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Bulganinas ir Chruščevas žadėję, 
paleisti visus vokiečius 

BONNA ,rugs. 15. — V. Vokietijos delegacija sugrįžo iš Mas
kvos įsitikinusi, kad Sov. Rusijos vadai įvykdys nerašytą susitari
mą ir paleis namo visus Sov. Rusijoje įvairiose formose sulaikytus 
vokiečius. 

Rašytas susitarimas liečia tik 
diplomatinių santykių užmezgi
mą ir pasikeitimą ambasado
riais. Tas susitarimas įsigalios 
Sov. Rusijos augšč. tarybai ir V. 
Vokietijos parlamentui bei vy
riausybei patvirtinus. Šiandien 
V. Vokietijos kabinetas bus pa
informuotas apie Maskvos pasi
tarimus. 

Susitarimas padarytas laiškų 
forma 

• 
Ee bendro komunikato, kurį 

pasirašė Bulganinas ir Adenaue-
ris, abiejų vyriausybių galvos 
pasikeitė identiškais laiškais, ku 
riuose reiškiama viltis, jog dip
lomatinių santykių užmezgimas 
padės sustiprinti abipusį susipra 
timą ir bendradarbiavimą Euro
pos taikos ir saugumo labui .JBul-
ganinas savo laiške pažymi, kad 
Sov. Rusijos vyriausybė mano, 
jog santykių užmezgimas padės 
išspręsti visą Vokietiją liečian
čias svarbias problemas, jų tar
pe ir Vokietijos sujungimo pro
blemą. . 

Susitarimas dėl belaisvių 
nerašytas 

Apie belaisvių ir kitų vokie
čių paleidimą nė viename rašy
tame dokumente nekalbama, bet 
ir Adenaueris ir Sov. Rusijos kai 
bėtojas Iljičevas (užsienio rei
kalų ministerijos spaudos šefas) 
pareiškė, kad susitarimas apima 
ir šį klausimą. Adenaueris vakar 
grįžęs aerodrome pareiškė, kad 
Bulganinas pažadėjo vokiečius 
paleisti ir paleidimo procedūra 
gal jau yra prasidėjusi. 

Vokiečiai atsisakė kitų dviejų 
sąlygų 

Taigi Bonna sutiko užmegzti 
su Maskva dipl. santykius tik 
vieną sąlygą pažadėjus įvykdyti 
— kitų dviejų sąlygų Maskva ne 
priėmė ir vokiečiai nusileido. Jos 
yra šios: Vokietijos sienos dabar 
laikinos ir jos galutinai fiksuoja
mos taikos sutartyje; V. Vokieti
jos vyriausybė kalba už visus vo
kiečius, kas reiškia, jog diploma
tinių santykių užmezgimas ne
reiškia nė R. Vokietijos vyriau
sybės pripažinimo nė Vokietijos 
padalinimo įteisinimo. 

Šiuos du reikalus Adenaueris 
išdėstė Bulganinui adresuotame 
laiške, bet negavo ir greičiausiai 
negaus Bulganino atsakymo. 

Nėra slaptų susitarimų 

Išvykdamas iš Maskvos Ade
naueris spaudos atstovams pa
reiškė, kad nepadaręs su Rusija 
jokio slapto susitarimo ir nepa
žadėjo atsimesti nuo įsipareigo
jimų, išplaukiančių iš V. Vokieti
jos priklausymo Atlanto paktui 
ir V. Europos Unijai. Nuo tų 
paktų atsimesti jis net nebuvęs 
prašytas. 

Balionai ir tremtiniai 
Kad abipusiškumo vaizdas bū

tų pilnas, paskutiniame posėdyje 
Molotovas prašę3 vokiečius su
drausti propagandinių balionų 
laidymą iš Vokietijos anapus ge
ležinės uždangos ir padėti grą
žinti Rusijon ir satelituosna vo
kiečių per karą Vokietijon išvež
tus rusus ir kitus sovietų pilie
čius. Čia Molotovas turėjo galvo
je visus tuos sovietų okupuotų 
ar kitaip kontroliuojamų kraštų 
žmones, kurie negrįžta į savo tė

vynes bijodami persekiojimo ir 
sunaikinimo. 

Bonnoje vakar patikimiausias 
šaltinis tvirtino, kad tvarkant vo 
kiečių belaisvių paleidimo klau
simą nereikės maišyti R. Vokie
tijos atstovo, ko Adenaueris ne
norėjo ir ko buvo išvengta sovie
tams nusileidus. Taipgi sutarta, 
kad prasidės kalbos apie Vokie
tijos sujungimą tuojau, kai tik 
bus pasikeista ambasadoriais. 

Kunigy seimas 
Kunigų Vienybės seimas šie

met vyko Scrantone, Pa., kun. 
Baltusevičiaus globoje. Dalyva
vo apie 60 kunigų, pustuzinis pre 
latų ir vyskupas Brizgys. 

Pamaldos įvyko šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčioje. Šv. Mišias at
našavo prel. P. Juras, asistavo 
kun. Rimšelis ir kun. Čyvas. 

Seimui pirmininkavo prel. J. 
Balkūnas, padedamas kun. J. 
švagždžio. Sekretoriavo kun. St. 
Raila ir kun. Balčys. 

Rezoliucijas redagavo kun. St. 
Petrauskas, kun. Čyvas ir kun. 
Budreckis. 

Nominacijų komisijoje buvo 
kun. Katauskas, prel. Albavičius 
ir J. Čepukaitis. 

Paskaitą skaitė kun. V. Gi
džiūnas, pranciškonas. 

Mirė kun. Inčiūra 
Pereitą šeštadienį palaidotas 

kun. Jurgis Inčiūra, ilgametis 
Kingstono (Pa.) klebonas. Buvo 
gimęs 1882 m., kunigu įšventin
tas 1908 m. 

Sutikęs pasitraukti 
Maroko sultonas 

Belaukiant kalinių, Washingtono 
atsakymas dabar neigiamas 

Anglijos didysis kreiseris Vaagnard, čia matomas Gibraltaro sausame doke, išimtas iš aktyvios tarny
bos ir apsaugotas nuo gedimo prijungtas prie kitų dabar nenaudojamų laivų. Tai yra pirmas kartas 
Anglijos laivyno istorijoje, kada aktyvioje tarnyboje neturima ne vieno didžiojo kovos laivo. Šio laivo įgu
la ir jo išlaikymo kaštai skiriami moderniesiems robotiniams ginklams oj>eruoti. (INS) 

PARYŽIUS, rūgs. 15. —- Ma
roko sultonas Mohammed Ben 
Moulay Arafa pasitraukė ir iš
vyks greičiausiai į tarptautinę 
Tanžyro zoną su didele Prancū
zijos pensija. 

Jo vieton dabar bus paskirta 
sosto taryba, kuri sudarys visų 
politinių grupių (išskyrus komu
nistus) ir atskirų nacionalistų 
vyriausybę, su 'kuria prancūzai 
sudarys įvairias sritis liečiančias 
sutartis, nustatančias naujus 
Maroko ir Prancūzijos ryšius. 

Naujasis režimas įpareigoja
mas surašyti Marokui naują kon 
stituciją, kad padarytų sultana-
tą britų tipo konstitucine monar
chija ir aptartų Maroke įsikūru
sių prancūzų teises. 

• Kelių valstybių demokratai 
pareiškė remsią sen. Humphrey 

Vakar atšauktas 
dokeriu streikas 

NEW YORKAS, rūgs. 15. — 
Streiko priemonės griebusis ne
priklausomoji dokerių unijos va
dovybė savo ginčui su New Yor-
ko — New Jersey uostų komisi
ja sutvarkyti vakar buvo pasi
rengusi streiką atšaukti, jei jos 
skundus prieš minėtą komisiją 
ištirtų nešališfka piliečių; komisi
ja ir savo rekomendacijas patiek
tų abiejų valstybių parlamen
tams. 

Tokį pasiūlymą padaręs New 
Jersey senatorius Murray, bet 
komisijos rekomendacijos nie
kam nebūtų privalomos. New 
Yorko dokeriai vakar pasiūlymui 
pritarė ir streikas sustabdytas. 

• Vakar prie New Yorko nu
krito kariškas lėktuvas ir žuvo 6 
įgulos nariai. 

Europa, Rusija ir Amerika 
LONDONAS, rūgs. 15. — 

Kiekvienas žino, kokie stiprūs ry 
šiai riša D. Britaniją ir Ameriką, 
nors kaikurie Bevano šalininkai 
norėtų daugiau į Maskvą sukti. 

Gerai žinomas „The Daily Ex-
press" žurnalistas MacColl nese
niai pažymėjo, f a d nuo 1945 m. 
Amerika budriai saugojo Euro
pos reikalus, siuntė jai daugybę 
dolerių ūikiui stiprinti ir seniai 
pamojo ranka į izoliacionizmo 
teoriją, siųsdama savo karius net 
į Angliją. 

Amerika ir 1951 m. atėjo Eu
ropai į pagalbą, atsiųsdama ge
riausią savo karį organizuoti ka
rines pajėgas, kad jos pajėgtų su 
laikyti raudonuosius, jei jie būtų 
pasiryžę brautis į vakarus. 

Egzilinis lenkų premjeras buvęs 
Varšuvos agentų šantažo auka 

NEW YORKAS, nigs. 15. — Į Lenkiją sugrįžęs tremtinių 
pilsudskininkų vadas ir trijų savaičių senumo Lenkijos egzilinės 
vyriausybės premjeras bus buvęs komunistų agentas ir šantažo 
auka. 

Taip tvirtina čia vakar atvykę 
iš Londono Adam Ciolkosz ir 
Zbygnew Stypulkowski, lenkų 
tautinės vienybės tremtyje tary
bos nariai. Sugrįžęs pareitą sa
vaitę į Varšuvą „premjeras" va
dinasi Hugo Hanke. Jis jau kal-

GENEVA, rūgs. 15. — Vakar atnaujinti JAV — Kinijos pasi
tarimai dėl antrojo darbotvarkės punkto ir išgirstas kom. Kinijos 
atstovo prašymas, kad pasitarimus perimtų užsienio reikalų mi-
nisteriai. 

JAV ambasadorius Johnson 
suprato, kad kom. Kinijos amba
sadorius Wang pasiūlė visus „ki
tus klausimus", tuo vardu pažy
mėtus antrajame punkte amba
sadorių pasitarimui skirtoje dar 
botvarkėje, atiduoti svarstyti 
augštesnio rango pareigūnams. 
Po ambasadorių augštesni yra 
tik užsienio reikalų ministeriai, 
todėl išeitų, kad Peipingas pa
prašė Foster Dulles ir Chou En -
lai konferencijos visiems Kinijos 
— Amerikos santykiams aptar
ti. 

Suprasta taipgi, kad toji kon
ferencija turėtų vykti Genevoje 
ir labai greit — kaip galima grei
čiau. 

JAV ambasadorius atsakęs, 
kad pirmasis ambasadoriams 
skirtas sutvarkyti klausimas ne
sąs dar iki galo išvestas, todėl 
jis negalįs sutikti kalbėti apie 
kitus klausimus, ypač apie nau
jos konferencijos organizavimą. 
Nors Peipingo atstovas pasakė 
kad visi amerikiečiai iš Kini jos ' G r a c i j a yra teisėta ir bažny-
bus išleisti, tačiau dar niekas iš IČ10s sluogsniai jau painformavę 
ten negrįžo i r nežinoma kaip i r . aP»e konsekracijos įvykimą. Bet 
kada grįš. Net 19 asmenų pavar- d*ugiau tuo reikalu ką pasakyti 
džių kinai nėra identifikavę i r nenorėta, nes dar per anksti 
pažado nedavę jų paleisti. O kur spręsti* ar komunistų taktika baž 
dar Korėjos karo belaisviai? n y č i o s atžvilgiu ima keistis ge-

Todėl Peipingo ambasadoriui j r o J o n P 1 1 * ^ Atsargumą diktuo-
pasakyta, kad Dulles — Chou J* ikšiolinė komunistų praktika, 

Su spaudos atstovais kalbėjęs 
Ciolkosz sa'ko, kad šių metų lie-

bėjo per Varšuvos radiją pereitą 'pos 20 d. Hankei buvo pasiūlyta 

nusižudyti gavęs iš Lenkijoje li
kusios žmonos laišką, jog ji su 
vaikais miršta badu ir prašo jį 
grįžti namo. 

šeštadienį, ragindamas lenkus 
grįžti namo ir nesitikėti karo ke
liui į tėvynę atidaryti. Genevos 
„viršūnių" konferencija karą pa
dariusi nebegalimą. 

Atvykę čia du minėti lenkų eg-
ziliniai veikėjai mano, kad Han-

kandidatūrą viceprezidento vie-1 ke bendradarbiavo su komunis
tai. . * * M M V tais nuo 1951 m., kada jis bandė 

Bulganinas ir Adenaueris pasirašo diplomatinių santykių užmezgimo 
susitarimą. Normalių santykių tarp Vokietijos ir Rusijos nebuvo 14 
mttų. * (INS) 

Lenkijos egzilinės vyriausybės 
premjero vieta. Tada jis pasakęs, 
kad prieš duodamas atsakymą 
norįs vykti Prancūzijon į I iurdą 
pamedituoti. „Mes esame beveik 
tikri, — sako Ciolkosz, — kad jis 
Liurde nebuvo, bet susitiko su 
komunistų agentais kur nors ki
tur Prancūzijoje ir gavo įsakymą 
priimti pasiūlymą būti premjeru 
ir greit po to sugrįžti į Lenkiją". 

StypuJkowski pridėjo: „Tai 
yra dalis komunistų propagan
dos susigrąžinti Lenkijon pabė
gėlius po to, kai buvo paskelbta, 
jog nebus baudžiami, jog viskas 
dovanota. Tam tikslui reikėjo, 
kad Hanke būtų premjeras". 

Pereitą savaitę Hanke išvyko 
iš Londono į Romą, o iš ten nu
slydo į Lenkiją. Jo balsas buvo 
girdimas per Varšuvos radiją 
pereitą šeštadienį. 

Čia atvykę minėti lenkų vei
kėjai tvirtina, kad Hankės žygis 
nepaveiks pusės miliono lenkų 
tremtinių nusistatymo kovoti 
prieš Varšuvos režimą. 

Balansas su Sov. Rusija 
Ta proga MacColl žvilgteri ir į 

Europos santykius su S. Rusija 
ir pirmiausia patiekia kreditą: 

Sov. Rusija sutiko trauktis iš 
Austrijos, paskelbė mažinanti 
savo kariuomenę 640,000 vyrų, 
pradėjo elgtis smulkiuose rėfka-
luose panašiai, kaip ir dauguma 
normalių civilizuotų kraštų. 

Savaime aišku, kad tai labai 
maža pažanga. Tačiau, jei Rusija 
pasiryžusi gerinti santykius su 
Vakarais, ir tokia pradžia neblo
ga. Ta proga MacColl primena 
Dickenso Skrudžą, kurio pasikei
timas suteikė didesnio džiaugs
mo, nei daugelio malonių žmonių 
pastovus džentelmeniškas elge
sys. 

Debitas didesnis už kreditą 

Žvilgterėjus į debitą, pažymė-
|tini šie faktai: • 

Rusija, panaudodama jėgą, 
prisijungė prie savo imperijos 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai 
buvo 1940 m., kada D. Britanija 
turėjo daug rūpesčių su Hitleriu. 
Net ligi šių dienų sovietai nesu
tinka leisti vakariečiams aplan
kyti šias tris valstybes. 

Rusija diriguoja Lenkijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos ir R. Vokie
tijos komunistinėms vyriausy
bėms su ginklu rankoje. 

Rusija kalba apie taiką, tačiau 
varo antivakarietišką propagan
dą. 

Kalba apie tikėjimo laisvę, ta
čiau persekioja bažnyčias i r ne
duoda veikimo laisvės. 

Baigdamas autorius primena 
Churchillį, kuris pakartotinai 
ragino anglus laikytis geriausių 
savo draugų amerikiečių. Istori
ja rodo, kad šito patarimo nega
lima atmesti, todėl raginama ne-
apsvaigti sovietų rengiamomis 
vaišėmis ir nugėrimais. 

Respublikonų rūpestis 
- ūkininkų pajamos 
WASHINGTONAS, rūgs. 15. 

— Resp. sen. Jenner mano, kad 
pasireiškęs žemės ūkio produktų 
kainų smukimas nepadės respu
blikonams laimėti kongreso net 
ir tuo atveju, jei prez. Eisenho-
weris kandidatuotų. 

Iš žemės ūkio departamento 
paskelbto pranešimo aiškėja, kad 
ūkininkų pajamos už derlių ir gy 
vulius per pirmus šių metų 8 mė
nesius sumažėjo 4 proc. (palygi- Į 

1 nus su 1954 m. tuo pat periedu). | dar Anglijos, Prancūzijos ir Kanados atstovai. 

Vyskupai Vilniuje esf 
konsekruoti legaliai 

Vakar paskelbėme, kad Mas
kvos radijas pranešė apie dviejų 
katalikų vyskupų pakonsekravi-
mą Vilniuje pereitą sekmadienį. 

Tas pat radijas pranešė, kad 
apeigas stebėjo apie 15,000 pa
sauliečių ir apie 30 prelatų, ka
nauninkų ir kunigų. Konsekravo 
Panevėžio vyskupas Kazimieras 
Paltarokas. 

Tas Maskvos radijo praneši
mas, kuriame nebuvo jokio įvy
kio komentaro, sakytų, jeg kon
sekravimui buvo gautas Mask
vos leidimas, tik nebūta tikru
mo, kas parinko kandidatus ir 
kas pavedė atlikti konsekraciją, 
nes nuo to pareina konsekracijos 
legalumas, 

AP agentūra Vatikane pasitei
ravusi skelbia, kad ten patiki
mas šaltinis patvirtino, jog kon-

konferencija perankstyva. 
Peipingo atstovas vakar siū

lęs svarstyti ir ūkinės blokados 
nuėmimą, bet nežinoma, ką tuo 
reikalu atsakė amerikietis. Ki
tas posėdis bus rugsėjo 20 d., kas 
reiškia, jog iškelti klausimai rei
kalingi ilgos konsultacijos su 
Washingtonu. 

Graikijos bažnyčios 
sinodo sprendimas 

ATĖNAI, rūgs. 15. — Graiki
jos ortodoksų bažnyčios sinodas 
pasmerkė Londono konferenciją 
Kipro klausimu kaip „antikrikš-
čionišką sąmokslą pasmaugti se
nos krikščioniškos tautos lais
vę". 

Konferencijoje dalyvavo An
glijos, Graikijos ir Turkijos už
sienio reikalų ministeriai, bet ne 
Talė jo susitarti dėl Kipro salos 
ateities — Anglijos ir Turkijos 
užsienio reikalų ministeriai nesu
tiko, kad Kipro sala dabar būtų 
atiduota Graikijai. 

Kalendorius 
Rugsėjo 15 d.: Septyni Merge-

tės Marijos Skausmai. Lietuviš
kas: Virmantas ir Sartonė. 

O r u Ctilcagoje 
Giedra, temperatūra apie 80 

laipsnių. 
Saulė teka 6:31, leidžiasi 7:02. 

pasižymėjusi įvairiausiais truk
dymais skiriant vyskupus bažny
čios nustatyta tvarka 

Maisto daugiau, bet 
dar daug badaujančių 
ROMA, nigs. 15. — J u n g t 

Tautų Maisto ir Žemės Ūkio Or
ganizacija skelbia, kad pasaulio 
maisto gamyba per paskutinį de 
šimtmetį pakilo 25 proc. Maisto 
gamyba didėjanti greičiau už 
žmonių prieauglį. 

Nežiūrint to pakilimo, vis dar 
milionai žmonių kai kuriose pa
saulio dalyse neturi pakankamai 
maisto, kai kitos pasaulio dalys 
jo turi perdaug. 

Stevemon pirmauja 
PRINCETON, nigs. 15.—Gal-

lup instituto apklausinėjimai ro
dą, kad populiariausias demokra 
tų prezidentinis kandidatas 1956 
metams tebėra A. Stevenson, su
rinkęs 55 proc. balsų. Antroje 
vietoje eina sen. Kefauver su 16 
proc., o po jo gub. Harriman, 
sen. RusseH ir atstovų rūmų pir
mininkas Rayburn. 

• Šeštas amerikietis, per Ko
rėjos karą komunistų nelaisvėn 
patekęs ir repatriacijos atsisa
kęs, pasiprašė leidimo namo vyk
ti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Valstybės departamento kalbėtojas vakar pareiškė, kad 

Maskvos apsisprendimas pripažinti V. Vokietijos vyriausybę diplo
matinių santykių užmezgimu yra lygus prisipažinimui, kad ikšio
linė Maskvos vesta politika Vokietijos atžvilgiu yra nepasisekusi. 
Maskvos politikos pakeitimą nulėmusi vakariečių bloko ir V. 'Vo
kietijos vesta politika. 

— Uraganas HUda palietė retai apgyventą Kubos salos rytinį 
krantą ir įsisuko į kalnus, kur prarado daug savo iėgos. Manoma, 
kad jis Amerikos žemynui nebepavojingas. Bet jau pastebėta nau
jo uragano užuomazga. 

— Harold Stassenas rytoj skrenda pas prez. Eisenhovoerį į 
Denver padaryti pranešimo apie pasitarimus su Sov. Rusija nusi
ginklavimo klausimais. Pasitarimai vyksta Jungi. Tautų nusigin
klavimo komisijos komitete, kur be JAV ir Sov. Rusijos dalyvauja 
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CV išrinkti: Vacį. Kleiza, Vyt. 
Vygantas , E . Orentas, J. Ma
nelis, J. Končius, R. Jonauskaitė 

, . ., . . .. ' ir J. Štuonis. Revizijos komisi-
Tradicija virtusi studentiškoj, idealus oras ir puiki nuotaika - K e b , J

 A L i u . 
stovykla šįmet įvyko Camp Chn poilsiui teikė geras galimybes. « Valait s Nau-
stopher, Bath Ohio. netoli Cle- Popietėmis m a t y d a v o m ė s ir, p i r r a i n i n k u t a p o V ae l . 
velando. Jau pirmadiem, per sportuodavome. Uoliausiai spor-j •> Plačiau anie pareigu pa 
Darbo Dieną, pradėjo mašinos tavo tinklinnikai. Cia g e n a u s ai ^ ' t j k i m ė

 P ^ £ . 
tiedėti s tovyklos rajonan. Cia pasm.de clevelandiecia. nugale- ^ * 
matėme ir bostoniečius, ir new- K Ch.cagą ir N e w Y « k * N u o J £ 
yorkiečius, ir chieagiečius, ir, pa "tautos" nenorėjo atsilikti ir _. * „ . 

širdis. Be t kaip viskas praeina, tą kun. V. Dabušis sukalbėjo ^ J * " " ^ " 1 * • » a B I " M " 
taip ir ba'mė dingo, kuomet vakarines maldas. Bet visi jau- DR. JUOZAS B A R T K U S 
jaun :eji pasijuto beesą tikrai- tė, kad tai dar ne paskutinis GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
šiais nariais. Suskambėjo dai- kartas, kada jie susirenka sto- N O R T H W E S T M E D I G A L C E N T E R 
nos, aidėjo juokas ir linksmai vyklauti. Ate i s kita vasara, bus j ^ « W - ^ ^ ave. c h k ^ 22, DL 

, , • -1 • • _ i _ 1 1 >ai. 1<,«U • 1:30, o • * DD nirmari 
nusiteikęs Ant. Sabaliauskas vi- s tovykla ir vel visi suplauks pa- antrad., ketvirtai, ir pJSLii; 1 1 V 
sus mokė naujų liaudies dainų, ilsėti bei atsinaujinti d v a s i o j e { V & l * i r « a 3 k £ ! L *«"**• « • * • 
sukurtų New Yorko padangėje, ir pasisemti naujų jėgų ateities, 

darbui. 
Nauja valdyba 

Dar ilgai skambėjo dainos tą 
šeštadienis ir sekmadienis bu- y a k a r ą U ū d n i b u y o a t s i l v e i k i n i . 

vo skirtas organizaciniams klau ^ n e d r ą g i a i 0 § § v e r k i ą g l u o 8 . 
s imams nagrinėti ir įvairiems ^ t v e n k i n i o p a k r a n t ė > J į r t y -
pranešimsms. Išklausius prane- U a i d a i n a y o a n a k U e s m d u 

Šimus, išdiskutavus įvairias pro m o j e N e v i e n a m p r i s i m i n ė p a r . 
blemas ir nustačius veiklos g a i - , t i z a n ų d a m Q S 4 ^ ^ toip 

dažnai dainuotos, žodžiai: 

galiau, vieną atstovą iš tolimo- valdžia. Jie bandė savo laimę 
Vedeckas iš N e w Yorko, o infor-
maciios skyrių tvarkys ir "Gau-š ios Nebraakos, kol. K. Almino tmkhmo a.ksteje, tac.au pas.ro- J ^ ^ K a r a -

asmenyje. Prasidėjo triukšmas, de. jog valdyti yra daug leng- * Naujajai 
dainos, juokas ir senų bei naujų v a u negu žaisti. Rezultatas: va ldybai tenka palinkėti 
draugysčių mezgimas. Deja, vi- valdžia pralaimėjo, o stovyklau- d a r b u o t ė s -r sėkmės 
sa tai nutraukė stovyklos ko- tojai pradėjo gauti pavakarius. => 
mendanto Vyt. Valaičio švilpų- Stovyklos vakarais pasireikš-į Važiuojam namo 
kas ir a i t rūs stovyklos vadovo davo visų sričių menininkai. sekmadienio vakare įvyko 
S A S pirmininko Kęst. Keblio į- Vieną vakarą buvo literatūros s t W o a „. s u v a ž i a v i m o u įda-
sakymai. Pasijutome "po vai- vakaras, kuriame susipažinome, g iški lmingą posėdį pra
džia" ir nevienas pradėjo pasilg- su Tetuviškos plunksnos kūrė- _ ^ B a r z d u k a s s u v a ž i a v i -
ti namų. "Merginas tvarkys D. jais. Ketvirtadienio vakaras pa- m Q ^ ^ p i r m i n i n k a 8 ( j a m d a r 

Valančiūtė, berniukams vado- sižymėjo r i m t i m i i r susikaupi- t a l k i n i n k a v o A . L i u l e v i č i u s ) , g a r 
vaus A. Barakam kas, žemės ū- mu. Marijos akademiją ir par- b § g : d i u m a n p a k v i e s d a m a g 

kyje ir valgykloje viešpataus F. tizanų vakarą pravedė Chicagos k u n y p ^ . A t _ k ų F e d e r a c i . 
Palubinskas, jus sporOka i nu-at-ka-' , vadovaujami R. Jonaus- j o g a I i n j s e k r e t o r i U i d r . A . 
teiks R. Žukauskas, meč ius pri- kaitės. Vakaro atmsą nušvietė D a m u š . f j M & , M A g 

iminės "neūžauga' R. Kontrimas, žvakutėmis pasipuošusių s tovyk i r m i n i n k v P a l ū v t K a . 
o man sekretoriaus V. Matusai- autojų eiles, o ty la apgaubė M j i r n a u M 

tytė". Taip sužinoję visą vai- kiekvieną ten buvus,. Svarus i r m i n i n k V a c l Kle- P o s ė . 
džią, vieni nuliūdo, kiti apsi- s tovyklos dvasios vado kun^ V. d ž į o m e t u ^ a m i s t u d a t . k o 

* • " • * • ?.^US>0 z ? d z ! a ! k n t 0 k l f u s y t ° J U pasižadėjimą davė t rys nariai: 
širdyse, švelnia! praskambėjo R g i k š n i u t ė K . J d n i o u j , v t 

part zanų damos ir nevienas min V a , a j t i s S u g i u o ė d ž i u i r 

Pirmoji diena praėjo tvarky- t i m i s s k r a l d ž L i e t u v o s m i š k a i s baigėsi stovykla. Paskutinį kar-

"Aš verkiau parymus tarp
vartėj darželio, 

Kai paspaudęs ranką, tyliai 
išėjai. 

Ašarom sidabro verkė rūtos 
žalios, 

Verkė sutemose skęsdami ry
tai". 

— o — 

(Nukelta į 7 psl.) 

Daug darbo 

mosi ir susipažinimo nuotaiko 
je. Bet tai truko tik pirmąja, 
dieną. Po to visi stojo darban, 

r pievomis. 

Jaunųjų krikštas 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 

Pagaliau vakare visa stovykla nes&u ramiai sšdšti ir naktimis 
, , _ . . , niekoti, nes ju užsisen§Ju«ios žaizdos 

S U S i n n k o p r i e laUZO. P a s i g i r d o niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
r ū q f ū q ž n d ž i a i - " P r n č a n atnr niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi-
rūsius zoaziai. t r a s a u stot, rų l r 8 k a u d i l u i a i z d U t u ž d a k | t e 
te ismas eina" ir daugeliui iš ^EGULO ointmtnt Jų g y d o m o F 
krikštijamųjų apmirė... T ^ I S T P J S S ^ J ' B i j M C 
ties druskos! A r žinai, kas yra':1*- vartokite jas taipgi nuo skau-
, , . ' . ;f. i džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
komendanto mergina ? Klaupkis, | niežsjtma ligos vadinamos PSORIA-

SIS. Taipgi pašalina pei-šfijimą Ilgos 

nes čia suvažiuota ne tik ilsėt :s, Penktadienį stovyklautojai , 
bet ir dirbti. Visas darbas — i- t u r * " ^ c h s ų " vardą labai neri-| 
deologinis pasiruošimas ir per- m a v o i r v i s klaus'nėjo vyres-
žvelgimas ateitininkijos kelio, n i u ^ d r a u & ^ ' k a s y r a " ^ c h s ų " 
nueito per 45 metus, truko ke- k n k š t a s . Deja, atsakymai bū-
turias dienas. Kiekvieną dieną d a v o l a b a i neaiškūs ir jaunie-
tvarkė paskiri asmenys. Kata-1 

b'kų Akcijos nagrinėjimui vado
vavo Vacį. Kleiza, kultūrinės 
minties diskusijoms užuomazgą 
davė R. Kontrimas, tautiškumo 
problemas sprendė A. Vedec
kas, o su visuomeniškumo klau
simais visus supažindino Vyt. 
Vygantas ir Arv. Barzdukas. 
Kiekvieną dieną girdėdavome po 
kelis referatus, paruoštus pačių 
studentų, o kart a* s ir vieną ki
tą paskaitą i i vyresniųjų tarpo. 
Diskusijose gyvai jungėsi dauge 
lis dalyvių, todėl jos buvo na
š ios bei darbingos. Išspręsta 
daug problemų, išnagrinėta ne 
viena tema, pasidalinta plačio
mis mintimis ir prieita konkre
čių išvadų, kuriomis naujoji Cen 
tro Valyba galės grįsti savo 
veiklos darbą. Tenka pripažin
ti, iog ši stovykla buvo beveik 
pati darbingiausią iš ligšiol vy
kusių stovyklų. T e s ą , gal ji 
buvo truputį perdaug apkrauta 
darbu, kas nugąsdino nevieną, 
pirmą kartą atvykusį į stovyklą. 
O tokių buvo gana daug. Iš 80 
stovyklavusių apie pusė buvo a-
biturientai arba neseniai įstoję 
į organizaciją. Tai gražus ir 
v'lčių teikiąs Teiškinys. Pirmų
jų at-kų dvasia randa vis dides
nį atgarsį mūsų jaunamo tarpe. 
Ir nenuostabu, nes šiandieni
niam pasauliui trūksta turinio, 
jis yra pasinėręs tarp dviejų 
pradų — materialistinio ; r dva
sinio. 2mogui re ;kia principų, 
kuriais j is galėtų vadovautis sa
vo gyvenime ir padėti kit'ems. 

Vakarai 

Bet s tovyklon suvažiuota ne 
vien tik dirbti, bet ir ilsėtis. U ž 
paskutinį punktą labai pasisa
kė kolega Algis iš N e w Yorko 
ir todėl j am teks š'ais metais 
vadovauti "mergaičių skyriui". 
O ilsėtis buvo kur. Gražus eže
rėlis, nuostabiai žavinga gamta, 

tą buvo nuleistos J A V ir Lietu
vos vėliavos, paskutinį kartą su
giedotas himnas, paskutinį kar-

NUO U2SI<»ENEJi;SIŲ 
S K A U D A N Č I Ų ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

O V I N G 
A. B E N U L I S atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. S E . 3-2146 
arba BL 7-7075 

1885 CANALPORT 

S O P H I E B A R Č U S 

RADIO PROGRAMA 
II WGES stoties — Banga 1191 

NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 
8:45 Iki 9:10 vai. ryte 

SĖSTA D 8:10 lkl 9:80 ryt* 
PIRMADIENIO vak, nuo 1—8 • . 

SEKMAD. 8:30—0:30 • . r. H stoties 
WOPA — 1490 kll. 

Chicago 29, IU. UEmlock 4-8418 
7121 8 0 . R<XJKWEl4L ST. 

DR. VL. BLAŽYS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 9 1 S o u t h D a m e n A v e n ų e 
(Kampas 4Y-tos lr Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 4—9 vai. vak 

S«Itaaieniats 2—4 vai. vak. 
i rečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
•'Hof ofiso LAfavette 3-6048 

Res . : WAlbrook 5-3048 

Dr. Niša KRIAUČEUONAITE 
(Gydytoja lr Chirurge) 

MOTERŲ LJGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIAL1STC 

2750 VVest 71st Street 
(kampas 71st lr California) 

Tel. ofiso ir rez. REpubUc 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. SeSt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

rei. ofiso HE. 4-5349, res H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
5YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Va; Pirm., ketvlr., penkt 1-4 lr 7-9, 
acvi 1-5, treč. lr SeSt. pagal sutartj. 

OR. IRENA KURAS 
(Gydytoja tr Chirurg*) 

sTODIKIU IR VAIKU U G V 
SPECIALISTĄ 

7156 South We*terii A vena. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penkta^ 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nu< 
4 v. — 8 vai. vakarą. Trečiad. nu
l i vai. ryto — 1 v p. p. Aestad 1 
s i ryto lkl S Tai. popiet. 

Ofise U4. RE. 7-116S 
tel. WAlbrook 5-37*> 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
€817 South YVestem Avenne 

Chicago 29, IU. 
Pasimatymai pagal tutartieg 
Telefonai REpublic 7-4900 

Oomdencija: GRovehill 6-8161 

bR. T. DUNDULIS 
'DYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
i <iSo vai.: nuo 2-4 lr nuo 4-8:80 vai. 
-m* Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Yečiadteniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-00341 

teaklencljos teL BErerly 8-8244 

bučiuok pelėdą! Išminties sriu
bos! A r jau apsigalvojai? Iš
minties druskos!" ir panašūs 
garsai drebino orą ir "fuchsų" 

T E L E V I Z U C ^ 
r Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-43087 — VI 7-3037 

<nili$ GRADINSKAS 
• » VlZlJOfi. RADIO. PATEPOWTJ 

TAISYMAS 
PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

A T V A *TTTOŠIM ¥>OPrF7rM 

J. G. Television, 944 W. 35th PI. 
Telefonas FRontler 6-1998 

••H.- lietuvi — lr aerlau lr plglaut 
V ^ % % % l t ^ V V S A % % ^ S a % ^ % % ^ 

vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perply&lmą 
tarpirsčių. Yra t inkamas vartoti nuo 
ižiūstančios, suskilusios odos dedlr-
.inig, odos išbėrimų lr t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
•drodo skaudus išbėrimas nuo vysty 

\ų Jis yra gera gyduolS nuo Ii; 
^irlinlų odos ligų.Le-
<ulo Ointraent yra 
parduodamas po Ii 
et., 21.25, lr $8.50 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse— 
Mllv/aMkee, Wisc. Ga 
ry, Ind.ii Detroit, Mi 
obigan arba rašyki 
• - ir atsiųskit* Mo 
»*v order i: 

LEGVUOt Departnitrat U 

5618 U . Eddy St. Chicago 34. Dl 

PAKKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 VV. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stot is ir 

automobilių aptarnavimas 
VV.lliam J. Grigelaitis, sav. 

PIGLU IK SArGIAI 

PERKRAUS TAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR 1S TOLIAU 

K. fcIDUKONIS 
Turiu nauja dldel | 

lr apdraudas 
fittSO S. Talman, Ghlcago SS, m 

Tel. ORtvvelftin S-fOM 

DR. JUZE it KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

. .YHY'lOJAl I R CHiKlHCaAl 
2300 VVest 51 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl 12 ryto: 
2 iki 4 lr 4 lkl 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 4 Iki 9 popiet; lest . 
10 iki 2 popie t 

Ofiso teL PRospeot S-1TM 
Res . tel. GRovehill 6-5603 

TeL ofiso H E . 4-6699. res. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

1957 VV. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 lr 4—9 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p. p., 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad. 

DR. ANNA BALIUNAS 
%Ulų ansq, nosies tr geffklCs Ugo* 

— Pritaiko akinius — 
J822 South VVestern Avenut 

Valandos: Antradieniais lr penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 Ugi S v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P R . 8-3399) 
Res. telef. WAlbrook S-507S 

9 c ofiso Vlrginla 7-0600. 
res. KEpubiic 7-6867 

OR. IR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 
(Mpeo, moterg ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer lr California A v a 

VAL.: 2 — i lr 4—3 v. p p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

iftskyrus sekmadienius 

TeL ofiso lr rez. VYAlbrook "»-3388 

DR. S. GEŠTAUTAS 
iYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ava, 

Vai.: Nuo 7 Iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susltarua 

Ofiso telef. INterocean 8-7654 . 
Boto telef. INterocean 8-87S3 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Michigan Ave. 
Vai.: Kasdien 9-—12 vai. ryte. 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni. 
Seštad. 10 — S v. Kitu laiku susl
tarua 

Ofiso telef. Y Arda 7-H 66 
Rezidencijos — STevvart S-411J 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th atreei 
(kampas Halsted lr J5-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir 4:20—8:20 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

rol. ofiso Y A 7-8857, res. R E . 7-48*. 

DR. FRANK C. KWINN 
(KYIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki i : l t 

OR. FL TALLAT-KELPS* 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAfi 

5008 West 16th Street 
Vai.: kasdien (-8, seštad. l- i 

Telef. TOwnhail S-0888 
8694 We*t 68th 8treet 

Vai.: tik i i anksto susitarus 
reit-f. UEmlock 4-70SO, neatsakius 

skambinti CKntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERL LIGOS 
ir rezki.: 2410 W. 51st St 

Tel. P R 8-1223 arba W E 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr. 
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. Ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

reL ofiso H E 4-2123, res. P R 6-848* 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Western Avenm 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. V. 
seštad. 2—4 popietų. Trečiad. ir 
sekmad. uždaryta. 

reL oftoo GR. 6-5388, P R . 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOfl 
2428 VVest 63rd Street 

( K a m p u 68rd lr Arteaian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. 

Seštad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Reikalaukite 
visose 
maisto 

krautuves* 
šios 

skaniausios 
duonos. 

i eigų negausite 
kreipkitės 
I kepyklą 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St 
Telef. LA 8-1510 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4548-44 & Western Ava. TeL CLif. 4-007f| 
Sav. Stanys Dapkus, prityręs mechani 
kas, turįs moderniausius Jrongimus, ge
rai ir nebrangiai p»«mViH» karoseriją Ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotu benziną ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1936 metų* 
taip kad Jo darbu būsite patenkinu. Na
mų telef. VYAlbrook 5-7580. 

.fltllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllflllllllistllll 
L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

SAFITY 0F YOUR 
SAVINGS 
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Ofiso GRovehill 6-4020 
Res. Hl l l top 5-1580 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS m CHTRURGAS 
2428 VVest Marųuette Rd. 

VeL 2—4 p. p. ir nuo T—I v. vak. 
Trečiad. lr seštad. pagal sutarti 

TeL o d s o PR. 8-3838, res. R E . 7 - t 1 t f 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nUo 2—4 p. p. Ir T:39 
tkl » vai. Trečiad. ir sėst, uždaryta 

GRovehill 8-1585 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A S I V L I G C S P E C I A L l S T i 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—2 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marouette Rd. 
Telefonas RKliaaoe 6-1811 

DR. VVALTER I. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAI) 
S825 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 4:20—8:20 v a k 
Uždaryta trečiad. lr seštad. vakarais 

TeL ofiso tf boto OLyropic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W . 15th St., Cicero 
Kasdien 1—S v. ir 4—8 v. vakarą 

Šeštadieniais 13 iki 4 popiet 
Butas 1336 8o. 48th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, Šaukite KEdzie 8-2818 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA TR CHIRURG1 

4146 S. Archer Ave. 
VAL Kasdien popiet nuo 12-1:89 T 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-3:19 v 

Trečiadieniais tik susitarus 

OR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA Di CHIRUKG£ 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 2 v. v., 
išsyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — P U l m a n 5-6768 
Buto — ENgievrood 4-4879 

Ofiso ir buto teL Hl.mlook 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUčtU IR VIDAUS LIGOS 

• 6757 South VVesteni Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv irt , 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu lai K u pagal ausi tarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
OR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted S t 

Kasdien S—6 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vfctory 2-1484. Kesid. 2257 W. 
33rd PLACE, teL FRontler 6-5841 

Ofiso telefonas — B l s h o p 7-3535 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedsie lr Archer) 

V A L kasdien nuc 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir . ekmad. tik siiBitarus 

TeL ofiso: DAnobe 8-1138 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS JB, CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. lr 6—1 v. va* 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

V Arda 7-3526 VArda 7-741S 
t. J. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4038 So. Archer Ave . 

Vai.: kasdien 6:80—8:80, šešt. 

TeL ofiso PRospect 8-9400 
ResaL PRospeot 8-848* 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaškcviėiūtS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGO 
0348 South Kedsšs A n a s e 

Vai. kasdien 1—S p. p. ir nuo 4 — • 
v. vak. seštad. 1—4 p. p. Trečiad. U 
Kitu laiku tik susi tarus 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court Cicero 
Kasdien 10-13 ryto lr 8-8 vaL vak. 

Šeštadieniais 10-2. 

Oftoo h* buto teL OLympic 3-1381 

reL ofiso Vlctory 2-15S1, 
res. Vlctory 9-0749 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS 

802 VVest 31st Street 
Kampas Halted lr 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. lr 
6—8 v. v. šeStad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, R E 4-8154 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUc 7-2390 
SPECIALYBE CHIRURGINES I B 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak 
išskyrus pirmad. tik nuo fi iki 8 v.v 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku .uaitaru 

DR. F. C. VVINSKUKAS 
GYDYTOJAS Dl CfflRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 

VAL nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkl S vak 
Treč. lr seštad. pagal sutarti 

1VL ofiso CA 6-0357, P R 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis : pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus. 
4 4 5 5 S o . Cal i fornia Ave . , Chicago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; 
16 vaL ryto iki 4; trečiad. lr 

tik susitarus 

Tsa. ofiso CI- 4-0388. res. GR, 8*8879 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4645 S. Ashland Ava. (karab. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

6:30—8:30 vaL vakare 
Seit. nuo 2 iki 4 popiet. 

Res . 8053 S. Campbell Ave. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS m CHHIURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL. nuo 2—4 lr 6—S; trečiad.. l e t -
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vtršminšti telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4?«7, r e c P R 8-1830 

šaukite B4Idway 3-0801 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
saujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 

Ofiso teL REllaiK« 5-4410 
RezkL teteL GRovehil 6-0617 

Valandos: 1—3 p. m. T—S p. m 
Penktadieni tik popie t 

Trečiad. lr seštad. pasai sutarti 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 8800 & Arteslaa Ave. 

VAL 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v. 

~ ^ Į pT ŠILEIKIS, 0. P 
& 5 Orthopedas - Protssšstas 
^ f Aparatai-ProtesaL Med Baa 

] dažai. S p e c pagalba K o j o n . 
* (Arcb Supports) kr t-t, 

V A L : 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS ' » " 
1911 W. 59th St., Chioago 36. Dllaoš) 

TeL: PRospect 6-5084 

DR. G. SERNER 
IAkTTUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

35 me<u p s t j r i m s s 
TeL YArds 7-1898 

Pritaiko akinius 
Slreivas 

Ofisas Ir 
756 W e s t S6th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 9, trs 
Ciad. nuo 10—12; penktadieni 16—2 
seštad. i o — 2 o a 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbus* 
kaina yra prieinama visiem*.. 

teL CLiffkše 4-! 
LAfayette 8-1299 

MU 9. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W*»« 47th Street 

6R. S. VAITUSH, OPT. 
Palengvinu ak lų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšj imo 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir toliregys-
tf. Prlrenku teisingai ak in ius Vk< 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais rodančiais mažiausius 
trūkumaa Speciali atyda kreipiame 
1 mokyklos vaikus. 

4712 So. Ashland Avenne 
Vai. 10:20—7 v. v„ seštad. 10:30—4 

eekm. u- treč. uždara 

47th ir Hermitage 
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 lkl t v. vak 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai.. Išskyr. 

s 0 U R lNQfA 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kit iems. 

Skelbkitės "Drauge"! 

http://pasm.de
http://tac.au
http://pas.ro-
http://Ind.ii
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KELIAS, VEDĄS IŠ CHAOSO 
SVARSTANT DABARTINES GYVENIMO PROBLEMAS 

Dabartinį laikotarpį charakterizuoja faktas, kad "prie klai
dingų praeities mokslų prisimaišė dar naujų klaidų ir jas visas 
taip sujovė, kad prieita prie baisaus galo", pasakė popiežius Pi
jus XII "Summi Pontificatus" enciklikoje, paskelbtoje 1939 m. 
spalio 20 d. 

Bet visų dabart nių blogybių šaknis ir šaltinis glūdi tame, 
kad tiek paskiro žmogaus, tiek visuomenės gyvenime bei vals
tybių tarpusavio santykiuose "yra paneigta ir atmesta lygiai vi
siems galiojanti doros norma, kitaip sakant, nepripažįstamas ir 
pamirštamas pats gamtos dėsnis" (popiežius Pijus XII). To 
dėsnio pagrindas tai Dievas, Visagalis Kūrėjas ir žmonių Tėvas, 
ir dėl to, kai Dievas negiamas, tai doros pagrindas griaunamas, 
silpninamas, jei ne visai nuslopinimas, tai balsas, kuris visiems, 
mokytiems ir nemokytiems laukiniams sako, kas gera ir kas 
bloga, kas leist'na ir neleistina, ir kad visi turėsią duoti savo 
darbų apyskaitą prieš Augščiausiąjį Teisėją (Enc. Sum. Pont.). 

Baisus vaizdas nuolat tebesikartoja, kai aklas ir pasipūtęs 
netikėjimas išveja Atpirkėją iš dabarties gyvenimo, ypač iš vie
šojo gyvenimo. Ir visa tai padarė taip giriamas, vis labiau įsi-
galįs visuomenės supasaulėjimas. 

JEI TIESA PAKEIČIAMA KLAIDA 

RUSŲ KARIUOMEN. 
GEDIMINAS GALVA 

IMAI 

Nutolimas nuo Kr.'staus mokslo buvo vaizduojamas ir tei
sinamas kaip išsilaisvinimas iš vergijos, dėl to daugybė žmonių, 
suviliotų gražiais žodžiais, pasidavė, nenumatydami, kasr iš to 
išeis, jei tiesa, kuri duoda laisvę, bus pakeista klaida, kuri pa
vergia. Atsisakydami nuo Kristaus išmintingo ir tėviško įsta
tymo bei jungiančios ir augštyn keliančios Jo meilės, jie atsi
duoda vargingos nepastovios žmonų išminties nuožiūrai. Ir at
sitiko jiems, kad tarėsi esą subrendę ir tobuli, iš tikrųjų tik 
pateko į vergiją, nes "visos žmonių pastangos Kristaus įstatymą 
kuo kitu'lygiu pakeisti nueina nekals" (Pijus XII). 

Sugriovus tikėjimą ir juo besiremiančią dorą, liko pakastas 
vienintelis pagrindas pastovumo ir ramumo privačios ir viešos 
santvarkos, be kurios nėra ir negali būti valstybių gerovės. 

Nors būta nesantaikų, karų ir tada, kada Europos tautos, 
vieno Kristaus mokslo jungiamos, broliškai gyveno, visdėlto, 
sako pop'ežius Pijus XII, "galbūt žmonės niekada nebuvo taip 
palaužti ir taip nusiminę, kaip dabar, nes su didele baime mato, 
kaip sunku v'soms blogybėms padaryti galas" (Enc. Sum. Pont.), 
kai seniau buvo aiški, gyva sąmonė to, kas gera ir bloga, kas 
leistina, kas neleistina, k taip kalbant, tuomet žmonės bent tu
rėjo visų pripažįstamus dėsnius, kurie palengvindavo susitarti, 
kurie, nors ir nepašalindavo visiškai, tai bent pažabodavo aist
ras ir tuo prask'ndavo kelią broliškam susitaikinimui. "Dabar
tiniu metu priešingai", sako Pijus XII, "nesantaikos kyla ne 
vien iš maištingų aistrų prasiveržimo, bet iš gilios dvasinės kri
zės, :šgriovusios išmintingos privačiosios ir viešosios doros pa
grindus". 

ŽMONIŲ SOLIDARUMO IR MEILĖS ĮSTATYMAS 
Apibūdinęs dabartinės dvasios krizės priežastis, iš kurios 

lyg iš kokios nuodingos versmės trykšta visa eilė kitų pavojin
gų klaidų, Pijus XII siūlo atkrepti ypatingą dėmesį į žmonių 
solidarumo bei meilės įstatymą, kuris gerokai yra pamirštas. 
Žmonių solidarumo ir meilės reikalauja žmonių vienoda kilmė 
bei jų protingos prig'mties lygybė ir Atpirkėjo Kryžiaus auka, 
kurią Kri3tus yra davęs savo dangiškajam Tėvui už nuodėmin
gą žmoniją. 

Šventasis Raštas didingu paprastumu nusako, kaip Dievas 
yra sukūręs žmogų "pagal savo paveikslą ir panašumą" (Gen. 
1,26-27) ir kokiai paskirč'ai skyrė. Taigi žmonių giminė yra j 
viena dėl jos bendros kilmes iš Dievo: "Vienas Dievas ir visų 
Tėvas" (Ef. 4,6). Toliau žmonių giminė yra viena ir dėl jos 
prigimt'es (iš kūno ir sielos sudėties) esminio vienodumo, dėl 
jos gyvenimo žemėje, kurios turtais naudotis yra visų įgimta 
teisė, dėl vieno antgamtinio tikslo ir priemonių tam tikslui 
siekti. Pagal'au ji yra viena dar ir dėl vieno ir to paties At
pirkimo, kurį visiems žmonėms savor mirtimi yra nupelnęs Kris
tus, kuri3 Paskutiniosios Vakarienės metu, įsakydamas visiems 
mylėti vienas kitą (Jon. 15,12), t:k dar labiau sustiprino žmo
nių giminės vieningumo ryšius. 

Iš šitokio žmonių giminės vienumo seka, kad "atskiri indivi
dai neatrodo mums kaip palaidi smėlio grūdeliai, bet, priešin
gai, jie yra sujungti tarp savęs organiniais, harmoniniais ir tar
pusavio santykiais, įvairiais pagal laiko įvairumą, atitinkančiais 
jų gamtmį ir antgamtinį paskyrimą ir palinkimą" (Pijus XII). 
Kultūros skirtingumai ir nelygybė neturi būti tautų susikal-
dymo priežastimi, tik priešingai — tai tik turi žmonių giminę 
daryti turtingesnę ir įvairume gražesnę, tautoms viena kitai 
suteikiant savo laimėjimų ir pasikeičiant gėrybėmis. Bet tatai 
broliška meilė kaip to paties Tėvo vaikus, Dievo krauju atpirktus. 
Šitoji žmonių vienybė ana'ptol nenustelbs kiekvienos tautos sa
vybių ir ypatybių, kurias tautos visai teisingai laiko savo šven
ta nuosavybe ir ją gina. Bažnyčia nė nemano stelbti jų, prie
šingai, ji "džiaugsmingai sveikina ir su motiniškais linkėjima;s 
lydi kiekvieną sumanymą ir pastangą išmintingai ir tvarkingai 
išvystyti visus gabumus ir pajėgas, glūdinč'as kiekvienos tau
tos esmėje" (Encikl. Summi Pontificatus) ta tik sąlyga, kad 
tai neprieštarautų žmonių kilmės ir bendro paskyrimo vienumo 
reikalavimams. 

Niekas negali užtikrinti, kad 
rusų komunistų partijos vado
vybė dar šiais metais nepakitęs.' 
Nikita S. Chruščevas gal dar šį 
rudenį užleis savo sostą kam 
kitam, kai jo žemės ūkio progra| 
ma pašlijo. Rusų kariuomenės 
vadovybė ir ateityje neišvengia-
mai dalyvaus valdovų pakeiti
muose. Be rusų kariuomenės va 
dovybes paramos nebūtų buvęs 
nušluotas Berija. Jai neįsikišus 
Jurij Malenkov gal dar šiandien 
vadovautų vyriausybei. Jis ne
buvo parankus kariuomenei, kai 
jieško damas gero vardo pradėjo 
daugiau rūpintis gyventojų reik
menimis ir dalimi apleisti apsi-
g'nklavimą. Malenkovas, atro
do, buvo šalininku "švelniosios" 
linkmės, nes tikėjosi laiko talki
ninkavimo, vakariečių nesutari
mo ir komunizmo įsigalėjimo. 

Rusų kariuomenės sluogsniuose 
vyrauja kitokios nuotaikos. Jas 
išreiškia dabartinis Maskvos 
konglomeratas: apsiginklavusi 
Rusija gali žymiai daugiau at
siekti politinėje srityje. Tokios 
nuotaikos ganėtinai aiškiai atsi
spindi kariškame dienraštyje 
"Krasnaja Zvezda", kurios vy
riausias vadovas yra marš. Jurij 
K. Žukov. 

Kariuomenės sutechnikinimas 

Nežinia, kuriais samprotavi
mais amerikiečių remiamas ra
dijas "Osvoboždenija Rossiji" il
guose komentaruose pasišovė 
aišknti, kad dabartinė rusų ka-

DIEIC ANGELAS 

riuomenė mažai kuo tesiskirian
ti nuo tų laikų, kai Gogolio "Re 
vizoriU3" ar Gončarovo "Oblo-
movas" išvydo pasaulį. Esą ir 
šiandien kariuomenėje vyrauja 
tas pats abejingumas, naivumas 
apgaud'nėti, pabėgimai ir nuda-
vimas galybės. Jaroslavo Hašek 
"Gerasis kareivėlis Šveikas", 
esą, ypač puikiai pavaizduoja 
rusų kariuomenės negeroves, 
nes tokių sveikų ten esanti aps
tybė. 

1 "Krasnaja Zvezda" nepanei-' 
gia kaikurių negerovių, bet y-
pač skatina karininkus atsidėti 
karo technikos studijoms, šio 
dienraščio skiltyse užtinkame 
kaikuriuos dalykus, kurio anks
čiau būtų buvę palaikyti komu
nizmo dogmos pažeidimu. Kari
ninkai vis labiau išskiriami iš 
kareivių tarpo. Jie turį studi
juoti pažangiąją techniką, nors 
ji būtų ir amerikietiška. Kiršini-
mas tarp vyresniųjų ir jaunes
niųjų karininkų turįs būti paša
lintas. Kareiviai turį būti ge
riau maitinami ir už maisto nu-
sukimus reikią bausti. Tačiau 
įdomesnis "Krasnaja Zvezda" 
politinis posūkis. 

Politinė linkme 

*Per pastaruosius keturis mė
nesius kariuomenės dienraščio 
politinis lankstumas žymiai pra
lenkia rusų komunistų dienraštį 
"Pravdą" ar vyriausybės ofi
ciozą "Izvestiją". 

Indokinijoj apsupime pražiai pasireiškusi soself* (i. de Galar.l atvyko 
i Ameriką d«~st\ti seselių paruošimo kursuose. ( I^S) 

TVARKINGA IR TEISINGA SAVO TĖVYNES MEILĖ 

Kad kas nepamanytų, jog toks žmonių brolybės visuotinis 
įsisąmoninimas gali susilpninti ar net prieštarauti savo tautos 
meilei (patriotizmui), jos teisėtų reikalų gynimui, Pijus XII 
primygtinai kartoja, kad to negali būti, nes ir meilei vykdyti 
yra paties Dievo nustatyta tvarka, "pagal kurią reikia daugiau 
reikšti meilės ir daugiau gera daryti tiems, kurie ypač glaudžiai 
yra su mumis susiję" (Enc. Summi Pontificatus), ir nurodo į 
Kristaus pavyzdį, kuris karštai mylėjo savo tėvynę, "net grau
džias ašaras liejo, numatydamas šventoje l ies to išgriovimą". 
Bet tokia tvarkinga ir teis'nga savo tėvynės meilė anaiptol ne
gali kliudyti krikščioniškos visų žmonių meilės. Tokios meilės 
atlikti įvairiose tautose darbai ger ausiai liudija apie jos kil
numą ir išganingumą. Dėl to meilės įstatymo nepaisymas yra 
"didžiausių blogybių versmė bendram, taikingam žmonių su
gyvenimui" (Pijus XII). 

Kap ten begudragalviautum, žiūrint į dabartinį chaosą, 
vienintelis iš to chaoso išsigelbėjimas yra sugrįžimas į Dievą, į 
Kristaus tikėjimą, į krikščioniškąją dorą. 

Dabartinis chaosas, kuris pradeda įvairyti baimės visiems, 
geriausiai įrodo, ko vertas yra madingos tendencijos tvarkyti 
žmonių gyvenimą be Dievo arba net prieš Dievo valią: chaosas 
yrabausmė pačios prigimties, kurios dėsniams norėta pasiprie
šinti ar jų nepaisyti. "Daugybė tų, kurie visai nepaisė Bažny
čios auklėjamosios išminties ir jos rūpesčių, kurie ramia;s lai
kais niekais vertė jos įspėjimus, dabar galbūt geriau juos su
pras ir įvertins" (Pijus XII). 

SVAJINGA 
TIKROVE 

Peržydėjo kiemo gėlės, pri
brendo vaisiai daržuose. Gelto
ni lapai apibars;ė buvusios va
saros sodrius žolynus. Atėjo 
kiemų .ir daržų b i sodų valy
mo metas, suteikdamas vieną 
iš romantiškiausių poilsio va
landų šiltame rudens ore. Se
zoninių spalvų išpuoštame dar
že, rūsin nukeliavusių daržo
vių kvapas tebekulena d rban-
čiojo uoslės organus, b?simau-
dant gaivinančiose rudens sau
lės voniose. 

Tiesa, nemeluojamo liūdesio 
Žukov balandžio 20 d. Užsie-; Ke'sčiausia, kai "Krasnaja ;doz* lydi vėjelio blaškomus la-

nio Spaudos Klube kalbėjo apie Zvezda" vyriausias redaktorius pus į krūvas grėbstant) žmo-
prezidento Eisenhowerio gerą gen. V. Maskovski laikraštyje |rų: ir vėl vienas klestintis, g/-
val:ą bendradarbiauti ir skatino "Znamia" puolė gen. Dw'ght Dovybes kupinas laikotarpis bai-
užsienio spaudą patalkininkauti, Eisenhowerį už jo netikusią lai- gesi. Dar taip neseniai lir.ks-
jog tarp JAV ir Rusijos užsi- kyc?ną karo metu, Žukovas ne- mai į saulę stiebėsi vešlios pa-
megztų geresni santykiai. Ba-1 trukus atsiliepė spaudoje aiškin- midorų šakos su prinokusiais 
landžio 27 d. dienraštis paskel-1 damas, kad Eisenhoweris tjuvęs vaisiais, o dabar nukarusios 

.geras ginklo draugas. Nusiste- kybo, vien sausų lazdų bepri-
bėj'mui Maskovski ir toliau pa- laikomos. Visas sodas, kuria-
sU'ko savo vietoje. Nežiūrint m e tiek daug darbo, nuošir-
šio įvykio, Maskovskis dalyvavo(daus triūso ir rūpesčio, piktžo 
Genevos konferencijoje, kurios i e s naikinant, kruopščiai tran 
metu jis naudojosi nemaža pa-įdžių daržovių eiles globojant, 
garba. 

Kova už pirmavimą 

bė, kad Žukovas ir E'senhowe-
ris susirašinėja "siekdami page
rinti pasaulinę padėtį". Gegu
žės mėnesį "Pravda" ir "Izvesti
ją" papylė apstybę medaus kal
bant apie sugyvenimą. "Kras
naja Zvezda", tuo metu jieško-
dama bendradarbiavimo, nere
tais atvejais amerik'ečius kar
čiai pašiepė ir įžeidinėjo. Pulk. 
Įeit. G. Šabajev', gegužės 18 d. 
numeryje paminėdamas prieš de 
šimtmetį amerikiečių ir rusų su-
sitik'mą prie Elbės, štai kaip a-
pibūdina tuos, su kuriais Žuko
vas siekia bendradrbiavimo ii 
sugyvenimo: "JAV kariuomenė 
pasižymi brutalia jėga, plėšika
vimu, vagystėmis ir spekuliavi-

Praėjusio karo metu vyriau
siu kariuomenės vadu buvo Sta
linas. Jo žinioje buvo valstybės 
gynybos komitetas (Gosudarst-
vennij Komitet Oboronij), kurj 
sudarė Politbiuro nariai. Pasta
rasis sudarė "stavką" — 14 as
menų generalinį štabą. Jo už
davinys buvo rūpintis kariuome 

buvo sutelkta, pavirto j dyku
mą; buvęs blizgesys išnyko. 
Vien tik kietai užgrūdintų at
spariųjų chrizantemų žiedai 
oro pranašui beprimena, kad 
jis daug aštresnį "svetį", negu 
švelnią rytmečio šarmą, turi 
pakviesti, jei ir jų žavųjį grožį 
pakirsti panorėtų. 

O po augmenijos griuvėsiais 
atsiradusi minkšta ir kvapni 

nės organizaciniais, taktiniais ir žemelė — maitintoja nieko ne-
strategin:ais reikalais. Politika bodama, rudens lietučio dėka 

ramiausiai poilsiui ruošiasi, 
kad sekančiais metais ją my-

mu". Birželio 3 d. numeryje;į'r ikla^'ė rasųVomunistį'^rti 
aiškinama, kad amerikiečiai ka- • • 
rininkai nuolat kursto' kareivius ir s;,,n mM., »,«. i ~«,„„;»f«',. *. -. . . . " ™Q r^ a f i ™«„ r«o^5 QoW«iI I r ^ ^ m e t u ruaų k<>munlstu. linčius vėl gausia apdovanot neapkęsti rusų, o marš. Sergej; p a r t i j a g i e k i a i § l a į k y t i f M m _ ^ p £ ,&^ J ^ ~ 
I. Rudenko įspėja skaitytojus, 

išlaikyti politinį pajėgtų. Per ištisą vasarą ža-
x. xvuUcn*u ^ j a » - ^ - J - « į pirmavimą, kariuomenei tepalie- ;įų" j įpį tamsumoje' paslėptos 
kad Genevos konferencijoje | k a n t k a r - n i u t e c h n i k ų „ H ^ L ^ T L j L J r J L J L . 
tarptautiniai atžagareiviai te
sieksią apgauti sovietų liaudį. 

Dvigubas žaidimas 
Genevo3 konferencijos metu 

Rusijos politinė spauda įdėjo 
vakariečių pasakytas kalbas be 
ypatingų komentarų. Galimas 

nius. Gen. Maskovski atvejis 
puikiai liudija. Jei ne rueų ko
munistų partijos jos agento Ko-
nev įsikišimas, Žukov, ne vien 
šiuo, bet ir kitais atveja's, būtų 
galėjęs padaryti išvadas. 

Nūdien patylomis vyksta ko-
dalykas, kad tai padarė siekiant į va tarp rusų komunistų patijos 
vakariečių žodžiais visai per
blokšti pavergtas tautas. Nea
bejotina, kad šis tikslas buvo pa 
siektas. "Krasnaja Zvezda" 
dar konferencijai tebevykstant, 
gana aiškiai ir neigiamai pasi
sakė dėl prez. Eisenhowerio ir 
kitų vakariečių pasiūlymų. Kri
tika buvo aštri, nors joje vengta 
necenzūrinių žodžių. Jos tiks
las įspėti karininkus, jog jie ne
tikėtų į vakariečių ir pačių rus*j 
manevrus politinėse konferenci
jose. 

alėjos vėl plačiai šviesiomis 
dienomis atsivėrė. 

Taip negailestingas sezoni
nis rudens kardas pakirto su
brendusias gyvybes, ruošda
mas dirvą naujai pradžiai. Kol 
Gerosios Apvaizdos ranka lai
mins mūsų žeVnę, tol gerai iš
purenta ir po baltomis žiemos 
antklodėmis gerai pailsėjusi 
žemė — maitintoja bus mums 
dosni. Iš tiesų tai yra labai 
geras laikotarpis rudeniu va
dinamas. A. V. 

ir sovietinės kariuomenės. Ka
riuomenės vadovybė nori tapti 
savistovi. Iš kariuomenės ji sie 
kia išguiti politrukus, kurie yra 
komunistų partijos ramsčiai. Ka 
rininkams norima užkrauti ko
munistinio auklėjimo ir kariuo
menės paruošimo pareigas. Vy- gumo kariniai daliniai — nebe-
riausioji karinė vadovybė sva- galės krašte palaikyti tvarkos, 
joja būti sprendėja ne vien ka- Tuo metu būjtų parankiausia pro 
ro technikos, bet ir politinėje ga pasireikšti rusiškam komuni-
srityje. Kariuomenės įsigalėji-, nistiniam bonapartizmui, kurs 
mas tegali įvykti aštrios krizės' pagreitintų karo mašinos veiki-
metu, kai KGB — valstybės sau mo pradžią. 

ąaHBB JURGIS GLIAUDĄ <XSX* 

RAIDŽIU. 
PASĖLIAI B 
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86 tęsinys 

Vėtra keliais žodžiais atpasakojo Urnužiui nakties 
įvykius Lioliūnuose, kad jis šimtapūdį skambinęs, kad 
Antanas šovė žandarą ir nepataikė. 

— Atvažiuosiu ir išlupsiu vaiki, — pyktelėjo Ur-
nužis. — Revolveris ne dvasia. Su juo stiprus nebūsi, 
tik bėdų daugiau. 

Vėl garsus pristavo šauksmas: 
— Paduokite kitą plunksną. Davėt stagarą, ne

rašo. 
Vėl judesys. Jieškojo, lakstė po žmones, po tuos, 

kurių vaikai lanko mokyklą. Surado. Įteikė guberna
toriui plunksną. 

*Žmonės jau sunyko be miego, išseko; bet niekas 
nėjo iš bažnyčios. 

— Neišleisime gubernatoriaus be protokolo, — 
tvirtino žmonės. 

Laikas bėgo į rytą. Žvakutė prie vargonų vis dar 
spinksėjo. Gubernatorius teberašė. Visai paryčiu jieš
kojo jam trečios plunksnos. 

Žmonės miegojo klauptuose, didikų ložėse. Bažny
čioje buvo garuota šiluma; oras iškvėpuotas, patvinkęs 
žvakių degėsiais. Oras svaigino. Bet jau ėjo nauji žmo
nės ir visą naktį buvo čia linksmas, sujaudintas stum-
desys ir džiūgavimas talkos galia. 

Visas sekančios nakties sravesys buvo panašus į 
mieguistos, juodos upės tekėjimą tamsiuose, nakties už 
lietuose krantuose. 

Tebemirkčiojo lempelė pro krištolinius indo gran
dinius, tebešviečiaiiti Švenčiausiajam — tebespindėjo 
žvakutė prie vargonų — tebešviečianti protokolą ra
šančiam gubernatoriui: du poliai įvykyje, du poliai 
tamson grimzdančioje bažnyčioje. Labai ankstyvas 
aušros pranašas, balsvoji apyryčio prieblanda išbrėžė 
jau langų f reskus. 

.Apatiška nuovoka, kad pagaliau, gubernatoriui pa-
[ rašius protokolą, bus galima miegoti, sukaustė visus. 

Staiga riksmas, kaip adatos dūris. Riksmas stai
gus ir sušiurpdinęs: 

— Kazokai! 

KAZOKAI 

Žmonės pašoko, puolė bėgti, bet bėgti nebebuvo 
kur. Bažnyčia buvo pilna, visi pajudėjo kartu ir visi 
susistūmė, užkimšdami praėjimus tarp klauptų. Pla
čios centrinės navos durys prasidarė ir balsvoje ryto 
šviesoje visi pamatė lauke siaučiantį susirėmimą. Tai 
nebuvo tas pergalingas nakties susirėmimas su straž-
nikais. Žmonės dabar bėgo, o kazokai su juodomis pa
pachomis ant galvų, su mėlynom milinėm, vijosi žmo
nes, tramdė juos ir mynė arkliais, mušė plikais kardais. 
Žmonės svaidė po arklių kojomis lentas, šakas. Arkliai 
stojo piestu. Sidabriniais žaibais žybčiojo kardai. 

Suvaitojo besą bažnyčioje žmonės. 
Kazokas sukudlota papacha ant galvos, su baltais 

akselbantais- ant krūtinės, įsiveržė su savo žemu ark
liuku pro bažnyčios duris; trypdamas žmones, mojuo
damas kardu ties žmonėmis, jis įjojo bažnyčion. Žmo
nės metėsi šonan. Kazokas įjojo tiek, kad stojo po 
viškomis, iš kurių persilenkęs žiūrėjo gubernatorius ir 
stražnikai, ten išsigelbėję vakare. 

— Ką įsakysite, jūsų augštoji kilnybė? — riaum-
telėjo įjojęs kazokas. 

I Išvarykite tą gaują, — pasigirdo bažnyčioje po 

trumputės svarstymo valandėlės gubernatoriaus balsas. 
Kazokas sumojo kardu ir išjojo iš bažnyčios. Ne

suskubo žmonės susigaudyti, į bažnyčią vienas po kito 
pradėjo joti kazokai, mojuodami kardais ir rimbais, 
įšėlusiai žvygčiodami, kreipdami arklius ant žmonių. 

Vėl buvo žmonių mušimo scena, kaip ana, kada 
ritmingai mojuodami nagai komis, lyg šienpjoviai, ėjo 
stražnikai. Bet dabar žmonės buvo mušami kardais ir 
juos trypė arkliais. Kartu nulėkė ant grindų perkirs
tos vėliavos, buvo apverstos šventųjų statulos prie 
dvylikos mažųjų altorių, puikavusių šoninėse navose. 
Kazokų žvygčiojimai, riksmai, keiksmai, kanopų dun
desys į klauptų šonus, susiliejo į vieną. Žmonės aklai 
veržėsi prie išėjimo, bet lauke nebebuvo tamsos prie
dangos, o tik nauja raitų kazokų rikiuotė, kardai ir 
nagaikos. Dėmės ištyškusio kraujo skaisčiai pražydo 
ant čerpinių bobinčiaus grindų, centrinių durų nišoje, 
ant sienų, po kančios stočių bareljefais. Lyg tai varvė
tų šviežias Kristaus kraujas po Romos legionieriaus 
kirčiais. , 

Bėgo žmonės sukruvinti, prašą pasigailėjimo. Bal
tose moterų skarelėse tvino rudos, prasisunkiančios 
dėmės. Bažnyčioje, ant laiptų, prie Įėjimo, ant švento
riaus gruodo gulėjo daug žmonių. Kaikurie šliaužė, slin
ko prie tvoros. Kiti gulėjo nejudėdami. 

Urnužis mikliai nėrė po arklio pilvu, ir kazokas 
bergždžiai mojo pliku kardu. Urnužis veržėsi prie išė
jimo. Jis matė, kad paskui jį, tuo pat būdu bėgo kiti, 
taip pat, kaip jis, nerdami po arklių pilvais, išvengdami 
kardo smūgio. Vaizdas vyrų, besitaikančių po arklio 
pilvu prašokti karduotą kazoką, mojuojantį smarkiais 
judesiais, buvo savotiškai linksmas. Bet tokiu būdu jau 
keli nunėrė prie durų. Greta Urnužio kardo smūgis nu
krito ant bėgančios moters, ir toji smukte susmuko ant 
grindų. 

(Bu* daugiau) 

.#»nw 
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HAVANA - MAŽASIS PARYŽIUS 
• v 

A. JUŠKA 

Havana yra Kubos respubli- j Teatras po atviru dangumi, a-
kos sostinė, su priemiesčiais paugęs karališkom palmėm, nu 
apie milionas gyventojų joje gy' sodintas krūmais ir gėlėmis, 
vena. Miesto centras yra labai Kiekviena jo kertelė vis kitaip 
senas — didžiausi namai, užimą elektra nusviesta — tūkstančių 
kartais ištisą bloką, kurių prie- j tūkstančiai elektros lempučių, 
kis parymęs ant daugybės ro- kurios mirga keisdamos savo 
meniškų kolonų. Patogu — lie- spalvas. Pasakiškas vaizdas, ku 
tus neužlyja, mažiau ir saulės rį vien žmogaus laki vaizduotė 
spindulių patenka, kas sudaro galėjo išgalvoti, sukurti. Teat 

SU GOLTO LAZDA 

jaukią pasivaikščiojimo vietą, 
kurią ir prekybininkai išnaudo
ja — kiek čia krautuvių, resto
ranų ir kavinių... J vieną didžią 
gatvę dešimtimis sueina trum
pų ir siaurų gatvelių, kurios bū
na pėsčiųjų perpildytos ir kurio
mis vien įgudęs automobilistas 
gali važinėti. Naktimis joje ne
paranku slampinėti — tamsokos 

ras talpina 4000 žiūrovų, o jo 
scena palmių šakose įtaisyta, 
kartais net šiurpu, kad kartais 
koks nors artistas 40 pėdų augs 
čio scenoje nepaslystų, nenu
kristų. Vienos valandos vaidini
me dalyvavo apie 100 artistų. 
Puikus, nors ir nedidelis orkest
ras, pirmaeiliai solistai, nuo jų 
balso, rodos, net oras virpa, o 

Prezidentas jiasirpngęs golfo žaidynėms savo vasaros atostogij metu 

Svetimtaučio kova už Pabaltijo išlaisvinime 
AL. GIMANTAS 

ji galvojimą, visos kalbos apie 
nusiginklavimą, inspekcijas ir 
ginklų gamybos apribojimus 
tegali būti laikomos tik iliuzi
ja. 

Vel kitame savo rašiny W. 
L. primena skaitytojams, jog 
tariamas rusų kariuomenės 
640,000 vyrų sumažinimas, tė
ra tik šilta "taikos" propagan
da. Čia apsigauna nebent tik 
amerikiečiai. Nes JAV išties 
perdaug jau stengiasi patirti 
tikrąjį rusų kariuomenes dydį, 
kad galima būtų žinoti, kiek 
tas numatytas karių sumažini
mas galėtų turėti praktines 
reikšmės. Gi tiesa yra ir tega
li būti toji, jog tuo pat laiku, 
kai sovietai kalba apie karinių 
jėgų mažinimą, jie kaip tik dar 
didesniu ypu ginkluojasi, net 
ir nebandant žvelgti į betku-
rio sumažinimo galimybes. 

Negera, jog amerikiečiuose 
vis daugiau atsiranda nuomo
nių ir pritarėjų, kurie nori ti 
keti j ateities taikų ir gražų su
gyvenimą su. rusais. Puikiau 

komunizmo tarnai, kurių tiks
las yra lygiai toks pats, koks 
buvo ir prie Stalino: suskaldy
ti vakariečius, sukiršinti Eu
ropos ir Azijos taiką mylinčius 
žmones. Klaidinga būtų gal
voti, kad su Stalino grabu li
kosi palaidotos ir fanatiškos jų 
teorijos. Nejaugi kas galėtų 
patikėti, jog sovietai >Ta pasi
ruošę išleisti ryt. Vokietiją ir 
išlaisvinti Pabaltijo valstybes 

baigia autorius 
tis. 

savąsias min-

Galima būti tikriems, jog W. 
Levitanas ne paskutini kartą 
mini Pabaltijį, bet tokių jo ra
šinių, bus ir daugiau. Kai kas 
iš detroitiečių lietuvių žada pa
sirūpinti, jog tas Pabaltijo var
do ir reikalų kėlėjas didžiojoje 
spaudoje, gautų informacinės 
medžiagos apie Lietuvą ir liku-

ir Lenkiją? šiuo klausimu už-1 sius mūsų kaimynus. 

jos, o praeivių ir veidai neaiš-, kas gali sulygti ispanų šoke 
kūs.... Šalia bulvarų randi gra- jams*— pašėlęs temperamentas, Jau bus keletas metų, kai gas. Bet ar kitaip ir gali būti? 
žių palocių — prezidento, seimo,' o gi vikrumas, lyg jie be kaulų seką Detroito didžiuosius laik-jGfinklavmiasis yra t ieao | ' r | i s 
augščiausio teismo, universite-i| būtų. Kad ir artisčių rūbai plo- raščius dažnokai galėjo pašte-1 produktas baimes, nepasitikė
to, meniškų paminklų įvairiems ( noki, tačiau su pilnais priden ji- bėti, jog laiškų redakcijoms. jimo ir neapykantos vieni ki- g ^ I ^ i n o k o s iš~visiškai "netoli 
tautos didvyriams pagerbti, se- mais. Vi3ur stalai sustatyti, sė- skyriuje, kurie paprastai deda-j tais. Ir iki to laiko, kol radi-
nų ir išta/gingų bažnyčių, įžy- di prie jo, geri romą su eocolo, 
mių meno muzėjų. Tose vietose ganai SLVO akis užburtu vaizdu, 
yra ir puikų parkų, o gėlių, gė- Jei mėnulį ir žvaigždeles debe-
liųf ištisus metus jos žydi ir vie sys paslėptų ir lietus užeitų, lan | r 8 t a i ir ištisa Wolf Levitan pa-1 T 
na už kitą gražesnes. Havanos kytojai persikeltų į kitą teatro Varde pasirašąs autorius. J i s l r 
priemiesčiuose yra kitas vaiz- pusę, kur viskas^panašiai, t a - j v i s a d ? s p g j a pastebėti, atitai 
das — turingųjų čia rezidenci- č;au jau po stogu įrengta, šim- s y t i f p a t įkslinti ar papildyti be
jos, modernios statybos namai, 
v.'los, oestovį ant dvigubų skly
pų, apsodintų karališkom pal-

" > 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

\ 
mos praeities gali rodyti, kad 

mi vedamųjų puslapiuose, pa- \ kalines reformos neprivers ru- ^ B u l i n a s i r Molotovas su 
sireiškia visiškai blaiviomis j sus ar kiniečius pakeisti savą- ; XikusigAs s g b r a i s > y ^ f a n a t i š k i 
mintimis W. L. raidėmis, o ne-

tai teatro tarnų, uniformuoti jie, g a m u o s i u s politinio gyvenimo 
išmiklinti ir mandagūs. Jie ta-1 į v y k i u s > y p a č t u o s > k u r i e 1 : e s t 
ve nuves ir prie teatro esančią j J A V s a i l t y k i u s s u s o v i e t a i s . 

kraštų gėlėms, j m Izmiską salę. Brangiausi elek- L i e t u v i a m s i r k i t i e m g b a l . 
tros zirandeliai savo šviesoms *• * . ., . . . • i • , . itieciams itin malonu ir įdomu, is pirmo mirksnio apakina tave . v-. . . . . . . „ . . . i jog tas raseias, amerikietis — casino — azartinių žaidimų;. .. - f : . . 
xri«fo o+~ v~- i i . • ^izraelitas, r e t a i kada 
vieta. Storuliai ponai, abejotino1 

Naktimis viskas gausiai apšvies 
ta. 

Kubiečiai turistus iki nago 
juodimo pažįsta. Iš pirmo pasi
rodymo jie tave atskirs, nuo jų 
nepabėgsi. Ir ko jie tau nesiū
lys pirkti — nuo gražiausių su
venyrų, tautinių krašto išdirbi
nių, iki šlykščiausių paveikslų. 
Šoferiai kvies tave pasivažinėti, 
anot jų, matysi ką nori — gali 
pradėti nuo Madonos ir užbaig
ti Sodoma.... Ir jaunos mergai
tės, kurios č'a apie viešbučius 

amžiaus damos, traukia šimti
nes iš piniginės — daugelis, dau 
gelis, pralošia, o tik vienas teiš-
lošia. Jie nemoka to žaliukėms 
naudotis, juk tik už vieną iš jų, 
galima daug kur nukeliauti, 
daug ko pamatyti. 

ap-
seina nepanaudojęs Pabaltijo 
valstybių vardo, kai kada išhn-
tinai Lietuvos, norėdamas pa
vaizduoti kuo graso sovietin's 
imperializmas visam pasauliui. 
Ir taip, jau kelinti metai W. 
Levitan, retai pritariamas pa
čių pafcaltiečių, vienas šauki i 
Detroito spaudoje apie Pabal-Gitara ir moko kava 

Sur-ku įsivaizduoti kubietį, jei j tijui padarytą skriaudą, kuri 
jis kada gitaros netektų. Visi tą!dar vis delsiama atitaisyti. Kai 

vaikštinėja, pav.'rsta gatvės' muzikos instrumentą mėgsta. T*ada, beveik kiekvieną savaitę 
Magdalenoms... I» kaip liūdna, Žiūršk kavinėse, restoranuose, Į iš eilės, a r t a i "The Detroit 
kad tame žmogaus išniekinimo; viešbučių preangiuose—vienas News" ar "The D:troit Times" 
biznyje jie neskiria net rūbų gitara groja, kitas meilės dai-j dienraščiuose telpa jo rašiniai 
spalvos, savus patarnavimus n as traukia, trubadūrai. Negali įvairiais bolševizmo vertinimo 
siūlys ir juodajam ponui, į jo fa ir be kavos gyventi — karš- klausimais ir, kaip taisyklė", 

{mintyj visada iliustruojilmos rūstų žvilgį, ke tus prieka'štus, j *a *r tiršta ij, moko ją vadina, 
atsakys — aš irgi katalikas...! lašina į ją ir šalto vandens. 
Bijai, kad kartais ugnies liežu
viai nepaliestų sugedusios, iš
tvirkusios, giminės. Gal ir ne
daug laiko beliko iki bausmes 
valandos. Kalti žmonės, kalta ir 
valdžia, juk ji neturėtų turistų 
akyse leisti savo gražiąją sos
tinę išniekinti. 

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
Augštos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

v 'TlJiUfl IR LAUKO ANTENOS 
- " T V IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 
Tropikano teatre 

Juodas limuzinas veža šešius 
keleivius — visi amerikiečiai, tu 
ristai, visi iš skirtingų vietų. 
Nuo viešbučio iki teatro apie 15 
mylių. Šoferis mums aiškina, 
kad Trapicano teatras yra pats 
d;džiausias ir gražiausias ne tik 
Kuboje, bet ir visame pasaulyje. 
Nesinorėjo tikėti, kaip gi maža Į] II T d « T V I ^ I O n 
tauta gali tokį teatrą įsigyti, is- y į " Į L X * T lįįifZlJ 
laikyti. Yra ko pažiūrėti, vaiks- L S a i e S " S e r V I C e ) 
čiodami po teatrą, visi sutikom. I 3130 So. Halrted — DA 6-6887 

Vl*ų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių inžinierių 

- VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prrkybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN AVE. WAIbrook 5-8200 

pavyzdžiais iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos patyrimų su So
vietų Rusija. 

Neperseniausiai mūnų laik
raštyje jau tuvo cituoti kai-
kurie W. L. pasisakymai ir 
mintys didžiojoje spaudoje. 
Bet ir šiandien puiki proga pri
siminti tą pabaltiečių draugą, 
kuris ir vėl Detroito spaudoje 
pasirodė su keletu rašinių. Vie
name jų rašoma, jog jau virš 
10 m. Jungtinių Tautų egzis
tencijos pasauliui, jog labai ir 
labai reikėtų abejoti jų efekty
via veikla, tuo labiau, kad JT 
neįstengiančios paveikti nei ru
sų nei kiniečių vadeivų. Trage
dija vyksta ir toliau, tiek Ko
rėjoje, Palestinoje ir Maroke, 
rusiškosios reples ir toliau pri
slėgusios tebelaiko Pabaltijo 
valstybes, piieš jų pačių norą 
Ir valią (m. p.) Ir visi įvykiai 
Europoje ir Azijoje tik jau aiš 
kiai rodo, kad komunistai la
bai abejoja ir netiki galimybė
mis ir autoritetu* dabartinių 
Jungtinių Tautų organizacijos. 

Komunistinis pasaulis ir to-
j ljau ugdo savąsias karines jė-

Budriko Rakandų Prekyba 
1956 metų modeliai, visų žinomų Amerikiečių išdirbi

nių. Pirksite žemiausiomis kainomis. Budrikas turi dideli 
pirmos rūšies prekių sandėlį ir duoda 3 metams išsimo
kė jimus. Budrikas turi 3 nuosavus sunkvežimius ir prista
to prekes Jums į namus. 

; 

Miegamojo kamb. baldų, virš šimtas įvairiausių 
setų 1956 metų modelio. Kainos nuo $ | 4 8 0 0 

Svečių kamb. baldai, parlor setai, minkštos kė
dės, Pullman, Kroehler, Simmons ir kiti. Kai
nos nuo $128 už 2 gaD. 

Sealy Posturepedic matmcai, $59 vertės, po $ 3 9 9 5 

Kiti matracai nuo $24.00 iki $75-00 
Skalbiamos mašinos, Hoover dulkių siurbliai, alie

jiniai, angliniai ir gaziniai pečiai 
Siuvamos mašinos stalo modelio $ 4 8 ^ 
Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 col $88° ' 
7 kub. pėdų refrigeratoriai, 1956 metų po $ 1 4 8 ^ 
Vilnoniai kilimai 9x12 Lee, Bigelow $Ą|00 
Rašomieji stalai moksleiviams $ 2 4 ^ 
Knygoms spintos su stiklo durim $ 2 8 ^ 
9x12 linoleum $§95 
Grindims vilnoniai takai, 1 jardas $ 2 9 5 

Puikios stalinės lempos svečių kambariui $ 4 9 5 

Pikniko dėžės po . $f 00 
Pikniko kėdės po 75 centus 

BALDŲ PASIRINKIMAS DIDELIS. PATALPA ANT 6 LOTŲ. 

Jos. Fi Bud r i k, Inc. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

Įmonė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v. v. 
Kitom dienom nuo 9 iki 6. Sekmad. nuo 10 iki 5 vai. vak. 

^ 

V 

AUGšTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
N u o S PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus risi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupyto jams indėlius ir visada mokėjo augfitesni dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 

I Q 9 A gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais*. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
j L j Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
1 9 5 5 6234 South Weetern Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GRovefaill 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiaedieniais uždaryta visą diena. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki S vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 

192 4 

ki 

1 9 5 5 
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Jūsų ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.J* 
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and lx»an Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer A ve., į vakarus nuo California A ve. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad., antrad., prnktad. tr 
•es t t v. ryto iki 4:10 p. p. 

Trečlad. t ryto iki 12 •.. o 
Ketvirtad. 9 vai. iki t vak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley A ve. Tel. YRrds 7 3278 
MES PARCPLNAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais 

— Autobusais — Laivais, 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į uiaienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS I 
R00SEVELT FURHITURE 

C0MPANY, INC 
2310 West Roosevelt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ 109 0° 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $|69*°* 
Nauji 1955 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | Ą%M 
Pasinaudokite šiais nt piginimais Ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atd>ra ir sekmadieniais nuo 11 vai. 
diui iki 6 vai. vakaro. 

> * 



Ketvirtadienis, rugsėjo 15, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 
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Lietuvių Prekybos Namai 
1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I 

Visos prekes pristatomos tiesiai iš fabriko į jūsų namus. Prekes be 
sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

KLIENTŲ SĄSKAITOS NEPARDUODAMOS FINANCE KOMPANIJOMS. 
Sekmadieniais neskaitome Pardavimo Taksy. 

Epidemija Detroite 
Gal kokia nauja liga? Taip. vaikai kalbėsite po keutiiasde-

Pavojinga kaip vėžys ar džiova.' šimt metų, jei t ;ek ilgai pasilik-
Jei pačioj pradžioj nesioperuoji j tumėt čia, kiek jQs bebusite jaut 
ar nesigydai, prasideda puvimo rūs Lietuvos ir lietuvių re'ka-
procesas ir mirtis. Dvasinė mir lams? Kas bus iš jūsų visų gra-
tis, kuri baisesne už kūno mirtį, i ž-ų žodžių ir pažadų, jeigu jau 
Pasiskaityk'me dar kartą Gogo-! dabar epidemiškai reiškiasi pir-
lio "Mirusias sielas". Ar nore- mieji ištautėjimo ligos simpto-

PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMAUKITE ŠIUOS PUIKIUS 

BALDUS MŪSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBAriO BALDAI — didžiausiam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylon 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems 
setą. 

tume būti vienu iš tų herojų? O 
gal dar labiau pasigailėjimo ar 
pasmerkimo vertu, negu anie, 
Gogolio aprašytieji? 

Juo pavojingesnė liga, juo bū
na pasalūniškesnė. Kaip ir vė
žys: pradžioje jokių ženklų nei 
skausmų. Taip ir su šita epide
mine liga,, kuri plečiasi ne vien 
Detroite, bet visame Tetuvių pa
saulyje, išskyrus pavergtą tėvy
nę. Simptomai: nebesidomėji-
mas lietuvių parengimais, nekrei 
pimas dėmesio į rinkliavas, ma
žesnis skaitymas lietuviškų laik 

mai? 
Neturiu laiko! Neturiu laiko! 

Šaukiame visi. Pasiteisiname. 
Atsiprašome. Ir stsitraukiame. 
Ramiai atsistojame nuošalyje ir 
stebime. Jeigu dar stebėti tu
rime laiko ir noro. 

Ar esi biznierius, ar gydyto
jas, inž;nierius, profesorius, dar 
bin'nkas, mokytojas, rašytojas, 
ar tu dirbi dieninėj, ar naktinėj 
pamainoj, ar plieki antvalan-
diius — vistiek: »kas gi iš ta
vęs Lietuvai ir lietuviams, jei tu 
didžiuosies tiktai, kuo buvai, ar 

raščių ir knygų, nedalyvavimas kuo esi, o niekur neprisidėsi sa-
lietuvių organizacijose, nebesi- vo darbu bei auka šiandieni-
lankymas j lietuvių pamaldas,' niams savųjų reikalams. Jeigu 
individualumas, nebeatsiliepimas tu svajoji prisidėti grįžęs į tė-
į jokį prašantį l.'etuvišką balsą vyne, tai tavo žadama pagalba 
ir t.t. ir t.t. Ligos vardas: iš- tėvynei gali jau būti nebereika 
tautėjimas. 

Tremtiniai, buvę DP, ar prisi-
I menate, kaip dažnai pakaltinda-
| vote senuosius lietuvius, kad kai 
i bą darko, kad taupo pinigus, 
kad netiki nepriklausomos Lie
tuvos kultūra, kad taupo pini
gus, kad jūsų nesupranta, ne
lanko parengimų? Ir ar pagal
vojate dabar, kad senieji lietu
viai visdėlto ilgus metus išsilai
kė gana sveiki, su savais lietu-
viskas papročiais, su savo į-
steigtomis bažnyčiomis ir orga
nizacijomis, išlaikė jautrią ir 

j gailestingą širdį nesumaterialė-
jusią, neužkietėj8s!ą. Išimtys lie 
ka išimtimis, bet visa senųjų lie
tuvių karta lieka verta pagar
bos, kaip tvirto charakterio lie-

į tuvių tautos dalis. Ir apmąsty-

linga tada, po tavo ilgų pasy
viųjų metų... 

Nebūtinai turime visi būti vi
suomenės veikėjais ar šeštadie
ninės mokyklos mokytojais, ar 
visus pinigus prapirkti lietuviš
kame knygyne. Esmė: nepasi
duoti epideminiams simpto
mams, o l'gai prasidėjus — gy
dytis. Geriausias gi vaistas — 
atsiliepti į kiekvieną lietuviška 
balsą, prisidėti darbu ąr dole
riu. 

Rugsėjo 24 d. Detroite bus 
viela Balfo rinklava. Prisidėk, 

jo svečius pavaišinti skaniais 
valgia s bei gėrimais, palinks
minti puikia Šokių muzika ir iš
leidžiant namo, žinoma tik lai
minguosius, apdovanoti vertin
gomis dovanomis: televizijos i r 
radijo apartais, dulkių valymo 
mašina, elektriniu prosu ir ki
tomis smulkesnėmis dovanėlė
mis. 

40 VALANDŲ ATLAIDAI 
g. m. rugsėjo 18 d. šv. Petro 

bažnyčioje prasidės 40 vai. at
laidai, kurių metu pamokslus sa
kys tėvas Mažukna, MIC. 

Kiek vėliau, rugsėjo 22 d., to
je pačioje bažnyčioje prasidės 
misijos, kurias ves tėvas Mažuk 
na, MIC. 

SUSIRGO KLEBONAS 
Šv. Petro parapijos klebonas 

kun. Vincas Misevičius yra su
sirgęs ir šiuo laiku gydosi Pro-
vidence ligoninėje. 

T R U M P A I 

— Karščiausia šio sezono d e-
na Detroite buvo rugsėjo 10 d. 
Šilima siekė 94 laipsnuis. Vaka
re kilusi audra išvartė medžius 
ir nutraukė telefono bei elektros 
laidus daugelyje vietų. 2aibas 
užmušė 12 metų mergaitę prie 
pat jos namų. 

— Darba dienos parado metu 
gražiausiai pasirodė CIO loka-
las Nr. 3 — Dodge automobilių 
fabriko dartrninkai. Fordo dar
bininkai nešėsi plakatus, kuriuo
se buvo reikalaujama pensijos 
nuo 55 metų amžiaus. 

— Detroitietis L. Le Page sa
vo 1948 m. Buick automobilį pri
taikė plaukti vandeniu. Jam į-
važiavus į St. Clair ežerą atsku
bėjo policija ir ugniagesiai jo 
gelbėt:, bet jų nustebimui Leo
nardas su Buicku plaukė 35 my
lių greičiu. 

— Robert Boris, žinomas vy
čių veikėjas, su savo draugu 

I O ! 

Telef. REpabfic 7-6*18 
ADOMAS VAITKFVie i ra 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAIS 

Vk* r&Sktį mamų fcpftddymo 

Greitas, sąžiningas ir pigai 

ATLAS FUEL CO. 
A t s t o v a s 

4919 So. Paulina S t 
PRospect 6-7960 

aoEsci 3 0 E I 1 

CMRAB'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe-
eialybe — vestuvėe 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin 
zai ir gražiai atlie
kamas darbas 

414 VVest C M Street 
TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840. 

Vestnvią nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Masę specialybe 

Prccin Photo Smdio 
INO. 

EDVARDAS U. IS . «a?. 

4068 Archer flvenne 
Telefonas Vlrgima 7-2481 

detroitieti lietuvi, ypač darbu! Patrick VVright grįžo iš ilgos 
prie tos rinkliavos pasisekimo.! kelionės aplankę tolimuosius Va 
Prisidėk! Tuo džiaugsis Vok:eti- karus, parsiveždami filmuotų 

Duona ir Jvairlas skoningas 
butkute* kepa 

BRUNO'* ttf»YKU 
SSS9 S. LJTUANICA A V E . 

Tel. CUfs ide 4 -6376 . . 
Pristatome t vtama krautuve* 
tr restoranus, taip pat t§-
atnntta J visus artimnoalna 

miesto*. 
joje likę senel'ai, vaikai, ligo 
niai — mūsų tautiečiai, o tau 
tas darbas bus geras vaistas 

.*ufrfciU į 7 psl.) 
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kitę, tremt'niai: kaip jūs ir jūsų nuo epidemines ligos. A. A. 

"Draugo" fcpncerto reikalu 

8 dalių virtuvei chrome setai su Fornrca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdes dovanai, kainos nuo $ 5 9 - ^ 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 motų modelio, iki 
žemės veidrodžiai —- patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo $175-00 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zcnith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 m e t ų ke le tą s e t ų 21 inch po $ 1 5 0 * 0 0 

Siuvamos masinos stalo mcd:lio $g§.00 

Virtuvėms pečiai, parcclano, 36 inch $89-00 

f cub. pėdų refrigeratoriai 1956 metų po. . $ 169-00 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, B!gelow, Alesander Smith nuo $59-00 

Rašomieji stalai moksleiviams $29.00 

Knygom spintos su stiklo durim $29-00 

Vasarinės keiės įv. spalvų $3-50 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo $J.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos $4.50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $ 1.25 

9x12 linoleum $5.50 

Grindims vilnoniai taKai i yo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «pjc.Ovi 

Puikios lempos svečių kambariui $7-50 

FURNITURE CENTER, Inc. 
įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2-4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. %., 
JUĘTJS'Jčf 

Bnanerii 

"Draugo" bičiulių tarpe kilusi 
mintis paremti dienraščio nau- tanas Bučmys, prieš porą dienų 
jųjų patalpų statybą detroitie- atvykęs iš Romos, kun. Dziego-
čių tarpe susilaukė gražaus pri- raitis iš Windsoro, Kanados, kle-
tarimo. Tai galėjo įsitikinti ir bonas kun. dr. Boreišis, kun. Si-
rugsėjo 10 d. pas mus atsilan- manavičius, kun. Dagilis ir kun. 
kę "Draugo" atstovai: tėvas Ci- Kriščiūnevičius. Be to dar ma-
nikas, MIC, ir techniškasis re- tėme "Draugo" techn. redakto-
daktorius I. Sakalas. Pasikalbę- rių Igną Sakalą iš Chicagos. Cia 
jimo metu su vietos visuomenės galėjai sutikti žmonių ne tik iš 
veikėjais buvo sutarta suruošti kaimyninio Toledo, Ohio, mies-
didelj koncertą. Koncerto prog- to, bet ir iš Hamiltono, Kana-
ramai išpildyti bus pakviestas dos, ir kitų vietų. Parapijos ko-
Alice Stephens ansamblis. Kon- mitetas, gražiai ir rūpestingai 
certas įvyktų š. m. gruodžio 10 tvarkęs pikniko reikalus, mokė-
d. Holy Redeemer salėje. Jo __________________________ 
ruošėjas yra dienraštis "Drau
gas", kuriam talkininkauja jau 
išrinkta komisija: M. Š :monisJ 
P. Medonis, A. Astašaitis, L.' 
Heiningas, K. Gricius ir S. Gar-
liauskas. Savo talka taip pati Jeigu norite pirkti arba parduoti 
jungiasi ir moterys — žinomos | ™mus, sklypus, Siergardenus 
veikėjos: E. Paurazienė, M. Ka-

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai U artimų tr 

tolimu djptaijcijų. Saukite sekančiai: 
.H415 S. LITUANICA AVE-, CHICAGO, ILL 

ANTANAS VILIMAS 
Ttlefonaft — FBontier 6-1882 

•~-<&msšf>- •wjgs i.ss 

sevičienė, P. Medonienė ir A. Am 
brozienė. Laukiama, kad šį kon
certą parems ne tik "Draugo" 
bičiuliai, skaitytojai, bet ir pla
čioji visuomenė. 

NUSISEKUSI GEGUŽINfi 

Paskutinė šv. Antano parapi
jos gegužinė — piknikas labai 
pasisekė. Gražus, kiek vėsokas, 
oras sutraukė daugiau 600 žmo
nių. Svečių tarpe buvo net 7 ku 
nigai: tėvas Petras cinikas, 
MIC, iš Chicagos, kun. dr. An-

• —~ 1 • 

K l a u s y k i ? * 
LITHOftKHN MELODiES 

Ann Arbor — WPAG — 1050 kuV 
cyctes 

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroft 27, 
MkJiigan 

mįtmHmWšWamwmmmmmmmmmm^ 

alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j 

ELSEA REALTY & INVEST-
MENT COMPANY 

atstovą 
VLADA BARAUSKĄ 
Telefonai: įtaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams. 

M. MISŪRIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT 
393 West Gitrd Boulevaitl 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigar 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
TrcČ. ir Įeit. 12-3 vai. 

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avemie 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTRACTOR 

Atlieka Jvalrlua statybos, pataisy
mo Ir pertaisymo darbus — stalinln-
kystfea cemento, mūrijimo, elektros. 
piumhingo. dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kat»t«HV B81 BUCU įrengimai 
p&stogese ir aklepuoae. 

NARIAI METIMU TAUP. [R SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10.000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSlT 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36 , 111. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32 , IU-

DISTRICT SAVINGS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111 

UNIVERSAL SAVINGS t L0AN ASŠlT 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. UI. » 

MES PERKRAUST0ME MSŲ 
baldus saugiai kelel? bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pas mus. Turįs 
meti, patyrimo perkraustymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne flvenue Tol. VIrginia 7-7097 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Dranjį*"* 



Pfip 

^ . . * * , ts* ATMAS. rĮffTCA^O, fi-LlttO*$ Ketvirtadienis, rugsėjo 15, 1955 

Firmų festivalio premjeroje " D o e -
lor at S e a " , Venecijoj, šis barzdo
ta-; džentelmenas bandė demonst
ruoti vaistus, kuriais g-alima išau
ginti tokie iltri plaukai. ( I N S ) 

A 

JOHN G. MEZLAISKIS 
(General Oontraetor) 

Gyveno 77»4 S. Stelėj- A ve. 
Tel. Hll l top 5-4927. 

Mirf rūgs. 14 d.. 1955. 12:30 
v. popiet, sulaukęs 73 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma-
riarnpoles apskr.. Mariampolea 
miesto. 

Amerikoje išgyveno 49 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ann (Koloskey). sūnus 
I>an, duktė Jean Olsen. anū
kai: Janet ir Harry Olsen. kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 5 vai. Stepono l^ackawicz 
koplyčioj. 24 24 W. C9th St. 

Laidotuves įvyks šeftt. rug.s. 
17 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Gimimo Pa
neles Svenč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines . 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
tė ir anūkai. 

Laidotuvių direktorius Ste
ponai Lackawlcz. KE. 7-1213 

KOSTIUMAI KAIP T Ė V O TAIP IR S Ū N A U S 
Pasistenkite, kad jūsų jaunuoliai pasididžiuodami jaustųsi kaip 6 pėdų 
augščio kostiume, kuris yra tiek puikus kaip ir jo užaugusio tėvo! Tas pats 
tobulumas sukirpme ir pasiuvime, su nauja "natūralia išvaizda" gražus pe
čiai, siauri atlapai. Ta pat puiki grynų vilnų medžiaga charcol Uanelis ar
ba rayon acetate, kuri spindi šviesiais ir tamsiais atspalviais. Ir visa tai įsi-
gyjate sutaupydami daug pinigų! Čia pat gausite visus reikalingus reikme
nis, kaip jaunuoliams taip ir suaugusiems: marškinius, švarkelius (jac-
kets), kolnes, lengvai plaunamas ir kt. 

SHERMAN'S 
Vyraujanti vyru ir jaunuolių rūbų krautuve Town of Lake kolonijoje 

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

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJV RCAIŲ 
MEDŽIAGĄ 

iiiiui: 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS. Prea. 
8039 So. HALSTBD ST. 

TtL VIctory S-IS7I **& 
APKAfNAVIMĄ IR PREKIŲ PRfc 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAJTINft ATIDARYTA kasdien nu*, 
f vai ryto iki 6 vai. vakaro Ii 
le i tad tentais Iki I vai. vakaro 

GERIAUSIOS 
raSomos m a š i n e" 1 5 s pasauly yra 
ROYAL. Tai didžiausia pasauly r. m. 
firma sv visada naujausiais patobuli
nimais. 

Maža mašinėle su 88 ženklais ra
šysite viaa gyvenimą v i s o m s kalbo
mis su Jūsų pasirinktu raidžių dy
džiu bH stiliumi. 

Prieš pirkdami kitur jsitikinklte 
ar perkalė gerą ar geriausią prekę. 

Pranešę savo adresą dykai gausite 
smulkiauMias informacijas su daugy
be paveikslų per: 

MOVINC MOVIMO JUSTAS mmusTYiC 
r+W iš TOLI IR ARTI # / i J 

NAUJI OlOill T*0K*l-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 
ILGU MŠ7Ų PATfRIMAS-P/SUS IRSAŽINtNSAS PATARHAYSMAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tcl. UAItmolc 5-9209 

J . L. GIEDRAITIS 
1632 Broad S t , Harford 6, Conn., 
kuris "Draupui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. 

# 

MIDLAND 
Savings and Loan i 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Avenui T«I. U3-*7i9 
AUGUST SALDUKAS Preridentas 

MIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlltlIU 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
« l | l l l l | | |HHI IH I I | | | | | IM I I I I I I I I I IH IMI I | I IH i 
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ŠONUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize 

Vietoj 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 
2 DOLERIAI 

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš UeK 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Monf 
stot}. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskynę vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubai 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

' ' D R A U G A S 1 1 

2334 So. Oakley Ave. Chicago 8, III. 

#1 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

FEDERRL 
5RVINGS 

p a t a r i a : 
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

& LOAN ASSN. 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. M rginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea. 

Chartered and Supervised by the U. S. Government 
J8TAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po piety. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

IftN f TOMl JOJAMA 

IŠNTJOM. mieg. karab. moteriai 
ar mergaitei. 

1639 S. 50th Ave., Cicero 

Išnuomojami 2 kam., t ik su
augusiems. Tel. po 5 vai. vak. 

WEnt . 6-6230 

P A R D A V 1 M U 1 

PRIVATUS ASMUO parduoda 19$2 
m. NASH Ambasador 4-rių durų se
daną. Labai gerame stovyje. Radlo, 
šildytuvas, overdrive, lova Ir kiti 
Įrengimai, ž e m a kaina. Kreiptis — 
318 N. KIL.PATRICK AVE. 1-mas 
augs tas po 5 vai vak. 

r i A S S I F I E D & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
Immediate opening for 

T Y P I S T S 
Hoars 8:30 to 4:30 

, Eitcellent working oonditions 
Good salary 

If you livo South, we are convenient 
to La Salle St. Station 

AMERICAN INSURANCE CO. 
OF NEVV J E R S E Y 

ROOM 1128 A 
175 W. Jackson Blvd. 

P h c j e WAbash 2-8522 
M R. DVSS __ 

Jie&koma moteris pabūti su 2 m. 
mergaite nuo 2 iki 6 vai. popiet. 

5442 South YVood H i m 
RF.pubtlc 7-4526 

PROGOS — OPPORTUNITIES* 

RCBV VALYMO BIZNIS. Siuva-
t i a masina, presavimo masina. 4 
kamb. butas užpakaly. 

lAfave t t e S-5160 

MI8CRLLANE0US 
įvairūs Dalykai 

LLRTTJVISKA A P D R A U D U 
AGENTŪRA 

GyvybS*. ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio ištaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas Ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesniai Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTKKSTATD INSURANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave.. Chicago S6, UI. 

T«l. WAlbrook 5-5671 
Agentų Ir brokeriu dėmesiui! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augs-
čiausi komisai. Savi pas savus! 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 East Washington Street 

TeL DEarborn 2-2434 
28S4 South Oakley Aveane 
Te*. VIrginia 7-6640; 7-0841 

*IELP \VAXTED — VYRAI 

Reikalingas kepėjas padėjėjas 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th S t 

ŠILDYMAS 
A. Stančianskas ir A. Lapkui 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnace8>, visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

ATTENTION! 
SALESMAN 
Exceptional opportunlty to go in 
buslness for self wlth my help. I 
furnish stock and finance your 
accounts; no experience necessa-
ry. Car ess^ntial but no caah in-
vestment requlred. Do not confuse 
thls with other ads you rnight 
have answered. To the best of 
my knowledge thls is one of the 
biggest money making opportu-
nities in America. If you have 
a real desire to succeed investi-
gate this ad. Phone or write for 
appointment 

MR. BRIGHT 
603 W. Washington Blvd. 

Chicago 6, 111. 
Tel. STate 2-0568 

REAL ESTATE 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų Įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G B U D R E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 St. TeL I Af. S-5S84 
(Ir sekmadieniai*} 

Jeigu ieškote pirkti namų, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 N A S 
REAL ESTATE 

S7S5 W. 7Irt. St. UAlbrook t - M I S 

Prie* pirkdami ar parduodami 
namas, biznais, sklypus ar ūkias 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-.V.7S (vak. Ir BSBSMSaU 

S H I P P I N G C L E R K 

Young man 18—25 with typing 
abil i ty for branch sales off iee and 
warehouso. Goo<l working condi-
tions. 

Phone SUperior 7-1351 

SHIPP I NG C L E T K 
TOP SALARY 

Dirbti "Retail Plumbing" krautu
vėje. Puiki proga patyrusiam vyrui. 

KEnwood 8-5700 

ūpestingai ir pigiai taisau 
r E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis. 

1. M I G L I N A S 
felef. — HUmbold 6-1038 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

foks darbas nėra didelis ar mažas. 
kaukite dabar . K a l b a m e l i e tuv i ška i 

TeL O R o v e b i U 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

STOCK CLERK. HardVare ex-
perienee or English speaking D. P. 

1140 West 79th St. 
TRiangle 4-8200 

REIKALINGAS 
SHIPPING CLERK 

Dideliame plačiai žinomame stanikų 
fabrike. Reikalingas budrus jaunas 
vyras. Patyrimas nebūtinas. 

WAbask 2-9374 

Kas. perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitte | 

VENTA R E A L ESTATE 
4 1 0 9 S. Fair f ie ld . t e l . L A f . 3 - 3 8 8 1 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vaL 
vak. Sefttad. nuo » v. r. iki S v. • . 

Trečiadineials uMaryta 

P . STANKOVIČIUS 
REAL EST. ir TJCSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St. 

Fh. DAnnbe 6-2793 
Padeda plrkitl - parduoti narnos, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T. 

PAŠINAI IX>K1TK PROGA 
Rrighton Parke netoli l ietuviškos 

bažn. ir mokyk, savininkas skubiai 
parduoda 2-jų butų po 6 k. t po 3 
mieg".) mūrinį namą. Augštas rūsys 
ir pastogė. I^bai prieinama kaina. 
Abudu butus galima užimti. Kutra-
Norku-s Realty. 2405 \V. 5I«* St. 
\VAIbriMik 5-5030; vakarais P R O K -
l»e*-t S-357S. 

$4.420 PAJAMV I METUS. 4 bu
tų nama.s. Karfttu oru-alyva apsild. 
2 autom. garažas. Platus Bklypas. 
Arti 30th ir Harding. Tik |26,5uo. 
SVOBOUA. 373i> VVVst 2Gth Street. 
LAwndale 1-7038. 

= ^ 

BUILDING A REMODELING 
NAMŲ STATYBA 

ĮTairūs ntaLsyniai tr pardavimas 
Jei norite' plakti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar uisa-
tcykitt pas 

Susitarti Saukit RFl iance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 1(M—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO 32. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th St Cicago 16 

A. Gintnerls, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-1585 
Lietuvių Statybos Bendrovi stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS Ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUILDING CONTRACTORS 
Statp naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

24" CLEASON BEVELED GEAR GENERATCR, 
ENGINE LATHE, TURRET LATHE. 

HERRINGRONE GEAR CUTTERS 
MUST B E SET-UP MEN AND OPERATORS 

Day and > i g h t Shifts • Paid Hospitalizalion Insurance 
• Paid Vacations • 1 0 % Shift Preinium 

• Plenty Overtime • Top Wages 

I/f. 
I N P U S T R I A L GEAR MFG. CO. 

4539 West Van Buren Street S, 

f GIRLS & WO>l K S 
YOU ARE NEEDED AT 

D 

ąjl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imii l l l l l l l l t t 
= UETUVIV STATYBOS r 
i BENDROVEI = 

U R A S 
E BllLDERS, INC. 
3 Stato gyvenamuosius na- j= 
E! mus, ofisus ir krautuves pa- j= 
r. gal standartinius planus ar j 
i: individualinius pageidavimus. | 
E įvairūs patarimai statjy- £ 
E bos bei finansavimo reika- • 
- lais, skiciniai planai ir na- B 
Ei mų įkainavimas nemokamai B 
= Statybos reikalais kreiptis i 
s { reikalų vedėją šiuo adresu: !E 
Į JONAS S T A N K U S 
E kasdien-jiuo 4 vai. popiet. 
S TeL PRospect 8-2018 arba g 
E LUdlow 5-8580. E 
3 M00 SO. CAMPBELL A\rE., | 
E Chicago 29, Illinois E 
Siiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiuiiyiiiimmiinff 

A D M I R A L 
R 

s ^ s T ^ ^ ^ 

L 
ASSEMBLERS WIRERS 

SOLDERERS 
Clean . . . Light . . . Sitting vvork in Small Parts 

Division . . . of our modern, well Eąuipped plant. 
STEADY EMPLOYMENT GOOD WAGES 

A p p 1 y a t 
4150 NO. KNOX AVENUE 

Enter Knox from Montrose — 1 Block East of Cicero 

^ 
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DIENRAŠTIS fcftAUGAS, CHtCAGO, 1LLN0IŠ 

t ^ 'I, 

3139S.Halsted W BALIO PAKŠTO SVETAINE ff DAn.6-9443 
1 

Pradžia šeštadieni — 7:30 vai. vakare. RUGSĖJO 17 IR 18 D. LIETUVIŠKA IR PRAMOGINE MUZIKA. Pradžia sekmadienį - 6:00 vaL vakare. 

SPALIO I DIENA ŠEŠTADIENĮ — LIETUVIŲ AUDITORIJOJE ĮVYKSTA BALIO PAKŠTO ORKESTRO SUKAKTUVINIS PARENGIMAS. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. 
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO 

f Atkelta te 2 psl.) 
— B. Lukoševičius, buvęs šio 

skyriaus redaktorius, šiuo metu 
atlieka karinį apmokymą Kali
fornijoje. 

— I naująją JAV LB valdybą 
įeina net trys at-kai: St. Barz-
dukas, Ig. Malėnas ir J. Staniš-
kis. 

— At-ku švente — kongresas 
įvyks Hartforde š. m. spalio 8 
ir 9 dienomis. Bus paminėta 45 
m. ateithrnkijos veiki, sukaktis. 
Šventėje dalyvaus gausus skai
čius at-kų. Koncerte programą 
atliks J. Baranauskas, L. Mic
kevičiūtė. A. Kuprevičius ir 
prof. V. Marijošius. 

CHICAGO DRAUGOVES 
NARIAMS 

Artinantis Balfo viešajai rink 
liavai, visi ateitininkai ragina
mi pr'sidėti savo jėgomis prie 
vajaus pasisekimo. Kad tikslas 
būtų geriau atsiektas Chicagos 
Studentų Ateitininkų Draugovės 
valdyba įpareigoja k'ekvieną na 
r] dalyvauti rinkliavoje ir tuomi 
pris'dėti prie šito didelio šalpos 
darbo. Tad tenelieka nė vieno 
kuris savo darbu ar gera širdi
mi neparemtų Balfo kilnaus tiks 
lo! Sėkmės! 

SAS Cliicagos Dr-ves V-ba 

ATVIRAS LAIŠKAS 
CHICAGOS MOKSLEIVIAMS 

ATEITININKAMS 

Idėjos broliai ir sesės,' 

jau ne vieną kartą mes turėjo
me prog03 jumis pasididžiuoti. 
Trijose Chicagos moksleivių at-
kų šventėse jūs dalyvavote be
veik visi. Vos keletas iš jūsų 
neatvyko. Ir tai dėl tikrai svar
bių priežasčių. Taipgi į mūsų nauskas. 

KALTINAMAS IŠDAVIMU 

Kaltinamas už koloboravima. su Šiaurės Korėjos komunistais Thomas 
Bayes su žmona palieka teismo salę San Franciske. Jo byla bus spren
džiama iederaliniame teisme. (INS) 

Detroit, Mich, 
(Atkelta iš 5 psl.) 

vaizdų iš Grand Canyon, Ycllow 
stone k kitų vietų. 

— Vladas Kukučionis, žino
mas laikrodininkas, susirgo ir 
jau antra savaitė gydosi ligoni
nėje. St. G. 

BALFO ŽINIOS 

quei Cartier salėje, teko susi
tikti su Toronto LSK Vytis. Šių 
rungtynių stebėtojai turėjo pro
gą pasigėrėti gana permainingu 
ir atkaklumą rodančiu žaidimu. 
Rungtynes, kurios baigtos 78:-
64 pasekme (41:35; 37:29) iš
sprendė ir turnyro nugalėtoją, 
kuriuo pelnytai tapo Detroito 
LSK Kovas. Per abejas rung
tynes u i Detroito LSK Kovą 
žaidė ir taškus pelnė: Vs Baai-
liauškas 25, J. Gerulaitis 22, V. 
Grudz nakas 22, V. Memenąs 6, 
A. Racka 38, A. Rugienius 22, 
V. Rugienius 2 ir G. Vitkus 8. 

Po rungtynių žodį tarė KLB 
Krašto Valdybos pirmin :nkas p. 
J. Matulionis, išreikšdamas pa
sigėrėjimą sportuojančiu juani-
mu ir kartu įte'kė detroitieeiams 
laimėtą didžiulę taurę. Laimė
tą taurę ir rungtynių foto nuo
traukas numatoma išstatyti 
krautuvės "Gaiva" vitrinoje. 

Be krepšinio rungtynių, vi
siems teko dalyvauti reprezenta
cinėje miesto salėje įvykusiame 
bankete, iškilmingame akte — 
koncerte ir aplankyti dailės pa
rodą. P. 

Išgelbėjo 10 gyvybių 
Prancūiijoje vienuolis broliu

kas, mokytojas Šv. Mauricijaus 
mokykloje Angera, išgelbėjo 10 
asmenų, kai jų laivelis, atsidau
žęs j povandenines uolas apvir
to Atlanto vandenyne prie Bre-
hat salų. Jisai pagriebęs vienos 
mažos mergaitės ir moters ran
ką ištraukė jas į krantą, pas
kiau grįžo vėl į vandenyną ir iš 
sudaužyto laivo sudaręs lyg kel
tą įstengė išgelbėti kitus aštuo-
nius, 

Pirmas teatras 
Pirmasis važiuojantiem au

tomobiliu kino teatras, vadi

namas Drivs-in-Movie, atsira- Dabar tokių kinų teatrų Ame-
do 1933 netoli Amden, N. J. rikoj yra p?r 2000. 

AUTOMOBILI? TAISYMAS IR GASOLIN0 STOTIS 
Atl iekami lyginimo ir dažymo darba i . Taisomi motora i , stabdžiai. 

tranamiPi.ioa ir t. t . MOB1LGAS benzinas , įvairių rūs ių alyva, 
bater i jos ir au tomobi l i ams dalys. F i reatone padangos . 

1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 
M. CESAS, patyręs a a t e sfectattota* 

tp-

nančios ekskursinės kelionės 
traukiniu. Šia galimybe pasinau
dojo visa eilė Detroito ir Wind-
soro' lietuviai, sudarydami 25 
vykstančiųjų skaičių. 

Pirmosios rungtynės įvyko progos nei priimti komunijos, 
McGill universtiteto salėje, su- nei susituokti bažnyčioje, 
sitinkant su turnyro rengėjais 
Montrealio LSK Tauras. Nežiū-

Guatemaloįe trūksta 
kunigų 

Maryknoll misionieriai pra
neša, kad Guatemaloje, kur 
jau buvo beįsigalj raudonieji, 
yra didelis kunigų trūkumas. 
Vienam katalikų kunigui ati
tinka 18,000 tikinčiųjų. Yra 
tokių nutolusių nuo centrų in
dėnų kolonijų, kur žmones tė
ra tik krikštyti, bet neturėjo 

rlnt kelionės nuovargio, rungty
nes užtikrintai laimėjo detroitie-

kvietimą vasaros stovyklon su
silaukėme iš jūsų irgi nuošir
daus atgars'o. 76 moksleiviai 

$5 paaukojo Genovaitė Iva- čiai pasekme 67:52 (31:29; 36:-
u s k a s 23). Sekančiose rungtynėse, ku 
Be to prof. Vladas ir Teresė , r i o s ! v y k o E c o l e Normale Ja-

Motiekaičiai iš Los Angeles, vie
šėdami Detroite, dr. Garmaus 

at-kai nepabūgo 700 mylių ke-Į mirties proga vietoje gėlių per 
lionėg nuovargio. Visa tai rodo, Vladą Paužą paaukojo Balfui 5 
kad jumyse dar yra jauno ide- dolerius 
alizmo! 

Šiuo kartu mes vėl kreipia
mės į jus ypatingu reikalu. 

Manome, kad jau visi žinote, 
jog sekmadienį, rugsėjo 18 d. į-
vyks Balfo rinkliava Chicagos 
miesto gatvėse. Rinkliavos pa
sisekimas priklausys nuo rinkė
jų skaičiaus. Kiekivenas surink 

Balfo Detroito skyrius savo ir 
vargstančiųjų vardu širdingai 
dėkoja. 

Š. m. rugsėjo 24 d. numatytai 
viešajai rinkliavai aukų dėžutės 
gaunamos "Gaivos" krautuvėje 
(25 gt. ir W. Vernor) ir pas E. 
Paurazienę (UN 2-3298) ir V. 
Staškevičių (TE 4-0223). Be to 

jų skaičiaus. Kiekvienas mūsų dėžutės bus dalinamos ateinantį 
surinktas centas bus pasiųstas; sekmadienį, rugsėjo 18 d., buv. 
neturi užtenkamai nė ko pa vai-! lietuvių svetainėje nuo 10:30 v 
gyti, nė kuo apsirengti. 

Todėl mes prašome jus visus 
iki vieno tuoj pat įsiregistruoti 
į Balfo rinkėjus. 

Mes prašome jus tą dieną ne
daryti jokių susirinkimų, jokių 
pramogų, nei iškylų ar išvažia
vimų! Rugsėjo 18-jiTegul būna 
skirta tik vienam tikslui — 
RINKLIAVAI! 

Idėjos broliai ir sesės, mes ti
kime jumis ir jūsų jaunu idea
lizmu. Tačiau be aukos ir be 
meilės artimui, o juo labiau sa
vos tautos savam broliui, nėra 
tikrojo idealizmo. 

Taigi dar kartą kviesdami jus 
Visus įsijungti j Balfo rinkėjų ei
les, sakome iki pasimatymo Chi 
cagos gatvėse ateinantį sekma
dienį. 

Taip pat labai maloniai pra
šome tėvelius tų moksleivių at
eitininkų, kurie nepastebėtų šio 
kreipimosi laikraštyje, atkreipti 
jų dėmesį ir paskatinti rinklia
voje dalyvauti. 
MAS Chicagos Apyg. Valdyba: 

Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
Al. Šatas, P. Bagdonas, V. 
Baleišytė, V. Matikiūnas, J. 
Žadeikis 

iki 1 vai. p. p. 
Balfo 76 Skyriaus Valdyba 

DETROITO KREPŠININKŲ 
LAIMĖJIMAS 

Ryšium su Montrealyje š. m. 
rugsėjo 3 — 5 d. d. įvykusia 
Vienybės švente ir III Kanados 
Lietuvių diena buvo pravestas 
ir Š. Amerikos lietuvių krepši
nio turnyras. 

Šiame turnyre, nepaisant to
limos kelionės, dalyvavo ir Det
roito LSK Kovas krepšininkai. 
Malonu pažymėi.:, kad sportinin
kai, vykdami į Montrealį, ėmėsi 
suorganizuoti nebrangiai atsiei-

V I K T O R O K O Ž I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gasolino Shell stotis Ir 
Auto taisymas. 5759 S. Western Ave. 
Tel. R E 7-0533. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

P.&J.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 

ANASTAZIJA JUSEWICZ 
Gunibreviaūtė 

Gyv. 11914 S. Eggleston Ave. 

Mirs rugsėjo 13 d., 1955, 
3:15 vai. ryto. Gimė Lietuvoje, 
kilo iš Vilniaus apskr., Žaslių 
parapijos. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdie-

me. duktė Mary, žentas Harold 
Jonės, sūnus Alexander, marti 
Ann, 5 anūkai: Carl Ann, 
Marie, Gerald, Dorinis ir Sha-
ron Jonės, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė šv. 
jai (Assumption 

Onos Draugi-
parap. baž.). 

Kūnas1 pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan. 

laidotuvės įvyks* penktad., 
rugsėjo 16 d., iš koplyčios 8:45 
vaL ryto bus atlydėta j švento 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčią, kurioje 9:15 v. r. 'įvyks 
gedulingos pamaldos ųž velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapine*. 

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

Nuliūdę: Duktė, sumas insr-
tl, žentas ir anūkai. 

T^aidotuviu direkt. T* Bu
kauskas. Tel. COmmodore 4-
2228. 

.lutiiiiiiiiiiiiiikiiiiimiiiiiiiiiiiii.iiimiii 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLS Gf tLJLN \Ol \ 

Geriausios gėlės dei vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

S443 WEOT 63RD STREET 
ItoL PRospect S-U83S ir P R 8-0834 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIII 

MARCELE SMAILIS 
(Balsytė) 

Oyveno 4019 S. Artesian Ave 
Tel. VIrgniia 7-1769 

13 d.. 1955. 
sulaukus pu-

Mirė rugsėjo 
11:15 vai. vak., 
sės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Šiau
lių apskr., Tryškių parapijos. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Antanas, 2 sūnūs: Kazi
mieras, marti Klsie ir Stanis
lovas, marti Mildred, anūkas 
Kazimieras, Jr.. brolis Stanis
lovas Balsis, sesuo Julija Le-
land, švogeris VVesley ir jų sū
nus Dean. pusseserė Stella Gie-
dart su šeima. 2 pusbroliai: 
Bronislovas Balsis ir Vincentas 
Balsis, dėdė Vincentas Balsis, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 
. . K ū n a s pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Californla Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 17 d., iš koplyčios 8:3»> 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Panelės švenč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus, mar
čios Ir anūkai . 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3-
0440. 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
1A ARTI IR rOLI 

Nauja* 1955 specialus dJde* 
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus Ir sąžiningas 

patarnavimas, 
šaukite: 

1L Š E R C N A S 
4510 S. Wood St., Chicago tt 

111. Tel. VI. 7-2973 

A. A. 

ANTANAS CHURAS 
Gyveno 3253 S. Halsted St. 

M iro rūgs. 14 d., 1955, 6:30 vai. ryto, sulaukės puses amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio 

parapijos, (Mūrų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 43 ra. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva (Jaksevicz), duk

tė Bernare Zenu*, žentas YValter, anūkė Sandra, 2 broliai : 
Petras , jo žmona Michalina ir jų sūnūs Bruno ir Edvvard ir jų 
šeimos, ir brolis Kazimieras, 4 švogerkos Marijona Janušauskienė 
su šeima, StelTh Jaekson, €har lo t te Vizgard, jos vyras Pe t ras su 
šeima ir Ona Kasper ir jos sūnus, pusbrolis Kazimieras Au
gustine su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 seserys: Veronika ir Ona. 

Kūnas p a š a r v o t u Jurgio F . Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad. rūgs. 17 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliouies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame v isus : gilinuos, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nubudę: Žmona, duktė, žentas i r anūkai. 

Laidotuvių direktorius Jurgis F . Rudminas. Tel. YA. 7-1138 

/ 
PIRKITE TIESIOG NIK) 

KR. NELS0N 
— SAVDflNKO — 

SAINT CASIMIR 
M O N U M E N T CO. 

3914 WMt IIHĘ Street 
Vienai Uokse įno kapiniu 

Didžiausias pamink rami planų 
pati rinkimas mieste. 

CEdarcrest 3-633$ 

TELEVIZIJOS, RAMO IR PIIONOGRAFl 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios f irmos — g a r a n t u o t o s da lys . P r i t y r ę mechanika i 
darbą a t l i eka sąžiningai i r greitai. 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KER6IS — Paulina F . ENDZELIS 
748 Wcst 33 Street CAlnmet 5-7252 

'S 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 VVESTERN AVE. 
* I 

1410 S0. 5Gth AVE. 
CHICAGO, ILL * CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 
TOvrahall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

. 4G05-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų p a t a r n a - ^ 0 ^ s W ** e s * u r i m e koplyčias l 
v imas dieną ir nak- įtf | 3 visose Chicagos i r ( 

t j , Re ika le šauk i t e Ls^aV Rose lando da lyse i r 

adJHP**v I t u o j a u p a t a r n a u j a m e 

ANTANAS M. PHILLIPS 
M07 8. LITUANICA AVE. Tel. T Ardu 7-3401 

• , i 

PETRAS P. GURSKIS 
658 Waat 18th STKEET Tai SEaftey M 7 U 

ALFREDAS VANCE 
177 WOODSED£ Rd\, Rlvereide, I1L Tel OLympse 2-4245 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET Tefephoae 1 Arda 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 a MICHIGAN A V E . TaL OOmmodor© 4-2228 

JUMIS F. RUMMR 
S319 A LITUANICA AVE. Tei Y Arda 7 1138-1139 

— — — — — — — — — — — — — — — — — ^ ^ — — — ^ ^ - ^ _ ^ _ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ 

PETRAS BIEUONAS 
4348 S. CALIFORNIA AVENUE Tol. LAfayette 3-3572 

1 ' » • — ; — — • 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 Sootb Mth AVE.. CICERO, ULL. Tel. OLympkt S-10M 

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th S TREET Y Arda 7 0781 

STEPONAS & LACKAWICZ 
2424 \V. 69th STREET REpubHc 7-12131 
2314 \V. 2Srd PLACE Vlr&inia 7-6672 < 
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S DffiNRAštTS £>fcAUQAS. OfiCACO. ILLTNOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 15, 1955 

X Jonas Čepulis, žinomos 
veikėjos J. Čepulienės vyras, iš 
ligonines grįžo namo ir toliau 
3veiksta namuose. 

X Dr. Kazimieras ViJlitis, 
kaip pranešama iš Lietuvos, 
mirė prieš 4 metus Lietuvoj: , 
sulaukei: 78 m. amžiaus. 

X Marcele ir Kajetonas Ka- X M a r i i a * * * » * • • »> M ^ 
valčikas iš Chicago, 111., nau- " * M ^ k -™S» . plačiai ž inam.s 
jam vienuolynui paaukojo $20. visuomenininkės, savo vardinių 
Tėvai Marijonai ir vyr. s taty- *>roSa t u v o P sve ik in tos arti-
bos fondo komitetas nuošir- m u J u ' d r a u & u i r Pažįstamų, 
džiai dėkoja. X Albinos ir Vytauto Gai-

X Ona N a m f e r U i n S , Adol- ; ž u č"> s ū n u s Vytautas Antanas 
fas MCndeito. Ona B l a v a š č i ū - | P a k r i k ė , y t a s r u * s S * > 4 d ' S v ' 

Antano bažnyčioje, Cicero. 
Krikšto tėvais buvo Juozas Mi

nas, Pe t ras Dorša, Marija Meš
kauskiene, Marcelė ir Apolina
ras Mikšiai, Juzė ir Jonas Vai
čiūnai paaukojo naujai Drau
go ir vienuolyno statybai po 
$10. 

silionis ir MasiliDnienė. 

X Andrius £alonls, per 30 
metų dirbęs anglies kasyklose 
Plymouth, Pa., š i oms dienomis 

X Chieago Savings * Loan d i r b a b e n d r u s P r i j o s dar-
Assn. kapitalas šiuo metu i š - j b u s A u š r o s V a r t ų P a r aP'J°J"-
augės iki $16.000,000. Bendro- T a i J"* ™>°širdus « * gimusios 
vė yra finansiškai tiek pajėgi. ' kar tos lietuvis, kuris gali daug 
kad dabar statosi naujus rū- k a P a P a s a k o t i i š angliakas.ų 
mus Western gatvėje prie 63 m e n i m o srities 

KAS, KĄ IR KUR Kad kolchozų vadovybe yra 
sugediAi ar neišmaninga, rodo 
faktas, jog šių metų pirmoje 

— BALFo v!c*ajai rinkliavai, mos penktadienio vakare nuo 8 vai. r n o S ; a •,, JLQ i7 c i^i«u~ , 
kuri įvyks Sj sekmadieni, rugsėjo irsekmadienį nuo Y vai. ryto para- F U S e J e t i e č d a h s kolchozų gavo 

Adomas Vaitkevičius su dukrele Daiva pereitais metais dalyvavo 
Balfo rinkliavoje ir surinko virš $f>0. Jie ir šiemet vieni iš .pirmųjų i 
rinkliavai užsiregistravo Martąuette Park kolonijoje. 

gatves. 

XI " D a i n a v o s" ansamblis 
gruodžio 4 d. Marijos augšt. 
mokyklos salėje duos pirmąjį 
šio sezono koncertą, kuris su
sidės iš dviejų dalių: muziki
nio montažo "Vedybos be pirš
lybų" ir koncertines dalies. 
Muzikiniam montažui naujas 
dekoracijas daro dail. Jonas 
Tričys. 

X Don Varnas , posto nariai, 
mėgstantieji bovvling žaidimą, 
yra prašomi kreiptis į Jack 
Juozaitį, 6822 So. Rockvvcll St., 
tel. GRovehill 6-8105. Yra no
rima sudaryti komandą, kuri 
žais Gage parke, 56th ir VVes 
tern Ave., sekmadieniais nuc 
4:30 vai. 

Jack Juozaitis-Jatis, buvęs 
Don Varnas posto komanduo-
tojas, dabar visnas iš jo direk-

X Apvaliojo stalo d i s k u s i j s 
lietuvių kalbos likiminiu klau
simu mūsų jaunojoje kartoje 
ruošiamos Lietuvių kalbos 
draugijos rugsėjo 25 d. 4 vai. 
popiet, Lietuvių auditorijoje, 
Chicago, 111. 

X Laimos Kripkauskaite. 
ir dr. Pet ro Žemaičio iš Dctroit 
sutuoktuves vyko perzitą šeš
tadienį 10 vai. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Jungtuvių 
metu ir per pamaldas giedojo 
dainaviečiai ir soliste Monika 
Kripkauskiene. Vakare Pobn ia 
Ballroom patalpose buvo ves
tuvines vaišes jaukioje ir paki
lioje nuotaikoje su sveikini
mais, dainomis ir šokiais. Po 
vestuvių jaunavedžiai išvyko į 
Detroitą. 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Domicėle Kaminskis , 65 
m. amžiaus, atvykusi su vyru tonų, yra County teismo vyr. T . V T _ * . . . J

 x . , . . ^ . . Jonu is Kenoshos i Šiluvos at-
lastminkas. Jis taip pat yra ir . __ « % , , . . ! . A I ••.• • _ • «.~ 
, , r - . . . . laidus, Marąuette Pa rk lietuvių mamomis. Apskrities ir miesto 

Dvi pamainos prie 
ekspresinio kelio 

Chicagos miesto ir Cook ap
skrities pareigūnai apžiūrėjo 
darbus naujai tiesiamo per 
miestą ekspresinio kelio. Jie 
nutarė, kad šį kelią pravedus 
bus taip paskubintas keleivių 
susisiekimas ir prekių perveži
mas, jog apsimoka dabar da
ryt i didesnes išlaidas įvedus 
dvi darbininkų pamainas, nes 
daug piliečiams susi taupys 
greičiau tą kelią at idarius 
naudojimui. Į vakarus nuo 
Ashland tą kelią veda Cook 
apskri t is ir čia dirba dvi pa
mainos. Inžinieriai sako, kad 
antroji pamaina dar greičiau 
darbus varo, nes vakare ir nak
čia mažesnis judėjimas. Chica
gos meras siekia, kad ir ta ke
lio dalis, kuri vedama t a rp 
Halsted ir Ashland, ir kurią 
s ta to Illinois valstybė, būtų tie
siama dviemis darbininkų pa-

demokratų parti jos veikėjas ir 
įeina i 13-to ward — 58-to pre- j 
cinet komitetą. Jo ūkyje spa
lio mėn. 1 d. (šeštadienį) įvyks 
Don Varnas posto gegužine. 

bažnyčioje per 8 vai. pamaldas 
rugsėjo 14 d. mirė. Pašaukt i 
ugniagesiai ir gydytojas nebe-

| galėjo jos atgaivinti. Velione 
| buvo pamaldi ir nuoširdi lietu-

X Kun. Stanislovas Aleksie- vė. 
jus, Šv. Onos parapijos klebo 
nas Daming, New Mexico, at
vyko į Cicero pas prel. I. Al ta -
vičių ir savo gimines Girvai-
nius, 1415 S. 49 ave. Šio mėne
sio gale svečias išvyksta atgal . 
Jį šiuo metu pavaduoja kun. 
Kazimieras Petrauskas , kuris, 
kun. Aleksiejui grįžus, bus iš
keltas į kitą parapiją klebonu. 

X Dr. J . Bajerčius, Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy-
gardos pirmininkas, ir pirmi-
ninko pavaduotojas Teodoras 
Blinstrubas rinks aukas Balfo 
rinkliavoje. Kar tu ragina visus 
bendruomenės narius solidariai 
įsijungti į šią didžiąją Balfo 

X Alice Stephens ansamblio 
sukaktuvinis koncertas-ppbūvis 
ir jo įdainuotų plokštelių prem
jera įvyks spalio mėn. 2 d. 
(sekmadienį), Bismarko hote-
lyje, Walnut salėje. Vietas re
zervuoti ir pakvietimus įsigyti 
reikia iš anksto, kreipiantis į 
sukakčiai minėti komiteto pir
mininką inž. A. Rudį, 13500 S. 
Western Ave., Blue Island, 111. 

X Christine Gonski. 8423 S. 
Damen Ave., pasiekusi mėgėjų 
viršūnę, nori tapt i profesionale 
akordeoniste. Ji dar būdama 9 
m. amžiaus laimėjo tautiniam 
Accordeon Association konkur-

rinkliavą, kuri įvyks rugsėjo S9- Vėliau tokių konkursų lai-
18 d. Dr. Jonas Bajsrč'.us kal
bės šį ketvirtadienį per pirmą
ją "Margučio" radijo progra
mą Bai fo , rinkliavos reikalu, 
kuri įvyks šį sekmadienį. 

X Dalios Karazijytes ir An
tano Lauciaus jungtuvės įvyko 
rugsėjo 3 d. Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje 3 vai. po pie
tų. Moterystės sakramen ą su
teikė kun. klebonas A. Linkus, 
jaunosios dėdė. Šv. Mišios už 
jaunųjų laimingą gyvenimą bu
vo atlaikytos rugsėjo 2 d. 8 v. 
ryto, jaunosios gimtadienį. 
Jungtuvių metu giedojo I rutė 
Pietuškaitė ir Step. Sodeika. 
Vakare Lietuvių auditorijoje 
įvyko vestuvinės vaišės, kurio
se dalyvavo apie 300 svečių. 
Dr. A. Narbu tas bažnyčioje ir 
vaišių metu jungtuves filmavo. 
Jaunavedžiai išvyko į povestu
vinę kelionę Kanadon. Dalia ir 
Antanas studijuoja University 
of Illinois. 

vadovybė pasiryžusi prisidėti 
su lėšomis. 

Skandinosi dėl užimtos 
g e r k l e s 

Nora Madden, 83 m. amžiaus 
moteris, buvo pastebėta iki pe
čių įbridusi į ežerą ties 79 gat
ve. Netoliese meškeriojęs Mi-
chael Saksa ją išgelbėjo. Mo
teris buvo nugabenta į Jack-
son Pa rk ligoninę. J i aiškinosi 
— buvusi nusivylusi gyvenimu, 
nes dėl gerklės skausmo per 
penkias dienas tik su dideliu 
sunkumu tegalėjusi nuryt i 
maistą. 

X Inž. Vladas Adomavičius 
su žmona dainininke Jadvyga 
Adomavičiene iš Boston, Mass., 
savo mašina yra a tvykę į Chi-
cagą ir apsistoję pas savo gi
mines Čižikus, 4606 So. Albany 

Skeletą nusiuntė į 
laboratoriją 

Atras tą keturiolikos metų 
berniuko Peter Certik skeb tą 
tiria /policijos > laboratori ja 
Springfielde. Norima nus ta ty t i 
jo mirties priežastis. Tardyto
jo įstaigos patologas dr. H. 
VVilson, apžiūrėjęs skeletą, dra
bužius ir kitus dalykus, prane
šė, kad jis nerado jokių ženk
lų, rodančių kokia mirtimi t a s 
nelaimingasis mirė. Tačiau jis 
pareiškė spėjimą, kad berniu
kas buvo nužudytas. 

Areštavo jaunus mušeikas 
Chicagos policija areštavo 

Maurice Roche, 19 m., gyve
nantį 7247 Carpenter str., ir 
Roy Larson, 18 m., 1215 W. 
72 pi. Policijos tardomi jie pri
sipažino, kad buvo išsigėrę 
alaus ir sumušė 19 metų mer
gaitę Shirley McCoy, kuri pa
sipriešino jų piktiems pasiūly
mams. Taipgi a reš tuo tas Blon-
die Tap smuklės vedėjas Ri-
chard Tangemann, 32 m. am
žiaus, kam jis t iems jaunuo
liams pardavė svaigalus. 

Perarti priskrido prie 
lėktuvo 

Investigatoriai praneša, kad 
privatus radijo ir televizijos 
aktor iaus Ar thu r Godfrey lėk
tuvas DC-3 buvo priskridęs 
pavojingai p2rart i prie Chica-
gos-Sioux City kelio Ozark li
nijos keleivinio lėktuvo, iš
s tumdamas šį iš normalaus ke
lio. 

Nusikaltimų investigacijos 
Šiandien iš ry to prasideda 

investigacijos kaikurių miesto 
pareigūnų ryšium su nusikalti
mais. Apklausinėjimai bus vie
ši, Išskyrus atvejus, kada liudi
ninkų saugumas reikalaus, kad 

mėn. 18 d., rinkėjai prašomi užsi 
registruoti asmeniškai ar telefonu 
šiose vietose: 

MARQUETPARKE 
*• Margutis" raštinėje, 6755 South 

VVestern Ave., tel. GR 6-2242, 
Juozas Bliūdžius, 2240 \V. 71st St., 

tel. PR 6-4538, 
Petras Brizgys, 6935 S. Campbell 

Ave., tel. <;R 6-5468, 
Kostas Januška, 7120 S. Richmond 

Ave., tel? RE 7-8367. 
Rinkėjams dėžutes bus išduoda

mos šeštadienio vakare nuo 6 iki 
8 vai. ir sekmadienį nuo 7 vai. ryto 
parapijos salėje, 6812 S. VVash-
tenaw Ave. 

BRIGHTONPARKE 
Šimaičių Real Estate , 2737 W. 43rd 

St., tel. CL 4-2390, 
Bliūdžiaus rūbų valykloje, 4405 S. 

Fairfield Ave., 
Stasys Rūta, 4625 S. Rockvvell St., 

tel. FR 6-1323. 
Rinkėjams dėžutės bus išduo

damos šeštadienio vakare nuo 6 
iki 8 vai. ir sekmadienį nuo 7 vai. 

.ryto "Venta" Real Estate, 4409 S. 
Fairfield Ave. 

BRIDOEPORTE 
"Daina" Television Co., 3130 S. 

Halsted S t , tel. DA 6-6887, 
Ig. Petrauskas, 3600 S. Halsted 

St., tel. YA 7-5516, 
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., 

tel. YA 7-0677. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadienio vakare nuo 6 iki 8 
vai. ir sekmadienį nuo 6 vai. ryto 
' 'Sandara" redakcijos patalpose, 
840 W. 33rd St. 

i 
ROSELANDE 

Dr. B. Balšaitytė, 37 E. 99th St., 
tel. WA 8-3829, 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda-

pijos salėje. naujus vadovus. Naujieji va
dovai yra atkelti iš miestų, t a i MEST PIILLMANE 

P. Gudžiūniene, 12223 So. LDWC neatrodo, kad jie butų tinka 
A\e., tel. CO 4-3972. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos penktadienio vakare nuo 6 vai. 
ir sekmadienio rytą nuo 7 vai. pas 
p. Gudžiunienę. 

18 KOLONIJOJE 
Kun. St. Santaras, 717 W. 18th St., 

tel. CA 6-1504, 
J. Janušaitis, 726 W. 18th St., tel. 

CH 3-1535. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadieni ir sekmadieni para
pijos kieumijoje. 

TOWN OF LAKE 
N. Zajančkauskas, 4551 S. Hermit-

age, tel. YA 7-4301. 

mesni už atleistuosius, nes j e 
neturi agrikulturinės prakti
kos. Švedų parlamentarų pra
nešimu, visa Sovietų žemės 
ūkio planavimo sistema perre-
viduota ir pereita prie decen
tralizacijos, norint labiau atsi
žvelgti i vietines sąlygas, b?t 
čia Sovietų valdininkai prisi
pažino, kad ir decentralizacijos 
kilo naujų keblumų, nes kol
chozų vadovai nežino, kurių 
priemonių jie tuvi imtis save 

Rinkėjems dėžutės bus išduoda- iniciatyva: mat , iki šiol j "e bu
rnos šeštadieni ir sekmadieni nuo V Q ^ ^ ^ ^ ^ c e n t r Q 
l vai. ryto pas p. Zajančkauską. 

NORTHSIDE 
E. Morkūnienė, 6407 N. Oakley 

Ave., tel. AM 2-1104, 
O. Bytautienė, 3221 N. Natchez 

St., tel. PE 6-9697. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadienį ir sekmadienio rytą 
nuo 7 vai. Šv. Mykolo parapijos 
salėje, 1644 W. Wabansia. 

WESTSIDF 
"DRAUGAS", 2334 South Oakley 

Ave., tel. VI 7-6640, 
J. ir P. Linkus, "Midwest Store", 

2300 W. .23rd St.. 
Evang. kun. J. Pauperas, 2209 S. 
Bell Ave., tel. VI 7-6274. 

duotus įsakymus. 

Švedų elektrotechnikai, ap
žiūrėję Sovietų e lekt ra ims, pa
stebėjo, kad jose y ra fantas
tiška disproporcija t a rp pasi
naudotų žmonių d a r t o jėgų ir 
gautų rezultatų. Tas pats p i -
sirodė ir Rustawti , Kaukaze, 
plieno fabrike, kur darbininkų 
daug, o produkcija, palyginti 
su švedų, maža : ten 8000 dar
bininkų pagamina plieno tiek, 

Ikiek Švedijoj 3000 darbininkų. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda- l A p l a m a i i m a n t | š v e d u s p e c į a . 

mos šeštadienį nuo 6 iki 8 vai. va 
kare Lr sekmadienio rytą nuo 6:30 
vai. ' 'Draugo" raštinėje, 2334 So. 
Oakley Ave. 

BALFo Chicagos Apskrities 
Valdyba 

Statybos tvarkytojas 
Chicagos meras Daley nauju 

s ta tybos komisionieriumi pa
skyrė archi tektą George L 
Ramse, 52 m. amžiaus. Jo me
tinis atlyginimas bus $20,000. 

Pamėgtas garažas 
Grant parko požeminiams 

garaže rūgs . 12 d. buvo pasta
ty t a 4,944 automobiliai. Numa
toma, kad apie Kalėdas kas-
dien ten bus pas ta toma po pen
ketą tūkstančių automobilių. 

IS ARTI (R TOLI 
DIDŽ. BRITANIJOJ 

— Išvyko | Romą. Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čios rektor ius kun. A. Kazlaus
kas, MIC, rugpjūčio pabaigoje 
išvyko į Romą, kur mano už
t ruk t i apie du mėnesius. Į Ro
mą jis išvyko T. Marijonų Vie
nuolyno reikalais. Londone tuo 
ta rpu religiniai lietuviams pa
tarnauja kun. Pr . Dauknys, 
MIC, ir kun. A. Lubickas, MIC. 

— DBLS konferencija. Rug
sėjo 24-5 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park , šaukiama DB 
Lietuvių Sąjungos konferenci
ja. Joje bus skaitoma eilė ak 
tualių paskaitų. Į šią konferen
ciją pakviesti skyrių valdybų 
nariai ir kiti nariai, kurie nuo
širdžiai domisi lietuvių kultūri
ne ir visuomenine veikla. Kon
ferencijoje bus skaitomos pa
skaitos šiomis temomis: Lietu-

Žmonių jėgų sudevejimas 
Švedų par lamentarai , oficia

liai lankę Sovietų Sąjungą, grį
žę pranešė, jog Sovietų Sąjun
goje negirdėtu būdu sudėvima 
žmonių darbo jėga. 

Vienas 1,100 ha kolchozas 
netoli Maskvos, kurį švedai ap
lankė, tur i pagrindinių darbi
ninkų 450 (vyrų ir moterų) , 
kai tuo ta rpu Švedijoje tokio 
ploto ūkis y ra apdirbamas 35 
darbininkų, taigi Sovietų kol
chozas reikalauja 12 kar tų 
daugiau darbininkų, negu to
kio pat didumo švedų ūkis, o 

, t a i reiškia, jog Sovietų propa
ganda apie žemės ūkio mecha
nizaciją ir darbo jėgų taupymą 
yra fantast iškai perdėta. 

listai padarė išvadą, kad So
vietų ūkio sistema aiškiai že
mesnė negu Švedijos. I. Gs. 

Atvyksta Belgijos princas 
Belgijos karal iaus brolis prin

cas Albertas a tvyks ta į JAV, 
kurias lankys porą mėnepių. 

tiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiimimi 
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LITHUMIAN RECIPES 
Surinko JTJZfi DAUzVARDEENS 

Christine Gonski 
mėjo ir daugiau. Turi keletą at-
žymėj imų. iš Chicagos muzikos 
festivalio. Būdama 14 m. lai
mėjo . augščiausį pažymėjimą 
grodama Studio Concerto mu
zikos festivalyje. Yra grojusi 
Morris B. Sachs mėgėjų valan
dėlėj. 

Ave. V. Adomavičius y ra ir 
Lietuvių Dienų žurnalo redak- inyestigatorių posėdis būtų už 
torius Bostone. Su jais sykiu d a j [ a s -
y ra atvyk* ir V Adomavičiaus p a g i t r a u k i g ^ j 
tėveliai — Pe t ras ir Elena - j a 
Adomavičiai. Pe t r a s Adomavi- t a r y b o s p r e z i d e n t a s 
čius Lietuvoje buvo Vyr. Tri-! Chicagos švietimo tarybos!vis išeivis Rytų-Vakarų kon 
bunole teisėjas. prezidentas W. Traynor, 69 m. | f l ikte; D. Britanijos lietuvių 

w _ _ mjL. . amžiaus, pareiškė nuo spalio 1 bendruomenė ir DBL Sąjunga; 
X Dan Kurait is , visuomene , .. . . r , \ , . .,. . ._ . .» . . . -

, , . , , Z :' „ . . d. pasi t raukiąs iš pareigų. Švte- Lietuvių politines organizacijos 
nmkas, "MUda Bu.ck savmin- ^ ^ ^ j r ^ U e t u v i o „ ^ 
kas, r inks aukas Ch.cag:s gat- uždaviniai; Lietuvių Namai, jų 
vese Balfo didžiojoje r m k l u - _; u k s l a a ^ . ^ j r ^ ^ 
voje s, sekmadieni. ĮkllUVO jkaUaUSiejl „ ^ j T a u U n g k u l t ū r a . 

Pi rmyn choras, AliC3 Ste-į _ _ , _ , 
phsns ansamblis, Dainavos an-1 TeiBe^ J - " į C h e , o s C h l c a -
samblis ir Ch.cagos • lietuvių 8°J e P**°*™ J kaHJtai* sep-
v y n ; choras, mūsų reprezanta- ^ ^ « tomdWIIų va r uo to ju s 
ciniai meno vienetai, kompak- i r n u b a u d ė P° * i r a t m « d a r tna-
tiniai įsijungė į Balfo didžio- V i a i n u b a u s t i u ž vairavimą au-

• nlOKITK DAUGIAU 
TOKIU KNYGV" 

raSo "ZemelCa Šventosios" platinto
jai ir skaitytojai Iš Įvairiausių vietų. 

"TAI TIKRAS ŠEDEVRAS — 
literatūriniu, tautiniu, moraliniu lr 
kalbiniu požiūriais, — atsilieps kiti 
skaitytojai. 

II tikrųjų Marijos Radzevi^iiUos 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dienfi, kuri dažnai pasakodavo apie 

"JtKMELfi &VKNTOJI", Žemaitijos lietuviškus valgius per Chicagos 
knygnešių romanas, neapvils ne vie
no skaitytojo, jauno ar seno, nes 
kiekviena**, kas tik Ją paskaito, pa
sako: ,-Puikl kayga". 

Australijoje šią knygą vieno m«-
nesio laikotarpyje jai pasirodžius 
jsigijo kuone kas antras - treO.aa 
lietuvis. 

Knyga 18S pusi. Kaina 2 dol. Ga- Į 
Įima gauti: 

" D R A U G A S -

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 
rwwwwwwwwwwwiiri>rww*A*j 

dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius (domiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos iSleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

- D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Avenue, 
CHICAGO 8, ILL. 

iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllit 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Dideli, fiy dienų }tempam**, karo b kitos gaftnyM. verčia vb» MMĘm 

•ckti kasdieniui įvykiu*. Tam reikalui itkinilh darosi butinvU. 

sios rinkliavos rinkėjų eiles ir tomobilių įsikaušus. 

SUDRIKO RADIJO 
PROGRAMA 

Miliotias Jeruzalės 
kolegijai 

šį sekmadieni juos matysime! 
ne scenoje, bet plačiosios Chi-j 
cagos gatvėse su aukų dėžutė
mis. Pasekime šiuo gražiu dai- Chicagoje susiorganizavę Je
nos entuziaztų pavyzdžiu, įsi- ruzales Hebrajų universiteto 
junkime į šią , garbes tarnybą draugai nusistatė ta i švietimo 
ir visi dalyvaukime rinkliavoje įstaigai surinkti milioną dole 
kar tu su jais. irių. 

Dainuoja Algirdas Brasis 
š į vakarą Budriko radijo progra

moje iŠ stoties WHFC, 1450 kil. 
nuo 6 iki 7 vai. girdėsite gražių lie
tuviškų dainų, kurias sudainuos ži
nomas operos solistas Algirdas 
Brazis. Jam akompanuos radijo or
kestras. Prie to dar bus mįslių kon
kursas, už kurių atspėjimą duoda
mos dovanos, š ias programas duoda 
Juozo Budriko namų rakandu, tele
vizijos ir auksinių daiktų krautuvė 
Chicagoje, 3241 S. Halsted St. Pa-

J siklausykite. — N, 0* 

Sum metas sueina 50 melu kaip iikovpta spaadn laisvi. Tat ju-
bitfjus tebūnie- minimas lūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvis, 
kas" laikrašti*, o iiuo mete — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats įvesdamas 40 m. sukaktį oue įnkūriroo Chicagoje, «aro B savo pas* 

i auką: naujiems skaitytojams dusime dienraštį per mėnesį laiko •*««• •"« ' , tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kun tuo interesuojasi 

Draugas yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų lr b> 
tonnatorių, kas šeštadieni duona mokslo, meno, literatūros priedą, tari spe
cialius skyrius: moterį, jausima (aieitiasnkų, skautu, studentą), 
kates patarėją; kasmet duoda f 1,000 premijos IIIIs—isas sušaunami k 
at.arpo.v apautam* rrtftmi** l t l l l l l . 

"Draugas" tari tavo beadradartfos T—ifcijn. Kotumbijoje 
Brarilijoje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoj*, Šveicarijoje 
Italijoje, Prancuaijoje, net ir Aastndijoie, 

J is nieku* l H Į i r i g i J m , m 
turėsite ptogte susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Drango' 
iar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurk 
w» dar neskaito ir mes per menes) laika „Draugą" susime be 
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