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IKE ĮSAKYMAS JAV KARIUOMENEI) LITTLE ROCK
Žiemkenčių sėjos planas Vilkus šaudė
Lietuvoje neįvykdytas 50.7 proc. iš lėktuvo

ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Šių metų rugsėjo 6 dieną komunistų partija paskelbė direkty
vas žiemkenčių sėjos planą įvykdyti ne vėliau rugsėjo 10—15 die
nos. Tačiau stoka darbo rankų žemės ūkyje, pavėluotas derliaus 
ėmimas ir pasitaikę lietų periodai buvo stabdžiai numatytu laiku 
įvykdyti partines direktyvas.

Rugsėjo 17 dieną, taigi dviem 
dienom po nustatyto laiko žiem
kenčių sėjai atlikti, ūkinėje pa
vergtosios Lietuvos spaudoje pa 
skelbta, jog įki rugsėjo 15 die
nos tebuvo žieminių kultūros sė
jos planas įvykdytas tik 49.3%, 
arba numatytu laiku neįvykdy
tas 50.7%. Ypač priekaištauja
ma žiemkenčių sėjoje atsitiku
siems kolchozams. Taip pat ragi
nama pasispartinti su derliaus 
kūlimo darbais.

Ištisos mokyklų klasės 
įjungtos į darbą

Vilniuje pradėtas kai kuriose 
gatvėse tiesimas dujų vamzdžių. 
Komjaunimo centras kreipėsi į 
Jaunimą talkinti šituos darbus 
atliekant. Iš sovietinių praneši
mų aiškėja, jog kai kurių Vil
niaus mokyklų visa eilė mokslei
vių, berniukų ir mergaičių, įjung 
ti prie dujų laidų tiesimo darbų. 
Pavyzdžiui Vilniaus Geležinkelių 
Transporto Technikumo pusė ket

jungti į fizinį darbą. Nebuvo į 
„gamybinę praktiką“ įskaitytas 
jaunuolių darbas, kurie, lanky
dami vidurinę mokyklą, kiekvie
ną vasarą dirbo kolchozuose. Ir 
šie priversti dar du - tris metus 
padirbėti. Miestiečių vidurines 
mokyklas baigusių, kiek matyti 
iš sovietinės spaudos informaci
jų, didžiuma pradėjo dirbti įvai
riuose fabrikuose. Tik kaimo jau 
nimui buvo sunkiau atsipalaiduo 
ti nuo darbo kolchozuose.

Saudi Arabijos
princo žodis

WASHINGT0NAS, rūgs. 24. 
— Saudi Arabijos princas Faisal 
vakar pareiškė, kad Sirija nesu
daro pavojaus kitų arabų valsty
bių saugumui. Jis vakar tarėsi 
su prezidentu Eisenhoweriu, ku
ris keliom valandom buvo atskri- 
dęs iš atostogų vietovės į Wa- 
shingtoną.

Faisal yra Saudi Arabijos mi
nisteris pirmininkas ir užsienio

MASKVA, rūgs. 24. — Už 
4,000 mylių nuo Maskvos yra so
vietų tolimuose rytuose Magada
no vietovė, kurioj yra vilkų ir 
ten raudonieji ponai sugalvojo 
tuos vilkufe sumedžioti.

Laikraščių nuomone, tai buvo 
išlaidžiausia medžioklė, bet kada 
buvusi istorijoj. Sovietų humoro 
žurnalas „Krokodil“ tą medžiok
lę plačiai aprašo. Esą kolchozo 
„Kelias į komunizmą“ vadovau
jantys asmenys sugalvojo, kad 
reikia esančius vilkus iššaudyti 
iš lėktuvo.

Vilkai ir elniai
Vietos kompartijos veikėjas 

draugas Kozlovas visai nesirūpi
no, kad tokia medžioklė daug kai 
nuos. Jis išnuomavo civilinį lėk
tuvą ir po 71 valandos skraidy
mo iššovė 600 šūvių. Visa ta eks 
pedicijia kainavo 95,124 rubliai, 
oficialiu kursu 23,781 dol. Trys 
vilkai sužeisti ir per nelaimingą 
atsitikimą nušauti trys elniai.

Prezidentas Eisenhovveris sveikina Saudi Arabijos prin
cą Faisalą Baltuose Rūmuose. Prezidentas Eisenhovveris ta
rėsi su Saudi Arabijos-princu Artimųjų Rytų politikos klau
simais. Valstybės sekretorius John Foster Dulles (viduryje) 
taip pat dalyvavo konferencijoje. ’ (INS)

JAV, Bagdado pakto nariai 
sudaro naują planą A. Rytuose

LONDONAS, rūgs. 24. — Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
penki Bagdado pakto sąjungininkai vakar pradėjo sudaryti planą, 
kaip sustabdyti priešvakarietiškus smūgius Artimuose Rytuose.

Iš šešių prieškomunistinių vai ==— . . —

virto kurso mokinių dirba prie 
gatvių grindinio ardymo, o kita ministeris
pusė yra išsiųsta į Kazachstaną
talkinti suimti derlių.

Kiti sovietiniai pranešimai ro
do, jog Vilniaus universiteto 
2,000 studentų dalyvauja der
liaus nuėmimo darbuose Kazach
stane bei Altajuje. Be to, Vil
niaus universiteto istorijos fa
kulteto studentai padedą statyti 
Kultūros namus Daugų rajono 
„Taikos“ kolchoze.

Augštosiose mokyklose ir vi
durinėse bei specialinėse moks
las vyksta nuo rugsėjo 2 dienos, 
tačiau, kaip rodo pateiktos infor
macijos, eilės mokyklų klasės 
tuščios, kadangi visi mokiniai 
bei studentai yra įjungti prie fi
zinio darbo.

Ir vasarą Lietuvos jaunimas

Kiek Kanada išleido
ginklams per 7 metus
TORONTO, Kanada, rūgs. 24. 

— Keturis biįionus dolerių išlei
do Kanada per 7 pastaruosius 
metus kariuomenės naujiems 
ginklams: laivams, tankams, lėk 
tuvams ir t.t. Į šią sumą neįeina 
vid. Kanados radaro linija, aero
dromai, kareivinės, angarai. Vis
ką sudėjus išleistoji suma padi
dėja 3 kartus.

Kanados užsienio
reikalų ministeris

TORONTO, Kanada, rūgs. 24. 
— Kanados ministeris pirminin-

neturėjo poilsio. Vyresniųjų kia kas Diefenbaker pakvietė užsie- 
sių vidurinių mokyklų mokiniai nio reikalų ministerių Toronto 
privalėjo kolchozuose atlikti, universiteto prezidentą Sydney 
dviejų savaičių privalomą „prak- Smith, išbuvusį akademinėje tar- 
tiką“. Buvo įrengtos vasaros sto nyboje 12 metų. Kadangi jis nė- 
vyklos studentams. Ministerio ra dar parlamento narys, jis tu- 
pirmininko pavaduotojo Preikšo rėš kandidatuoti kurioj nors

krašto rinkiminėj apylinkėj, ku
ri laikoma konservatoriška. 

Sydney Smith buvo prisaikdin 
bo pelkėtų žemių nusausinimo tas, perėmė užsienio reikalų mi- 
darbus, kiti dalyvavo Antaliep- nisterio pareigas ir vadovaus Ka 
tės elektrinės statyboje bei buvo nados delegacijai Jungtinių Tau-

pareiškimu, 5,000 studentų va
saros metu „dirbo stovyklose“. 
Vieni studentai vasaros metu dir

priskirti prie kitų darbų.

Gamybinę praktiką atitekantieji 
fabrikuose...

Jei ankstesniais metais jauni
mas, baigęs vidurines mokyklas, 
netiesiogiai buvo raginamas 
jungtis į fizinį darbą, ypač vykti 
į kolchozus, tai nuo šių mokslo 
metų pradžios tiek Lietuvoje, 
tiek visoj Sovietų Sąjungoje yra 
įvesta privaloma „gamybinė 
praktika“ vidurines mokyklas 
baigusiems ir norintiems toliau I 
Studijuoti. Tikrovėje tai nėra tik 
rąja žodžio prasme kokia nors 
praktika. Tai yra bolševikų prie
monė priversti jaunimą prieš stu 
dijas bent du - tris metus dirbti, 
ypač kolchozuose, kuriuose vis 
ryškiau jaučiama darbo rankų 
stoka, kadangi dėl sunkių sąlygų 
dažnas jaunuolis deda pastangų 
išsiveržti iš šito bolševikinio dva 
ro baudžiavos, šiais metais Lie
tuvoje baigusieji vidurines mo
kyklas jau ir norį studijuoti ne
galėjo. Pirmiausia jiems teko įsi-

tų generalinės asamblėjos sesi
joje. Jo atlyginimas kaip užsie
nio reikalų min. bus mažesnis už 
universiteto prezidento.

Pole Sarasin, naujas laikinis 
Thailando ministeris pitmirurv 
kas. Jis yra ir Pietryčių Azijos 
valstybių organizacijos generadt- 
nis sekretorius. Sarasin, 52 me
tu yra buvęs ambasadorius Jung 
tinėmg Amerikos Valstybėms.

(INS)

Arkansas tautine gvardija ir
orine sargyba sufederalinta

LITTLE ROCK, Ark., rūgs. 25. — Vakar ryte baltieji moki
niai rinkosi į Little Rock Central augštesnę mokyklą. Prie mo
kyklos buvo daug daugiau žmonių kaip paprastai.

Little Rock augšt. mokykloje ----------------------------------------------------

OKUPUOTOJE LIETUVOJEpasigirdo skambutis pamokoms. 
Mokiniai suėjo į klases. Daugelis 
žvalgėsi ,ar nepamatys negrų mo 
kinių, bet jie nepasirodė.

, Prezidentas Eisenhoweris va
kar buvo pasiruošęs pašaukti fe-

• Sovietų Sąjungos lengvosios
atletikos pirmenybėse Maskvoje
jaunasis lietuvių rekordininkas '
vėl laimėjo. 1,500 m. distanciją

.. , . , .. jis atbėgo pirmuoju per 3 min.deralinę kariuomenę palaikyti n , „ . f, .
. , \ r. i • x tJ- 46.8 sek. — Maratono begime betvarką Little Rock mieste. Ka °
riuomenė laukia prezidento Ei- 
senhowerio signalo. Ginkluotos 
pajėgos gali būti atgabentos iš 
Polk kareivių stovyklos, La.

Negrų vadai vakar pareiškė, 
kad šiandien devyni negrai stu
dentai ateis į Little Rock Central 
augšt. mokyklą. Jei baltieji ir 
negrai vėl susikirstų, federalinė 
kariuomenė pašalintų neramu
mus.

Dvylikametė technikos
mokykla Klaipėdoje
KLAIPĖDA, okup. Lietuva. — 

Klaipėdoje atidaryta pirmoji 
dvylikametė profesinė technikos 
mokykla, kurioje per dvylika me 
tų būsią paruošti augštos kvali
fikacijos tekintojai, šaltkalviai 
ir kitų sričių specialistai. Pagre
čiui techninių mokslų, šios mo
kyklos lankytojai įgysią ir vidu
rinės mokyklos išsilavinimą. Mo
kyklą lanko 150 mokinių

stybių delegatai apsvarstė slap
tos žvalgybos pranešimus apie 
sovietų padidėjusią įtaką Sirijo
je, Egipte, Yemene ir kitose ara
bų valstybėse.

Vienas pranešimas patiekia 
duomenų, kad komunistų agen
tai, veikią iš centrų Sirijoje, iš
vystė veiklą tarp nepasitenkinu
siųjų Lebano ir Jordano gyven
tojų. Komunistai nori nuversti 
Lebano ir Jordano pro vakarie
tiškas vyriausybes, sako prane
šimas. Šių valstybių sienos su
sisiekia 3U Sirija.

Kapeliono kova su
Princetono universitetu

PRINCETON, N. J., rūgs. 24. — Naujas Princetono universi
teto prezidentas atleido iš pareigų ligšiolinį to universiteto katali
kų kapelioną už tai, kad jis puolė kairią universiteto mokymo ir 
administracijos liniją.

Jo kova su universiteto vado- ..... - ----
vybe augščiausio laipsnio pasie- Naujas planas 
kė praėjusių metų balandžio mė- F -
nesi, kai universiteto vadovybė 
leido studentų draugijai pakvies
ti iš kalėjimo paleistą Alger Hiss 
skaityti studentų stovykloje pa
skaitą. Kapelionas, norėdamas 
prieš tai reaguoti, pakvietė „Chi 
cago Tribūne“ korespondentą iš 
Washingtono W. Edwards, kuris 
buvo to laikraščio koresponden
tas ttisso byloje, pasakyti stu
dentams kalbą vieną dieną prieš 
tai. Jis pasakė kalbą studentams 
tema: „Hisso prasmė“, o pats 
Hiss sekančią dieną kalbėjo te
ma: „Genevps dvasios prasmė“.

Princetono universiteto prezi
dentas yra R. F. Goheen, presbi- 
terijonas, kurio žmona ir 6 vai
kai yra katalikai. Kunigo pavar
dė yra H. Halton, jis yra direk
torius fondo, kuris remia katali
kus studentus tame universitete. 
Universitetas prašė šį kunigą at
šaukti katalikų Bažnyčios vado
vybę ir pakeisti jį kitu, bet ma
tyt teigiamo atsakymo nesulau
kęs, pats nori jį atleisti.

darbo įstaigoms
0TTAWA, Ont., Kanada, rūgs. 

24. — Kanados darbo ministeris 
parengė naują planą darbo įstai
goms ir netrukus išleisiąs potvar 
kį, įpareigojantį jas uoliau rū
pintis darbo radimu bedarbiams. 
Iki šiol darbo įstaigos tik regis
truodavo darbo duodančius ir 
jieškančius. Ministeris prašo dau 
giau rūpintis darbo suradimu ir 
tam pasitelkti naujų tarnautojų. 
Darbo įstaigos yra nedarbo ir 
apdraudos komisijos žinioje.

• Vilniuje atidaryta nauji 880 
vietų mokyklos rūmai Marytės 
gatvėje.

700 naujų studentų 
Vilniaus universitete

Nenori suerzinti

Londone vakar sušaukta Bag
dado pakto anti-subversyvinio 
komiteto konferencija. Bagdade 
paktą sudaro Britanija, Pakista
nas, Turkija, Irakas ir Iranas. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
dalyvauja Bagdado pakto anti- 
subversyviniame, ekonominiame 
ir kariniame komitetuose, bet 
Amerika nėra pilnu Bagdado 
pakto nariu, nes nenori suerzinti 
kitų Artimųjų Rytų valstybių, 
įkaitant Saudi Arabiją, Izraelį, 
Egiptą ir Lebaną.

Patieks programą

Anti-subversyvinis komitetas 
posėdžiaus beveik visą šią savai
tę. Jo pranešimas bus patiektas 
Bagdado pakto ministerių tary
bai. Anti-subversyvinis komite
tas patieks programą, kaip kovo
ti prieš vidaus ir išorinius spau
dimus, kuriuos sudaro priešva- 
karietiški sąmokslininkai Arti
muose Rytuose.

Opozicijos vadas
OTTAWA, Ont., Kanada, rūgs. 

24. — Buvęs Kanados ministeris 
pirmininkas L. St. Laurent, atsi
sakęs ir nuo liberalų partijos ly
derio pareigų, pareiškė dar bū
siąs opozicijos vadu sekančioje 
parlamento sesijoje.

Rekordinis skaičius
OTTAWA, Ont., Kanada, rūgs: 

24. — Kanadoje rugpjūčio mėne
sį buvo rekordinis skaičius dar
bininkų — 5,957,000 asmenų tu
rėjo darbus, bet bedarbių skai
čius irgi pakilo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eiscnhoiceris vakar kalbėjo per radiją ir tele
viziją Little Rock, Ark., rasinio ginčo klausimu.

Egipto prezidentas Nasseris pasiūlė ginklų Tunisui ir prova- 
karietiška Siaurės Afrikos valstybė priima pasiūlymą. Tuniso de
legacija greitai vyks į Kairą sužinoti kokiomis sąlygomis bus pri
statyti ginklai. Tuniso vyriausybės pareigūnas nepasakė, kokios 
rūšies ginklų gaus.

— Arkansas gubernatorius Orval E. Faubus grįžo iš pietinių
VILNIUS, okup. Lietuva. __  valstybių gubernatorių konferencijos į Little Rock, Ark., kur da-

Vilniaus radijas informuoja, jog ^ar vyksta neramumai dėl mokyklų integracijos. Gubernatorius, 
šių metų mokslo metų pradžioje j°9 Little Rock gali palaikyti tvarką ir be federalinės ka

riuomenės.į Vilniaus universitetą, bolševikų 
pavadintą Vinco Kapsuko vardo 
universitetu, įstojo apie 700 nau
jų studentų. Daugiau kaip pusė

— Thailando karalius Phumiphon patvirtino naują ministerių 
kabinetą, kuriam vadovauja Pote Sarasin. Princas Wan Waitaya- 
kon, buvęs Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos pirmininkas,

jų apgyvendinti studentų bendra Vra Thailando užsienio reikalų ministeris.
bučiuose. Stipendijas gauna 82 
proc. visų studentų.

— F rieda uraganas vakar buvo apie 550 mylių rytuose ir 
pietryčiuose nuo Jacksonville, Florida.

Bet Arkansas gubernatorius 
Orval F. Faubus mano, kad pre
zidentas Eisenhovveris negalįs 
naudoti federalinių pajėgų Little 
Rock’e, nebent pareikalautų gu
bernatorius. „Aš neplanuoju to
kio reikalavimo“, — pasakė už
vakar Faubus.

Užims pozicijas

NEWPORT, R. I., rūgs. 24. — 
Prezidentas Eisenhovveris šian
dien įsakė federalinei kariuome
nei įžengti į Little Rock, Ark., 
kad įgyvendintų mokyklos inte
graciją.

Federalinė kariuomenė šian
dien vėlai laukiama įžengiant į 
Little Rock. Kariuomenė užims 
pozicijas palei Central augšt. mo 
kyklą.

Eisenhovveris taip pat sufede- 
ralino Arkansas tautinę gvardiją 
ir valstybės orinę sargybą mo
kyklos krizėje.

Eisenhovveris įsakė apsaugos 
sekretoriui Wilsonui sufedera- 
linti Arkansas gvardijos viene
tus.

Eisenhovveris taipgi davė teisę 
Wilsonui 
vius, jiei
Little Rock mieste.

tuvis Tumėnas pasiekė, naują 
Lietuvos rekordą.

• Rugsėjo mėnesį nukasti bul
ves. Pavergtosios Lietuvos kol
chozininkai ir dirbantieji valsty
biniuose ūkiuose įpareigoti rug
sėjo mėnesį nukasti bulves. Tuo 
būdu būsiąs be nuostolių nuim
tas derlius ir sudarytos sąlygos 
padidinti kiaulienos gamybą.

• Lupikiški muitai. Vienas iš 
Vakarų Vokietijos siuntė savie
siems vynuoginio cukraus (trau- 
benzucker), kuris Vokietijoje 
kainavo DM 1.75. Gi gavėjai Lie
tuvoje muito turėjo sumokėti 14 
rublių.

• Pabaltijo ir Baltgudijos 
spartakiada Vilniuje. Šių metų 
rugsėjo 22 d. Vilniuje prasidėjo 
Pabaltijo ir Baltgudijos sparta
kiada. Vilniaus radijas informuo 
ja, jog Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Baltgudijos sporto varžy
bose dalyvaus 1,600 sportininkų. 
Programo jie 21 sporto šaka.

Bandomos programos
kaikuriose mokyklose

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Bandomosios programos nuo 
naujų mokslo metų įvedamos kai 
kuriose Kauno, Klaipėdos ir Pa
nevėžio vidurinėse mokyklose. 
Tai rankų darbų, praktikos dar
bų, gamybos ir statybos pagrin
dų bei namų ruošos programos. 
Programos skiriasi nuo kitų mo
kyklų atitinkamų programų. 
Mergaitės bus supažindinamos 
su mezgimu, siuvinėjimu, siuvi
mu - kirpimu, metalo darbais 
(VI klasėje), o namų ruošai VIII

pašaukti JAV karei-j—X klasėse skiriama po 1 pa
kiltų rasinės riaušės moką savaitėj. Berniukams VIII 

— X klasėse gamybos ir staty
bos pagrindų su gamybine ir sta
tybine praktika programa. Ji pri 

Pokario metais taikyta mie3tų mokykloms. 
VILNIUS, okup. Lietuva. —

6,447 individualiniai namai, ku
rių bendras plotas apie 360,000 
kv. m. Lietuvoje esą pastatyta 
pokario metais, pasinaudojant 
valstybės kreditais. Jei skaityti 
12 metų laikotarpį, tai kasmet 
pastatyta vidutiniai po 500 na
mų. Visai Lietuvai tai nedaug.
Žinoma, į tą skaičių neįeina „vi
suomeniniai“ namai. Per sekan
čius 10 metų numatyta pastatyti 
individualinių namų 1 miliono 
kv. m. gyvenamojo ploto.

Okupuotos Lietuvos
kino studijoje

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Lietuvos kino studijoje baigiama 
gaminti dokumentinis spalvotas 
filmas „Tarybų Lietuva“. Filmas 
būsiąs dviejų dalių ir atvaizduo
siąs Lietuvos respublikos šių 
dienų gyvenimą, žinoma propa
gandiniai išryškinant „liaudies 
laimėjimus tarybų valdžios me
tais“.

Paklydo uraganas
SPARTANBURG, S. C. — 

Aerodromo vedėjas C. R. Moss 
atsakė telefonu ir išgirdo moters 
balsą: „Kur yra Frieda?“

„Ji ką tik buvo pašte ir dabar 
yra pakeliui į aerodromą“, — jis 
atsakė.

„Taip arti — paklausė susi
jaudinusi šaukėja.

Pamanęs, kad kas nors nege
ro atsitiko, Moss paklausė: „Ar 
tamsta klausi apie Friedą Lamb, 
mano sekretorę?“

„Ne,“ — moteris atsakė, — 
„aš turiu galvoje Friedą, uraga
ną - viesulą“.

• Latvė Zidra Rutenbergs pre 
mijuota filmų festivalyje Vene
cijoje, Italijoje, už geriausią vai
dybą.

KALENDORIUS

Rugsėjo 25 d.: šv. Kleopas; 
lietuviški: Vientautas ir Želvė.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45.

Oras

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir vėsu; oro temperatūra 
— 60 laipsnių.
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Kockuell Avė., Chicago 32, IU. Tel. FR. 6-0253

AKLŲJŲ ŠEIMA

Į trečiuosius metus
Los Angeles senųjų skautų ir 

skaučių židinys š. m. liepos 9 d. 
įžengė į trečiuosius veiklos me
tus. Ta proga, s. m. rugpjūčio 
4 d. Buena Vista parke įvyko

Toronto židinio valdybos pir
mininkas vyr. sktn. V. Skrins- 
kas sako: “Gerai žinome, kad 
du veiklos metai yr atrumpas 
laikotarpis, bet ir per tą laiką

židinio statutinė sueiga, kurios Į Jūs, Los Angeles židinys, daug 
metu trumpai prisiminta pra-. ką padarėte, o svarbiausia — 
eitis, sustota ties dabartimi ir1 suteikėte mums paskatinimo ir 
nutiestos gairės ateitin. Sueigą Į ikv’pimo kurti ir čia, Toronte, 
pradėjo pats seniūnas psktn. P. iidinį. Mes sekame Jūsų pra- 
Pakalniškis.. Savo kalboje jis pa 1 mintomis pėdomis. Mes mano- 
brėžė, kad Los Angeles židinys, 1 me, kad židiniams yra labai pla- 
po pirmojo židinio Australijoje, ti veikols ateitis; juk esame jau 
buvo tiltas, davęs pradžią kitų nebe vaikai, bet tie, kurie jau 
židinių įsteigimui Toronte, Chi- spėjome atsistoti ant tvirtų ko- 
cagoje, Sydnėjuje. Los Ange-|jų. Todėl tenka pagalvoti, kaip: 
les židiniui įsteigti impulsą da- j skautų sąjungą paremti ir jos 
Vė vyr. sktn. Ant. Krauso Mel-' dvasią atnaujinti, kad vėl kiltų 
bourne įsteigtas Liepsnojančios i naujas entuziazmas užliedamas 
Lelijos Židinys. Gyvenimo prak i skautiškas širdis lietuviška —
tika rodo, kad savuosius skau
tiškuosius vienetus pilnai išlai
kyti ir užtikrinti geresnę jų veik

skautiška srove; remti visą judė 
jimą, pastatant jį ant tvirtų eko 
n ominių pagrindų; plėsti broliš-

los ateitį gali tik tie patys vy- j kurną tarp savęs konkrečiais 
resniojo amžiaus skautai ir skau darbais ir jieškoti kelių vieni 
tės. To pasekmėje ir pasidarė! kitiems padėti visose,gyvenimo 
reikalingas vyresniųjų skautų-! aplinkybėse”.
čių vienetų - Minių steigimas.
Daugel,o pasaulio skautų orga-I tlnimua Los Angelea skautų. 
maaeųose seiuej, skautai jau se reižk,a akautišk
mau yra susiorganizavę ,r sek- d • skautininkams dr. V
mingai —veikia. Reikia tikėtis, 
kad ir lietuviškoje skautų sąjun
goje, nežiūrint kaikurių vadovų 
priešinimosi, senieji skautai su
siorganizuos ir veiks tos pačios 
sąjungos statuto globoje.

Užuovėja skautu-čiu veiklai
Žengiant į trečiuosius darbo 

metus, Los Angeles židiniui at
siųsti gražūs sveikinimai, iš ku
rių paminėtini: Pirmi jos pirmi- 
mininkas vyr. sktn. dr. Vyt. Če
pas rašo: “Malonu jus pasvei
kinti senųjų skautų kūrybinio 
darbo kelyje. Tas tiesa, kad ži
diniai kuiami pamažu. Bet 
taip pat yra tiesa, kad židinys, 
kur jis bebūtų įkurtas — Mel
bourne, Los Angeles, Chicagoje 
ar
ir pastoviai. Židinių šaka sąjun-
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Du aklieji, Winfred ir Muriel Brown, susilaukė pirmo 
vaiko, Johns ligoninėje, New Yorke. Drauge su šeima yra ir 
aklųjų vadovas šuo. (INS)

k.
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Paskutinioji vasaros stovykla
(Reportažas iš "Padangės”)

Šiais metais skautiškų sto- nos savaitgalyje turėjome arti 
vykių Chicagoje turėjome aps-; 40; savaitės bėgyje — apie 20. 
čiai Liepos mėnesį AuSros Var: Da „uvo m tj šešia at0_ 
tų be, Lituanicos tuntų skautes, klautojua atvykusius „et ii
ir skautai stovyklavo ----1 tolimojo Bostono; tai broliai A. 
je - Rako ūkyje. Ten pat uzl Levinas A Gustaitis A Adam 
kelių savaičių susirinko šaunios kaitįs y Jakutis y Venckus ir 
jūros skautės bei mitrūs jūros
skautai, minėdami lietuviškosios

Cepui, Ant. Krausui ir Vytautui 
Skrinskui. Kaip anksčiau įvar
dinti autoriai išsireiškė, mūsų, 
židiniečių, ateities planuose nu-1 
matyti dideli projektai ir esa
me nebe vaikai, o suaugę vy
rai ir moterys. Visiems jiems 
Los Angeles židiniečiai atsako: 
Vienas žodis — ne šneka, vie
nas vyras — ne talka: kai daug 
stos — visados dauiagu pada
rys; vienas pradės, kitas padės 
ir drauge stumsime L. S. S-gą 
pirmyn!

Sąlygos darnesniam darbui

viena sesė. Keli detroitiškiai, va-
. dovaujami brolio J. Šostako, ir- 

jurų skautijos įkūrimo 35 metui , buvo atSok paaidžiaugti at0. 
sukakti. Rugpjūčio 31 d., sės- kloa raalonumaia
tadienj, paskutiniesiems jurinin-. Saulžtoa ir smagios dienos pra
kams važiuojant namo, savo beiškylaujant) besimau-
vartus atidarė “Padanges sto-!^ besportuojant( bešaudant, 
vykia Chicagos oro skautų beburįuojant, beskraidant viena 
planuota ir suruošta. Stovykla, I me a linkinių aerodromų, besi- 
trukusi visą savaitę, jvyko ame-, tariant įvairiaia orQ gkautų rd_ 
rikiecių skautų stovyklavietėje, kalaig gtai pora stovyklos vaiz- 
(Owasippe Scout Camps) White Jebu
hall, Mich., Route 31, apie 200 
mylių nuo Chicagos. O —

Šiuo metu visame pasaulyje 
veikia sekantieji senųjų skau-

Toronte’ jta°įkur'ta,'"tv7rtTs židiniai: pirmasis įkurtas
vyr. sktn. A. Krauso Melbour-

goję nauja. Ji net neturi daug ne’ antraa‘s “ Loa An«eles- T° 
pavyzdžio nusižiūrėti Ir kituose I 

kraštuose. Tenka patiems ra
miai ir atsargiai veiklos vagą

Stovyklai vadovavo psktn. 
Vyt. Černius — stovyklos virši
ninkas; kun. J. Raibužis, SJ — 
kapelionas; j. ps. Ant. Leva- 
nas — stovyklos viršininko pa
vaduotojas, vyr, si. Ant. Levi- 
nas — komendantas. Kartu be- 
iškylaujančios sesės savaip at- 
piirrai tvarkėsi. Stovyklautojų, 
įskaitant ir svečius, Darbo die-

niečių vėliava. Msffiieji skautai 
ir skautės šiandien, negu bet 
kada praeityje, jų yra reika
lingi. Senas Lapinas j

Stovyklos pakraštyje burzgia 
sunkvežimis. Oro skautai — 
dažnai “aniuoliukais” pavadina-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. (VAlbrook 6-7670 ii 
Olbson 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldel] patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

niai įkurtas — Sydnėjuje. S-gos 
statute manoma šią naują ša
ką pastatyti lygiagrečiai šalia 
LSB ir LSS. Kai kam gal su
kels abejoniĮą, kad židiniuose 
skautai ir skautės veikia sutarti 
nai kartu. Tai atrodytų lyg ir 
priešinga esančiam statutui r

sagstytis. Nėra abejonės, kad il
gainiui židiniai, patankėję emi
gracijos plotuose, sudarys stip
rią ir pajėgią užuovėją liet. skau 
tų veiklai plisti. Todėl skau-1
tų sąjungos akimis žiūrint, ga-i , x ... . _ _ _
Įima tik sveikinti kiekvieno ži- >Ta{ tar? P™*™“ Į- Šer
dinio įkūrimų ir kiekvienas jo njos vadovybe Cevelande Ta- 
stiprėjimo metines.. Geriausios| ™

kloties, saulės amžiaus Los An
geles židiniui!” baigia Pirmi jos
pirm. dr. V. Čepas.

Žiebkime naujas kibirkštis!

nius židinių organizavimo bei 
veiklos nuostatus, žino, ant ko
kių demokratiškų pagrindų jie 
yra sukurti ir bendrai veiklai 
niekad nebus pavojaus. Žino-

Iš tolimosios Australijos pir- me’ kad daugely vietovių, kur
mojo židinio steigėjas ir Vydū
no testamento vykdytojas vyr. 
sktn. A. Krausas rašo: “Linkiu

yra mūsų Brolijos ir Seserijos 
vienetų, taip pat yra nemažai ir 
buvusių skautų bei skaučių. Lin-

sėkmingai įžiebtą liepsną išsau-' ketina, kad visi jie vėl grįžtų 
goti ir kūrenti, kad ji, sužavė-; i sąjungą rikiuodamiesi po židi- 
jusi lietuviukus — vilkiuką iri--------------- >
paukštytę, septintuosius metus 
vos užkliudžiusius, — neužges
tų baigus aktyvų skautavimą.
Tegul skautybės idealai mus ly 
di visą gyvenimą. Tegul įsižie
bia tos kibirkštys kiekvienoje

ssc:

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

, . .. , ... - psl. Kietais viršeliais. Kalnu $4.50.
vietovėje, kur tik gyvena musų fcaunama “Drauge”, 4546 W 63rd 
garbingosios sąjungos bent ke-, st., Chicago 29. Dl.
lios sesės ir broliai”.

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

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

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendroviae yru 
saugu lr pelninga.

Universal Savings and Loan Associafion nžtikrlna sangnmą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ild 
110,000.00 kiekvienam indeliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedšjų pastangos.

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

Dšl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
SS

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

mi — velka kuprines, pildosi 
gertuves. Išvykstama į vieną iš 
"canoue” kelionių upe žemyn. 
Vienas brolių, tą iškilmingą įvy
kį beatžymėdamas, pučia trimi
tą. Žandai išsipūtę, rodos prisi
liesi ir supliukš, kaip perdurti 
balionai. Trimitas rėkia, dejuo- 
juoja, cypia. Trimičius įraudęs,! 
akys kaktoje atsistoję, pučia iš' 
visų jėgų — rodos kiekvienu mo 
mentu pats per trimito galą iš
lįs. Tupėjusi varna, apsvaigusi 
nuo tokių garsų i- nuo šakos 
nusiritusi, nuplazda šalin.

“Važiuojame!” Sunkvežimis 
atsargiai, kaikur visu savo už
pakaliu per kupstus pasišokėda
mas, išjuda. Mūsų išvykstantie
ji "keliauninkai” mojuoja ran
komis, suka kepures. Pažiūrėję 
į saulę ir į vieną kitą debesį, 
šaukiame jiems: "Negaukite lie
taus!” Kitas dar prideda: “Vai- 
kyščiai, neapsiverskit!”

“Keliauninkai” į įokius nie
kus net neatsako, o tik vyriškai 
ranka numoja: “Et, tauškalai!”

(Nukelta į 4 psl.)

TeL RElianoe 6-1811

0R. WALTER I. KIRSTUK
•toiąs , HIRVRG

V, g HJ.TTI’.MP
3925 W> vi 59th Street

> u, i i iiiu'l . antrad.. ketvlrtad. Ir 
prnktnd uuo 1 4 p p 6:80—8:10
vol vai Trečiad ir SeStad. 1—4 v.
P P,

f ei ofiso Ir buto Olympic 2-1159
DR. P. KISIELIUS

,YDYTOJAS rR CHIRURGAS 
4038 W. I5th St., Cicero 

Rea. 1634 S. 49tb Avė., Cicero

Kasti ten 1-8 vai. Ir 0-8 vai vak 
tšakyrue trečiadienius

šešta dieuiata >2 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayctte 8-8210, Jei 
neatsiliepia šaukite KEdzle 8-386*

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf

4146 S. Archer Avė.
VAI Kasdien popiet nuo 18 2:10 » 
Vak pirm antr ketvirt 6-8-80 v 

Trečiad tik euaitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIU ‘R VAIKU LIG* 
SPECIALISTE

7156 South tt'eetern Avennv 
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 y.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-116*
Ree. tel. VVAlbrook 5-3765

P. ŠILEIKIS. 0 P.
Orthopedaa - Pron-*»ataa

A.| aratat r lutela *1'<1 “U-0
dėtai Sp«x?.. pagaila kojon- 

(Arch HupporUt) Ir L t. 
Vai.. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais # 
OKTHOPEIUJOH rECHMkOK I.AH
'2860 W. 63rd St.. Chicago 29, III

Tel. PItoopeol 6.5081

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma 

DM valandoa skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečiad ir
■eMad

Rea tel GRovehill 6-S6AS 

Tel. ofiso WA 5-3010, rei. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVeatern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai h 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3225
Rea telef. UAlbrook 5-5076

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kttu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6046 
Rea.: YVAIbrook 6-3048

> ofiso HE.4-5849 rez. HE.4-2924

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Went 71st Street 
y ai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0817 South Western Avenue 
Chicago 25. III 

telefonai REpubUc 7-4500 
B aideacla: GRovehiH 6-8151 

oaalmatymal pagal autartlea

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne 
Ofiso vaL: nuo 3-4 lr nuo 6-8:30 v 
»»» Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrginla 7-0036.

Rezklend doe teL BEverly 8-8344

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2464 West 71st Street 
(71-oe lr Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniai, 
utždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166
Reeidencijoe — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 Weat SSth Street 
(kampas Halsted lr S6-ta gatve) 

VAK 1—4 ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadieniu. Atidara 

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rea. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2600 Weet OSrd Street

VAL. kasdien nuo 9—4 p. p. Ir 7:19 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Remiastis Chieagos Savings Bendroves praeitimi, nuo pat joa įaikflrimo 
1924 metais, .joe pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indčlių Baugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nčra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigna. Paaidėję taupiniua paa mua gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bef ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, neiiflrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Telefonai GRovehill 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALIST®
— PRITATK0 AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 VV. Marųuette Road 

Ofiso tr boto'Ui. OLympio 1-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 Se. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Atdara: pirmadieni nno 
Trečiadienį

nno 12 Iki 8, antradieni Ir penktadienį nno 8 Iki 4, ketvirtadieni ano 9 ild &
uždaryta visą dieną, o šeštadienį ano 8 Ud t valandoa po plotų. Remkite dien. Drauda'

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

DR. A. MACIŪNĄ1
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 Iki 8 vai vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-5700 
Rez. PR 6-5801

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SjHftalybč — vidaus ilgos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 1074S South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. Aki 9 ▼. v».k 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo I 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUilman 5-6766 
Buto -- BEverly 8-8946

Oflao HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12: 8—6; 7-5. 

šeštad 10—12. Trečiad. uidaryta
LAfayctte 3-4545.

Namų — CEdarerest 8-778S

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 
Oftao tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., teL ReoubUo 7-8818.

Oflao telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

Tel. TUrner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHI ROI’RACTOR

1428 KrtMulway, Gary, Indiana
Vai.: Pirm. Ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v., šešt. 10 v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuhllc 7-2290 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki II ryto lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keAčla stiklus Ir
<466 8. Oalifornia Av*. .YA 7-7S81
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. Už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

Naujas adresas 42.°m YV u3rd Si 
Oflao tel. REllance 6-441U 

Rezid. telef GRovehill 6-0617
valandos 8 p m 6-8 p ut • 

Penktad. tik po pie^ų
Trečiad Ir šeštad pairai nutarti

Ofiso tel. CUffside 4-2856 
Rezidencijos: LAfajettc 3-117.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
i Kampas 47th lr llennitage)

Vai nuo 2 iki 4 tr 6 Iki 9 v. vak
-tttštau nuo * iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2254

5002 YVest ltltli Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0559 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Resid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 0-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-615.1

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

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

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

Telefonas GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(65-os lr Mapk-aDod Avė kampas)
Valandos: nuo 1—-4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 va) 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Vieton 1 074'.

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo G-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v_ 

Trečiad. ir šeštad. pagal šutam

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. iki 8 p. • p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. YArdH 7-182V 

Pritaiko akintu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West SSth Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 n 
šeštadieniais nno to iut ■> v»i n r

i.
Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4645 West OSrd Street, 

Chicago 29. III.
rSLBSSTUt

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4546 W. 63rd St., Chieago 29, Illinois, Tel. LUdloir ft-9600
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PAVOJINGOJI PROBLEMA

k’

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

titucija, ir kiti pagrindiniai įsta
tymai esminiai yra pagrįsti pri
gimtąja teise. '

Prof. Harold B. Wess, rašydamas “Human Eventa” leidi
nyje ekonominiais reikalais, kelia labai aktualų klausimą: ar Moderni demokratijos apraiška 
gali būti išspręsta mūsų ekonomijos pavojingoji problema?

PUODAS KATILĄ VANOJA .. .
• O. A.

Po vasario 16-sios šventės “Partiečių’’ puolimas
_ i Aęlen^uerio p^rtiia yra mo §įaįs metais “Draugas” kovo i Gi “Margutis” taip įvertino

Iš tikro toji problema yra svarbi, aktuali ir pavojinga. Jei|der-i kr'k»t>Wškos‘os drmok- nlėn , d. numeryje, besidiiaug- "Karto’' vauojimą Vilko, kad
šio krašto ekonominio gyvenimo eiga per paskutiniuosius dvide-' ratijos seraiška. Anot jo: “Mū- 
šimtpenkerius metus nebus pasukta kitokia kryptimi, vienintelė sų krikščioniška __ demokratiš

ka sąjunga remiasi krikščioniš
kais pagrindais. Ji nėra nei ka
talikiška, ne? evan ■'alikiška par
tija. r-rvij,--i..o j.aK

pasaulyje likusi privatinės iniciatyvos ekonominė sistema gali 
pradėti merdėti.

Cia kalbama ne apie ekonominę depresiją. Jos pavojaus 
nėra. Neišvengiamas pavojus esąs iš infliacijos ir iš to, kad 
Amerikos visuomenė negali ar nenori to pavojaus suprasti.

damas jos minėjimo itin gerui net savo vasario mėn. žurnale 
visais atžvilgiais pasisekimu, pri, šiais metais jo straipsnį persi- 
skiria šį pasisekimą darbui, už, spausdino. Kadangi straipsnio 
vardindamas patį straipsnį autorius “Karyje’ smarkiai puo 
“Dirbsi — Turėsi”. To straips- ^a “partiečius ’, nesunku supra- 

šiorrs akiems partijoms yra ben niu minčiai paryškinti “Drau- “ti, kokias pareigas jis yra ėjęs

Jungtinės Amerikos Valstybės yra atsidūrusios užburtame ra, ir kas mums šį mūsų bendrą £a£ pamini dar keletą lietuviš- Lietuvoje. Jis padaro Vliką ne

rate. Juo daugiau pinigų išleidžia vyriausybė,, juo labiau didėja 
infliacija. Juo daugiau infliacijos, juo didesnės vyriausybės iš
laidos.

Kitas užburtas ratas — tai nuolatinis atlyginimo kilimas 
darbininkams. Tai išpučia kainas ir didina infliaciją, kuri ir vėl 
kelia algas ir kainas. Todėl ir sukinėjamasi lyg užburtame rate.

Ekonominio gyvenimo riedėjimas šiuo pavojingu keliu gali 
būti sulaikytas tik tada,, jei to pavojaus priežastys bus laiku 
suprastos, įvertintos ir imtasi tinkamų priemonių joms paša
linti. Ligšiol nebuvo pastebėta, kad to būtų siekta. Vietoj to 
tenkintasi optimistiniais pranašavimais. Ir taip vartojamų daik
tų kainos nuo 1939 metų dvigubai pakilo. Ir jos kils, nepaisant 
šviesių pažadų. Valdžios (federalinės, atskirų valstybių ir mies
tų) biudžetai didės, nors dažnai girdime viltingus pažadus ma
žinti vyriausybės išlaidas.

Anot prof. Wess teigimo, 1975 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse bus 220,000,000 gyventojų. Jų tarpe 65 metus su
laukusių bus 10 ar 12 nuošimčių. Bus sumažėjęs pirkimo pa
jėgumas ir tuo pačiu dolerio vertė nukris. To amžiaus žmonėms 
pasunkės pragyvenimas, nes jų, kaip įvairios rūšies pensininkų, 
pajamos pasiliks tokios pat.

darbą turkdytų — nusikalstų kų patarlių .kaip: Kas skaito, 
vokieči” fantai” Toliau, jis aiš- rašo — duonos neprašo; Kas 
kiai yra pažymėjęs, kad į savo dirba — tas ir turi ir kt. Esą, 
eiles jis kviečia visas krikščio- šitie žodžiai gali būti pritaiko- 
niškais ir demokratiškais pa- mį ne vien asmeniškam gyveni- 
grindais besivadovaujančias jė- m0 pasisekimui, bet ir prie tau
pas- kurios padėtų atsispirti iš tinio, bei visuomeninio veikimo. 
Rytu gresiantiems pavojams. Deja, dienraštis “Draugas” 
“Visa savo ideologine ir kultū- nepamįnėj0 vieno labai būdingo 
rine samprata mes. yokieSiai. ,ietuviško prietodilo, paaital. 
nriklausome Vakarams ir mes
nuoširdžiai jungiamės su jais, 
norėdami išsiveržti iš Rytų izo
liacijos ir grėsmės”.

Taigi Adenaueris ir Vokieti
jos krikščionys demokratai yra 
naujos ir taikios Vokietijos kū
rėjai, nepalaužiami ir iš įsiti
kinimo komunizmo priešininkai,

kančio mūsų tremties gyvenime, 
būtent: Puodas katilą vanoja, 
o abudu juodi.

tik kad nereikšmingu organu, 
bet ir atsakingą už Sibire mirš
tančius ir Lietuvoje likusius.

Puldamas partiečius už pas
tangas nušefinti poną Ix>zoraitį 
autorius visdėlto pripažįsta esi- 
mą Lozoraičiui simpatizuojančių 
partijų (kaip jos egzistuoja be 
partiečių?). Gerai nors tiek, 
kad “Kario” bendradarbis pa
sako teisybę, jog daugumas tau 
tiečių tremtyje su tomis šefui 
simpatizuojančiomis partijomis

Nors mūsų modernizmo lai- Į nįej{0 įencira neturi. Teisybė yra

ATOMAI GAMINS ELEKTRĄ

kais ir šio krašto technikinėje 
pažangoje puodai ir katilai yra 
šviesūs ,bet ,jei vis dar norime 
semtis išminties iš mūsų liau
dies ir stiprybės iš praeities, šis

teise ir teisingumu pagrįsto eu- Į, 
ropinės santvarkos ir taikos kū-'Įspėjami ir darbininkai. Esą krašto ekonomijai yra pavo 

jinga, kai darbininkai vis daugiau ir daugiau reikalauja atlygi- rėjai. Štai kodėl jų didelis lai 
nimo ir mažiau darbo valandų. Ir toliau einant ta kryptimi, [ mėjimas yra visos Europos ir
labai skaudžiai bus pažeista dabartinė ekonominė sistema. Jei, gir
di, darbininkai žinotų, prie ko tai veda juos ir kraštą, jie patys 
stabtelėtų, apsidairytų ir pasiklausytų.

Šia proga paminėtinas ir žinomo darbininkų unijų vado 
Reutherio įspėjimas, padarytas pernai rudenį vienoje jo kalboje. 
Jis teisingai pabrėžė, kad tais atvejais, kai privatinės ekonomi
nės organizacijos ar darbo unijos nebepajėgia toliau vykdyti pa
grindinių savo socialinių ir moralinių pareigų bendruomenei, ši
tokio nepajėgumo palikta tuštuma neišvengiamai bus užpildyta 
stipresne valdžios intervencija. Lengva suprasti, ką tai reikštų 
laisvai, privatinei iniciatyvai. Dauguma darbininkų unijų vadų 
galvoja, kad šios socialinės ir moralinės pareigos bei atsako
mybės liečia visas kitas bendruomenės sritis, bet tik jau ne uni
jas. Turint galvoje didelę JAV unijų galią, nuo jų krypties, nusi
statymo ir pareigų bei atsakomybės pajautimo ir supratimo 
daugiausia priklausys ekonominio Amerikos gyvenimo gerove 
ir taip vadinamo amerikinio gyvenimo būdas. Suprantama, jog 
tą patį žodį, gal dar griežčiau, tektų pasakyti ir darbdaviams.

Turint galvoje, kad infliacija kelia pavojus krašto ekono
mijai, apie ją reikia dažniau ir daugiau kalbėti, aiškinti jos 
reikšmę, vietoj tuščiais pažadais džiuginti visuomenę. Prof. 
Wess sakosi tikįs į Amerikos žmonių sveikaprotiškumą. Jei taip, 
tai nėra abejonės, kad iš jų tarpo iškils nauji vadai, kurie per
ims darbo unijas, pramonę ir valdžią ir išgelbės Amerikos so-

viso Vakarų pasaulio džiaugs
mas.

ir tai, kad jie jo nėra matę ir 
jo nepažįstą. Teisybė jau dabar, 
kad jie jau jį žino, ir tik nuo to 
laiko, kada pasipylė spaudoje

Commonwealth Edison kompanija Chicagos apylinkėje 
stato elektros gaminimo stotį Dresden mieste, 50 mylių nuo

I* Chicagos. Čia matosi atomo gaminimo stoties vaizdas; stotis 
kainuos 45 milionus dolerių ir bus užbaigta 1960 metais

(Skelb.)

ginčai bu Vilku įvairūs komen- nkos Lietuvių Tarybai, kuri khwx>«xx><x><x><w<x>^^ 
tarai apie "telegramą” ir t.t.... drau®e su kitų tautybių tarybo- KVIEČIAME 
visuomenei žinoti. 1 mis ir kongresais nenuilstamai

varstė JAV-bių valdžios duris 
Kur pirma buvo? top pasiekė, kad būtų įsilei-

Jeigu katilas turėtų puodo sa- s^a tautiečių, ko pasėkoje išėjo 
vybes, jis būtų ėmęs vanoti ši-1 bUius- leidžiantis imigruoti 200- 

žesnis. Ką mes, sekdami savąją taip: — šefas daug pasėkmin- į005 asmemi iš Europos. Neabe- 
spaudą ir pastebime. Ir štai kas ( gįau batų įrodęs savo buvusios j°tinai dėlto atkeltųjų daugu- 
labiausia metasi į akis: puodas, valdžios tęstinumą laisvame pa-Įmas Altą tokį, koks

šaulyje, jeigu tragiškiausiose jls tebėra ir Pasitiki jo darbais

priešodis mums labai tinka. Ta- 
mes neturėtume praleisti 

vienos svarbios aplinkybės ne
pastebėję, būtent: jog puodas 
katilą vanoja, o ne priešingai, 
nors pats ir yra už katilą ma-

Dr. E. Alexanderię, parašęs 
knygą “Adenauer und das neue 
Deutschland”, yra pastebėjęs:
“Be krikščioniškai demokratiš
ko Vokietijos atsinaujinimo ir 
idėja — atstatyti krikščionišką-,.. , . ,
ką demokratiją Vidurio ir Ryty!lr 
Europoje — turi tik blankią at

kaip mažesnis neaprėpia visą 
katilą, todėl puldinėja iš kurios 
tik pusės prišoka, vis daugiau

PAMATYTI
NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1858 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS .
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS
— Didelis pasirinkimas
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas
— Viskas garantuota. 
Aplankykite 6ią modernišką

elektronikos parduotuvę

iLDflinfl-
lūlTCLCvision

tautiečių valandose pabėgėlių 
stovyklose šefo gyvenamosios 
vietos pašonėje būtų jo nors vie 
ną kartą aplankyti. Bet vienoje 
didžiųjų stovyklų su vilties žo- 

netaukuotas, daro išvedžiojimus džiu, kad diplomatija dirba ką
apie paišų kilmę, bei jieško pa-1 nors, kad politiniai pabėgėliai ne aš, jo sesuo, šiuomi nuoširdžiai dė 

teisinimo sau ir puodui. Tam būtų grąžinti į savo kilmės kraš t koįuJ, . . XT
pavyzdziui galima nurodyti tus. Sknmngų bei bauginimų laikiusiam iškilmingas laidotuvių 
“Draugo” kovo 20 dieną tūpusį dienomis tai būtų buvus didelė pamaldas, kunigams Spurgiui, Vii- 
straipsnį ‘‘Brolių pyktis’’, arba j marali„5_ parama. O vienok. Si-
Vyt. Seirijaus Pakilkime ten ta pabėgėlių masė (dabar visuo navičiui ir Vilkaičiui už įspūdin 
pat kovo 19 d. š. m. Ir kovo 29

Tuo tarpu katilas ramiai įro-
eitį. Todėl Vakaruose sukurtos Ginėja, kad - pagirų puodas 
krikščioniškosios tradicijos, as
meninės laisvės idėjos turi būti 
pabrėžiamos ir skleidžiamos vi
sų tų politinių sąjūdžių, kurie 
siekia Vidurio Europos tautas 
įjungti į Vakarų bendruomenę, 
į tos bendruomenės dvasinį, kul 
tūrinį, socialinį ir politinį gyve
nimą”.

Tvirčiausiai Vokietijoje iški
lusi krikščioniškoji demokratija 
yra reikšmingiausias avanpos- 
tas Vidurio Europoje. Su Vokiecialinę ir ekonominę sistemą, kuri buvo, yra ir bus didžiausia 

jėga kovoje prieš komunizmą ir kitus demokratinės santvarkos tijos visišku išsilaisvinimu iš 
• komunizmo retežių ateis išsipnesus.

KRIKŠČIONIŠK. POLITIKOS TRIUMFAS
, DR. VL. VILIAMAS, New York

Adenauerio ir jo vadovauja? Į k uriuos buvo kuriama ir tebe-

laisvinimas ir kitoms pavergto
sioms tautoms, o kartu ir Lie
tuvai. Vokietijos krikščionių 
džiaugsmas virsta ir mūsų 
džiaugsmu.

d. taip pat “Drauge” skaitome 
gana nuosaikų straipsnį “Be 
Vliko, ar su Vliku?”. Ramiai ir 
nuosekliai byloja ir balandžio 8 
d. š. m. “Drauge’ 'tūpęs straips 
nis “Vlikas, komunistai ir mes”. 
Aiškinamasi ir straipsnyje “Pra 
eities atsiminimai ir dabartis” 
“Drauge” balandžio 6 d. Argu
mentuoti ir teisiškai pagrįsti vi
suomet yra dr. K. Šidlausko 
straipsniai.

(Nukelta į 4 psl.)

Nuoširdi padėka ICsales - servic^J
Kun. dr. Justinui Grigaičiui bai

gus žemiškąją ir tremties kelionę,

mų krikščionių demokratų Vo
kietijos parlamento rinkimuose 
didelis laimėjimas yra nepapras 
tas ir istorinės reikšmės įvykis.

Tai yra triumfas Vakarų po
litikai, Atlanto paktui, Europos 
apsijungimui. Tai yra tvirto py 
limo iškilimas prieš komunisti
nės lavos mirtį nešantį slinki
mą, naujų vilčių sustiprinimas 
Vidurio ir Rytų Europos pa
vergtųjų tautų išsilaisvinimui.
Vokietija su Adenaueriu iš karo 
griuvėsių iškilo tvirčiausia euro
pine jėga. buvusi JAV priešu — 
tapo patikimiausiu sąjunginin
ku. Pildosi seniai Fred. Gentz 
tarta tiesa: “Dėl Vokietijos Eu
ropa suklupo, per Vokietiją ji! čioriis. Adenaueris, 1946 m. at- 
turi ir vėl atsikelti”. i sistojęs prie Vokietijos valsty-

siremią vakarietiškoji civiliza
cija.

Naujas fenomenas
Daug kas nesuvokia, kad Ade 

naueris Vokietijoje yra naujas 
ir neeilinis fenomenas. Jis ne
turi sau palyginamo tragiškoje 
Vokietijos politinėje istorijoje 
nuo pat Prancūzų revoliucijos 
laikų.

Adenaueris ne tik nėra prū
siškosios koncepcijos Vokietijos 
valstybės atkūrėjas, bet dargi 
neatlaidus tos koncepcijos prie
šininkas. Jis iš “Civitas Colo- 
niensis” iškilęs plataus masto 
valstybininkas, n e k r yžiuotis, 
bet visa savo esme tikras krikš-

Kas nėra gražus būdamas dvi 
dešimties metų; kas nėra stiprus 
pasiekęs 30 metų ir nėra turtin
gas sulaukęs 40 m., nei išmin
tingas — 50 metų, tas niekada 
nebus gražus, stiprus, turtingas d. š. m. 
ir išmintingas. —Anonimas1 vardintuose numeriuose.

O gi štai “Fondų ir separatiz- j pat neįeina ypač į diplomatų še
rno ugnyje” (“Laisvoji Lietu-j fo kompetenciją lankyti pabė- 

va” Nr. 5 kovo 7 d. š. m.) jau gelius ir laikyti jiems paskaitas, 
vanojamas katilo kailis. Tas;
pats ir straipsnyje “Tuščios pa- Į
stangos” ten pat balandžio 18, Prasidėjus emigracijai, pabė- 
d. š. m., bei kituose, čia neiš- gėliai Sužinojo ,kad už tai jie la

biausiai turi būti dėkingi Ame-

menė) žinojo tik vieną, "kad yra gus pamokslus; kapel. kun. Stan- 
palikti Dievo valiai ir savo pa- kevlclu1’ 

čių ištvermei.
Gal kas pasakys, jog tai ne

buvo diplomato kompentencijo- 
je. Taip. Bet tada buv<o išimti
nai skirtinga padėtis, tiek tautie 
Čių, tiek ir diplomatų. Jeigu ta
da neįėjo į diplomatų kompeten 
ciją lankyti tautiečius, tai ir 
dabar, esant tautiečiams per ki
tų pastangas įkurdintiems lais- 

! varne pasaulyje, analoginiai taip

Ir Altas užkliuvo

prelatui Ign. .Albavičiui už daug 
kartų ligoni lankymą ligoninėje, 
pašarvojimo koplyčioj, pamaldo
se ir palydėjimą į kapines;

seselėms kazimierietėms, globo
jusioms ligonį, ypatingai seselei 
Margaritai ir virš. seselei Adeli- 
nai, pasirūpinusioms ligonį perkel 
ti į Šv. Kryžiaus ligoninę;

visiems kunigams — lietuviams 
ir kitataučiams, visiems pasaulie
čiams, atsilankiusiems į šermenis, 
aukojusiems šv. mišias,, dalyvavu
siems pamaldose ir palydėjusiems 
j kapines:

mieliesiems karstnešiams, R. Ra
čiūnui ir kitiems daug tuo rūpi
nusiems.

Nuoširdus dėkui laidotuvių di
rektoriams Mažeikai - Evans už 
suruošimą velioniui gražios' kelio
nės amžinatvėn ir ko geriausi su
tvarkymą reikalų, surištų su lai
dotuvėmis. X

Dėkinga visiems
Pranciška Jakaitienė

«« ln*. A. 8EMENAS 
8821 6. Halsted — Cllffslde 4-50S& 
Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9
<XKXXXKXXXXKXXX>0-O<XXXXXX><H>

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1891- 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 <■
NUO "PIRMAD. IKI PENKTaD.

R 4B Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—0:80 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So MAPLEWOOD AVE. 
Chlcago 29 UI HFmlock 4-2411

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 

Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4545 W. 63 St, Chicago 29. HL
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ROMANAS

Adenauerio triumfo Vokieti
joje visą politinę prasmę neleng

pasidarė tokie atviri ir artimi, kad galėjo kalbėti apie 
savo jaunųjų širdžių paslaptis.,

— Mano mergaitės vardas — Marytė. Gimna
zistė. Kartu ėjome į mokyklą.

Laimonas irgi truputį paraudęs pasakė:
— Mano — Skaidrytėz Ji yra gėlių pardavėja

Elzbietos gatvėje.
’ 30.

Grubus intrygų mazgas buvo tvirtai susirišęs, 
ir daugelyje iki šiol tyrų sielų jis kaip smalota virvė

Taip, jis nuėjo rankomis glostydamas varpas, 
vėjuje skambančias varpas, kaip pats Dievas, glos
tydamas dienas, kurios prabėgo po jo kojom ...

Šviesa. Ekranas prapuolė, garsai nutūo.
— Pabaiga. Eikime, — sakė Laimonas.

Andrius kėlėsi. Kai jie buvo išėję į gatvę, An
drius nieko nematė ir negirdėjo. Filme matytąjį jis 
vis dar pergyveno kaip tikrą gyvenimą.

Buvo toks jausmas, tarsi jis būtų pūnas kažko(TĘSINYS)

Ryg4 gaubė toks mielas, Šilto mėlynumo pilnas 
šeštadienio vakaras. Lynojo smulkus lietutis.

Niekur išvažiuoti negalėjo. Andrius su Laimonu 
nutarė ir išėjo į kiną. Pirmą kartą Andrius buvo Ry- 

sisįre’ndimąjog su”tuo“kas bū- gO8 kine- Du nuostabūs muzikos ir dainų pūni fūmai:

naujo, nepajusto, neišgyvento. Rodėsi, tarsi jis būtų paliko juodus, purvinus pėdsakus.

bės vairo, reikšmingai yra pasa
kęs: “Griūtis į bedugnę, per ku

va išsakyti. Ją vis naujai at-|rią mes, vokiečiai, turėjome pra 
skleidžia ir atskleis pačios Vo-jeiti, diktuoja mums naują ap 
kietijos vis nauji žygiai.

Tačiau ir Vokietijos krikščio
nių demokratų laimėjimas turi

tą, turime galutiniai nutraukti Į 
ryšius. Turime atsisakyti pra- 

ne tik politinį aspektą. Adenau-. rastų ūiuzijų, nes jos mums ne- 
erio pakartotinis laimėjimas y-> padės vesti panašaus gyveni- 
ra šio epochinio krikščionio vals mo. Aš netikiu pasakomis”.
tybininko ir krikščioniškosios 
politikos laimėjimas. Juk Aden 
aueris šį laimėjimą pasiekė ne 
tik todėl, kad jam vadovaujant 
Vokietija iš karo griuvėsių žai
biškai iškilo į ekonomiškai pa
jėgiausią Europos valstybę, bet 
ntr -ažiau ir todėl, kad Adenaue 
ris ir jo partija grindė politikos 
ir valstybės gyvenimą krikščio
niškosios moralės principais, ne- 
at.la:džiai ir didelėmis reformo
mis "vykdė socialinį teisingumą, 
akmens teises ir laisves statė pa 
grindiniu valstybiniu uždavi
niu, — nepalaužiamai laikėsi tų 
krikščioniškųjų principų, pagal

Naujoji Vokietija (“Germany — 
A Giant Awakened”) buvo pro
metėjiškai kuriama su giliu nau 
jog realybės pažinimu, Adenau
erio šalto bei patyrusio proto 
ir karštos krikščioniškos širdies 
diktuojama. Adenaueris nusi
grįžo nuo VVeimaro Vokietijos 
dvasios ir tradicijų ir kūrė nau
ją Vokietijos valstybės koncep
ciją.

Naujoji Vokietija kuriama tik 
rai krikščioniškais pagrindais. 
Vakarų Vokietijos valst. konsti
tucijos (Grundgesetz) preambu
lėje yra ryškiai pabrėžta atsa
komybė prieš Dievą ir visa kons

— “Avė Maria” ir “Šopeno atsisveikinimo valsas*'.
Toks slegiantis grožis! Visas reginys degino iv 

nešė. Pajusti galėjo iki pat gelmių, kaip atsiranda lr 
praeina grožis. Ir tas, kiuris širdyse gimęs.

Ten buvo balti bažnyčios bokštai. Varpai savo 
liūdnais ir džiaugsmingais garsais nusileido ant besi
mylinčių širdžių.

Po to žaibais audringa naktis. Linko medžiai. 
Dundėjo juodasis dangus. Tarsi sidabro kardai kirto 
dangaus juodumą. Šviesa languose. Dar tamsa.

Mergaitė laukė.
Nelauk, nelauk mergaite! Per vėlu pradėjai lauk

ti... Verkė smuikas ir jo raudoje susūiejo baisus nu
sivylimas su viltingu džiaugsmu.

Kažkoks meilės grožis buvo nuėjęs, kad niekad 
nebesugrįžtų.

Dar šviesi diena Ir tyli svajonių rūstumą. Tuš
tuma. ,

Saulė. Platus rugių laukas. Ar tai nebuvo 
genialusis Šubertas, kuris ten nuėjo liūdnas, tylus 
ir vienišas, bet galingas pats savyje?

pilnas kažkokių sudegusių ašarų dūmų, pūnas ugnies, 
kuriai visas galėtų pasiaukoti ir sudegti.

Jo sąmonėje iškilo tik tėviškėje girdėti žodžiai: 
menas ir grožis.

Taip, menas ir grožis.

Kas buvo Dievas? Jis buvo gražiausias Dievas, 
kurj visi galėjo mylėti. Menas! Jis, tiktai jis, jo 
grožis ir galia turėjo tokią karštą šventą ir tyrą 
burną, kad tiktai jis galėjo iš sielų išgerti visą nešva
rumą ir supilti tavyje atgal naują sielą.

Tai buvo nauja siela, kaip vos tik užkurta ugnis!
Tik tokia nauja siela galėjo tikrai žinoti, ką ne

apkęsti ir ką mylėti.
Visa kita, neapykanta ir meilė, buvo melas, 

melas prirengtas, apgalvotas melas!
Andrius ėjo tokiais dideliais žingsniais, kad Lai

monas vos spėjo sekti:
— Kur tu taip bėgi?
Andrius pabudo iš aistringo užsisvajojimo.
— Taip sau. Matai lyja, — jis lyg susigėdinęs 

atsakė ir pradėjo eiti pamažiau.
Toks savotiškas, gražus svaigulys jį buvo apė

męs, visi priešais ateinantieji žmonės gatvėje jam 
atrodė tokie geri, tokie meilūs, kad visus juos ga
lėtų apkabinti.

Pariję i namus, jie ilgai kalbėjo apie daug ką 
— apie jaunystės svajones, apie darbus ir pagaliau

Girdint baisias ir keistas pasakas apie Andrių, 
Marytė drebėjo, jai rodėsi, kad visas cfras aplinkui, 
kurį ji kvėpavo, buvo kažkokio aštraus kvapo pūnas.

— Visdėlto Andrius taip galėjo pamiršti, jis 
galėjo pasidaryti toks niekšas! Gal dėlto nuvažiavo 
į Rygą, kad ji daugiau jam nepatiko? Ne, ne! Tai 
negali būti, ką apie Andrių pasakoja! Bet buvo ... 
visi kalbėjo! Visi, visi kalbėjo pilna burna! Buvo! 
Buvo!

Mergaitės su vaikiška širdimi visos mintys ir 
svajonės lūžo šiurpulingoje nežinioje ir tolumoje. 
Pamažu, pati nepajusdama, ji pradėjo tikėti šiems 
pasakojimams. ,

— Na, todėl jis taip ilgai nerašo! Na, todėl. ..
Nešvariom kojom buvo sumindžiotas jos skais

tusis tikėjimas, svajonės ir meilė. Kartumas ir gėda, 
skausmas ir nelaimė degė joje, kaip koks gruzdantis 
požemio durpynas.

Dar prieš savo ligą ji buvo parašiusi Andriui 
laišką.

Pirmadienio rytą Lipuras padavė Andriui du 
laiškus, kurie buvo parašyti senuoju adresu.

Greit jis padėjo plytų krovinį, griebė ir skaitė. 
Krūminis ir Klapsinis, šaipydamiesi vaikščiojo aplin
kui. Andrius negirdėjo, tik jautė, kad jį trenkia šie 
žodžiai iš laiško, trenkia į galvą, kaip arklio pasagų 
smūgiai.

ABus daugiau)
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
Rygos vaizdai televizijoje .. i šiltai atsisveikino su laimingais 

Tryliktaisiais okupacijos me- kanadiečiais, festivalio avė
tais sovietai visgi vieną kartą čiais..
išdrįso JAV žurnalistus įsileis
ti į okupuotąjį Pabaltijį, ir štai 
šiomis dienomis JAV laikrašti
ninkai lankėsi Latvijos šeštinė
je Rygoje, didžiausiame Pabal
tijo mieste. Dabartiniai Rygos 
vaizdai, kuriuos matė ir nufil
mavo JAV laikraštininkai, pra-

Žinia, kokiu liūdesiu ir skaus
mu žvelgė to išvargusio lietu
vio tremtinio akys į laisvus ka
nadiečius, kurie išvyksta į lais
vą pasaulį, kur nevaržoma min
ties ir žodžio laisvė, kur žmogus 
gali gyventi ten, kur nori, o ne 
kur NKVD tremia. Tokia dalia

ėjusią savaitę buvo perduoti te- pavergtųjų brolių, kurie vistiek, 
levizijoje. kančiose ir audrose gyvendami,

Rašančiam šiuos žodžius Ry- dar nepraranda vilties ir tiki į 
gą teko matyti ankstyvesniais I ateitį.
laikais, ir dabar stebėjau šioj Žodis B. Babrauskui 
miesto vaizdus televizijoje. Mies Vienas rasvtojas iš Lietuvos 
to išviršinis vaizdas mažai pasi-įgavo kolegai Vakaruose neseniai
keitęs, tas pats vakarietiškas 
miestas, pasipuošęs didingais 
prieškariniais pastatais, kurie 
Latvijos sostinę puošė laisvės 
metais. Buvo parodyta vaizdų, 
kaip valomi karo griuvėsiai. 
Taip, tik dabar, po trylikos me
tų. Į valymo darbus įjungti kra 
nai, traktoriai ir žmonės. Kai 
kada galbūt pamatysime ir sovie 
tišką statybą. Bet šį kartą jos 
televizijos filme neteko paste
bėti.

Buvo parodyta, kaip sportuo
ja jaunimas Rygos stadione, 
kaip žmonės prekiauja bulvėmis 
ir morkomis Rygos turguje ...

Tuo tarpu šių eilučių autoriui 
1944 m. rudenį, kada Ryga jau 
buvo raudonosios armijos ap
supta, teko po tą patį turgų 
vaikščioti. Tomis dienomis ten 
galėjai pirkti ir lašinių, ir svies
to, ir medaus, ir visokių maisto 
gėrybių. Tiesa, tada pardavė
jai jau prašė rusiškų rublių ... 
Bet dabar, atrodo, ir už rublį1 
nieko padoraus nebegali gauti 
pirkti.

Liaudis atsisveikino su 
kapitalistais

Vienas Sibiro tremtinys, grįž
damas trumpų atostogų į Lietu
vą, šią vasarą buvo sustojęs 
Maskvoje. Viename laiške jis 
rašo, kad Maskvoje pataikęs 
ant festivalio svečių išleistuvių 
ir Maskvos stotyje matęs, kaip
“ ... mūsų liaudis linksmai ir dienį.

rašė, kad po 1953 m. (po Stali
no mirties) literatūrinis gyveni
mas okupuotoje Lietuvoje smar 
kiai pagyvėjęs, kad perspaus
dinama nemaža mūsų senųjų 
klasiku veikalu, kad lietuviu li- 
teratūron po il°re°nės nortrau- 
kos vėl sugrįžo visa eilė žino
mųjų rašytojų.

Mums, eiliniams žmonėms, 
šiuo metu yra sunkoka sekti > j 
kupuotosios Lietuvos literatūri
nį gyvenimą, nes tarybiniai žur
nalai mūsų nepasiekia ir retas 
kuris norėtų kišti bolševikams 
sunkiai uždirbtus pinigus už jų 
spaudą. Bet štai mūsų tarpe y- 
ra keletas literatūros žmonių, 
kurie seka tarybinę spaudą ir 
žiniomis dalijasi su “Draugo” 
skaitytojais.

Didžiausiu įdomumu sekame 
“Draugo” kultūriname priede 
spausdinamus LRD pirmininko 
B. Babrausko straipsnius apie 
literatūrinį gyvenimą okupuoto
je Lietuvoje ir pažįstamus ra
šytojus, kurie po ilgos tylos, ka
lėjimų ir Sibiro vergijos Vėl iš
keliami į viešumą.

Džiaugdamiesi LRD pirm. B 
Babrausko puikia literatūrine 
nuovoka, jo taikliu žodžiu ir są
mojumi, pageidautume, kad jis 
ir toliau stovėtų okupuotosios 
Lietuvos raštijos sargyboje ir 
tokiais pat gyvais straipsniais 
lankytų mus kiekvieną šešta-

BEVEIDIS LAIKRODIS

Sup

Nors netrukus reikės atsukti laikrodžius, tačiau šio laik
rodžio sukti nereikės, nes nerodo valandų, o tik skaičiuoja 
padarytą darbą. Jis yra pagamintas T. A. Edison laborato

rijoj Fort Myers, Fla. (INS)

, gerai žinome, kad tas trečias 
. yra komunistas. “Vilnis” eu 
džiaugsmu komentuoja ir cituo
ja visus lietuvių vieni kitų va- 
nojimus. O Lietuvoje bolševikai1 

i mielai persispausdina ir net pri- 
I siunčia mums patiems “pasige- 
! rėti”, dirbdami “Už sugrįžimą į 
I tėvynę”.
i

Todėl nesutariantieji veiks
niai, užuot dergę kitus per spau
dą, skelbdami opozicijos klaidas 
ir ydas, geriausia padarytų, kad 
visus vieningumo ardančius, ar 
vieningumo siekiančius reikalus 
tarpusavyje atliktų susirašinė
jimo būdu, susivažiavimuose, ar 
per tarpininkus, nekeliant visus 
menkniekius spaudoje.

Tuo būdu būtų išvengta žalos 
J tėvynėje vargstančiam jauni
mui, kuris dar tebėra patrijo- 
tingas ir daug laukia iš mūsų. 
Neapvilkime jų.

Trečiadienis, 1957 rugsėjo 25
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VI. Rmjs

Puodas katilę vanoja
(Atkelta iš 3 psl.)

ir savo dispozicijoje turimų lė
šų avarkyme.

Vienok, “puodas” kovo mėn.
“Margutyje” straipsniu “Susita
rimo bejieškant”, tiek susinervi
no bevanodamas Alto kailį, kad 
pavartojo “čiurkšles”, “makaly
nes” ir kitas jam žinomas prie
mones.

“Nepartiečiai” ar vadistaJ?

Neprikl. Lietuvos paskutinio
jo laiko valdančios partijos “ne-, ir kita lietuvių išmintis, tinkan- 
partiečių” spaudoje laisvame pa ti visur ir visiems: “Kur du pe- 
salyje be pertraukos eina vanu- šasi — trečias laimi”. Mes visi 
jimas “partiečių”, dedant pas
tangas separatistinei veiklai iš
plėsti vadistiniais pagrindais.

inis, kaip kad steigėjai buvo iš
auklėti paskutinio režimo Lietu
voje .todėl partiniai - demokra
tiniai santvarkai nėra priaugę. 
Kaip kad buvo ten, bus privili- 
gijuotieji ir nepriviledijuotieji. 
Tik įdomu kuo įrodys savo pri
vilegijas pirmieji surūdijus jų 
kardams. Gal praeities atsimi
nimais. O gal nepakenčiančiais 
jokio prieštaravimo įsakymais 
savo būrio neprivilegijotiesiems 
ir kitiems.

Trečias naudojasi...

Šita proga neužmirština yra

Giria lietuvių kryžių
Net amerikiečių laikraščiai, 

kaip pvz. “The Register” aprašo 
lietuvių pastatytą kryžių kanki
nių vietoje Kanadoje. Pažymi
ma, kad tas kryžius turės pri
minti tūkstančius nukankintų 
lietuvių.

Užėmė ligoninę

Egipto vyriausybė, nepaisant 
vyskupo ir prancūzų konsulo 
protestų, užėmė vadinamą Eu
ropiečių ligoninę Aleksandrijo- 
Ta ligoninė buvo katalikių sese- 
lių globoje.

Italijoje, vienam biznieriui bu
vo pavogtas automobilis. Automo
bilio savininkas jieškojo su poli
cija visą mėnesį. Buvo visai nu
stojęs vilties automobilį surasti. 
Tačiau vieną rytą suskambėjo te
lefonas ir vyriškas balsas prane
šė, kad automobilis randasi cent
rinėj miesto gatvėj, užbaigdamas 
šiais žodžiais: “Aš norėjau kėliau 
ti atostogų metu ir leidau sau pa
sinaudoti Tamstos automobiliui. 
Biznierius nuvykęs rado savo ma
šiną nurodytoj vietoj: ant sėdy
nės padėta 12 dėžų šokolado ir 
popieriaus gabaliukas su įrašu 
“Ačiū“.

ŠIRŠE MŪRININKE
Kaikurios širšių rūšys moka pa

sidirbti lizdus iš molio. Lizdą, pa
našų į krepšį, lipdo medžio šako
je. Tokių širšių yra Pietų Ameri
koje.

Kartą širšė sumanė pasidaryti 
sau lizdą mano laivelyj — pasa
koja vienas keleivis. Nešiojo mo
lį, krovė į laivelio kampelį, lygino 
jį iš oro ir vidaus kojomis. Dirbo 
keletą dienų. Per savaitę, lyjant 
tesustodama dirbus, pasidirbo liz
dą. Jame padėjo kiaušinėlius ir su
rinko daugybę mažučių vorų, kad 
išsiritę širšiukai turėtų kuo mai
tintis.

Viename Prancūzijos mieste ir 
apylinkėse policija nuodugniai Jieš 

! kojo šešių dingusių iš kalėjimo ka- 
j linių. Po 4 dienų jie visi buvo ras
ti užsidarę mažame kalėjimo kam
bariuke, beviją ilgą virvę, su ku
rio pagalba ketino pabėgti iš 
kalėjimo.

STATYBAI 

Ift NAMU

PATAISYMU

PRISTATOM
Visokių Košių
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVVINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

'

PADĖKA
Chicagoje plačiai žinomus lietuvių bankas — Chicago Savings and 

I.oan Assoeiation — duoda lietuviams namų pirkimui paskolas leng
viausiomis iAsimokčjimo sąlygomis.

laibai džiaugiuosi ir ;tš pasinaudojęs tomis lengvatomis. Ir už tai 
to banko direktoriui didžiai gerbiamam ponui Pakel reiškiu savo nuo
širdžiausią padėkų. Jo išmintingi patarimai, jo malonus ir sąžiningas 
patarnavimas ir Jo lietuviškas nuoširdumas paliks ne tik pas mane, bet 
ir pas daugelį kitų mūsų tautiečių niekad, niekad neužmirštamu.

Tik tokių mūsų tautiečių dėka, kaip p. Pakel, mes šiandien ir Chi
cagos miestą laikome Amerikos lietuvių sostine

Hu gilia pagarba,
J. VIbDŽIVS

Štai rugpjūčio 8 d. “Laisvo
joj Lietuvoj” (Dienos reikalai) 
J. Žvainys nejuokais siūlo su
tverti naują nepartinį laisvini
mo organą, atsistojus ant jo pa
skelbtų 4 punktų.

Kad tas organas (jei jis susi
tvers) bus tikrai nepartinis abe 
joti netenka, nes jis bus luomi-

M**
mokate

Augštą

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENDROVt

4038 Archer Aveaue Tat. la3-67t» 
AUGUST SALDUKAS Praeidama*

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 mui.)

Sunkvežimiui pasukus už kam
po, trimitas, dar kartą užrikęs, 
nutyla.

— o —
Tamsu. Lynoja. Smulkučiai 

lašeliai dulka žemyn. Virtuvė
je apie stalą ir smilkstančias ži
balo lempas susigūžę sėdime. 
Nuo stalo gali matyti bešokin'ė- 
jančių žalsvų ir mėlynų dujų i 
liepsnelių laižomus vakarienės 
puodus, šnekame. Šnekame a- 
pie keliauninkus, naktį belei- 
džiančius kur upės pakraštyje, 
palapinių priedangoje ar kuriuo 
se apleistuose paupio namuose, 
kurių durys taip nejaukiai girgž 
da ir sulūžęs lanko rėmas vėju
je besisupa. Tyli naktis. Neju
čiomis mūsų pasakojimuose pra 
deda kilti padavimai, Edgar 
Poe istorijos, velniūkščiai, už
keiktos balos. Visi slenkame ar
čiau krūvon ir dairomės į tam
sius šešėlius.

įstaigai paskambinti ir gauti 
tikslų priėmimo laiką (appoint
ment). Taip pat tą dieną, kai 
paimamas kraujas, davėjas ne
gali valgyti mėsiškų valgių, pie
no, svaiginamų gėrimų, neturėti 
slogos, turėti daugiau kaip 30 
dienų po polio skiepų ir būti dau 
giau 21 metų amžiaus. Įstaiga 
priima kraujo davėjus nuo pir
madienio iki penktadienio kas
dien nuo 8 vai. ryto iki 6:30 vai. 
vakaro, šeštadieniais įstaiga ne 
dirba. • R.

“ū-ū-ū-ū”, nuūbauja didžiaja
me stovyklos stuobryje pelėda. 
Jai iš toliau atsiliepia kita ...

Tikra beartėjančio rudens 
naktis.

Penkiadienį, rugsėjo 6 d., po 
triukšmingo šūvio, mūsų žadi
namojo laikrodžio, rikiavomės 
paskutinį sykį vėliavos pakėli
mui. Žydra, Dariaus ir Girėno 
veidais atžymėta vėliava kilo į 
viršų. Kilo su ja ir mūsų min
tys, užsimojimai. Sugrįžę savo
siose vietovėse kelsime skautiš
kąsias vėliavas į viršų, kelio į 
geresnį žmogų bejieškodami.

Vyt. C.

ŽINOTINA KRAUJO 
DAVĖJAMS

Praėjusiame “Skautybės Ke
lio” numeryje Chicagos skautai 
ir skautės buvo prašyti paauko
ti kraujo fil. Vandai Šliūpienei 
per Chicago Blood Donor Ser
vice, 2056 N. Clark Str., telef. 
GR-7-5800.

Papildomai pranešame, kad, 
prieš duodant kraują, reikia tai

Be trūkumo
6unų parodoje vienas teirau

jasi:
— Šis šunelis man patinka. 

Aš jį pirkčiau, tik tos jo kojos 
truputėlį kreivos.

— Garantuoju, pone, — aiš
kino šunininkas, — šunelis be 
jokio trūkumo. Tiesa, kojos 
kreivos, bet jis stovi tiesiai. 
Žiūrėk, visos keturios liečia 
žemę.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

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

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

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

GLOBĖ TRA VĖL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
Tel. FRontier 6-6399

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ,
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

UTILITIES KRAUTUVĖS PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM 

PERMOKĖTI? MŪSU PATYRIMAS, DIDELĖ APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

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

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

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

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

JONAS HIIIIIU AS
J. O. TELEVISION CO. • 2512 VV. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien lkl 6 vai., pinnuu. ir ketv. lkl » vai. Sekm. uždaryta

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODĖL

KAD SIEGLER PATS,AI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

gieeĮte/i
.ATINTID AUTOMATIC P

GAS HEATERS i
KAINA TIEK 
ŽEMA TIK ■ ■ ■ ■ $14950

losi

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS!
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLI 

Telefonas — FRontier 6 1882
J

i

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakaris nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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



»

Trečiadienis, 1957 rugsėjo 25 DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
ŠIRDINGA UŽUOJAUTA 

SANTV ARAMS

Sekmadienį, š. m. rugsėjo 15 
d., po ilgos ir sunkios ligos Bos
tono vaikų lįfroninėje mirė Algi
mantas Santvaras, vienturtis ra 
šytojo Stasio Santvarų ir Alės 
Santvarienės sūnelis, 13 metų. 
Ši skaudi žinia sujaudino gau
sius Santvarų draugus Bostone 
ir tolimesnėse vietovėse. Gali
ma įsivaizduoti tėvų skausmą ;r

VEDA A KETURAKIS

Andrius Keturakis, Kauno ad
vokatas, visuomenininkas, spor- 
tininrfks ir “Liet. Enciklopedi
jos” sporto skyriaus redakto
rius, š. m. spalio 13 d. susituo
kia su agronome Ver. Kunskai- 
te, ligšiol gyvenusia Montrea- 
lyje, Kanadoje.

IŠSIKĖLĖ A. KLEMAS *
Žinomas Lietuvos švietimosunku rasti užuojautai žodžių. , , . . ,o , • darbuotojas, buvęs gimnazijosBostoniškiai Santvarų draugai . 4 u..... .. .. . mokytojas ir direktorius, buvęsvisa širdimi užjaučia ir sykiu J JKlaipėdos gubernatūros patarė

jas švietimo reikalams Adolfas 
Klemas nuo 1949 m. gyveno Bos 

Algis Santvaras buvo mielas tone ir dirbo kaip fizikas Gener- 
berniukas. visų mylimas. Jei ne ai Electric įmonėje Cambridge, 
būtų sirgęs, šiais metais būtų | Mass.
mokęsis aštuntame Šv. Petro

liūdi šią nepaprasto liūdesio va
landą.

lietuvių parapijos mokyklos sky 
riuje. Augščiausiasis jį pasiėmė 
vaikystės dienose, palikdamas 
didžiame liūdesyje tėvus, arti
muosius ir draugus. Laidotuvė
se, kurios buvo iš Šv. Petro liet. 
parapijos bažnyčios rugsėjo 18 
d., dalyvavo gausus būrys lietu
vių, jų tarpe ir Algučio klasės 
draugai.

GRIAUS OPEROS RĖMUS

Bostono operos rūmai stovi 
jau keliasdešimt metų. Jie yra 
kaimynystėje su kitais kultūri
niais pastatais, kurie savo laiku 
turėjo padėti Bostonui tapti A- 
merikos Atėnais. Dabar jau 
šiaip ar taip kaimyninis New

Iš BOSTONO SKAUČIŲ 
GYVENIMO

Bostono ir artimesnių apylin
kių skautės nuo rugpjūčio 25 ii. 
ik’ rugsėjo 1 d. stovyklavo “Ga
bijos” stovykloj, Camp Kirby, 
,Townsend,' Mass. Stovyklavo 31 
skautė. Stovyklai vadovavo Bi
rutės draugovės draugininke I- 
na Nenortienė. Jai padėjo Mil- 
’a Gedminaitė, Laima Kataus- 
kfitč ir Danutė Venskutė. Sa
vaitgalyje stovvklos šeima pa
didėjo dar penkiomis skautėmis. 
Jos padėjo sėkmingiau užbaigti 
stovyklavimą.

Stovykla buvo vešliame pu- 
švnėlvie, erie ežerėlio Lietuvių 
skaučių stovyklai buvo leista iš
sirinkti '’rriaus’ą vietą iš viso ra 
jono. Palapinės naujai persta
tytos ir su grindimis. (

Sekmadienį stovyklos užbai
gimui rinkosi skaučių tėvai ir 
svečiai. Svečių tarpe matėme 
linksmai nusiteikusius skt. L. Če 
p:enę, E. Gimbutienę, V. Bar- 
mienę, prof. I. Končių ir kitus.

Rugsėjo 24 d. Ad. Klemas su 
žmona ir dukterimi išsikelia gy
venti ir dirbti į General Elect
ric įmones Lynchburg, Va. Kle
mų sūnus dar lieka baigti stu
dijas Bostone. Būdamas Bosto- Prof. I. Končius atvežė stovyk- 
ne, A. Klemas buvo aktyvus L.
Mokt. Dr-jos narys, valdybos ka 
sininkas. Aktyviai reiškėsi L.
Kult. Klube. Buvo evangelikų 
lietuvių parapijos pirmininku.

)
Sėkmės naujoje vietoje!

TRUMPAI

— Parapijos misijos So. Bos
tono lietuvių parapijoje pradeda 
mos rugsėjo 29 d.

— Solistas St. Baranauskas 
dainuos “Laisvės Varpo” rengia

Yorko miestas stipriai konku- mame koncerte lapkričio 10 d. 
ruoja Bostoną. Ir pati opera Tos Pačios dienos vakare Lietu‘ 
Bostone silpnai laikosi. Operos t vh* Piliečil* Klube Pobūvi renSia 
rūmai statybos atžvilgiu laiko- A- Kneiži° radijo programa, 
mi pasenusiais ir inžinieriai sa- A- Kuprevičiaus koncertas 
ko, kad pavojinga jais naudotis.! bus penktadienį, spalio 4 d. 8 

vai. 30 min. Jordan Hali. Pri-Ir taip nupirkusi firma operos 
rūmus nugriaus, o į jų vietą sta 
tys ką nors kitą.

NAUJI MOKYTOJAI

M. Tamošiūnienė sutiko šie
met dirbti lituanistinėje mokyk
loje. Taip pat mokykloje vėl 
dirba Pr. Kaladienė.

KAS KĄ IR KUR
— Ateitininkų “Vytauto” klubo

susirinkimas bus rugsėjo 26 d. 
7:30 vai. vak. Kazimiero Micke
vičiaus bute, 6116 So. Artesian. J- 
ėjimas iš kiemo. Susirinkime bus 
svarstomi aktualūs klubo reikalai. 
Susirinkimo metu pranešimą pa
tieks iš savo kelionių įspūdžių Eu
ropoje bičiulis inž. Izidorius Bart
kus ir dr. Vladas Literskis. Na
rių dalyvavimas būtinas.

pildykime salę šiam žymiajam 
koncertui. •

—Algirdas Banevičius, žymus 
skautų veikėjas, susituokė su 
Elena Visbaraite iš Worceste- 
rio. Sutuoktuvės buvo Worces- 
ter, Mass., o vestuvių puota — 
So. Bostone.

— Nijolė Ramanauskaitė, ži 
nomų telšiškių Ramanauskų dūk 
tė, iš New Haven atsikėlė į So. 
Bostoną ir dirba “Stop and 
Shop” krautuvėje.

Parapijos CYO orkestro vie
šas koncertas rengiamas rug
sėjo 29 d. Boston High School 
salėje. Šis orkestras buvo At
lantic City legionierių suvažia
vime ir ten gerai pasirodė.

— Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą stengiasi ko geriau su 
ruošti ALRKF skyrius.

laujančioms skautėms keletą sa 
vo knygų “Lietuvos kryžiai” do
vanų. Stovyklai buvo įteikta 
dar kolektyvi J. Tuinylds, skt. 
V. Barmienės, Br. Kriščiukaitie- 
nės'ir Gegužien’ės piniginė do
vana. Buvo paruošta ir daugiau 
dovanų, kurias pasigamino pa
čios skautės per rankdarbių pra 
tybas. Skautės visus svečius pa 
vaišino čia pat pušinėlyje paga
mintomis vaišėmis. Po skanių 
vaišių svečiai apžiūrinėjo stovyk 
lavietę ir padėjo stovyklą su
tvarkyti palikimui.

Stovykloje, kaip programos 
rodo, vyravo dainų mokymas, 
sportas, specialybių įgijimas. 
Sporte pirmą eilę užėmė plauki
mo praktika, kuriai vadovavo 
samdyta instruktorė. Penkios 
skautės įsigijo gyvybės gelbėji
mo ženklus.

Saulė slinko vakarop. Su dai
na rikiuotėje mūsų skautės ir 
skautukės atžygiavo į stovyklos į 
aikštę savo skautavimo pasek
mes išgirsti. Gerbiamas vėlia
vos pakėlimas ir skaitomas įsa-

GERAS MIEGAS

Užhipnotizuota čikagiete mote
ris Fred A. Dustt, 38 m. amžiaus 
miegojo penkias dienas be pert- 

i raukoc. (INS)
I •=-- ... - -- -- ■.r=

kymas stovyklai. Jaudinanti va 
landėlė .. . Duodama priesaika. 
Nuskamba Lietuvos himnas ir 
Vėl žygis į laužavietę. Laužą už 
kurti pakviečiama skaučių tė
vų komiteto narė Galdikienė. Ji 
sakosi pirmą kartą tai daranti. 
Kad ji nesijaudintų, dėmesys 
nukreipiamas dainai “Lauželis, 
lauželis”. Įteikiamos daugiau pa 
sidarbavusioms skautėms turi
mos dovanos. Tarp kitų dainų 
ir pasirodymų pakviečiamas pro 
fesorius I. Končius tarti žodį. 
Jis pasakojo apie Lietuvos lau
kų gėleles, paukštelius ir jų lie
tuviškus pašnekesius bei dainas. 
Baigdamas pažymėjo, kad dau

gelis Lietuvos paukštelių prieš 
žiemos šalčius išskrenda į šiltes 
nius kraštus, bet savo lietuviš
kais posakiais išreikštų dainų ’ 
nepamiršta. Linkėjo ir skau
tėms nepamiršti savo krašto 
dainų ir vis tvirtėti. Daina lau
žą pradėjome, daina ir baigėm. I

Sunkumo stovyklauti, susida
rydavę dėl mažo skaičiaus skau 
čių vadovių ir trumpo laiko.

Mes, skautų tėvai ir svečiai, 
gražiai pabendravome su skau
tėmis ir pakilia nuotaika grįžo
me į kasdieninį darbą. K.

Los Angeles, Calif.
*

Biletai į banketą prof. M. 
Biržiškai pagerbti

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
valdyba praneša Los Angeles 
ir apylinkių lietuviškajai visuo- 
denei, kad biletai į banketą 
prof. Mykolui Biržiškai pagerbti 
(jo 75-rių metų amžiaus sukak
ties proga — rugsėjo mėn. 28 
d. 6:30 vai. vakare lietuvių šv. 
Kazimięro parapijos salėje) ga
lima užsisakyti ir vietos rezer
vuoti pas sekančius apylinkės 
valdybos narius; K. Liaudanską 
tel. NO 5-0784, V. Bakūną — 
tel. AX 5-1808 ir I; Medžiuką 
— tel. NO 2-7942.

Valdyba kviečia visuomenę 
gausiai šiame bankete dalyvau
ti ir jau iš anksto užsisakyti bi
letus.

Los Angeles mieste ir apylin
kėse gyveną pavieniai asmenys 
ir organizacijų atstovai, norį 
banketo metu sveikinti prof. M. 
Biržišką, prašomi dėlto iš anks
to ^susižinoti su betkuriuo anks
čiau nurodytu valdybos nariu. 

Stambi dovana
Bendruomenės gegužinei rug

sėjo 22 d. Kroatų sode ir salėj 
laimės ratui stambią auką pa
darė konsulas dr. J. Bielskis, 
padovanodamas visai naują se
tą šaukštų, peilių ir šakučių (12 
asm.). kB Inf.

Namo savininkas ir pensija
Žiemos metu pasitaiko, kad žmo 

gus, eidamas gatve, pasijau lr iš
silaužia koją ar ranką. Vokietijo
je veikia įstatymas, jpareigojąs 
namų savininką prižiūrėti ties jų 
namais esančius šaligatvius. Jei 
dėl nepakankamos šaligatvio prie
žiūros praeivis paslys ir susižeis 
tarp 7val. ryto ir 11 vai. vaka
ro — namo savininkas turi pa 
dengti gydymo išlaidas. Gi jei pa- 
slydusis tiek susižeis, kad taps in
validu — namo savininkas privalo 
invalidui mokėti pensiją. Vadina
si, ne ledas, bet namų savininkas 
kaltas ir už tai atsako.

PERKRAUSTAU
B A I. D U S 

Vietoje ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS OLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Duoną tr f vairias skcntngaa 
bnlkuteo kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltnanlea Avė.

Tel. CLdffaidc 4-6376
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 1A- 
eiunčlame | visus artimuo
ju. miestus.

Jau laikas užeiti į...

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotie lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 S. WE8TERN AVĖ. PB 6-9633

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIRjCONDITIONER

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, ūl.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Skelbkitės Drauge"!

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

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

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

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

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, K
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-6han”, ‘‘antiąue taffe- g
ta” paprastai $1.98, dabar tik ............................................. 98c W

tO coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ___ $1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek 

deru pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
irai p dovana
Pas STEIN ’Ą jūs rasite didėlį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Pralome aiškini |wi<l<*mėtl adresą — 1*00 SO. UNION —, nea Stein 
Testlle yra tik Aloje vietoje lr Jokių skyrių neturi.

I blokas j rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel MOnroe R-H15? FREE PARKING

Stanley’s Furniture
7026 South Westem Avenue Telef. PRospeet 6-2254

(Lietuvių baldų krautuvė), Sav. STANLEY TRANAS

PIRMŲ METINIŲ SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
prasideda ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 26 
dieną ir tęsis iki pirmadienio, rūgs. 30 d. 

SUTAUPYKITE 30 IKI 40 %

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

3 dalių setas (Sect.)
Buvo Išp. kaina 
$459.95 $279.95

3 dalių setas (Sect.) $479.95 $299.95
2 dai. Sect. Custom made $399.95 $219.95
2 daJ. Sect. Custom made $399.95 $209.95
2 dai. Sect Custom made $349 95 $199.95
3 dai. Sect. CustUm made $599.95 $279.95
2 dai. Suite Custom made $369.95 $199.95
1 Reg. Sofa $469.95 $239.95
1 Reg. Sęfa $495.00 $349.95
1 Sofa Cutom made $399.95 $199.95
S dailų setas $369.95 $279.95
2 dalių setas $229.95 $129.95
KftDft — LOUNGE $169.95 $ 79.95
KftDfi — LOUNGE $169.95 $ 89.95
KftDft — LOUNGE $179 95 $ 89.95

KITOS KRDftS buvo $169.95 ir augšiau, 
dabar tik $89.95

SUPIMOSI IR SUKINfiJIMOSI KftDftS 
buvo $109, dabar tik $69.00 

IŠTRAUKIAMOSIOS SU PAKĖLIMU KĖDĖS 
buvo $89 95, dabar tik $59.95 

STALAI IR LEMPOS parduodama 
su 80% nuolaida

PASLEPIAMOJI LOVA - SOFA buvo $259.95, 
dabar tik 139.95

Atvyklte laike šių keturių dienų rugsėjo 
ginimais įsigydami naujausk stiliaus baldus.

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1995 M.

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

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI

3 dai. modernus setas
Buvo Išp. kaina 
$339.95 $219.95

3 dai. drift wood setas $399.95 $289.95
3 dai. kieto maJiogany $969.95 $219.95
3 dai. suite moderniškas $539.95 $359.95
4 dai. tvirto klevo medž. $449.95 $279.95
3 dai. švelnaus rieš. med. $499.95 $289.95
3 dai. moderniškas $339.95 $229.95
4 dai. tvirto riešuto med. $539 95 $299.95
3 dai. moderniškas $399.95 $239.95
3 dai. moderniškas $599.95 $399.95
3 dai riešuto medžio $349.95 $235.95
4 dai. šviesus mahogany $459.95 $239.95

SPIRUOKLftS IR MATRACAI
DVIGUBO arba PILNO DIDUMO

$119.00 sete* dabar tik $ 69.95
$179.00 setas dabar tik $109.95
$ 85.00 setas dabar tik $ 49.95

Už (inner spring) matracus mokėsite 
nejtikėtinai žemą kainą, tik' $19.95
IIOLLYWOOD SETAS tv>rtės $119.95, 

dabar tik $69.95

26, 27, 28 ir 30 ir pasinaudokite šiais nupi- 
Pirkėju patogumui krautuvė bus atidara Ket-

vlrtadienl, penktadieni ir pirmadienį: nuo 9:30 vai. ryte iki 9:30 vai. vak., gi šeštadieni nigs. 
28 d. nuo 9:30 iki 5:30 vai. vakare.

Nuoširdžiai kviečia visus
STANLEY C. TRANAS

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '\n8s'"'N
2556 WEST 47th STREET LAfayette S-10U

B. R. Pletkiewica, prea; E R Pletkiewie«, sekr. Ir advokate*
Mokame aukštus dividendu*. Katėtame Aekina. Pardnodame ir perkame 

valatyMa bonus. Taupytoiama patamsi imat Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami aaakalt® tiandlon. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos; pirmad. lr ketvlrtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. lr penk. 9 Ud B; treč. uidaryta, o Oe*t. nuo 9 Ud vidurdienio.
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CLASSIFIED AMb HELP WANTED ADVERT1SEMENTS
REAL ESTATK KKAL ESTATK KKAL ESTATE

Per gatvę eik atsargiai ir pro mokyklas važiuodamas 
neskubėk, nes kiekvienais metais daug vaikų patenka po ma
šinomis. * (INS)

Už alkoholį 3 men. kalėjimo
Susisiekimo teisme A. C. 

White, 38 m. amžiaus, buvo nu
baustas 90 dienų kalėjimo už 
važiavimą įsikaušus ir paskiau 
už vairavimą mašinos, kai jo 
leidimas buvo atimtas.

Katalikų mokyklos Bostone
{ Bostono katalikų mokyklas 

šiemet įstojo 140.200 mokslei
vių, jų tarpe 28,870 mokslei
viai 93-se augštesnėse mokyk
lose. Pradžios mokyklų Bos
tono katalikai turi 23ę.

TRAGIŠKA RUSŲ 
GENEROLO MIRTIS

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
vokiečių kariuomenė vadovauja
ma feldmaršalo Hindenburgo, ties 
Tannenbergu, kur Vytautas Didy
sis 1410 metais sutruškino kry
žiuočių galybę, smarkiai sumušė 
rusų armiją, vadovaujamą garsaus 
ger. Samsonovo ir kitų. Ger. Sam- 
sonovas, negalėdamas pakelti tos 
gėdos, 1914 m. rugpjūčio mėn. 29 
d. jj lydėjusio karininkų būrelio 
miške netoli Vilenbergo nusišovė. 
Jo lavoną rado miško darbininkai 
ir kadangi jis buvo numetęs ge
nerolo uniformą ir nusiplėšęs laip 
snius, tai jo nąpažino ir palaido
jo, kaip nežinomą rusų kareivį. Jj 
lydėjusieji karininkai laimingai 
pasiekė Rusiją ir iš jų gen. Sam
sono vog žmona sužinojo apie tra
gišką vyro mirtį. Vėliau ji gavo 
leidimą nuvykti į Vokietiją ir ten 
karo ministerijos padedama pra
dėjo jieškoti savo vyro kapo. Sun
kus tai buvo darbas, bet paga
liau iš savo ir vaikų medalijono 
pažino savo vyro lavoną, kurį par
vežė Rusijon ir ten palaidojo.

2 imu j. mr., 5 U. |m> 8 m. gl£—82.8UO 
I u. 5 k., II a. 7 k„ 2 kar. gar.SI7.MIU 

(Ji-iMery krautuve ir 3 luini. £10,0041 
Turime Ir iliiUKUiu namų pasirinkimui 
Tarpininkaujame Itl TI S išnuiiniuoli
S.A. AGMKSKAS Rea' EMMn
213# W. 0# Kt. HE. 4-82112

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

Med. bung 6 k 3 in. garaža.-, pil 
na* rūsys. ski. 3 2 p., cent. šildymus 
$13.500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb. 
platus sklypas — puikiai (rengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., fttld. guzu

alum langai, nauj garaž. $24,000 
I Mūr. 2 a po fi k cent. šild. sklyr 
j 31 pėdų. garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. CLiffside 4-7450; Ken. 

YArda 7-2010

Ill-TAS l*lltkl\YS i Z 825,000
Mūr. 2 aukštų. apačioj biznis ir 4 

kamb., vlrftuje G kamb. butas. Kars
to vandens apšildymus. Rūsyj niekad 
nebūna vandens. Dvigubas luūr. ga- 
lažus. Didelčs pajamos. A. Rėklaitis.

tt KAMB. M f K. KEZIDENt'I.I A 
U iii tų. 87 ty pėdų sklypas. Du blokai 

, nuo Marųuetto parko. Šildymas guzu. 
2 kavų garažas. $!9,50tt. A. Katilius.

APIE 811,000 IMORCTI
Gražus, beiyeik naujas mūro namus 

i šu garažu.Guzo šildymas. Daug prl"- 
I dų. Arti mūsų ofiso. Savininkas turi 
I greit parduoti. Volodkevičius.

8 BUTAI PO U KAMB.
Mūrinis, Brigliton Parke, geram sto 

vyj. šildymus karštu vandenlu-aly va. 
2 auto garažas. Nepaprastas pirkinys 
už $25,000. A. Sirutis.

P. LEONAS
KEAL ESIATE 

2735 VVest 7l»t Street
Visi telefonai: \YAIhrook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomą MARIJONA KUS- 

KAITE, pagal pirmą vyrą T.AMU- 
LEVICIENE, gyvenusi West Vir
ginia, Jos tėvas Aleksandras Kuš
kis gyvenb Kvėdarnos parap., Ši
lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos 
Atsiliepti arba apie ją pranešti — 
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th 
Court, Cicero, III.

Jieškomą ROMANIENE ir jos 
duktė ALENA LABUNAITIENfi, 
Lietuvoje gyveno Kybartų mieste. 
Jieško sūnus Juzikas, gyv. Kau
ne. Žinantieji apie juos prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: V. P,ranc- 
kevičius, 19V2 Clarkson St., Wor- 
cester 4,, Mass.

ĮSIGYKITE dabar

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILLWSUSEWSrWI

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

MOVING ,
\ BENIULIS atlieka ivainu | 
.eruranstymus bei pervežimu*

Į ’š tolimu ir artimų atstumų 
Tel. Bishop 7-7075

SKURDAS DARO 
NEŪŽAUGOMIS

Kaikurie mokslininkai skelbia, 
jog per keletą skurdaus gyvenimo 
kartų žmonių gentis gali išvirsti 
savotiškais neūžaugomis “pigmė
jais”. Tokių neūžaugų rasta kai
kuriuose kraštuose.. Jų vardas 
jupa. Tos indėnų genties vyrai bū
na 4 pėdų 11 colių ar net mažes
nio ūgio.

IS ARTI IR TOLI BAiiDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavima*.

R. ŠERĖNAS
1047 W. 67th Pl. Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

AUO U2S18EN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimą lr skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins ]usu skaudBJl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašali“' 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIH Taipgi paSallna peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarpplrftčiu Yra tinkama vartoti nur 
džlūstančlos suskilsios odos dedlr 
vintų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduoUĮ nuo U- 
vlrftlntų odos ligų to>
gulo Olntment yra 
parduodama pt> 76 
ct., $1.25, lr $8 50.
Pirkite valstlnSseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mtlwankee. Wisc., Ga
ry, Jnd. lr Detroit, Ml
chlgan arba raityki
te 1 r atsiųskite Mo 
ney order I

IJ5GULO, Department D.. 
5613 VV. Eddy SL. Chieago 84, III,

MALDAKNYGfi

Jaunuolių Maldos*
Kurią paruošė

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

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 YVest 63rd Street 
Chicago 29, III.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė
pimų knyga, paskatinanti mus 
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji

yra puiki dovana jaunimui.
Lietuviškos Knygos Klube leidi

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių 
darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

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

modern. (rengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineftkite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liąuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5018 So. VVestern Ave.
PRosp. S-222,4 arba HEm. 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

OOO-OOO-OOOOOOOOOOOOO-OOOOOOO
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS 
Kreipkitės j

SOPRYCH KbJVL ESTATE 
11407 S. Kedzie Ave. VVAlbrook 5-8210 
AGENTAS ALEX*. KANAVEKSKIS 

tXXHXXXX><XXXX>čėXX>O<XXXXXXX>^ 
■  ------—— ------------------

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

KAS norėtų pigiai įsigyti 2 po 6 
kamb. modern. namą, 66-os ir 
VVashtenavv Ave. apylinkėj, skam
binti dar šiandin J. Stonkui, RE- 
public 7-9400. _______________

McHENRY, ILLINOIS
McCuflom Lake. Neužbaigtas 

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

Tel. BEverly 8-4900.

Marųuette ir Brigliton parke 
Mūr. 2 pt. |M> 2 mieg. c. ŠU.—$20.200 
.Vlrtr. 2 |mi tt, e. šild., gar. nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—4110,500 
Med. ktOetlž. 4 kb. š. ŠUd.—$14,000 
Yra gerų maisto krautuvių,' labai plg. 
k'ra pigių Ir |M*lniiigų namų sąrašas

Hl JI IRECKAS Realtv
4081 Archer Ave., LA 3-3384

BRTGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
įmokėjimas. kaina tik $12.500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 tr 6 kamb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų ( mėn.’ lr sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. štiu. »it,»am bu
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

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

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

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

mis tr vandens šildytuvais, 240 paj. į 
mėnesĮ, narnas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

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

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

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

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

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

| vakarus nuo Brigbton Parko mo
dernus 8 m. mūrinis. 4 ir 3 k., (reng
tas rūsys. Central, šild. gazu. Gara- 

! žas. Nupiginta iki $23,300.
Gage Parke, švarus, 4 butų kampi

nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priirna- 
; mas geras pasiūlymas.
KITUR:

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

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

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 8-3881

HELP WANIED — F EMALE

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

PIENĄ AR DALINĄ LAIKĄ
Darbas Jūsų apylinkėje. Geras atly

ginimas. 40 vai. e.r mažiau į sav. Ma
loni aplinka. Liberal Personai Poll- 
cies. Group Insurance Privileges.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefonuokite arba atsilankykite į

ORTHOnnK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1848 8. AIJJANY. Tel. LA 1-28*8
Directt* of Numes

HELP WANTED - FEMALE
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BUTLDING A REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, BL: 
ei.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450 

BKSKWS3MS3S3«S3«36SKK3SSSSSSC

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-6681 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresu: 615 
Nolton, Wlllow Springs, UI.

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

Statome naujaa namas ir garažus. 
Atliekame visokią trobesių ir patal
pą įvairias remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 8-2703 nuo 0 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-6121 nno 8 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEMDROVC ,

MORAS F
Bullders Gen. Contractor.

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

Namų įkainavimas Ir įvalrfls 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRospeet 8-8018 ,
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. BL

♦

ĮSIGYKITE DABAR

BUILDING & REMODELING

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE 8AEE8 

2600 W. 50th St. Tel. PRospeet 8-6454

AUKSO KIRVI?
Ar matėt, ar skaitėt šitą nuosta 

bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su 
krauta:

Knyga iliustruota, dailiai išleista lr 
pigi — tik $2.60.

'(lomiausias romanas'

j.gliaiJda

ODA PRO 
STORIS

PREMIJl/OTAę 
ROMA MAS

,»yva intriga ir šiurpui 
t vykiai, išsamia) pavaizduo 
tas bolševikinis gyvenimu 
(sietuvoje, dail. V K Jonyn< 
16 originaliu tlhistracitv

*hi ialvs vienoje tnygok 
>48 Ogi tik $4 00

n*Halcvmu» siusti

•1 D R A U G A S”
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, Illinois

IJTTLK FLOtVKH PARAI’, reika
linga GERA. PIUTYBVSI VIRft.IV
Pietvakary miesto daly, seselių vi 
nuolyne. Gyventi vietoje, utsklra g\ 
venimui patalpa, su vonių, 2 popiečiai 
ir vakarui laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas, ims švarią, tvarkingų D 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kal- 
oėtl nors klek angliškai. Tel. RA 
8-7180 nuo 9 iki 4 popiet: RA 8-0223 
po 4 vai. Kluuskite Sister Mary 
Eudes.

IMMEDIATE OPENING FOR
TYPIST

Permanent position — 5 day wiek. 
f£xperlenco dsslrable. Wlll train alerl 
>eginner. Good salary.

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

CAS H I E R
Experfenced or will train

5 day, 40 hour week. Good salary. 
Paid vacations, Blue Cross and other 
employee benefits.. Apply —
MAGES 8P0RTING GOODS CO.,

6216 S. Halsted St. 

REIKALINGA MOTERIS dirbti
VALGYKLOS VIRTUVĖJE
Naktimis. 5 dienos savaitėle.

6211 S. CICERO AVE.
POrtsmouth 7-2244

HELP WANTED — MEN

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 N Peoria

7 augštas

IfiNUOMUOJAMA — FOr’ RENT

NAMŲ SAVININKAI f
Ta-pininkaajame batą išnaomavi 

mai. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5016 So. Westem. PKnspcc-t 8-2281

Išnuom. 5 kamb. namas. Centr. 
apšild. Dalinai apstatytas. Arti 
susisiekimo ir mokyklų. 2118 W. 
Schiller St. Tel. ARmitage 6-6788.

MISCELLANEOUS

SILDYM A S
A Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausią Amerikos firmą gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek? 
visus skardos darbus

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

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

OLymple 2-6752

Tavai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gandai ir spalvotai 
iliostrnotą VANDOS FANKIENfiS 
pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Ba to, šioj knygoj atspausdinta Uta 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pusL Kaina $1.25. Pinigas ir 
užsakymas siąsti:

“DRAUGAS’
4546 W. SSrd Street, Ohicago 29, DL

DIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
. • Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty- 
b$s patvtrtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
oaaitslraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
_____ WAlbrook 6-5671

INTERffTATF INSURANCE AOENCV 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 86. Bl.

■Ikelbtis “DRAUGE” aosimona 
ea tis yra plačiausiai skaitomas 

•tetuvtų dienraštis -• neitnr
kaina yra prieinama visiem*

SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 
VVi-stcrn springs, III.

St. Francis Xavier’s parap. 5 At. 
mūr. ranch, 3 m. senumo. 2 mieg. 
k., pllnas rūsys, gazu apšild. “Over
head plumbing”. Keramikos koklių 
vonia. "Built-in” elektrinė krosnis ir 
orkaitė. Attic fan, garbage disposal, 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. Sklypas 50x135. Židinys. Pra
šo $27,000. Tel. CHtenut 8-1042, su
sitarimui.

STATYKIME l’AGAU VZSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

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

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

QUALITY DUILDERS
Tel. PRr.fcpect 6-0883

Kalbame lietuviškai

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ UETUVMKŲ ATVIRU
KŲ- Atvirukai yra kelių spalvą ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū- 

.du. VARDADIENIO, GIMTADIE- 
Inio, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA- 
DfiKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite:

- “B r a u g a t”
4545 Wmt Ord Strert. 

Chfoagd 29, DL
Platintojams duodama nuolaida

» »DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

I i

3OI

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE
I PADOVANOTI IR SAVO 
1 DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius
Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
"Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

DRAUGAS 
4545 Weat OSrd Itreet

CHICAGO 29, ILLINOIS

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Bishop 7-8340 
3737 Uret 43rd Rtreet

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Mūri
nis 4 butų. 3 po 4 1 — 5 k.
Arti 26th ir Lavvndale. Geroje 
švarioje apylinkėje. $211,900; įmo
kėti 5,5000. Svoboda,, 3739 West 
26th St. LAwndale 1-7038.

EVERGREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb., “face briek”, 

mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys, 
garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin
tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520.

n+ft M e h i o t
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RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stoties 

WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 2:30 
■ 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai

nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponą Mlnkų.
Baltic Klorlst, Gėlių ir Dovanų Krau- 1 
tuvė, 603 K. Broaflway, So. Boston 
27. Mass Tel. So 8-04S9. Ten pat 
gaunama laikraštis "Draugas”, 
illlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pasinaudflkilc “Dran^o” Classified skyriumi. 
Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draug$“

together...
help

x\ moro

HELP WANTED — FBMALE

WE DRGENTLY NEED
GIRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY VVORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working eonditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many oompany benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MI CHI CRN

SEE MRS. lULDEOARDE TRAVEK
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Trečiadienis, 1957 rugsėjo 25 DTRNRAŠTES DRAUGAS, CHICAGO. TLLTNOTS

NAMUS PERKANT 
' ŽINOTINI TERMINAI

S. A. AULIN.SKAS ir P. AULAS, Chicago, III.

Abstract of title- sutraukta do
kumento istorija, susidedanti iš 
nurodomų apsunkinimų, paskolų 
tam tikrai nuosavybei. . .

Acre-—žemės matas, 160 kvadra
tinių rods, 4,840 kvadratinių jar
dų; 43,560 kvadratinių pėdų.

Act of God — vis major — gam
tos veiksniai, iššaukiu potvyni, 
gaisrą, žemės drebėjimą.

Adverse possesion — žemės val
dytojo teisę įgyti nuosavybės do
kumentą, kuomet valdymas buvo 
tęstinas, matomas, įstatymų nus
tatytą laikotarpį (paprastai 10 — 
15 metų).

Administrator — teismo paskir
tas asmuo tvarkyti nekilnojamąjį 
ir kilnojamąjį turtą žmogaus, ku
ris mirė nepalikęs testamento.

Agreement of sale — pasirašytas 
susitarimas, kuriame pirkėjas pa
sižada pirkti nurodytą nekilnoja
mą turtą (namus, žemės sklypą) ir 
pardavėjas sutinka parduoti nusta
tytu laiku ir sąlygomis.

Annuity — pinigų suma ar jų 
ekvivalentas mokamas eilėje pe
riodinių mokėjimų.

Apprajsal — nuosavybės įverti
nimas pagal kiekybę, kokybę arba 
vertę.

Apprasal by cumparisan — tur
to įvertinimas su pardavimo kaina 
kitų panašių nuosavybių.

Assessment — jieškinys nekilno
jamam turtui, iškeltas valdžios įs
taigos miesto gatvių pagerinimui 
išlaidoms apmokėti.

Assignee—asmuo, kuriam sutar- 
tis-kontraktas yra skirta.

Assignment — metodas ar bū
das perkelti teisę nuo vieno as
mens kitam.

Binder — už nekilnojamo turto 
pirkinį sutartas įmokėjimas, kaip 
laidas.

Blanket mortgage — pavienis, 
paprastas skolos užtraukimas-mor- 
gičius, padengiąs daugiau negu vie
ną nekilnojamo turto dalį.

Building code — pagal savival
dybes (municipality) parėdymus 
(ordonance) ar įstatymą statybos 
konstrukcijos reguliavimas.

Building line — tam tikras at
stumas nuo žemės sklypo fronto, 
kur draudžiama statyti pastatai.
. .Chattel — kilnojama nuosavybė, 
k. a. namų įrankiai, baldai.

CommisMon — piniginė suma, 
skiriama brokeriui už patarnavi
mą.

Ccvnmon law — teisės nuostatai, 
kylą iš papročių ir teismo spren
dimų (Anglijoj); jai priešinga — 
kodifikuota teisė (Romėnų teisė).

Condrinnation — privačios nuo
savybės viešam naudojimui nusa
vinimas, savininkui atlyginus.

C'oncenant — tarp dviejų ar dau
giau asmenų sutartis, raštinis do
kumentas, kuriuo vienas iš dalyvių 
pasižada atlikti arba susilaikyti 
nuo tam tikro veiksmo.

Conveyance — nekilnojamo turto 
nuo vieno asmens kitam pervedi
mas. »

Curtesv — vyro turtine teisė sa
vo žmonos nuosavybėje.

Dedication — žemės sklypo 
savininko dovana nekilnojamo tur
to viešam naudojimui; kartu su 
oficialiu priėmimu.

Deed — dokumentas, kuriuo že
mės sklypas perleidžiamas iš vie
no asmens kitam.

Default — iš sutarčių pareinan
čių prievolių netesėjimas; bankro

tas, netesėjimas atlikti prievolių 
sutartyje nustatytu laiku.

Defėance — toks dokumentas, 
kuris panaikina kaikurių kitų do
kumentų arba nuosavybės efektą.

Depreciation — turto vertės ma
žėjimas, paeinąs nuo gedimo per 
paprastą vartojimą arba susidė
vėjimą, dėl atmosferos veikimo ar
ba dėl funkcionalinio ar ekonomi
nio pasenėjimo.

. . De\ ise — nekilnojamo turto pa
gal testamentą dovanojimas.

Dower — žmonos teisė į savo vy
ro nuosavybę jo mirties metu.

Duplex — pavieni 2 augštų na
mai. įrengti 2-ių šeimų gyvenimui.

Earnest mone.v — pirkėjo įvyk
dytas pinigų įnešimas nekilnojamą 
turtą (namus, žemės sklypą) per
kant, kaip laidas, kad šią nuosavy
bę tikrai pirks; priešingu atveju— 
įnešti pinigai pasilieka pardavėjui.

Easement — teisė, laisvė, pirme
nybė arba privilegija, kuria vienas 
asmuo turi žemės sklype kito as
mens (teisė į kelią per svetimą že
mės sklvpą ir pan.).

Eminent domein — piliečių ar 
vyriausybės teisė nusavinti priva
tinę nuosavybę, už kurią sumoka
ma kompensacija.

Encroachment — pastatas ar jo 
dalis arba obstrukcija, kuri įeina 
vieškelin arba šaligatvin arba kito 
nuosavybėn.

•Encumbrance — jieškinys, pas
kola, išlaidos arba apsunkinimas 
nekilnojamam turtui, kaip teismo 
sprendimas (judgement) nemokėti 
mokesčiai arba teise į kelią.

,Equity — vertė arba interesas, 
kurį savininkas turi nekilnojama
me turte ir jam užtrauktas mor- 
gičius (paskola) — legalinė taisyk
lių sistema teismo administruoja
ma.

Eųuitv of redemption—pirmykš
čio savininko teisė išjieškoti (re- 
claime) nekilnojamą turtą, kuris 
buvo iš varžytinių parduotas, su- 
moknat skolą,, nuošimčius ir pa
dengiant kitas išlaidas, susijusias 
su varžytynėmis.

Erosion — žemės sklyDo dalinas 
netekimas gamtos jėgoms veikiant, 
k. a. potvynius arba vandens sro
vei nuolat veikiant.

Eserow — pristatytas trečiam 
asmeniui dokumentas, kad pasta
rasis tą dokumentą įteiktu pirkė
jui (grantee), kai šis ivvkdys tam 
tikra veiksmą arba sutartas są- 
Ivgas.

DU SVARBIAUSI IŠAUGINO DIDELIUS 
VAISIUS

Švedų mokslininkas Emil John
son septyniolika metų darė ban- 

I dymus tikslu užauginti obelį, ne
šančią didelius vaisius. Jo triūsas 
ir darbas nenuėjo niekais: jo iš
auginta obelis pilna saldžių raus
vų obuolių, sveriančių virš dviejų 
svarų kiekvienas! Šią obeli jis pa
vadino ALPHA, ateity tikisi pa
siekti dar geresnių rezultatų.

VIRUSŲ VEIKIMAS
Medicinos mokslo tyrinėtojai 

| nustatė, kad reikia apie milioną 
virusų, kad jie sukeltų žmoguje 
infekciją. Tie virusai daugėja ce
lės protoplazmoje. Virusų daugi
namasis toje celėje baigiasi su 
celes mirtimi, kas įvyksta maž
daug po 20 valandų nuo to, kai 
virusai pasiekia celės protoplazmą,

Kad nepasentum
Senėjimui nėra didesnių priešų, 

kaip džiaugsmas, viltis, smagu
mus, linksmybė, pasitikėjimas sa
vimi. Tai yra jaunuolilkos dvasios 
įsikūnijimas. Todėl. ,jei nori lik
ti jaunu, nepamiršk čia suminė
tų dalykų, mąstyk jaunystės min
timis, gyvenk su jaunyste, eik į 
žaidimus ir jos pasiryžimus. Pats 
vaidink jaunuoli, tik no dirbti
nai, bet su pasirvžimu ir entuziaz
mu.

Mo'tcV*? nuskendusio U;vo
Būr’n’s vokiečiu laivas nu

skendęs Atlanto -keane, su ku
riuo žuvo arti 90 žmonių, čika- 
giečiams tuo artimas, ka i jo 
modelis vra Mokslo ir Pramo
nės muzėjuie. Tas laivo Pamir 
modelis vertinamai $16 000 ir

PADĖKA

' bet jau tada yra išaugę daugybe 
virusų, galinčių pereiti į gretimas juo labai tiksliai, tik sumažin- 1

KEISTAS KLAUSIMAS
— Ar ajš turiu automobiliui vai 

ruoti leidimą? Keistas klausimas, 
policininke — susinervavusi sušu
ko moteris, kuri tik ką su automo
biliu įvažiavo į krautuvę pro lan
gą!

Kas man gali duoti leidimą už 
tokį vairavimą!?

VISI MĖGSTA PINIGJį
Kartą naujazelandietė pastebėjo, 

kad dingsta jos pinigai, paliekami 
dėžutėje, skirti duonininkui. J’X 
apie tą dingimą paskambno poli
cijai, kad ši padėtų pagauti vagį. 
Bet sekančią dieną ji pamatė tą 
“vagį”. Tai buvo varnėnas, ku
ris nutūpė ant dėžutės krašto, 
snapu pasiėmė pinigą ir nuskri
do.

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

ZIJBROVVKA, importuota iš Vokietijon, gaminta
pagal rusų receptą, 100 proof 5th $5-80

Liettle Rock, Ark., policijos še
fas Narvin Potts ir mokyklų vir 
šininkas Virgil Blossom, yra šian 
dien svarbiausi asmenys vykstant 
neramumams dėl to, kad nenori 
baltieji mokytis drauge su juo
daisiais (INS)

I

Chicagoje
Svarbus N. S. O. susirinkimas

Marųuette Parko N. S. O. su
sirinkimas įvyks rugsėjo 26 d. 
7:30 vai. vak. bažnytinėje sa
lėje, 6812 So. Washtenaw Avė.

Turėjome porą mėnesių ato
stogų ir tuo laiku susirinkimų 
nebuvo, o dabar vėl pradėsime 
neužbaigtus reikalus. Nariai ma 
loniai kviečiami atsilankyti į su 
sirinkimą ir atsivesti naujų na- 

5 rių.
Kaip žinoma, Marųuette Par

ko N. S. O. rengiasi paminėti 25 
metų sukaktį nuo savo įkūrimo. 
Tam tikslui yra ruošiamas di- 

i delis banketas, kuris bus gruo- 
| džio 24 d. Komisija jau pusėti
nai daug darbo atliko, ir biletai 
jau paruošti. Todėl nariai ir sve 
čiai, atsilankę į šį susirinkimą, 
galės paimti platinimui minėto 
banketo biletų, nes bankete bus 
ir koncertas bei šokiai, grojant 
gerai muzikai. Tai bus pirmas 
toks N. S. O. iškilmingas paren
gimas. O biletų kaina nustaty
ta tikrai nebrangi. Be to šio su
sirinkimo metu bus renkami dar 
bininkai, kurių reikės labai 
daug; reikės ir šeimininkių val
giams gaminti. Bus reikalinga 
ir vyrų. Todėl dar kartą nariai 
ir nenariai kviečiami į susirinki
mą, nes bus galima čia daug ką 
naujo išgirsti ir reikės daug ne
baigtų reikalų išspręsti.

Marcelė Tiškevičienė

celes.

- įsūnytus vaikas
Karo metu nemaža vokiečių tė

vų pasimetė su vaikais, kurių dar 
ir šiandien tebejieško. Jei kartais 
tėvai suranda savo vaiką augina
mą našlaičių prieglaudoje ar kur 
šeimos priglaustą — jie gali at
rastą vaiką atsiimti. Tačiau jei 
vaikas jį auginančių buvo įsūny
tas (ar dukra įdukrinta) — tuo 
atveju atrastas vaikas tėvams 
negrąžinamas. įstatymas drau
džia tatai daryti.

tame maštabe, atkurtas tas lai
vas iš jo planų, sumažinant 50 
kartų.

JB’!»

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

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

Broliams ALGIRDUI ir KĘSTUČIUI 
AGLINSKAMS, jų mielai mamytei Lie
tuvoje mirus, reiškiame giliausią užuo
jautą. _ .

I

Baltijos Jūros Tunto Tuntininkas, 
Vadija ir skautai ,

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

CEŪŪŪSĮ“KLUSUS KPKMUSO-™
" IŠ TOU IR ARTI 'M

NAUJI OUMJ TRO KAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANKJAJ
U&f Merų PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS AATARNAMfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 36, ILL Te» WAIU>ok 5-9209

J

Skelbkitės “Drauge”!

AUUAVIT, ŠVEDŲ DEGTINE 
(bulvinė), 92 proof 5th $4.83 T

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

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

Kaina $1.50
ARMAGNAC, 10 metų senumo brandy,

puošniame butelyjė. Buvo $7.95, dabar 5th $5.1°
WKSTWOOI> SPECIAI. RESERVE, 

Kentucky Straight Burbon 

3 buteliai
$3.49

$10-80
LACRIMA D’ORO (Aukso ašaros), Itališkas

likeris puošniam butely. Buvo $7.19, dabar tik J g

CHERRY BESTLE, Daniškas vyšnių likeris, 
puošniame su muzika “Happy Birthday” 
butelyje. Buvo $8.75, dabar ___________ $^.98

IIAIT—ŠAUTI,ERNES, Prancūzijos skoningas 
vynas, 1951 m. Butelis __________________95£

TOK A V, Vengrijos vynas, butelis $2-^5

DVCAL, Portugalijos vynas,
gražiai apipintame butely $1.89

A. A-

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus, 
24 būt. dėžė, tik $6.88

Prie čia pažymėtų kainų taksai priakaitomi atskirai. šianTe 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis pėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai. Turime vyno virš 90 metų senumo. Užsa
kant didešiiį kiekį pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKUS (Joniškietis)

PETRONĖLĖ BANLALIS 
Božaitė

Gyveno 3402 S Lituanica Avė. 
Tel. YA 7-9182

MirS rugsėjo 23 d., 1957, 12 
vai. dieną. GlmS Lietuvoje: ki
lo Ift Tauragės apskr., Skaudvi
lės parap., Poželių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vy ras Povilas, 3 dukterys: Anna. 
Verną Dell Ir Marle Olsen, 2 
sūnūs: Petras Ir Povilas, 9 anū
kai, kjti giminės, draugai ir pa
žįstami: Lietuvoje liko brolis
Juozapas Božas.

Priklausė Tretininkų, Apaftta- 
' lystės Maldos ir šv. Kazimiero 

Vienuolyno Rėmėjų Draugijoms.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje 3307 8. Li
tuanica Avė.

laidotuvės Įvyks penkt. rūgs. 
27 d., iŠ koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta J Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje Įvyks ’ 
gedulingos pnmaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 

') šv. Kazllmero kapines.
NuoSirdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sū
nūs ir anūkai.

rektoi
nas M. Phillips Tsl. YArds .7- 
1401.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH). Vlee-Preeldent

0811 So. Western «... Tel. GRovetilll 6-3748

1 paminklų patalpa* ir atgal me, visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo • vai. ryto Iki 8 vai. popiet. 

IŠHIRINKITF DABAR — Bl’H PASTATYTA KAPINIŲ DIF.NOJKt 
JOKIO IMOH|JIM<D SlMDKfcHI'VR KAPINIO DIK.NGJK.

A j A

LIONGINAS ’ GUMBIN AS
Mano nivllmas v.v ras ir brangus tėvelis mirė 1957 m. rugsėjo mėn. 

« d n palaidotas rugsėjo mėn. II d. šv. Kazimiero kapinėse, (’liiengoj. .
Mes tariame Širdingą padėką visiems, kurie suteikė jam paskutiuj pa- 

tarnav.mą ir palydėjo Į Jo amžino poilsio vietą.
širdingai dėkojame kleb. prel. J. Paškauskui už atlaikytas šv. Mišias 

ir pasakyta gružų pamokslą bažnyčioje. Kun. Makarui ir kun. 1.. Vaišvilai 
„> .'•laikytas šv. MIAias Ir palydėjimą velionį į kapines. Kini. V. Zaka
rausku' už sukalbėtą rožančių koplyčioje. Kun. A Paukščiui už aplanky
mą koplyčioje.

lą'I.ojuine šv. Antano Ligoninės Segelėms, mokytojoms ir draugėms už 
šv. MISIų aukas ir pareikštą užuojautą.

Dėkojame gerti, daktarams: Dr. J. Bartkus, Dr. .1. šabinius. Dr. Br. 
Gatžūnas, Dr. Poškau Ir Dr. Giedraičiui už gydymą ir globojimą iki pasku
tinės Jo gyveninio vulundos.

NnoSirdž'ai dėkotume daug padėjusiems: .Mortai Stakėnas. Robertui ir 
Emilei Itiehey. Juliui Nakrošiui ir kitiems giminėms užjantusiems liūdesio 
valandoje.

Dėi-oinine velionies draugams grabnešiums. vainiku ir gėlių aukoto
jams šv Misiii nukotojams. teisininko vardu p. Jukniui nž atsisveikinimo 
žodi kapinėse ir skaučių ‘•Živilės” draugovei už organizuotą lankymą
koplvžioi...

rvzvo'np),. «iem«. kurie ntus užjausdami sutelkė materiale parama.
Dė’'o<nnu> laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans. kuris maloniai pa

tarnavo l'odusio valandoje.
lWoi..nr. eisimus giminėms, d.raugams ir pažįstamiems. kurie atsl- 

lank= kont-.’io' . 'a'vvavo laidotuvėse ir pnrpHkė nžuolanta mūsų liūdesio 
ir siausmo vp'endpir. Nuliūdusi žmona Ir dukros

Liūdesio prislėgtiems, mieliems 
ELENAI IR STASIUI SANTVARAMS 
mylimo sūnaus Algimanto netekus, mūsų 
gili ir nuoširdi užuojauta.

Ona ir Juozas Petrikai

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 NARTJ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Ava Air Condltloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlema kuris gyvena kltoaa miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias! 
v s o s e Chicagos iri 

Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame..

' Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukti
i mui.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA 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. MICHIOAN AVĖ. ' Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113H-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III TeL OLympic 2-1003

1646 VV. 46th STREET■
ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI

YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET REpuhUt 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic fc-5245 ir TOwnhall 8-9687

i
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DTENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS

X L. Vyčių 112-tos kuopos
iš Marąuette Parko nariai sek
madienį, rugsėjo 29-tą, išvažiuo
ja į Marijonų seminariją reko
lekcijoms. šitą metinę susikau
pimo dieną nariaį pradės 11 v. 
ryto šv. mišiomis ir pamokslu. 
Po pietų pertraukas seks kiti 
pamokslai su trumpom poilsio 
pertraukom.

Edvvard Pocius, 
mininkas, Stella 
Barbara Lazutka 
ruošiasi, kad šią 
dieną pasinaudotų
nariai, bet ir visi kiti, kurie no
rėtų pailsėti ir kelias valandė
les susikaupti bei pamąstyti 
apie dvasinį ir amžiną gyveni
mą.

i

X Mūsų ryšys su pavergtąja 
Lietuva yra gyvas. Tą ryšį dar 
labiau stiprina Balfas, siųsda
mas siuntinius tiems lietuviams, 
kurie pagalbos iš kitur nesusi
laukia. Dainavos ansamblis tu
ri paruošęs muzikinį veikalą 
“Išeiviai” kuris nukelia mus į 
Lietuvą ir išryškina atsiskyri
mo scenas tų, kurie Lietuvą 
anksčiau ar vėliau paliko, to
dėl spalio 6 d. 5 vai. p. p. įvyks
tantis Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje spektaklis, ku
riame Dainava išpildys muziki
nį veikalą “Išeiviai”, o gautas 
pelnas eis Lietuvos, Sibiro ir 
Lenkijos lietuvių šalpai.

X Rudeninis piknikas ir bin- 
go įvyksta šio mėnesio 29 die
ną — sekmadienį 3 vai. po pie
tų Lietuvos Vyčių darže ir sa
lėje, 2453 W. 47th St., kurį ruo
šia A. L. R. Katalikų Federaci
jos Chicagos apskritis.

Atvykusieji galės skaniai pa
valgyti, laimėti kaikurių vertin
gų dalykų, palošti bingo ir šiaip 
pasižmonėti. Paremkime Kata
likų Federaciją savo dalyvavi
mu. Laukiame atvykstančių iš 
visos Chicagos.

X Danutės Točilauskaitės, 
1835 W. 66 st., sutuoktuvės su 
Algimantu V. Cereku iš Stam- 
ford, Conn., įvyksta rugsėjo 
mėn. 28 d., šeštadienį, 11 vai. 
ryto Šv. P. M. Gimimo bažny
čioje — Marąuette Parke, o 
vaišės prasideda Lietuvių audi
torijos didžiojoje salėje, 3133 
So. Halsted st., lygiai 7 vai. va
karo. Vestuvėse laukiama virš 
300 svečių atsilankant pagerb
ti sportininkę, kuri lengvai lai
mėdavo pirmąsias vietas ir tuo 
garsino lietuvių sportininkų pa
jėgumą. Linkėtina jauniesiems 
laimingo šeimyninio gyvenimo.

X Prek. J. Karvelio, 3322 So. 
Halsted st., neseniai išleista 
knyga apie valgių gaminimą, 
kurioje keturios agronomės pla
čiai aprašo apie maisto sudėtį, 
maisto davinių sudarymą, val
gių patiekimą, svečių priėmimą, 
virtuvės įrengimą, virimą, ke
pimą ir daug kitų dalykų, susi
laukė nepaprasto susidomėjimo 
mūsų jaunų ir senesnio amžiaus 
šeimininkių. Dabar lietuviai tu
ri savo skonio valgių pasirinki
mą. Neveltui knyga gausiai 
perkama vestuvių ir kitomis 
progomis. Ją galima gauti 
“Drauge”.

X Savanorių-kūrėjų Chicagos 
skyrius planuoja greitu laiku 
pasirodyti su jubilėjiniu įvykiu 
savanorių sąjungos gyvenime. 
Dabar jau aptariama pati pro
grama ir nustatyta data minė
tai šventei. Mat, šiemet sukan
ka 30 metų nuo savanorių-kū- 
rėjų sąjungos įsteigimo ir 10 
metų nuo sąjungos atsteigimo 
tremtyje. Šventė numatyta apie 
spalio mėnesio 20 d. Chicago
je. Apie tai vėliau bus parašyta 
spaudoje, pranešant pačios 
šventės tvarką ir vietą.

X Leidinys apie lietuviškąjį 
krepšinį pasirodys lapkričio mė
nesio pirmosiomis dienomis. Jei
gu dar kas nors turėtų vertin
gos .medžiagos minimam leidi
niui ir visi tie, kurie buvo jos 
specialiai prašyti, yra raginami 
ją prisiųsti iki spalio mėn. pra
džios leidinio redaktoriui Ed
vardui Šulaičiui, 1330 So. 51st 
Avė., Cicero 50, UI., tel. OLym
pic 2-4992.

X A. Sinkevičius, gyv. 1115 
N. 16 Avė., Melrose Parke, iš
gulėjęs 2 savaites Lorettos li
goninėje, sugrįžo atgal į namus. 
Jis buvo gydomas dr. P. Kisie
liaus priežiūroje.

X Dail. Antanas Rūkštelė su 
savo žmona Elena ir dukteri
mis Raminta bei Egle ir sūnu
mi Sauliumi automobiliu iš Los 
Angeles atvyko į Chicagą nuo
latiniam apsigyvenimui. Kelio
nėje automobiliu padarė 2,400 
mylių, sustodami dar apžiūrėti 
Grand Canyon ir kitų įdomy
bių. Kelionė užsitęsė puspenk- 
tos dienos. Elena Rūkštelienė 
yra solistė, su pasisekimu dai
navusi Los Angeles scenoje. Da
bar dailininkų šeima susirūpi
nusi butu. Laikinai sustoję 
Bridgeporte p. Spaiėio namuo
se. •

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdybos nąriai, F. Valins
kas ir P. šimoliūnas, jau surin
ko ir įteikė Augšt. Lituanistikos 
Mokyklos direkt. A. Rūgytei 
naujo inventoriaus įsigijimui 
$55. Aukojo po $5 F. Valinskas, 
A. Grigonis, J. Budrikis, St. 
Klikna, P. Šimoliūnas, J. Kar
velis, L. Gylys, J. Rimkus, M. 
Rimšaitė. Kiti po mažiau.

X Julija Pukelienė ir Elzbie
ta Stanevičienė renka aukas ir 
rūpinasi, kad galėtų visus gerai 
pavaišinti pietumis Šv. Pranciš
kaus vienuolyno seserų rėmėjų 
seimo metu, kuris įvyks spalio 
6 d. Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, Bridgeporte. E. Stane
vičienė ,yra rėmėjų 1-mo skyr. 
pirmininkė, o J. Pukelienė 1-mo 
skyr. ilgametė raštininkė.

X Moterų Klubo parengimas. 
Brighton Parko Lietuvių Mote
rų Klubas rengia linksmą šokių 
vakarą rugsėjo 28 d. Venge- 
liausko svetainėje, 4500 South 
Talman Avė. Programą atliks 
klubo narės (Šunim Būram se
sutės). Šokiams gros Ben Pa- 
vio orkestras. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Visas pelnas skiriamas 
Šv. Kazimiero Seserų seimui.

Rengimo komisiją sudaro Su- 
zanne Gestar, Helen Venge- 
liauskas ir Adela Burba.

X šv. Kryžiaus parapijos
piknikas įvyko praeitą sekma
dienį. Vėliavų pagerbimo cere
moniją atliko Dariaus-Girėno 
postas, himnus sugiedojo para
pijos ir Dainavos chorai, pras- 

įmingą žodį tarė dr. J. Meškaus
kas, tautinius šokius pašoko 
Dainavos ansamblio šokėjų tru
pė.

Parapijos klebonas kun. A. 
M. Linkus širdingai visiems dė
koja už programą, aukas, pik
niko darbuotojams įr dalyviams 
ir tiki, kad negalėjusieji pikni
ke dalyvauti prisidės savo auka.

X Kajetonas ir Joana Žalne- 
riūnai susilaukė pirmos dukre
lės, kuri bus krikštijama Regi
nos Ritos vardais.

Kajetonas Zalneriūnaa yra 
kilęs iš Amerikos lietuvių ūki
ninkų šeimos. Dalyvavęs Korė
jos kare ir yra baigęs radijo- 
televizijos inžinerijos mokslus. 
Joana Atkočaitytė-Zalneriūnie- 
nė taip pat yra kilusi iš ūkinin
kų, žinoma “Dainavos” an
samblio dalyvė, ligi šiol dirbo 
savę specialybėj Sinai ligoninės 
ambulatorijoje Chicagoje.

Žalneriūnų jauna šeima yra 
įsigijusi, kartu su tėveliais, Pra
nu ir Petronėle Atkočaičiaia, 
gražų gyv. namą 7002 S. Rock-

kuopos pir- 
Rodgers ir 
rūpestingai 
rekolekcijų 
ne vien tik

PRIEŠ AŠTUONIS MOKINIUS

Mergaitės studentės paliko augštesniosios mokyklos klases Little Rock miestelyje, kai j 
mokyklą atėjo aštuoni juodi mokiniai. Keli šimtai iš 2,000 studentų vaikščiojo gatvėj prieš mo

kyklą demonstruodami. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Morris B. Sachs — RosehilI 

kapinėse
RosehilI kapinės bus amžino 

poilsio vieta iš Lietuvos kilu
siam milionieriui Morris B. 
Sachs. Vakar buvusiose už ve
lionį pamaldose dalyvavo Chi
cagos meras Daley ir miesto ta
rybos nariai. Velionis, kaip ži
nome, buvo miesto iždininkas. 
Velionis turėjo 61 m. amžiaus. 
Jo žmona, kurią jis vedė 1916 
m., pirmadienio rytą apie 4 vai. 
pastebėjo, kad vyras nebeal- 
suoja. Pašauktas daktaras nu
statė, kad jisai miręs. Jau per 
20 paskutinių metų velionis vis 
sirginėjo ir iš dalies buvo pa- 
raližuotas. Meras Daley, skelb
damas specialų miesto tarybos 
gedulo susirinkimą, suminėjo, 
kad Morris B. Sachs buvo iš 
Lietuvos atvykęs našlaitis, pa
siekęs čia augštą karjerą poli
tikoje ir versįp. Buvo žinomas 
geradaris. Savo metinę algą — 
$12,000 jisai visą išdalindavo 
labdaros įstaigoms.

Jo turimoje radijo programo
je, kurią jis laikė per 24 metus,

mintas lėles. Ji pati ir jų trys 
vaikai 13—16 metų buvo prie 
ligonio lovos mirties valandą.

Per ligos metą nelaimingasai 
buvo maitinamas įvedant vamz
delį į jo skrandį ir supilant tris 
kvortas skysčių per dieną; bet 
ir taip jis priaugo per ligą 50 
svarų. Per Kalėdas, Tėvo dieną,

, , . . --- r— - - - , | Padėkos dieną motina at
kartą visi varžybose dalyvavę11 . ,
, ......... , vesdavo ir vaikus prie lovos tebuvo aklieji. Jie visi gavo po'
dovaną — šunį, kuris juos ve
džiotų.

Karo metu, jisai visiems į ka
riuomenę išėjusiems vyrams, 
kurie dar buvo skolingi jo krau
tuvei už neišmokėtus drabužius, 
dovanojo skolą.

Chicagos laikraščiai rašo 
kaip 1910 m. jisai iš Lietuvos 
atkeliavo būdamas 13 metų. 
Pasiskolinęs $3 jisai ėjo nuo 
vienų durų prie kitų, pardavi
nėdamas kaklaraiščius. Palaips
niui susitaupė tiek pinigo, kad 
jau galėjo pirkti arklį. 1917 me
tais atidarė nuosavą parduotu
vę ties 66 gatve ir Halsted. Vė
liau jo verslas išsiplėtė į dvi 
dideles parduotuves, o šį pava
sarį atidarė didžiulę krautuvę 
miesto centre. Prekyboje buvo 
pasikvietęs savo artimu talki
ninku lietuvį Palutsį. Jo krau
tuvėse tarnauja nemažai lietu-j 
vių.

well st. Prieš apleidžiant Lietu
vą Pranas Atkočaitis darbavo
si Šakių m. urėdijos administra
cijos žinyboje.

X lapkričio mėn. 9—10 d. d.
Chicagoje įvyksta 20 metų nuo 
Lietuvos krepšininkų laimėjimo 
Europos pirmenybėse sukakties ; 
minėjimas. Jis bus atžymėtas 
krepšinio žaidynėmis, veteranų 
krepšininkų tarpusavio rungty-! 
nėmis ir pobūviu-banketu.

JAUNIMO CENTRE, 5620 So.Į 
Claremont Avė. reikalingas nuo
latinis darbininkas dženitoriaus 
pareigoms. Dėl informacijų prašo
me kreiptis pa« T.T. Jėzuitus, 5541 
S. Paulina St., arba tel. HErnloek 
4-1677, tarp 7 ir 8 vai. vak.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONI t

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

» Modernišldansia lietuvių baldų prekyba Chicagoje
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

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

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

Mirė 3V2 metų gulėjęs 
, be sąmonės

Cook Apskrities ligoninėje 
mirė buvęs taksi šoferis John 
Brookhouse, 39 m. amžiaus, be 
sąmonės išgulėjęs trejus metus 
ir septynius mėnesius. Jį taip 
sunkiai sužalojo plėšikai, atim
dami $16.65, kuriuos jisai bu
vo surinkęs iš pavėžintų kelei
vių. Gulint ligoninėje Checker

už gydymą ir gail. seserų prie
žiūrą.

Jo žmona , 37 m. amžiaus, iš-
laikė šeimą iš tų $34, kuriuos 1 plaučių, tėvui gi — sulaužyti 
gaudavo kas savaitė pašalpos; 1 kojos, galvos kaulai ir sužalo- 
šiek tiek įplaukų dar turėjo
pardavinėdama jos pačios ga

vo, visą laiką gulinčio be sąmo
nės, kadangi jo smegenys buvo 
sužalotos.

Žuvo seniūno sūnus
Trylikto wardo seniūnas 

Egan pergyvena sunkią nelai
mę: jo sūnus John E. Egan, 23 
m. amžiaus, buvo užmuštas, kai 
lengva užsieninė sportinė maši
na, kuria jis važiavo, užsisuki
me ties 76 gatve ir Pulaski ke
lis kartus apsivertė sunkiai jį 
sužeisdama. Nelaimingasis mirė 
pakeliui į Little Company of 
Mary ligoninę. Jaunuolis tarna
vo laidotuvių įstaigoje. Mašino
je buvo golfo įrankiai ir mano
ma, kad jis grįžo iš to lošimo.

—"—.—.---------------------- i—y—
Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!

Jau pasirodė knygy rinkoje seniai lauktoji
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 

ANTOLOGIJA, I dalis
redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO, 

fti Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu
sius pereitame šimtmetyje. Iš viso čia telpa 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštalte..............

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

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

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

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

Sunkiai sužeidė tėvą 
ir sūnų

Laimingas tėvas ir sūnus žy
giavo miesto gatvėmis, kai tė
vas rengėsi sūnui nupirkti jo 
seniai laukiamą dovaną — šu
nelį. Deja, tose džiaugsmo va
landose juos ištiko baisi nelai
mė : automobilis, vairuojamas 
Joanos Burns, 25 m. amžiaus, 
netekęs kontrolės užšoko ant

Cab bendrovė, kurioje jis tarna- j šaligatvio ir trenkė į tuos pra- 
vo, už kiekvieną jo pragulėtą! eivius — James ir Jimmy Ne- 
dieną ligoninei mokėjo po 69 well. Berniukas tėra tik trejų 

metų ir taip sunkiai sužeistas, 
kad, gelbėdami jo gyvastį, gy-
dytojai net turėjo išimti dalį jo

ta nugara..

Pagražins miesto centrą
Yra susidaręs vadinamas Chi

cagos Centrinės Srities komite
tas, kuris planuoja mūsų mies
to centrą padaryti patraukles
niu. Pagal naujausią to komite
to planą — turėtų būti puoš
niau sutvarkyti Chicagos upės 
krantai miesto centre, įrengtos 
kavinės pakrantėse. Toliau — 
reikėtų iš centro arba perkelti 
kitur iškeltąjį traukinėlį arba 
jį puošniau sutvarkyti. Paga
liau — siūloma aikštę, esančią 
ties Wells ir Congress gatvių 
sankryža, padaryti jaukiu par- 
kučiu. Taipgi siūloma pertvar
kyti Grant parką, kad jisai bū
tų labiau prieinamas.

Išvertė sieną, išnešė 
brangenybes

Plėšikai išvertė vieną iš nuo
šalesnių sienų, įėjo į Madison 
Pawners brangenybių krautuvę, 
esančią 820 W. Madison, Chica
goje, ir iš jos išnešė deimanti
nių žiedų ir šiaip brangakmenių 
už $35,000—$40,000.

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSEĮ

— Giedra Ir Tadas Mickevi
čiai, Hartford, Conn., susilaukė 
pirmgimio sūnaus.

\ — Kunigų Vienybės seimas
įvyks rugsėjo mėn. 26 d. Phila- 

j delphijoje Šv. Andriejaus para- 
Į pijos patalpose, 1913 Wallace 

St. 10 vai. pamaldos. Posėdžių 
pradžia 11 vai.

Rugsėjo mėn. 25 d. 2 vai. 
p. p. ten pat vyksta Kunigams 
Šelpti Draugijos visuotinis su
sirinkimas.

AUSTRALIJOJ
— Kovoja su komikais. Gee- 

longą Savaitgalio mokyklos ve
dėja K. Normantienė suorgani
zavo moksleivių antikomikų bū
relį, kuris sėkmingai veikia. Jo 
nariai neskaito žalingų auklėji
mui komikų, įspėja draugus. 
Kad kova su komikais būtų sėk
minga, mokyklos vedėja lankė
si pas miesto burmistrą ir pra
šė paskirti tam priemiesčiui, 
kur veikia mokykla, naudingų 
ir tinkamų knygų. Burmistras1 
pažadėjo 100 atrinktų gerų, vai I

Morris B. S. Sachs įpėdinis 
busiąs Deutsch

Stipriausiu kandidatu vieton 
mirusio Morris B. Sachs į Chi
cagos miesto iždininkus mini
mas 24-to wardo seniūnas Sid- 
ney D. Deutsch, 56 m. amžiaus, 
baigęs Northwestern universi
tetą. Pagal Illinois valstybės 
įstatymus, miras miesto iždinin
kui, naują iždininką skiria mies
to meras, pritariant miesto ta
rybai.

Mirtis nuo polijo
Chicagos Sveikatingumo ta

ryba praneša apie pirmą šie
met .mirtį pačiame mieste poli- 
ju susirgusio žmogaus; mirė 
42 m. amžiaus vyras. Šiais me
tais Chičagos mieste tėra įre
gistruota tik 17 susirgimų po- 
liju. Pernai metais šiuo laiku 
sergančių buvo 1,068 ir miru
sių nuo polijo buvo 33.

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

4} DRAUGO Administracija

Trečiadienis, 1957 rugsėjo 25

kų amžiui pritaikintų knygų 
paskirti. Bus steigiama bibliote
ka. Būtų gera, kad Geelongo 
organizacijos suaukotų knygų 
arba lėšų ir lietuviškam mokyk 
los knygynėliui įsteigti.

P. AFRIKOS SĄJUNGOJE

— Iškilo lietuvis dailininkas. 
Savo metu Pietinėje Ameriko
je nepaprastai iškilo mūsų tau
tietis dailininkas Rimša.

Dabar Pietinėje Afrikoje ne
paprastai yra iškilęs Capetowne 
gyvenantis mūsų tautietis daili
ninkas p. Dumšaitis.

Dideliu meninio pakilimu dir
bantis dailininkas paskutiniu me 
tu yra pasiruošęs padaryti dvi 
savo darbų paroda?. Pietinėje 
Afrikoje jis dabar yra pirmau
jantis ir jo darbai turi augščiau- 
sį įvertinimą.

P. Dumšaitis yra mažlietuvis, 
Dumšos ir Putinaitės Dumšienės 
sūnus. Visur jis pasisako ir pa
sirašo kaip lietuvis dailininkas 
ir pietinėje Afrikoje jis yra pla
čiai žinomas kaip lietuvių dai
lininkas.

Be kita ko, jo darbų buvo iš 
statyta 5-sios Lietuvių dienos 
Kanadoje dailės parodoje. Šių 
darbų savininkas yra Montrea- 
ly gyvenantis pianistas K. Smil
gevičius.
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Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.
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