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Atlanto Chartai sukako 

penkiolika metų
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

JUNGTINĖS TAUTOS. — Dokumentas, kurj mes dabar daž
niausiai minime, grįsdami Lietuvos teisę laisvei ir nepriklausomos 
valstybės tęstinumui, šio rugpjūčio 14 d. sukako penkiolika metų. 
Jis vadinasi Atlanto Charta.

Nuo pat savo atsiradimo žadi
nusi lietuvių ir kitų pavergtųjų 
viltis, ta charta dar ir dabar 
yra pats stipriausias pagrindas 
kovoje už jos nuostatų įgyvendi
nimą. Ja remiasi ir Jungtinių 
Tautų Charta ir žmogaus teisių 
deklaraciją.

Nors tų penkiolikos metų lai
kotarpyje buvo įvairiai stengia
masi Atlanto Chartos principus 
nuslopinti, bet juo toliau, tuo, 
atrodo, labiau ji ima veikti kaip 
galingas gaizeris. Tie, kurie, 
kaip Izraelio vaikai, yra pratę 
prie kantrybės, nori tvirtinti, 
kad ilgainiui, jei ne šioje tai ki
toje kartoje, Atlanto Chartos 
pasireikš savo visame didingu
me.

Dviejų pasirašytas

Tai buvo 1941 m. rugpjūčio 
14 d., kai JAV prezidentas Roo- 
seveltas ir D. Britanijos minis
tras pirmininkas Winston Chur
chill, susitikę ir konferavę karo 
laive Atlante prie Newfoundland 
krantų, pasirašė deklaraciją, ku
ri paskui buvo pavadinta Atlan
to Charta. Tuo metu šiauriniame 
Atlante vyko smarkios kovos, ir 
dar Amerika nebuvo paskelbusi 
karo ašies valstybėms. Tai buvo 
dokumentas, patvirtinęs princi
pus, kuriais tuodvi tautos vylėsi 
geresnio pasaulio karui pasibai
gus.

Pati Charta turi aštuonis punk 
tus, savo panašumu atitinkan
čius pirmuosius penkis Preziden
to Wilsono punktus iš jo žino
mųjų keturiolikos punktų, ku
riuos jis paskelbė 1918 m., ali- 
jantų laimėjimo atveju.

Mums svarbiausias punktas 
yra trečias. Jame Rooseveltas su 
Churchiliu pripažįsta visoms tau 
toms teisę pasirinkti valdymosi 
formą ir žada ją atstatyti tiems, 
kurie jos netekę. Kada tik jį be- 
skaitėme, vis jį taikėmės sau, 
galvodami, kad štai pagal jį turi 
būti ir bus atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė.

Iš Atlanto nukrypo į 
Pacifiko krantus

Bet jau kažkaip buvo lemta, 
kad tos Chartos praktiškas įgy
vendinimas pradėtas ne Atlanto 
regione, o kažkur toli, apie ką 
tuo metu tos Chartos kūrėjai gal

Kilnios mintys Ir principai,
Atlanto Chartoje išreikšti, iš 

tikrai nė nepasapnavo. Pokario vienos Pusės Churchilliui vaini-Į metais daug mažumų grupių rin 
įvykiai parodė, kad tas Roose- pina; ° kitos Pusės JI dras" ■ kėjų, kurie 1952 m. buvo pralai- 
velto — Churchillio moralinis ko- Apsisprendimo teisęvtautoms j mėti Eisenhoweriui,. vėl bus at-
Neptūnas išnėrė toli prie Pacifi- skeIbdamas- tas pats Winston, gautį demokratų partijai, kuri 

Churchill piestu stojo prieš Jung 
tinių Tautų sumanymą įsteigti 
kolonijų globos tarybą, tarda
mas: „Tai, ar aš tam esu Jo Di
denybės ministras pirmininkas,

dija, Pakistanas, Burma ir kt .jkad imperiją likviduočiau?!“,
Atlanto Chartos atgarsiai aidi ir nujausdamas, kad netru- 
Vid. Rytuose ir Afrikoje, kur kus koloni jos ims slysti iš po ka-| didatų Harrimano, N. Y. guber-. 
jau dabartiniu metu net ketu- rališkos globos. Taip ir atsitiko. natoriaus, ir Stevensono iš Illi-

ko.
Naujos šalys, anksčiau buvu

sios britų imperijoje, ėmę kelti 
galvas ir kaip tik tos Chartos dė 
ka nepriklausoma atsistojo In-

rios valstybės įeina į tarptautinį Dabar Jau ir su savo buvusiomis 
kolonijomis britai nesusikalba.forumą: Libija, Sudanas, Tuni

sas ir Marokas. Ir tai tik pra
džia. Tautų apsisprendimo supra 
timas bręsta džiunglėse ir dyku
mose, ir visi Atlanto Chartos
vardu saukia laisvės ir nepri- kiai ir žmonės, sako, jau esama
klausomybės.

Jungtinės Tautos jau gynė At-
lanto Chartos principus Irane, bar diskriminuojamom tautom. 
Graikijoje ir Korėjoje, ir tuos Esą, būtų net naivu galvoti, kad 
principus jos taiko visoms tau- tuo atveju, kai kėlėsi kraštai, 
toms, kurios šimtmečius išbuvu- kurie niekados nebuvo laisvi, ne
šios kolonijinėje priespaudoje, sikeltų tie, kurie turi savo lais- 
dabar ar pamokytos ar pačios, vės ir valstybingumo šimtmeti- 
gUsiprato laisvės reikalauti. nes tradicijas.
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Kaip gi su kitais?

Tik keista, kad ta Charta ne
taikoma to trečiojo punkto an
troje pastraipoje nurodytoms 
tautoms — toms, kurios jau anks 
čiau buvo laisvos ir nepriklauso
mos ir kurioms visa tai buvo at
imta.

Naudojantis nūdieniu Azijos 
— arabų žodynuu, šitokią padėtį 
galima būtų vadinti diskrimina
cija. Bet, dar toliau jų dėstymą 
sekant, jau galima būtų tarti, 
kad tai moralinė agresija. Dar 
prieš porą metų tas dabar vis di
dėjantis ir galios įgaunantis Azi 
jos — arabų blokas net į agresi
jos apibūdinimą siūlė tokios rū
šies agresiją įtraukti. Taigi, jei 
būtume arabais ar indais, tarp
tautiniuose susiėjimuose jau ga
lėtume bartis net tokiais žo- rašytose knygose ir, todėl nesant
džiais. Tik, deja, šito padaryti teigtas 1948 m. padėti demokra- .R jifįai ie nekalbėjo Be

to, Stevensono pažiūros yra išsa
kytos partijos rinkiminėje pro
gramoje, priimtoje trečiadienio 
vakarą, kurioje JAV valdžia gi-

negalima, nes tie tariamieji mo
raliniai agresoriai, paleidę dva
sias, dabar nė patys negali jų su 
valdyti.

Tai pakankamai matyti iš pa
ties Churchillio pareiškimų. Sa
vo prisiminimų penktajame to
me, jis, pavyzdžiui, kalbėdamas 
apie sovietų pretenzijas į Pabal
tijo valstybes ir primindamas, 
kad JAV vyriausybė tai laikė 
tiesioginiu Atlanto Chartos pa
žeidimu, jis pats jau sako: „Ir aš 
neigiamai reagavau į tokius so
vietų vyriausybės norus, bet da
bar aš matau, kad, įvykių slė
gime, fiziškai nėra galima atlai
kyti tos moralinės pozicijos. Mir- 
tinėje kovoje nėra teisu prisiim
ti didesnę naštą, nei kovojantieji 
už didelį tikslą gali pakelti. Mano 
nuomonė apie Pabaltijo valsty
bes buvo, yra ir lieka nepakeista, 
bet aš jaučiau, kad aš šituo mo
mentu negalėjau nieko kito pa
daryti.“

Bet Churchillis niekur neužsi
mena, kaip jis galėtų šitokį spren 
dimą pakeisti ir Chartos nuosta
tus Pabaltijui pritaikyti. Jam ta
da atrodė jų bendras reikalas
svarbiau uz viską, ir jis Pabal ,
x... .... , • .. . • I pabrėžė, jog naujai atvykusiejitijj nurašė taip, kaip nurasmejo F ’ J ° J J
ir kitus kraštus Stalino sąskai
tom

Jau užtenka prisiminti vien tik 
tokią Indiją.

Bet, kaip ten bebūtų, Jungti
nėse Tautose, kur stebima įvy-

ženklų, jog ilgainiui šita Atlan
to Charta bus pritaikyta ir da-

GRATIS

• Demokratų platformos kalbėtojai civilių teisių klausimu: platfi 
McCormack (kairėje), Harry Truman (viduryje) ir Robert Short.

«rmos komiteto pirmininkas John 
(INS)

Demokratų partija įieško
tautinių grupių paramos

CHICAGA. — Trečiadienio vakare visų prezidentinių kandi
datų būstinėje Hiltono viešbuty, demokratų partijos vyr. komiteto 
Tautybių skyrius surengė konferenciją ir priėmimą įvairių JAV 
mažumų delegatams ir spaudos atstovams.

Šis Tautybių skyrius buvo įs

tų partijai suorganizuoti mažu
mų paramą prezidentiniams rin
kimams laimėti. Dabar tam sky
riui priklauso 35 tautybių atsto
vai. Partijos konvencijoje šiuo 
metu Chieagoje dalyvauja apie 
600 tautybių delegatų (iš apie 
2500 dalyvaujančių). Skyriaus 
pirmininkas yra Michigano gu
bernatorius „Soapy“ Mennen 
Williams. Lietuvius demokratus 
ten atstovauja dr. Grigaitis ir 
M. Kižytė.

Didžiavosi europietiška kilme

Konferenciją atidarė pirminin
kas Williams ir pakvietė eilę kal
bėtojų. Buvęs prezidentinis kan
didatas šen. Kefaueris prisipaži
no, kad jo žmona gimusi Škoti
joje. N. Jersey gubernatorius 
Meyner pasisakė, jog jo motina 
yra Šveicarijos vokietė. Visi kai 
bėjusieji kongresmanai su pasi- 

i didžiavimu prisipažino esą eu- 
I ropietiškos kilmės prancūzai, vo 
kiečiai ar italai.

Buvęs Tautybių skyriaus pir
mininkas senatorius Green iš 
Rhode Island, šiuo metu seniau
sias senato narys, iškėlė tauty- 
binės politikos reikšmę JAV ir

į šį kraštą labiau negu kiti įver
tina JAV laisvę ir gerbūvį.

Gubernatoriui Williams vado
vaujant, šis skyrius ypatingai iš
plėtė savo veiklą ir tiki, jog šiais

nuo 1933 m. buvo sugebėjusi 
mažumas išlaikyti demokratų 
partijos prieglobstyje. 

Harrimano ir Stevensono kalbos

Konferencijos svarbiausi mo
mentai buvo prezidentinių kan-

nors kalbos. Harrimanas labai 
piktai puolė prez. Eisenhowerio 
užsienio politiką, kaltindamas jį, 
kad pasitiki sovietų maršalu Žu
kovu ir Efsenhoweriui užmetė* 
neprotingą elgesį Ženevos kon
ferencijoj, kurioje Eisenhoweris 
paskelbė, jog sovietai tiek pat 
nori taikos kiek ir amerikiečiai.

Stevensonas Kalbėjo labai iš
siblaškęs ir, kaip jisai pats pa
sisakė, tuo-j turėjo greit išeiti su
gauti dar keletą balsų savo no
minacijai.

Pagal Stevensoną, jo užsienių 80. šeštadienį — dalinai debe- 
politika esanti išdėstyta jo pa-Įsuota ir vėsu.

riama, kad nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa
cijos, o taip pat žadama daryti 
visa, kad iš tų kraštų pasitrauk 
tų sovietų kariuomenė ir ten bū
tų įvykdyti laisvi rinkimai, ku
rie paskelbtų tautos valią.

C ir kiška atmosfera

Konferencija vyko Hiltono 
viešbuty, kurio koridoriais vaikš 
tinėjo minios žmonių, delegatų, 
žurnalistų, šiaip smalsuolių, kur 
gražios merginos skelbė savo pri 
tarimą įvairių politikų kandida
tūrai į prezidentus, o pasamdy
tas orkestras, pasipuošęs Harri
mano kepurėmis grojo įvairiau
sius maršus ir nešiojo Harrima- 
no plakatus.

Čia netrūko nei vargonų, ku
rie be diskriminacijos grojo ir 
pasaulietines daineles ir religi
nes giesmes, linksmindami susi-' 
rinkusius delegatus, nuo kurių' 
priklauso bent kelių žymių de
mokratų politikų pasisekimas.

AJIai St*v«n»«n

Kalendorių.-.

Rugpjūčio 17 d.: šv. Hyacin- 
tas ir šv. Rokas; lietuviški: Sau 
lenis ir Sigita.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 7:50.

Oras Chieagoje

Oro biuras praneša: Chieagoje 
ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota, galimas lietus. 
Augščiausia temperatūra — apie

Pavergtoms tautoms
reikalauja laisvės

CHICAGO. — Sudarant demo 
kratų partijos platformą Ameri- ( 
kos Lietuvių Taryba ten irgi įne
šė savo pasiūlymus, ypatingai 
kas liečia pavergtųjų tautų iš
laisvinimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pasiūlymai, nors ir kai kurioms 
grupėms nelabai palankiai sutin
kant, buvo priimti be pataisų.

Čia paduodame šių pasiūlymų 
svarbesniąsias mintis:

„JAValstybės, valdomos de
mokratų vadų niekada nepripa
žino Lietuvos, Latvijos, Estijos 
prievarta pasiekto prijungimo ir 
nedovanojo Kremliaus Uranijos 
išplėtimo Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Rumunijoj, Čekoslovakijoj, Ven
grijoj, Albanijoj ir kitose vals
tybėse.

„Mes laukiame tos dienos, ka
da visoms šioms pagrobtoms ša
lims bus atstatyta laisvė ir jos 
vėl galės užimti jų prideramą 
vietą laisvų tautų bendruomenė
je.

„Mes iš Jungtinių Tautų rei
kalausime principo, kad Sov. Są
junga atitrauktų savo kariuome
nę iš pavergtų valstybių. Taip 
pat mes prašysime pavergtose 
srityse leisti laisvus ir nevaržo- j 
mus rinkimus, laikantis Atlanto 
Chartos ir kitų jungiančių įsi- , 
pareigojimų“.

Šiuos pasiūlymus ALT vardu 
pateikė dr. P. Grigaitis, o jų pri
ėmime daug pasidarbavo plat
formos komiteto pirmininkas — j 
kongr. John W. McCormak iš I 
Mass. ir kongr. Dodd iš Conn. i

Mirė buvęs vergas
NEW BRUNSWICK. — Ivy 

Ivory Owens, buvęs vergas, ku
rio amžius galėjo būti nuo 109 
iki 119 metų, pasimirė vakar. 
Owens, kuris sakėsi yra gimęs 
„kažkur toli Georgijos valstybė
je“, prieš mirtį pasakodavo, jog 
jo tėvai būdavo ūkininkų par
duodami ir perkami.

Neišleido laikraščio
BOSTON. „The Boston Post“ 

dienraštis antrą kartą savo 125 
metų istorijoje neišleido nume
rio. Tas įvyko, kada spaustuvi
ninkų ir raidžių rinkėjų unijos 
atsisakė dirbti, kol jų darbinin
kams nebus sumokėta 200,000 
dol. iš anksčiau užsilikusio atly
ginimo.

• Kun. Julius Burkus klebo
nauja Kamajuose, pavergt. Lie
tuvoje.

• JAValstybių informacijų 
agentūros žiniomis, 15,000,000 
Kinijos žmonių yra patalpinti į 
vergų stovyklas nuo to laiko, ka
da prieš 6 metus komunistai pa
ėmė valdžią į savo rankas.

DRAUGAS
The I.lttiu&nlaji Daily PVlend

Published by th* Lithuanian Catholic 
Pietų Boclety

SSS4 So. Oakley Aye., Chlontfo *. Illinois 
Telephone — Virginia 7-««4O-4l

Th* mušt Influentlal Lithuanian Daily 
ln America

Arabai protestuo|a prieš
. Vakarų valstybių veiksmus

KAIRO, rugp. 16. — Devyniose arabų lygos valstybėse šian
dien buvo paskelbtas generalinis streikas, kuris, kaip yra praneša
ma, suruoštas protesto ženklan prieš trijų didžiųjų kišimąsi į Egip-
to reikalus.

Apytikriai 15,000,000 darbi
ninkų, sudarančių apie trečdalį 
visų 9 arabų lygos tautų gyven
tojų, pasiliko namuose, išreikš
dami savo pasipriešinimą Suezo 
kanalo sutarptautinimo pasiūly
mui.

Egiptiečiai šį streiką vadina 
didžiausiomis demonstracijomis 
arabų istorijoje. Mažtesni strei
kai, įvėlę tūkstančius darbinin
kų, taip pat užregistruoti ir kito
se šiaurės Afrikos valstybėse.

Streiko metu Egipte veikia tik 
būtiniausi patarnavimai: mais
to krautuvės, laikraščių leidyk
los, telefonai, ligoninės ir pan. 
Tačiau čia yra neįmanoma gauti 
taksį, važiuoti traukiniu ar lęk- 
tuvu bei pasinaudoti kitais pa
tarnavimais.

Šis streikas žada tęstis iki pat 
vidurnakčio.

Atidaryta Londono konferencija

Arabams bestreikuojant, buvo 
atidaryta šį streiką iššaukusi 
Londono konferencija, į kurią 
susirinko 22 valstybių delegatai. 
Konferenciją atidarė anglų min. 
pirm. Eden, sakydamas, jog Sue
zo kanalo krizę tenka laikyti pa
čiu blogiausiu įvykiu nuo II Pa
saulinio karo pabaigos.

Nasseris, nors ir buvo atsisa- 
'kęs dalyvauti konferencijoje, pa
siuntė savo pagelbininką stebėti 
susirinkusiųjų nuotaikas.

Susirinkusiems delegatams jau 
pačioje pradžioje buvo pateiktas 
pats svarbiausias klausimas — 
ar turėtų būti sudaryta speciali 
tarptautinė agentūra kanalo ope 
ravimui ar pats Egiptas jį turė
tų operuoti su vienokia ar kito
kia tarptautine priežiūra?

Kaip atrodo, Anglija, Prancū
zija ir JAValstybės tikisi susi
laukti daugumos pasisakymo už 
tiesioginės tarptautinės kontro
lės agentūros sudarymą.

Tuo tarpu Rusija ir Indija ban 
do įtikinti, kad pats Egiptas su 
Jungtinių Tautų priežiūra yra 
pajėgus tvarkyti Suezo kanalo 
reikalus.

• Venezueloje buvo nuteisti 22 
asmenys bausmėmis siekiančio
mis iki 20 metų kalėjimo už pa
sikėsinimą prieš krašto preziden 
tą Carlos Delgado Chalbaut, 1950 
m. lapkričio mėn. 13 d.

• Nato vadas vakarinėje Eu-
ropoję gen. Arthur M. Gruenter , Oregcno demokratų konvencijoje 
lapkričio mėn. 20 d. perleis savo .aiškina, kodėl jis paliko respubli- 

- . kT . , konus ir atėjo pas demokratus,pareigas gen. Lauris Norstad. J (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Per paskutines 21/ valandas Vak. Alžerijoje žuvo 18 nacio

nalistų. Rytų Alžerijoje žuvusiųjų skaičius siekė 10 asmenų.
— Liepos mėnesį darbų skaičius Illinois valstybėje pasiekė 

rekordinį augštį. Čia tada buvo 3,1/21,700 darbininkų.
— Izraelyje buvo užpultas per dykumas važiuojantis autobu

sas ir čia nužudyti 3 Izraelio kareiviai ir 1 moteris.
— Demokratų partijos nominacijose prezidento vietai, laik

raščiui einant į mašinas, jau buvo bemaž aišku, jog kandidatu bus 
išrinktas Adlai Stevenson.

— Sherman Adams vr Bemard M. Shanley, abu prez. Eisenho- 
werio pagelbininkai vakar išvažiavo į San Francisco ir čia ruošis 
respublikonų konvencijai, kuri prasidės sekantį pirmadienį.

— Graikijos ministeris pirmininkas Konstantin Karamanlis 
priėmė Jugoslavijos prez. Tito pakvietimą lankytis Jugoslavijoje.

— Trumpas, bet stiprus žemės drebėjimas vakar buvo užre
gistruotas šiaurinėje Portugalijoje.

— Sov. Sąjungos kultūros ministeris Nikolai A. Mikhailov už
tikrino, kad Suezo krizė pasibaigs visiška Egipto pergale.

— Vengrijos premjeras Audras Hcgedues padavė protestą, 
jog jo krašto oro neliečiamumas buvo pažeistas JAValstybių lėk
tuvų. Apie tai pranešė Budapešto radijo.

Vol. XI!

Užsidegė traukinys
BALTIMORE. — 93 vagonų 

„Baltimore & Ohio“ prekinis 
traukinys užsidegė kelių mylių 
atstume nuo šios vietovės ir 21 
vagonas nuėjo nuo bėgių. Šis 
įvykis užblokavo pagrindinę ge
ležinkelio liniją ir traukiniai tu
rėjo naudoti „Pennsylvania Rail- 
road“ bėgius. Sužeistų čia nebu
vo.

Stipri moteris
PETTERSBURG, Virginia. — 

21 metų amžiaus mergina Patri- 
cia Nelson, jai einant į namus, 
buvo užpulta vieno kareivio, ku
ris ją parmetė ant žemės, norė
damas atimti pinigus.

Kaip liudininkai pasakoja, ši 
mergina kareivį nurungusi ir pri 
vertųsi jį sugrąžinti pačiuptus 
pinigus. Nors užpuolėjas ir atsi
prašė, bet teisme vistiek gavo 12 
mėnesių kalėjimo.

Trumpai iš visur
• Kun. Simonaitis neseniai 

grįžo iš tremties Sibire ir ap
sigyveno Vilniuje. Taip pat iš 
tremties sugrįžo kun. Jurgis Da
nys, buv. Linkuvos klebonas, 
kan. Šidlauskas, buv. Panevėžio 
vysk. kurijos pareigūnas, kan. 
Krištonaitis, kun. Tamašauskas, 
kun. Vaišnora. Laukiama sugrįž 
tant kun. Pratkelio, kuris yra pri 
verčiamojo darbo stovykloje Ki- 
rovo apygardoje.

Senatorius Wayne Morse iš

Z
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rugpjūčio 17, 1056

DN. J. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 V. ti3rd SU
Ofiso lot. KiJlai.oe 6-4410 

HesldL telef. GRovehill 0-0017
Valandos: 1-8 p. m. lr 0-8 p. m. 

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

Tokiu būdu Chicagos LFK Dr. Nina KRIAUčELIŪKAITt 
; “Vainutas” turi atidėti -tiumaty- '• (Gydytoja ir chirurgė) 
tą išvyką į Omahą, Nebr, kuri i **>tkbU laehijoe
buvo sutarta rugpjūčio 18 d., o rzso Vest 7lst Btrtari

Sportas - visuomeniniu
dorybių mokykla

Popiežius Pijus XII audienci
joj priėmęs Ispanijos Bilbao 
miesto futbolo sportininkus, 
jiems pareiškė, kad sportas, y- 
pač futbolo žaidimas, gali būti 
dorybių mokykla jašmeniškumo 
savęs tobulinimo mokykla, kur 
reikalaujama neretai didelio į- 
tempiiro, didelės aukos, didelio 
vidinio pasiruošimo, didelio nuo
lankumo priimti pamokymus, di 
delio atsižadėjimo išvengti to, 
kas gali būti priešingo profesi
jai, didelės ištvermės sunkiuose 
momentuose, didelio ištikimumo 
visose progose, dvasios kilnumo 
mokėti pralaimėti be nuostolio, 
didelės meilės mokėti nugalėti, 
nepažeminant priešingos pusės; 
visuomeninių dorybių mokykla: 
žinant užimti skirtą vietą žaidi
me, laikantis taktikos, kada rei
kia jame aktyviai dalyvauti, au
kojant savo asmeninį pasiseki-

... A.i • m4> lengvinant bendrą darbą,
puiarmimą betonų tarpe, talpu-1 kiekvienam esant sav0 vietoje, 
sius 1953 m. balandz.0 men. 23 ko reikalauja moderninė takti.

^Ozfao/lMŽ.

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS, 5254 So. Trumbull Avė., 
Chieago 82, III. Te>f. PRospect 6-2796

DVIGUBA P. TAUTVAIŠOS SUKAKTIS
EDV. SULAIT1S

Šiais metais vienas iš žymiau
siųjų mūsų šachmatininkų, Po
vilas Tautvaišas, mini savo 40 
metų amžiaus, o taip pat ir 25 
m. aktyvaus dalyvavimo šach
matų gyvenime sukaktį.

Ta proga nerisi bent trumpai 
pažvelgti ii šio šachmatininko nu 
eitą kelią ir jo pasiektus vaisius.

Biografinės žinios

nybės — 1953 m. (Iv.), Trans- 
Mississippi "open” pirmenybės 
1953-1955-1956 m. (Iv.).

Taip pat reikia pažymėti, kad 
šiais metais P. Tautvaišas buvo 
įkeltas į JAV šachmatų klasę, 
kurį atliko krašto vyriausias 
šachmatininkų organas — USC 
F.

Šių eilučių autoriui, su mūsų 
meisteriu yra tekę turėti nema-Pradžioje tenka pateikti tru-, . ..... . . ,,. ... ... „ m i I za pasikalbėjimų, kurie buvo

puti biografinių žinių. P. Taut- lo51„.a~,n.
gimęs 1916 m. gegu

LAIMEJOJ 32,000 DOL.

Marjarie Garmise 7 m. iš West 
Hartford, Conn., rugpjūčio 21 d. 
per televiziją bandys padvigubin
ti 32,000 dol. sumą. Ji atsakinėja 
iš beisbolo srities. (INS)

vaisas yra 
žės mėn. 6 d. Bychove (Rusijo
je), kur jo tėvai buvo išbėgę 
nuo I Pas. karo veiksmų. Iš ten 
1917 m. sugrįžo į Lietuvą.

1923-1934 m. gyveno Mažei
kiuose, kur baigė valstyb. gim
naziją. 1934 m. rudenį persikėlė 
į Kauną ir čia studijavo teisę 
Vytauto Didžiojo universitete. 
1934-1940 m. tarnavo Vilniaus

paskelbti įvairiuose laikrasciuo 
se. čia norisi pacituoti meiste
rio žodžius apie šachmatų išpo-

vėliau nukelta į rugpjūčio 25 d.
Už trijų savaičių LFK "Vainų 

tas” futbolo komanda važiuoja 
į Detroitą ir YVindsorą dalyvau
ti VI Š. Amerikos Lietuvių Spor 
to Žaidynėse. E. Š.

Iei. o nao HE. l-t>ev0. rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 ir 8—8 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
lįsk v r us ketvirtai!, ir sekmad.

DR. ANNA BALIDNA$ —
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3228
Res telef. UAlbrook 6-6078

(Kampas 71st ir California)
I\L ofiso Ir re*. REpublio 7-4146 
Vai. 11-2 lr 6-8 v. v. ScAL 1-6 p. p.

Priėmimus tik pagal susitarime.

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

B.0D1KIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SFECIALlHTfi

T1M South Western Avchm
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1168 
Rea. U'L UAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLiffslde 6-2880
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Uermiuge) 

penktai. Į Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak.
Šeštad, nuo 2 iki 0 vai., lšskyr. .ek,

rcL ofiso TA. 7-6567, rea. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wa«t 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr AeAtad. rak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North IVaekor Drive 

(Civiu Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntrai 0-2204 
6002 \Vcst liith Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—I
Tel. TOwnhall 3-0059 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
Rczid. tel. liEuilock 4-7080

d. “Dirvos” numeryje.

Tautvaišas apie pažangą

Tada P. Tautvaišas šitaip iš
sireiškė :

“Šiose sąlygose siekiant pa- 
miesto savivaldybėje,. o"l94o" žanSos Šachmatuose, o lygiai ir
1941 m. Kūno Kultūros rūmuose krt'< sP°rto sak9 lapopularunmo 
K ne darbe, turime remtis dviems

Vokiečių okupacijos metais1 veiksniam: 11 organizatoriais, 

persikėlė vėl į Mažeikius ir čia
1943 m. sudarė šeimą. 1944 m. 
spalio mėn. paliko Lietuvą ir po 
5 metų praleistų Vokietijoje — 
1949 m. atvyko į JAV, (Bosto
ną, Mass.). Iš čia sekančiais me 
tais atvažiavo į Chicagą, kur 
iki šiol gyvena.

tais energingais žmonėmis, kurie 
ekonomiškai patirdami tik nuos
tolį, o praktiškai, dažniausiai ne 
susilaukdami nei padėkos, auko
ja savo energiją šiam idėjiniam 
darbui: 2) spaudos darbuoto
jais, tais, kurie laikraščių-žuma- 
lų puslapiuose kovoja prieš dva-

ka, be egoizmo, be tuštybės, be 
asmeninių kivirčų, Su ypatinga 
asketika, kuri iš atleto padaro 
gerą pavyzdį ir taip pat reikalau 
ja krikščioniško apsimarinimo 
asmeniško gyvenimo visose ap
linkybėse.

Taip pat ir kasdieniniame gy
venime, nenorint pralaimėti, rei
kia su dideliu įtempimu, atsar
gumu ir energija, ginti savo 
padėtį, jei nenorime aistroms 
pasiduoti.

Daugelyje atvejų reikia eiti 
pirmyn su pilnu supratimu, pa
siryžimu ir pajėgumu, su visa 
linija, nepraleidžiant tinkamo

KOVOS DEL ILLINOIS 
TAURES

Šii sekmadienį, rugpjūčio 19 
d., 1 vkl. p. p. YVinriemac sta
dione, kuris yra Chicagos mies
to šiaurinėje dalyje, Chicagos 
Lietuvių Futbolo Klubas “Vai
nutas” rungsis dėl Illinois fut
bolo taurės. Lietuvių priešinin
ku bus “Falcons” komanda, ku
ri anksčiau yra buvusi JAV mė
gėjų taurės meisteriu, dabarti
niu laiku turinti bemaž visus 
geresniuosius Chicagos futboli
ninkus.

Šios taurės varžybose daly
vauja 8 geriausios Chicagos ko
mandos, kurios rungtyniaus vie
no minuso sistema. Šį sekmadie-

Pirmieji žingsniai šachmatuose ®nį W Uutiuj suanūdta.ą, galu 
P. Tautvaišas šachmatais pra1™ “matarnUejuną. Bet ir Ji

moko žaisti iš savo motinos ir 
dėdės dar būdamas 8 metų am
žiaus. Bet rimčiau jais pradėjo 
domėtis 1930 m., kada į jo ran
kas pateko šachmatų vadovėliai 
vokiečių ir rusų kalbomis (lie
tuviškų tais laikais dar nebuvo).

1931 m. jam pirmą kartą te
ko susitikti tikrame mače su 
Mažeikiuose atostogavusiu Kau
no “A” klasės šachmatininku 
Astiku, kurį įveikė 41^J :l1/2- 

Po to, 1935 m. žaidė Vytauto 
Didžiojo universiteto pirmeny
bėse užimdamas pirmąją vietą, 
o ųuo 1936 m. buvo jau įtrauk
tas į Lietuvos rinktinę ir jau 
tais pačiais metais atstovavo 
Lietuvą pasaulinėje šachmatų 
olimpiadoje Muenchene. 1939 m. 
teko dalyvauti kitoje olimpiado
je Buenos Aires, Argentinoje, 
kur užklupo II Pasaulinis karas.

tinį sumaterialėjimą. Bet ir jų 
darbas neš vaisius tik tuo at
veju, jeigu jie susilauks prita
rimo ir paramos platesniuose 
sluogsniuose. Mūsų lietuviškoji1 Šv. Tėvas, 
visuomenė neturėtų pamiršti/ __ 
kad jų darbas, jų kova yra taip 
pat kova už mūsų tautos egzis
tenciją iš viso”, užakcentavo mū 
sų meisteris.

momento ir nepralaimint to, kas nį įvyks 4 rungtynės, o po to 
gali būti sprendžiamo gyvenime. , vėliau jų laimėtojai pateks į pu- 
“Būkite geri sportininkai, geri' siaubaigmę. Jeigu lietuviai lai- 
piliečiai, o ypač praktikuojan-, mėtų, jiems už savaitės ląjko vei 
tieji krikščionys”, — pabrėžė

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1793 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
AePad,

Res. tel. GRovehill 6-3603

1)R. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-toa ir Damen Avė.)

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: UAlbrook 6-3048

Tel. oftso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas 

24S4 West 71st Street
Vai. Plfm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-o, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westen Aveaue 
Chicago 29, 11L 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4000

Rezidencija: GRoveliill 6-8161

Tel. ofiso PKespect 6-2240
PKosjKct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. W«hm1 Street

rrieminio vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirniad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS" 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st 8fc 
Tel. I’Kospeet 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečiad. ir Penktad. 8-9 vai. vak. U 
fieStadlentaįs 2-4 vai, popiet

ketų kovoti su kita kokia nors 
komanda.

Stambesnieji laimėjimai 
P. Tautvaišas yra pasiekę vi

są eilę stambių laimėjimų Vo
kietijoje ir JAV, iš kurių dalį 
čia paminėsime: Augsburge 
1946 m. (3-4 v.), Hanau 1847 
m. (5-6 v.), Vokietijos DP šach
matų meisterių pirmenybės 
Schleissheime 1947 m. (1-2 v.), 
Oldenburgo 8 tautų šachmatų 
meisterių turnyras 1948 m. (1 
v.), Bostono miesto pirmenybės 
1949 m. (Iv.), Chicagos miesto 
pirmenybės 1951-1955-1956 m. 
(1 v.), Illinois valstybės “open” 
pirmenybės 1951-1952 m. (Iv.),
Illinois valstybės uždaros pirme- Idos įrankį”.

Meisterio pamokymai ir 
linkėjimai

Kalbantis su meisteriu jo 40 
metų amžiaus proga, gavome pa 
mokymų ir linkėjimų mūsų spor 
tininkams, kuriuos čia perduo
dame :

“Sportininkas siekdamas per
galės ar vis geresnės pasekmės 
savo pamėgtoje šakoje kartais 
jaučia, kad čia esama kokio tai 
konflikto su tikrąja sporto pas
kirtimi. Lenktyniavimas sporte 
yra būtinas*skatintojas bo kurio 
pažanga nebūtų įmanoma. Ta
čiau vis dėlto tai nėra tik 
priemonė, bet ne sau tikslas. J 
Nei sportininkas, siekiąs rekor
do, nei šachmatininkas, kovo
damas dėl laimėjimo šito neturi 
pamiršti.

Iš visos širdies linkiu, kad mū i 
sų jaunoji karta imtų sau pa
vyzdžiu suomį, kurio meilė spor
tui yra atėjusi per pažinimą, o 
anglą, kuriam “fair play" yra 
visada augščiau už laimėjimą, o i 
ne sovietų sportininką*ar šach
matininką, kuris yra degreduo- 
tas į pigios politinės propagan-

4
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR
L PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Amu* Tel. IA3-671? >
AUGUST SALDUKAS Prezidentas *

£

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

Universal Savings and Loan Association džtikrina saugu
mą ir gražų pelną. ' ~ ,

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LCjAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK .CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Į Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
. Ofiso tel. Virginia 7-0036 
Rezidencijos ttl. BEverlv 8-8244

i

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiškų kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

Pradfkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti kloja lietuviškoj, 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I -
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 8 ryto Iki 11 vai., 
šeštad. 8 vai. ryto Iki 4:80 p.p. Ketvlrtad. 8 vai. Utį S vaL vak.

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIKIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:*
I *

rei. ofiso VI. 7-6600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STeuart 3-1511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta catv6) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAIbrook 5-2670;
Res. Hintop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak..
Trečiad. ir šeštad. pūgai sutarti 

Tel. oflao PR. 6-S8&8, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI® GYDYTOJAS) ' 
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:Sf 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždarytu

Telefonas GRovehill 6-1596

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

' PRITAIKO AKINIL'8

DR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10743 South Michigan Avė. 
Huto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

*Tel.: Ofiso — l'nimas 6-6766 
Huto — BEvcrly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-5816 
R<-z. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IB VIDAUS LIGOfl 

2745 W. 69 SL
, (priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą
------------------------------- r-------------------

1 DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer^Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfaj.fte 3-4010 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — HI shop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJ ?lS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200
Bl’I.CL CHIRURGINES IR 

, ORTOPEDINES I.IGOS 
2745 West 69th Street 

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus tr rėmus.
4455 So. California Ava, Chicago 

šaukite Y Artis 7-7381 ..
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sakmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso VA 7-4787, res. PR 6-10*d

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211) 
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps viršminStl telafonal 
Šaukite Mldvvny S-OOO1

Valandos: 9-r-12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimu išskyrus trečiadienius

2422 West Marąuette Rd.

Tel. oHso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western A venų
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-111B

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

še.št.adieniais 1—4 v n o

TeL ofiso PKospect 6-9400
RezirL^I'Rospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-1 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr l-t vaL 

vak. šeštadieniais 16-1, 
Trečiad. uždaryta 

Oftso ir luito tel. OLympic 2-1881

Tel. ofiso Victory 2-1681
,Rez. Victory 1-0746

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 We8t Slst Stre«t 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR «-6866

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. HaJated gtr-4

TcL ofiso UA 6-0257, rez. PR 6-6660 
-Rczid. 6600 S. Arteslan Ars

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—( v. V-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

Virš 16 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1821 
Pritaiko skintos
Kreivas skis 

IM&lao.
Ofisas Ir skintų dirbturš 
756 Mest 85th Street

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tr*< 
člad. nuo 10-12, penktadieni 16-8 18 
teštndlenials 10-2 vai. popiet.

H0'»r

P. ŠILEIKIS, 0.P,
Orthop.-daa - Ih-otezistss 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Kpec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Meštadlenlais 9-1. 
GRTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAU. 

2860 W. 63rd SL Chicago 20, III. 
Tel. PRoagK-ct 6-5084.

v
Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
' 3925 Mest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 ve k 
Trečiad. pagal sutarti

^44^

SKAITYKITE “DRAUGI"Skclbkitės "Drauge”!

ROOSEVELT FURNITURE CO
(LIETUVIŲ KRAUTUVU)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FEUX RAUDONIS, aavininkni 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Plrmad. ir Ketvirt. iki 
-p 9 vai. vak. Ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

TeL ofiso lr buto OLympic 2-4160

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. J5th St. Cicero 
Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1526 Ho. 40th Avė. 
Meštadlenlais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 4-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 V. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-R:t* v

SKAITYKITE “DRAUDA”

2334 S.
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DEMOKRATŲ PLATFORMA
Priimta Chicagoje vykstančioje konvencijoje

•• i i
Partijos rinkiminė platforma, be abejo, turi nemažai propa* 

gandįnių tikslų, bet iš kitos pusės visdėlto tai yra savotiška ak
tualioji partijos konstitucija, ateities veikimo gairės, įsipareigo
jimas prieš visuomenę, taigi turi saistančios galios prieš visuo
menės opiniją. Dėl to mums įdomu arčiau pažinti demokratų 
partijos platformą, priimtą trečiadienio vakare, dabar vykstan
čioje konvencijoje.

CIVILINES TEISES

Platformoje pakartojamos piliečių teisės ir laisvės, jau ga
rantuotos konstitucijoje, ir pabrėžiama, kad visi piliečiai pri
valo turėti lygias galimybes šviestis, kurti ekonominę gerovę, 
naudotis tinkamomis gyvenimo sąlygomis. Demokratai toliau 
kovos prieš diskriminaciją, pasireiškiančią dėl rasės, tikybos ar 
kilmės (tautybės). Pasidžiaugiama atsiektu teisių sulyginimu 
kariuomenėje ir valdinėse įstaigose. Įsipareigojama visur suly
ginti balsavimo teises, darbo teises, asmeniško, saugumo ir švie-

likti kardinolą tolimesniame a- Užsienio spauda tiki, kad ba-, 
rešte. zilikos šimtmečio iškilmės gau-

Pagal gerai patikimas žinias? šiai susirinkusiems maldinin- 
kard. Mindszenty yra laikomas karna primins kalinamą kard. 
Almasy pilyje, netoli Fesoepete-Į Mindszenty ir užkurs didesnę 

ny, nedideliame kaimelyje, 40 neapykantą komunistams. Taip 
mylių nuo Budapešto. Manoma? spėti įgalina tas faktas, kai vie- 
jog jam leidžiama laisvai vaikš-' to je Matyas Rakosi Vengri jo3 
čioti pilies sode, tačiau nežino- komunistų partijos sekretoriumi
ma, ar jis gali priimti kokių 
svečių.

Kaip atsimename, raudonieji 
suėmė kard. Mindszenty 1948

buvo paskirtas Ernoe Geroe.

Abu tiedu komunistai suvaidi
no pagrindinį vaidmenį suimdi-

m. gruodžio 26 d. ir apkaltino jį Į nant kard. Mindszenty. Abiejų 
neapykanta dėl to yra gyva vi 
šų tikinčiųjų širdyse.

išdavimu. 1955 m. liepos mėn. 
jis buvo išleistas iš kalėjimo ir 
laikomas Puespok Szent Laszio 
miestelio rezidencijoje namų a- 
rešte.

Bazilikos šimtmetis
Esztergom bazilikai sukanka

timosi galimybes valdinėse mokyklose. Reiškiant pritarimą Augš- I gimtas metų rugpjūčio 31 d. Ta- 
. r . . ,. . . . . , • • , ; ,, čiau, kai komunistų {statymair‘iQiiDimz-» tmomn onvonn,mui dol tnioni anhrorinrrviA f ' -r «čiausiojo teismo sprendimui dėl teisių sulyginimo (mokyklose 

ir kitur), pasmerkiami prievartos veiksmai prieš tvarkingą tų 
reikalų normavimą, vykdomą teisminių institucijų. Iš to paaiš
kėja, kad Jungtinių Amerikos Valstybių gyvenimas vystysis 
negrų ir kitų rasinių mažumų teisių sulyginimo kryptimi. 

UŽSIENIO POLITIKA

Demokratų partija pasisako už Jungtinių Tautų svarbą tarp
tautinio saugumo ir taikos kūrime. Įžvelgiami komunistų im
perialistiniai siekimai ir pasisakoma prieš komunistinės Kini
jos priėmimą į Jungtines Tautas. Kad ta, teisiniu susitarimu 
kuriama, tarptautinė gerovė ir taika būtų pastovi, demokratų 
partija pasiseko ųž tokį JAV karinės jėgos išauginimą, kad ji 
būtų pirmaujanti ir joks priešas nebeišdrįstų kėsintis į laisvojo 
pasaulio nepriklausomą gyvenimą.

Pasisakoma už' kolektyvinį saugumą per NATO, Amerikos 
(Šiaurės ir Pietų) valstybių sąjungą, per Jungtines Tautas. Pa
sisakoma už pagaįbą atsilikusioms tautoms.

Mums, lietuviams, ypač svarbus punktas, kuriuo reikalau
jama, kad SSSR atitrauktų savo dalinius iš okupuotų kraštų, 
kur pasisakoma prieš komunistų imperializmą ir už tautų ap-. 
sisprendimą. Pasisakoma už rėmimą pabėgėlių iš anapus gele
žinės uždangos. Pasisakoma ir už palengvinimą imigracijos, 
pertvarkant nelemtą kvotų sistemą. Šie visi nuostatai laimės 
daug simpatijų tarp imigrantų iš pavergtų kraštų ir pakels lais
vės kovotojų ryžtą už geležinės uždangos. Juos įvedant į plat
formą gražiai pasidarbavo ir lietuviai per Altą. Džiugu, kad 
ir pačioj konvencijoj Lietuva buvo simpatingai paminėta.

Taipgi pasisakoma už suteikimą valstybės teisių Alaskai, 
Havajams, rodomas palankumas Puerto Rico savarankiškumui, 
Virgin Island, Guam bei kitų JAV teritorijų savivaldai.

DARBO IR ŪKIO FRONTE
— Demokratų partija pasisako už atšaukimą Taft — Hartley 

įstatymo, aprėžiančio unijų streiko teisę; darbo įstatymus no
rima pakreipti ankstyvesne Wagnerio akto, kryptimi, duodančia 
daugiau teisių unijoms. Atlyginimo minimumą norima pakelti 
iki $1.25 valandai. Norima įstatymais sudaryti palankumą sam
dyti dalinius fizinius, invalidus. - ■

Pasisakoma prieš monopolius ir už globojimą smulkesnių 
verslininkų. Žadama pagerinti transporto priemones ir net ūkių

draudžia bažnytines šventęs ir 
iškilmes savaitės bėgyje, sukak
ties iškilmės nukeltos į rugsėjo 
2 dieną.

Bazilika yra pastatyta ant 
taip vadinamo Švento kalno, kur 
gimė ir buvo pakrikštytas Veng 
rijos karalius šv. Steponas.

Atrodo, kad Vengrijos reži
mas daro visa, kad minimo šimt-1 
mečio iškilmės būtų ko papras
čiausios. Vienas režimo parei
gūnas neperseniai pareiškė, kad, 
jei vyriausybė rado neprotinga 
uždrausti Esztergom iškilmes, 
“ji visdėlto turėtų aprėžti jų 
apimtį ir sulaikyti įritu vysk-upi- 
pijų katalikus, kad jie nevyktų 
į Esztergom”.

Tuo tarpu kard. Mindszenty 
budi ir meldžiasi už savo tė
vynę.

RESPUBLIKONŲ PASITARIMAI

jįif >

William T. Kvetkus, (vidury), Wilkes-Barre Pa., Tautinio Res
publikonų Komitetu naryš? diskutuoja su senatorium Preseott Bush, 
vedėju respublikonų platformos, ir gubernatorium Howard Pyle, pre
zidento pagelbininkų užsienio politikoje. (INS)

SUEZE LAUKIAMA TAIKOS
STASYS DAUNYS, Chicago, III.

' Rugpjūčio 16 d. Londone pra-j vaizdus ženklas, jog bus siekia- 
dėta tarptautinė konferencija] ma kompromiso, kuris pripa- 
Suezo kanalo krizei spręsti. Iš. žintų Egipto įvykdytą Sųezo 
kviestų 24 konferencijos dalyvių kanalo nacionalizaciją ir Egip- 
susirinko 22. Egiptas konferen- tas sutiktų su tarptautinės kont
cijoje dalyvauti atsisakė, moty
vuodamas, jog Suezas yra E- 
gipto teritorijoje, tad tarptau
tinė konferencija negali kištis į 
Egipto vidaus reikalus. Konfe
rencijoje nedalyvauja ir Graiki
ja. Graikija nedalyvauja dėl 
Anglijos kietos laikysenos Kipro 
salos atžvilgiu. Konferencijos 
nutarimai bus pasiųsti Egiptui. 
Vieningo konferencijos sprendi
nio nelaukiama. Galimas komp
romisas bus naudingas Egiptui. 
Kompromiso atveju, Sovietų Są
junga įkels koją į Artimųjų Ry
tų reikalus. Konferencijoj bus 
daug propagandos.

Po žingsnį atgal

Anglija dar tebesiunčia ka
riuomenę į Viduržemio jūrą ga
limos krizės įvykiams pasitikti.

kelius. JAV pramonę norima iškelti iki 500 bilionų dolerių kas- Bet Londonas jau žengė žingsnį
met, o gyvenimo standartą pagerinti 20%, ypač tų, kurių metinės 
pajamos mažesnės kaip $2,000. Žadamos didesnės pensijos, li
goninių plėtimas, tautinių resursų ugdymas. Suprantama, gal 
kaikurie čia suminėti dalykai iš dalies yra skirti propagandai, 
bet visdėlto yra aiškus partijps linkimas daugiau atstovauti 
darbininkijos, varguomenės ir smulkiųjų verslininkų reikalus.

Pajamų mokesčių srityje plačiai būtų pajustas partijos su
planuotas dalykas — nuo mokesčių atleisti vieton dabartinių 
$600 didesnę sumą — $800, ir tai būtų kiekvienam mokėtojui 
palankiau. Norima paskolų nuošimčius sumažinti ir indėlių sau
gumą garantuoti.

Nori plėsti atominės energijos vartojimą civiliniams reika
lams. Apskritai, demokratų rinkiminė programa (platforma) 
yra gana reali, globojanti silpnesniuosius; jei unijų teisių pra
plėtimas nesutrikdys gamybos, programa bus ir ūkiškai nau
dinga. Joje suprantamas JAV vaidmuo pavergtųjų laisvinime. 
Kadangi demokratų partijos vaidmuo labai didelis JAV gyveni
me, tai net ir nelaimėjus prezidento rinkimų, dauguma šių punk
tų atneštų naudą. Dr. J. Daugailis

atgal. Jau min. pirm. Edenas 
radijo ir televizijos kalboje į 
tautą pareiškė, jog Anglija ne
siekia klausimą spręsti jėga. Jė
ga stiprinama tik apsigynimui. 
Konferencijos išvakarėse Angli
jos užsienio reikalų ministeris 
Selwyn Lloyd patikino, jog Ang 
lija siekia taikaus Sųezo kanalo 
klausimo išsprendimo. Žingsnį 
atgal žengė ir Egiptas. Nors E- 
giptas Londono konferencijoje 
dalyvauti atsisakė, .bet Nasser 
paskutiniu momentu nutarė pa
siųsti į Londoną savo specialų 
politinį patarėją Aly Sabri. Ka
ringų nuotaikų aptildymas yra

rtSlės sudarymu laivininkystės 
laisvei Sųezo kanale užtikrinti. 
Patenkinamo kompromiso sura
dime didelis žodis priklauso so
vietams. Sovietų užsienio rei
kalų ministeris Šepilovas į Lon
dono konferenciją atvyko su di
džiausia delegacija ir didžiau
siais lagaminais propagandos. 

Sovietų ir Egitpo siūlymai

Sovietai buvo siūlę dabartinę 
konferenciją atidėti ligi rugpjū
čio pabaigos ir konferencijos da 
lyviais pakviesti dar sovietinius 
satelitus, neutraliuosius ir visus 
arabų kraštus. Sčvietų siūly
mas atmestas. Atsisakydamas 
Londono konferencijoje »daly
vauti, Egiptas pasiūlė konferen
ciją šaukti Kaire, kurioje turėtų 
dalyvauti visi sovietų siūlyti 
kraštai. Tokioje konferencijoje 
Egiptas turėtų balsų daugumą. 
Savo pasiūlymu Egiptas esmėje 
parodė, jog Sųezo kanalo tarp
tautiniai svarstymai yra gali
mi.

Manoma, jog sovietai Londo
no konferencijoje iškels du pa
grindinius dalykus: Sovietų Są
junga sutiks su tarptautinės 
kontrolės sudarymu Sųezo kana
lo vandens laisvei užtikrinti, bet 
griežtai reikalaus, kad. ji daly
vautų toje kontrolėje. Rusijos 
carai, Stalinas ir Chruščevas 
svajojo ir tebesvajoja, kaip į- 
kelti koją į Viduržemio jūros 
reikalų tvarkymą. Ligšiol ne

sisekė, dabar atsirado patogi ga 
limybė. Sovietai, Sųezo kanalo 
pavyzdžiu, iškels tarptautinės 
kontrolės reikalingumą visiems 
sąsiauriams. Sovietams pirmoje 
eilėje rūpi Dardanelai. Darda
nelai yra sovietų panosėje, bet 
pagal Montreux sutartį sovietai 
ten neturi jokios galios. Po II 
Pasaulinio karo sovietai keliais 
atvejais kėlė Dardanelų klausi
mą ir spaudė Turkiją, bet be 
pasisekimo. Dabar atsirado nau
ja dėkinga proga šį klausimą 
pajudinti. Dardanelų sutartis 
baigiasi šiais metais. Yra ir dau 
giau panašių vietų. Nereikia už 
miršti, jog 1945 metais Potsda
mo konferencijoje Sovietų Są
junga, Anglija ir JAV sutarė, 
jog visi tarptautinio pobūdžio

(Sutartiniai balsai: ‘Ne!’, šauks 
mai: ‘Jėgų nepakaks!’, ‘To nie
kuomet nebus!’ ‘Tegul patys su 
sitvarko’). Mes jiems į tai sa
kome: laukite, kol vėžys su
švilps. (Juokas, plojimai).

Taip samprotauja naivūs žmo ' 
nes, kapitalizmo vergai. Kapi

talistai tegali spausti syvus iš 
darbininkų klasės. Kai mes nu- 
vertėme dvarininkų valdžią, kai 
Uarbininkai ir valstiečiai išsiko
vojo laisvę, laisvę visai liaudžiai, 
tai kapitalistams ir jų pakali
kams tas nepatiko,

Mes jiems sakome — gyven
kime taikiai, o tai reiškia sam
būvį. Mes į jų reikalus nesiki
šime. Bet.jie tegul nesikiša ir 
į mūsų reikalus.

Mes tvirtai žengsime savu ke
liu — didžiuoju Lenino keliu. 
(Balsai: ‘Teisingai’, ‘Tikrai’).

Dabar turtingiausia šalis pa
saulyje yra JAV. Bet rytoj mes 
būsime turtingesni. Tam mes 
statysime hidroelektrines ato
mines elektrines, vystysime mok

vardan. Bet kompromisas reikš
tų sovietų įsileidimą ten, kur jų 
šiandien dar nėra. Rinkiminiai 
metai verčia JAV vyriausybę Iį™' į "^techniką, kaTmašinos 
jieškoti taikos. JAV turi mi - uj žmogų, kad žmogus
žiniškus; investavimus arabu naf taptų vadag darbe( kad darbas

taptų našesnis. Tuo mes suda
rysime sąlygas komunizmo per
galei.

Kapitalistai stato įmones, kad 
gautų pelną, o mes statome sau, 
liaudžiai, me^ statome, kad pa
lengvintume žmogaus gyvenimą. 
Šlovė jums darbo didvyriai! (11-

tos lakuose. Susikirtimo atveju 
arabai žada padegti naftos lau
kus ir naikinti naftos vamz
džius. Karine jėga Anglija ir 
Prancūzija lengvai įveiktų E- 
giptą, bet partizaninis karas bū
tų sunkus, pareikalautų milionų 
kariuomenės ir neštų milžiniš
kus nuostolius. Alžiro pavyzdys j įai t’rinkantiejiplojimafL 
rodo, jog 400,000 prancūzų ka
riuomenės negali tvarkos atsta
tyti. Būtų daug sunkiau tvar
kyti jėga 40 milionų arabų, ku
rie darosi vieningi. Anglija pa
tyrė smūgį, kai jos arabiškieji

vandens keliai turi būti visiems draugai, pirmoje eilėje Irakas,
laisvi ir visų garantuoti. 

Vandens kelių laisvės pajudi
nimas yra nelengvas dalykas. 
Ar sutiks Turkija Dardanelus 
pavesti tarptautinei kontrolei, 
lygiai kaip ir Anglija Adeną ar 
Singapūrą? Jei ne, tai kodėl 
tarptautinė kontrolė taikoma tik 
Suezui? Tokiu atveju sovietai 
patars Egiptui Londono konfe
rencijos nutarimų nepriimti.

Taikos vardan

Kompromisas galimas taikos

pasisakė rems Egiptą užpuolimo 
atveju. Darbiečių opozicija spau 
džia Edeną namuose patikinti, 
jog Sųezo ginče Anglijos karinė 
jėga nebus pavartota.

Tokios aplinkybės verčia jieš
koti kompromiso. Ta kryptimi 
dirba Indija, Indonezija ir kiti. 
Viltys šviesėja, jog kompromi
sas bus rastas tik su sovietiniu 
palaiminimu. Ar sovietiniu pasi
tikėjimu paremta ramybė galės 

būti patvari?

Kas slepiasi už Chruščevo šypsenos?
Sovietų valdžios žmonių šyp-me čia į didvyriškąjį Stalingra- 

senos vakariečiams yra lydimos dą, kur dar ne taip seniai buvo 
ir karčių žodžių jų adresu. Iš to! mūšio laukas, aplaistytas tary-

susidaro įspūdis, jog dabartiniai 
komunistų “bosai” pakeitė tik 
išviršinę savo formą, o tikrumo
je viskas yra planuojama seno
mis vėžėmis.

Štai paimkime Chruščevo kal
bą, pasakytą birželio 11. d. Sta
lingrade Jugoslavijos diktato
riaus Tito lankymosi proga. Ka
dangi ji gerai charakterizuoja 
Sov. Sąjungos griežtos linijos 
nekintamumą, jos ištraukas čia 
paduodame ištisai:

“Jaudindamiesi m«k atvyko-

binių žmonių krauju. Tarybi 
niai žmonės nepasidavė priešui, 
jį sutriuškino ir apgynė savo di
džiuosius iškovojimus, kad ga
lėtų statyti tai, ko nebuvo žmo
nijos istorijoje — naują komu
nistinę visuomenę. (Plojimai).

Užsienyje dar neišnyko to
kios rūšies žmonės, kurie mano, 
o kaikurie ir kalba, kad galbūt 
Tarybų Sąjungoje reikalai pa
kryps taip, jog bus galima pa
keisti tarybinę valdžią kapitaliz
mu. Ar tai gali būti, draugai?!

Mes atvirai sakome: mes tu
rime sunkumų, mes juos žino
me ir įveiksime juos savo jėgo
mis. Neprašykime kapitalistų pa 
galbos. Juk jiems tik pirštą 
duok — ranką atkąs (Juokas, 
plojimai)”.

Kaip iš šios “draugo” Chruš
čevo kalbos matyti, jis, nors ir 
neminėdamas Stalino vardo, 
tvirtai žengia jo pramintomis 
pėdomis. Jis, nors ir išsitaręs 
apie sambūvį, yra piktas ir plūs
ta kapitalizmą, t. y. Jungt. Am. 
Valstybes, pranašaudamas ko
munizmo pergalę.

Chruščevas piktžodžiauja žmo 
nėms mulkinsimas akis apie į- 
monių statymą liaudžiai ir ta
riamą žmogaus gyvenimo page
rinimą. čia, galimas daiktas, 
jis turėjo galvoje darbo, vergų 
stovyklų kūrimą, kuriose ken
čia milionai žmonių.

Taip pat jis yra perdaug iš
didus, sakydamas neprašysime 
kapitalistų pagalbos. Jeigu ne 
“kapitalistai”, tai jo Kremliaus 
kėdėje šiandien būtų sėdėjęs Hit 
leris ar kitas kuris nacis. Ir 
kas gi gali žinoti, jog ateityje 
bolševikams vėl neprisieis pra
šyti “kapitalistų” dolerių ar 
ginklų. Bet reikia tikėtis, kad 
jie jų daugiau nebegaus.

x Edv. š.

Niekas negali būti artimo 
draugu, jeigu jis pirm nebuvo 
tiesos draugu.

1 < — šv. Augustinas

MELDŽIASI UŽ SAVO TĖVYNĘ
I J. KUZMIONIS, Didi. Britanija

Vengrijos komunistinis rėži-j jau netoli. Stebėtojai pažymi, 
mas daro spaudimą Vengrijos) kad komunistai neklysta, tikėda- 
Primui kardinolui Mindszenty? mi, jog Šios sukakties iškilmės

43 tęsinys

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

kad jis išvažiuotų iš savo kraš
to.

Kaip gaunami ii Vienon pra- Da B vfeno> -
- “! 7-7' pa*"nd'n5 ' iama, Vengrijos komunistai
zastis, kodėl komunistai nori at- ’ kre i Dėsi s Bažnyčios va-
sikratyti kardinolu, yra Vengri- P” ..p ? y . I
7 ~ dus, kad jie pasiimtų Svemą nujos Primo katedros, Esztergom J r
bazilikos,‘artėjanti 100 metų su
kaktis. Raudonajam režimui bū-
M labai nepatogu, jei, ii, sukak Hegedua
t, švenčiant, garma, butų kai- *,^nolul *nigtaę jei

praeis
ženkle.

kardinolo kankinystės

siją ir įtikintų kard. Mindszen
ty išvykti į užsienį, geriausiai į 
Romą”. Turima žinių, kad Ven-

bapia apie kardinolą, kuriam ne
leidžiama valdyti Esztergom ar
kivyskupijos.

Kardinolas vis atsisako

Rugsėjo 2 d., kada bus šven
čiamas Esztergom šimtmetis,

jis sutiktų palikti savo tėvynę.

Kardinolas be jokio kompro
miso jau anksčiau du kartus at
metė tokį komunistų pasiūlymą. 
Tikima, kad ir šį kartą komu 
nistai nieko nepeš ir turės pa

— Į kurį galą kinko arklius? 
kfykolas garsiai susijuokia, ir motina apsižval

go: tai juk tiktai dabar jos sūnus parėjo, tai jo juo
kas — tai jisai tebėra gyvas, tiktai įsilindęs į dra
bužį, kurį audė velnias.

.Ir tuojau darosi budri, nes štai ką jid pasako;
— Aš tave pavėžinsiu — tai pamatysi, jog nė 

arkliukų nereikia.
Ką jis manė, galvoja motina, ar tiktai ne taip, 

kad pasigautų vaiką ir pabėgtų? — Bet ji susijuokia 
sakydama:

— Tai jau parodyk ir man, kaip tavo* žirgeliai
bėga.

— Ir tu, mama? — sako jis netikėdamas, ir ji 
vėl juokiasi:

— Senas ir mažas, juk tas pats, sako svietas. Ne 
daug kartų aš taip naujoviškai tesu vėžinta — o čia, 
nuosavo vaiko automobilis, koks malonumas!

Ji tyčiojasi, — mato jis, — ir viduje pats juo
kiasi: — gal ji nėra teisi? Argi ne aš kalbėjau apie 
skriaudikus ponus, kurie važinėja svetimu prakaitu

— Kur me»s važiuosime? — sako jis. — Jeigu 
manai, kad kelionė į miestą pavojinga vakarop, tai 
juk ir į kaimo-kelią nelabai saugu. — Dabar tyčioja
si jis, galvoja motina, tačiau saiko rimtai:

— Ar tu tik iš manęs tegirdėjai, kad pavojinga? 
o važiuoti — juk ne šimtą mylių reikia mus pavėžin
ti — pasuk keliukais per laukus, jei atsimeni, kalį 
veždavai rugius ir dobilus.

Jis atsiminė — jis atsikėlė karkles, išlipęs, ir 
nuvažiavo siauru keliu per žardieną, į užjaują, ir į 
ganyklų keliuką. Jis atsiminė.

— Ojei! — teištarė Mikutis, ir tiktai po kurio 
laiko, nes buvo perdaug nuostabu ką nors sakyti, net 
galvoti. Paskui jis atsistojo, kad geriau matytų, ta-1 
čiau jokio arklio, nė kuriame šone —- ir jis nebeištvė
rė: — Gal jis turi sparnus?

— Kas? — saiko Mykolas, žiūrėdamas pro petį.
— Vežimas! — šaukia Mikutis, —vežimas! Aš 

žinau, kad angelai skrenda, bet jų sparnų nematyti, 
ar ir vežimas taip?

— Nėra sparnų, — sako piktai Mykolas, — ir 
angelų nėra. Kaip idiotiškai jūs augitote jį!

Motina nesako nieko, tiktai tvirtai ranka prilai
ko berniuko pečius, ir Mykolas galvoja: štai kodėl ji

užgaišai pas mane atvažiuoti? Ir mamytė nebesulau
kė. Kodėl?

— Ar tu manai, 'kad labai greitai važiuojame? — 
sako Mykolas vaikui, linksmai, — tai tu pamatysi, 
kaip mes važiuosime Kaune, čia matai, akmenų per
daug, ir žolė auga nevietoj, ir kupstų pilna.

— Kur yra Kaunas? — sako berniokas, — ar tu 
vešies greit ten mus? Oi, žiūrėk, paukštelis! Jis lasė 
rugelius iš dirvos!

Mykolas matė paukštį, ir rugienas matė, ir dar 
daugiau — jos atrodė tuščios, tačiau kai jie važiavo, 
jis matė, kaip pamažu pilkai žalsva dirva pradėjo žel
ti tankiai, kaip audimas, želmenys kilo tiek, kad jau 
galėjo pasislėpti zuikis. Jie stiprėjo ir liauni stiebai 
stangrėjo, beregint prisidėdavo po naują narį, jie 
paliko žemai usnis ir varpučius, jie galėjo paslėpti 
Mikutį, jeigu jis žaistų ten. Ramiai plaukė jie, ne
tvilkė žaibai, nei didelių liūčių nebuvo, kad priblokš
tų juos, jie žydėjo ir žydėjo jų pakojuje kukliai ir ru
giagėlės, jeigu atsiklaupsi, pro stiebus matysi juos, 
augančios duonos vainikus — vikius. Ir dabar jie 
išsitiesė visu ūgiu — kokie dideli šiais metais, ir jis 
pats įsibridęs nedaug matosi — ir varpos svyra, bran
džios ir kuklios, tiktai reta tuščia stiebiasi išdidi, kaip 
kvailas žmogus. Kad tiktai neateitų dalgių metas,

sėdo drauge, Ji bijojo kad jis gali Ukriati kad per- kad vijuom4 jaĮkll) kaip _ _
daug greitai važiuoju ir mes apvirsime, ir jis tuojau 
užmiršo savo piktą kalbą, jis atsigrįžo vėl šonu ir nu
sišypsojo jai.

O Mikutis nebuvo užgirdęs dėl angelų, užtatai ne
siginčijo, tą akimojį jis buvo svarstęs dar vieną mįs-

uždirtotomia mašinomis. — Ir jis įsodina juos abu, lę ir dabar pasakė:
salia šavęs. — Jeigu tU’taip greitai visada važiuoji, kodėl tiek

_________ ir visi važiuosim? — girdi savo sūnų.
— Ir močiutė, ir Jonas? Ir šuniukai? Ir karvutės? 
Kaip tu nuveši visus iš karto? Aname griovyje yra 
žemuogių, labai daug — aš čia vienas ateinu rinkti, 
aš nebijau.
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PASAUL. LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SEIMU BESIRŪPINANT

Seimas — Bendruomenės 
santvarkos dalis

Nors ir pasklidę po visą pa
saulį, visi esame lietuvių tautos 
vaikai. Kai girdime sakant, kad 
mūsų tauta, parodžiusi savo is
torijoj didžiausio heroizmo, vis
dėlto iš vidaus tebesanti pati
žusi; nesusivokianti savyje, kad 
tautinis mūsų charakteris ne
bėra išauklėtas, kad lietuvis yra 
neatspariausias n u t a u t i mui, 
mums visada prieš akis atsisto
ja mūsų tautos likimas. Tai yra 
pats didysis ir šių laikų mūsų 
rūpestis — išliksime ir tautiš
kai kilsime? ar nuskęsime, kaip 
tie daugelis, kurie po savęs nė 
ženklo nebepaliko?

Pavojų matome. Kasdien 
jam žvelgiame į akis. Juntame, 
kaip jis įsisukęs blaško mūsų ei
les. Nevienas ir pasiduoda. Ta
čiau atsiranda didelių pastangų 
ir pavojų sutikti. Jos reiškiasi 
čia, Kanadoj, Anglijoj, Vokieti
joj, Italijoj, Prancūzijoj, Kolum-

mūsų veiksniai tegali būti kvie
čiami tik talkininkauti.

Toliau 1956 m. sausio 16 d. 
posėdy buvo svarstytas ir vie
tos klausimas. Iškilo dvi pasau
linės sostinės, ir abi esančios 
JAV — Chicaga kaip pasaulio 
lietuvi ųsostinė ir New Yorkas 
kaip pasaulio sostinė apskritai. 
Centro Valdyboj pasisakyta už 
antrą sostinę: “Valdyba linksta 
seimą šaukti New Yorke kaip 
reikšmingesniam tarptautiniam 
politiniam centre, lengviau pa
siekiamam kitų kraštų lietu
viams. Be to, valdyba nori iš
laikyti pusiausvyrą, nekoncent
ruodama visų svarbesniųjų įvy
kių vieninteliam mieste”. Cent
ro Valdyba savo nuomonę nuta
rė taip pat pranešti Chicagos ir 
New Yorko apygardų valdy
boms, galutinį šio klausimo 
sprendimą atidėdama tolesniam 
laikui.

1956 m. vasario 18 d. man, 
Centro Valdybos pavestam, te
ko vykti į Torontą vizituoti Ka-

bijoj, Venecueloj, Australijoj — nados LB Krašto Vaidybos. Šia 
visur ten, kur yra lietuvių. Dar proga įvyko ir bendras posėdis, 
visoms šioms pastangoms bū- Seimo klausimu buvo sutarta: 
dingas bruožas — tai kad jos “Išdiskutavus šį klausimą, pri
siekia išsilieti viena .srove, su eita prie tokių nutarimų: 1. JAV
savim nešančia visus lietuvius 
be jų pasaulėžiūrinių, politinių, 
socialinių skirtumų. Iš šios sro
vės išmetami tik šapai, būtent 
tie iietuvai, kurie šiuo garbingu 
vardu vadinasi, bet negarbingai 
bernauja Lietuvos okupantui.

Šią lietuvišką srovę sutarėme 
vadinti Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Jį jau pažrsta visi lie
tuviai. Į savo tautinės bendruo
menes jungiasi lietuviai Euro
poje, Australijoje, Amerikoje. 
Jaungiasi, k3d visų organizuoto

LB Krašto Valdyba darbo pra
džiai, susitarus su KLB Krašto 
Valdyba, sudaro Vyr. Loką iš 
7 asmenų vienoje vietoje (Nevv 
Yorke); 2. Vyr. Lokas dirba su
tartinai su abiejų kraštų valdy
bom; 3. Vyr. Loko prezidiumas 
sudaromas nedelsiant”.

1956 kovo 2 d. posėdy Centro 
Valdyba patvirtino savo pirmi
ninko susitarimą su Kanados 
LB Krašto Valdyba, nutarė sei
mo šaukimo komitetą sudaryti 
Nevv Yorke ir prašyti Nevv Yor-

mis sutelktinėmis jėgomis geh- ko Apygardos Valdybą prista
bėtume tautinę savo gyvybę ir 
dvasią, atsirėmusią į tautinę mū 
sų'kultūrą — mūsų literatūrą, 
meną ir mokslą, į mūsų tautinį 
gyvenimą. Tokia sutelktinė jė
ga turi būti labai stipri, kaip 
stipri yra ir šejima, gyvenanti 
tais pačiais siekimais, besidžiau
gianti tais pačiais džiaugsmais, 
besisielpjąnti tais pačiais rūpes
čiais. O visų lietuvių šeima juk 
yra tikrai didelė ir gausi.

Pagal Lietuvių Bendruomenės 
santvarką atskiruose kraštuose 
veikia vietinės bendruomenės — 
JAV Lietuvių Bendruomenė, Ka 
nados Lietuvių Bendruomenė, 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė ir t.t. Jos visų pirma ir rū
pinasi savo kraštų bendruoju lie 
tuvišku gyvenimu. Bet, kaip sa
kyta, visi lietuviai, kur jie bogy-
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REKLAMIMS VAGONAS VA4IUOJJA

Britų moterys ir vaikai skrenda iš Egipto j Londoną, 
pinui dčl Suezo kanalo krizės.

ryšium su įtein- 
(1NS)

nų anglies, pagaunama 336,000 
tonų žuvies, pagaminama 40,- 
200 tonų geležies, pasiuvama 
240,000 porų batų, pagaunama 
35,000 žvėrelių, reikalingų po
nių kailiniams pasiūti, surūko
ma 360,000,000 cigarečių, padir
bama 2,400 automobilių.

Tai be galo sunkus priekaiš- ta 5,440 kūdikių. Tuo pačiu lai
tas. V. Kutkų pažįstu kaip vie- ku miršta 4,360 žmonių, neskai- 
ną tikrai iš uoliausių mūsų bend tant nelaimingų atsitikimų, kaip 
ruomeninlnkų, vienos iš pajė- automobilių, orlaivių nelaimėse, 
giausių, drausmingiausių bei Sovietų Rusijoj, Kipro saloje, 
veikliausių JAV LB apylinkių kur nukankinami ar užmušami, 
vadovą, visa širdimi atsidavusį Kiekvieną valandą apsiveda 
lietuviškam reikąlui. Tad ir į šį, 1,200 porų, išsiskiria — 85 po
priekaištą tenka žiūrėti kaip į iros, ii papildoma 10 žmogžudys- j^as valandą parašoma laiškų 
širdies balso prasiveržimą, ry-į čių. įr atviručių 1,161,600,000, išlei-

Šalia demografinių duomenų 
esama ir ekonominių.- Per va

I

šium su politinio mūsų gyveni
mo negerovėmis. Juk šiaip prie
kaištas be pagrindo: New Yor
ke, kaip ir visur kitur, yra ly
giai nuoširdžių, taurių ir gerų 
bendruomenininkų; Nevv Yurko 
lietuviai didele dalimi prisidė
jo prie ’ Bendruomenės prigydy- 
mo JAV. Ir Loko eilėse mato
me tuos, kurie labai daug pa
stangų, jėgų energijos ir laiko 
skiria mūsų Bendruomenės au
gimui bei kilimui.

St. Barzdukas

Kas atsitinka pei; 
valandą?

Viena valanda yra labai trum
pas gyvenimo periodas, o vis tik 
per tą patį laiką įvyksta milži
niški dalykai. Vienas statistinių 
mokslų mėgėjas padarė keletą 
apskaičiavimų, kurie gana įdo
mūs. Sensacijų jieškantiems — 
pramogėlė pasiskaityti ir ki
tiems papasakoti.

Kas valandi pasaulyje gims-

džiant pašto ženklams 25,000,- 
000 dolerių; laikraščių ir žurna-

landą išpimpuojama 74,030 to-. ly Pcr valandą išeina 1,600,000 
nų naftos, iškasama 177,000 to- egzepmMorių. T. B. M.
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■ PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukote sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ELL.

Telefonas — FRontier 6-1882
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SEE IT NOVV

the cleangr 
that vvalfcs

on. airi
ti — tai pageidavimo, kad Lo
kas, prieš betką viešai skelbda
mas, ateity pirma painformuotų 
pačią Centro Valdybą. Šiaip 
vietos klausimą dabar reikia lai- į 
kyti ja uišspręstu.

Antrasis priekaištas V. Kut
kaus yra padarytas njūjorkie- 
čiams: “Liūdną, n<£ ir vėl Lie
tuvių Bendruomenės likimas ir 
jos svarbiausio uždavinio iš
sprendimas atiduotas į partinių 
politikų rankas, nes New Yor
kas — tai ta pati vieta, kur taip Į 
sunkiai vystėsi JAV' Lietuvių 
Bendruomenė”.

riuo nors didelio masto kultūri
niu lietuvių įvykiu.

Tai tokia yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo orga
nizavimo eiga, susijusi su JAV 
LB Centro Valdybos svarsty
mais ir sprendimais.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo klausimais rugpj.
4 d. “Draugo” 182 nr. pasisakė 
V. Kutkus. Gerai, kad šie klau
simai yra keliami, nes tai rodo, 
kad jie bendruomenės darbinin
kams rūpi. Tačiau ne šio raši- 
n?o uždavinys pasisakyti dėl V. 
Kutkaus siūlymų. Šiuo kartu1 
man daugiau rūpi ypačiai du jo1 
padaryti priekaištai.

Vienas konkrečiai Tieč’a mane 
pati’. Mat, man su V. Kctkum 
teko Kultūros Kongreso ir Dai- j 
nų Šventės mAu keliais atvejais 
susitikti ir šių susitikimų pro
gomis taip bičiuliškai vienu ki
tu žodžiu pasikeisti. Kalbėjo
mės ir seimo klausimais. Apie 
Loko paskutinius nutarimus dar 
nebuvau painformuotas, tad 
klausiamas dėl vietos, vis atsa- ! 
kydavau, kad ji galutinai dar 
nėra parinkta. Esu taip pat pa
stebėjęs, iš kaikurių Loko narių 
girdėjęs, kad ir jie svarstą sęi- 
mą šaukti kitur, ne New Yor
ke. Dabar savo rašiny gretin
damas šiuos mano privačiai jam 
pasakytus pastebėjimus su kitų 
pareiškimais, V. Kutkus jau da
ro išvadą, kad “dešinė nežino, 
ką daro kairė”. Bet kaip gali
ma buvo augščiau matyti, Cent
ro Valdybos formalaus nutari
mo dėl seimo vietos nėra, Lokui 
leista veikti savarankiškai, vie
tos, laiko parinkinjas nėra “prin 
cipinio pobūdžio” klausimai, tad 
ko galima šioj byloj pasiges

-1

tyti 7 kandidatus.
1956 gogtažės 1 d. posėdy Cen

tro Valdyba patvirtino New Yor 
ko Apygardns Valdybos pasiū
lytą tokios sudėties komitetą: 
prei. J. Balkūnas, dr. Br. Ne- 
mfekas, A. S. Trečiokas, J. Šle
petys, V. Vaitiekūnas, J. Pakal- 
ka, J. Makauskis santykiams su 
amerikiečiais palaikyti išrinkta 
Alto inf. direkt. M. Kižytė. Šios 
sudėties komitetą patvirtino ir 
Kanados Krašto Valdyba.

1956 birželio 5 d. Centro Val
dybos posėdy buvo priimti nuo
statai šio komiteto veiklai tvar
kyti. Iš jų mūsų reikalui minė
tini šie punktai: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimui yra 
skiriami du bendruomeniniai už
daviniai, tad jis turi būti sušauk 
tas tokiu būdu ir tvarka, kuri

Dining around the Clock
© We Never Close • 

Take Your Family & Guests

To LONKARR
For Dinner Tonite

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphcre
• GRACIOUS DINING

LO N KAA R
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.

ENglevrood 4-0510
Your Host, JOS. LONERGAN

JOS. F. BUDRIK ,
FURNITURE, j

3241 S. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra- j 

dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
.Tcwelry. Didelis pasirinkimas. Dno- ; 
(lame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5'vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaio.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauju aperlalus didelis 

sunk.ve žirnis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningus 
paiarna vilnas.

R ŠERĖNAS.
4B4A S. Wood Ht., Chicago »,

Illinois,'tel. VI 7-2972

ventų, turi tų pačių siekimų, nes patikrintų tvarkingą atskirų 
jie naudojasi ir tuo pačiu paliki- j kraštų bendruomenių atstovavi- 

’ ” •_ (2). Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas gali turėti ir 
bendrųjų reprezentacinių bei de
monstracinių lietuviškų tikslų, 
tad racionšlu jį taip organizuoti.

mu. Maironį pvz. skaitome ir 
Amerikoje, ir Italijoje, ir Ar
gentinoje. Visur skamba ta pati 
Lietuva brangi, Atskrend saka
lėlis, Leiskit į tėvynę ir kt. mū
sų dainos. Taigi visos atskirų kad jame svečių teisėmis galėtų 
kraštų lietuvių bendruomenės tu dalyvauti tiek paskiri lietuviai,
ri turėti dar vieną centrą, kuris 
jas visas jungtų.

Toks centras bus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas, 
kurį sudarys atskirų kraštų lie
tuvių bendruomenių atstovai. 
Kaip jau byvo mūsų spaudoje 
skelbta, tokį atskirų kraštų lie
tuvių bendruomenių seimą jau

tiek jų organizacijos, klubai bei 
kiti junginiai (3). Šia prasme 
yra galimas ir dabartinio Loko 
branduolio plėtimas: į jį gali 
būti kviečiami visi seimo dar
bui reikalingi asmenys iš mūsų 
ideologinių bei visuomeninių gru 
pių, bet reiškiasi kaip Bendruo
menės nariai (4). Pasaulio Lic-

rengiamasi sušaukti, ir tai per-| tuvių Bendruomenės Seimo Lo
kas veikia savarankiškai, bet 
principinio pobūdžio klausimais

ilgai nedelsiant.Z
Seimo organizavimo keliu

Pasaulio Lietuvių- Bendruo
menės Seimas mūsų lietuviška
me gyvenime be jokios abejo
nės, bus labai
Kaip j jį
Bendruomenė, turi čia parodyti 
keli informaciniai duomenys.

tariasi su JAV ir Kanados bend
ruomenių valdybomis (5).

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP 
I A V

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

Klausimai lr atsakymai anglų
Šie nuostatai taip pat buvo ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei

sutarti su Kanados LB Krašto 
bendraididelis įvykis. Valdyba ir komitetui 

eina JAV Lietuvių pranešti.
1956 liepos 7 d. Cent m Vai 

dybos posėdy buvo nutarta Lo-
JAV Lietuvių Bendruomenės kui siūlyti Pasaulio Lietuvių Ben 

Centro Valdyba Pasaulio Lietu 1 druomenės Seimą jungti su ku- 
vių Bendruomenės Seimo šauki-1 ■, ,, — —,,
mo klausimą jau yra tvarsčiusi |
keliais atvejais. Štai jau pirma-! 
jame 1955 m. rugsėjo 3 d. po
sėdy buvo suformuluotas prin-

sejas Alfonse F. Well». Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
-DRAUGAS”, 2881 S. Oakley avė 

Chicago 8. III.
— ^^g ^^g ^^g ^^g ^^g ^^g ^^g J^g

cipinis Centro Valdybos nusi
statymas dėl paties seimo ap
skritai — būtent čia buvo su
tarta, kad toks seimas yra pa
čių bendruomenių reikalas, kiti

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI e VOKIAKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halsled St. Citamel 5-7252

NEW HOOVER
■v

-jt-Floais aftsr you on Ht own oir stream t
-^Nozzle gildo* on 3 quiet whetli
-^-Exclusive Doublo-Stretch Ho»o z

-^-Throwaway Bag—10 second chd-ge .50
-^-Nsw Forecast Color* U

.i u i : B'J

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, Illinois

Tel. VI 7-0700
4*

JOHO IR ANGELIHOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate nariuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Karę sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angfelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Sis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Sis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas: '

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., Y Ards'7-8393

M0VIMC

I* IŠ TOLI IR ARTI
NAUJ t DIDĖLI TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANKIAI 

ItStĮ MĖTU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St- CHICAGO 36, ILL. Tai. WAIU»k 5-9209

NARUI UETUVIU TAUF, IR SKOUNIMO
8-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
e ll

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
5_____ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

~ CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
25SS W. 47th St. • -_______ Chicago 32, nt

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Ilk, Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSaTsAVMGS & LOAN A3SN.
1800 S. Halttod St. Chicago 8, Hl-
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Balfo 55 skyrius iš surengtos 
gegužinės gavo $330 pelno.

DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

gautas pelnas skiriamas 
rio” žurnalui paremti. \

Kiekvienais metais į Ramovės 
rengiamą gegužinę atsilankyda- 

Nuoširdi padėka priklauso vo ramovėnai ir visuomenė. Į
Karnėnams už leidimą pasinau- rugpjūčio 19 d. 2 vai. p. p. ren- 
doti vieta ir Tuo pačiu paaukoju- giamą gegužinę kviečiami visi 
siems Balfo 55 skyriui $40. A- ramovėnai, birutininkės ir pla
čiu akordeonistų grupei ir jų 
vadovui J. Kazėnui, attikusiems 
programą; Pr. Aleksandravičiui 
už paaukotus laimėjimams daik
tus ir liet. radijo valandėlės va
dovybei už skelbimus.^ Taip pat

čio ji visuomene. Gros orkest
ras, ir dalyviai galės pasiklausy
ti muzikos bei smagiai pasišokti.

Veiks bufetas, nes ramovinin- 
kės ir birutininkės pasižadėjo

Kun. Jonas Jutt-Jutkevičius, bu
vęs Lietuvos Vyčių lietuvių rei
kalams komiteto ilgametis pirmi
ninkas, dalyvaus Lietuvių Vyčių 
seime, š.m. rugpjūčio 23-26 d. Chi
cagoje.

pagaminti skanių užkandžių. Be 
dėkojame darbščiomsX šeiminin- kavutės, bus ir kitokių gėrimų.
kėms — K. Naurušienei ir O. Žu 
kauskienei — ir už kitokį rūpes
tingą pasidarbavimą gegužinės 
metu: I. Navickienei, E. Preisai 
tei, A. Telyčėnui, P. Naurušiui, 
A. šemetai, S. Pabrinkiui, A. 
Narbutaičiui ir kitiems, bet kuo 
prisidėjusiems prie gegužinės pa 
sisekimo, ir visiems atsilankiu
siems į gegužinę.

“KARIUI” PAREMTI 
GEGUŽINE

L. V. S. Ramovės Clevelando 
skyrius š. m. rugpjūčio 19 d. 
2 vai. p. p. O. ir Ed. Kamėnų 
sodyboje, 6575 Richmond Rd., 
rengia metinę gegužinę. Visas

Bus ir laimėjimų, kuriuos or- 
ganizuoja “Kario” atstovas Cle
velande.

Jaunimui bus gera proga da
lyvauti įvairiuose žaidimuose. 
Bus proga išbandyti gabumus, 
ištvermę ir gauti dovanų.

Nepamirškite š. m. rugpjūčio 
19 d. atsilankyti į ramovėnų ren 

Balfo 55 Sk. i Siamą gegužinę, nes tuo parem- 
site “Kario” žurnalą. Pakvieti
mų galima įsigyti pas valdybos 
narius, spaudos kioske ir “Dir
vos” redakcijoje. Be to bus ir 
prie įėjimo. Bus proga links
mai praleisti laiką atviroje gam
toje.

L. V. S. Ramovės Clevelando 
Skyriaus Valdyba

Šimo. Jis dirba dar ir Jamaica 
Art Institute.

Naujajam pirmininkui dail. 
Vitkui sąjungos nariai pareiškė 
didelį pasitikėjimą, ypač po gra
žios lietuvių parodos, kuri buvo 
surengta tos dailininkų sąjungos 
patalpose šį pavasarį. Long Is- 
land dailininkų §,-gai priklauso 
apie 200 narių ir jos patalpose 
kasmet vyksta arti 20 parodų, 
o viena jų — Springshow — ap
jungia net visos Amerikos dai
lininkus.

— Dr. Bl. Vencius, iš Brook
lyno, Pranės Lapienės vasarvie
tėje vykstančioje lietuvių daili-

kiečių laikraščiuose, o demonst
racijos pažiūrėti buvo atvykę 
ir keli tų laikraščių reporteriai. 
Demonstracijos išvakarėse 
“Port Jefferson Times” buvo į- 
dėjęs dail. Janušo fotografiją 
ir aprašymą.

Lietuviškosios puolikos tarpe 
buvo matomi net toki tolimi sve 
čiai, kaip Bačiūnai iš Sodus, Mi
chigan, ir daug nesvyorkiečių. 
Po demonstracijos dainininkė 
Florencija Korsakaitė, akompa
nuojant Nelei Lapytei, padaina
vo dainų ir operos arijų.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 18 d., 
toje pačioje vasarvietėje rengia
mas literatūros vakaras, kurio 
programoje dalyvauja ten ato
stogaujantieji rašytojai. Tarp 
jų ir Birutė Pūkelevičiūtė iš Ka
nados.

/
— Dail. Ant. Rflkštelė, pavie

šėjęs New Yorke, buvo apsisto
jęs pas dail. Č. ir- V. Janušus, 
po šešių savaičių nuo išvykimo, 
vėl grįžo į Los Angeles per Det
roitą, Niagarą ir kt. įdomias vie

Omaha, Nebr.
Krikšto tėvai iš Vancouver
Rugpjūčio 4 d. Jonas ir Te

resė Jankevičiai pakrikštijo sa
vo sūnelį Romą. Krikšto tėvais 
buvo Balys ir Ada Vileitai iš; kelis. 
Vancouver, B. C. Vileitienė yra 
Jankevičienės sesuo ir duktė Vai 
čiulaičių, kurie yra puikiai įsi
kūrę Omahoje.

Vileita gražiai gyvena Van- 
couveryje. Jis dirba popierinių 
dėžučių fabrike; Vileitienė augi
na dvi dukreles. Jie apgailes
tauja, kad pas juos nėra lietu
viškos parapijos ir mokyklos, 
kurioje jų mergaitės galėtų mo
kytis ne tik angliškai, bet ir lie
tuviškai skaityti bei rašyti.

Ir pamidora-is moka skolas
Šiais metais pavasaris buvo 

gana sausas. Mažai turėjome 
lietaus. Daržovės neauga, kaip 
reikia. Bet yra pasiryžėlių. Jau 
antri metai, kai Konstancija 
Pėstininkas, Kotryna Rusinienė 
ir Antanas Vaikutis laisvu lai
ku augina paimidorus slėnyje.
Jie juos sodina, laisto, apkaupia,

— Danielius Martinkus auko
jo 25 dol. mokyklos skolų mo
kėjimui.

— Emilis Retikig nusipirko

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius

namus ir jiu juose gyvena. Tą PertoHirtymu. ir pervežimus 
namą pastatė Aleksandras Prat ’■ tolimų ir artimų atstumų.

— Grigaičių šeima, kuri at
vyko iš VenezuekJs, irgi nusipir
ko namą mūsų rajone. Jų namą 
pastatė taip pat Pratkelio fir
ma. Vietinis

Pirkit AnsanjJos Bonos!
Greitas palengvinimas nuo

ŠIENLIGES
lNKMADONI MU Ilt NUO BRONCHU

ASTMOS

tas. Iš Los Angeles ketina grįž- naįkina žolę ir rūpestingai pri-
ti į Nevv Yorką nuolat apsigy
venti.

— Prel. J. Balk finas sugrįžo 
iš ilgesnės kelionės po JAV ir 
Kanadą. Jo šauktasis rugpjū-i 
čio mėn. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimu? rengti komi
teto susirinkimas nukeltas į rug 
sėjo mėnesį, nes kaikurie ko- 

ninkų parodoje įsigijo dail. C. ’ miteto nariai užimti kitu dar-
S. Narkėliūnaitė

llllllllllllllllllllllllllilllllllllliliiiiiimuii

ziun.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

lunu naują diaeų sunavežinų 
k apdraudaa

1313 W. 91«t St. Chicago, Dl. 
ToL PRescott 9-2781

' Didžiajame New Yorke
— Min. Stasys Lozoraitis su ir diplomatų dalyvavimas atei-

žmona italų laivu “Constitution” 
išvyko į Europą, uoste palydė
tas didelio būrio lietuvių. Išly
dėjusių tarpe buvo matomi Lie
tuvos Gen. Konsulato pareigū
nai su gen. konsulu J. Budriu 
priešakyje, Lietuvos Laisvės Ko 
miteto atstovai ir kt/Išlydintie- 
ji buvo pavaišinti šampanu. Lo-

Janušo didžiulį paveikslą “Port bu.
Jefferson įlanka”.

— Dail. Č. Janusas, kuris kar
tu su kitais dailininkais dalyvau
ja dailės parodoje, per visą va- STATYBAI 
sąrą užtruksiančioje Pranės La-, ® NAMŲ 
pienės vasarvietėje Stony Bro- i PATAISYMUI 
ok, rugpjūčio 11d. tenai turėjo , 
akvarelės piešimo demonstraci
ją. Dail. W. Vitkus publiką su
pažindino su dailininku ir trum
pai peržvelgė pagrindinius ak
varelės savumus. Gausiai publi-

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

•įančioje Europos Pavergtųjų 
Tautų sesijoje.

— Vilniečiai jau paskyrė savo 
tris atstovus į Vliką. Jais yra] kai susirinkus, dail. Janusas per
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun- 35 min., aiškindamas svarbesnes 
gos pirm. adv. Ant. Juknevičius, stadijas, nupiešė paveikslą — 
Petras Viščinis ir dr. Marija Al-1 škicą, vaizduojantį ežero pa- 
seikaitė - Gimbutienė. Vilnie
čiai, kaip rezistencinis vienetas,

zoraičiai į New Yorką atplaukė buvo priimti į Vliką jo birželio
birželio pradžioje.

Penktadienį Juozas Bačiūnas 
Lozoraičiams surengė išleistu
ves Clinton viešbutyje, dalyvau
jant būreliui veikėjų. Prieš tai 
dar, antradienį, Free Baltic Hou 
se patalpose Lozoraičiams išleis
tuves surengė Lietuvių Rezis
tencinės 'Santarvės Centro Ko
mitetas, dalyvaujant New Yor-1 
ko nariams ir jų svečiams.

Centro Komiteto vicepirmi
ninkas VI. Žilinskas pasakė at
sisveikinimo žodį, palinkėdamas

sesijos metu.

— Lietuvos Krikščionių De
mokratų Sąjr.ugos konferencija 
šiemet šaukiama Clevelande, O- 
hio, rugsėjo 1 — 2 dienomis. 
Posėdžiai vyks lietuvių salėje, 
6835 Superior Avė.

krantę su žvejų tinklais.

Pagal jau esančią tradiciją, 
tas paveikslas buvo paleistas 
žiūrovų laimei ir jis atiteko vie
nai lietuvei. Publika, kurios 
daugumą sudarė amerikiečiai, la 
bai entuziastingai dailininką su
tiko, kartais jo darbą pertrauk
dama plojimais. Pranės Lapie
nės rūpesčiu, apie demonstraci-

— Juozas Ginkus, vietos vei-j34 buvo pranešta vietos ameri- 
kėjas ir lietuviškų organizacijų
vadovybių narys, su žmona grį
žo iš Kennobunk Port, Me., ten 
pas Tėvus Pranciškonus pralei
dęs dvi savaites atostogų. Džiau 
giasi tos vietos gamta ir Tėvų

CARR MOODY 
LUMBER C,O.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

uiiiiiiiiiiiiiiiiiimumiimiiiiiiiiiiiiiiMiii

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

laimingos kelionės ir sėkmės to- Pranciškonų gražiai tvarkoma 
limesniame Lietuvos diplomati- vasarviete.
niame darbe. Min. Lozoraitis, dė 
kodamas už nuoširdų priėmimą 
ir atsisveikinimą, prisiminė ir

— Didelis būrys lietuvių da
lyvavo latvių prelato Ed. Stu- 
kelio laidotuvėse. Buvo ypač

kitas kolonijas, kuriose jis buvo daug lietuvių kunigų iš Nevv

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• 'l'ęle vizijas

• Radijo aparatus'
• Hl f i fonografus

• Rckordavimo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai » '
• Vėdintuval

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Ijtidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6370
PrdBtatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 14- 
slunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

NUO UŽSISENEJUSlŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ (

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sfideti Ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenSJuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimą, senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak 
t). Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipg' pašalina 
niežėjimą ligos -vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirščių. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
kių. JI yr* gera gyduolė Į?uo_i*_ 
vlršlnlų odos Ugų. Le
<ulo Ointment yra 
varduodama po 76 
ot.. 11.26, Ir 62.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
6fUwaukee, Wlec.,Q* 
ry. Ind.Ir Detroit, Mi
chigan arb* rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
MIK W. Eddy St. Chicago 34, DL

širdingai priimtas. Gailėdamas, 
kad reikia skirtis, ministeris pa
reiškė, kad jis grjžtąs prie savo 
darbo ir pabrėžė,, kad “Iki pri

Yorko, Elizabetho, Bostono ir 
kt. Iš Washingtono buvo atvy
kę Centrinės ir Rytų Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjvn- _ 

sikels vėl nepriklausoma Lietu- gos atstovai prof. dr. K. Pakš- 
va, as noriu tarnauti Lietuvai .1 tas ir lenkas B. Popiel. Prela- 

— Politines aktualijas aptarė tas Stukelis labai gyvai darba-

lūjTCLCVISIOn

TeL Bl. 7-7075 arba
PR 8-9842

ajsarESJsmisraBsrtL^s-r^i

DAR NEVĖLU
registurotis į Pranciškonų šiais 
metais atidaromą gimnaziją 
(High School). Priimami ber
niukai baįgę pradžios mokyklą. 
Mokslas prasideda 12 rugsėjo.

Smulkesnėms informacijoms 
rašyti:

Tėv. Jurgis Gailiušis 
St. Anthony’s High School

Kcnncbunkport, Maino 
ei gsrra jsr si
illlllllllllltttillllllliilliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii

VASARVIETfi “NIDA”
Sav*. Pr. Kalvaitis 

BEVERLY SHORES, IND.
Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 

Lietuviškas maistas, alus ir vynas 
Gera maudymuisi vieta 

IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIHIIIII

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visienu.

BSE

f

38

SkIP’S SELF OlAll w SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
RUGP. 16, 17, 18 d. d.

ILE DE FRANCE, Napoleon Cognac, Fifth $3-79
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3-29
GRAIN ALCOIIOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth.. $4-89

RON CHICO, Y15 ear Old Imported

DARK KUM ' # Fifth $3-98
BARCLAY’S OR DIXIE BELLE GIN

Full Quart Quart $3-29
CINZANO VERMOUTU

Sweet or Dry
. . v

Fifth $1-39
KIJAFA WINE Fifth $1-69
RELSKA VODKA

1
Fifth $3-19

MANDOCREMA WINE Fifth 98c

CRĘME OF BANANA OR

PINE APPLE LIQUEUR Fifth $498

Lietuvos Laisvės Komitetas su 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
viršininku min. St. Lozoraičiu 
specialiame posėdyje, įvykusia
me Baltic Free Huose patalpo
je. Komiteto vardu svečią pa
sveikino ir komiteto darinis su
glaustai apžvelgė jo pirmininkas 
Vacį. Sidzikauskas. Jis taipgi 
sustojo ir ties darbu Pavergto
siose Tautose. Min. Lozoraitis 
išdėstė savo pažiūras įvairiomis 
problemomis. Pasižadėta abipu
siai bendradarbiauti visose sri
tyse. Po to posėdžio kaikas 
buvo pradėję reikšti nepasiten
kinimą, kam Lietuvos Laisvėj 
Komitetas jieško ryšių su min 
Lozoraičiu, kad būk tai savotiš
kas kelio kirtimas Vlikui, kurio 
narių dalis dirba ir L. L. Komi
tete. Komiteto žmonės aiškino, 
kad komitetas yra dariao viene
tas ir jam yra svarbu pasikeis
ti mintimis dėl laisvinimo veik
los. Taip pat buvo diskutuotas

vosi toje sąjungoje. Su lietu
viais buvo nuoširdus ir draugiš
kas. Jis ir lietuviškai gerai kal
bėjo. Prelatas gyveno New Yor
ke. Mirė širdies smūgio ištik
tas. / I

— DaH. Komo Viesulo spalvo
tą litografiją, pavadintą “Diena 
po dienos”, įsigijo Cincipnatti 
Art Museum savo nuolatiniam 
rinkiniui. Prieš tai tame .muzė
juje vyko tarptautinės litografi
jos paroda, kurioje dail. R. Vie
sulas dalyvavo kartu su dauge
liu žymių grafikų.

— Dail. WHIhim Vitkus, per
sitvarkant Long Island Art Ly
gai, išrinktas joe valdybos pir
mininku. Naujais nariais į tą 
lygą priimti dailininkai C. Janu
sas ir Pov. Puzinas. Dail. Pu
zinas jau gavo darbą toje są
jungoje. Jis pakviestas dėstyto
ju nuolatinėje mokykloje ir dės
to tapybą. Tai jau antra vieta, 
kurioje dail. Puzinas moko pie-'

Sav. Inž. A. SEMfiNAS 
84121 S. Hntntcd — CLiffshlc 4-iMlflft

V estu vi y nuotraukas ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų tfocfafyM
l'REd.N PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULB, «av,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

f» UVGEA atotte* — B*n<*
NUO PIRMAD, IKI PENKTAD 

2:46 iki 6:20 t*1. ryt* 
NE4TAD. 2:20 IK) 6:10 ryt*

PIRMADIENNIO rak. nuo 7—6 ▼.
4E4LAD. K:S*—• :«# ». r. M *M>Me» 

WOPA — 1460 klL 
Ihloago 26. 1L HEmiock 4-1416

TINI ■». ROCKtVELL (TT.

CMcago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsHankyfl | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, {vykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti Iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. 'Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesūius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo {atkūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui {dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimns — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai- 
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas. x

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $IX,000,000 
Kviečiame visas pas mus ( mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais —- atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 - Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

i
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MBNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

i
Penktadienis, rugpjūčio 17, 1954

Los Angeles, Calif.
Artėja .JAV prezidento lr

Kongreso narių rinkimai

Rinkimuose visi lietuviai, esą 
JAV piliečiais, turėtų dalyvauti. 
Kiekvienas, kuris neseniai yra 
tapęs piliečiu ar atvykęs iš ki
tos valstybės, turi užsiregist
ruoti iki rugsėjo 1 d. Priešingu 
atveju negalės dalyvauti rinki
muose ir atlikti savo pilietinės 
pareigos. Kiekvienas, norėda
mas užsiregistruoti balsavimo 
reikalui, turi su savimi turėti pi
lietybės dokumentus. Registra
cija vykdoma prie didesnių krau 
tuvių ir miesto savivaldybės rū
muose. Kalifornijos valstybėje 
yra trys teisėtos partijos: Re-! 
publican, Democratic ir Prohi- 
bition. Asmuo, registruodama- 
sis rinkimams, turi pareikšti par 
tinę priklausomybę. Visi Kali
fornijos lietuviai nepamirškite 
užsiregistruoti rinkimams iki 
rugsėjo 1 d.

Į Kalifornijos lietuvių respub
likonų garbės komitetą sutiko į- 
eiti: Kalifornijos gubernatorius 
Goodwin J. Knight, senatorius 
Thomas H. Kuchel ir kongres- 
manai — Patrick J. Hillings ir 
Gordon L. McDonough. Rugsė
jo mėnesį Kalifornijos lietuvių 
respublikonų vadovybė turės pa
sitarimus su eile kongresmanų 
rinkimų reikalu. Kalifornijos lie 
tuviai respublikonai šimtu pro
centų remia Richard Nixon kan
didatūrą į JAV viceprezidentus. 
Sakinys iš Richard Nixon laiš
ko vieneto'vadovybei: “...I am 
sure you realize how much your 
gesture of confidence in me 
means in the light of some of 

. the recent political develop-

m. suvažiavimą čia atsiliepimai I lęr. Yra vilties, kad ir kitos 
iš rytinių valstybių vyčių yra vietovės paseks Rochesterio ke- 
labai palankūs: visi pasisako už liu. jd
Kaliforniją. Yra gauta jau šim
tai atsiliepimų. Visi vienbalsiai 
šaukia: “Yes, California, here 
we come!” Tik kelių žymių vy
čių pavardės, kurie visu 100% 
pasisakė už 1957 m. suvažiavi
mą čia: J. Boley, J. Matachins- 
kas, Phyllis Grendal, kun. J. Jut 
kevičius, J. J. Stukas, F. Gude
lis, R. Pinkus ir kt. C. R.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomi: BIRUT A - STASfi 

LIAUDINSKAITfi LUKŠIENE, 
d. Stasio, ir j<s vyras JONAS 
LUKŠYS. Atsiliepti šiuo adresu: 
Konstancija Liaudin.skienė, Čer-1 
niachovskio g-vė Nr. 16, Kybartų j 
raj., Kybartų miestas, Lithuania.
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POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZĖ DAU2VARDIENĖ

jp •. ž 1. TO*** įr:. ŽMj '•afatTttuutttnm.pm’tB T '
. lis J dfflnu •fiidOik. .

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 8-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dė, atostogų.

Jieškoma JADVYGA VILKOV- 
SKA. d. Juozo., gim. 1892 m. Liet. 
Biržių ąpskr., (Vabalninko valsč. 
Išvyko į Ameriką 1926 m. šeimos 
Sudėtis: Vyras ir sūnūs: Jos vy- i 
ras Petras Vilkauskas, gim. apie 
1890 m. ir dirbo anksčiau miesto 
geležinkelio depe. Sūnus Vytau
tas, gimęs apie 1930 m. Atsiliepti 
šiuo adresu: Florijonas Daugėla, 
s. Florijono, Palangos g-vė Nr. 
5c, Šiaulių miestas, Lithuania.

Pajieškomas ALFREDAS - PET
RAS PETRUŠEVIČIUS, s. Anta
no. .Jieško sesuo Emilija Gasiūnienė 
iš Biržų. Atsiliepti šiuo adresu: A. 
Poluckienė, 3763 Beaufait St., Det
roit 7, Mich.

St. Catherines, Ont.
Ramovėnų gegužinė

Niagaros pusiasalio lietuvių 
kolonija hiėra perdaug gausi, bet 
organizacijų gausumu ir paren
gimais neatsilieka nuo didesnių
jų kolonijų. Parengimas po pa
rengimo. Nespėjus praūžti vie
no įspūdžiams, žiūrėk, atsiranda 
jau kitas. Tai šį šeštadienį, rug
pjūčio 18 d. didelę gegužinę ren
gia mūsų buvę kariai — ramo- 
vėnai. Jie susiorganizavo tik
prieš metus ir įsteigė L S. Ra- Paješkoma: 1) PETRONĖLE GRI- 
movės Niagaros pusiasalio sky-Į i§ Veisėjų vals* jr jos yyr’s TE0. 
nų, bet šiais metais sąjungos FILIUS. Vaikų vardai — ANTA- 
centro valdybai išgavus iš Illi- NAS ir PRANAS. Jieško sesuo Mi-
nois valstybės inkorporavimo į?,8*-. .?) JUZĖ JAKIMAVIČIENĖ, 
.. .... ... ... kilusi is Šventežerio, gvvęnusi bcran-
liudijimą, pavadinimas pasikei- toib Pa (Lovd st)> Jieško straigis 
tė. Dabar vadinasi: Lietuvių! iš Janėnų km. 3) MEČISLOVAS
Veteranų Sąjunga “Ramovė” 
Niagaros pusiasalio skyrius. 
Nors šis skyrius yra jaunutis^ 
bet kultūriniame veikime vejasi 
kitus senesniuosius. Jis skaito
mas vienu šios apylinkės veik
liausiųjų organizacinių vienetų. 
Jo pastangomis praėjusiais me
tais St. Catherines kolonija ga
lėjo pamatyti mūsų reprezenta
cinį Toronto chorą “Varpas” ir 
pasigėrėti pirmą kartą didesnio

MILERIS, kilęs iš Liudvinavo. Ieš
ko tėvai — Stefanija ir Kasparas 
Mileriau Gyvenę Edinburge, Škoti
joj. Atsiliepti — J. Kozeris, 1038 
Dovercourt Rd., Toronto 4, Ont., Ca
nada.

RCCIPLS B >• <uiipĮi: •
v*!_____7’ -a -v
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Tai nepaprasta knyga. Vir# 200 re
ceptų grynai lietuvl&kų valgių gami
nimui anglų kalbpje. Ponia Daužvar- 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lletuvlfikus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuvifikų valgių 
receptus lr DRAUGAS Juos išleido 
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:

“DRAUGAS”
2834 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL.
- iiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiik

ments...” Kalifornijos lietu- masto koncertu. Dabartiniu me- 
viams respublikonams (Ameri- tu ramovėnai pasiryžo įsigyti sa 
can-Lithuanian Republicans of I vo skyriaus vėliavą. Reikalin-
California) vadovauja: pirm. L. 
Valiukas; vicepirmininkai — C. 
Luksis ir T. J. Vizgirda; sekre- 
retoriai — J. Kojelis, B. Skirie- 
nė ir S. Vilkaitė ir kasininkas 
G. Rudelis.

— o —
— Kalifornijos lietuvių orga

goms lėšoms tam tikslui sudėti 
rengiamas minimas parengimas, 
kuris įvyks rugpjūčio 18 d. 3 
vai. p. p. St. Catherines prie
miesty, Port Weller, Garden Ci
ty Beach, ant Ontario ežero 
kranto. Programą paįvairinti 
sutiko lietuviams gerai žinomas

nizacijos ir taip pat Los Angeles Jš Hamiltono, Vytauto Babecko
miesto ir Kalifornijos valstybės 
vadovaujantieji asmenys kviečia 
1957 m. Lietuvos Vyčių organi
zacijos visuotinį suvažiavimą 
šaukti Los Angeles mieste. Ofi
cialius kvietimus per vietos vy
čių vadovybę centrui tuo reika
lu yra parašę Los Angeles mies
to burmistras, valstybės guber
natorius, Lietuvos konsulas dr. 
Julius J. Bielskis, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
J. Kučingis, JAV LB Los. An
geles apyl .pirm. dr. K. Alminas, 
Alto Los Angeles* skyr. pirm. 
A. Skirtus, ALRiKF Los Ange
les skyr. pirm. V. Kazlauskas ir 
kiti. Į vyčių vietos kuopos 
(133) pastangas sušaukti 1957

vadovaujamas orkestras “Ai
das” Lietus ar blogas oras ge
gužinės nesutrukdys, nes ten 
pat yra naujai pastatyta didžiu
lė salė. Bus bufetas su gėri
mais ir kiti įvairumai. Visi mie
lai kviečiami ir visi dalyvaukime 
šiame jaukiame lietuviškame pa

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
M.

Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

Ii

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mua.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LNSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Strąęt 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.)

GAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai 
po 3>/2 kamb.

BRIGHTON PARKE:
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų 

sklypas.
Mūrinis — 2 butai po 4 kamb. 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas.
Mūrinis — 2 po 5 kamb.
Medinis — 2 po 4 ir 5 kamb. at

skirame name.
Medinis — 3 namai, 5 butai. 

$200 pajamų ir savininkui butas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 

mokyklos. — 1
Mūrinis — 8 butai, $420 pajamų.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladus Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- 
bakis, Justas Strimaitis,
Sakas.

HELP VV ANTED — MOTERYS

x GENERAL HOUSEVVORK
Plain Cooking 

5*Za days.
Own Room with bath;

3 adults;
Experience«l;

English speaking;
$60.

North Shore;
Call Mrs. Carlsen

Keniluorth 2290 
Reversu churges

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. AUENITRAAPDRAUDU
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitus 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY
Jonas 6108 S. Ashland Avė., Chicago 36, 111

P. STANKOVIČIUS
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted St 

Pk. DAnsbe 6-2791 
Padeda plrkltl - parduoti aamua, 
dklua, biznius. Parūpina paskola*, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofiaaa atda
ras kasdien nuo 10—7.

MARQUETE PARKE 
Mūrinis, kampinis, 12 butų. Centr.

šildymas. Garažas. Puikus namas. 
Kaina $78,000.

Mūrinis 4 butų — 2 po 5 kamb. lr 
2 po 4 kamb.

BRIGHTON PARKE 
Idibal gražus kampinis, šviesių

plytų. Platus sklypas. Mūrinis gara
žas. 6, 4 ir 3 kamb.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. 2 boile
riai. Gražus rūsys ir pastogė.

Mūrinis—3 po 5 kamb. (3 mieg.). 
Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Medinis su rūsių. 
Centr. šildymas.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881
Trečiad. uždaryta

1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldond AugustinaviČienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. »

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
Syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo

silinksmimme. Ypatingai lietu-, tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
viai, buvę kariai, prašomi savo I pasektą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny-

‘ ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

organizaciją paremti. Sustipri
nęs materialiai, duosi galimybę 
daugiau pasidarbuoti mūsų kul
tūriniams ir visuomeniniams rei 
kalams. Labai gražų pavyzdį 
duoda Rochesterio lietuviai, nes 
teko išgirsti, kad ruošiama ka
rių išvyka kur kitur nukreipia
ma į St. Catherines, Port Wel-

ŠIANDIEN PROGA!
, J. JANUiAITIS IR J. MAŽEIKA,

Midwest Maisto - Likerio 
Krautuvėje

2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

Specialios kainos rugpjūčio mon.
ALKOHOLIS 190 proof

MARTEL, prancūziškas konjakas 

BISQUIT,
KIJAFA VYNAS'

VODKA, 80 proof 
PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VYNAS galionais 

DRY GIN, 90 proof

17, 18, 19 d.d.
$4.89 

5th’ $4.95 

5th $4.85 
5th $-|.69 
sth $2.98 
5th 95c 

. $2.95
$2-985th

Ir daug kitų gorimų specialiomis kainomis
Gaunami lletovlAkl sūriai, Importuoti grybai, uogienė, lietuviš

ka (vairi duona Ir kiti gaminiai kaip vietiniai taip Ir Importuo
ti Iš užsienių.

Piknikams ir Jvalrlema parengimams perkant dideliais kiekiais
duodama speciali nuolaida. ______________ ___ _____
KRAITIVft ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 VVest 43 St 
CLifside 4-2300

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

ŠILDYMAS
f A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces#, visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

2-jų butų mūrinis namas —
5 ir 4 kamb. Modemiškai įreng
tas. Šiltu vandeniu apšild. Kaina 
$24,000; įmokėti tik $4,000. 5
kamblį, butas išnuomucūamas už 
$110 1 mėn. 3544 So. Lowe Avė. 
Dėl informacijų šaukite —■

JOSEPH M. MOZERIS,
3430 S. Halsted St 

CLifside 4-0104
į Patogus 5 kamb. mūr. namas Mar- 
' ąuette Parke. Dvigubas garažas.

Romanas turi U4,6oo. k. juknis.
Brighton Parko apylinkėje didelis 

mūr. 2 aukštų namas, perdirbtas, į 
5 patogius butus., Dvigubas garažas. 
Kaina tik $15,700. J. Šaulys.

2 po 5)4 mūr., garažas. Geriausia 
Marąuette Parko vieta. $28,500. A. 
Rėklaitis.

šiandien nevėlu i-sigyti mūr. G k. 
bungalow. Uždari porčiai, autom, 
šildymas alyva. 2 tuto. garažas. Pi
giau grybų. $17,000. A. Linas.

2 aukštų mūr. Marąuette Parke. 5 
kamb., 2 dideli miegamieji. Kilimai. 
‘‘Cyclon’’ tvora. 2 auto. garažas^ 
$18,500. A. Sirutis.

$4,000 met. pajamų! Mūr. 2 augš- 
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų. 
Bargenas geram pirkėjui. Įmokėti 
$8,000. K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
■telefonai: WAlbrook 5-6015Visi

KONTR AKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2623 W. 69 st. Chicago 29, I1L,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedtjas
I.ietuvių Statybos Bendrov*:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus h 

duris.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

PROGOS — OPPORTUNITIES

lllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIHIlIlIlIlIUIIIII
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
lll 111 lllllllll 11 lllllll IIIUIII1IIIIII lllll lll llflll

= MŪRAS
Builders, Gen. Contrnctors
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų,
, Namų Įkainavimas ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

i I0NAS STANKUS s
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= Tei. PRoepect 8-2013 
= 0800 80. CAMPBELL AVĖ. =

CMcsgo 29. nikioie 
Šllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiii^

ISNUOMUOJAMA

Išnuomojamas kambąrys moteriai 
vienos moters bute. Galima naudotis 
visais patogumais. Kreiptis vakarais 
6—8 vai. telefonu:

Virginia 7-1309

PARDUODAMI visi maisto krau
tuvės {rengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butą. 
Pirksit labai pigiai. HEmlock 4-0800

REFREKHMENT T R A 1 L E R —
Užkandžių treileris {rengtas daryti 
didelį biznį. Visas nerūdijančio plie
no; gazas, elektra ir vanduo. Ne
brangiai — $4,300; išsimokėjimo są
lygos. Skambinti BIttersweet 8-7OI6

<llllllllllllllllllllllllllll!lllllllll)lllllllllllll 
Visi Pittsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA .

Pitfsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburgho 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadlen* nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. p.

18 STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre- 
■u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CRANE COMPANY
. HAS JOBS AVAILABLE

2D AND 3D SHIFTS
MACHINE OPERATORS 

TURRET LATHES 
BORING MILL 
DRIįL PRESS 

OTHER OPENINGS AVAILABLE
NITE BONUS

t »

STEADY W0RK 
GOOD PAY '

LIBERAL BENEFITS 
MUŠT BE ABLE TO SPE,AK 

AND UNDERSTAND ENGLISH
APPLY EMPLOYMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

Perskaitę dienr. "Draugą”, .duokite jį kitiems.

Savininkas parduoda pajamų na
mą. 2-jų butų mūrinis po 6 kamb. 
Aluminum žieminiai langai, naujas 
karšto oro centrlnfs apšild. pirmam 
augštui, ir moderniška virtuvė su 
spintom 1-me augšte. Didelis rūsys, 
Skalbykla. 2 autom, garažas, Į viršų 
pakeliamos durys. Daug priedų. Bar
genas už $16,500. 3810 S. Lowe Avė. 
LAfayeCte 3-3057.

Savininkas parduoda namą Brigh
ton Parke. Mūrlnifc — 2 po 6 k. Ga
zu apšild. Daug priedų.

Virginia 7-7S66

FOR SALE by owner 3 bedroom 
ranch home on wooded aere. En- 
closed porch. Natūrai fireplače. 3 
room income above garage. Nice 
for 2 families.

8500 VVest 87th St.
Oak Lawn, III.

2 namukai po 4 kamb. ant 100x)25 
pėdų kampinio sklypo. Geroj apylin
kėje. Palikimas, turi būti parduota. 
Tinkama pajamom. 2552 W. 46th St. 
Kreiptis į savininką — tel. ROdney 
3-5324 arba ROdney 3-3754.

AUTOMOBILE* — TRUCK* 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO
lietu vlžka

K O 2 I O O 8 
•totla Ir

ttlkktml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai tr keičiamo* dalya

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. WF,KTERN AVĖ. PR 8-95M

PARDAVIMUI

Parduodamas vaikiškas vokiškas 
vežimėlis. Skambinti —

ROckw«U 2 4345 iki sekmad.

Išimom. 6 kamb. butas. Karštu 
vand. apšild. Su baldais ar. be. 732 
W. Cermak Rd., Chicago. Telef.
OLympic 2-0205.

Ciceroje išnuom. 5 kanib. apšild. 
butas. Kreiptis po 5 vai. vak. telef. 
TOwnhall 3-2723.

Remkite dien. Draugą!

f

V

SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizq

Sios knygos autorius vysku
pas 7. J. Sheen prie! klek 
laiko pradėjo savo Televirf- 
Jos programą per (<Dd Iffcmt*1 
Stoti. Televizijos aparatų fir
ma “Admiral" iiai programai 
finansuoti paakynft vieną tai- 
lijoną dolsrtį i
Lietuvifikoe knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti Šio Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik

-2 DOLERIAI

i i D R A U I K S
2334 So. Oakley Ava.

■ i

Chicago 8, lll.

Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems.
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DAINŲ ŠVENTES KOMITETO 
PRANEŠIMAS, NR. 16

Praėjus kaikuriam laiko tar- to Dainų šventės reikalam^.'

DEENRAflTIS DRAUGAS, CHIŲAGO, ILLINOŪS

LIGONINES KALTE
r.... s

pui po Dainų'šventės, komitetas 
randa reikalo priminti bei pasi
dalinti su visuomene kai kurio
mis išvadomis ir faktais:

1. 1954 m. rugsėjo 18 d. Var* 
gonininkų sąjungos iniciatyva 
buvo sukviestas pirmasis viešas 
pasitarimas Dainų šventės rei
kalu Ųhicagos Lietuvių audito
rijoje. Į pasitarimą buvo kvies
tos visos lietuvių organizacijos, 
draugijos, chorai ir pavieniai as 
menys, norį prie Dainų šventės 
prisidėti savo darbu. Deja, į tą 
pasitarimą teatėjo patys inicia
toriai. Vargonininkų sąjungos 
pirmininkas ir dar vienas kitas 
asmuo. Šiame susirinkime, iš da
lyvavusių 11 asmenų, buvo iš
rinkta 5 asmenys, kurie sudarė 
laikinąjį Dainų šventės komite
tą. Laikinajam komitetui buvo 
pavesta išstudijuoti šventės ga
limybes ir surasti vietą. Iki tų 
pačių metų lapkričio 20 d. buvo 
atsiklausta kiekvieno choro, ar 
jis sutinka dalyvauti Dainų šven 
tėję. Vieta pasiūlyta Chicago. 
Gavus visų chorų pritarimą bei 
visuomenės palankumą, pasiryž
ta toliau organizuoti šventės dar 
bus. 1955 m. vasario mėn. 6 d. 
buvo laikinojo komiteto sukvies
tas susirinkimas, į kurį vėl kvies 
ta taip pat visos organizacijos. 
Šiame susirinkime dalyvavo dau 
giau žmonių, bet daugiausia cho 
rų valdybų nariai ir keli Bend
ruomenės atstovai. Tame susirin 
kime išrinktas ir tikrasis Dainų 
šventės komitetas, kuris ir vedė 
visus šventės organizavimo dar
bus. Pagelbiniams Dainų šventės 
darbams atlikti buvo sudarytos 
9 komisijos: repertuaro, spau 
dos bei propagandos, meno rei 
kalų, finansų, konkurso, jury 
komisija, nakvynių, informaci
jos komisija amerikiečių spau
dai, priėmimo komisija ir ban 
keto rengimo komisija. Banke
to komisiją suorganizavo LB 
Chicagos apygardos valdyba. Ji 
buvo bendra ir Dainų šventei. 
Taip pat buvo suorganizuota 
ir radijo sekcija, kuri apėmė 
JAV ir Kanadą.

2. JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės komitetas šia pir-

, mąja švente siekė uždegti cho
ristus ir kitus lietuvius kaitres
ne lietuviškos dvasios ugnimi, 
kad jie su didesniu pasiryžimu 
ir idealizmu puoselėtų ir ateity
je lietuvišką dainą. Komitetas 
mano, kad šis noras pilnai pasi
sekė įgfvendinti, nes Dainų 
šventės eigoje susiorganizavo 
nauji chorai, atsirado nauji va
dovai, sugrįžo senieji choristai 
ir iš viso padaugėjo choristų 
skaičius; ten, kur jau buvo cho
rai beiširą, vėl pradėjo dirbti 
su nauja energija. Chorai buvo 
praturtinti ir nauju repertuaru. 
Tai ir buvo pagrindinis komite
to noras, nes ši šventė buvo

. ruošta savųjų jėgų sustiprini
mui. Apie šventę rašė gana pla
čiai ir amerikiečių spauda, tarp 
jų ir Congressional Record.

3. Dainų šventės repertuarą 
sudarė speciali muzikų komisija, 
parinkdama šventei dainas. Tą 
repertuarą išleido LB Chicagos 
apygardos valdyba. Repertuarą 
gavo visi chorai , nemokamai. 
Tuo buvo praturtintas lietuviš
kų dainų lobynas.

4. Komitetas jautė didžiulę 
spragą naujų lietuviškų dainų 
srityje. Kad nors dalimi būtų 
išpildytas šis trūkumas, komite
tas paskelbė konkursą mišriai 
dainai. Konkursui buvo atsiųs
ta 19 kūrinių. Jury komisija pre 
mijavo 2 dainas. Šis konkursas 
taip pat žymiai prisidėjo prie 
mūsų dainų praturtinimo, nes 
konkursui buvo atsiųsta vertin
gų kūrinių, kurie ateityje bus 
mielai dainuojami mūsų chorų.

5. Komitetas atydžiai jieškojo 
salės visoje Chicagoje, kurioje 
tilptų didesnis skaičius žmonių. 
Kadangi nebuvo rasta nė vie
nos šaltu oru aprūpinamos sa
lės, buvo jieškoma tokios, kuri 
nebūtų labai brangi, nes komite
tas tada neturėjo nė vieno cen-

Koncertinės salės, kurioje tilptų 
didelis skaičius žmonių, irgi ne
rasta. Buvo galima gauti 3 sa
lės: Chicagos stadioną su 25 
tūkstančiais vietų, skerdyklų 
amfiteatrą su apie 8 tūkst. vietų 
ir kolizėjumą. Stadionui atpuo- 
lus, teko pasirinkti iš dviejų pas 
kutiniųjų. Jų abiejų struktūra 
beveik vienoda, o amfiteatras 
triskart brangesnis. Pasitikėti 
neturimais fondais ar mecena
tais tada jokiu būdu dar nebu
vo galima. Pasitarus su eksper
tais ir buvo nutarta—imti koli- 
zėjaus patalpas su mažesne pi
nigine rizika. Po to tuojau bu
vo pasirašyta sutartis, įmokant 
500 dol., kurie buvo gauti iš 
LB Chicagos apygardos valdy
bos.

6. Dainų šventės laikas — 
liepos 1 d., buvo parinkta ne 
pripuolamai. Pirmiausia, šventės 
negalima buvo rengti rudenį, 
rugsėjo pirmomis dienomis, nes, 
vasaros metu chorai atostogau
ja ir joks pasiruošimas neįmano
mas. Pavasaris irgi nepatogus, 
nes daugelis chorvedžių dirba 
mokyklose ir negali išvykti. Va
saros pradžia yra patogiausia, 
nes daugelis tuo metu jau ato
stogauja ir gali išvykti toliau. 
Ir choristams yra daug leng
viau gauti leidimus iš darbovie
čių arba tuo pat metu imti tik
ras atostogas. Kitu metų laiku 
tai būtų beveik neįmanoma pa
daryti, nes reiktų praleisti 3 ar 
4 darbo dienas, šie motyvai apr 
sprendė, jog liepos 1 d. yra tin
kamiausia šio masto šventei. Be 
to, chorai buvo atsiklausti spe
cialia anketa ir jįe patys pasisa
kė už liepos 1 d.

7. Komitetas nieko nebegalėjo 
padaryti dėl karščio, kuris bu
vo rekordinis ilgų metų eilėje.

Y'; • *'"įi

C. McAbee, 27 m., Detroite, kaltina ligoninę, kurioj ji dvi va
landas išlaukė ligi jos 15 men. kūdikis belaukdamas pagalbos mirė. 
Čia ji su likusiais vaikais žiūri j tuščią sūnaus Jimmy kėdę. (INS)

šventę. Šventės piniginę atskai-| baigs savo darbą, kai bus su- 
tomybę tikrins speciali revizijos vestos visos sąskaitos ir galuti-
komisija. Jos aktas bus skelbia 
mas visuomenės žiniai.

nai atbaigti darbai.

12. Komitetas laiko Dainų 
11. Dainų šventės komitetas. šventę pasisekusia. Trūkumų,

visur ir visada vadovavosi visuo 
meniškumu ir bendrumu, jog 
šventė yra visiems lietuviams. 
Todėl srovinių nusiteikimų Ren
gėjų tarpe nebuvo. Tai buvo vie 
nintelis kartas, kur buvo sujung 
tos visos lietuvių kartos, visos 
jėgos, pažiūros ir profesijos. 
Pats komitetas dirbo negalvoda 
mas apie bet kurią garbę at at
lyginimą. Daugel kartų reikėjo 
atsisakyti nuolatinio savo pra-

aišku, kaip ir visur, taip ir čia 
buvo, bet kur jų nėra. Su did
žiausiu nuoširdumu tariame ačiū 
Dainų šventės mecenatams, au
kotojams, parapijų klebonams, 
ateitininkams, skautams, klu
bams, draugijoms, organizaci

joms, daiktarama, gailestingo
sioms seselėms, redakcijoms, ko 
misijų nariams, o ypač lietuvių 
bendruomenei, kuri įtemptai rin 
ko aukas ir padėjo darbu ir vi
siems bent kuo nors prisidėju- 
siems prie Dainų šventės suren
gimo. Atskirai tenka paminėti 
lietuvių visuomenę, kuri gausiai 
atsilankė ir tuo iš visų bėdų iš
gelbėjo komitetą, tuo sustiprin
dama lietuviškąją dainą.

Bligižcnt šį pranešimą, komi
tetas su dideliu dėkingumu ir gi
liu įvertinimu prisimena visus 
choristus, dirigentus, chorų val
dybas dalyvavusius Dainų šven- 

| tėję. Choristų nuostabus pasi
aukojimas, pasiryžimas ir kant
rumas, šiandien paliko pavyz
džiu visierps, kaip reikia dirDti 
laisvos Lietuvos gėriui. Jiems 
garbė ir lietuviškos širdies pa
dėka !

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės komitetas

, i

Sudbury, Ont.
Šaunios vestuvės

Viktoras Kapočius 4usitupkė 
su Margarita Klump. Kristaus 
Karaliaus bažnyčioje įvyko pir
mos klasės religinės iškilmės, o 
Legiono salėje — šaunios ves
tuvės, kuriose dalyvavo nepa
prastai daug svečių. Į vestuves 
buvo atvykęs ir jo brolis Juo
zas, Liet. Enciklopedijos leidė
jas, su žmona iš Bostono.

OUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS G E L IN V ČIA
Qerlaufilo» gėlėa dMl vestuvių, banke- 
u. laidotuvių lr kitų papuošimų.

2113 WEST S.'iKI) STREET 
TeJ Pltospect 8-0833 tr PR 8-0831

— V. M. Vižlai ir A. O. Se
maškai pakrikštijo savo nauja
gimius.

— Dr. J. Sukarevičius iš Cle
velando su šeima viešėjo pa3 V. 
G. Lumbius ir aplankė' kun. A.1 
Sabą.

—r Elena Kanr’iukaitė iš Phi- 
ladelphijos viešėjo pas S. Seme- 
žius ir aplankė kun. A. Sabą.

— Albina Astrauskaitė iš Pie
tų Ontario praleido atostogas

pas J. M. Kraiučeliūnus, paskui 
abi su Danguole Kriaučeliūnaite 
išvažiavo atostogų į Pietų On
tario.

P.&J JOKIIBKA
rv. DEIMANTAI m LAIKRODŽIAI 

Pardavlmaa lr Talsyuiaa 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. —. Tel. LA 3-8617

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

L1OOĖ8IO VALANDOJ 
&nkifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

/ <M5 So. Westem Ava. Air Conditloned koplyfln 
UCpnbUe 7-8600 — 1-8601 Automobiliams vista

Hmm, kurte gyvena kltoM mlaotą dalyaai puufcM 
koplyčią arčiau jdaą namą.

Salėje gėrimus pardavinėti var-i gyvenimo šaltinio. Komitetas 
žė salės administracija, kuri y-1 
ra susiriušsi su unijomis. Ren-j 
gėjai neturėjo teisės šios rūšies 
palengvinimus įvesti.

8. Fanfarų orkestras buvo an-1 
gažuotas, reikalaujant kaiku- 
riems dirigentams. Komitetas 
muzikinių reikalų nesprendė, 
nes tie reikalai buvo palikti mu
zikų komisijoms ir nei vieno po
sėdžio nei su dirigentais nei su 
kitais muzikais nebuvo.

9. Komitetas ypač vertina 
lietuviškosios spaudos ir radijo 
programų gražų ir taurų bendra 
darbiavimą berengiant šią šven
tę. Visa lietuviškoji spauda ir 
radijai kooperavo ir su nuošir
dumu padėjo rengimo darbuose.

10. Aukos buvo renkamos 
tam, kad, turint prieš akis mil
žiniškas išlaidas, nebuvo galima

išdrįsti rizikuoti vien bilietų 
išpirkimu. Tautiečiai jautriai at 
siliepė į bendrąjį mūsų reikalą 
ir tai yra puikus vienybės ir 
tautinio nesužaloto jausmo pa
reiškimas svarbiausiems mūsų 
tautos darbams. Tik šiuo būdu 
ir tebuvo galima surengti šią

Už sielą mūsų brangios 
relės ir sesutės

VALERIE NORUSIS
bux atnašaujamos Šv. Mišios, 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčioje, 18th St. ir Union 
,Ave., šeštad. rugp. 25 d., 6:45 
vai .ryto.

Kviečiame visus atsilanky
ti į pamaldas ii' kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Vale- 
rio sielą. -

Mūsų brangioji, tavo gim
tadienyje, šiandien, rugp. 14 
d. negalime nei atvirutes pa
siųsti nei telefonu paskam
binti — palinkėti tau laimin
go gimtadienio, mums tik lie
ka tavo kapą lankyti ir lan
kę sustosime kaip pas t^ave 
ateisime.

Nuliūdę Tėvai ir broliai.

Gilaus liūdesio valandose, mūsų 
močiutei ir uošvei

PADĖKA
mylimai žmonai, motinai,

■ ' A. | A>

NATALIJAI LAVICKIEJNEI mirus,
iš mūsų artimųjų, draugų ir pažįstamų esame sulaukę paštu ir 
žodžiu daug šiltų ir jautrių paguodos ir suraminimo žodžių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas, taip gausiai prisiųs
tas gėles, už lankymąsi koplyčioje ir už dalyvavimą laidotuvėse — 
paskutinėje velionės žemiškoje kelionėje. Dėkojame grabnešiains, 
taip pnt NAUJIENOMS ir jų bendradarbiams.

.Mūsų ypatinga padėka ir pagarba priklauso kun. dr. TRA
KIU! už dvasinį patarnavimą velionei jos liuos metu, kun. dr. 
KAVOLIUI už pamaldas koplyčioje ir palydėjimą j kapus, Lie
tuvių Evang. TRVIŠKftK Parapi jos Chorui ir Mbteių, Draugijai, 
mielai mėisų Bičiulei gydytojai dr. MARIJAI MISEVIČTUTEI, 
visas pastangas dėjAsiai velionės' sunkios ligos |taletigvinimui ir 
jos gyvenimo dienų prailginimui, gerb. laidotuvių direktoriui p. 
ANTHONY M. PHILLIPS, 3307 Lituanica Avė., už tikrai gražų 
ir rūpestingą patai’bnvimą laidotuvėms.

Nuliūdę: Vyru Steponu, sūnus Leonu, dukterys Halina 

Moliejienė ir Irena Karalienė su šeimomis

t

I

Aštoniuoliką m. mirties sukaktuvės

Al A
KUN. PRANAS ' 
VAITUKAITIS

Jau suėąo 18 metų, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą 
dvasiš. tėvelį kun. Praną Vaitukaitį.

Netekome savo mylimo dvasios vado rugpjūčio 18 dieną, 
1938 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) šeštadie
nį, rugp. 18 d., 1956, Dievo Apvaizdos parap. bažnyčioje, 7:30 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi- 
męlsti už a.a. kun. Prano sielą.

-Nuliūdę: kun. Prano Vaitukaičio prieteliai iš Dievo Ap
vaizdos parapijos.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhalI 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

PADĖKA

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
x LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- turime koplyčias
, vlmaa dieną ir nak- BT vtaoae Chicagos ir
! tį. Reikale kaukite Roselando dalyse ir

uojau patarnaujame

Liepos mSnesj 3 diena, ištikus mūs šeimai skaudžiai nelaimei, 
mūsų Aiylimo tėvo Juozo Jarašūno miri'lučtariamo nuoširdžią pa
dėką visiems iniitns ištiesusienis pagalbos rbnką:

šv. Jurgio parapijos kleb. Viikutaičiui, kun. Ivanauskui ir kun. 
Galdikovskiui aptarnavusiems velionj paskutinėmis bažnytinėmis 
apeigomis.

ypatingą padėką reiškiame I’. Balėiūnui ir J. Virbaliui taip 
sumaniai vedusieinS visą laidotuvių eigą. Dr. K. l’autleniul už me
dicinišką pagalbą velioniui per visą jojo sirgimo laikotariy.

Genovaitei ir Mečiui Aukštuoliams, Aldonai lr Edvardui Vare- 
kojams, Magdalenai ir, Povilui Motiejūnams, mums tiek daug pa
dėjusioms ir suprutusiems nuoširdus, nuoširdus ačiū.

Prisiimtilsiems gėles bei mitukus:
J. J. ltaėilanis, O. P. tticiinianuj, A. E. Varckojama, Pieker 

X-ltay fubrtko lietuviams darbininkams. M. J. Miletkains, J. C. I’. 
Titams, Pieker X-Ray Unijai, J. Montvilai, A. Valvadieooi ir A. 
Ulaudentui, Amerikos Lietuvių R. Katalikų Susivienijimui, Dr. K. 
G Pautienlams, Skujins, Sniedze,
Lltliuaniu, Čiurlionio Ansambliui,
p. Bi azlulevlėiums ir J. lt. Nusvyėlums, p. p. Vesi maniams, p. p. 
naluodžianis ir Bartkevlch, Smetonų šeimai, Pieker X-Itay kor
poracijai, Pieker X-Kay Wellare, p. p. Tisiniams, J. K. Velyviums, 
Keith buildingo bendradarbėms.
Sekanti. m:, asmenuos ii/.|>lrki.sicms šv. Mišias už mūsų tCvą-vyrą:

P. p. Baietūnams, O. M. Aukštuoliams, J. Lrbšaiėiui, p. p. Ba- 
iiūnams, Lukonių šeimai, šeštokų šeimai, p. p. Jurgaičiains, Ba- 
kunuviėių šeimai, Mlkellonianis, Vasiliauskams, Pautienių šeimai, 
p. p. Čyvams, M. Liubikienel.

Parelškilgiems užuojautą laikriiš.iiiose;
Čiurlionio Ansambliui, L. T. 8. Korp. Nuo-Lilhuania, Velyvlų 

šeiniui, Ma .onų šeimai, p. Zigmui Jankui, Neringos .Skaučių Tun
tui, Lietuviams Budžiama. Pieker X-Ituy fabriko lietuviams dar
bininkams.

Ponioms pagelliėj tįstoms paruošti šermenis:
M. Motiejūnienei, p. Mataitytei, p. Klžicncl, p. Mciynauskic- 

nol„ G. Aukštuolienei, Antanu\ Ulaudentui.
Nuoširdus ačiū ČiurliĄnlo Ansamblio yadovut ir poniai O. A. 

Mikulskio ms, Čiurlionio Ansamblio Valdybai ir visiems kolegoms- 
ėms ("'iui lionleėianis už taip puikiai supratusius mus tokioj sunkioj 
padėty ir piignodusiems savo giesme bažnyčioj bei kapinėse. Nuo
širdžiai dėkojame solistei A. Stempužlenei, giedojusiai per šv. Mi
šias bažnyčioje.

Lyilėjuslėms kurstą:
J. Titui, P. Titu), C. Modeatavlėlul, M. Aukštuoliui, J. Citavi- 

člul,. į’. Motiejūnui reiškiame didžią padėką.
Dėkojame Jums visiems lankiusiems velionj laidotuvių namuo

se bei palydėjusiems j amžiną jojo poilsio vietą.
Nuliūdę: DlONAONA, MM S KM A N C ELI S IR Dl'KTft LIPDĄ

Peturson, L. T. S. Korp. Neo- 
Rotor Tool Co., p. Bučinskas,

I

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

ANTANAS M7PHILLlPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 (

ALFREDAS VANCE
177 WOOOSIDE Rd., Rlvereide, UI. TeL OLympic 2-5245 {

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ TeL Y Arda 7-1133-1139,

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 4flth STREET YArtta 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. «»th STREET 

W. Mrd FLACE3314

Pasinaudokite Draugo'’ Classified skyriumi.

J.
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X Ona Mihalich (Žvingeliū- 

tė) iš Cleveland, Ohio, dalyvau
ja demokratų partijos konven
cijoj, kur jos vyras advokatas 
yra Ohio valstybės vienas at
stovų ir tos valst. Lansche gub. 
draugas. Ji pati jau 20 metų, 
kaip dalyvauja JAV politikoj 
ir demokratų partijos moterų 
sekcijoj eina augštas pareigas. 
Clevelande augusi ir mokslus 
išėjusi, prieš ištekėdama buvo 
žymi jaunimo-vyčių veikėja, o 
vėliau savo veikimą nukreipė 
ir į lietuves katalikes moteris, 
ypatingai Moterų Sąjungoje. 
Daug kartų yra pasitarnavus 
lietuviams kai buvo reikalas įei
ti į amerikiečių spaudą arba 
organizacijas, kur ji gerai ži
noma. Gyvendama savo na
muose mieste, savaitgaliais 
vyksta į savo ūkį, kur- net du 
akerius užima kultivuojamas 
gėlynas. Būdama Chicagoj, Ona 
Mihalich aplankė savo gimines, 
jaunystės draugus (Ign. ir Sof. 
Sakalus) ir Draugo redakciją. 
Dienraštis Draugas yra Mihe- 
lich namuose mielas svečias.

X Chicagos lietuvių jūrų 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla vyksta Basčio Lake Side 
Resort vasarvietėje prie Pe- 
waukee, Wisconsine.

Stovyklon važiuoti Edens 
Expressway į šiaurę. Toliau 
tęsti US 41 ligi US 100, Pa
sukti US 100 į kairę ir tęsti li
gi US 16. Pasukti US 16 į kai
rę ir važiuoti ligi Pewaukee. 
Nuo Pevvaukee vadovautis ro
dyklėmis į stovyklą.

Visi Chicagos skautų madai, 
broliai ir sesės skautai ir visa 
Chicagos lietuviškoji visuome
nė yra maloniai kviečiama at
vykti į oficialų stoyyklos ati
darymą, kuris įvyks šį šešta
dienį, rugpjūčio 18 d. Nakvynę 
bus galima gauti apylinkės mo
teliuose.

X 9-to W 
kratų klubo 
šiais metais

Lietuvių demo-
valdyba ruošia 
rugpjūčio 19 d. 

Dan Ryan Woods parke pas
kutinę rudehinę gegužinę ten, 
kur ir visada būdavo šaunūs 
demokratų piknikai.

Bus gražus orkestras, šokiai, 
gėrimų ir užkandžių.

Valdyba dar kartą kviečia 
šiais metais pasimatyti įdomioj 
gegužinėj visus narius ir sve
čius.

X L. D. Kunigaikštieųės Bi
rutės d-jos Chicagos skyrius 
lapkričio mėn. 10 d. Westem

MENRAMS DRAUGAS, CfflCACJO, fLUNOTS Penktadienis, rugpjūčio 17, 1956

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur

Jonas AnHriulis ir Štasys Metrikis
Jonas Andriulis ir Angelina Andriulienė su savo vaikais bu

vo atvykęs iš Fountain, Michigan, .dalyvauti Stasio Metrikio 
gimimo dienos vaišėse. Andriuliai, kurie gamina pagarsėjusį Michi
gan Farm sūrį ir Metrikiai, kurie tą sūri atstovauja Chicagoje, yra 
ne tik biznio partneriai, bet taip pat ir nuoširdūs draugai.

Pasveikinti Stasį Metrikį buvo susirinkę gausus būrys draugų 
ne tik iš Chicagos, bet taip pat ir iš tolimesnių vietų.

LIET. VYČIŲ 43 SEIMAS JAU ČIA PAT
, .J- SADAUSKAS, Cleveland, Ohio

Triukšminga konvencijos 
. sesija

Trečiadienį tebuvo tik viena 
į Demokratų konvencijos sesija, 
bet gana triukšminga. Ji pra
sidėjo vakare kiek po 8 vai. Iš j 
pradžių Oklahomos senatorius 
Kerr stipriais žodžiais savo ii-Į 
goję kalboje puolė E:senhowe-| 
rio administraciją. Savo kalbą1 
tęsė, nes platformos komisijai 
dar nebuvo pasiruošusi rapor-į 
tui. Atskiros delegacijos turėjo 
specialius pasitarimus. Platfor
mos referavimas patiektas tik 
su pustrečios valandbs pavėla
vimu. Užviiė gana griežta ko
va tarp kaikurių šiauriečių, ku
rie norėjo griežčiau pasisakyti 
už negrų ir kitų rasių teisių 
garantavimą, ir pietiečių, kurie 
palaikė platformos komisijos 
priimtą kompromisinį švelnes
nį formulavimą. Pagaliau — 
gerokai po vidurnakčio — plat
forma buvo priimta. Apie ją 
plačiau — vedamajame ir pir
majame puslapy.

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
gildą rengia šį sekmadienį, rug
pjūčio 19 d. Vyčių darže, 2453 W. 
47 St. gegužinę su bingo žaidi- 
mais. Pradžia 2 vai. p.p. Prašomi superintendentas j grightonparkiečiai ir kitų koloni-

C. Willis pranešė, kad jų lietuviai dalyvauti ir tuo pa
remti gražią seselių veiklą.

Trūksta patalpy; 
pamokos popiet

Mokyklų 
Ben j.
ateinančiais metais Chicagoje 
apie 14,800 pradžios mokyklos 
auklėtinių turės lankyti pamo
kas popiet, nes trūksta patal
pų ir darbas turės eiti dviemis 
pamainomis.

$40 miliony statyba
Nuo 1940 metų Illinois Tech

nologijos institutas, apjungęs 
Armour Technologijos institu
tą ir Levvis institutą, pradėjo

STOVYKLA TĖVŲ 
SALEZIEČIŲ ŪKYJE

Cedar Lake bangoms ramiai 
liūliuojant, pušelėms ošiant, su
važiavo į gražųjį} Tėvų Salezie
čių ūkį gausus būrys linksmo at 
eitininluško jaunimo. Skubiai 
registravosi ir linksmai šneku
čiuodamiesi vyko į naujai pasta-

"Z/j ,’-7" ri“7>J” tytus barakus. Nors patalposdidelę plėtimosi programą. Peri JA . S. . .
1 nebaigtos ir keliai neištaisyti,

X Daniel Giržadas, lankyda
mas Šv. Ritos augštesnę mo
kyklą, per visus 4 metus buvo 
Honor Society narys. Ją sėk
mingai baigęs birž. mėn. ir iš
laikęs “įstojimo egzaminus”
Loyolo universitete, gavo pra
nešimą iš šio universiteto, kad 
yra, priimtas šion mokyklon.
Rudenį rengiasi įstoti į Preme- 
dical skyrių. Jis yra ir gabus 
muzikas. Prieš du metus yra 
laimėjęs radijo Morris B.
Sachs valandoje antrą vietą.
Groja smuiku ir akordijonu. Jo augšte 
motinėlė Sofija turi grožio sa- ros 
loną savo namuose, 6551 So. 
California Avė. ir yra rėmėja 
bei narė įvairių organizacijų 
Marąuette Park kolonijoj.

Kiek tenka gauti laiškų iš 
Lietuvos Vyčių kuopų veikėjų, 
tai dauguma uoliai rengiasi va
žiuoti! Amerikos lietuvių sosti
nę Chicagą, kurioje š. m. rug
pjūčio 23 — 26 d. d^ įvyksta 
Lietuvos Vyčių organizacijos 43

Ballroom salėje, 3504 S. Wes- seimas' Ntra kad Sis
. , .' , vyčių seimas gali būti vienu gautern Avp., rengią tradicini kon- ir..... . , ...šiaušių ne tik delegatais, bet ir

eertą-bahų, kūno memnę dali | svečiais. nes Chi pato.
išpildys įšraissos šokių meni-, iauaias mjestas jr Wes 
ninkė, plačiai Kanadoje iasar-l{ių 30stinS>- kurioje buvo dau.

giausia vyčių kuopų ir narių, 
nors dabar gal to ir nėra.

Tačiau teko pastebėti spaudo
je, kad Chicagos vyčiai darbš
čiai ir darniai ruošiasi organi
zacijos metiniam suvažiavimui, 
kuriame bus iškelta daug klau
simų savos organizacijos rei
kalais. Taigi, kurie važiuosime 
į seimą, atsivežkime ir getus 
sumanymus savo organizacijos

sėjusi , Irena Kvietytė ir prof. 
Vladas Jakubėnas.

X Jonas Kirvaitis, Inter
state Insurance brokeris, kuris 
turi savo apdraūdų kontorą 
6108 S. Ashland Avė., gyvenęs 
2515 W. Pershing Rd., dabar 
su seimą persikėlė į nuosavus 
namus ir apsigyveno antrame 

virš apdraūdų konto-

I gerovei; kad ji nuo šio seimo 
ku" | nesilpnėtų, bet augtų ir klestėtų 

ris turėjo savo raštinę Lietuvių, ne tik fįnansiniai, bet ir nariais 
auditorijoje kaip real estate beį gyvumu, kaip kitada mūsų

X Petras Stankovičius,

Kiek turiu žinių iš Lietuvos čiama atsilankyti ir parodyti 
Vyčių Centro Valdybos, ji turi: susidomėjimą jaunimo pastan- 
paruošusi planus, kuriuos noriigomis.
patiekti šiam seimui, kad bū
tų stengiamasi suorganizuoti
daugiau vyčių sendraugių kuo
pų, nes nūnai, kiek yra žinoma, 
tokios kuopos veikia tik Chi- 
goje ir Clevelande. Taigi, jei 
seimas priims sendraugų organi
zavimą, tai busimoji centro val
dyba turės šį sumanymą ir įvyk 
dyti, kitaip organizaciją bus 
sunku pagyvinti.

Taip pat būtų malonu ir pa
geidautina, kad į šį seimą su
važiuotų daugiau ir mūsų or
ganizacijos garbės narių, bran
gios dvasiškijos, kurios nemažai 
yra mūsų organizacijoje. Jų žo-

DID. BRITANIJOJ
— Iškyla į Hollyvvell. Holly- 

well yra garsi Anglijos švento
vė, kur buvo nukirsdinta šv. 
Vilfreda. Kiekvienais metais iš 
įvairių vietų maldininkai kė
liąją į šią šventovę pasimelsti 
ir pasidairyti. Rugpjūčio 18 d. 
į Hollyvvell} važiuoja net dvi 
mašinos Manchesterio lietuvių, 
kurie ten turės savo pamaldas, 
o paskui pasuks į pajūrį. Kartu 
su maldininkais vyks kun. J. 
Kuzmickis.

— Baigė seminariją, šį pa-
dis ir patarimai, be abejo, vy-, vasarI an8^ mokytojų semina- 

I čiams išeitų į sveikatą, nes jų! baigė Genė Bulaitytė. senų- 
patyrimas, mūsų organizacijos JU išeivių ir visuomenininkų 
veikloje labai švarus. i šeimos atžala. Ta proga laimin-

Ruoškimės visi — seni ir'jau-' gi tėvai surengė jos garbei po
ni — ir padarykime šį vyčių būvį. G. Bulaitytė pasižymėjo

X Thecdore Everett Wolk, 
sūnus Ted ir Adelės Wolk’ų, gy
venančių Marąuette Parke, bir
želio' mėn. baigė Illinois In
stitute of Technology ir gavo 
Bachelor of Science in engi- 
neering laipsnį. Pailsėjęs kiek 
laiko, dabar išvažiavo į Fort 
Wayne, Indiana, užimti atsako
mingą darbą Farnsworth Cor
poration radar skyriuje, ši 
kompanija pildo valdžios' užsa
kymus radarui ir kitiems svar
biems instrumentams. Jo moti
na Adelė yra aktyvi šv. Tere
sėlės draugijos ir Moterų Są
jungos 67-tos kp., kurioje eina 
vicepirmininkės pareigas.

brokeris, dabar persikėlė į nau
jas patalpas, 3143 S. Halsted 
st., buv. ręst. “Kaunas” name.
Darbo
vai.

vai. 9—12 ir nuo 4—7

vyčiai buvo garsūs gausumu ir 
veikla.

Gal 43 seimas Ir duos mūsų

seimą tokiu gausiu ir įdomiu, 
kad jis įeitų į vyčių istoriją ir 
būtų nepamirštas per ilgus me
tus, ne tik delegatų dideliu skai-

ne tik mokslo gabumais, bet ir 
keramikės pomėgiu. Savo egza
minams ji buvo parengusi stu
diją apie vidurinių amžių kerą- į.

tuos 16 metų išleista $20 milio
nų, pastatyta 19 naujų rūmų; 
ir dar planuojama netolimoj 
ateity statyboms išleisti $20 
milionų.

Hodge nuteistas 20 metu
Orville Hodge, buvęs Illinois 

valstybės auditorius, prisipa
žinęs, kad savo netikrais vek
seliais išeikvojo apie milioną 
valstybės pinigų, nuteistas 20 
metų kalėjimo.

/

Panėręs pagavo karpę 
33 sv.,

Chicagos dentistas dr. Ray- 
mond Marcus, gyvenąs 6927 S. 
Paulina, panėręs Michigano 
ežere jėtimi sugavo 33 svarų, 
34 colių ilgio karpę.

Mirtis detektyvo žudikui
James Dukes, 30 m. am

žiaus, už nužudymą detektyvo 
John Blyth kriminaliniame teis
me nuteistas mirti. Numatyta, 
kad mirties bausmė jam bus 
įvykdyta elektros kėdėje lap
kričio 19 d. f

Bevydamas autobusą
pateko' po ratais

William O. Anderson, 67 m. 
amžiaus čikagietis, belsdamas 
į uždarytas duris, bėgo šalia 
pradėjusio važiuoti autobuso. 
Pateko po mašinos ratais ir bu
vo mirtinai suvažinėtas.

čiumi, bet ir dvasiškiją, garbės miką ir iliustracijoms iš molio 
nariais, svečiais, gražiomis prag, nulipdė įvairių to meto ąsočių

, orga.mza.cijai naują injekciją ir ramomis ir trumpomis patriotiš- i pavyzdžių. Po pavykusių egza- 
| po jos vyčiai vėl galės veikti, komis kalbomis. Taigi ligi pa-1 minų tais darbais ji išpuošė tė-i 

X Šiandien Moksleivių At-kų *aiP praeity, kada jais didžia- j simatymo rugpjūčio 23 — 26 d. '

Sachs nekandidatuos į
gubernatorius

Morris B. Sachs galutinai ap
sisprendė — jis nebekandida- 
tuos į Illinois guvematorius.

ir
stovyklautojus lydi gera nuotai
ka.

Anksti atsikėlę, visi bėga ry
tinei mankštai, šv. mišioms, o 
vėliau išalkę skuba pusryčiams. 
Pavalgę iškilmingai kelia plevė
suojančią vėliavą, giedodami Lie 
tuvos himną ir “Marija, Mari
ja”-

Pirmadienį Detroito kuopa 
pravedė pavyzdingą susirinki
mą. Kitomis dienomis bus skai
tomi įvairūs referatai ir disku
tuojamos įvairios’ temos. Po pie
tų dideli ir maži skuba į sporto 
aikštes: vieni tinklinio žaisti, ki
ti krepšinio, o treti taip sau pa
bėgioti. šviesiais veidais sto
vyklautojai maudosi Cedar La
ke šiltame vandenyje arba vaikš 
to stovyklos rajone, dainuodami 
lietuviškas dainas. Pavakarėje 
klausosi paskaitų, o,vakare vyk 
sta laužai, minėjimai ar šokiai.

D.

Okupuotoje Lietuvoje
— Kauno politechnikumo

akad. choras, vadovaujamas Kl. 
Griauzdės, koncertavo Kijeve.

— Šiaulių Dramos teatras į 
savo repertuarą įtraukė J. Pet
rulio pjesę "Prieš srovę”. Pra
dėti pasitarimai su autorium, 
kad jis savo pjesę subolševikin- 
tų, atseit, ištaisytų “ideologi
nes klaidas”. J. Baltušio pareiš 
kimu, dabartinėje pjesėje Straz 
delis yra pavaizduojamas dau
giau kaip “Pulkim ant kelių” 
giesmės autorius, bet ne kaip 
“Jau prikalta daugel plieno” 
dainos Strazdelis.

X J. L. Giedraitis, rašomų 
.mašinėlių atstovas, gyv. 1632 
Broad St., Hartford 6, Conn., 
mus informuoja!
mėnesio gale pasirodys naujos 
rašomos mašinėlės 1957 m. mo
delio su 88 ženklais. Royal fir
mos reklama bus “Life” maga
zine š. m. Aug. 27. Tokiame 
modely bus sumontuotas ne tik 
angliškas, bet ir lietuviškas 
raidynas.

X Iš Vokietijc-s pauji radijo 
aparatai jau 1957 metų mode
lio, tik ką gauti Dainos televi
zijos krautuvėje, 3321 S. Hals
ted str. Gauti aparatai įvairių 
rūšių, pagaminti firmos, kuri 
Paryžiaus tarptautinėje paro
doje yra laimėjusi du aukso

vasaros stovykloje 
Point, Ind.) įvyksta Lietuyos 
Partizano minėjimas. Mj.nėji- 
mo pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Visuomenė kviečiama šiame 
minėjime dalyvauti.

X Lietuvių Prekybos Namų 
— Furniture Center, Ine., val
dyba, 3224 S. Halsted at., pa
skyrė Dainavos Ansambliui 
$50 lietuviškų plokštelių išlei
dimui ir lietuviškos dainos pa
laikymui savo tautiečių tarpe.

X Kun. P. Urbaičiui, sale
ziečiui, išvykstančiam į Italiją, 
paremti Visų Šventų parapija,

kad dar šio! Roselande> rugpjūčio 26 d. ren
gia bingo vakarą. Kviečiami į 
šį vakarą atsilankyti parapie- 
čiai, kunigo kaimynai iš Lietu
vos ir. visi lietuviai.

X Kazimierai Jelenskienei- 
Vitkevičiūtei, Aleksandro duk
rai, yra svarbių žinių nuo arti
mųjų. Ją pačią atsiliepti, ar ži
nančius jos likimą pranešti 
Draugo adm.

(Crown!vosi vlsa mūsU išeivija ir net 
pačioje tėvynėje Lietuvoje' "vy
čių vardas buvo žinomas. Pirma 
ir didžiausia klūtis grįžti į pra
eities laikus yra ta, kad mūsų 
jaunimas vis daugiau ir daugiau 
nutautėja, o vėliausiai atvykę 
mūsų broliai ir sesės nestoja į 
vyčių eiles; o metas po meto 
mūsų organizacijos senesniojo 
amžiaus nariai apleidžia ją — 
vieni d'ėl senatvės, kiti nesusitai 

i ko su jaunaisiais, o dar kitus Vi 
sagalis pasišaukia pas save. Ži-

x Chicagos Lietuvių Fronto! 
Bičiulių susirinkimas įvyksta 
šiandien, penktadienį, 8 val- 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43 St. Susirinkime bus parody
ti pavasarinės iškylos Jonyno

medaliu. Naujuosius aparatus ūk.vjc vaizdpi filmoje

tūpestingai pademonstruoja in
žinierius A. Semėnas.

X Vilė Genienė, uoli biruti - 
ninkė, savo darbovietėje Hart 
Schaffner Marx Co. tapo pa
kelta į “forlady” ir turi savo 
žinioje virš 40 siuvėjų. Išdir
busi beveik 7 metus toje pačio
je siuvykloje pasižymėjo dide
liu darbštumu ir sąžiningumu.

X AJ. Budreckas, nekilnoja
mo turto pardavėjas, šiuo me
tu su žmona atostogauja Flori
doje ir džiaugiasi gražia gamta 
ir gražiu oru.

X Alfas Brinką, Algimantas 
Dikinis ir Jonar Kelečius atliks 
linksmą programą Draugo 
dienraščio gegužinėje, kuri
įvyks rugsėjo 3 d. Oaka darže. kį.

d. Chicagoje, Sherman viešbu
tyje!

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Tarnsporto laivas su nau
jais tremtiniais atplaukia rug
pjūčio 16 d. į Ameriką. Sąra
šuose randame ir šiuos lietu
vius arba Lietuvos piliečius; 
Jonas Zemliauskas, H. Viliu-

noma, šitokioms aplinkybėmis su naa> L. Winkler, Petras Nau- 
sidarius, ne tik mūsų organiza- jokas, Stasys Bukas, Kazys 
cijoje, bet ir kitose lietuviškose Ragučiauskas, D. Sedat, 0. 
organizacijose tas pats vyksta. Block, H. Habermann, M. Guzi- 
Ir visi sakome, jog reikia ką kas, P. Lapeikis, L. Stonis, M. 
nors daryti ir darome, vienok Riewe, J. Lazauskas, A. Smil-
visa tai nedaug tegelbsti.

X Stasė ir- Stasys Petraus
kai, 7013 So. Maplewood avė., 
susilaukė pirmgimio sūnaus, 
kuriam suteiktas vaidas Alfon- 
sas-Stasys.

Krikšto tėvais buvo Stasės 
sesuo Liucija Mockutė ir Stasio 
brolis Bronius Petrauskas.

X Moksleiviai at-kai šį šeš
tadienį savo vasaros stovyklo
je turės didįjį laužą, į kurį 
kviečiami stovyklautojų tėvai, 
visi at-kai ir visi kiti, kurie no
rėtų praleisti keletą valandų 
su stovyklautojais.

X Galinai Kybartienei ir 
Juozui Kybartui yra laiškas iš 
Lietuvos. Kreiptis J. Kybartas, 
4514 S. Talman avė., tel. Y A 
7-7450.

X Juzei Uselienei, 4443 So. 
Woodi Avė., tik už 10 dienų pra
leistų ligoninėje Leonardas 
Jankauskas įteikė $507.00 de

gius, L. Noll, W. Hinz, L. Kir- 
stein, M. Ūkelis, V. Valaitis, E. 
Stanat.

— Kun. J. J. Bakanas, dir
bęs St. Joseph parapijoje Au
burn ir Worcester, yra paskir
tas St. Mattevvs, Cordaville, 
Mass., parapijos klebonu. Kun. 
Bakanas, kilęs ' iš Worcester, 
buvo įšventintas į kunigus 1930 
m. Springfielde. Jis dirbo eilėje 
parapijų Worcestery ir Au- 
burne. Yra mokęsis seminarijo
se Montrealy ir Baltimorėj.

— Baltimorėje Studentų At
eitininkų Sąjunga ruošia di-

velių namus. Džiugu, kad dar 
viena sąmoninga lietuvaitė sėk
mingai baigė studijas ir. galės 
palengvinti savo gausiai šei
mai.

— Domisi. D. Britaniją jau 
pasiekė pirmieji gen. St. Rašti
kio atsiminimų “Kovoje dėl 
Lietuvos” knygos egzemplio-^ 
riai. Lietuviai šia knyga nepa
prastai domisi ir įsigilinę skai
to. *

— Paminklas. Bradfordo kat. 
kapinėse kun. J. Kuzmickis pa
šventino gražų kario savanorio 
a. a. Jono Plaskausko pamink
lą, kurio projektą sudarė dail? 
V. Jokūbaitis. Paminklo pasta
tymo rūpesčiai gulė ant velio
nės našlės pečių, tačiau ji vis
ką padarė pavyzdingai.

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

Ar jau perskaitei P. Keeiūno 

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. ▲. Baltini* aavo recenzijoj, 

apie A) romaną taip rato: P. KealO- 
bo romanas “Tarp Salsvų palapinių*' 
gražiai ltkella tą pasiaukojimo didu
mą. kur) bevlltlžkoje kovoje d 81 tau- Į 
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo dege mflsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl S| romaną 
skaitome su malonumu Ir dldeltu su
sidomėjimu. Tpafi romane minimi

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

O A K S DARŽE
Prie IIBth St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

žygiai žavės Jaunimą Ir kels Jo dva- 
džiulį meno ir literatūros vaka-l«»a- «i» romanas, atskleidžiąs mflsų 

1 . . . berotėkai tragiftkus epizodus, yra
rą. programoje dalyvauja stip- tvtesus spindulys tremties id« 
riausios studentų at-kų jėgos u«dyme-
iš plačios Amerikos mfestų. Va- 296 P°*b 
karas įvyksta rugsėjo 1 dieną 
7 vai. vakaro Cados salėje (118 
W. Franklin St.). Po meninės 
programos šokiai, grojant pui
kiam orkestrui.

Baltitttorės visuomenš kvie-

Ulsmo

Kaina |S.OO
Užsakymue kartu nu pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Bus ir programa, kurios melu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Bikinis Ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia
DRAUGO ADMINISTRACIJA

"F—Ji1 - l,■“•U '*:“ *'• '

I


