komereiniue 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos

tus. Skamb. vak.: VI 7-4229 
Namų tel. BIshop 7-8S40

27S7 West 43rd Street

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardtaadant, jtt- Į 
sų laukia greitas ir teisingas patar-' 
na vintas.

NORVILĄ
RKAIi F.STATK SALES 

2680 W. 59th St. Tet PRospect 8-5454
m iiiiniiiii iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii—mnMiiinniiii—

SAVININKAS PARDUODA 
Gerame rajone, medinis cemento 
pamatais, 2 po 5, iš lauko ir pir
mas augšt. naujai dekorotas, tik 
pusė bloko nuo liet. bažn. ir mok., 
tiek pat autobusas. Norime greit 
parduoti. Skambinti nuo 5 valand. 
vakare FR 6-0133.

Illinois resort liųiiitlation sale 
l’AEZKRIO SKLYPAI

50 pėdų "frontage ', 39 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmųkėti $50; mn- 
kesties $10 j mėn. Skambinti

SGtillt Shoce 8-2O28

CRAtVFORD SPECIAL. Arti 26 
I ir Keeler Avė. 5 kamb. namas. 3 
I mieg. kamb. Nauja kabinet sinka 
Į virtuvėje. Naujas centr. apšild. 
Bargenas, tiktai $9,900; įmokėti 
$2,000. SVOBODA, 3739 W. 26th
St. LAvvndale 1-7038.

MAISTO PRODUKTŲ IR
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
5 kainb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “forced aii ” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpnbttc 7-7265

Parduodama TAVKRNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 8 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis-—apleidžia Chl- 
cagą. 2014 Canalport Avė., Chicago
18, m. 8-8082._____________ _

PELNINGAS BIZNIS PIETVA
KARIŲ MIESTO DALY. Sav. iš
eina pensijon, nebrangiai parduo
da rūbų valymo ir pataisymo biz
nį bei “route” — maršrutą. Gali
ma pirkti su 2-jų butų mūriniu, 
kampiniu, pajamų namu. Skam- 
binti ROckweU 2-3311

JOS IRGI GALĖSITE NEUŽILGO 
EITI PENSIJON JEI PIRKS1TE 
SI TAVERNOS BIZNI & NUOSA
VYBĘ MARQUETTE PARKO A- 
PYLINKEJE. Tel. LAWNDALE 
1-2006.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 9-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai, vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Rnlldrm Gcn. Pontractors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofleų. gy- 1 
venamųjų ir viešųjų paštetų

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

Pirkit Apsaugos Bonus Runkite dien. Draugę!

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI 1
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Eatato
5916 So. Weetcrn. PRnspeet 6-2234
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SKAUTYBĖS KELIU
( Atkelta iš 2 pusi.)

i

kur jų gerove ir visais finansi
niais reikalais rūpinosi Statler 
viešbutis.mus. Iš viso Bostono vien lie

tuvių skiltis turėjo garbę vizi
tuoti Baltuosius Rūmus. Mūsų, Rekomenduojant Mr. Henry, 
skautus priėmė buvęs Massa- visiems džiamborėje dalyvavu- 
chusetts valstybės gubernato-! siems mūsų skautams yra paža
idus, dabartinis valstybės vice-Įdėtos stipendijos JVA universi- 
sekretorius, Christian Herter ir tetuose. Dviems jų pasiūlytos 
kongresmanas Thomas Lane. i stipendijos j West Point karinę 
Jie su lietuviais draugiškai pasi-j akademiją, 
kalbėjo ir nusifotografavo. Pa Šie mūsų skautų laimėjimai 

puikiai pavaizduoja, kaip augš- 
tai galima iškelti lietuvių vardą 
ir kiek galima patarnauti Lietu
vos propagandai, jei tokio mas
to stovykloms mūsų skautai ga
lėtų tinkamai pasiruošti. Čia lie
tuvių visuomenės finansinė pa
rama, kuri gali būti teikiama 
per Džiamborės Fondą, ir nuo
širdus mūsų visuomenės prita
rimas skautiškai veiklai yra bū-

žymėtina, kad lietuviai j Baltuo
sius Rūmus buvo įleisti su “fin- 
komis”. Rūmų sargas painfor
mavo, kad leidimas eiti su gink
lu į Baltuosius Rūmus yra duo
damas labai reai, tik ypatingais 
atvejais. Šiuo gestu buvo pa
gerbta lietuvių skautų uniforma 
ir parodytas pasitikėjimas lie
tuviais.

Po šio vizito mūsų skautai ap
lankė įdomesnes Washingtono, _ . . tini. Garbė šioje džiamborėje da
y,etoves. valgė pu.baugiuose re. j lyvavusiems mQsų skautams, jų
toi anuose ir uz visa tai nieko , . , v, • • .. .v, ., vadovui sktn M. Manomaiciui irnemokėjo. Visas jų išlaidas ap- vu.«viuiu
mokėjo Roger Smith viešbutis. visiems skautijos darbuotojams, 

Po Washingtono mūsų repre-' kurių dėka šis didelis darbas
zentantai vizitavo New Yorką,'buvo atliktas Lietuvos labui.

“Trakų” stovyklų užbaigus
Nuo š. m. liepos 2 iki 20 d., panaudojamas. Skautų vadovy- 

Chicagos Lituanicos tunto apie i bė turėtų susirūpinti, kad lau- 
50 skautų skautiškai gyveno Ra-' žo medžiaga būtų lengvai pri- 
ko ūkyje Custer, Mich. Neblo
gas oras leido skautams pasi
džiaugti įvairia stovyklavietės 
gamta, įsigyti skautiškų ir litua
nistinių žinių ir laimingai už
baigti pagrindinę skautišką mo
kyklą — stovyklą.

Stovyklos programa
Kasdien būdavo skiriamos 

bent trys valandos lituanistinės 
ir skautiškos programos išėji
mui. šeši skautai davė įžodį ir 
apie 15 išlaikė patyrimo laipsnių 
egzaminus. Nemažai laiko pra
leista mokant lietuviškų dainų, 
nes pasirodė, kad skautai visiš
kai dainų nesimoko draugovėse 
ir skiltyse. Šią neigiamybę tun
tas turėtų pašalinti, iš anksto nu 
rodydamas draugovėms, kokias 
dainas skautai turi mokėti. Tuo 
būdu stovykloje nereikėtų nau
doti brangaus laiko dainų išmo- 
kymui.

Kiekvieną dieną įvykdavo 
skautiškas laužas. Laužų koky
bė buvo neperaugšta, nes trūks
ta ne tik medžiagos laužui, bet 
ir patyrusių laužavedžių. Me
džiaga daugiausia buvo imama 
iš amerikiečių skautų paruoštos 
laužams medžiagos. Laužas gali 
turėti nepaprastos auklėjančios 
reikšmės, jei jis yra atitinkamai

einama, kad būtų ruošiami nau
ji laužavedžiai. Laužavedžių kur 
sų jau bent šešerius metus ne
turėjome.

Skautų lygis
Skautų skautiškas lygis yra 

apgailėtinai žemas. Atrodo, jog 
draugovėse ir skiltyse nieko ne
daroma. Pažanga paliekama sto
vyklai. Tai nusikaltimas skau- 
tybei. Paprastai penkiasdešimt 
savaičių yra ruošiamasi, kad 
būtų galima dvi savaites skau
tiškai pastovyklauti, o pas mus 
per dvi stovyklos savaites rei
kia paruošti skautus, kad 50 sa
vaičių jie išliktų skautais.

Skautiškam lygiui pakelti sto
vykloje buvo bandoma išeiti ko
daugiau skautų programos punk | govėse ir skiltyse skautiškas me 
tų. Buvo suruošta 24 vai. skilčių | todas yra nesėkmingai naudoja- 
iškyla, kurioje skiltys statėsi la- i mas ar iš viso nenaudojamas.

Žodis tėvams
Skautų vadovai stovykloje per 

tris savaites gali pastebėti pas 
skautus tokių dalykų, kurių tė-! 
vai nepastebi ir nesistengia pa
stebėti. Ypatingo dėmesio rei
kalauja labai blogas kalbėjimas 
lietuviškai. Buvo net tokių at
vejų, kad 12 metų tremtinio sū
nus jau nebesupranta paskirų 
skautų įstatų žodžių. Bloga kal
ba pasireiškė ir laužų metu. Va
dovams neįmanoma vaikus pri
versti lietuviškai kalbėti, nes 
dauguma jų jau angliškai gal
voja ir nesąmoningai angliškai 
kalba. Pastebėta, kad vaikai, ku 
rie lanko lituanistines mokyklas, 
žymiai geriau kalba lietuviškai 
ir geriau orientuojasi Lietuvos 
istorijoje ir geografijoje. Tad 
dar kartą apeliuojame į tėvus, 
kad daugiau su vaikais kalbėtų 
lietuviškai ir leistų į lituanisti
nes mokyklas, nes kitaip už ke
to metų skautų įstatus teks mo
kyti angliškai.

Žodis skautų vadovams
Galima konstatuoti, kad drau-

pines, virėsi valgyti — gyveno 
gamtoje. Asmenybės ugdymo 
aspektas buvo pabrėžtas, kada 
stovyklos vadovybę vienai parai

Neturėjimas gerai paruoštų pro
gramų, lituanistinės medžiagos, 
gerai paruoštų draugininkų ir 
skiltininkų ir toliau žemins skau

perėmė skiltininkai. Po dieną I tų lygį bei mažins jų gretas. Kad
buvo taip pat skirta sporto šven
tei ir religiniam susikaupimui.

'Skautiškos dvasios ir lygio pa 
kėlimui buvo taip pat leidžiamas 
ir laikraštėlis “Stovyklų žval
gas”;

tuo keliu einame, rodo ir sto
vyklautojų skaičius (vos 50 iš 
visos Chicagos!), ir jų kokybė. 
Laikas sukaupti jėgas ir atgai
vinti skautišką darbą Chicagoje, 
kad gerai pasiruoštume tautinei

Nedelskite nei minutes.. . Pasiimkite
NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!
TILT "N" TOTE CJ*
SERVING SĖT
už $500.00 santaupas

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau turi
mą sąskaitą. '

Nepaliejanti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

DABAR
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS UŽ 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, J D ETOS IKI
10 RUGPJŪČIO, NEŠA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSILANKYKITE ...
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
| Kiekvieną Jūsų Klausimą

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATEMENT *

Couiėod Jm. M. 1957 

AMITS
Tint Mortgoga lool Citata la—a ___
Padarai Mama lean Bank Stock____________ _ 350.000.00

U S Govarnmant loath ____________ 350,000 OO

Coih ........................................ ............ ............................. .... 3Sa.143.10
Office, La n d and Building

• Aftar D«pr«dafk>n....... ..... - . 46,940.73
Officu Equipm«nt and /ixturm

Aftar PapffadaHaa- 44,099.SS
Ofher A«««h--- - ------- - . . i,5go.75
TOTAI ASSETS------------------------------------------------------- $16,031,794.67

MAMUTICS
Mamburs* Shara Account*____ __ _____ _______ $12,345,899.95
Advancut Irom F •durai Home Lean Bank._ 1,460,000.00
Account* PayabU ..... ............ 4,007.32
Loan* in Procutt................... ____....._................. _____ 1,324,760.91
Etcrow Paymentt for Taxat and Inturanca___  75,006.15
Spacific ftatarva*....................................................—3,095.87
General Reserve* and Undivided Profit*...— 969,024.47 
TOTAI LIABIUTIES AND CAPITAL____________$16,081,794.67INSURED

M/here ihe
SAFITY of Your ______
Savingt COMIS FIRST

Office Houre Įor YOUR Cenvenience
Monday. 9 AM. TO 8 P M. Saturday, 9 A M. TO 1 Pm'

Iveoday - Thurtday - Friday, 9 AM TO S F M.
ILOUO Alt DAT WediM»*«lar

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Ct.
TO 3-8131 • Cicero 30

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pirmosios stovyklautojos ALRK Federacijos stovykloje, stovyklavusios nuo liepos 4 iki lie
pos 28 d. Čia jos matyti su savo dvasios vadais: kun. V. Paulausku, kun. B. Dagiliu ir Ma 
rijos Nekalto Prasidėjimo seselėmis: sės. M. Paulė, sės. M. Konsolata, sės. M. Taręizija ir

sės. M. Michaele.

stovyklai ir sėkmingai auklėtu- SudbufV Oflt
m/. mrvrnc 1 io+.iuiiio ' ’me sąmoningus lietuvius.

Stovyklos vadovybė
Stovyklos vadovybė įdėjo 

daug darbo, mėgindama paša
linti anksčiau minėtus trūku
mus. Stovyklos kapelionas v. s. 
kun. J. Vaišnys ir s. Ign. Sera
pinas įdėjo daug darbo, papil
dydami skautų lituanistines ir re 
Ilgines žinias. Praktiškąją — 
skautiškąją programos dalį ener 
gingai ir sumaniai perdavė s. v. 
vyr. skltn. K. Varnauskas. Sto
vyklos tvarkos vykdytoju buvo 
s. v. skltn, J. Prapuolenis. Ūkio 
vadovais buvo s. v. vyr. skltn. 
J. Ulevičius ir ps. R. Račiūnas. 
Stovyklos virėja — Kriaučiūnie- 
nienė. Jai nuolat talkininkavo 
skltn. A. Andrijonas. Stovyklo
je taip pat daug dirbo s. v. v. s. 
V. Kizlaitis ir s. v. v. s. R. Po
vilaitis.

Bendrai paėmus, pagal turė
tas sąlygas ir pasiruošimą, sto
vykla praėjo puikiai. Visiems, 
kurie prisidėjo prie stovyklos 
pravedimo, reiškiu nuoširdžią 
padėką.

S. v. vyr. skltn. T. Remeikis,
buvęs stovyklos viršininkas I

Žinutės iš mūsų gyvenimo
— Kun. dr. V. Skilandžiūnas

praleido savo vasaros atostogas 
Levacke ir Sudbury pas brolius. 
Ta proga aplankė kaikuriuos bu 
vusius savo parapiečius — J. M. 
Kriaučeliūnus, J. G. Petrėnus, 
I. K. Balčiūnus, A. V. Jašiūnus, 
Ozolo ir Vaškelių vasarvietę. 
Sudburyje buvo apsistojęs pas 
Varius, kur gyvena jo brolis VIa 
das. Ypač jam patiko graži Bal
čiūnų vasarvietė prie Penage e- 
žero.

GIJŽAUSKU
BEVERLY HJLLS GELINYClA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, Danu- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 VVest 68rd Street 
Tel. RKospect S-O83.1 ir FR 8-OSJM.

>000000<)'>C'000000(K>00<XKX>OCH
Skeibtie DRAUGE' aosimoga 
nes lis yra plačiausiai ^Kaitomai 
lietuvių dienraštis o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.
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KAS KĄ IR KUR
— Visiems, vykstantiems į Ju- 

bilėjinę Jūrų skautų stovyklą, ži
notina. Rugpjūčio mėn. 9 d. 8 v. Į 
ryto visi pionieriai renkasi prie! 
Jūry sk. būklo, 5715 So. Richmond i 
Avė., ir iš ten, 9 vai. ryto, vado- j 
vaujami J. sktn. L. Knopfmilerio, , 
išvyksta į stovyklą.

Visi stovyklautojai visus savo' 
daiktus suvežą iki rugpjūčio mėn. ; 
8 d. vai. vak. j Jūrų sk. būklą 
— 5715 So. Richmond Avė.

Visi Stovyklautojai rugpjūčio 10 
d., šeštadienį, 8 vai. ryto renkasi 
prie bažnyčios Marąuette Parke 
(69th St. & Washtenaw). Iš ten 9 
vai. ryto išvykstama į stovyklą. !

Visi prašomi laikytis nustatytų 
valandų punktualiai.

Primenu visiems stovyklauto
jams, kad pasiimtų šiltas antklo- 1 
dės ir šiltus apatinius baltinius. 
Kas turi, tepasiima ir batus su au-, 
liukais (“bucus”).

Visi, kurie vyksta mašinomis, ke- j 
lio maršrutą ras pakvietimuose.

Kelias į pietus nuo Custer, Mich., ! 
sukant į stovyklą, bus atžymėtas, 
raudonomis kelio rodyklėmis su, 
baltomis raidėmis: “Į Jūrų skau-1 
tų stovyklą”. J. S. S.

mSaTSli

A. A.
JUOZAPAS MLECZKO

Gyveno 2353 S. Oakley Avė. 
Tel. Dickens 2-4713 

Mirė rugp. 5 d., 1 957, 7 vai. 
vak., sulaukęs 74 m. amžiaus.

Gimė Dietuvoje. Kilo iš Vil
niaus. Amerikoj išgyveno 54 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Kvelyn Kurey, žen
tas Walter, Jeanette Kasper, 
žentas Stanley, ir Dorothy 
Mleczko, 2 sūnūs: Benny, mar
ti Marion ir Alex, 3 anūkai: 
Carol Kasper, Wayne Kurey ir 
Judith Mleczko, 2 broliai: Pe- 
ter ir John, kiti giminės, drau
gai ii- pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draug. ir Liet. Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks ketv. rugp. 
8 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs,
žentai, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. VI 7-66T2

s
— J, S. Petrėnai pakrikštijo 

savo antrąją dukterį Rūtos Le- 
onos vardais. Kūmais buvo V. 
StepšyB ir S. Semežienė.

— LB apylinkę suruošė šie
met jau antrą gegužinę Vaškelių 
ir Ožolo vasarvietėje. Buvo iš
kepta kiaulė, kurią gegužinės da 
lyviai bematant išsigraibstė už- 
kandžiams. |

— Pas A. J. Gataučius viešėjo 
Stasys ir Marijona Zalumskiai 
iš Chicagos.

— Pas J. Z. Ląbuckus pralei
do savaitgalį Kalvaičiai iš Chi
cagos.

— Pas B. P. Lukoševičius vie
šėjo svečiai iš JAV,

— Prof K. Račkauskas iš
New Jersey atvažiuoja čia pra
leisti atostogas. Apsistos K. I. 
Balčiūnų vasarvietėj, kur yra 
gera proga pasimaudyti ir pa
dvejoti Penage ežere.

— Pu s I). J. Stankevičius vie
ši Danutės mamytė iš New Yor- 
ko.

— Pas J. M. Kriaučeliūnus
atostogauja Alfonsas Kriaučeliū 
nas ir Nijolė Kriaučeliūnaitė iš 
Chicagos.

— Daug ir Virg. Kriaučeliū- 
naitės su VI. Kriaučeliūnu grįžo 
iš atostogų, kurias praleido pie
tų Ontario. Sudburiškis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIM1R 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. IASO S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

UODlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

iStf S*. W«8m Arto Alt OMfttloiMrf k«ply«a 
7-MM — T-M81 AatomobiUama vtoto 
korto nrr«Mi kttoM aitoato kaly**, aanatoM

k«ply«to arštoa Jūrų urnų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias,
I vimas dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir|
Itį. Reikale ša ūkti « Roselando dalyse H
Imus, tuojau patarnaujame.Į

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 8. LITUANICĄ AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpiiblk 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOvvuh&ll 3 9687

L
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X Onos Mickutės ir Vytauto 

Snopio jungtuvės įvyko rugpjū
čio 3 d. 2 vai. naujoje Švč. Pa
nelės Gimimo parapijos (Mar- 
quette Parke) bažnyčioje. Nors 
smarkiai lijo, bet iškilmėse 
bažnyčioje dalyvavo nemažas 
būrys jaunųjų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Kun. Makaras 
sujungė jaunuosius; iškilmių 
metu solo giedojo Valentinas 
Liorentas. Jaunosios tėvelis dar ! 
tebėra ligoninėje; vestuvių vai
šių nebuvo, tik jaunieji su liu
dininkais buvo pakviesti vaka
rienės pas Vladą Daraškevičių 
Marąuette Parke.

X Bronius Juodelis, skautų 
skyriaus redaktorius “Drauge”, 
su žmona Gražina rugpjūčio 3 
d. išvyko dviejų savaičių atosto
goms į Wisconsiną ir Michiga-

X Šatrija yra viena iš Chica- 
goje susibūrusių studentų atei
tininkų korporacijų, kurios na
riai nuolat nenuilstamai reiškia
si lietuvių visuomenėje tiek me
no, tiek literatūros srityse. Jie 
žengia Šatrijos Raganos pėdo
mis, ugdant ir plečiant idėją, 
jog menas yra vienas iš gra
žiausių žiedų kasdieniniame 
žmogaus gyvenimo vainike.
Burdamiesi lietuviškoje dvasio
je, ruošdami paskaitėles, ska
tindami savo korporantus reikš
tis visuomenėje, jie pritraukė' ną — darydami kelionę aplink
naują atžalyno būrelį, persisun
kusį menui darbavimosi dvasia. 
Ir lapkričio 16 d. Šatrija pasky
rė savo metine švente, kurios 
metu per iškilmingą posėdį ji 
turės progą priimti naujuosius 
kandidatus, pakeliant juos tik
raisiais nariais. Vakare jvyks 
pobūvis su šokiais Green Acres 
salėje. Visa Chicagos lietuvių 
visuomenė," ypač studentai ir 
jaunimas, yra kviečiami daly
vauti šioje šventėje.

X Povilas Dirkis, L. V. S. 
Ramovės Chicagos p-kas, su 
sūnumi Kęstučiu, skautu aka
demiku ir ramovėnu, praėjusią 
savaitę kelioms dienoms buvo 
nuskridę lėktuvu į Washingto- 
ną ir Baltimorę, kur aplankė 
giminaičius bei pažįstamus. Bu
vo apsistoję ilgesniam laikui 
pas giminaitį inž. Vytautą Vo- 
lertą. Taip pat jie aplankė ir 
apžiūrėjo kaikurias tų miestų 
kultūrines ir istorines vietoves. 
Vieną gražią popietę praleido 
Atlanto pakrantėje, poeto Bra- 
dūno įsigytoje vasarvietėje, ku
rioje savaitgalius praleisti su
važiuoja nemažas skaičius Bal- 
timorėje gyvenančių naujų lie
tuvių ateivių.

X Mykolas šilkas iš Lemont, 
UI., ir Marijona Samolienė iš 
Los Angeles Šv. Kazimiero Se
serų muzėjui padovanojo ver
tingų eksponatų: rankšluosčių, 
staltiesių, juostų, gintaro ir lie
tuviškų monetų. Muzėjui labai 
trūksta lietuviškų banknotų ir 
lietuviškų pašto ženklų. Muzė- 
jaus adresas: Sister Perpetua, 
Sisters of St. Casimir, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago 29, III. 
Aukotojams seserys labai dė
kingos.

X Jaunimo šventė-gegužinė. 

Cicero gyventojai su susidomė
jimu laukia artėjančios Cicero 
Jaunimo šventės-gegužinės, ku
ri įvyks rugpjūčio mėn. 18 d. 
saleziečių sodyboje prie Cedar 
Lake, Ind. Ši išvyka savo po
būdžiu bus pirmoji šiais metais, 
todėl visi jai iš anksto pradeda 
ruoštis. Išvyką organizuoja vie
tos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė, talkinama specialaus 
komiteto, susidedančio iš dr. F. 
V. Kauno, B. Babrausko, P. 
Maldeikio, Z. Ašoklio, J. Arš- 
tikio, Z. Juškevičienės, E. šu- 
laičio, S. Paulausko ir kt.

(E. š.)
1 X Poetas Alfonsas šešpiau- 
lds-Tyruolis, dėstąs lituanistiką 
Columbijos universitete (New 
Yorke), šiuo metu viešįs Chica- 
goje, šiomis dienomis išvyksta 
į Los Angeles miestą (Kalifor
nijoje), kur dalyvaus ir netru
kus ten jvykstančiame Lietuvos 
Vyčių suvažiavime.

X Vincenta Stakauskienė po 
sunkios operacijos randasi Ame
rican Norvegian ligoninėje. Vin
centa yra nuoširdi Tėvų Mari
jonų rėmėja Bridgeporto sky
riuje ir gera aukotoja geriems 
tikslams.

X Dali. P. Pnflnas su žmona 
praėjusią savaitę trumpam lai
kui buvo užsukęs į Chicagą. 
Prieš tai jie viešėjo Kanadoje 
(Toronte), o taip pat. kaikuriose 
JAV vietovėse.

Michigano ežerą. Dalyvaus ir 
Jubilėjinėje Jūrų Skautų sto
vykloje, kuri bu3 atidaryta 
rugpjūčio 11 d. Custer, Mich. 
Linkime mielam mūsų bendra
darbiui ir jo kilniajai žmonai 
linksmų atostogų.

X Jonas Virbalis, Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkės pirmininkas ir Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio JAV vieti- 
ninkijos valdybos pirmininkas, 
lankosi Chicagoje, kur aplankė 
daugelį bičiulių ir pažįstamų. 
J. Virbalis aplankė ir kaikurias 
liet. įstaigas. “Draugo” redak
cijoje lankėsi lydimas savo bi
čiulio Jono Balčiūno.

x Visi stovyklautojai, vyks
tą į jūrų skautų jubilėjinę sto
vyklą, registracijos, maitinimo
si ir transportaciįos mokesčius 
privalo sumokėti iki š. m. rug
pjūčio 9 d. (imtinai) pas vyr. 
valt. A. Snarskį adresu: 5919 S. 
Hermitage Avė., telef. PR. 
8-3492.

X Kanados Lietuvių diena,

kaip žinoma, įvyks rugpjūčio 
31 — rugsėjo 1—2 d. Niaga
roje. Joje iš Chicagos, numato
ma, dalyvaus dainininkas St. 
Baranauskas ir Alice Stephens 
mergaičių ansamblis. Be to, da
lyvaus ir aktorius Henrikas Ka
činskas.

KOVOTOJAS PRIEŠ CIVILINES TEISES

Senatorius B. Russell, pietiečių kovotojų prieš civilinių 
teisių įstatymą pirmininkas, rodo, kiek jis gavo laiškų šiais 
reikalais. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Čigonų vestuvės

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Nutarta suorganizuoti sto
vyklą vaikams rytinėse valsty
bėse. New Yorko apskrities 
Kunigų Vienybės susirinkime 
šis klausimas buvo svarstomas, 
pasiūlius klebonui kun. Pakal
niui. Sudaryta komisija surasti 
vietai. Į komisiją įeina prel. Kel
melis, kun. Pakalnis, kun. Rač- j noro reprezentuotis su gauses- 
kauskas ir kun. Karalevičius. Į niu dalyvių būreliu, tačiau to
- Bronius Ar^ekauskas 1 "egalėj° padaryti d51 st°’

kos.

Į vadovų “Indaba” delegatas ps. 
Ą. Banionis iš Amerikos. Į 
tarptautinę skautų konferenciją 
delegatas s. v. v. si. V. Fidle- 
ris iš Anglijos.

Visos trys čia suminėtos sto
vyklos yra netoli viena kitos ir 
visos kartu pavadintos Jubilė- 
jine Džiafnbore. Lietuviai turėjo

X Ponia D. Bendžius praėju
sią savaitę dalyvavo Chicagos 
miesto galvos Daley surengtuo
se pietuose. Čia jai ir kitoms 
moterims buvo įteiktos dovanos 
pinigais ir diplomais už išaugi- 
nimą puikių gėlių darželių.

X Ona Muliolienė, Rockwell 

klubo savininkė, š. m. liepos 
28 d. iškilmingai ir gražiai išvy
koje Juozo Spaičio darže, gau
saus būrio draugų, bičiulių ir 
gerų pažįstamų tarpe, atšven
tė savo vardadienį.

X Seimas. Lietuvių R. K. 
Moterų sąjungos 27-tasis suva
žiavimas įvyks rugpjūčio mėn. 
19—22 d. d. Ciceroįe Šv. Anta
no parapijos salėje. Čia yra lau
kiama apie 100 delegačių iš 80 
kuopų.

X “Karalienės” rinkiniai. Ire
na Amauskaitė. 20 metų am 
žiaus, gyv. 1528 So. 50 Court, 
Cicero, m., dalyvauja “Queen 
of the Cicero Centennial” var
žybose. Šios “karalienės” rinki
mai įvyks rugsėjo mėn. 8 d. 
Mortono augšt. mokyklos sta
dione.

X Inž. Kazimieras Oksas ir
jo žmona Johana rugpjūčio 2 
d. susilaukė sūnelio, kurio var
das bus Steponas. Johana yra 
Jono ir Antaninos Kazanauskų 
duktė.

X L. Sisko, gyvenęs Chica
goje, žuvo liepos 30 d. automo
bilio katastrofoje. Jis mašino
je keliavo su žmona, bet ji bu
vo tik sutrenkta. Nelaimė įvyko 
netoli Tomah, Wisc., miesteliu.

X Advokatas Ch. P. Kai bai
gė dviejų savaičių atostogas 
Wiaconsin Delis vietovėse ir jau 
yra grįžęs į Chicagą.

X Alicija Rūgytė apsigyveno 
naujame bute: 433? So. Arte- 
sian, Chicago 32, tel. LA 3- 
5640.

iš Clevelando išlaikė architek
tūros valstybinius egzaminus 
Ohio valstybėje. Pirmąsias ar
chitektūros žinias įgijęs Kaune, 
Vytauto Didžiojo universitete, 
jas tęsė tuojau po karo Hanno- 
veryje, Vokietijoje, kurias už
baigė 1950 m. ir tais pačiais 
metais atvykę Amerikon. Šiuo 
metu dirba Clevelande vienoje 
žinomoje architektūros firmoje 
kaip grupės vadovas.

VOKIETIJOJ
— Martynas Kizelavičius, gi

męs 1903. VIII. 15 Alytuje, II 
Pasaulinio karo invalidas, mirė 
š. m. liepos mėn. 21 d. Neu- 
stadt-Holst. ligoninėje po sun
kios ir ilgos ligos.

Kadangi a. a. M. Kizelavičius 
V. Vokietijoje neturėjo jokių 
giminių (prieš tris metus laiko 
Anglijoje taipgi buvo miręs jo 
brolis), tai palaidojimu labai 
gražiai pasirūpino Neustadt- 
Holst. stovykloje gyvenantieji 
lietuviai, nežiūrėdami nei tiky
bos, nei pilietybės skirtumų.

Čia tenka gražiai padėkoti 
Neustadt-Holst. veikliai Mote
rų Draugijai ir BALF’o šalpos 
komisijai, kurios labai daug 
prisidėjo prie a. a. M. Kizelavi- 
čiaua palaidojimo.

Taipgi Neustadt-Holst. vokie
čių R. K. kun. Smidtas atliko 
labai gražias apeigas, palydint 
a. a. M. Kizelavičių į Neustadt’o 
kapines amžinam poilsiui.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Lietuviai jubilėjinėje 

Džiamborėje. Rugpjūčio 1—12 
dienomis S u 11 o n Coldfielde 
įvyksta jubilėjinė 3kautų Džiam- 
bore, } kurią šiais metais su 
savo tautinėmis uniformomis 
ir ženklais yra nuvykę ir Lietu
vių Skautų brolijos atstovai. 
L. Skautų brolijos nutarimu, į 
skautų Džiambore, kurioje da
lyvauja 14—18 metų skautai, 
pasiųsti 11 lietuviu — penki iš į 
Anglijos ir šeši iš Vokietijos, j 

Jiems vadovauja ps. J. Brūžins- ( 
kas ir ps. V. Šarka. J skautų vy-, 
čių “Rover Moot” pasiųsti 7 
skautai vyčiai iš Vokietijos; 
jiems vadovauja p J. T. Gailius.!

Išgelbėjo kunigą nuo 
plėšikų

Du Chicagos Parkų distrikto 
policininkai, persirengę žvejais, 
išgelbėjo besisvečiuojantį kuni
gą nuo plėšikų. Kun. Cl. Nova- 
kowski, atvykęs iš Kanados, 
ėjo Michigano ežero pakrante 
ties 31 gatve. Jis nešėsi foto 
aparatą. Jį užpuolė keturi jau
nuoliai ir bandė atimti foto ka
merą. Užpultasis gynėsi. Tai pa
stebėjo netoliese buvę du Parkų 
distrikto policininkai, kurie bu
vo persirengę žvejais, nes no
rėjo sugauti ten besireiškian
čius užpuolikus. Policininkai 
tuoj atsiskubino prie užpultojo. 
Užpuolėjai ėmė bėgti. Policinin
kai paleido porą perspėjamų 
šūvių, bet vaikėzai bėgo. Tada 
policininkas peršovė vieną iš jų. 
Tas sustojo ir dar du su juo. 
Ketvirtas nubėgo, bet ir šis vė
liau buvo suimtas. Vaikėzai bu
vo 15—16 m. amžiaus.

Areštavo moterų šaukėją
Policija suėmė Robertą Mitt- 

lemaną, 32 m. amžiaus, gyve
nusį 1229 S. Michigan, Chica
goje, ir jisai prisipažino šaukęs 
apie devynetą turtingesnių, žy
mesnių Chicagos moterų, gra
sindamas jas sužeisiąs ar užmu
šiąs ir reikalaudamas jam 
duoti pinigų ar skirti pasimaty
mus. Paskutiniu metu vieną 
moterį, pavarde Prince, jis šau
kė net 40 kartų, iš pradžių rei
kalaudamas $2,500, vėliau nu
sileido iki $500. Iš tos moters 
buvo pravesta tiesioginė linija 
į telefono centrinę, kad leng
viau būtų šaukėją susekti. Bu
vo nustatyta, kad šaukiama iš 
pietinės miesto dalies. Paga
liau pirmadienį jis kalbėjo kiek 
ilgiau ir policija, pasinaudoda
ma dar specialiais radijo apa
ratais (walkie-talkie) susekė, 
kad jisai šaukia iš tavernos 
1144 S. Wabash ir jį areštavo.

Pabrango kelių tiesimas
Illinois valstybės ekspresinių 

kelių tiesimas pabrango ir rei
kės $82,500,000 daugiau, negu 
anksčiau buvo numatyta. Iš vi
so dabar tie suprojektuotieji 
keliai kainuosią $372,787,317. 
Numatoma išleisti dar pasko
los bonų už $40,000,000. Iš vi
so Illinois valstybė tiesia 187 
mylias tokių apmuitinamų eks
presinių kelių.

Nelaimių fotografijos
Chicagos policija nusipirko 

reikiamus įtaisus, užmokėdama 
$2,500 ir dabar ims nuotraukas 
įvairių nelaimių, kaip mašinų 
susidūrimų ir kitų, paskiau "tas

Vokietijos lietuviai skautai, 
dalyvaują jubilėjinėje Džiambo- 
re, turi noro po visų iškilmių 
dar savaitei kitai pasilikti Didž.
Britanijoje, ypačiai norėdami 
geriau pažinti Londoną.

Verta dėmesio
Šios dienos Chicago American 

laikraštis talpina įdomų aprašymą 
“Our Neighbors” skyriuje apie šv.
Kazimiero Seseris ir jų veiklą pa
rapijų (tarpe. Skyrių veda Dorothv 
Gardner. Straipsnis yra gausiai iliu
struotas ir įdomiai parašytas. 
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮI

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
Hl • Fl PHONOGRAPHAI — 1958 meteliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8t RADIO, INC- 
3240 South Hatetod Str.ei Tek CA 5-7252

- PARDUODAME IR TAISOMU

Chicagoje, Šv. Mykolo bažny
čioje, 1633 N. Cleveland, susi
tuokė viena čigonų pora. Laiky
damiesi savo papročių, jie iškė
lė vestuves, kurios tęsėsi visą 
savaitę. Svečiai daug valgė, dai
navo, griežė, šoko, juokėsi ir... 
verkė. Muzikantai griežė prie 
namų jaunuosius išlydėdami, 
griežė prie bažnyčios, paskiau 
griežė jaunuosius sutikdami 
prie namų. Iš viso perėjo 1,500 
svečių, kurie suvalgė 32 kum
piu, 600 svarų vištienos, $200 
vertės vedybų tortą, išgėrė 31 
galioną vyno ir 28 dėžes kitų 
gėrimų. Jaunoji yra Barbara 
Lacey, 18 m.; jos tėvai gyvena 
1631 N. Burling. Tėvas yra či
gonų orkestro dirigentas. Jau
nasis — taipgi muzikantas, iš 
Clevelando, 22 m. amžiaus.

Jaunoji šoko iš eilės su 400 
vyrų-svečių. Kiekvienas iš jų 
prie suknelės prisegė ne ma
žiau, kaip $20 banknotą. Pasi
linksminus Chicagoje, jaunieji 
vyksta į Clevelandą, kur taipgi 
pasamdyta salė ir bus tęsiamos 
linksmybės jaunojo mieste. Sa
vaitę taip pasilinksminę jaunie
ji išvyksta povestuvinei kelio
nei.

Mirtis ties pervaža
Hammonde, Ind, buvo už

mušta 17 m. amžiaus mergaitė 
Arlene Sobota. Ji su tėvu va
žiavo į krautuves ir mašinų 
spūstyje jiems pasitaikė susto
ti ant bėgių. Ateinant trauki
niui užleido barjeras ir jie jau 
nebegalėjo nuvažiuoti. Tada, 
palikę mašiną, ėmė greit šalin
tis tolyn, tačiau mergaitė ne
buvo pakankamai toli nuėjusi 
kai traukinys trenkė į mašiną 
ir ta lėkdama mergaitę užmu
šė.

439 mirė džiova
Per 1956 m. Ch»cagoje 439 

žmonės mirė džiova ir buvo su
sekta 5,644 nauji susirgimai ta 
liga. Palyginamai su JAV ben
dru vidurkiu, Chicagoje mirčių 
nuo džiovos yra dvigubai dau
giau. Iš to daroma išvada, kad 
čia dar nepakankama kova su 
džiova. Per paskutinius metus 
Chicagoje 1,145,000 kartų bu
vo nemokamai peršviesti asme
nys, tikrinę, ar jie neturi džio
vos.

Kard. Strltch — gimtinėje
Chicagos kard. Stritch, grįž

damas iš Romos, aplankė savo 
gimtinę Airijoje. Tai Tralee 
miestelis. Vietinėje bažnyčioje 
pasakė pamokslą, dėkodamas 
airiams už didžiąją dovaną A- 
merikai — už tikėjimą.

Teismas neišlaikantiems 
šeimų

Šiuo metu Chicagos miestas 
moka pašalpą 17,760 šeimų, ku
riose yra 72,000 vaikų. Toms 
šeimoms per mėnesį pašalpos 
išmokama $2,578,000. Dabar 
bus peržiūrimi visi šie šalpos 
atvejai ir jau ruošiama 119 by
lų prieš tėvus, kurie neduoda 
išlaikymo savo žmonoms ir vai
kams.

Viesulų nuotraukos
Čikagietis Kazimieras Kova- 

lec, gyvenąs 5226 S. Laflin, tu
ri stambią kolekciją nuotraukų, 
padarytų siaučiant viesulams, 
uraganams. Iš viso jis turi apie 
650 tokių nuotraukų.

PADĖKA
Tenka širdingiausiai padėkoti vi

siems, kurie prisidėjo, kad metinis 
Tėvų Marijonų piknikas galėjo 
sėkmingai pavykti.

Padėika priklauso visiems rėmė
jams ir bendradarbiams iš Brighton 
Parko, Marąuette Parko, Bridge
porto, Cicero ir Melrose Parko, 
III.; dėkojame asmenims už busų 
užsakymą, o taip pat darbininkams, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo.

Labai dėkojame gerb. klebonams 
už pikniko garsinimą ir d. gerb. 
prel. Mozeriui, kun. Černauskui bei 
kun. A. Švedui, MIC už leidimą 
pardavinėti laimėjimo biletus prie 
bažnyčios durų.

Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Ant. Phillips už biletų spausdinimo 
išlaidų apmokėjimą.

Dėkojame biznieriams už au
kas: $25.00 — Gribauskui, J. M. 
Mozeriui; $20.00 — Mrs. S. Pu
lokas; $15.00 adv. P. Gaddy; $10 
— P. Metrick, J. Bereckiui, Putrim 
ir $5.00 — Avė Delecatessen, Ka- 
recko vaistinei, A. Bemadišiui ir 
J. Lieponiui. ,

Daiktais aukojo; $55.00 dolerių 
vertės laikrodį Kiškūnas Jevvelers 
iš Cicero, Iii.; be to, dar aukojo 
daiktais W. Kareiva, 3 Js krautu
vė; J. Gustainio Bonnie Bee krau
tuvė paaukojo valgomų dalykų pin 
tinę; savo daiktine auka prisidė
jo ir Elsbergai iš Cicero, Iii.

Taigi visiems, kurie pasidarba
vo pikniko pasisekimui, o taip 
pat ir tiems, kurie jame dalyva
vo, labai labai dėkui.

Kun. S. Šaplis, MIC

— Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų Bridgeporte susirinkimas jvyks 
rugpjūčio (August) 9 dieną tuo
jau po pamaldų apie 8 vai. Tai bus 
svarbus susirinkimas. Čia bus svar
stomi praėjusio pikniko reikalai, 
kuris įvyko Ryan Woods ir davė 
pelno $374.16. Pelnas bus skiria
mas vienuolėms. Ačiū visiems, ku
rie prisidėjo, kad piknikas pasi
sektų. Valdyba.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams1 paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENES 
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 ii 
užsakymus siųsti:

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

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

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.
6245 S. Western Avė.._________ Chicago 36. III.

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

CRAHE SAVINGS A 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. 49th Ct„ Cicero 50, 111., tel. TO 3-8131-32

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


