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DARBO PARTIJA NORI NUVERSTI MACMILLAN
"Tyliosios diplomatijos" vyras 

išrinktas antrajam terminui
SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Reikėjo stebėti, kaip aštuoniolika 
delegatų, vienas po kito, smagiai žygiavo prie kalbėtojų pulto ir 
sveikino Dagą Hammarskjoldą, kad įsitikintum, jog visdėlto 
Asamblėjai svarbu, kai viešpatauja vieningumas ir sutarimas.

O Dagas Hammarskjoldas, nuo -------------- ——
1953 metų pavasario besidarbuo- moji iškėlė Dago kandidatūrą 
jąs kaip JT generalinis sekreto- antrajai kadencijai.

San Marino 
prieškomunistai
SAN MARINO, spal. 1. — 

Prieškomunistinės opozicijos gru 
pės šiandien išstūmė komunistus 
iš valdžios mažoje San Marino 
respublikoje.

Italija tuojau pripažino prieš- 
komunistinį režimą ir pasiuntė 
kariuomenę prie pasienio.

rius ir dabar išrinktas antrai ka
dencijai, pareiškė JT asamblėjos 
nariams:

,T y lioji diplomatija“

Anglijos darbiečiai nori
naujų visuotinių rinkimų

BRIGHTON, Anglija, spal. 1. — Anglijos darbo partija vakar 
atidarė partijos suvažiavimą ir vienbalsiai pareikalavo ministerį 
pirmininką Macmillaną pasitraukti iš valdžios ir paskelbti visuoti
nius rinkimus.

— Pasitrauk, Mr. Macmillan, ------------------------ - ------------
ir užleisk vietą ryžtingesnei vy
riausybei, — sušuko Harold Wil- 
son, buvęs prekybos tarybos pre 
zidentas. Wilsonas būtų Anglijos 
iždo kancleris, jei socialistai dar
biečiai grįžtų į valdžią.

Wilsonas pareiškė, jog Mac- 
Millano vyriausybė Britaniją pa
dėjo Jungtinių Amerikos Valsty-

Viceadmirolas Charles R. Brovvn (kairėje), JAV 6-to 
laivyno vadas, įsake savo lakūnams šauti, kai turbūt sovie
tų lėktuvas stebėjo JAV karo laivus ir manevrų planą Sa
ros įlankoje Turkijoje. Su Brown yra JAV oro pajėgų gen. 
P. D. Harkins ir Turkijos generolas Fazil Bilge. (INS)

Banditas, nužudęs du
policininkus, sugautas
NORTH VERNON, Ind., spal. 

2. — Ginkluotas vyras, nužudęs 
du valstybės policininkus ir su
žeidęs tris kitus pareigūnus dvie

Spėjama, jog komunistai ne
norės perduoti valdžios be kovos.

Komunistų vadai užsibarika
davo senoviniame vyriausybės 
rūme po to, kai opozicijos suda
rytą vyriausybę pripažino Itali-

Dagas, kaip ir visados, sėdėjo 
prezidiume jam paskirtoje kėdė
je, retkarčiais ranka pasiramsty-

— Nūdienėje multidimerisinė- damas smakrą, ir klausėsi, kaip jį, 
je diplomatijoje nevisados prak- įvairių valstybių ir blokų delega- 
tikoje pasirodo teisinga Euklido tai jį sveikino ir jam himnus gie- 
teorema, kad tiesė yra trumpiau- dojo už jo nuopelnus per jo sek
siąs nuotolis tarp dviejų taškų, retoriavimo metus. Ir jo tėvynei susitelkė aikštėje prie vynausy- 
Tačiau generaliniam sekretoriui Švedijai nemažai teko garbės už kės rūmų. 
tai yra vienintelė tiesė, ir jis, jos sūnaus tarptautinės organi- 
nors kartais ir naudodamasis ki- zacijos istorijoje panaudotąją 
tomis linijomis, turi jos laikytis, taip vadinamą „tyliąją diploma- 
Jis, nebodamas trukdymų, turi tiją".
neapvilti pasitikėjimo, kurio ti- Į Terminas, kuris nežinia ar tai 

Dago sukurtas, bet aišku, kad jo 
bene efektingiausiai panaudotas, 
dabar, kaip čia kiti pranašauja,

Dėl nūdienės diplomatijos

kiši iš jo įstaigos organizacijai 
priklausančių valstybių vyriau
sybės.

Dagas ir daugiau dar kalbėjo 
apie Generalinio sekretoriaus 
darbą, ypač pabrėždamas orga
nizacijos vyriausybių bendradar-

Laikraščiams paskelbus žinias 
apie įvykius, komunistai tuojau

Naujas sovietų 
užsienio reikalų

min. pagalbininkas
MASKVA, spal. 1. — Sovietų 

Sąjungos vyriausybė šiandien
. . .... .. , . . . pranešė, kad Nikolai P. Firiubinilgam turės pasilikti kaip gaire . . , . . . . . .° x , . P , - paskirtas nauju sovietų užsieniogen. sekretoriams, kiek jų bebu- , ... ,° . .. , . . . ’ .. -2 reikalų ministerio pagalbininku,tų ir iš kokių kraštų jie butų is- ’ r °

renkami.

Nei komunistine prievarta, 
nei savanaudiškumas

jų valstybių siautėjime, vakar 
bių ir Vakarų Vokietijos užstatų buvo sugautas Indiana detekty- 
krautuvėse vo seržanto.

Apie 250 policininkų jieškojo 
žmogžudžio, kuris siautėjo dve
jose valstybėse — Indianoje ir 
Michigan.

Kaltina

Britanijos didžiausios unijos 
vadas Frank Cousins palaiko 
Wilsono reikalavimą paskelbti 
naujus rinkimus. Jis apkaltino 
konservatorių vyriausybę, kad ji 
siekianti turėti daug bedarbių, 
kad tuo būtų sukliudyti augštes- 
nių atlyginimų reikalavimai ir 
reikalavo pravesti plačią „Mac-

ROMA. — Popiežiaus Pijaus - ■ —
XH kalba, pasakyta praėjusį sek Egipto Vyriausybė
madienį Tarptautinės Katalikių » r,. 1 t 1 millan turi nasitraukti“ kan™
Moterų federacijos atstovėms, čiumpa mėsininkus tun Pasitrauktl kamPa

Firiubin, buvęs ambasadorius 
Jugoslavijai, yra vedęs komunis
tų partijos žymią veikėją Furt-biavimą su jo įstaiga, bet jei jis Jei diplomatai ir valstybių gal

ir nebūtų kalbėjęs, visiems jau vos mėgsta Dagą dėl tos jo „ty- , . . . ..
mintyje ir burnoje buvo vienin- liosios diplomatijos“, tai spauda, sev^’ u^. ^ra orr^unis 4 Pa 1 
telis kandidatas Gen. sekreto- kuriai svarbu informacijos, nė- •’08 Prezi umo na

ra Dagui už tai jau ypatingai dė
kinga, nes Dagas tos diplomati
jos principų laikydamasis mažai 
ką spaudai praneša apie savo

riaus postui — tai Dagas Ham- 
marskjoldas.

Ligi praėjusios savaitės vidu
rio nebuvo žinoma, kaip sovietai
laikysis Dago nominavimo klau- veiklą. Tačiau su spauda Dago
simu, tačiau praėjusio ketvirta
dienio uždarame JT Saugumo ta 
rybos posėdyje paaiškėjo, kad 
visa Taryba vienbalsiai pasisakė 
už Dagą. Tos pačios vakariniame

santykiai neperblogiausi.

' „Diplomatijos“ vaisiai

Kai dėl Dago „tyliosios diplo
matinės“ veiklos, tai čia ypatin-

Firiubin vietą Jugoslavijoje 
užims Ivan K. Zamševski.

Firiubin į diplomatinį korpą 
įžengė 1954 m. Jis yra komunis
tas veteranas.

posėdyje ir JT generalinė asam- gai prisimenamos jo kelionės — 
blėja, nutraukusi savo bendrą- į Kiniją ir į Artimuosius Rytus, 
sias diskusijas, džiaugsmingai Į komunistinę Kiniją Dagas skri-
sutiko tą žinią ir vienbalsiai pa
tvirtino nominavimą.

Generalinio sekretoriaus 
rinkimai

do dėl JAV karo lakūnų, dėl ku-

Penkmečio planų
sovietai atšaukė

MASKVA, spal. 1. — Sovietai 
paskelbė, kad pernai priimtą 
penkmečio planą kitais metais 
atšauks. Jis neįvykdomas paskel 
bus ūkinės decentralizacijos pla

apie kurią mes buvome pranešę KAIRAS, Egiptas, spal. 1. — 
vakar, kelia didesnio susidomė- Egipto vyriausybė šiandien išlei- 
jimo, ypač dėl to, kad Popiežius do karinį įstatymą, kuriuo bus 
pasisakė prieš abu kraštutinu- baudžiami mėsininkai ir mėsos' 1,200 darbiečių delegatų ban- 
mus. Buvo galima suprasti, kad kontraktoriai, kurie neparduoda do demonstruoti vieningumą. De 
popiežius Pijus XII pasisako mėsą nustatyta kaina. Praėjusį legatai įsitikinę, kad darbiečiai 
prieš komunizmą, kai jis kalbėjo ketvirtadienį keliolika mėsinin- 1955 m. pralaimėję dėl kairiojo 
prieš kolektyvinę tautų ir žmo- kų areštuota ,kad jie protestavo' ir dešiniojo sparno kovų. 
nių priespaudą. Bet taip pat Po- prieš kainų kontrolę. Jie jau bus Darbiečių kairiajam sparnui 
piežius,pasisakė ir prieš „sava- baudžiami pagal naują įstatymą, atstovauja Aneurin Bevan, kuris 
naudišką džiaugimąsi žemiško- , neseniai lankėsi Maskvoje ir bu-
mis gėrybėmis“. Šie blokai šian- Sirija šiek tiek gavo

ginklų iš JAV
NEW YORKAS, spal. 1. —

Jungtinių Tautų neseniai pa

Sparnų kovos

rių išlaisvinimo Asamblėja jam ną. Būsiąs sudarytas naujas pla- 
buvo pavedusi tartis. Kelionė į nas septyneriem metam.
Art. Rytus irgi atnešė vaisių, nes — ■ - ■ ■ ------
pagal jo susitarimą su Egipto sesija susirinks tik ateinančių 

Pagal esamą tvarką, Gen. sek- prez. Nasseriu pavyko sumažinti metų rudenį, tai jau šios sesijos
retonų tur patvirtinti Generali
nė asamblėja, bet kandidatą pa
tiekia Saugumo taryba. Gerai, 
kai yra sutarimas, kaip šiuo at
veju, bet jei tokio sutarimo ne-

įtempimą Artimuose Rytuose, metu buvo reikalas Generalinį 
Dagui priskiriama daug nuopel- sekretorių išrinkti, 
nų Britanijos — Prancūzijos — į Dagas yra buv. Švedijos mi- 
Izraelio kariuomenes atitraukti nisterio pirmininko sūnus. Jis 
nutariant ir jas atitraukiant, Su- dabar eina 52-uosius metus. Pir-

būtų ir kuri nors iš penkių di- ezo kanalą išvalant ir įkuriant ma buvęs švedų atstovas tarptau 
džiųjų valstybių, turinčių veto JT policiją, kuri dabar stovi di- tiniuose ekonominių organizaci- 
teisę, nesutiktų, tai Generalinio džiojo įtempimo tarp žydų ir ara jų suvažiavimuose, vėliau jis Šve 
sekretoriaus ir negalima išrink- bų vietose. j dijoje buvo užs. reik. ministerio
ti. { Tie, kurie linkėjo sėkmės Da- padėjėjas, o paskui jo pavaduo-

Panašiai buvo pasitaikę su Da gui ateities darbuose, žinojo, ką tojas. Į JT atvyko kaip švedų de- 
go pirmtakūnų ir jo kaimynu, jie sako, nes Dago pasisekimas legacijos narys, 
norvegu Trygve Lie, kurio So- reiškia sėkmę ir visoms Jungti-
vietų Sąjunga nenorėjo rekomen nėms Tautoms, 
duoti antrai kadencijai, kai ta- „ , ...
sai palaikė JT prieš Sovietų Są- Prades t* IMS m.

jungą Korėjos karo atveju. Tada Dagas savo antrosios kadenci* 
buvo pratęsta Trygve Lie sekre- jos pareigas pradės tik ateinan- nys, tarp kitų dalykų, yra skirti 
toriavimo laikas, bet jis oficia- čiais metais, tačiau kadangi kita Nobelio premijas 
liai negalėjo būti perrinktas kaip
tik dėl to sovietų veto.

Sovietai savo „malonę“ Dagui
parodė jau antrą kartą. Pirmą 
kartą parodė 1953 m., kai visi 
suko galvas, jieškodami kandi
dato ir paskui suradę, nežinojo, 
ar jis bus ir sovietams priimti
nas. Tada Višinskis uždėjo savo 
OK. Dabar Gromyko irgi nesi
priešino, nors pradžioje ir buvo 
atrodę, kad gal sovietai nenorės 
jo palikti ne dėl jo paties kaltės, 
bet tik kad įkyrėtų vakariečiam, 
o ypač JAV, nes JAV dabar pir-

Šiuo metu Dagas yra ir Švedi
jos Mokslų Akademijos narys. Į 
tą vietą išrinktas mirus jo tėvui, 
kuris buvo ilgametis narys toje 
mokslo įstaigoje, kurios uždavi

dien stovi vienas prieš kitą šalto
jo karo stovyje.

Komentatoriai mano, kad Pi
jus XII yra konstatavęs blogio skelbtas’praiiešimas”s«ūcoj kad 
buvimą abiejose pusese, nors ko- Britanija ir Jungtinės Amerikos 
munistiniame bloke jis yra sun- valstybės kukliai suteikė ginklų 
klausias. Į gjrįjaį 1955 metais.

Popiežius išreiškė pasitenkini- Pranešįmas pavadintas „Com- 
mą, kad tarpt, katalikių moterų modity Trades statistics for 
veikimas bendradarbiauja su 1955“
įvairiomis Jungtinių Tautų tarp- 
taut. organizacijomis, kaip:
UNESCO, Maisto ir Žemės ūkio 
organizacija. Nors ne visų rezul
tatų galima čia atsiekti, tačiau 
dažnai galima sukliudyti nuo di
desnio blogio ar nuo kokių klai
dingų krypčių.

Popiežius prašė Katalikių Mo
terų tarpt, centrą daugiau dėme
sio kreipti Azijos ir Afrikos mo
terims, nes ten moterys stovi 
prieš didžiausias sunkenybes.
Taip pat Popiežius skatino Kata
likių Moterų tarpt, centrą panau 
doti savo įtaką vadovaujančiuo
se Pietų Amerikos sluogsniuose, 
kad pažadinus ten daugiau socia
linio tiesingumo ir visuomeninės 
meilės.

Orval Faubus, Arkansas guber
natorius, ketinąs šaukti valstybės 
legislatūros specialią sesiją ap
svarstyti integracijos padėtį Ar
kansas mokyklose. (INS)

vo nuvykęs į Jaltą pas Chrušče- 
vą.

Konservatorių partija suva
žiuos sekančią savaitę.

Sirija įsake teisti
“sąmokslininkus”

DAMASKAS, Sirija, spal. 1.— 
Dešimt siriečių, įskaitant buvusį 
diktatorių Adib Shishekly, įsa
kyta teisti karo teisme. Jie kal
tinami, kad sąmokslavo su Jung- 

, tinių Amerikos Valstybių amba
sados pareigūnais nuversti da
bartinį Sirijos režimą.

Prieš juos kaltinimai surašy
ti 45 puslapiuose. Jiems gresia 
mirties bausmė ar kalėjimas.

1 Su Shishekly ir pulk. Ibrahim 
Husseiny, buvusiu karo attache 
Romoje, astuoni armijos kari
ninkai ir buvę karininkai yra kai 
tinami konspiracija prieš vyriau 
sybę.

šeši siriečiai iš dešimties yra 
areštuoti. Kitų keturių nėra Si
rijoje. Shishekly esąs Genovoje, 
o Husseiny yra Turkijoje.

Kaip veikia 
spekuliantai?

Arabams gresia
bado pavojus

BEIRUTAS, Lebanas, spal. 1. 
— Henry Labouisse, Jungtinių

OKUP. LIETUVA. — „Tieso- Tautų pagalbos ir darbo agentū- 
je“ A. Kandžiulis rašo, kaip vei- ros (UURWA) direktorius, šian- 
kia spekuliantai Kaune... Atvyks dien išvyko į New Yorką. Jis pa- 
ta, sako, pilietis iš Garliavos me-! sakys JT generalinei asamblėjai, 
džiagos nusipirkti. Stovi prieš kad jo agentūra pergyvena finan 

sinę krizę ir tūkstančiams arabų 
pabėgėlių graso badas.

KALENDORIUS
Spalio 2 d.: Angelų Sargų šv.
Saulė teka 6:48, leidžiasi 6:33. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — gie
dra ir švelni oro temperatūra

Sovietų Sąjungos ulsSmio reikalų ministeris Gromyko 
sveikina Bernard M. Baruch, 86 metų, ir jo sūnų Bernard, 
jr. sovietų atstovybės vaišėse New Yorke. (INS)

111 metų
BRYSON CITY, N. C., spal. 1. 

— Mrs. Candas Nations mirė tu
rėdama 111 metų amžiaus.

audinių ’-rautuvčs langą ir dai
rosi. Prieina mergina. ,.Ko jŪ3 
norite pirkti?“ — paklausia. Jis 
pasako, o mergina atsako, kad 
jos brolis buvo sau nusipirkęs. 
Broliui surasti reikia eiti į sena
miestį. Pilietis nuseka paskui, 

i Ten tarpvartėje senyva moteris 
— „įrodo“, jog medžiaga esanti 
tikrai amerikoniška. Kaina 800 
rublių. Parvažiavęs pilietis pati
ria, jog medžiagos kaina nei dau
giau nei mažiau kaip 250 rublių.

Korespondentas rašo, kad spe
kuliantai gerai susiorganizavę, 
turi savo agentus kituose mies
tuose, iš kurių prekes pristato 
savais „moskvičiais“ — automo
biliais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - 
SANTRAUKA

— Prancūzijoje jau krito 23 vyriausybė po II pasaulinio karo.
— Prancūzijoje kalbama, kad nauja prancūzų vyriausybė tur

būt bus pavesta sudaryti generolui Charles De Gaullc, kuris nese
niai pasitraukė iš politinio gyvenimo.

— Gen. Otto P. Wayland, JAV oro pajėgų taktinės oro vado
vybės vadas, vakar atvyko į Pietų Korė ją dviem dienom.

— Čekoslovakijoje areštuoti keletos grupių asmenys, apkal
tinant juos šnipinėjimu ir prieivyriausybine veikla.

— Prancūzijos premjero Bourges - Maunoury vyriausybė ne
gavę pasitikėjimo parlamente, balsuojant Alžiro statutą, kuriuo 
būtų buvę alžirieėiarns suteikta daugiau politinių laisvių.

— Anglijos darbo partija pažadėjo atmesti nuomų aktą, jei 
jie sugrįžtų į valdžių po visuotinių rinkimų.

— Daugiau kaip 500,000 kinų dalyvavo parade Peipingo mies
te, minint komunistinės Kinijos d/evynerių metų sukaktį.

UNRWA parūpina maisto dėl 
842,000 arabų — Palestinos pa
bėgėlių.

Siriečiai paleido
JERUZALĖ, spal. 1. — Du 

Jungtinių Tautų pareigūnai ir 
Izraelio karininkas, pagrobti si
riečių, jau grįžo į Izraelį. Sirie
čiai juos pas save išlaikė 5 va
landas.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Išorinė Mongolija. Indijos 

viceprezidentas Sarvapalli Rad- 
hakrishnan neseniai sutikęs bu
vusį užs. reik. min. Molotovą Iš
orinėje Mongolijoje ir radęs jį 
ten „ramų ir patenkinta“. Molo-

Sirija vėl užtikrinta
DAMASKAS, Sirija, spal. 1.

Irakas užtikrino pagalbą Sirijai, tovaa paskirtas sovietų ambasa 

doriumi Išorinei Mongolijai.

• Str Denis Henry Truscott iš-

jei kas ją užpultų.
Irako premjeras Ali Javvdat

užtikrino Sirijai pagalbą prieš 
agresiją.

Marinai pasitraukė
TOKIO, Japonija, spal. 1. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
marinų trečias batalionas pasi
traukė iš Japonijos. Vyrai ir tan 
kų dalinys išvyko į Okinawą.

rinktas Londono mayoru. Jis už
ima Sir George Cullum Welch 
vietą. Sir Denis yra 49 metų am
žiaus.

• Thailando nuverstas prem
jeras Pibul Bonggram. šią savaitę 
grįžta į Bangkok, Thailando sos
tinę. Jis yra pabėgęs į Kambodi- 
M*

• Britanija ir Egiptas spalioPalaidojo karalių
OSLO, Norvegija, spal. 1. — 9 d. vėl pradės derybas finansi- 

Norvegija šiandien palaidoja sa- niais ir ekonominiais klausimais, 
vo mylimą karalių Haakon VII. Britanija su Egiptu turi nesu- 
Iškilmingos pamaldos buvo Oslo vestų sąskaitų nuo Suezo kanalo 
katedroje. 1 krizės laikų.
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darbą ir įdėtas pastangas reiš
kiame skautišką padėką.

Naujajam redaktoriui psktn. 
Romualdui Viskantai linkime 
sėkmės.
Chicagos Skautininkų Ramovės 

Vaidyba

MIELI SKAITYTOJAI

Nuo šio “Skautybės Kelio” nu 
merio rūpestingasis redaktorius 
psktn. Bronius Juodelis pasi
traukia iš savo pareigų. Jis at
gaivino laikinai sustojusį eiti “S

Nejučiomis prabėgo daugiau 
negu metai betvarkant ‘‘Skauty 
bės Kelio” skiltis, besikalbant 
su mielais bendradarbiais ir 
“Draugo” redaktoriais, besisten 
giant tiksliau atlikti tas parei
gas, kurias patikėjo mūsų di
džioji skautiškoji šeima ir 
mums miela "Draugo” redakci
ja.

Darbas, betvarkant “Draugo” 
skautų skyrių, buvo daugiau ne
gu malonumas, ir gaila, kad, 
sugrįžus atgal prie studijų, prak 
tiškai nebelieka galimybės šį 
darbą tęsti toliau. Pasitraukda 
mas iš šio skyriaus redaktoriaus 
pareigų, turiu širdingai padėko
ti “Draugo” vyr. redaktoriui L.
Šimučiui bei jo talkininkams 
A. Baronui ir V. Laurušoniui 
už didelį bendradarbiavimą ir 
nuoširdumą kartu bedirbant. Di 
dėlė padėka priklauso ir mie
liems bendradarbiams v. s. O. Za pelį sumaniai redagavo. Gaila, 
ilskienei, v. s. V. Kizlaičiui, ps. kad dėl asmeninių priežasčių 
Pr. Pakalniškiui, ps. R. K e žiu i, brolis Bronius turi pasitraukti, 
ps. Vyt. šliupui, ps. Vyt. Cer- Tačiau tikiu, kad ir toliau jis 
niui, A. Mickevičiui, A. V. Dun- liks “S. K

ABU LAIMINGI

Buvusio aktoriaus Bogarfc žmona Lauren šypsosi stovė
dama drauge su dainininku Frank Sinatra. (INS)

ir uždarymo par aduose lietuvai- Stovyklos vadovybės susiarti- 
tės nešė savo tautinę trispalvę, nimo tikslu, kas popietę suruoš- 
nors ir prijungtą prie pasaulinės davo tautinių vienetų vado- 
skaučių vėliavos. (Toks buvo | vėms arbatėles, į kurias visada 
stovyklos vadovybės patvarky-■ kviesdavo ir lietuvaičių vadovę 
mas). sktn. D. Fidlerienę. Tautybių 

atstovės arbatėlių metu arčiau 
susipažino ir pasikeitė dovanėlė 
mis. Mūsų sesės tautinio meno 
dirbiniais apdovanojo ir stovyk-

K.” skyrelį ir paskutiniais me- skaučių šeimai! 
tais šį skautiškos spaudos kam-

“Kepurinė” rinktiniame lauže

Stovykloje vakarais degė net 
keli laužai: trys visos stovyk
los ir trys sekcijų. Iš 68 tau-i ......—---------
tybių pasirodymų buvo atrink- i K>0<><K><X>0<><><><>0<K^^ 
ti 7 geriausi, skirti uždaram - - . — « _ — 
laužui. Į šį rinktinį pasirodymą R V I fc C I A 
pateko ir lietuvaitės, kurios pa
šoko “Kepurinę”. Tai garbė pa
čioms atstovėms ir visai mūsų

Demonštruotas tautinis menas

los vadovybę. Skaučių šefei įtei
kė koplytėlę, kuri bus išstatyta 
specialiame dovanų ir skautiš
kų suvenyrų kambaryje, esan
čiame Tarptautinio Skaučių Biu-| 
ro patalpose, Londone.

Karalienė spaudė ranką mūsų 
skaučių vadovei

Anglijos karalienė Elzbieta 
aplankė šią reto gausumo sto- J 
vykią ir su kiekviena tautybių at j 
stove paskirai pasisveikino bei 
pasikeitė keliais sakiniais. Ne
aplenkė nė egzilių skaučių va- 
vių. Jų paklausė, kokį skaičių 
jos sudaro. Čia pat paspaudė 
ranką ir mūsų energingajai bei 
darbščiajai sesei Fidlerienei.

Stovyklos uždarymo dieną 
(Nukelta į 4 psl.)

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

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

■’^VTOJAS [R CHIRURG* 
iv.tiitvih A H

VVest 69th Street
t ai Pirmai], antrai!., ketvirtad lr 

penktad. nuo 1 — 4 p p 0:30—8:80 
vai. vak Trečiad ir Šeštad. 1—4 v. 
P P

rel. ufiao ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir 8-8 ral vak.. 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad tik eusltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOV 
SPECIALISTE

7158 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
tl vai ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto lkl 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
He« tel. VVAlbrook 5-3785

Vai.

dzilai, SKS vedėjui s. G. Juškė- 
nui ir visiems kitiems bendradar 
biams, nuo kurių ir priklausė 
“Skautybės Kelio” kokybė.

Tačiau miela šį redaktoriaus 
darbą perduoti tvirtoms ran
koms, jau išbandytoms skautiš
koje administracijoje ir spau
doje — broliui psktn. R. Vis
kantai, kuris perima šias ne- 
perlengviausias pareigas Lietu
vių Skautų Sąjungos gerovei. 
Maloniai prašau visus buvusius 
bendradarbius talkininkauti nau 

jajam redaktoriui psktn. R. Vis 
kantai tokiu pat uolumu, kaip 
ir mano kadencijoje.

Psktn. Bronius Juodelis

Stovyklos vadovybė suruošė 
tautybių parodėlę svečių lanky
mosi dieną. Mūsiškės išstatė rū 

bičiuliu ir jo bend- ’ pintojėlius, kryželius, juostas, ! 
radarbiu. 1 takelius ir kt. Visa tai turėjo

Dėkoju visiems “S. K.” bend-l progą pamatyti ne tik 4,000 sto-
radarbiams, prašau ir toliau šį 
skautiškos spaudos barą rem
ti. Neatsisakykite parašyti 
straipsnelio, kai jus to redakto
rius prašo. Parašykite dažniau, 
net neprašyti. “S. K.” skirta vie 
ta yra ribota, todėl nesupykite, 
kartais savo rašinėlio sekančia
me numeryje neradę.

Šis spausdintas žodis pasie
kia lietuvišką visuomenę, supa
žindina ją su lietuvių skautų ir 
skaučių darbu, jų pasiektais lai
mėjimais. Tik su jūsų, mieli ben 
dradarbiai, pagalba bus galima 
“S. K.” padaryti įdomiu ir lau
kiamu svečiu ne tik skauto, bet 
ir kiekvieno lietuvio namuose.

Redaktorius

vyklaujančių skaučių bet ir ke 
liasdešimt tūkstančių svečių. 
Stovyklą aplankė daugiau negu 
20,000 vien tik Anglijos skau
čių.

Mūsų skaučių vadovė Danu
tė Fidlerienė svečių lankymo die
ną phikiai išnaudojo Lietuvos 
vardui garsinti. Ji paskleidė lan 
kytojams spausdintus lapelius 
apie Lietuvą ir Seserijos Vadi- 
jos leidinį “A Visit with Lithu
anian Giri Guides”. Šiuos pro
pagandinius — informacinius 
spaudinius sktn. D. Fidlerienė

PAMATYTI
NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1058 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl PI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

ILUTCLCvision

Csales -Service)
I4av. Ini. A. SUMENĄS 

3321 S. Halsted — CLlffside 4-5885 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.

lr ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

l’ėi valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečiad tr 
šeštad

Rea. tel. GRovehlU 8-5805 

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

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 IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Weatern Avenue
vai., kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai

Tel. ofiso — HE 4-1282 arba REp. 
7-9760. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNĄ*
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRTTRGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
vak. Šeštadieniais io-i vai Trečia- ; Buto 1653 W. 103 St., Beverly HillsAlnnlola 1.4/Ln>nr4n m lnilr,, I __ —. , _ . . .. . _VVai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. vi.,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - ProdcsIsSM

Ai aratal-Protezal, Med. ban 
dažai. Hpec. pagalba kojon 

(Arch Supporta) lr L L 
9 4 lr 6-8 šeštadieniais 9-1

OKTHOPKIHJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. OSrd St, Chicago 29, ll) 

Tel. PRoepect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nan jas adresas: 425n VV. G3rd St 
Ofiso tel. RElianee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

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

---------------------- 1---------------------------------
Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street
(Kampas 47th lr Hermitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve 
fClvle Opera House. kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2294

5002 VVest 18th Str., Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnball 3-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave.
Tel. l’Rospcct 8-1223 arba VVE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Aeštad. 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7 lst Street 
(7lst lr Campbell Ave.)

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

Telefonas" GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street
(69-os ir MaplcvvOod Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vau. 

šeštadieniais nuo I—4 p. p.

Lietuvaitės pasaulinėje skaučių stovykloje
Anglijos skautės, skautų įkū- štumo dėka prie savo palapinių 

rėjo Baden Powellio šimtajam pasiklojo tulpę ir ištiesė puoš- 
gimtadieniui atžymėti, suruošė nią rūtos šakelę.
pasaulinę skaučių stovyklą pa- pievėsavo ir mūsų ^^5 
čioje Anglijoje, Wmdsqre, netoli Paaaulinės skaučių stovyklos 
nuo Londono. kaimynystėje plevėsavo visų sto

Kaip visų kitų pasaulinio mas vykioje dalyvaujančių tautybių
to stovyklų vyriausias uždavi- 

- nys yra, taip ir šios buvo suda
ryti sąlygas pasaulio tautų skau 
tems pažinti kitų tautinius pa
pročius ir tradicijas, pasidalin
ti kultūriniais laimėjimais, už
megzti draugiškumo ryšius. Į 
šią pasaulinę stovyklą suvažia
vo 68 tautų skautės, viso 4,000.
Džiugu, kad buvome nepamirš
tos ir mes, lietuvaitės, esančios

vėliavos, jų eilėje — ir mūsų tri
spalvė. Be lietuvaičių buvo ir 
daugiau tremtinių skaučių: len
kių, ukrainiečių, vengrių ir vie
na estė. Stovyklos atidarymo

illllllllllllllllMllllllllllltlIlflIlUltlIlIlIlII'

Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
____  ________ Tai tikrai giedrios nuotaikos ir

išeivijoje. Mūšy dalyvavo 10: iš
pačios Anglijos 8 ir dvi iš Vo
kietijos.

Nežiūrint to, kad stovyklavie
tė buvo neturtinga palapinių pa
puošimo medžiagomis, mūsų 
skautės savo apsukrumo ir darb

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

velės liečia diižniausiai mums pa 
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
j neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicaqo 29, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Dabar Daugelis Vartoja -

DIRBTINIUS DANTIS
Su didesniu patogumu

FASTEETH, malonūs alkallnlai (ne- 
rūgštūs) -milteliai, tvirčiau palaiko 
dirbtinius‘dantis, kad valgyti Ir kal
bėti su didesniu patogumu,, tik už
barstykite truput} FASTEETH ant 
savo dirbtinių dantą. Nepasilieka 

įteikė pačiai stovyklos vadovy- limpamos košės skonio. Sustabdo 

bei ir tautybių vadovėms. Mvo vaistinėje.

dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonus: PR 8-8228 

Res telef. VVAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso IiAfayctte 3-6048 
Res.: VVAlbrook 5-3048

Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. v.,
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo I 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-6766 
Buto - BEverly 8-3946

PRoepect 6-9400 
Rezid. PI

Pirkite FASTEETH

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra ild 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelnų — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

f
UŽ GERESNI PASAULĮ

Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip Ir suaugusiems. 
136 pusi.

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

Kaina $1.50

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE. 1
Remi antis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos Įsikūrimo 

.1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltni. ni. kūrinos kitose ištaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogu m ni Cbieagos Savings Bendrovės Įstaiga yra viena iš gra- 
tiansiai ir moderniškiausiai Įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietnvisi gyvenantieji už Cbieagos ribų, nešiflrint kurioje Suvienytų Val- 
stvbių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

s ptraauUenl nno 12 Od fl, antradieni Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadieni ano fl lld fl 
TrečIadlenĮ uždaryta visą dieną, o šeštadlenj nuo • Dd 1 valandoa po olėtų.

i ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824
OR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. nagai sutartie*
sekm. uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Chicago 29. III 

telefonas REpublie 7-49OO 
R .-zldencla: GRovehlU 6-8161

pasimatymai pagal sutartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Avenue
Ofiso vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v

- ŠeSiadlenlaia nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečladlenlali, pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO86.

Rezid en d Jos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-97OO 
Re*. RE 7-6867

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

2454 Weet 71at Street 
(71-oa ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
dešadleniaia 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. Y Arde 7—1166 
Rezidencijos — 8Trw»rt 8-451,

DR. J. GUDAUSKAS
OVOTTOJAS m CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien lAskyrua trečiadienius atidara 

Aeštad len lala 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RH 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
25M West OSrd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p Ir 7:96 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 0-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIAUST®
— PRITAIKO AKINIUS —
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2422 W. Marųuette Road
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DR. F. V. KAUNAS
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1407 So. 49th Court, Cicero
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2745 West 69th Street
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DR. J. A., PAUKŠTYS
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IiAfayctte 8-4949 

Namų — CEdarcrest 8-7786

Tel. ofiso
"’Roepeet 6-9400
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Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez Victory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. geštad. 1-4 vai. popiet.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimu 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Reoubllo 7-8818.
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DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Arcber)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 V 
Trečiad Ir sekmad tik susitarus

Tel. TUrner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadvvay, Gary, Indiana
Vai.: pirm. ir treč. 3-8 vai. vak., šešt. 
10-12 vai. prieš piet. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Tel. ofiso l’R. 1-6446, re*. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. a-0267, re*. PR. 6-6669 

Rezid. 6AOO 8. Artesian Ave.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 25 metų patyrimo
Tel. Y Ards 7-1899 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
750 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2. nuo 6 lkl 8. tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 li 
šeštadieniniu nūn ’n IV, » vnl a.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftŠ IR 

ORTOPEDINft-8 LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus llgonln, 
Telef. REpublie 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
ŠeAt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu 

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

keičia stiklus Ir rėmus 

4460 S. California Av«. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). AeAtad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse
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INTEGRACIJA IR POLITIKA

Paskutinieji įvykiai pietinėse valstybėse stipriai paliečia ir 
partijų politiką.

“Mažoji uola'’ (kiltie Rock) Arkansas valstybėje gali ir la
bai didelį vežimą apversti. Ten susidarė opi padėtis. Pietiečiai 
vis dar nėra linkę pasiduoti ir paklusti federalinio teismo spren
dimui, kuriam įgyvendinti reikėjo net kariuomenę pašaukti. Lai
kinai tvarka atstatyta, tačiau kariuomenės dalinio nuo to miesto 
augštesniosios mokyklos atitraukti dar neišdrįstama. Priešneg- 
rinis nusistatymas nėra taip jau lengvai palaužiamas pietinėje 
Amerikos dalyje.

Jau visai atvirai kalbama, kad integracijos reikalų “forsa
vimas” Little Rock mieste ir kitur pietuose, iššauks trečiosios 
politinės partijos reikalą 1960 metais įvyksiančiuose prezidento 
rinkimuose.

South Carolina senatorius Storm Thurmond, kuris kandida
tavo į prezidentus 1948 m. “valstybės teisių” sąraše, gali būti 
pakviestas vadovauti treciai politinei partijai ir parinktas vėl bū
ti kandidatu į prezidentus 1960 m. Trečiosios partijos vadai 
nėra vaikai. Jie žino, kad jų kandidatas prezidentūros nelaimės. 
Bet jie mano, kad tokios paitijos sąjūdis gali pakenkti abiems 
didžiosioms partijoms. Jie galvoja, kad, nė vienam, nė antram 
demokratų ir respublikonų kandidatui negavus 266 rinkiminių 
balsų (electorial votes) iškiltų reikalas prezidento rinkimą per
kelti į Kongresą. Žinoma, ten reikalai gali atvėsti ir padėtis 
sunormalėti. Bet baltųjų ir juodųjų gyventojų santykiai pieti
niuose kraštuose yra toki, kad dar daug laiko praeis, kol jie pa
gerės. Politinėmis priemonėmis sunku bus tuos santykius pa
gerinti. Tos priemonės tinka tik riaušėms malšinti, tvarkai at
statyti. Pagerėjimo pasiekti bus galima tik švietimo ir auklėji
mo tikroje krikščioniškoje dvasioje keliu. Tiesa, tas kelias taip 
pat nebus’trumpas, bet tikras.

Little Rock įvykiai visai rimtai gali pastoti kelią ir kai
kuriems jau plačiai žinomiems pretendentams kandidatuoti į 
prezidentus. Jų tarpe yra ir senatorius Lynden Johnson iš Texas. 
Jis yra pietietis. Sunku buvo jam išlaikyti nešališkumą. Kaiku
riais jo pareiškimais yra nepatenkinti pietiečiai, o ir šiauriečiai 
gana skeptiškai žiūri į jo elgesį, kuris esąs lyg ir perdaug “dip
lomatiškas”. O reikia pasakyti, kad šen. Johnsonas yra geras 
vyras, geras .senatorius ir politikas, žodžiu, šioje maišatyje jo 
progos laimėti, kaip kompromisinio kandidato į prezidentus, yle-
mokratų konvencijoje 1960 metais yra gerokai sumažėjusios.

♦ i
Respublikonų partijai parama pietinėse valstybėse visais 

laikais būdavo menka. Todėl pietiečių jie ir dabar gali nebijoti. 
Jų nebijojo ir prez. Eisenhoweris, padarydamas visai griežtus 
žygius, kad būtų įgyvendintas teismo sprendimas. Kaip atsi
lieps jo žygiai į respublikonų partiją — sunku pasakyti. Tik 
vienas dalykas yra gana aiškus, kad ne tik pietuose, .bet ir ki
tose krašto dalyse nėra vienodos nuomonės integracijos klausi
mu. Kai kraštas pasidalina į sekcijas ir jos kovoja viena prieš 
kitą, padėtis pasidaro nenormali ir pavojinga. Ji negali nepa
liesti valdančios partijos ir jos vadų orumo.

PIETŲ FRONTE NIEKO NAUJO

Dvi negriukės stebi patruliuojančius parašiutininkus prie 
augštesniosios mokyklos Little Rock, Ark. (INS)

ESTIJOS KOLCHOZAI
GEDIMINAS GALVA

Žemės ūkio sunaikinimas

SPAUDOS MENESIO PROGA
AI., GIMANTAS

Pagirtini mūsų kultūrininkai, 
spalio mėnesį paskelb • lietuviš
kosios spaudos mėnesiu. Mūso
ji spauda, būdama viena svar
biausiųjų tautinių apraiškų iš
eivijos gyvenime, vertai nusipel
no, kad bent kartą meluose ji 
būtų prisiminta, plačiau padisku ! 
tuota jos padėtis, uždaviniai. pa 
geidavimai. Bet tokio prisimini
mo nevisai užtenka Svarbi, kad 
paskelbtojo spaudos mėnesio 
proga būtų ne vien tik kalbama 
apie spaude, bet ir pasirūpinta, 
kad ji galėtų dar plačiau, dar 
toliau ir giliau siekti kiekvieną, 
bet kur gyvenantį lietuvį.

Kaikurių mūsiškiu, o taip oat 
ir kitataučių nuomone, atskirų 
tautybių laikraščiai visvien jau 
gieda gulbės giesrrm, esą tokios. 
spaudos dienos, geresniu atve
jų metai, jau suskaitytos. To
kias nuomones patvirtina retkar 
čiais pasirodančios žinios, sa
kančios, kad štai toks ar kitoks 
lenkiškas, vokiškas ar kita kalba 
leidžiamas laikraštis buvo pri
verstas užsidaryti. Žinoma, tai į 
tiesa, bet, kalbant apie lietuviš
kąją spaudą, vargiai ar .galima 
būtų apie ją kalbėti kaip apie 
išmirštančią spaudą.

Tiesa, yra pesimistų, sakan- | 
čių, kad jau mūsų spauda pri-| 
ėjo savąjį zenitą, esą' prenu
meratorių skaičius nedidėja, o 
tik rodo tendenciją mažėti. Šis 
teigimas, gyvenimo praktikoje 
žvelgiant, yra visiškai logiškas, 
bet nebūtinai jau taip tikslus. 
Žinoma, į šį kraštą jau nebeat- 
vyfcsta tūkstančiai naujųjų at
eivių, kurie savaime supranta
ma, sudarė tirštas eiles naujų
jų prenumeratorių, bet, kaip vi
si gerai žinome, lietuvių vyki-i 
mas į Jungtines Amerikos Vals 
tybes toli gražu nesibaigia, ir, j 
nors ir nedidelė Lietuvos kvota, [ 
visada ji yra pilnai išnaudota, 
o norintieji įvažiuoti neretai dar 
turi ir turės laukti gal net de-į 
šimtmečius. Į visus tokius ga
lima žvelgti kaip į potencialius 
būsimus spaudos ėmėjus. Bo. tol 
dar ir dabar galimi pravesti pla
tūs spaudos platinimo vajai, ku

kva teturi naudos, nes estai ir 
toliau lieka išnaudojimo auko
mis.

“Neues Deutschland” kores
pondentas Stem, gyvenąs Mas
kvoje. buvo nuvykęs į “sovie
tinį” Pabaltijį. Jis, nesusipa
žinęs net su sovietiniais šalti
niais, tvirtina, kad Estijoje pie
no gamyba esanti “arti” buvu
sios 1941 m. Ten pat (“Neues 
Deutschland”, 1957. 8. 29) nu-

RELIGINIS AUKLĖJIMAS 
V. VOKIETIJOJE

DR. J. GUTAS, Toronto, Kanada

1. Mokykla

Šiuo metu Vak. Vokietija ga
linga ne tik ekonomiškai, poli
tiškai, bet ir kultūrinis jos gy
venimas stovi ant tvirtų pa
grindų. Pažymėtina moderni,

rodo, kad grūdų ir pašarų ga- gyvenimiška, sveika jaunosios 
i myba žymiai atsilikusi, nes kol-, kartos auklėjimo sistema Ji at- 
j chozuose tegaunama 8 centn., o remta į krikščioniškąjį huma- 
! sovehozuose 13 centnerių nuo nizmą, pajėgia auklėti vaikus ir 
1 ha. Jei vidutiniškai net pusės jaunimą žmonėmis su aUgštes- 
j grūdų prieškarinio derliaus da- niais idealais. Vokiečių mo- 
1 bar negaunama, kuo gyvuliai kyklai vra svetimas anarchis- 
' šeriami? Korespondentas į kiau tinis auklėtinių palaidumas, be
simą neatsako. 1 , i idėjinis tuštumas.

Tas pats Stern nurodo, kad Uati Vokiečių Federalinės 
Estijoje esama 680 kolchozų, į Respublikos konstituci ja nuro- 
o kolchozninkams temokama 4 ' *0, ^ad visose valstybinėse mo- 
rublius už dienos darbą. Į kyklose — pradinėse, vidurinė

se ir specialiose — tikyba mo-
Kolchozninkų išnaudojimas koma kaip privalomas dalykas.
“Ost Europa” (1957 m. ba- ,Kuriuose kraštuose yra dau- 

landžio mėn. numeryje) skel-1 &uma katalikų, kaip Bavarijo-

Iki šio meto Maskvai pavy
ko Lietuvą išlaikyti juodame 
ženkle. Nė vienas viešas stebė
tojas iš vakarų netarė nė pusės 
žodelio apie gyvenimą Lietuvo-
je O kiek amerikiečių vyksta ka(J w20_^7 „ tor^
Maskvoje pasmalyziauti! Vieni, . . ...

A. Jurimaa, Estijos Žemės 
Ūkio Rūmų pirmininkas, 1938 
m. gruodžio mėn. įvykusiame 
jo narių suvažiavime galėjo pa-

bia, kad 1956 m. pieno -gamy
ba padidėjusf 17%, o kiaulie
nos net 44%, lyginant su bu
vusia 1955 m. Gi 1957 m. rug-

je, Reino krašte, ten veikia gry 
nai katalikiškos mokyklos, kur 
dirba kat. mokytojai. Tas pat 
pasakytina apie kraštus, kur

sėjo 1 d. “Pravda” rašo, kaddauguma gyventojų protestan-

kaip ir kiti tų pačių mokyklų
mokytojai.

Universitetuose katalikams 
studentams privalomos pasau
lėžiūros kurso paskaitos (Welt- 
anschauungprofessuren). Prie 
kiekvienos augštosios mokyklos 
veikia studentų katalikų para- 
• •• jos. vadovaujamos klebono. 
Jis nėra paprastas studentų 
kapelionas, bet pilnateisis ga
nytojas, su aiškiu autoritetu, 
pilna sielovadine misija.- Jis 
turi tas pač’as teises, kaip ir 
kiekvienas klebonas, išskyrus 
santuokos tvarkymą. Universi
tetinė parapija vra gyva reli
ginė bendruomenė su plačia 
ve'klos programa: sekmadienio 
Misios su pamokslu, dialoginės 
Mišios vakara’s. diskusijų va- 
ksrrai aktualiaisia:s dienos klau
simais, savaitinės religinės pa
skaitos. paskaitų ciklai iš fun- 
'’amentalinės, dogmatinės, mo
ralinės teologijos arba krikščio
niškosios filosofijos, šventųjų 
vietovių lankymai, uždaros re-

perš. m. pirmuosius 7 mėn. pie-1 tai. Yra ir mišrių mokyklų kolekcijos, švč. Sakramento a-
no gamyba padidėjusi 29%, kai I Simui tanschule), kur moki- 
m'ėsos 24%, jei lyginti su per-,n’ai Y1"4 abieju tikybų, bet ir 
nai metų tuo pat laikotarpiu. Į &a abiejų konfesijų vaikai mo
jau šis dviejų skirtingų šalti-. komi tikybos jų dvasiškių arba

doracija su pritaikytu mąsty
mu, Šv. Rašto skaitymas ir aiš
kinimas.

2. Vaikų ir jaunimo sąjūdžiai

jų grįžę pakodyluoja, kiti esmi
nius dalykus nutyli, o- tretieji 
klaidina. Visa tai sako, kad 
amerikiečiai vyksta Rusijon vi
sai nepasiruošę ir džiaugiasi 
Kremlių nufotografavę ...

Negeriau pasireiškė ir “The 
New York Times” koresponden
tas Mav Franko!, Hiriam dau 
giau rūpi Rvųos ir Lvivo žyd?;, 

Jo

rie galėtų atnešti ne šimtus, bet 
tūkstančius naujų prenumerato
rių skirtingiems laikraščiams, i

Visi žinome, kad pas mus dar 
yra labai didelis skaičius, deja,1 
tik vieno laikraščio prenumera
torių. Į visa tai reikėtų žvelg-į 
ti vis jau kaip į šiokią tokią blo- j 
gybę ir čia pat derėtų pagalvo-' 
ti, kaip reikėtų palenkti tokius, 
kad jie sutiktų prenumeruoti 
dar bent vieną ar du lietuviškus 
laikraščius. Dienraštis turėtų 
būti būtinybė kiekvienoje šei
moje. Leidžiama visa eilė sa-į 
vaitrasčių — pasirinkimas yra 
didelis ir iš jų tarpo; bent vie
nas turėtų rasti vietą lietuviško
je namų skaityklėlėje. Kanadie
čiai lietuviai leidžia visiškai įdo
mius du savaitraščius. Kam gi 
nerūpi mūsų artimiausių kaimy
nų visokeriopas gyvenimas? Jį 
geriausiai sektume, prenumeruo 
darni bent vieną kanadinį laik
raštį. Be abejo, tikra būtinybe 
turėtų būti vienas iliustruotas 
ir bent vienas kultūrinis žurna
las. Turime ir tokių. Be to yra 
dar įvairių sąjūdžių leidiniai, 
žurnalai ir laikraščiai; aišku, 
jog prijaučiantieji ar norintieji 
apie jpos daugiau sužinoti, pre
numeruoja ir tokius spaudinius.

Skaitydami daugiau lietuviš-1 

kų laikraščių, .žymiai plačiau pa 
jusime įdomų lietuviškojo gyve
nimo pulsą, praplėsime savuo
sius horizontus. Bet visų svar-i 
biausia, jog paremsime ir užtik-1 
rinsime ir tolimesnę egzistenci-į 
ją lietuviškosios spaudos, kuri 
išeivijos gyvenimo sąlygose yra; 
mums daugiau už bičiulį, ir 
draugą. Mūsoji spauda lydi' 
kiekvieną mūsų gyvenimo žintfs 
nį, joje atsispindi lietuviškasis 
gyvenimas ir pastangos padėti 
pavergtajam tautiečiui Lietuvo-j 
je, pagaliau ji visai vietoje ban
do formuoti ir lietuvio išeivio 
patriotinį nusistatymą ir daug' 
prisideda prie jo palaikymo., 
Nežiūrint dalies laikraščių pa
keltos prenumeratos kainos, mū 
soji sĮiauda visvien lieka pačia 
pigiausiąja gėrybe, kurią šian
dien perkame už savąjį pinigą.

kaip vietiniai fy- -n 
nuotraukos tolygios
tai laikraštyje. Rnšin'o “ti
kroviškumą” liudija Franke! 
tvirtinimas, ka 1 T.vivn esama 
5rr lietuvių, ’a:.
387,000 c ’vent .ji Iš 
ti šie duoiuen'T9 Gi iš 
laužti.

Vh

19,350
kur gai
'.Vi štr, ■;

į nyje žemės ūkio gamyba paki
lo 64%. Grūdų derlius pašoko 
nuo 20 centnerių ligi 26, o pie
no gamyba net 25%. Estai a- 
nuomet greičiau už kaimynus 
susigaudę dėl ūkio linkmės. Jie 
padarė išvadą, kad turimose 
klimatinėse sąlygose turi yp&- 
tinga dėmesį kreipti į 
ūkį. ,

Rausvo” plauko “IiR r dai“ 
kaip Mrs. Roor-v 't. pasiion- 
kms maskiiiš ■ ■ propaj • ■ -
sudarytomis nuot • "T- .V ra
pasuks net į Rygą. ! aip paba
rė Frankel, turi ii,t, > d’ nrašėio 
veltui lėšas c ikvnd.imas, s ir 
New Yorku sę.Edamas, je”. jis 
bent kiek nusimano a; c raš\ 
mo atsakomybę, gal- jo u lietu
vių šaltinių ką gen 5 io išsori 
ti.

ĮHBBPBBBHg JANIS KLIDZEJS

katechetų.
Vidurinės mokyklos —r gim 

nazijos; realinės mokyklos, li
cėjai — daugiausiai lankomos mo suorganizavimo į jiems tin- 

rio mėn. numeryje), kad 1954 katalikų ir protestantų moki- karnas organizacijas Tikslas 
kolchozininkų darbo dienų nių drauge. Kiekvienos tiky- nėra organizuota masė, bet kli

bos mokiniai turi atskiras reli- tas. Tik 20% vaikų ir jaunimo 
gijos pamokas. ( Jas dėsto dva- priklauso įvairioms organizaci- 
siškiai, bet kartais ir pasaulie- * joms. Vokiečių Kat. Jaunimo 
čiai, baigę teologines studijas Federacija turi 1,2 mil. bemiu- 
ir gavę iš vyskupų leidimą, kų ir mergaičių. Į ją įeina Kat.
Vien Muensterio teologijos fa-į Mergaičių ir Vyrų Sąjungos, 
kultete apie 180 studentų pa- turinčios padalinius 21 vysku- 
sauliečių, daugiausia filologų, pijoje ir centrą Haus Alten- 
klauso teologijos paskaitų, gau ber?. Vokiečių Šv. Jurgio Skau- 
na pedagoginį lavinimą. Tai tų ir Skaučių Sąjungos, augš- 
būsimieji tikybos mokytojai tųjų mokyklų studentų draugi- 
vidurinėse mokyklose. Tokius jos, kaip Hochschulring, He-

nių sugretinimas sako, kad vie
nas jų netiesą skelbia.

“Ost Europa”, vakarietiškas 
leidinys, skelbia (1956 m. vasa-

Pokarinėje Vokietijoje nesie
kiama masinio vaikų ar jauni-

m.
skaičius buvo padidintas 56 
dienomis ir siekė 370. Išeina, 
kad kolchozuose dirbama ne 8 
vai. per dieną, o žymiai ilgiau. 
Kolchozininko atlyginimas te
siekia 123 rublius per mėnesį, 
taigi 1,476 rublius per metus. 
Kolchozininko mėnesinis atly
ginimas tolygus per savaitę 
gautoms pajamoms už vienos 
vidutinės karvės parduotą pie- 
na. O ką gali kolchozi ninkas

U nž tai pirkti’ Kolchozininko j- 
i pirkimo gaila pasibaisėtinai ma
ža, nes už mėnesinį atlygini
mą - tegali įsigyt i du litrinius 
butelius vodkos.

Jau 1955 m. liepos 6 d. Rah- 
va Haal skelbė, kad šiais me-, 
tais kolchozininko atlyginimas.

Ir nūdiena- Estijoje norima 
daikvti senąją ūkio linkmę. 

Pieno kiaulių ūkį ir paukštinin
kystę siekiama palikti pagrin- 
iu kolchozinėje santvarkoje. 

Tačiau “Narodnoje Chozeis- 
t vo"

pasauliečius tikybos mokytojus liand, Quickborn, Marijos So-
nominuoja valstybė, įgaliojimą dalicijos. Jauni amatininkai ir 
religijai mokyti duoda Bažny-1 įvairių amatų mokiniai priklau- 
čia. Jie turi tas pačias teises, (Nukelta į 5 psl.)

(1956 m.) praneša, kad būsiąs padvigubintas. Anksty- 
•'II rn. buvęs raguočių skai-i bosios kregždės pavasario skel- 
e ir — 402.000. 1955 m. krito bimas liko be atgarsio. Ir kam 
ligi 276,000. “Komunist” (1957, Į kelti kolchozininkų atlyginimą 

11, 70 p.) nurodo, kad Es-į Estijoje, kai ji? prašoka net 
maskolių kolchozininkų atlygi-- 
nimą Maskvos apylinkėse. Gi 
Maskva mėgsta plėšti, bet n-r 
duoti. Toji tiesa taikytina ne tik 
Estijai, bet ir Lietuvai.

vienam asmeniui tenka 
> pieno ir prašoka kitų 

Rusijos sričių pieno gamybą.
Tegu “Komunist“ ir pasigiria, 
tačiau dabartinė pieno gamy
ba tesiekia 64R buvusios 1939 
metų.

Žinoma, Estijoje nuolat. ma-Į Neaiimki to, ko negali padary-i 
skobai skatina pavyti ir pra- ti, bet būk rūpestingas laikyti j 
lo kti JAV pieno gamyboje. Ta- savo žodį, jeigu prižadėjai, 
čiau iš tokių pastangų tik Mas- —G. VVashington
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Juodoji, didžioji lokomotyvo kakta išniro. Bėgo 
dar. PamažiaU. Sustojo plieninė ratų eilė.

Prie langų ir durų veidai, galvos, kepurės, ska
relės. Staiga sujudo šis kepurių ir galvų paveikslas, 
ir pro duris pradėjo veržtis žmonių būriai.

Andrius neramiom akim gaudė veidus po šią 
kamšatį. Tas Jonas? Virginija? Ne Lija? Taip 
svaigo akys panašumus gaudant.

Ten jie! Visi kartu!
Andrius veržėsi į priekį.
Jie linksmi, nerūpestingi. Kalbėjo garsiai ir 

ryžtingai. Jie patys rodėsi sau, kaip ateiviai, kurių 
uždavinys užkariauti Rygą. Rankose nešė lagami
nus. Portfelius spaudė sau prie šonų taip stipriai, 
tarsi juose neštų testamentus visiems ateinantiems 
tūkstančiams metų.

— Andrius! — pirmoji jį pamatė Lija Smildzia- 
nytė ir garsiai sušuko.

TTŽ KO TEKA?

Belgijos atstovų rūmų pirmininkas Cnmille Huysmans, 
86 m. amžiaus, vada 34 m. amžiaus Ida Smissen (INS)

— Taip, eikime, — vedė Andrius.
Išėjo į Marijos gatvę. Visų galvos pasisukinėjo 

į gatvės stebuklus ir augštus namų stogus pasižiū- 
rėdamos, po to dar ir dar žiūrėjo į Andriaus veidą, 
jį tyrinėdamos, tarsi Andrius jau būtų buvęs kartą 
miręs, įėjęs į amžinąjį gyvenimą, tada prisikėlęs, su
grįžęs į žemę ir dabar atėjęs į stotį jų visų pasitikti.

— Ko jūs visi žiūrite mane kaip į vaiduoklį ar 
angelą? Geriau pasakokit ką nors
daug, — sakė Andrius.

— Senai nematytas... — sakė Gauruška.
— Taip, tu dabar kitaip atrodai, Andriau,

tarė žaugra.
— Senesnis — sakė Andrius.
Visi klausinėjo apie šį bei tą, tiktai Jonas Kal

nietis tylėjo ir niekaip negalėjo pradėti ką nors kal
bėti.

— Kur esate nutarę egzaminų metų apsistoti?
— klausė Andrius.

Keli patraukė pečiais.
— Vis kur nors, — kažkas sakė.
— Mano čia yra pusbrolis, Danceris iš Laupa-

čių. Aš pas jį, — sakė Lilija Smildzianytė, — Ir tu, 
Virginija galėsi ten pat.

Andrius nuleido galvą, primerkė akis, tarsi 
kaktą koks sunkumas slėgtų, tada staiga pakėlė 
galvą ir šypsodamasis pažiūrėjo į visus veidus:

— Mes juk turime pagyventi kartu kokią dieną 
ir išsikalbėti. Na, taip, rytoj jums egzaminai... jis 
pasakė.

—Tau duosiu adresą, Andriau, ir ateik pas ma- 
Vieną akimirksnį visi apgulė Andrių, ir čia ant no puabrolį, — sakė Lija. Tu kurį laiką ten juk 

gyvenai.
Andrius prikando lūpą.
— Geriau po egzaminų visi pas mane. Gyvenu 

Lačpliso gatvėje. Tai netoli nuo universiteto... — 
ir Andrius privertė visus užrašyti savo naująjį 
adresą. .

einamo tako sustojo linksma sala. Rankos tiesėsi, 
šaukė. Šoko klausimai ir atsakymai, trumpi, aštrūs 
ir greiti, kaip plaktuko dūžiai. Tiek daug visko bu
vo, ir taip greit visa reikėjo sužinoti.

— Prašau, nestovėkite ant kelio! Kažkas jiems 
pastebėjo.

— Ar tu mūsų laišką gavai, Andriau?
Pakuras.

— Ačiū. Gavau. Nuostabus. Jį perskaitęs, 
ilgai gyvenau Salanuose.

Niekas nepradėjo ir negalėjo pradėti kalbėti apie 
tai, ką buvo rašę laiške. Buvo nepatogu, nesmagi 
Andriaus apie tai klausti. Jis pats irgi apie tai'ne
pradėjo. Jie taip įtartinai pažiūrėjo, ar Andrius 

Pasakokite nešlubuoja. Ne. Tai, turbūt, kojos nebuvo nei per
šautos, nei nelankstomos, kaip ten Salanuose buvo 
kalbėta.

Taip tas kankinantis neaiškumas tą dieną liko 
neišaiškintas. Pasikalbėjimas nevyko taip, kaip jie 
visi ir Andrius buvo tikėjęsis. Jie kalbėjo apie uni
versitetą, Andrius pasakojo, kad įstojęs į vakarinę 
gimnaziją. *»

— Ateinantį rudenį ir tu, Andriau, stosi į uni
versitetą? — linksmai klausė Lija.

— Tikriausiai!
— Tu toks rudas, įdegęs. Daugiau negu mes ... 

Kur tu dirbi?
— Statau namus. Nešioju plytas.
— Galima gerai uždirbti? '
— 'Visai gerai.
Dar viai tylėjo valandėlę. Apie juos dundėjo, dar

dėjo, skambėjo ir ūžė begalinė Ryga.
— Pas mane gali pasilikti vienas. Jonai, tu pa

siliksi pas mane, — sakė Andrius.
Kalniečio apsiniaukęs veidas pražydo džiaugsmu 

tą patį akimirksnį. Slegiantis sunkumas jame pra
dėjo išnykti.

Likusieji atsisveikino. Nutarė susitikti pas 
Andrių ateinantį sekmadienį, kai visi egzaminai jau 
bus praėję.

— Visai savotiškas Andrius pasidaręs, — sakė 
Virginija.

— Iš tikro, — patvirtino Pakuras. Lija tylėjo.

klausė

(Bus daugiau)
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KRAŠTO AMBASADORIAI
A. PUPELIS, Cicero, IH.

Iš JAV išvažiavimas į kitus 
kraštus, išskiriant komunisti
nę Kiniją, yra laisvas ir kiek
vienas gali keliauti kur jam pa
tinka. Paskutiniu laiku žymiai 
palengvintas amerikiečiams į- 
važiavimas ir j Sovietų Sąjun
gą. Ten vyksta žurnalistai, po

važinėję po komunistinius kraš
tus, patys nemokėdami ir nesu
prasdami rusų kalbos, grįžę 
tvirtina, kad tų kraštų gyven
tojai patenkinti gyvenimu ir 
esama santvarka. Tiems, ku
riem teko iš arčiau su Rusijos 
gyventojais susidurti, labai ge- į

litikai ir kiti žymūs asmenys, rai žino, ką jie turi ir kiek jie I 
Bendradarbiavimas tarp tautų patenkinti viskuo. Jie negali 
ir palaikymas artimesnių san- būti nepatenkinti, nes už savo 
tykių yra naudingas, bet dėja nepasitenkinimą gali prarasti 
savo kelionėmis j komunistinius paskutinį savo turtą — gyvy- 
kraštus nekurie žymūs asme- bę.
nys patarnauja vien komunis-| „ . .
tinei propagandai. Grįžę aavo' Ka,p f;al, verbas perduoti aa- 
neteisinga ir nepilna ,„forma-™ nusistatym, arba savo nuo-
eija. klaidina šio krašto gyven- ™onę' tai
x • I Kaip gali atvirai išsikalbėti, jei

jo kalba gali būti atspausdinta
Paimkim kad ir visiems (e- užsienio laikrašty. Vietos ko-

PYLIMAS

Ant Niagaros krioklio Kanadoj statoma elektrinė (INS)
rai žinomą veikėją ir publicis,- 
tę Elenora Roosevelt, buvusio 
prezidento žmoną,’ dabartiniu 
metu keliaujančią’ po Sovietų 
Sąjungą. Nežiūrint to, kad pa
ti rašo, jog Maskvos gatves 
šluoja moterys su šluotomis, 
bet pastovėjusi eilutėje prie 
Lenino mauzolėjaus, spėjo su
sižavėti, pripažindama Maskvą 
švariausiu miestu pasauly. 
Kaip gyvena darbo žmonės, po 
kiek žmonių bei šeimų vienahie 
bute, kaip palaikoma švara ir

munistai labai gerai žino kas, 
kada ir su kuo kalbėjosi. Tik 
laisvo krašto, laisvas pilietis 
svetimšaliui gali perduoti savo 
tikras mintis bei nuomonę. 

Amerikiečiai keliautojai kaip

Akad. skautų sąjūdžio studijų dienos Kanadoje laikas besportuojant ir besimau 
dant gražios gamtos aplinkoje. 
Vakarais įvykdavo nuotaikingiBesibaigiant vasarai ir vėl ar- Remeikis. Paskutinė buvo senj. 

tėjant mokslo metams, akade-1 A. Mickevičiaus paskaita “A. S. laužai, kurių metu skambėjo dai- 
mikai skautai susirinko į savo S. ateities veikla”. Visas paskai nos, kurioms atrodė ir galo ne

tik tą užmiršta ir net žymūs savaitgalio stovyklą — studijų tas sekė gyvos ir gausios disku- buvo. Neužmirštas buvo ir tra-
asmenys perduoda klaidingas dienas. Stovykla įvyko rugpjū- į sijos, kuriose dalyvavo didelė 
nuotaikas iš komunistinių kraš- čio 30 — rugsėjo 2 dienomis prie j dalis stovyklautojų. Bendrai 
tH- I Delhį miestelio, Kanadoje. Į ją šnekant apie šios stovyklos pro-

Tiesa yra keliautojų su blai- suvažiavo skautai akademikai iš 1 gramą, yra malonu konstatuoti, 
via nuotaika ir atviromis aki- Clevelando, Chicagos, Detroito, 1 kad yra padaryta nemaža pa
nūs stebėjusių komunistinius Hartfordo, Toronto ir Urba-, žanga. Ypač džiugu, kad didžioji
kraštus, kurie grįžę su palen-; nos _ viso 76 dalyviai.

dicinis “Sumuštinis” bei praėju
sios vasaros stovyklos “Smiltai- 
nės” dainos, kurios ir čia buvo 
labai popularios.

Šios stovyklos vadovybę su
darė senj. Gytis Šernas — sto-

dalis kalbėtojų buvo dabar stu- vykios viršininkas; mergaičių ko
kokius turi patogumus ir ko-, gvėjimu atsidūsta ir džiaugiasi į stovvkla ypatingai pasižv-! ^uo^s Jaunimas. bet ne vete- mendante buvo t. n. R. Stravins 
kia švara toliau nuo miesto cen'. grįžę į vakarų pasaulį. Tai dau-' y s P o*------ . ,------------- x_. —_ t------,-------------------j.„

tro, turbūt nematė arba neno
rėjo matyti, kad nereikėtų apie 
tai rašyti. Kad tuo norėjo įsi
teikti komunistiniams bosams 
tai aišku, bet kokiais sumeti
mais klaidinami savo krašto 
gyventojai, sunku suprasti.

Kiti vėl žymūs asmenys pa-

giausia .žmonės ne politikai ir 
ne karjeristai, nes jie perduo
da nuoširdžiai savo nuotaikas. 
Tik jie yra verti laikyti savo 
krašto ambasadoriais, nes jie Į 
neužsiima batlaižyste nei tenI 
nuvykę, nei grįžę.

A. Pupelis

PADIDINAMOS BEDARBIŲ PAŠALPOS
EDV. ŠULAITIS, Cicero, UI.

mėjo savo programa ir gražia 
darbinga skautiška nuotaika. 
Šių studijų dienų pagrindinė min 
tis buvo išnagrinėti ASS veiklos 
aspektus. Buvo išklausytos »r 
diskutuotos šios paskaitos: fil. 
V. Stasiškio “Istorinė A. S. S. 
apžvalga”, senj. B. Vaškelio “Pa 
stabos bei mintys apie A. S. S. 
veiklą”, fil. Stp. Kairio ir senj. 
V. Kamanto “A. S. S. ir Lietu
vių Skautų Sąjunga”. Apie ben
dradarbiavimą su visuomeninė
mis organizacijomis kalbėjo t. 
n. I. Čepėnaitė, t. n. D. Šeputai- 
tė, fil. A. Avižienis ir senj. T.

ranai, kas neretai pasitaiko. kaitė, o berniukų komendan- 
Šalia studijinės programos bu tu — senj. Juozas Liubinskas. 

vo gražiai ir linksmai praleistas Programai vadovavo senj. A.

Illinois valstybės Darbo De- gaunamos sumos bus atskaito- 
.partamento direktorius Roy F. ma iš bedarbio pašalpęs.
Cummins pranešimu, nuo spalio Taip pat bedarbio kompensa- 
1 d. bus padidintos savaitinės cija bus sumažinama ir tais at- laikotarpis lieka toks pat — 26 
bedarbių kompensacijų sumos, vėjais, kada asmuo gauna pen- savaitės metuose, 
kurios, manoma, palies apie 200- siją iš privačių darbdavių. Įdomu pastebėti, kad bedarbių
000 Illinois gyventojų. Pašalpos Mažiausia savaitinė bedarbio pašalpos prašančių žmonių skai-
padidės nuo 6 iki 16%, ir yra 
apskaičiuojama, kad per metus 
šis naujas planas Illinois vals
tybei kainuos apie 4,000,000 do
lerių.

Čia mes paduodame augščiau
sias pašalpos sumas, kurios yra 
bazuojamos pagal bedarbio bu
vusį uždarbį jo didžiausios al
gos ketvirtyje:

30 dol. gaus išlaikomųjų as
menų neturįs bedarbis, jeigu 
savo didžiausios algos ketvirty
je uždirbo mažiausia 622.51 dol. 
(anksčiau buvo 28 dol. už 556.- 
51 dol. uždarbį);

33 dol. gaus vyras arba žmo
na be vaikų, išlaiką antrąją pu
sę (žmoną arba vyrą), jeigu sa
vo didžiausios algos ketvirtyje 
uždirbo mažiausiai 721.50 dol. 
(anksčiau buvo 31.dol. už 655.- 
51 dol. uždarbio); I

36 dol. gaus iš darbo atleis
tas asmuo su vienu išlaikomu 
vaiku, jeigu ketvirtyje uždirbo 
mažiausiai 820.51 dol. (anks
čiau buvo 31 dol. už 655.51 už
darbį) ;

39 dol. gaus bedarbis su dvie
mis išlaikomais vaikais, jeigu 
ketvirtyje uždirbo mažiausia 
919.51 dol. (anksčiau buvo 34 
dol. už 754.51 dol. uždarbį);

42 dol. gaus darbo nustojęs 
asmuo su trimis išlaikomais vai 
kais, jeigu jis ketvirtyje uždir
bo mažiausiai 1,018.51 dol. (ank 
sčiau buvo 37 dol. už 853.51 dol. 
uždarbį):

45 dol. gaus bedarbis, turįs 
keturis ap daugiau išlaikomu vai 
kų, jeigu savo didžiausios algos 
ketvirtyje uždirbo 1,117.51 dol. 
(anksčiau buvo 40 dol. už 952.- 
50 dol. uždarbį).

Čia tenka paaiškinti, jog tais 
atvejais, kada bedarbiai savo di
džiausios algos ketvirčio laiko
tarpyje yra uždirbę mažiau ne
gu čia yra pažymėta, jų savai
tinės bedarbio kompensacijos 
bus atitinkamai sumažintos.

Šis naujasis patvarkymas tu
ri punktą, liečiantį asmenis, gau 
nančius dvi pašalpas: vieną — 
senatvės pensiją (pagal “Sočiai 
Security” aktą) ir antrą — be
darbio pašalpą. Tokiu atveju 
pusė pagal “Sočiai Security”

pašalpa pasiliks tokia, kaip ir čius nėra toks didelis — rugpjū- 
buvo — 10 dol. Taip pat ilgiau- čio 31 d. prašymų turėta 59,- 
sias bedarbio pašalpos gavimo 547.

STEIN TEKTILE BENDROVĖ YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems j 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 
KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ...........................................$4-50

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

kO colių vilnones medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............ .......... $1.89

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

Grynu spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite | STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek-

vier.n pirkiniu virš $20.00 gansite vienai suknelei medžiagos»
*ain dovana
Pas ŠTEINĄ jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE%

Prašome aiškini įsidėmėti adresą — I3IMI SO. UNION —, nen Stein 
Tovtlle yra tik šioje vietoje Ir jokit, skyrių neturi.

I blokas | rytus nuo Halsted St., bloko i pietus nuo 
Roosevelt Rd Atdara 7 dienas savaitėle Iki 5:30 vai. vak 

Tel. MOnroe 6-8152. FREE PARKING, kitoje pusėje gatvės.
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PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmud. ir ketv. iki V vai. Sekm. atdaryta

Banelis. Ckio reikalais rūpinosi 
senj. M. Slapšys ir A. Kulys. Re
gistraciją tvarkė t. n. B. Petru
lytė. Bendrai visą technikinį dar 
bą atliko Toronto A. S. S,, sky
rius, kuris taip pavyzdingai ir 
gražiai šią stovyklą suruošė. 
Stovykla įvyko Toronto lietuvių 
skautų ir skaučių stovyklavie
tėje.

Baigiant norėtųsi paminėti, 
kad tai pirmoji tokia akademi
kų studijų stovykla, ir reikia ti
kėti, kad ne paskutinioji. Taip 
pat norėtųsi paminėti, kad tai 
jau antroji akademikų skautų 
stovykla šią vasarą. Pirmoji 
tradicinė metinė vasaros sto
vykla įvyko liepos mėnesio pra
džioje netoli Chicagos. Abi sto
vyklos pasižyrtiėjo gražia skau
tiška nuotaika, įdomia ir turi
ninga programa, dalyvių gau
sumu ir jų darbštumu. Reikia 
tikėti, kad šios abi stovyklos 
davė nariams daug baudos ir 
jie, sugrįžę į universitetų sales, 
skleis tą akademinės skautijos 
dvasią savo draugų tarpe.

Dalyvis

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvh?

PRECIN PHOTO STUDIO
(Ineorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
40S8 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Skautų stovykloje

(Atkelta iš 2 oual.J 

stovyklos vadovybė įteikė po do 
vaną visoms tautybių vadovėms 
(išsiuvinėtą stovyklos ženklą). 
Stovykla įvyko nuo liepos 29 d. 
ir rugpjūčio 7 d.

Atrodo, jog visai mūsų skau
tiškai šeiniai belieka tik sveikin
ti savo seses, taip puikiai at
stovavusias lietuvaites skautes 
ir visą mūsų tautą šioje viso 
pasaulio tautų skaučių stovyk
loje. Z. Juškevičienė

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiii
KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

Galima gauti “DRAUGO” 

Administracijoje
4545 W. 63rd, St., Chicago 29, III.
Illlllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SKELBKITfiS “DRAUGE”

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Westwood Liąuors
2441 WEST 69TH STREET — Tei. PR 6-5951

ZUBROVVKA, importuota iš Vokietijos, gaminta
pagal rusų receptą, 100 proof 5th $g,80

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

ARMAGNAC, 10 metų senumo brandy,
puošniame butelyje. Buvo $7.95, dabar 5th

WE$TWOOD SPECIAL RESERVE, 
Kentucky Straight Burbon 

3 buteliai

$4.93

$5.10

5th $3.49

$1O.M
LĄCRIMA D’ORO (Aukso ašaros), Itališkas

likeris puošniam butely. Buvo $7.19, dabar tik Į A

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

EDELWEIS alus (kvortomis) 12 kv. dėžė 
tik šią savaitę

"■OKAY, Vengrijos vynas, butelis

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dėžė, tik $6.50

IMPORTUOTAS 1$ IZRAELIO alus. 
(Europos skonio) 24 butelių dėžė $5.8$

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos. Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai. Turime vyno virš 90 mėli, senumo, i žsa- 
kant didesnį kiekį pristatome į painus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

mokame

PEI 40 M£TU 
visu LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• f NOPOVf

4038 Archer Oveaee Tai. la.7-a7i* 

AUGUST SALDUKAS Pr»ild»r

Atliekame dideliu, r m .žus automobilių remontui Lyginimas, di 
fcvma* Elektrinis auliedintmas Parduodame mtomobiiiu ihIi*

, Sinclair gazolino stotis “PAGALBA’
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Štaneričlns, Sav

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.) 
Jeįef PR°spect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-593’

MOVIHC ujina

NAUJI O/GCU TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTSKN (PANK/AJ 

•UHf NIETŲ PATTPUAAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PATAPNAV/NAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
L. ~02g. st- CHICAGO 3G, ILL. Tel. WAtU>.l» j5-9209j

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
8245 S VVestern Avė..

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

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

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

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

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

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

AHGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Prailikit Taimvl Šiandien. Turėsit Rytoj! v
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietuviškojo 

įstaigoje — BRIGHTOH SAVIHGS AHD LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGIITON SAVINfiS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui,

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



Trečiadienis, 1957 spalio 2 DTFNRAftTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOTS

NE, VYRAI, ČIA NE SAPNAS
(Dešimt metų Kanadoje)

KOSTAS STRIKAITIS, U’innipeg, Man.

Komunizmas šiandieniniame gy- vavo ir mūsų chorui. Po visų dar- 
venime viską suplakė j vieną. Zmo bų ir triukšmų čia jau nebeilgai 
gus anoje pusėje Geležinės uždan- beteko būti. Liepos mėn. 23 d. iš- 
gos yra sparčiai nužmoginamas ir vykome į Bremeną. Važiavome la- 
dažnai ten su juo yra elgiamasi bai bloguose vagonuose, j kuriuos 
žiauriau kaip su gyvuliu. Atimta patekome: Stonkus, Stašinskas, 
žodžio laisvė, teisė kalbėti šaky- Plačiakis, Stanislovaitis, inž. J. 
ti teisybę. Ten žmogus verčiamas t Svilas, inž. Naikauskas, ir eilė ki- 
kaltinti pats save, žudyti kitus ne- tų vyrų. Mūsų traukinys Breme- 
kaltus žmones ir visa tai daryti, no uosto nebekliudė, bet patraukė 
kas užeina galvon sužvėrėjusiam tiesiai į Bremenhafeno - Fridrich- 
NKVD-stui. hafeno uostą. Čia visur buvo ma-

_ ... . ,. . . . .. tyti pilna Amerikos kariuomenės.
Todėl ir mes, lietuviai, dėka Qražūs vokiečių jūros krantai, o 

sužvėrėjusių komunistų antplūdžio pačioje jūroje buvo matomas A- 
likome išstumti iš savo tėvynės, merikos karo laivas “U.S.A.T. Ge- 
neatsižvelgiant, ar mes dideli, ar nega| M B stewart” (AP 140). 
maži, ar mes jau subrendę, ar dar Lajvag priartėjo prie kranto, ir 
tik pačiame brendime, ar seneliai, mes sulig eil nr ir rodydami vi- 
ar maži vaikai — visi begome, kur 7as su fotografija, žygiavome į 
tik įmanydami. Laukėme grįžimo, laivą N£ kiek netrukus, mūsų lai- 
bet deja . . . Viskas pasiliko vien | vas pradėjo judėti, kurį nuo kran- 
mūsų ilgesy. Pradėjome jieškotis to pra(jėjo traukti keturi vilkikai, 
darbo, kasdieninės mūsų duonos į Taip ir nepajutome, kad mūsų lai- 
ir ruoštis gyvenimui. vas nutolo nuo kranto vis gilyn

Šiandieną dar puikiai prisime- jr gilyn į jūrą. Po įvairių jūros 
nu, kad 1944 m. spalio mėn. 7 d. keliones nuotykių štai liepos 31 d.
(šeštadienį) ryte dar buvau Ma- 6 vaL ryto jau visi 8Ukilome ir 
žeikiuose. Baisioji karo šmėkla Į ruošiamės išlipti į krantą Hali- 
šiurpulingai siautė mus. Komunis- j faxo uoste. Čia buvome suskirs
tai, įsirengę _ civiliniuose rūbuose, j dvi grupes. Vieni vyko į Abi- 
be pasigailėjimo šaudė nekaltus Į tibi Power and Paper Co. Ltd., oi 
žmones. Komunistines Rusijos tan kiti j The Great Lakes Co Ltd gika ir religines

Kun. dr. Tadarauskas 1948 m. sausio mėn. 1 d. aplanko 
1-jo transporto j Kanadą lietuvius- darbininkus miškuose 
305 ir 307 camp.. Čia jis atv.\kęs atlaikė pamaldas ir rinko 
aukas esantiems Švedijoje lietuviams - tremtiniams.

Foto: Gumbiliavičiaus.

namą, kur jie gauna tikybos Girtuokliavimas pirmiausia 
mokslo pradus. Pažymėtinas išmeta girtuoklį iš visuomenės, 
tų pagelbininku Uolumas atlie- paskui ir iš pasaulio, 
kant verbuotojų pareigas.. j _ Anonimas.

Po antrojo Pasaulinio karo ______________________
sustiprintas pedagoginis lavini- iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiuiiiuiiliiiiiliiiiilil 
mas kunigų seminarijose ir te-! 
ologijos fakultetuose. Plačiau 
studijuojama bendroji pedago-

RADIO PROGRAMA
I.iet. Radio Programa Iš Rtoties 

WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 2:30 
pedagogikos — 3:00 vai. popiet: liet. muzika, (lai

kai nuo Viekšnių, pro Sadauskų a- mūsų grupės sustojimo vieta bu- j teorija bei praktika. Per pir- kreiptu” į 1steį>nąZnMinkij.
lauš bravorą verzesi j MazeiKių vo Valora, Ont., kurią pasiekėme , muosius 3 kunigystės metus* Baltic Fiorist, ir Dovanų Krau

tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-H4S9. Ten pat 
gaunama laikraštin •'Draugas", 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin

miestą. ž"1°nes buvo didžiausioje rugpjūčio mėn. 3 d. 10 vai. Iš čia kipkvįenas kunigas iDareieoia 
panikoje. Masėmis bego įs miesto, vėl buvome suskirstyti į dvi gru- i k *P f ?
kur kas įmanydami. I peš. viena grupe buvo patalpinta

Laimė vistik nusisypsojo, nors 305 camp. ir kita 307 camp. Čia 
ir nelabai skani. Bėgant visokios j jr pradėjome “dirbti” dolerius su 
mintys maišėsi po galvą. Ašaros įr pjūklu rankoje, po tru-
riedėjo per skruostus, nors verk- pučiuką juos paspausdami savo 
ti jau nebebuvo kada. Sopuliai i raumenimis, kuriuos taip maloniai, 
varste mano širdį, nes jau antrą jg Europos išvykstant, čiupinėjo 
kartą tenka apleisti tėvų žemę. : Kanados atstovai. Taip ir prasidė-

mas pagilinti žinias bažnytinė
je iškalboje ir katekizacijoje. 
Nuo 1952 m. Vokiečių Moksli
nės Pedagogikos Institutas i 
Muensteryje kas metų ketvirtį, 
organizuoja dviejų savaičių kur

Plėšikas veržėsi į mūsų namus. pirmojo transporto grupes Ka- i sus kunigams, norintiems pasi- j 
k*™™ „«, e„vo <rQ„a„o 1. . . tobulihti tikybos mokyme. Tuo 1

Tėviškės būdu vis dau&iau atsiranda ga- Į 
bių religijos mokytojų. Vokie-1 
čiai turi labai gerų tikybai mo
kyti vadovėlių. Jų Katechetų 
Sąjunga per keliolika metų su
kūrė naują ir originalų katekiz-Į 
mą.

Parapinėje ir mokyklinėje ka- 
tekezėje be kunigų daug dirba 
ir pasauliečių katechetų. Dias
poros sielovados pagalbininkės 
yra baigusios dvejų metų se
minarijas. Jų darbas nesiribo
ja tikybos mokymu — jos dir
ba parapijos raštinėse, organi
zacijose, labdaroj, šeimų glo-

Mes bėgome, nes jis buvo gausus , nadoje darbas ir gyvenimas, 
ir stipriai ginkluotas. Užvestos ka
ro mašinos dirbo visu tempu ir I Šta netikėtai, žiūriu 
kasdien vis artėjo prie galo. Kar- Žiburiuose' rašo mūsų kolega 
tu su juo laikas lėmė ir žiaurią trem Vyt. Macas: “Netikėsi, bet . . . jau 
tinio dalią. Karas pasibaigė. Mes dešimt metų”. Pagalvojau sau, ar 
likome išblaškyti po visus pašau- jis tik nebus^ tas judrusis “viščiu- 
lio kraštus. Tėvai buvo atskirti kas”, kuris ėmėsi iniciatyvos sušau 
nuo mažų vaikų, vyrai nuo žmo- kti 1-ojo transporto pokario gru- 
nų, giminės nuo giminių, pažįsta- pės lietuvių šių metų spalio mėn. 
mi nuo pažįstamų. Tautos paverg- 12-14 dienomis, Toronte, dešimt- 
tos svetimųjų, kurie čiulpia iš mečiui paminėti ir pasidalinti bend 
krašto paskutines jėgas. Pilnu romis mintimis, kaip apleidžiant 
tempu ruošiamasi naujam karui, Europą. Tad neapvilkime iniciato- 
kuris kažin ar besuves mus vėl at- rių. 
gal vienon krūvon, pas savo gi- j 
minės, pažįstamus . . .

Deja, bėgliai jau apsiprato įvai
riose stovyklose hesibastydami iš 
vienos vietos kiton, tačiau niekur 
nesurasdami ramumo. Rodos, va
landa jau išmušta, bet ne ta, ku-

Vokietijos religinis
gyvenimas
(Atkelta iš 3 psl.J

I

U ARTI IR TOLI BAuDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli- 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžininga4 
patarnavimas

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. Chicago

UI. VVAlbrook 5-8063

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROV ST. 

Telef 'VAlbroek 5-7670 ir 
Hhson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau 
JU namų statybai įvairiems re 
montams ir namų pertvarky 
mamp • Turime didel) patyri 
mą namų statyboje. • Patys 
itliekame cemento Ir medžio

, darbus • Apkainavimai nemo 
karnai

KOKI NEKILNOJAMĄ TURTĄ PIRKTI? karto? 2) kiek galite skirti sa- 
1 S.*A. AL1NSKAS1R PR. ŠULAS j vo pajamų namų pirkimui?

mažos ir tuo atveju už perkamų , ™“»< >ū‘
... ... , ,, tyti kokio dydžio jmokeiimą jusnamą jus galite mokėti dau- J j * J . .“J . .... galite padaryti. Taip pat nuo. giau. Tai geriausias apskaicia- . r . ..* .

mą, ilgai svarsto seną ar nau- . . . jūsų sprendimo priklauso kiek
jai pastatytą namą pirkti. Pvz. v*mas *r narnų pirkimas nepri- savo metinių pajamų galit skirti 
senas namas trali būti stovi re- klausys nuo 2 3 kartų pajamų namų pirkimui.

Kokį narną geriausia pirkti?
Norėdamas žmogus pirkti na-

senas namas gali būti stovi ge 
roj kaimynystėje, arti krautu- skaičiaus ir vietoj to, reiktų is- 
vių, mokyklų ir prie gero susi- spręsti du dalykus: 1) kiek ga- 
siekimo linijų. Gi naujas namas ^e perkant namus įmokėti iš

gali būti gražiu stilium, moder- ... ■ _-------------- ------------
niška architektūra, gali turėti
naujausius įrengimus, visai ne
reikalingas pataisymų ir grei
čiau už didesnę kainą parduo- 
tinas.

Jeigu jūs pats statysite na
mus, tai iš tikrųjų toks namas 
gali turėti tokius įrengimus, ko
kių jūs norite pagal savo sko
nį. Viskas priklauso nuo to, ką 
jūs pageidaujate turėti. Dabar 
leiskite mums pasakyti, kiek 
jūs turėtumėte mokėti už bet 
kuriuos namus.

Kiek jūs turite mokėti?
Gal jūs kur nors skaitėte, 

kad žmogus gali skirti namų 
pirkimui 21/, kartų savo meti

nių pajamų. Kaikurie žinovai 
leidžia skirti iki 3l/> kartų me
tinių pajamų.

Kaip daugelis taisyklių, taip 
ir namų pirkimo taisyklėse gali 
būti ir išimčių, kaip sprendžia
mas konkretus atvejis. Iš vie
nos pusės, tas gali priklausyti 
nuo to, kiek jūs turite grynais 
pinigais įmokėjimui (angliškai 
tariant — down payment). Iš 
kitos pusės, tas priklauso nuo 
to, kaip jūs gyvenate. Ar jūs 
turite didelę šeimą? Ar darote 
dideles išlaidas? Ar skiriate di
delę pinigų sumą automobiliui ?! 

r Atostogoms? Tais atvejais jūs 
? turite apskaičiuoti savo biu-1 

džetą. Ar jaučiate malonumą 
t' būti savo namuose? Tuo atveju 

jūs už perkamą namą galite mo-1 
keti daugiau, negu tokia šeima, 
kuri “niekada nebūna namuo
se”. Kaip su dažymu—ar mėg
state pats nusidažyti reikiamas

J namų dalis? Jei taip, tai namų! 
* išlaikymo išlaidos jūsų būtų

i

t

G

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ 

R H E EM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIR43ONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

iš ' % if ?

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, III.

TOwnhalI 3-6670 
- Bishop 2-3429

Žmonės grumsis dėl religijos, 
rašys apie ją, kovos dėl jos, net 
mirs dėl jos; viską darys — tik 
nesiryš gyventi pagal ją.

— Ch. Kolton

v ♦ Al v Al 41 Af Al AE m AE Al Al Al Al Al Al Al Al AINI NUKRI A.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuvišku gazolino stotis Ir anto 

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

dalys
CALL*ME*MOTORS C0.

6769 8. WE8TERN AVR PR 8-96S3

. -<► <►-.. ’aoc w
SOPHIE B A L C U S

RADIO PROGRAMA
IS WGES stotb-B Banga 1891 

PIRMADIENIO vak nuo 7—S v. 
NDO PIRMAD. TK1 PENKT .D

8:45 Iki 8:30 vai. ryta 
ftEŠTAD k 30 ikt 9:80 ryte 

SEKMAD R 30—»:3O v. r. tž stoties
U’OI’A — 1400 kil.

7159 So MAP.LEWOOD AVE 
f'hlcasro ’9 Bl HEmloek 4-2418

Ononą Ir ivairlas skcolngas 
bnlkntes kepa

-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ave. 

Tel. CLiffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 1B- 
uunčiaim Į visus artlmuo- 
-lus miestus.

ANTANAS LIGUTIS. sav. Pirkit Apsaugos Bonus

rios laukėme. Mes, lyg atbuli, pri- | • T. , . ” hni
. valėjome trauktis vis tolyn ir to- so Kolpmeo organizacijai, tu-, 
lyn nuo savo gimtojo krašto. Jky- rinčiai 100.000 narių, kurie su-'
rėjo būti iš rankų “lesinamiems”. dar 2,500 “Šeimų”. Parapijose
Pradėjome dairytis į svetimus ... .
kraštus, vienokiu ar kitokiu būdu veiaia Sv, Kūdikystes ir Ange- 
galėtume patys užsidirbti sau duo- lo Sargo vaikų draugijos.
ną.

1947 m. gegužės mėn. 29 d. mū-| 3. Parapija
sų stovykloje iškabinami skelbi
mai, kad renkami vyrai į Kanadą , Pagrindinį religinio mokymo ■ 
miškų darbams. Kanados atstovas ir auklėjimo darbą atlieka pa-i 
buvo pasitikęs stud. Zyžį, kuriam raniia darhas animn irpasiūlė sudaryti lietuvių, norinčių ra?lja- S,S darbas aPima ir 
vykti į Kanadą, sąrašą, kuris tu-; pnaugąnciąją kartą, ir suaugu-

.. rėjo būti persiųstas j Kiel, o jau sius. Juk parapija — tai ma- 
-5 birželio naėn. 6 d. bloko seniūnas jojj Bažnyčia su trejopa funk- 

f (latvis) laksto po kambarius, ra-i .. , J f
gindamas vykti į raštinę, kurie bu c,Ja mokymo, pašventimo,

... vo užsiregistravę išvykimui į Ka- valdymo.
nadą. Nieko nelaukę, aš, Pr. Ko- Pradinį tikybos mokymą vai- 

> zulis, Z. Stonkus, Butkunas, Bie- , . ... , , ,
liūnas ir eilė kitų tuojau atsirado- ^ai ?auna pradžios mokyklose, 
me raštinėje. Kanados atstovas, Čia jie daugiausia paruošiami
susikvietęs į salę, paaiškino, kad 

.? imami vyrai nuo 20-40 m. am
žiaus, nevedę, geros sveikatos, miš 
kų darbams. Atlikus sutartis ir 

•’ išbuvus Kanadoje 5-ius metus, bus 
‘ galima gauti pilietybė. Atlikę vi

sus formalumus, 1947 m. birželio 
- mėn. 17 d. atvyko keli anglų sunk 

vežimiai, i kuriuos susėdę apleido
me Baltijos universitetą Pinneber- 

'• ge. Čia mus palydėti susirinko bū
rys studentų, kurių tarpe matėsi 
prof. VI. Stanka, prof. Valteris, 
lėkt. Gabrienė. Maciūnas, Montvi
la ir k. Vakare jau buvom Luebeck
— “Rygos” stovykloje. Čia prasi
dėjo smulkus sveikatos tikrinimas, 
kuris tęsėsi iki 1947 m. liepos 11 
dieną.

Liepos mėn. 11 d. apleidome 
į Luebeeką. Iš čia traukiniu nuvy

kome į Diepholzo geležinkelio sto- 
' tj, nuo kurios vos keli kilometrai 

buvo ir mūsų sustojimo stovykla. 
Čia vėl buvo įvairios registraci- 
josi bei tikrinimai.

Liepos men. 14 d. buvo sušauk
tas išvykstančiųjų lietuvių susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė Vac 
lovas Verikaitis. Dienos pirminin
ku buvau išrinktas aš. Sekreto
riumi buvo pakviestas stud. Vyt. 
Grybauskas. Susirinkimas

pirmai išpažinčiai ir Komunijai. 
Jaunuoliams, kurie jau baigė 
pradžios mokyklą, sodžiaus pa
rapijose sekmadienių pavakary 
yra dėstomas ištvermės kate
kizmas (Christenlehre). Tas 
pamokas lanko 14—17 m. jau
nuoliai. Diasporoj,. kur katalikų 
nedaug, dvasiškių pagalbinin
kai sukviečia vaikus ir jaunuo
lius sekmadienio popietėj j ku
rią nors mokyklą ar šiaip jau

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ , 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENl.T, AT
VIRI/ IR SKAIRLANCIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai nčdfiti Ir naktimis ! 
miegoti nes ją užHiHončjuHioH žatdos 
niežSjlma ir skaudėjimą aeną atvl-* 
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGI'IA) Olntment .los gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti mik
li Vartokite Ją tHpgt nuo skau
džiu nudegimą. JI tappgi pabalina 
niežėjimą ligos vadinamos l’SORIA- 

praCJO įtm Taipgi piiAailna perftėjimą ilgos
gyvoje nuotaikoje. Visi susirinku- į vadinamo,, ATHLETE’S eoot Mū
sieji pasižadėjo grįžti atgal į ne- Mtnbdo džiovinimą odos ir perplyAtmą 
priklausomą Lietuvą. Po to buvo t»rppirWlą Yru tinkama vartoti nuo 
renkamas kultūros reikalų vedė-
jas, kuriuo buvo išrinktas Vacį.
Verikaitis (45 balsais). Jis vado-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Dr. A. 

Mačiūnui už sudarymą darbo su
tarties, pagal kuria be eilės galė
jome atvykti j Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Dėkojame p.p. S. r V. Janulai- 
čiams už mūsų sutikimą, išlaikymą 
vieną mėnesį savo namuose ir mai 
tinimą. Taip pat už gausią medžia
ginę paramą.

Dėkojama p p. K. ir T Janulai-1 
čiams už gausią medžiaginę pa-! 
ramą.

HiiskllHios odos dodlr- 
vlnlą odos lAbėrtmų tr t t. taipgi 
linksma varott vaikučiams, kada pa 
strodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klą JI yra g<ra gyduolė nua iŠ 
vtrfilnlų odos ligų. Le-
gulo Olntmvnt yra 
parduodama —• po 75 
conlą, 11.25 ir $3.50.
Pirktti' vaistinėse Chi- 
csgojo ir apylinkės!!:
Mllwaiiki(', Wls.. Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Mi- 
cliigsn, arba raAyklto 
ir atsiuskit Monry (»r- 
dirj J —

LKGITLO, Department D.,
5618 W. Eddy St., Chieago 34. III.

Br. ir A. Miseliail

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDE RAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH VRA 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 KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIĄ

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 .. . Vj" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apvtikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftL 

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA 
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA 
ŽEMA TIK

TIEK $149 5°

i«t*U

i

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND UDAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

t#

I

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST <7th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Ptetklenirz, aekr. tr advokatas
Mokam* aukMiu, dividendu*. Katėtame ėeklui,. Pardundame Ir perkame 

valstybės bonua. Tnupytnjama patarnavimai Bemokamai.

I*radėklte taupyti atidarydami sukaltą ilandton. Apdrauata Iki •10,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr tr penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o Rėžt nuo 9 Ud vidurdienio.
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Trečiadienis, 1957 spaliu 2

Brockton, Mass.

(■raini atiiaekiiMi gegužinė

Rugsėjo 1 d. Rrocktone, Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselių vie-j 
nuolyno sodyboje įvyko ge’u-! 
žino. Kaip kasmet, taip ir šie
met, rudeniop einąs oras sutrau
kė didel; skaičių lankytojų. Ge
gužinės nuotaika buvo ko pui
kiausia; apsilankiusieji džiaugė
si galį iš arti pamatyti seselių 
gyvenimąją vietą ir jas asme
niškai.

Gegužinės ruošimo komisijon 
įėjo miesto tarybos narys H. 
Moncevičius — pirmininkas, na-, 
riai iš So. Bostono — kun. J. 
Žuromskis ii- S. Neviera, sekre
torė — nuoširdi visuomeninkė 
J. Jakavonytė ir ižd. M. Tumo- 
nis. Komisija savo darbą atli
ko labaia gerai ir kruopščiai. Ge 
gūžinės programos vedėju buvo 
adv. Antanas Jank iš So. Bos
tono. Nenuilstančios darbuoto
jos iš atskirų lietuvių kolonijų 
buvo suruošusios savo stalus. 
Nuolatinėmis darbuotojomis ir 
rėmėjomis yra Kazlauskienė, Ka 
nauskaitė, Pažvilkaitė, Milerie
nė, Meižienė, Mantautienė, Keb- 
linskienė, Česnienė, Malinaus
kaitė, Samoliai, Girdvainiai, Ne- 
vierai, Railos, Pilipienė ir kt. 
Gegužinės programoje dalyvavo 
So. Bostono Šv. Petro parapi
jos dūdų orkestras ir Brockto
no miesto dūdų orkestras. Šv. 
mišias atnašavo prel. Pr. Juras, 
o pamokslą pasakė didžiai lietu
vių tautai nusipelnęs prel. M. 
Krupavičius.

Uždaros rekolekcijos

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
vienuolyno patalpose jvyko už
daros rekolekcijos mergaitėms. 
Jas vedė pasionistas kun. Hila- 
rian. Rekolekcijomis pasinau
dojo 45 mergaitės, išsinešdamos 
neišdildomą religinį įspūdį. Lauk 
tina daugiau panašių rekolekci
jų ir kituose vienuolynuose.

S. J.

. (VAIRIOS žinios
• Mike Starr-Starėevski, Ka

nados darbo ministeris, yra pir
mas ukrainietis pakviestas ,vy- 
riausybėn. Ligi šiol pasitaikyda
vo iš užsieniečių tik britų, vo
kiečių ir prancūzų. Starr kalba 
ukrainietiškai. Jo tėvas atvyko 
į Kanadą 1907 m.

• Toronto Hydro netrukus 
pradės statyti dvi didžiausias 
pasaulyje šilumines jėgaines — 
vieną prie Hamiltono, kitą prie 
Toronto.

OOOOOOOOOOOOOOoeOOOOOOOO®,

PER PASAULĮ KLLiAUje 
ZMvtoUS

rteruaruu nrazdiiumo poeaijo* 
rinkinys. Nedidelis skaičius au* 
auygoa gautai siomis dienomis 
"Drauge", 4545 VVest 63rd St., 
CHICAGO 29, III. Knygos kaina
aieuub virStuaiis *z

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE REAL ESTATE

2 po 5 kam., 2 aut. paražaa. *1(1,500 
2 po 1, 1-5, kraut., 2 aut. Kar. *35.000 
5 kam., 2 aut. gar., porčiai. *17.500

1 I a. 5 k.. II a. 7 k., 2 kar. kmt.*17,5OO 
'l'urime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. «» Nt. HE. 4-8202 I

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. VVAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. Ir sekm.)

OOOVOOęOOOOOOOOOOOOOOOCOOC

Jeigu trokštate ramybės savo 
širdyse, savo šeimose, savo 
šalyje, kiekvienų vakarų su- 
Hihurkite kalbėti rožančių.

I’op. 1’ljlLS IX

Gražiausioji nuopelningiausioji 
privati ir bendra malda yra Ro
žančius. Kas yrą ta malda, kokia 
jos prasmė, kokie jos vaisiai ir 
kaip reikia kalbėti šią galingąją 
maldą, sužinosite, įsigiję šias ke
turias mažas knygeles apie šv. 
Rožančių:

L Tomo Žiūraičio O.P., NEVYS 
TANČIOS ROŽĖS, šv. Rožančius 
ir Gyvenimas, n laida.

2. Kun. J. Bu r kaus, ROŽIŲ 
PUOKŠTĖ.

3. ROŽANČIUS UŽ MCSŲ KRA 
šTĄ, išversta, kun. V. Bag dan avi 
čiau:i MIC.

4. ROŽANČIUS, parengta kun. 
St. Ylos.

Perskaitę, šias knygeles, mokė
site atsakai j kiekvieną priekaiš
tą, kurį priešai užmeta šv. Rožan
čiaus maldai, ir išmoksite jį tin
kamai kalbėti.

Visų keturiu knvgelių kaina tik 
$1.00.

Tuojau rašykit ir pinigus siųs
kit:

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd St., 
Chicago 29, III.

ST. ANTHONY SAVINGS

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Ta’-pininkanjame butų iinuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5010 So. Meotern. PKospect 8-22*4

0 KA.V1B. M T lt. ItK/.l IIKNUIJA
9 metų. 37 Vi pėdų sklypas. l)u blokui 
nuo Murųuette parko. šUdyinas gazu. 
2 karų garažas. $19,500. A. Katilius. 

APIE *0.000 IMOKCT1
Gražus, beveik naujas mūro namas 

su gu ražu. Gazo šildymus. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkus turi 
greit parduoti. Volodkevičius.

DIDELEI ŠEIMAI
Pajamų namas. 1x6 ir 2x3. Aut. 

alyvos šildymas vandeniu. 2 auto ga
ražas ir dar 25 pėdų sklypas šalia. 
Viskas tik $23,500. A. Sirutis. 
MARUIETTE MANOR, uiti «3-<Si<is

5 kamb. mūr. bungaloiv su uždaru 
porčlum. šildymus karštu vundeniu. 
RūsyJ dar vienus kamb. su patogu
mais Išnuomotas už $35 mėn. Dvigu
bas garažas. $18,fino, arba priimtinas 
pasiūlymas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WA1 brook 5-0015

Išnuom. 2 butai — 5 Lr 4 kamb. 
($70 ir $50). Apšiid., šviesūs. 5103 
S. Carpenter St. BO 8-5369.

Išnuomuojamaa butas, 6 kamba
rių su apšildymu, Roselande, nuo 
spal. 1 d. Skambinkite telefonu —
tVAterfall 8-7185,

Pigiai išnuomojamas kambarys, 
šviesus, šiltas, su atskiru įėjimu, vir
tuve ir visais kitais patogumais — 
vyrui.

7143 So. Talman Ave.
Tel. GRovchUl 0-900*

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS BAUB

LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats, arba 
žinantieji jo dabartinį adresą, ma
lonėkite pranešti: Stasys Čižikas, 
4606 S. Albany Ave., Chicago 32, 
Illinois.

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

Oct. Isf through Ocf. 31*1

35th AfflIYEHSARY CELEB BUIOK
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

Creasure Čhcst 

of 200 PRIZES
šie gražūs ir naudingi pryzai yra paskirti 

atiduoti visai nemokamai. Tik keli iš 200 pryzt.i 
.tra čia parodyti. Jūs laimėsite vienų Iš lū pry- 
zų, Jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tų bran
genybių skrynių, kuri yra išstatyta banke.

Ne|Hiniirškite atvykti ir “Išmėginti savo lai
mę". etai tai Ir bus Jūsų laimingoji i lietui — 
gal Jūsų gautas raktas bus vienas iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

019
fUTUtt

šv. .Antano Taupymo lr Skolinimo B-vės 
valdyba, direktoriai Ir tarnautojai su ptod- 
gėrėjlniu žiūri i tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia ir |»elnlnga taupymo viela. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūs,, veikimu, mes 
luistui lai plėtėniės galėdami sutelkti Jums 
geresnį patarnavimų, lr patogesnes taupy
mo sąlygas klok vienais metais, ši 35 metų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūsų klientams, drau
gams Ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
miela šventę.

satklutu
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

■lūs dargi nei n,*svajojote 
apie lokių plunksnų su tiek 
naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitų su ŠIO ar daugiau
gaus nemokamai vienų Iš šių puikini ra- 
-iinčių įrankių, taip i>at gaus jų ir kiekvie
nas taupytojas įdėjęs į turimų suskaitą to
kių pat sumų.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažaH. $14,500.

Mūr. 2 b. po fi k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,000.

Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg. šild. gazu, 
alum. langai, nauj. garaž. $24,000

Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
TeL ClJffslde 4-7450; Ree. 

YArda 7-2040

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
0407 S. Kedzie Ave. M Al brook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOCKOOOOOOOOOOOt

MARUI'ETTE -MANOR.
2-jų augštų mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų' kainą.

BRIGHTON- PARKE
Pajamų nuosavybė su atskiru skly

pu. 7 k. apačioj ir 4 k. viršuj. 2-jų 
mašinų mūr. garažas. $23,500.

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

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini 
gius. Pilna kaina $26,500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savin-n- 
kui hutas. Aluminum langai, garažas

I pilna kaina $16,000.
PASITEIRAUKITE mūsų namų 

surašė ir įsitikinsite gerais plrkiniab-

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

5810 80. Wea»«Tn Are.
PRosp 8-2234 arba HFm 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

(SIG/KITĘ DAuAR

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

(LANDOS Jūsų patogumui: Plrmad. 9
s v.- v. šeštad. 9 v 

tv., penkt. 9 v. r. iki 
vų dienų trečiadienį.

v. r.
r. lkl 1 v. p. p. Antrad., 

6 vai. popiet. Uždara

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
lliildendal už. santaupas šv. Antano Tau

pymo ir skolinimo B-vėJe yra ilklesnl, negu 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti ita
lui r. Nedelskite, plėkite aavo pinigus, kad 
Jl<* neštų |M*lnų nuo šios dienos. . . i’o to 
taupykite pastoviai — tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
pal. Ir savo saugumui.

AUGAČIAUSI PROCENTAI 
i Z IŠKALNO APMOKSTA N SĄSKAITAS 

Sv. Antano Taupymo R-vėje
dabar Jūs galite pelnyti pasto
li, augščiausių procentų uiap- 
dnuMaa Ir iškalno apmokėtas 
są-tas I’asltelrauklt.e atvykę 
pas mus apie šį taupymo pla
nų <lar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAM ASSOCIATION 

t«47 «vik Cmo roa-tiat rirm ta
Šen ing The N elghborbood fttnce 182*

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kan. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina.......................................... >3.00
Paauksuota.................................$3.50

' Tai viena Iš pilniausių mftldakny- 
. glų, spausdintų Amerikoje: visos 11- 
' tani jos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aholiucijal; maldos apaštalystės mal
dos; flv. Valandos maldos; 33 glesm., 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
Keliai; Sopulingosios Motinos stotys 

• Ir Lt.
Maldaknygė ‘’Vleflpatle, Išklausyk 

’ Manęs" yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio poplerlo; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug
ryškių Iliustracijų.

Al maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

UizakymuH gu pinigais siuskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

' CHICAGO 29, ILL.

MALDA K'N Y 0 ft 
Jaunuolių Maldos 

Kurią paruošė 

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

Užsakymus adresuokite:
D -R A U O A S 

4545 West 6Srd Street 
CMcago 29. III.

REAL ESTATE
Marųuette lr Hrlgtitun parke

Mūr. 2 pt. |g> 2 mieg. c. šil__ *20,200
Mūr. 2 |gi 0, e. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—-*19,500 
M<xl. kutedž. 4 kb. š. šild.—*14,800 
Yni gerų muiHto krautuvių, labai plg. 
Yra pigių ir jH'lnlngų namų sųrašus

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Ave.. LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: fi ir 6 kamb., šildvinaa 

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

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

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

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

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

• ŠV. KRYŽIAIS PARAPIJOJE
Med. (i butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. Į 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,600.

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

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. col- 
tage. ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. Vį bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę ši namų būsi
te sužavėti. Jmokėtl tik $4.000.

42iul A ('aiupls‘11 Ave. fi kauti), cot- 
lage. Yra Englisii basement. kuriame 
pravesta (vandens Ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas, (mokėti tik $4,500.00.

Midi A ltoekweU Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, n<-s 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kainb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir Imtų $100.00. Hu prekėmis ir mo
derniškais įrenginiais, krautuvę pirk
site tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime oaugtao nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre- 
kybinlų namų

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SL

Telef. LUdlow 5-5900

HELP WANTED — FEMALE

SALES GIRL
Reikalingu prityrusi pardavėja. O.-’ 

ras utlyglnluias. Dirbti pilnų ar dali
nu laikų. Kreiptis —

BECK’S DEPT. STORE,
3347 S. Halsted Street

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. TeL PKospect 8s5454

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis pu rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

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

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. įmokėti tik $6,000. Kaina 
$25,000.

APARTMENTINIA1
Kampinis 12 b. $57,600; įmokėti 

$17,oo0.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfavette 3-8881

6137 S. KILPATRICK

$18,500. Naujas, mūrinis nąpias. 
“Overhead sewers“. Atdaras Šeš
tad. ir sekmad. 1 iki 6 vai. arba 
skambinkite JOUKEMA COSTR. 
CO PR 6-0791.

PAJAMŲ 
NUOSAVYBĖ 

153 E. 107th St.
3—3 mieg. kamb. butai,

1—3 kamb. butas ir taver
na. 472 vonios, automatiš
kai garu - alyva apšiid., 2 
autom, garažas. Pajamų 
virš $400 i mėnesį. Prašo 
—$34,500.

Blouin Realty Co.
715 W. lllth STREET

WA 8-6212
Į BROOKFIELD. 2-jų butų, paja

mų bungalow. 5 ir 5 kamb. pasto
gėje. Gazu apšiid. Beržinės spin
tos, 2 koklių vonios. Pajamų $225 
į mėn. $24,900. SVOBODA, 6013 
Cerrnak Rd. Blshop 2-2162
IHNSDALE — ST. ISAAC JOGl’ES’ 

PARAPIJOJ 
Tiktai 950 įmokėti

Naujas "custom” 3 mieg. k., mūr. 
"rancb" narnas, tinkuotas, pilnas rū
sys, spintos virtuvėje, mahogany pa
puošimai, valgymui vieta virtuvėje.
1 vonios. “I’anelled” nailonas. Šo
ninis privažiavimas, medžiais apsod., 
pilnai "tniproved” sklypas. Arti mo
kyklų. ir trnnsport. šiaurrytinis 
kamp. fifith Ir Stough. (2 blk. į rytus 
nuo Hwv 83 >. Telcfonuoklte statybi
ninkui. FAculty 3-7253.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stančtaaskas instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nscee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visu* skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymple 6-4775 nao 8 vsl 

Tyto IU 8 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLymple L8752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi 
lių finansavimas. Notarlatas Valsty 
>>6s patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAIbmok H a«7i

INTERSTATE INSURANCE AGENCT
A108 H. Anhland Ave., Chicago 38, IR

PARDAVIMUI

8 dalių Tnahogany medžio valgom, 
kamh. komplektas; 3 dalių Baliono 
komplektas; 3 mieg. kamb. kulniu
kai, lovos užtiesalai Ir užuolaidos.

REpubHc 7-371*

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

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

Tel. REverly 8-4900.

BUILDING & REMODELING

Statom*
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOFRS
General Contracting Co 

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 

Tel. OLympio 2-7881; TO 3-4230
ir atitekama visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

SWS3SSS3K3WS3«3SWre3S3«X3YK3S3Oa
j Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai '

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 32, IU.£
aTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-}450>

Namų statyba, (vairūs pataDymai 
lr pardavimu-s. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, WUIow Springs, III.

B ILLERS
Full tftne lor truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER ,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

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

• Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P-M.

REGISTERED NURSES
Džiovininkų ligoninėje Chicagoje 

West Side Medical Centre. Pradinė 
alga $330—$345 į mėnesį, 40 vai. 
savaitė. Civil Service retirement 
plan. Reikalinga skaityti, rašyti 
ir kalbėti angliškai, kreiptis į

NURSING OFFICE 
SEeley 8-3600

Reikalinga moteris bendram namų 
RUOŠOS DARBUI ir

VIRIMUI
Jokio skalbimo, nei langų valymo. 
Malonūs namai. Pietrytinėje mie
sto daly. Yra kiti darbininkai. Rei
kia būti prityrusiai. Rekomenda
cijos reikalingos. Be prityrimo 
prašome nesikreipti. Skambinti —■

Tel. PLaza 2 - 2957
Reikalingas vyresnio amž. vyras 

į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAlbroclk 5-3920

HELP H t.NTED — MEN

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

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

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

vaitam Iki 11 vai. vakaro

UETUVIŲ ’sTŽTYBOS 
BENDROVt

MORAS I
Builders Gen. Contractors Ž. 

Atlieka planavimo tr staty- i 
bos darbus gydytojų ofisų, gy- ’
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs . 
patarimai nemokamai I

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STARKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PKospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE 

Chlcago 29. IIL

PROJECT
ENGINEERS

M. E. GRADUATE,. Desire 
man with 3 to 5 yeras ex- 
perience as M. E.

Should be strong on de- 
sign with ability to sketeh 
designs for draftsmen.

Excellent salary w i t h 
higher remuneration after 
proven period.

5 DAY, 40 HOUR WEEK

TEE - PAK Ine.
3520 South Morgan

FRontier 6-71H

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVB Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 H. Maplevvood Ave.

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoje.

KEnuond 6-8863.

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.
PAPER CUTTERS

HELP WANTED — MOTERYS

CITRIS CRAFT ROAT SAI,F.S, INC.
Has two immedlatc openings for 

boąkkeeper. one for full time, one 
for part time. Pleasant alr condi- 
tloned Office. Good salary. Insurance 
benefits.

2500 S. Ashland Avc.
MOnnH' 8-8870

MALĖ AND FEMALE

CREDIT CORRE8PONDENT' ex- 
perteneed in colleeUon Dept. Folloiv

Kreiptis tiktai prityrusiema, kva
lifikuotiems vyrama. “Union" at
lyginimas. 5 d. savaitė. Bendrovės 
priedai. Reikalinga skaityti, rašyti 
ir kalbėti angliškai.

G.A.ACKERMANM PRINTING 
COMPARY

Blshop 2-1732
REIKALINGAS BERNIUKAS . 

dirbti po mokyklos valandų — 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Iš
moks kaip tvarkyti tekstilės me-

up for retall Instnllment Store. Mušt <jjjagų gandėlį ir pardavimo tech
niką. Kreiptis: —

STEIN TFATTI.E CO.
bo good typist 

See M R. FINE
GOOD HOI SEK KEPINO SHOP

8125 S. Halsted Ht.
1806 So. Union Avo. 

Chieago 7. III.

i
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa. Į — p,k- Kaini<>ndas biormanas

* rugsėjo 9 d. savo šeimos ir ar-
Pavykusi gegužinė I tiniųjų (arpe atšventė 65 m. am-

LB Philadelphijos apylinkės žiaus sukaktį.

NAUJA MADA
sa»

— Komp Juozas Strolia, no
rėdamas surinkti senoviškų dai
nų žodžius ir melodijas, lankosi 
pas senosios kartos lietuvius, s

Omaha, Nebr.
Pradėtas mokslas

Šiais mokslo metais mūsų mo
kyklą lanko 308 mokiniai, kurių 
135 yra lietuviai. Ir šiais metais 
turime septynias seseles kaži-! 
mierietes, kurios, be privalomų 
mokyklai dalykų, dėsto ir lietu
vių kalbą. Lietuviams tai yra 
labai didelis nuopelnas, užtar
nautas mūsų seselių. Seselėms 
ir mokiniams linkime geros sėk
mes moksle!

Išleistuvės
Omahos LSK Lituanica suruo

radijo valandėlė "Bendruomenės 
Balsas” rugsėjo 15 d. surengė 
gegužinę, kurios lietuviška visuo 
menė tikrai buvo išsiilgusi.

Tad visai nenuostabu, kad su
gužėjo daugiau 800 svečių, nu
džiugindami rengėjus ir kartu 
sudarydami jiems daug rūpės-; 
ėio, nes visko pritrūko — ir kė- į 
džių, ir užkandžių, ir gėrimų.

Šis reiškinys jau ne pirmą kar 
tą Philadelphijoje kartojasi, ir 
rengėjai ta prasme turėtų būti 
apdairesni, ypač kai likusias pre 
kės be nuostolio galima grąžin
ti ir kartu išvengti svečių nepa
sitenkinimo.

Bendrai gegužinė visais at
žvilgiais gerai pavyko: gera nuo 
taika, skoningai ir puikiai iš
puošta vietovė, puikus orkest
ras ir gera tvarka. ................... ..

Žinoma ir ruduo savo pokštus v^iui, išvykstančiam j kariuo- 
iškrėtė. Mat čia ne Lietuva. men^ išleistuves. Išleistuvių
Krintančios nuo medžiu išsirpu- Puoton buvo pakviesti ir Stasio .
sios uogos nevieno svečio krak- Mickevičiaus tėvai. Džiugu ma-|ke, Ind pakviestas salezietis 
molytus marškinius ar kostiumą tyti, kad mūsiškiai lietuviai'dar kun. Antanas Sabaliauskas. Pa 
gražiais, raudonais raštais išda- Yi a , rišami tampriais draugi.š-
žė. Gal ir tai reikėtų priskirti ka’s *l lietuviškais ryšiais, 

prie neskelbtos programos. Vestuvės
šioje gegužinėje lietuvių vi- g m. rugsėjo 28 d. senosios 

suomenė pademonstravo, kad ^arĮOS lietuvė Darata Alukonis 
ištekėjo už Vytauto Buškevi
čiaus, o spalio 4 d. Irena Če- 
jauskaitė ištekės už Jono Na
vicko. Linkėtina visiems lietu
viams pasekti šiais pavyzdžiais 
ir kurti tik grynai lietuviškas 
šeimas.

iKhsih i .‘•^1

• »<;'

«■
Mergina Paryžiuj stebi naują 

madą kelnių ir mano, kad tai yra 
gražu. (INS)

Juhilėjiiiiii metų užbaigimas

50 metų nuo mūsų parapijos 
šė savo nariui Stasiui Micke- įkūrimo jubilėjų ruošiamasi at

švęsti lapkričio mėn. Nuo 17 iki 
24 d. bus vedamos rekolekcijos, 
kurias sutiko vesti iš Cedar La-

ji mielai susirenka, ir tai gau
siai, kur bendra, darni nuotaika 
ir bendri reikalai šaukia.

Tikėkimės, kad-radijo valan
dėlė surengs ir daugiau tokių 
gražių parengimų.

Ansamblis pradeda darbą

Rugsėjo 22 d. meno ansamblio j 
choras pradėjo repeticijas. Jau 
dabar pradėta akcija sutelkti 
galimai didesnį skaičių dalyvių 
į chorą, ypatingai daug dėmesio 
kreipiant į jaunimą.

Tenka tik sveikinti ansamblio 
vadovybę, kad ji ypatingą dė

baigus rekolekcijas, bus bendri 
pietūs parapijos salėje. Omaha1 

i yra maždaug JAV viduryje ir' 
gana tolokai nuo centrinių lie-1 
tuviškų kolonijų, todėl lietuvių 
čia negausu. Tačiau čia gyve
ną lietuviai turi savo mūrinę 
bažnyčią, didelę mokyklą, sese
lėms mokytojoms namą ir kle
boniją — beveik visa tai, ką 

1 turi ir didelės, centrinės lietuvių 
kolonijos, paskirdami iš anksto 
lietuvių solidarumą ir dosnumą. 
Būkime ir toliau vieningi, pasi
naudokime jubilėjinėmis rekolek į 
cijomis .paskirdami iš anksto 
tam laiką.

Naujas purapietis

Netekome sumanaus 
prekybininko

Š. m. rugsėjo 10 d. po sun
kios operacijos mirė Vincas Už- 
davinis, senosios kartos lietuvis.
A. a. Vincas turėjo maisto pro- , -■, , A , . j. , . t Vytas Gaidelis, anksčiau gy-duktų krautuve, dirbo su broliui J_. . ,, . , venęs Wisconsin, persikėle i O-------- j,_x, -----  j. j t.------------— .savo Krautuvėje ir pagalbai tu-į / T. ... \\, . , .

mesį skiria jaunimui, nes tuo iii rėjo jaunų lietuvių. Velionis bu
ansamblio ateitį garantuoja ir 
atlieka mūsų jaunosios kartos 
lietuviško brandinimo darbą.

. .. ... . sų parapijos apylinkėje ir įsirase
vo uolus parapijos rėmėjas, ypa . 1 :. „S; , , . ,.. . . 1 -j • i parapiją. Butų labai malonu,čiai paslaugus ir daug padėjęs Į f 1 . 7,______ _______ __
lietuviams tremtiniams. Gaila,

Philadelphija yra ne eilinė lic-Į kad negailestingoji mirtis išro-j 
tuvišką kolonija, bet viena di-' vė iš mūsų tarpo mylima Vin- 
desniųjų, kuri turi daug galimy- j centą. Ilsėkis ramybėje, Vincen- 
bių pasireikšti kitataučių tarpe.
Tad jai yra būtina turėti stip-. 
rų, gausų ir meniškai gerai pa
siruošusį chorą, ypač kai sąly
gos tai leidžia, tik reikia noro ■ 
ir ryžto.

Kas kaip begalvotų, bet ki
tataučių tarpe surasti draugų 
yra lengviausia kultūriniais ke
liais; gi, jei mes jų turėsime,! 
mes turėsime ir kas mūsų bend 
ruosius laisvės reikalus parems.;

Tikėkime, kad LB apylinkės 
valdyba ir visa lietuviška vi-' 
suomenė šias ansamblio pastan i 
gas visomis galimomis priemo-1
nėmis parems. • • -r-[Naujasis I estamentas-1 

Mokykb pr.dė.b darbą gventas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS

tai!

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina. 40 centų 

Ją galite gauti

“DRAUG E”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
(I!lllllltll!lllflllllltlllill!!l,l!

Šeštadienį, rugsėjo 14 d., įvy
ko pirmosios pamokos ir tą pa
čią dieną dieną įvyko tėvų susi
rinkimas.

Mokykla šiemet yra tuo lai
mingesnė, kad Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas prel. Valan- 
čiūnas mokyklai paskyrė atski- , 
rą klasę, kurioje ji savistoviai

SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš- į 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

A. A.A
STANISLOVAS
KASMAUSKIS

Oyvt-no Spring I^ake, Mich.
Mirė rugsėjo 3.0 d., 1957, 9

vai. ryto, sulaukęs 85 m. amž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

marti Oenevieve Kasmauskis- 
Sheldon, 7 anūkai: Stevcn, Įfor
minę, VVilliam, Theresė, Je- 
rome, Chrlstine lr Robert ir 7 
proanūkai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Barbier 
koplyčioje, Spring Lake, Mich.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, spalio 3 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Mary’s parap. bažnyčią Spring 
Įsakei Mich.. kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti jdose laidotuvėse.

Nuliūdę: Marti, anūkai ir 
proanūkai.

I.aidotuviij direktorius Don 
Barbier. Tel. Viking 2-1432.

JT

STATYBAI 

IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM

galės tvarkytis.
Šiais metais mokyklai vado

vauja Bronė Gasparėnienė ir mo 
kytojauja Vytautas Muraškaus- 
kas ir Antanas Šileikis.

Kiek liūdnesnis vaizdas iš tė-I v1soWų RflS,q 
vų susirinkimo, į kurį teatvyko 
vos 14 tėvų, ir dar daugiau sle
giančios nuotaikos paliko tai, 
kad nepavyko sudaryti bertt tri
jų asmenų tėvų komiteto.

Mes daug rašėme ir dar dau- j 
giau šnekame patriotiniais rei-: 
kalais, bet, kai reikia konkre- j 
čiam darbui- žmonių, neatsiran-! 
da kandidatų.

Reikia manyti, kad šis trūku
mas greitai bus pašalintas, bet 
pats įvykis liks ryškiu įrody
mu, kad mes mokame didžiai už 
simoti, žodžiais kalnus verčia
me, kurie mūsų darbus visiškai " 
nustelbia.

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

Trumpai

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA

— Pr. inž. Ant. Juozapavičius Geriausios gėlės dėl vestuvių, Han
su šeima iš Toronto atsikėlė į ketM. laidotuvių ir kitų papuošimų. 
g“entaui* nUOla,i"iam |

PADĖKA

A. A.

VERONIKA OVERLING
Mirė rugsėjo 18 <1., palaidota 

rugsėjo 21 d.

Reiškiame nuoširdij tr gilų 
dėkuigumą visiems, kurie sutei
kė mflsų mylimai mamytei pa
skutinį patarnavimą:

Gerb. mūsų dvasios vadams 
už atlaikytas Sv. Mišias ir mal
das koplyčioje lr palydėjimą 
velionės j kapim-s.

Gerb. draugijoms, giminėms 
Ir prletellamn už šventų Mišių 
aukas, gėles Ir maldas.

I^ildot uvlų direktoriui An- 
tbony M. I'hlllips, kuris taip 
maloniai patarnavo liūdesio va
landoje. Taip pat grabnešiams. 
kurie suteikė velionei paskutinį 
patarnavimą.

Dėkojame visiems gimlnėrtis, 
draugams Ir pažįstamiems, ku
rie atsilankė j koplyčią, daly
vavo laidotuvėse Ir pareiškė 
užuojautą mūsų liūdesio Ir 
skausmo valandoje.

Ovcrlln*i> lr Mikšiu šeima

kad ir kiti lietuviai, vietoje toli
nęs! nuo mūsų parapijos, artin- 
tųsi prie jos, nes išsibarstymas 
gresia lietuviškoms parapijoms, 
draugijoms, kultūriniam gyve
nimui ir kt. Jau praktiškai yra 
žinoma, kad toliau gyvenąs re
čiau beatsilanko j lietuviškas pa 
maldas, liętuviškus parengimus 
ir nebepriprašomas imtis kurio 
tautinio darbo, atsikalbinėda
mas, kad toli gyvena. Vietinis

Cicero, III.
Pas Cieero lietuvius

— Stasys Bernatavičius, gyv. 
1513 So. 48 Ct., laimėjo I pre
miją Lincolno tipo barzdų augini 
mo konkurse, kuris įvyko Cice
ro miesto šimtmečio sukakties 
minėjimo proga. Jis gavo 50 dol. 
premiją.

— Mintautas Sodeika, baigęs 
vasaros semestrą Illinois un-te, 
Urbanoje, gavo bakalauro laips
nį.

— Cicero lietuviai gražiai pa
sirodė šio miesto 100 metų su
kakties minėjimo proga suruoš
tame parade, įvykusiame rug
sėjo 22 d. Šiuo paradu buvo už
baigta šimtmečio minėjimo pro
grama.

— Kęstutis Vaičius, šį pava
sarį grįžęs iš Dėdės Šamo ar
mijos, išvyko Urbanon toliau 
tęsti anksčiau pradėtas studi
jas.

— “Cicero Life” laikraštis 
miesto 100 metų sukakties mi-

nėjimo proga išleido sukaktuvi
nį leidinį, kuriame gražiai apra
šyti ir vietos lietuviai. E. š.

i lllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio VardinesI
! tai gražiausia dovanu tnūat,

mažiesiems skaitytojams Meili j
į tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
i dail. VI. Stančikaitės gražios- iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity I 

j cojų tarpe Kaina $1.50 

Į žaa.yinue Kuriu au piutgaia aiųsKU,

O K A L G A S ”z 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Visi Pittshuągho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’ū Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos Vynų Pitt.sburglii

II TRANSU' UJAMA
Kiekvieną seknuuUen* nu, 

i:JO Iki 3:00 ^al. p "
'ft STIPRIOS IR dALlMim

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

VlBais reikalais kreipkitės šiuo adre 
bu; LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WI,OA. Braddock. Pa

JOSEPH KNITCNAS
Gyveno 6151 S. Kedvale Ave.

MlrS rilKKėjo 30 d., 1957. su- 
luukęa 4(1 m. uriižiauH.

Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvai Juozapas ir Ona Knltū- 
nai. sesuo Sophie Benesh, Svo- 
gi-ris Krank, lėta Petronėlė 
Simui ienė. 3 pusbroliai: Frank. 
ir John Schultz, Edward Knl- 
tūnas, 3 pusseseres: Chariotte 
Sota-zak, Bernice ir Adelė, kiti 
giminės, draugai lr pažįstami.
• Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western ave.

lmidotiivės jvyks penktadienį, 
spalio 4 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią., ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų, 
bus nulydėtas į .šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai ir sesuo
Laidotuvių direkt. A. Petkus 

ir Sūnus. Tel. Gllovehill 6-2345

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 

Tei — CEdarcrest 3-6335 j
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

A. | A.

JONUI BORTVEKUI staigiai mirus, 
jo žmonai ANTANINAI ir dukteriai DARATAI skau
daus liūdesio ištiktoms, širdinga užuojautą reiš
kiame!'

Stamiordo ir Apylinkės 
Lietuvių Moterų Ratelis.

PRANCIŠKUS JUŠKA
Gyveno 3347 So. Lituanica Ave. Tel. Y A 7-2951
Mirė rugsėjo 29 d„ 1957, 9 vai. vak. Gimė Lietuvoje, 

Kilo iš Šakių apskričio ir parapijos. Krutulių kaimo Ameri
koje išgyveno 45 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Žemai
tytė); brolis Juozas, brolienė Veronika; 2 pusbroliai Jurgis 
Juškaitis ir Tamošius Vaičiūnas, švogeris, kun. Vaclovas Vai
čiūnas, gyv. Piet. Amerikoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Sofčikas, jos vyras, Juoza
pas ir duktė Zofija Pečiukaitienė su šeima.

Priklausė Šv. Vardo Draug., Apaštalystės Maldos, ir 
Bridgporto Namų Sav. Draugijoms.

Buvo garbės na rys-rėmė jas sekančių: Šv. Kazimiero Vie
nuolyno; Seselių Pranciškiečių; šv. P.M. Nekalto Prasid. Se
selių Vienuolyno; Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių Vienuolyno;

| T.T. Jėzuitų ; T.T. Seleziečių T.T. Marjonų; T.T. Pranciškonų; 
ir Labdarių Sąjungos Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks ketvirt. spal. 3 d.., iš kopi. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kuprioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Prašome gėlių nesiųsti.
. Nuliūdę: Žmona ir brolis

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. YA, 7-3401.

TROOST - PACHANKIS MONTMENTS
JOHN W PACHANKIS (PATCH). Vlce-Pre«ldent

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

3

<0

| paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpinant* 
u ansportaci ją antomoMllu.

Atdara kitądien lr •ekmadienlaln nuo » vai ryto iki b vai. popiet

IŠHIRINKITF DAHAK — HCH PASTATYTA KAPINIŲ DIRNOfVSt 
JOKIO IMOK|JPMū> •JT'M'IK ęjarnp KAPYNIČl MF.NŪJB

įkaitykite ir platinkite dienrašti “Drauge’

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tlamą, kuri* gyvan* kitOM miesto dalyse; gausime 
koplyčią ardau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE

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

TOvmhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- Jgy ‘^es ^ur’me koplyčias!

irimą, dieną ir nak- Ik v s o s e Chicagos ir.

1 tį. Reikale šaukti 
I mus.

Roselando dalyse ir t 

tuojau patarnaujame, i

PETRAS BIELIŪNAS
^348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayetto 3-8572

ANTANAS M? PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel Y.Ards 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
859 We«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. H AISTEI) STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F BUKAUSKAS
IOS21 S. MICHIGAN AVE. Tel. COtnmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1133 1139

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

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

STEPONAS C LAOKAWICZ
2424 W. 69t.h STREET REptihlit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672
" VANCE FUNERAL HOME
1424 S 50th Ave Ol.yntpir 2-5245 ir TOvvnhall 8 968~

i

I
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X Pearl Banauicz, 7147 So. , 
Rockwell, plačiai žinoma veikė
ja ir stamci gerų darbų rėmė
ja ir visų vienuolynų amžina 
narė savo mirusį vyrą a. a. į 
Ludviką įamžino paaukodama 

! $100 ir tapo abu amžinais na
riais Sv. Pranciškaus vienuoly
no Seserų rėmėjų organizaci-1

X A. a. Pranciškus Juška lai- jojt Seimas įvyks spalio 6 d.į 
dojamas rytoj ketvirtadienį. 8 §v. Jurgio parap. salėje, 
vai. 30 min. iš Šv. Jurgio para
pijos bažnyčios. Velionis mirė Taip pat Pearl Banavvicz pa- 
sekmadienį 9 vai. v., pasirgęs aukoJ° $25 Labdarių namams, j 
ilgesnį laiką ir pergyvenęs sun- ^°8 vardas bus įrašytas į plytą, 
kesnę operaciją, savo žmonos kur* bus įmūryta į Labdarių 
Antaninos rūpestingai dieną Į nauJ4 priestatą.
naktį slaugomas. Velionis buvo Labdarių banketas įvyks spa- 
uolus lietuviškose draugijose, lio 20 d. Conrad Hilton viešbu- 
mylėjo lietuvišką spaudą, buvo tyje.
nuolatinis Draugo skaitytojas, P. Banavvicz yra ilgametė Į
gausiai rėmė gerus darbus ir “Draugo” skaitytoja ir stambi
buvo amžinuoju nariu-rėmėju gerų darbų rėmėja.
lietuviškų vienuolynų. Buvo la- v . . •,. . x Cicero miesto ilgametis
bai gero budo ir net ligos metu . . , . „ ... ..., ..... vietos gyventojas Feliksas Mi-
visus sunkumus kantriausiai pa- , ... ... ..., ... ..... ....... . kalajunas mirė ir praeitą ket-1

Chicagos Mayoras Richard J. Daley sveikina adv. Kon
stantą J. Savickus naują miesto tardytojo pagelbininką. 
Drauge stovi 12-to Wardo viršininkas Theodore Swinarski.

CHICAGOS ŽINIOS

IS ARTI IR TOLI

kėlė. Velionies gailisi visi, kurie 
tik jį pažino.

X Akt. Vitalis Žukauskas pa
ruošė visai naują humoristinę 
programą iš Vilniaus krašto lie
tuvių gyvenimo lenkų okupaci
jos ir vėlesniais laikais, šią jo 
programą • kiekvienas tautietis 
galės išgirsti šį šeštadienį 7:30 
vai. vak. Lietuvių auditorijos 
salėje, 3133 So. Halsted St. Kas 
nori patogiau praleisti šį links- 
mavakarį, gali iš anksto užsisa
kyti staliukus šiuo adresu: A. 
Dundulis, 2428 S. Lawndale 
avė., tel. CR 7-6710. Skambin
ti nuo 7 iki 10 vai. vakarais.•

x Vienas čekų kultūrininkas,
p. Van, kan. Z. Ignatavičiaus 
paprašytas, “Draugui” atsiuntė 
aštuonius brangakmenius. Mi
nėtas geradarys yra didelis lie
tuvių draugas, pirklys iš Rio 
de Janeiro; jam Rio de Janeiro 
lietuviai yra dėkingi už lietuviš
kų reikalų rėmimą ir nekartą 
parodytą prielankumą.

X Dail. Ant. Rūkštelė Chica
goje su šeima apsigyveno 5332 
So. Maplewood avė. Chicagoje 
dailininkas planuoja atidaryti 
meno studiją, kurioje bus išpil
domi įvairūs meno užsakymai. 
Studija bus adresu 3322 South 
Halsted St. Vietą tai studijai 
prielankiausiom sąlygom duoda 
prekybininkas J. Karvelis.

X Inž. A. Didžiulis pradedan
tiesiems ir projektuotojams 
rengiamų kursų vedėjas, persi
kėlė į 1824 S. 61 ct., Cicero 50, 
UI. Kaip buvo skelbta, kursais 
besinaudojantys užsirašo iki 
spalio 5 d. augščiau minėtu ad
resu.

X Solistė Prudencija Bičkie
nė išpildys įdomią programą 
Jaunimo centro atidarymo iš
kilmėse, kurias ruošia tėvai jė
zuitai spalio 6 dieną lygiai 3 v., 
5600 South Claremont Avenue, 
Chicagoje. Įėjimas į atidarymo 
iškilmes yra nemokamai.

X Dr. Bačinskienė, Cicero 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
narė, pirmoji iš tarybos narių 
savo dešimtį pažįstamų įregist
ravo nariais į Liet. Bendruome
nę. Tarybos narė A. Juškienė 
įregistravo keturis naujus na
rius. Juda ir,kiti tarybos na
riai.

X Mary Jamen, gyvenanti 
prie 18 ir Union avė., susižieda
vo su J. Jonušas, 560 W. 18 
st. Vestuvės bus lapkričio 23. 
d. 3 vai. p. p. Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioj.

X Stein Textiie Co. krautuvė, 
1306 So. Union Avc., bus užda
ryta šį sekmadienį, spalio 6 d.

X Krank Bandekis guli po 
sunkesnės operacijos Veteranų 
ligoninėje, 820 S. Damen avė. 
Artimieji tikisi, kad greit pa
sveiks.

X P. S. Višniauskų šeima, 
1408 S. 49 ct., Cicero, III., susi
laukė pirmgimės dukrelės.

virtadienį, rugsėjo 26 d., su baž
nytinėmis apeigomis palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Velio
nis buvo ilgametis Raudonos 
Rožės klubo ir Draugystės Lie
tuvos kareivių narys. Padėka 
priklauso P. Skridulienei ir jos 
šeimai, kuri išpildė velionies pa
geidavimą ir pavaišino laidotu
vių dalyvius. Velionis buvo pa
reiškęs: “Man mirus palydovai, 
o ypač grabnešiai, turi būti pa
vaišinti. Aš mirti nebijau, nes 
niekam blogo nesu padaręs.” 
Tiesa, velionis buvo ramaus bū- į 
do darbo žmogus, ilgus metus 
gyveno vienoj vietoj, taipgi lai- ■ 
kėši darbo vietos. Jau buvo iš-, 
ėjęs pensijon. Apie tris metus1 
sirguliavo. Savo atlikai, ilsėkis j 
ramiai.

Chicago bus didžiausias 
pasaulio miestas *

Dr. Pr. Bradley, kalbėdamas 
vieno banketo proga pareiškė, 
kad niekas negali sulaikyti Chi
cagą nuo tapimo didžiausiu 
miestų pasaulyje. Jau ir dabar 
Chicagos augštosiose mokyklo
se yra didžiausios Nobelio pre
mijas laimėjusių asmenų skai
čius, kaip bet kuriame kitame 
mieste. Chicagos Meno institu
tą praeitais metais aplankė 
daugiau žmonių, kaip bet kurią 
kitą meno įstaigą pasaulyje. 
Chicagoje daug daugiau paruo
šiama įvairių tikybų dvasinin
kų, kaip bet kuriame kitame pa
saulio mieste.

Daug mirčių nelaimėse
Chicagoje per pirmus aštuo

nis šių metų mėnesius susisieki
mo nelaimėje žuvo 197 žmonės. 
Pernai metais per tą laiką žuvo 
216, o užpernai — 229. Taigi — 
Chicagoje susisiekimo nelaimės 
mažėja, tačiau visoje Illinois 
per 1957 m. pirmus aštuonis 
mėnesius žuvo 1,350 žmonių, 
pernai per tą laiką — 1,330, o 
užpernai — 1,302, taigi — Illi
nois valstybėje mirtinų susisie
kimo nelaimių skaičius nuolat 
auga.

Suvažinėjo mergytę
Lincoln pradžios mokyklos 6 

metukų mergytė iš tarpo auto
mobilių išlindusi metėsi į gat
vę, skubėdama į mokyklą. Ją 
parbloškė pravažiuojanti maši
na, mirtinai sužeisdama. Auto
mobilį vairavo gydytojas R. To- 
movich, 37 m., kuris ją nugabe
no į ligoninę, bet tenai jau ji 
buvo rasta mirusi. Dr. Tomo- 
vich aiškina, kad mergaitė taip 
arti jo mašinos iššoko, jog jisai 
nespėjo automobilio sustabdyti.

Apsvaigusi mergaitė
Apsvaigusi 13 metų Harper 

Augšt. mokyklos auklėtinė Ju- 
dith Elmore, 13 m. amžiaus, 
policijai pasakojo, kad jai išli
pus netoli namų iš autobuso 
ties California ir 71 gatvės kam
pu privažiavo tamsi mašina su 
dviemis vyrais, kurie ją priver
tė lipti į jų mašiną ir vėliau ap- 

i svaigino smūgiu į galvą. Paleis
ta ji nuklydo į namus Agnės 
Schultz, 744 W. 48 str. ir tenai 
paprašė valgyti. Mergaitė buvo 
apsvaigusi, neatsiminė, kas ji 

p yra, nei kas tikrai su ja dėjosi. 
Ji buvo nugabenta į ligoninę, 
kur išegzaminavus rasta, kad 
ji nebuvo nuskriausta.

Reikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai Įtaisy
ta. Darhas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320 4545 W «3rd St., Chicago 
2b, UI.

Prudencija Bičkiėne
X Rita Garbačiauskaitė, ži

nomo diplomato duktė, medici
nos studentė, prieš porą mene 
sių atvyko į Ameriką iš Šveica
rijos. Aplanko gimines, tyrinėja 
kokie galimumai gydytojams 
įsikurti, apžiūri kraštą. Medici
ną studijuoja Ženevoj, į kurią 
netrukus vėl sugrįš. Rita yra 
gabi sportininkė, ne kartą spor
to rungtynėse garsinusi lietuvių 
vardą. Šiuo metu ji lankosi Chi
cagoje.

X šv. Teresės draugija pado
vanos didelę marmorinę Šv. Te
resės statulą naujai parapijos 
bažnyčiai. Ateinančiame susirin
kime matysime pavyzdį statu
los, kuri dabar yra gaminama 
Italijoje.

Kviečiame Dalyvauti
Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai kviečia dalyvauti lietuviš

kąją visuomenę naujai pastatyto

JAUNIMO CENTRO ATIDARYMO IŠKILMĖSE
kurios įvyks šią metą spalią 6 dieną, 3 valandą po pietų, 
6600 South Claremont Avenue, Chicago 36, Illinois. 
Įėjimas nemokamas.

Programoje: iškilminyas atidarymo aktas ir turi
ninga koncertinė dalis.

TĖVAI JĖZUITAI

ITALIJOJE
— Pasaulinis katalikių mote

rų kongresas. š. m. rūgs. 29—30 
ir spalio 1—4 d. d. Romoje vyks
ta pasaulinis katalikių moterų 
kongresas. Kongresą organi
zuoja Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų unija. Šiai 
unijai priklauso 60 tautinių or
ganizacijų, kurios apjungia 36 
milionus katalikių moterų pen
kiose pasaulio dalyse. Kongreso 
tema: “Katalikės moters misija 
ir modernusis pasaulis”. Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organiza- 

‘cijų Sąjunga (PLKOS) ruošiasi 
!į šį kongresą pasiųsti savo at

stoves. Lietuves katalikes at
stovaus G. Vaitekūnaitė-Kaneb 
(iš JAV) — PLKOS centr. val
dybos vicepirmininkė ir B. Šle- 
petytė-Venskuvienė (iš Pary
žiaus) — PLKOS atstovė prie 
Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijų unijos.

AUSTRALIJOJ
— D. L. K. Gediminas turėjo 

septynis sūnus. Iš vyriausiojo jo 
sūnaus Nerimanto kilo didikų 
Galicenų šeima, kuri buvo labai 
įtakinga Rusijoje 17—18 šimt
mečiuose. Galicenai save laikė 
Lietuvos sosto įpėdiniais.

Galicenų šeima į Vakarus pa
bėgo po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro, Rusijoje siaučiant komunis
tams. Lietuvos sosto preten
dentu tada save laikė kunigaikš. 
Aleksandras Galicenas, kuris 
mirė prieš trejetą mėnesių. Šiuo 
metu pretendentu yra kunigaikš
tis Dimitry Aleksandrovič Gali
cenas, kuris dabar gyvena Pa
ryžiuje.

Kadangi kunigaikštis Dimitry 
vaikų neturi, jo įpėdiniu, o tuo 
pačiu ir pretendentu į Lietuvos 
sostą yra Jurka Galicenas. Jur- 
ka Galicenas yra stambios fir
mos Galizene & Partners Ltd., 
International Public Relations 
Consultants, Londone šefas. Jis 
reikalais neseniai lankėsi Aust
ralijoje ir davė interview “Mū
sų Pastogės” atstovui.

Jurka Galicenas nurodo, kad 
jo šeimos kilmė ir heraldika yra 
patvirtinta neužinteresuotos or
ganizacijos “Union de Noblesse 
Russe” Paryžiuje leidinio “Des- 
cendants de Gedimin”.

Kunigaikštis Jurka paneigė 
bet kokias ambicijas į Lietuvą 
iš savo šeimos pusės, nurodyda
mas, kad visa tai tėra “heraldi
ka ir sentimentai”. Ant savo 
kairės rankos piršto jis nešioja

žiedą su mūsų Vytį labai pri
menančiu herbu, tik raitelis yra 
su karūna. Jurka Galicenas yra 
labai gerai informuotas Lietu
vos reikalais. Laikraščio ben
dradarbiui jis pareiškė:

"Aš nuoširdžiai linkiu lietu
viams atkovoti Lietuvos nepri
klausomybę ir gyventi ir tvar
kytis kaip savitam tautiniam 
vienetui suvereninės valstybės 
rėmuose.”

— Australijos Lietuviy Ben
druomenės savaitraščio “Mūsų 
Pastogės” kas metai rengiamas 
Spaudos balius Sydnėjuje jau 
tapo gražia tradicija. Galima 

, teigti, kad Spaudos balius pasi
darė vienu iškiliausių draugiji
nių įvykių Sydnėjaus lietuvių 
tarpe.

Sydnėjaus Spaudos balius ir 
šiais metais praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kulminaciniu ba
liaus tašku galima laikyti spe
cialaus laikraščio “Jūsų Pasto
gė” išleidimas.

— Adelaidės Lietuviy sąjun
ga jau nupirko namus netoli 
miesto centro. Namai — buvu
si Baptistų bažnyčia — turi 
400—500 žmonių talpinančią sa
lę, du mažesnius kambarius ir 
virtuvę su visais įrengimais.

Namai kainuoja 6,500 svarų 
(apie 13,000 dolerių). Adelai
dės Lietuvių Sąjunga tokios su
mos savo kasoje dar neturi ir 
todėl turės būti užtraukta ipo- 
tekinė paskola.

Tikimasi, kad naujuosiuose 
Lietuvių Namuose susikoncen
truos visas lietuviškas Adelai
dės veikimas.
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“Perskaitęs šią knyga. nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra kaip tik tokia knyga, kurią' 
j skaitydamas džiaugsiesi sodriu, I 
| savitu ir nepakartojamu stiliumi, I 
' savo kontrastais intriguojančia į- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytųjų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Ši novelių rinkinį galit įsigyti
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St.,
Chicago 29, UI.
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KAS KĄ IR KUR
— De Paul universiteto lietuvių 

klubo susirinsimas jvyks ketvirta
dienį, spal. 3 d. Susirinkimas vyks 
64 E. Lake St., 17 augšte, Men‘a 
Lounge. Pradžia 7 valandą. Visi 
klubo nariai ir kiti studijuoją De 
Paul universitete yra maloniai 
kviečiami susirinkime dalyvauti ir 
vėl įsijungti į klubo veiklą.

— ftv. Jurgio parapijinės mo
kyklos, lituanistinės klasės moki
nių tėvų susirinkimas įvyks š.m. 
spalio mėn. 6 dieną, sekmad., 12 
vai. (tuoj po pamaldų) parapijos 
salėje.

Bus valdybos rinkimai ir kiti 
svarbūs reikalai. Prašome visus tė 
vus būtinai dalyvauti.

Tėvų komitetas

— ftv. Kazimiero seserų rėmėjų 
2 skyrius kviečia susirinkimą spa
lio 4 d. šv. Jurgio parapijos nau
joj salėj. Susirinkimas įvyks apie 
8 vai. v. tuoj po pamaldų. Susi
rinkime bus aptarta Bingo vaka
ro klausimas ir kiti reikalai.

Valdybe
— Dr. Z. Danilevičius skaito vi

suomenei paskaitą šiandien 8 v. v. 
Vyčių salėje apje gvdytojo ir vi
suomenės santykius.

Užsimušė nukritęs nuo 
stogo

Fritz Rasmussen, 58 m. am
žiaus stogo dengėjas, pirmadie
nį nukrito nuo stogo naujai sta
tomos mokyklos ties Karlov ir 
Belmont gatvėmis, užsimušda- 
mas nukritęs ant cemento grin
dų. Policija mano, kad jisai nu
alpo ir netekęs pusiausvyros 
nukrito.

Vagi; kitus vagimis vadina
Orville Hodge, kuris yra lai

komas kalėjime už stambius 
Illinois iždo išeikvojimus, Chi
cagoje kriminaliniame teisme 
pareiškė, kad daugiau kaip mi- 
lioną dolerių, kuriuos laikoma 
jis pasisavinęs, esą, tikrumoje 
kiti paėmę ir jis tam turįs įro
dymų.

To buvusio Illinois audito-1 
riaus padėtis sunkėja, kadangi 
iškilo nauja byla: buvusieji 
First State Bank of El.mwood 
šėrininkai prieš jį ir prieš 24 
kitus iškėlė bylą, reikalaudami 
$6,000,000 nuostolių, susidariu
sių jiems kai Hodge ir kiti jų 
banką 1953 m. uždarė.

Sugavo plėšiką per 
35 minutes

Ginkluotas plėšikas pagrobė 
$5,170 iš Pirmo Nacionalinio 
banko Dundee. Du vieškelių po- 

, licininkai jį sugavo per 35 me- 
nutes, pastebėję ūkyje apie pen
kios mylios nuo Dundee. Suim- 

, tasis plėšikas — James Gornick,
(25 metų amžiaus. Pinigus jis 
(pagrobė grasindamas ginklu 
banke buvusiems 10 asmenų.

, Kasininkė net apalpo, pamačiusi 
1 revolverį plėšiko rankose. Plė
šikas pabėgo automobiliu, kuris 

i buvo pastebėtas ir apie tai bu
vo pranešta policijai, kuri vyru
ką greit sudorojo.

Perstatys dalį miesto 
šiaurėje

Chicagos Miesto tarybos Pla
navimo ir Butų komitete disku
tuojamas sumanymas nugriauti 
pastatus šiaurinėje miesto da
lyje i rytus nuo La Šalie ir abie
jose pusėse Clark gatvės tarp 
Division ir North. Ten numato
ma pastatyti butus, kuriuose 
sutilptų apie 1,500 žmonių ir 
dar būtų komercinių įstaigų.

Pabrangs automobilių 
apdrauda

Apie 300 apdraudos bendro
vių Illinois valstybėje siekia pa
kelti apdraudos mokestį už au
tomobilius. Numatoma, kad 
apdrauda nuo Naujų Metų ga
linti pabrangti net arti 33%.

Opiumas pas padavėjus
Du kinai, restorano padavė

jai, nubausti sunkesnėmis baus
mėmis, kai pas juos buvo rasta 
heroino ir opiumo už $58,000. 
Vienas jų — Moy Yook Tong, 
54 m. amžiaus, gavo 10 metų 
kalėjimo, nes jau sugautas tre
tį kartą nusikalstant, o kitas — 
Look Qui Soon, 48 m. amžiaus, 
gavo penkis metus kalėjimo.

Aziatiška sloga plečiasi
Dr. Herbert Ratner, Oak 

torius, mano, kad už penketos 
dienų aziatiška sloga nusiaubs 
Parko viešosios sveikatos direk- 
Chicagą. Oak Parke jau serga 
kas dešimtas gyventojas, iš 
viso apie 6,000 ir dar numato
ma, kad susirgs apie kitatiek.

Pirmadienį pastebėti didesni 
susirgimai sloga Chicagos mo
kyklose. Laboratorijose daromi 
tyrimai, siekiant nustatyti, ar 
tai bus aziatiška sloga.
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Skelbtis “DRAUGE" ąpelmoka, 

nes iis vra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimų kai
tra prienama visiems.

Hartford, Conn.
Pradėjo veikti mokykla

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas sušaukė visuotiną tė
vų susirinkimą, po bažnyčia 
rugsėjo 22, kuriame malonėjo 
apsilankyti prel. J. Ambotas. 
Jis, kaip klebonas sveikino tė
vus, kurie vis dar rūpinasi lie
tuvybe ir prašė daryti viską 
kas reikalinga, o iš savo pusės 
pažadėjo ne tik mokyklos patal
pas, bet ir kitokią visokią pa
ramą. Susirinkusieji džiaugs
mingai priėmė klebono prel. J. 
Amboto tokį gyvą pritarimą ir 
jam, gausingai plojo.

Susirinkime nutarta, kad pa
mokos prasidės 28 rugsėjo ir 
tęsis iki vasaros šeštadieniais 
9—12 valandomis. Taigi, nuo 
šių metų bus mokoma jau po 
3 valandas. Naujai išrinkta
sis tėvų komitetas, Dragū- 
nevičius, Giedraitis, Janukevi- 
čius, Norkūnas ir Pilvelis, jau 
pradėjo darbą, šiais mokslo 
metais bus ne 3, kaip iki šiol, 
bet 4 grupės, kurioms moky- 
tojaut sutiko prityrusios pedago 
gės: B. Jucėnienė, K. Nenor- 
tienė, A. Skrupskelienė ir E. 
šerkšnienė. Įdomu ir tai, kad 
jau 3-čios kartos amerikiečiai 
siunčia savo vaikus išmokti lie
tuvių kalbos. Pav. Pinkau ir 
kt. Už mokslą tėvai mokės tik 
po $10 per metus, nežiūrint 
kiek vaikų iš tos šeimos lankys 
mokyklą.

Prašoma visus Hartfordo ir 
apylinkės lietuvius siųsti savo 
vaikus į šeštadieninę mokyklą, 
kur bus mokoma lietuvių kal
bos, dainų ir vaidinimų. Visais 
smulkesniais reikalais galima 
šaukti telefonu: CH—6-7741

Gijus

Providence, R. L
Gegužinė

Spalio 13 d. čia yra ruošiama 
gegužinė su didele menine prog
rama, kurią atliks Providence 
Šv. Kazimiero parapijos ir Wor- 
cesterio Meno Mėgėjų Ratelio 
chorai, vadovaujami vargoninin 
ko Jono Beinorio. Šie abu su
jungti chorai sudaro viso 76 
dainininkus, kurie jau yra šau
niai pasirodę. Manoma, kad ne
trukus čia rytuose pradės reikš 
tis ne silpniau, kaip dainaviečiai 
Chicagoje ar čiurlioniečiai Cle
velande.

Juokas yra saulė, jis 
žiemą iš žmogaus gymio.

—V.

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

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

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

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukstaite................

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. IJetuvių Beletristikos Anto- 
k.tdja 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.

y?

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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

I


