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PREZ. EISENH 0WERIS KALBA KONVENCIJOJ
Respublikonų 1956 m. rinkimines 
kampanijos strategija išryškėjo

VYTAUTAS VARDYS

SAN FRANCISCO, rugp. 23. — Jubilėjinėje respublikonų 
konvencijoje San Francisce, kuri atžymi šimtą metų nuo to laiko, 
kai Respublikonų partija parmą kartą išstatė respublikonų kan
didatą į prezidentus, pamažu išryškėjo pagrindinė respublikonų 
1956 m. rinkiminės kampanijos strategija. Partijos politikai ją 
detaliai ir toliau diskutuoja ne tik atliekamu, bet ir posėdžių 
metu.

Pagrindiniai tos strategijos i 
metmenys yra sekantys. Pirma,1 
partija skelbiasi, kaip konvenci
jos pirmininkas, Atstovų Rūmų ■ 
respublikonų lyderis J. Martin [ 
Jr. iš Mass. kas antram savo kai-! 
bos sakiny atžymėjo, esanti tai
kos, gerovės ir progreso partija. 
Konvencijos kalbėtojai giria Ei- 
senhowerį už Korėjos karo likvi
davimą ir skelbia, jog jisai su
laikęs komunizmo tolesnį išsiplė
timą. Net ir Austrijos nepriklau
somybės atstatymas priskiria
mas nuopelnu Eisenhoweriui. 
Šiuo metu esą 66 milionai dir
bančių ir JAV metinės pajamos 
pasiekusios 400 bilionų dol. ribą. 
Tą taipgi įvykdžiusi respubliko
nų administracija. Partija pasi
sakė už progresą, nors ne kiek
vieną pasikeitimą laiko geru.

Respublikonų pažadai

Partijos programoje respubli
konai žada: 14 visiems — kad 
būsią dar sumažinti mokesčiai. 
84-jo kongreso priimtą naują 
mokesčių įstatymą jie laiko mo
kesčių sumažinimu ir žada dar 
daugiau, 2) ūkininkams — kad 
jų pačių parduodami produktai 
atneš jiems augščiausias kainas, 
3) darbininkams — kad bus pa
gerintas Taft - Hartley įstaty
mas, kurį demokratai prižadėjo 
panaikinti, 4) pietų valstybių 
gyventojams — kad segregaci
jos panaikinimas mokyklose 
vyks palaipsniui, nevartojant jė
gos, ir kad segregacijos panaiki
nimas atskirose vietovėse eis pa
gal lokalinių ir federalinių dis- 
triktų teismų potvarkius. Ši- 
tuom pietiečiai užtikrinami, jog 
segregacijos klausimo sutvarky
me patys pietiečiai turės svar
biausią žodį.

Antra, kaip ir 1952 m. taip ir 
šiemet, partija nesirems vien tik 
respublikonais, bet bandys su
rinkti demokratų ir nepriklau
somų rinkėjų balsus. Šiai min
čiai propaguoti veikia „Eisenho- 
werį į Presidentus Piliečių Ko
mitetas“, kuris ten pat prie kon
vencijos salės yra pasistatęs 
palapinę ir ir propaguoja savo 
mintis. Jo pirmininkas yra bu- DETROITAS, rugp. 22. — Ko 
vęs generolas kuris sakosi New lumb° vyčių tarptautinė konfe- ninkai eidami balsiai meldžiasi

Yorko valstybėje balsuojąs už 
demokratus, gi federalinėje sfe
roje už Eisenhowerį. Komitetas 
pef kraštą paleis specialius Ei- 
senhowerio sunkvežimius, kiek
vienam mieste turės „Eisenho- 
werio mergaičių“, kurios gra-, 
žiais šypsniais ir pasirodymais 
skelbs Eisenhowerio populiaru
mą. Tų mergaičių būriai jau pa
sirodė ir konvencijoje. Ten jos 
vadinamos „pom - pom“ mergai
tėmis ir prisideda prie konven
cijos nuotaikos pakėlimo savo ei
senom ir ritmuotais šūkiais.

Kreipia dėmesį į moteris 
ir jaunimą

Trečia, ypatingą dėmesį res
publikonų strategai kreipia į mo
teris ir jaunimo balsuotojus. Jau 
nimas konvencijoje nėra ypatin
gai atstovaujamas, bet jaunieji 
respublikonai naudojami konven 
cijos nuotaikai pakelti. Pietinės 
Kalifornijos un-to „cheerleader“ 
Dan Angeloff, kurio uždavinys 
Universitete yra suorganizuoti
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Prezidentas Eisenhoweris sveikinamas viceprezidento Kiehard Xixono San Francisco aerodrome, prezi
dentui Eisenlunveriui atvykus į Respublikonų paitijos konvencijų.

Kaina S centai

vyrų ir mergaičių grupes per fut 
bolo rungtynes savų žaidėjų nuo
taikai pakelti, tą patį daro ir 
konvencijoj. Jaunimas savo šū
kiais ir programom leidžiamas 
stipriai pasireikšti konvencijoj 
kolegijų stiliumi, kad pritraukus 
kolegijų studentus pasisakyti už 
Eisenhowerį. Moterys konvenci
joj taipgi susilaukė ypatingo dė
mesio. Labai vykusiai ir gražiai 
buvo paruoštas respublikonių 
moterų kalbėtojų paradas prie 
kalbėtojų platformos. 15 kalbė-. 
tojų per 20 minučių pasakė 15
kalbų, turbūt dar jokių vyrų, ne liarumas buvo pademonstruotas 
tik moterų neatsiektas rekordas. ! jam antradienio naktį atvykus į 
Kalbos buvo specialiai paruoš- San Francisco. Eisenhowerio
tos, metant politinius šūkius 
„respublikonai už taiką“, „už 
darbą“ ir t.t. Pirmosios šūkių 
raidės sudarė žodžius „respubli
konų moterys“; tasai žodis vaiz
diniu būdu buvo gyvu paveikslu 
išrašytas konvencijoj.

Ketvirta, šiais metais, respu
blikonų partijos pirmininko Len 
Hali žodžiais, partija bus ne sek- 
cionalinė, kaip prieš 1952 m. yra 
buvę, bet tautinė. Kitaip tariant, 
respublikonai tikisi laimėti ne 
vieną pietinę valstybę, kurioje 
per pastaruosius ketveris metus 
jie sukūrė stiprokas respubliko
nų organizacijas. Pietiečių de
legatų balsas pilietinių teisių pro 
gramą rašant, pasirodo, buvo be
veik tiek pat didelis, kiek ir pas 
demokratus.

Prie viso to, žinoma, respubli
konai prideda kandidatą Eisen- 
howerį, kurio nesumažėjęs popu-

Studentai tarp darbininkų ir
ūkininkų skelbia broliškumą

FELDKIRCHENAS, Austrija. — Feldkircheno mieste Aus
trijos kalnuose šiomis dienomis buvo apsistoję 300 jaunų įvairių 
tautų maldininkų, kurie pėsti keliauja. Jie lanko Europos šven
toves, melsdamiesi už taiką ir skelbdami žmonių tarpusavio bro
liškumą.

Išrinko direktorius

rencija šiandien išrinko septynis ir, apsistodami kaimuose bei 
direktorius į augščiausią komi- miestuose, organizuoja gyvento- 
tetą, kurį sudaro 21 vyras. jų, ypač darbininkų ir ūkininkų,

susirinkimus, kuriuose visus 
kviečia į krikščionišką brolišku
mą, kaip pastovios taikos pagrin
dą.

Jaunuoliai susilaukia iš gy
ventojų daug pritarimo ir sim
patijų. Grupę sudaro Italijos,

Vėliau tarsis
LONDONAS, rugp. 22. — Ja

ponija ir Sovietų Rusija šian
dien atidėjo tolimesniam laikui 
pasitraimus II Pasaul. karo tai
kos sutarties reikalu.

• Lenkija pasiuntė Eąiptui Šveicarijos, Austrijos, Prancūzių publikonų kampanijos platfor- ^iau žis asPektas gyvenimo Pa
du laivus su plieno plokštelėmis, jos ir Vokietijos jauni studentai.' ma. balti iv ie nėra jau pftts įdomiau

kurios naudojamos alyvos tankų 
statybai. j

Kalendorius

Rugpjūčio 23 d.: šv. Pilypas čirįjoje 
Bemicijus; lietuviški: Baumulas " 7 7
ir Ringelė.

Saulė teka 6:06. leidžiasi 7:41.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Prancūzijos kareiviai užmuSė 90 musulmonų sukilėlių Al-

— Rusų kilmės Švedas prisipažino, kad jis pardavė informaci
ją apie Švedų radaro sistemą Sovietų Rusijai. Jo pavardė — Ana- 
tole Erickson, 47 metų.

Oras Chicaicoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje rytoj bus 
giedra ir maži pasikeitimai oro 
temperatūroje.

! kandidatūra ir yra svarbiausias 
i respublikonų sąrašo patrauklu
mas.

Penkta, respublikonai yra su
sirūpinę laimėti ir kongresą, ne 
tik prezidentūrą. Tam tikslui 
konvencija taipgi pasitarnauja. 
Svarbesnieji respublikonai, kurie 
šiemet eina į rinkimus, gauna 
pasakyti kalbas, kad tuo būdu 
per televiziją pasirodytų visoj 
savo garbėj vietiniam rinkėjam. 
Ir Eisenhowerio ankstus atvyki
mas į konvenciją, kuris yra be 
precedento konvencijų istorijoj, 
aiškinamas taipgi ne tik noru pa
gelbėti Nixonui, kiek reikalu pa
gelbėti respublikonams kandida
tams, kurie trečiadienio rytą vi
zitavo Eisenhowerį ir su juo pa
darė eibę nuotraukų, kurias taip
gi galės rodyti vietiniam rinki
kam su pasididžiavimu, tikėda
mi, kad prezidento populiarumas 
tautoje padės ir jiems.

— Tarp Izraelio ir Jordano pasienio sargybinių buvo ginklinis 
susikirtimas. Du izraelitai žuvo, trys jordanicčiai sužeisti.

— Buv. prezidentas Hooveris Respublikonų partijos konven 
rijoje iškėlė principų reikSmę JAV gyvenimui ir griežtai pasisakė jūrininkais grįžo j savo karinius 
priei komunizmą ir kitus izmus. laivus, policija suėmė daug lat-

Švedų spauda smerkia sovietų 
okupaciją Pabaltijo valtybėse

STOCKHOLMAS. — Žinios švedų spaudoje ir per radiją apie 
liūdnus epizodus Rygoje ten beviešint švedų karinio laivyno dali
niui — kreiseriui The Kronor ir naikintuvams Uppland ir Gavle — 
sukėlė švedų visuomenėje dar kartą didelę užuojautą Pabaltijo 
kraštams, šį kartą, gal labiau negu kad ligi šiol, švedai įsitikino, 
kas iš tikrųjų dedasi anapus geležinės uždangos, nes šį kartą liūd
nų įvykių liudininkai^ buvo patys švedai.

Ta proga švedų spauda, tiek 
sostinės, tiek provincijos, nepa
gailėjo išsamių įžanginių. Štai ką 
rugpjūčio 10 d. įtakingas deši
niųjų - konservatyvių organas 
Svenska Dagbladet savo įžangi
niame rašo:

Plaustu skersai 
Atlantą

FALMOUTH, Anglija, rugp. 
22. — Trys prancūzai kanadie
čiai plaustu iš Kanados plaukė 
89 dienas skersai Atlanto. Trys 
barzdoti vyrai išlipo ant kranto, 
kur juos atostogautojai šiltai su
tiko. Nuotykių jieškotojai nusi
skuto barzdas, skaniai pavalgė 
ir nuėjo miegoti. Jie grįš namo 
dideliu laivu.

Sausra vargina
raud. Kiniją

HONG KONG, rugp. 22. — 
Raudonąją Kiniją sausra vargi
na pietų apylinkėse po žalingų 
audrų ir sezoninio lietaus. Pei- 
pingo radijas praneša, jog du ne- 
lietingi mėnesiai Hunan provin
cijoje išdžiovino daugiau kaip 
1,500,000 akerių ariamosios že-

Jaunuoliai daugiausia yra stu-j mės ir pasėlių sumažėjo 90 pro- 
dentai, kurie yra tarptautinio centų.
Pax Christi — Kristaus taikos 
sąjūdžio nariai. Jaunieji maldi-

V13,500 žodžių
platformoje

SAN FRANCISCO, rugp. 22. 
— Respublikonų partijos plat
formos komitetas vięname daly
ke nepritarė prezidentui Eisen- 
hovveriui.

Prezidentas Eisenhoweris pra
šė, kad respublikonų platforma 
būtų trumpa. Platforma turi be
veik 13,500 žodžių, dvigubai dau 
giau negu turėjo 1952 metų res

Praėjo jau 16 metų, kai Sovie
tų Sąjunga pirma okupavo, o 
paskui po parodijinio „tautos 
balsavimo“ įjungė Pabaltijo vals 
tybes į Sovietų Sąjungą. Visas 
tas ligi šiol prabėgęs laikas yra 
nužymėtas priespaudos politika, 
kurios žiaurumui nėra palygini
mo. Didelė dalis vietinių gyven
tojų buvo deportuoti iš Pabalti
jo kraštų, į jų vietą atplūdo ga
lybės rusų. Nežiūrint nustalini- 
mo ir plačiai užsimotos rusifika
cijos, atrodo, kad toji kieta lini
ja dar vis tebedominuoja sovie
tų politikoje Pabaltyje.

Skurdas ir neturtas

Visa tai, kas iškilo aikštėn pa
sibaigus švedų laivyno apsilan
kymui Rygoje, gal ir neturėtų 
būti pagrindu didesnėms išva
doms, kokiose sąlygose Pabal
tijo tautos dabar gyvena. Kiek 
giliau įžvelgti į sąlygas Pabalti
jyje lankytojai negalėjo per to
kį trumpą laiką, tačiau atramos 
taškų vistiek netrūksta. Medžia
ginis skurdas ir neturtas, iš vis
ko sprendžiant, tebėra labai di
delis. Laikraštininkai papasako
jo, kaip Rygos gyventojai buvo 
susidomėję švedų apsirengimu ir 
kaip švedai kaip tik savo apsi
rengimu išsiskyrė iš visų. Ta-

baltijyje nėra jau pftts įdomiau
sias ir reikšmingiausias. Daug 
vertingesnis yra gyventojų užsi
degimas sužinoti apie gyvenimą 
Švedijoje, jų troškimas nors tru 
pūtį įžvelgti, kaip gyvena žmo
nės į vakarus nuo geležinės už
dangos, krašte, kurį daug istori
nių ryšių jungia su jų kraštu.

Įvykiai švedams Išvykstant Rusų viešpačiai dar vis teBeran- tikusi Langlie kalba.
taip pat leidžia įžvelgti, kaip so
vietų režimas ir toliau tebcsicl- 
gia su pavergtais pabaltiečiais. 
Kai paskutinis laivelis su švedų

v

Tie patys nominuoti . -

į tuos pačius postus
SAN FRANCISCO, rugp. 22. — Prezidentas Dwight D. Ei- 

senhoweris vakar buvo iškilmingai sutiktas posėdžiaujančių res
publikonų ir San Francisco gyventojų. Šiandien prezidentas Ei- 
senhoweris kalbėjosi su visa eile respublikonų vadų.

Šiandien viceprezidentas Ri-
Sen. Lehmanas

nebekandidatuos
NEW YORKAS, rugp. 22. —

Senatorius Herbert H. Lehma- 
nas (D., N. Y.), vienas iš libera
lų Demokratų partijoje, praneša, 
jog nebestatys savo kandidatū
ros lapkričio mėn. perrinkimui i • XT-x išvykstant įs San Francisco, Ni-senatą. Herbert H. Lehmanas, Jxonas apie savo kelionę painfor

mavo prez. Eisenhowerį.78 metų amžiaus vyras, senate 
dirba nuo 1949 metų.

Lehmanas savo vieton į sena
tą siūlo New Yorko mėrą Robert 
F. Wagnerį. [pudingą. Prezidentas Eisenho-

Iš respublikonų į senatą nori weris ir viceprezidentas Nixonas 
patekti Atty. gen. Jacob K. šiandien nominuoti kandidatais
Javits.

Paskyrė atstovą
TUNISAS, rugp. 22. — Egip

to prezidentas Nasseris paskyrė 
ambasadorių Tunisui, kuris ne
seniai_____  gavo nepriklausomybę.
Ambasadoriumi paskirtas Ali pasakys programinę kalbą Res- 
Kamel Fehmi. I publikonų partijos konvencijoje.

Londono konferencija Egiptą 
prirėmė prie sienos

LONDONAS, rugp. 22. — Didžiosios Britanijos, Prancūzijos 
ir Jungtinių Amerikos Valstybių vyrai, Suezo kanalo konferenci
jos organizatoriai, tikisi šiandien baigti konferenciją,. > -.y ■ 1

Valstybės sekretoriaus Dulles įteikg pianą Bgipt0 pre-
planui, kuriuo norima sutarp- zidentui Nasseriui. Tik klausi- 
tautinti Suezo kanalą, pritaria mas, ar Nasseris priims šį kb-
17 konferencijos dalyvių iš 22. 
Septyniolikos valstybių pritari
mas Dulles planui Egiptą prirė
mė prie sienos, bet, atrodo, jo 
stiprios laikysenos nesusilpnino.

Britanija, Prancūzija ir Jung
tinės Amerikos Valstybės suskal 
dė Afrikos — Azijos bloką Lon
dono konferencijoje. Pakistanas, 
Iranas, Turkija ir Etiopija pri
sijungė prie Vakarų.

Indija siūlo tarptautinę komi
siją, kuri pt-iklausytų Egiptui, 
kaip jo patarėjas Suezo kanalui 
administruoti. Šį projektą remia 
Sov. Rusija ir Indonezija. Antra
dienį Ceilonas ir Ispanija dar sė
dėjo ant tvoros.

Dulles planas, kuriam pritaria

mitetą. Egiptas žiūri ir laukia 
konferencijos pabaigos. Po Lon
dono konferencijos Egiptas tars 
savo žodį. . . •

Trumpai iš visur
• Joseph W. Martin, respubli

konų vadas Atstovų Rūmuose, 
gavo respublikonų medalį už 
veiklą politinėje srityje. Medalį 
įteikė šen. William F. Knowland.

• Senatorius Langer (R., N. 
D.) eis išvien su Respublikonų 
partija, nes jis įsitikinęs, kad 
respublikonai pasiūlo „geriau
sias priemones taikai pasiekti“.

• ISaiSkino piktadarį. FBI iš
aiškino piktadarį, kuris š. m. ba-

17 valstybių, laikytų tokią Suezo landžio 5 d. New Yorke išplikino
kanalo komisiją Jungtinių Tautų 
organu, kuris užtikintų visoms 
tautoms laisvą, nevaržomą nau
dojimąsi Suezo kanalu.

Konferencijos delegatai šian
dien sudarė komitetą, kuris

Demokratas sveikina

vių, atėjusių prie krantinės at
sisveikinti. Aišku, buvo manyta, 
kad ši policijos akcija švedams 
taip ir liks nežinoma. Tačiau dė- 
ka kaikurių vyrų iš švedų tvar
kos sargybos, kurie dar buvo pa
silikę krantinėje ir kurie matė
viską, kas aplink dėjosi, žinia NASHVILLE, Tcnn., rugp. 22. 
pasiekė visuomenę. Yra liūdi- [ “ Gubernatorius Frank Cle- 
ninkų ir apie tai, kaip policija ment- Demokratų partijos kon- 
buvo susidomėjusi tais latviais, vencijos Chicagoje pagrindinis 
kurie susitiko su švedais jiems kalbėtojas, pasveikino VVashing- 
beviešint Rygoje. Tai žinios, ku- t°n° .gubernatorių Arthur B. 
rios dar kartą patvirtina, kad < I',an£l’e’ pagrindinį kalbėtoją 
žmonės Pabaltijyje gyvena ne Respublikonų partijos konvenei- 
teįsės, o policinėje valstybėje. j°Je- Gubernatoriui Clement pa-

da reikalinga laikyti griežčiau
sioje priežiūroje tautas, kurios 
jau prieš 16 metų „laisvanoriš
kai“ balsavo prisijungti prie So
vietų Sąjungos, — baigia savo 
įžanginį minėtasis dienraštis.
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chard Nixonas staiga išvyko iš 
San Francisco pas sunkiai ser
gantį tėvą Fran'k Nixoną, 77 me
tų, gyvenantį 15 mylių rytuose 
nuo Los Angeles ir 400 mylių 
nuo Respublikonų partijos kon
vencijos salės. Maža yra vilties, 
kad viceprezidento tėvas pasveik 
tų, — pareiškė gydytojas. Prieš

Šiandien Respublikonų parti
jos • konvencija buvo gyva ir įs-

į tuos pačius postus (visi duo
menys taip kalbėjo, kai mūsų 
dienraštis buvo nešamas į spaus 
tuvės mašinas).

Prezidentas Eisenhoweris šį 
ketvirtadienį (rugpjūčio 23 d.)

akis žurnalistui Rieseliui. Tai 22 
metų Abraham Telvi, kuris buvo 
rastas nušautas. Surasti ir šeši 
jo bendradarbiai.

• IS Australijos Kanadon at
vyko keletas lietuvių su šeimo
mis.

• Dr. Konrad Marti, austrų 
programos vedėjas „Amerikos 
Balse*, mirė nuo širdies smūgio, 
sulaukęs 67 metų amžiaus.

Didžiulis tiltas
TEL AVIV. — Izraelis pasta

tė didelį plieninį tiltą netoli Kib- 
butz Amir, Galilėjoje. Tilto dalys 
buvo pagamintos Vokietijoje-
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RECEPTŲ PASLAPTINGUMAS
Kadangi receptai rašomi tam Vaistininkai dainai girdi skun 1 

tikrais sutartais ženklais nusta- du^j, kad vaistai perdaug kainuo 1 _
tytoje formoje, tai pasitaiko 
žmonių, kurie mano, kad gydy
tojai su vaistininkais tam tikrus 
faktus nuo jų slepia. Žmonės 
nori žinoti, ką jie perka ir nau
doja savo sveikatos gerovei.

Iš tikrųjų toks receptų paren
gimo būdas ne dėl misteriškumo 
naudojamas. Gydytojai išrašo.

ja. 62 G receptuose prirašomi} 
vaistų kaina yra du ar mažiau 
doleriai. Daugiau kainuoja pa
prastai nauji viastai, kurie su
stabdo arba gydo ligas, kurios 
dar neseniai buvo neišgydomos. 
Jų sudėtinga gamyba reikalauja 
komplikuotų įrengimų ir paty
rusių specialistų, nuo to didėja 
gamybos, o tuo pačiu ir parda- 

A. L.
o vaistininkai išpildo daugiau 
miliono receptų kiekvieną dieną, i vimo išlaidos.
Kaip muzikai, chemikai ar tam
tikri pareigūnai, jie vartoja tam 
tikrus priimtus simbolius ir tech 
niškus terminus, padedančius 
trumpu būdu perduoti nurody
mus, kurie tiksliai turi būti iš
pildyti. Dėl to ne vienam susi
daro receptų misteriškumo Įspū- Į terinarijos kolegija). Kongreso 
dis. Tikrumoje gi receptas yra j sutikimas tam tikslui panaudoti

19 mil. dol. laboratorijai
JAV Žemės Ūkio Departamen 

tas nusprendė pastatyti naują 
federalinį gyvulių ligų tyrimo 
centrą Ames mieste, Iowoje (šia 
me mieste veikia valstybinė ve-

pagalbą teikiantis ar net gyvybę 
gelbstintis paprastas popierio la 
pelis, kuriuo reikia pasitikėti, 

įstatyminė apsauga- 
Vaistininkai yra diplomuoti 

profesionalai, išlaikę griežtus eg 
zaminus iš farmokologijos sri-

18,915,000 dolerių jau gautas. 
Mokslinių tyrimų reikalavi

mams didėjant, esančioji Belts- 
ville, Md., laboratorija pasidarė 
permaža. Jos plėtimo atsisaky
ta saugumo sumetimais.

Iš daugelio valstybių, pasiū-

PAMIŠO LĖKTUVE Nuomos sąlygos
Vienas namo savininkas Aust 

rijoje

kiotojais. ši nauja taktika yra Dr. lia KRIAU6ELI0NAITE 
numatyta naujame antireligi
nės propagandos plane. Šmeiž- 

Vienoje, paskelbė išnuo- tais jr kaltinimais norima už-
rauojąs keturių kambarių butą 
šiomis sąlygomis: 1, nuominin
kas turi turėti penkis vaikus, 
2, jis turi būti neturtingas, 3, 
ligšiolinį savo butą jis turi per
leisti šeimai, turinčiai daug vai
kų.

kirsti kelią katalikams reika
lauti daugiau religinių laisvių, 
kurios turėtų būti suteiktos, 
norint, kad komunistinė sam
būvio propaganda įgytų bent 
kiek pasitikėjimo.

(Gydytoj* lr Chlrurgč) 
09OTKŠ8Ų LIGV IR AKUŠERIJOS 

SPECIALISTO
1760 Weot 7 lot Streat

(Kampas 7lst lr California)
M oflao lr rea REpubUc 1-414* 
Vai. 11-J lr 8-9 ▼. ▼. SeAL l-< P- P- 

Prišinlmas tik pagal susitarimą.

D R. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adreaaa: 4256 W. h3nl SL 
Oflao (eL REUauue 5-4410 

Reald. telef. GRoveKUI 6-0617 
Talandoe: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po piety. 
Trečlad. lr Oeštad. pagal sutarti

ties. Legalumo ir etikos atžvil- lįusių įtinkamą žemės plotą 
giais jie yra atsakingi numaty- iafcoratorijos pastatams nemo
tiems receptų išpildomo reikalą- kamai( laimėjo Iowa. Au,gštaį 
vimams. Kaikuriuos receptus
vaistininkams yra leista pildyti 
pakartotinai, bet pagal federali- 
nius įstatymus jiems yra drau
džiama kartoti išpildyti potenti- 
nių vaistų receptus. Kartais gy
dytojai apriboja tokių receptų 
pakartotiną pildymą arba visiš
kai uždraudžia. Vaistai yra stan 
dartizuoti, bet pacientai negali 
būti į tokius rėmus suvesti. Per 
didelė dozė vaistų kartais gali 
būti pavojinga pacientui. Gydy
tojas tam tikrais atvejais stebi 
mažos dozės vaistų veikimą 
prieš prieinant prie normalaus 
kiekio arba pakeičia vaistus.

Vaistininkas neturi teisės pa
sakyti pacientui, koki vaistai y- ' 
ra recepte arba ką jis daro re
ceptą išpildydamas. Gydytojų' 
ir vaistininkų profesiniai santy
kiai yra konfidencialūs. Gydy
tojas žino savo pacientą ir jo li
gą, vaistininkas žino vaistus, bet 
jam nėra reikalo žinoti gydyto
jo tikslo vaistų prirašyme.

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBUMO 19541 M.
Vokiški RADIJO APARATAI

-5-
G A R K I N T VI v A I

»1 IMKIM.MO GRANDINES
.... v|sos bangos 

šie aparatai laimėjo du auksinius 
medalius Paryžiau* tarptautinėse pa
rodoje.

Nepalyginamai pigus, be konku
rencijos — prieinami visiems.
Įteikia pamatyti — norint įsitikinti.

OTELCVĮSĮOn
Csales- Service)

Sav. Inž. A. 8EMENA8 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5AA5

pastatytas šios valstybės gyvu
lininkystės ūkis ir centrinė ge- 
grafinė padėtis turėjo lemiamą 
Įtaką į federalinių organų spren 
dimą. Iowa užaugina daugiau
sia geros kokybės gyvulių bei 
pagamina jų produktų krašto 
maitinimui visose JAV.

Planuojama, kad naujoji gy
vulių ligų tyrimo laboratorija 
ilgą laiką atitiktų sparčiai besi
vystančius gyvulių sveikatingu
mo palaikymo reikalavimus. Jo
je numatoma įrengti saugias ir 
patogias galimybes 25 skirtingų 
gyvulių tyrimams. Pagrindinis 
pastatas bus 200 X 495 pėdų dy
džio. Pačią laboratoriją suda
rys 5 atskiri pastatai 236 X 154 
pėdų dydžio. Kiekviename jų 
bus įrengti 5 izoliuoti skyriai 
atskiroms ligoms. Sterilizacija 
ir cirkuliuojančio oro kontrolė 
garantuos saugų atskirų ligų ty
rimą.

Laboratorijos pastatymas ir 
įrengimas užtruks apie dvejus 

i metus. Techninis ir administra- 
j cinis personalas su šeimomis 

1 sieks iki 400, o apie 100 spe
cialistų dirbs laboratorijose 
mokslinį tyrimo darbą.

Iowos valstybė prie šio didelio 
federalinės apimties darbo įvyk
dymo prisideda reikalingo žemės 
ploto, 100,00 — 150,000 dolerių 
vertės, paskyrimo nemokamai.

Veterinarijos mokslo tyrimų 
srityje suinteresuotieji turėtų 
šią progą didžiausiame pasauly
je centre išnaudoti. A. V.

siiimiimimmiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Telef. JKEpuMk) 7-6863 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas lr pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
nilllllllllllllIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIIHIIIIIIIIIU

Inžinierius ispanas TWA linijo- 
jos lėktuve pamišo, pradėjo triukš 
mauti ir laJcūnas turėjo lėktuvą 
gražinti atgal j New Yorką. Čia 
jį matome išvedamą iš lėktuvo 
dviejų policininkų. (INS)

PAJIEŠKOJ1MAS
Jieškomas ANTANAS PIELIS, į

Ameriką atvykęs 1930 ar 1931 m. ir 
apsigyvenęs Chicagoje. Jieško Juo
zas Pielis, gyvenąs Panevėžyje, Liet. 
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis pats ar
ba apie jį žinantieji prašomi atsi- 
liejrti šiuo adresu: Juozas Tumša, 
2798 Roosevelt, Detroit 16, Mich.

lE

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$16,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtėa:

*i)

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Tel. ofiso HE 4-aam. re*. PR 6-71*8

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garlield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

fleštadleniala nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAJ K Ų LIGŲ
SPECIALISTO

7160 South Western AveuM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 val. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Oflee tel. RE. 7-1168
Res. tek WAlbrook 6-37*6

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezldencijus: LAfuyette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Rampas 47tb lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak.
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., liskyr.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, RjN 
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

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

Budriko Radio Valanda iš WHTC 
stoties, 1450 k. ketvirtadisniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

DN. ANNA DAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

, 6322 So. Weetern Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 1-9 vai. 
rak Aeštadb uiais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re* telef. VVAlbrook 6,-6079

TeL ofiso YA. 7-6667, re*. RE. 7-4888

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena lr ieštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPiš
Ofisai: 20 North Wacker Drive 

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

Tel. CEntral 6-2294 
6002 VVest 16th Str., Cieero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus 
Rezid. tel. lLEndook 4-7080

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIUIIIIIII
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640.
IIIIIIIIIIHIIlmHlllttMMIlHHIIIUIIIHIIIM

Skelbkitės “Drauge”

Sąjungos nariui
A. f A.

dipl. agr. BALIUI ŠPOKUI mirus,
? .iii’! * 5

jo šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia .

Lietuvly Agronomų Sųjunga Chicagoje

^X»8SStX«3«?WasSCS8SSSC5SX3SX«S3C3KX3SSCSS3S3S38Saa8368SXXSaCS616^^

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešios 

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

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6.1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

Jr

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 1 

Dėl valandoą skambinti telefonu ' 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šelpad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

i Tel. ofiso l'Rospect 6-2240
l'Rospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. Ir sek. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6677 
Oflao vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antri, 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ JR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
, Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau

kite Michigan Farm sūrio, gis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos 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, flis 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., YArds 7-8393

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Val. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR, Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Weatera Aveaaa 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Oflao tel. Virginia 7-0036

Beatdencljos tel. BEverlv 8-8244 

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Ava 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso tUef. VArds 7-1166 
Realdendjoe — STcwart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 3 5-ta gatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA Dft CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Bifto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet. /

Tel.: Ofiso — I'Ullmaa 6-6766' 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. UEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Re. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Ai
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj 

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2500 Weat 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
aueitarimą išskyrus trečiadieniu*

2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 We»t 5Bth Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Ta*, oflao ir buto Oi.ymplc 2-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4038 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakara. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4*th Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

... «
Oflao telef. I-A f ay e tie 8-8210, Jai 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

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

Pasinaudokite "Draugo’’ Classified skyriumi skaitykite “draugi

DANTISTAS

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

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

, LAfajctte 3-1949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3269 South Halsted 8t 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Oflao tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2487
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 ▼. vak.

šeštadieniais 1—4 v o. o

TeL oflao PRospect 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. jr nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHERURGA8 

1407 So. 49th Ot.. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-1 

vak. šeštadieniais 16-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1281

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHCRURGAK 

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

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

Oflao telefonas — BIshop 7-2626
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampaa Kedzie tr Archer-). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Strofet

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiąjį, lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus lr rėmu*.
4465 So. California Avė., Ohicago 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. lr eaknoad. 
tik susitarus.

Tel. oflao VA 7-4787, re*. PR 8-1880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., Šeš
tad. lr eekmad. tik pagal eutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininšti telefunal
Šaukite Mldway 8-0001

na P. ŠILEIKIS, 0. P.Ay Orthopodaa - Protezlataa
Aparatal-Protezal, Med. ban-

I dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supporta) Ir t.t.

Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2860 W. 63r<l SL Chicago 29, UL 
Tel. PRospi-ct 6-6084.

Skelbkitės “Drauge”!

2334 H.

Tcž. 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 sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6668

0R. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR 6-6068 
Rezid. 6600 S. Arteslan Aro.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 w V.

DR. G. SERNER
METUVI8 AKIŲ GYDYTOJAI

Virš 88 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 
Pritaiko akinio*. 
Kreiva* akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tra
čia,1. nuo 10-12, penktadlenj 10-3 U
Ieštad ieniais 10-2 vai. popiet.

Vai.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklą Įtempimą, kuru 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregya- 
tę. Prirėnku teisingai akinius Viai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenuo 
Tel. YArds 7-1272

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak šeštad. 10:86 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.
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k KURIE LAIMĖS?
Nora vakar šioje vietoje ir pažymėjome, kad dar peranksti 

yra spėlioti, kuri partija — respublikonų ar demokratų — lai
mės rinkimus, tačiau neiškenčiame nepaanalizavę vienu kitu sa
kiniu dabartinės politinės ir ekonominės padėties, kuri daugiau
sia prisidės nulemti rinkimus vienon ar kiton pusėn.

Demokratų partijos kandidatai — Stevensonas ir Kefau- 
veris — savo viltis laimėti remia pietų ir pasienio valstybių bal
sais. Jie mano, kad ir kaikurie ūkininkų nepasitenkinimai duos 
jiems nemažai balsų. Taip pat tikisi nusinešti savo naudai did
miesčių balsuotojus, nes tai pasisekė 1954 metų kongresiniuose 
rinkimuose. Suprantama, kad demokratų vadovybė ta krypti
mi ir dirbs.

Tačiau netenka užmiršti, kad pietiečiai nevisai yra paten
kinti Stevensono politika, nors konvencijoje jį ir parėmė. Jiems 
nepatiko jo pareiškimas prieš konvenciją ryšium su rasių seg
regacija mokyklose. Pietiečiams nepatiko ir Kefauverio pa
rinkimas kandidatu į viceprezidentus. Sakoma, kad Texas, Flo
rida ir South Carolina valstybės dar nėra tikros, ar jos duos 
daugumą balsų Stevensonui ir Kefauveriui. Pralaimėjimas tose 
valstybėse padarytų didelę žymę. Ūkininkai taip* pat nėra taip 
jau blogoj būklėj, kad jiems būtų reikalas atiduoti daugumą 
balsų opozicinei partijai. Yra ženklų, kad žemės ūkio produk
tai yra žymiai pakilę, ko ūkininkai ir nori.

Tiesa, kad automobilių pramonės centruose — Michigano 
ir Ohio valstybėse — reiškiasi nedarbas, bet galime būti tikri, 
kad prieš rinkimus padėtis ir ten pasikeis geresnėn pusėn. Esant 
nedarbui, aišku, demokratai čia surinktu daug balsų.

Be abejo Stevensonas ir Kefauveris yra labiausiai tikri, kad 
laimės Michigano, Illinois, Ohio, Indiana, Wisconsino ir Minne- 
sotos valstybėse, kuriose, kaip atrodo, jiedu daugiausia ir dirbs 
priešrinkiminėje kampanijoje, kad gautų 108 rinkiminius bal
sus (Electoral votes). Jei taip įvyktų, būtų laimėtas didelis 
balsų nuošimtis. Kad laimėtų, reikia gauti mažiausiai 266 rinki
minius balsus. 1952 metų rinkimuose Stevensonas surinko tik 
89 rinkiminius balsus. Taigi trūko labai daug.

Bet ir čia suminėtose valstybėse reikės labai sunkiai dirbti, 
norint turėti bent kiek vilčių laimėti. Visą sunkumą demokra
tams, kaip jau vakar rašėme, sudaro šiuo metu krašte esąs 
visuotinis pasitenkinimas ekonomine būkle. Jiems tikrai sunku 
bus įtikinti balsuotojus, kad jie pajėgs padėtį dar labiau page
rinti. Pravartu yra prisiminti 1940 metų rinkimus. Kadangi ir 
tada metai buvo geri, darbininkai dirbo, gyvenimo lygis buvo 
pakilęs, todėl prezidentas F. D. Rooseveltas net trečiam ter
minui buvo išrinktas. Šiemet taip pat niekas negali nusiskųsti 
ekonomine krašto padėtimi. Todėl, be rinkiminės kampanijos, 
reikės daugiau ko, kad būtų galima nugalėti Eisenhowerį. Rei
kėtų labai staigaus pasikeitimo ekonominėje ir užsieninėje po
litikoje, ko bent tuo tarpu nelaukiama. Iki rinkimų beliko tik 
apie pustrečio mėnesio.

Mes nemanome, kad prez. Eisenhowerio operacija ir šir
dies smūgis vaidintų svarbų vaidmenį rinkiminėje kampanijoje. 
Reikia neužmiršti, kad ir Stevensonui neperseniai buvo pada
ryta rimta inkstų operacija. Taigi ir jam respublikonai galėtų 
prikišti nesveikatą. Pagaliau, kaip respublikonų, taip ir demo
kratų kandidatams į viceprezidentus teks atlikti patys sunkieji 
darbai kampanijoj. Nixonas ir Kefauveris yra ir jaunį, ir sveiki.

Tad, kaip dabar atrodo, nereikia didelio pranašo, kuris įspė
tų, kas turi daugiau progos laimėti.

ANTIRELIGINE PROPAGANDA 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nepaisant žiaurių ir kruvinų atmestos, atgyvenusios praėjų- 
persekiojimų, komunistai nie-, šio jo šimtmečio bedievių teori- 
kur neįstengė sunaikinti žmonių jos. Kaip pvz., tikėjimas į Die-
tikėjimo. Nekalbant jau apie 
naujai po II Pasaulinio karo pa-

vą, į pasaulio sutvėrimą, į šie 
los nemirtingumą, į Kristaus die

vergtus kraštus, žmonių religin- viškumą, paneigimas paprasčiau 
gumas išsilaikė net pačioj So- siu tvirtinimu, kad Kristus nie- 
vietų Rusijoje, kurie beveik per. kuomet nėra gyvenęs arba, kad
40 komunistinės priespaudos 
metų turėjo išgyventi visus an
tireliginės kovos šėlimo tarps
nius. Galima sakyti, kad perse- 
kojimų įtakoje rusų tikinčiųjų 
religingumas pasidarė d«r giles
nis ir sąmoningesnis.

Komuništai antireliginėje ko
voje naudojo dvejopą metodą: 
atvirą persekiojimą, besireiš
kiantį bažnyčių uždarinėjimu,

gamtos mokslų tyrinėjimai yra 
priešingi Dievo Tvėrėjo buvimui.

Šios antireliginės propagan
dos "darbuotojai”, kaip juos va
dina komunistinė spauda, pui
kiai žino, kad šie ir panašūs, 
prieš šimtą metų buvę labai ma
doj, bedievių argumentai šian
dien jau nieko nepatenkina, ir 
kasdien vis darosi sunkiau kovo
je prieš religiją pasinaudoti ta
riamu mokslu. Šio sunkumo jie

areštavimais, deportacijomis, ku tačiau negali jokiu būdu išveng- 
nigų ir tikinčiųjų žudymu; ir an ti: juo labiau stengiasi antireli-

IAVYKSTA f KONVENCIJĄ

Išvykdamas iš Washingtono prez Eisenhower atsisveikina savo anūką David. Prez. žmona bu
čiuoja anūkę Barbarą. Jauniausią dukterį Mery Jean laiko majoras J. Eisenhower. (INS)
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Atsako į priekaištus
Vakar šioje vietoje atspaus

dinome Vokietijos spaudos atsi
liepimus apie Vliko suorganizuo
tąją sapudos konferenciją Bon- 
noje. Šiandien dedame Vliko 
Informacijos Tarnybos valdyto
jo M. Gelžinio atsakymą į liepos 
25 d. "Frankfurter AJlgemeine 
Zeitung” atspausdintą straipsnį 
"Iš katakombų į katedras”, ku
riame, prisimindamas konferen
ciją, komentatorius Hansjakob 
Stehle kritikuoja Gelžinį dėl jo 
1955 m. rudenį, kongrese “Kir- 
che in Not”, Koenigsteine, skai
tytos paskaitos, primesdamas 
pastarajam, kad paskaita “Bol
ševizmo satanokratija” buvusi 
perdaug agresinga. (Minėtą pa
skaitą klausė apie 900 kongreso 
dalyvių ir svečių, jų tarpe 400 
dvasiškių su 5 vyskupais). Pa
skaita yra atspausdinta knygos 
“Boischevismus — Ersatzreli- 
gion” 20 puslapių. Knygoje su

gyvenimas užgniaužtas arba iki 
minimumo suvaržytas, kuriame 
visas valstybės aparatas ir visas 
komunistų partijos potencialas 
yra masyvūs antreliginės propa
gandos vykdytojai, veltui jieško- 
sime religinio gyvenimo žiedų. 
Kad komunistai tačiau nepajė
gė lietuvių tautos masių religin
gumą palaužti, tai dar toli įro
dymo, kad religinis gyvenimas 
jau žydi.

Jeigu Lietuvos katakombų 
bažnyčia ir grįžtų į katedras, 
religinis gyvenimas jose tesu- 
žydėtų, jei jis galėtų besąlygi
niu ir nedalomu laisvės principu 
pasiremti. Bet kuomet valsty
bėje konstitucinis bažnyčios at
skyrimas nuo valstybės vykdo
mas taip, kad valstybiniai baž
nyčių komisarai mėgina bažny
čias ir parapijas dar tvirčiau į 
savo režimą įjungti, tokią prak
tiką vargu tegalima laisvės są

tireliginę propagandą. Buvo į- 
steigtos specialios leidyklos, ku
rios gyventojus užvertė masė
mis antireliginės propagandos 
leidinių, ciniškų ir grubių, tu
rinčių tikslą pažeminti tikinčiuo
sius ir pajuokti jų religinius į- 
sitikinimus. Nors ši literatūra 
toli gražu neatnešė tokių vaisių, 
kokių tikėjosi komunistai, vis- 
dėlto negalima paneigti, kad ji 
liaudyje turėjo tam tikros įta
kos. Jos įtakai ypač pasidavė 
dalis jaunimo, kuris, neturėda
mas gyvenimo patyrimo, nesu
gebėjo įžvelgti komunistinės 
klastos ir apgaulės. Tačiau tai 
buvo tik labai nereikšminga da
lis, palyginus su tikinčiųjų ma
sėmis.

Grubūs metodai

Pagrindinė antireliginės pro
pagandos žymė yra nepapras
tas grubumas ir primityvumas. 
Tačiau antireliginės propagan
dos metodai yra keičiami pagal 
aplinkybes. Šiuo atžvilgiu tarp 
savęs išsiskiria ypač- du perio
dai: iki II Pasaulinio karo ir 
pokarinis periodas. Pirmajame 
periode Kovojančių Bedievių 
Draugija religiją ir tikinčiuosius 
puolė visu grubumu ir brutalu
mu. Melas, šmeižtai, įžeidinėji
mai, bažnyčių uždarinėjimas ir 
jų pavertimas kinais bei šokių 
salėmis, išjuokimas šventųjų gar 
binimo ir jų relikvijų išniekini
mas itikinčiųjų tarpe iššaukė 
pasibaisėjimą, griežtą, nors ty
lų, pasipriešinimą ir net religi
nių įsitikinimų sustiprėjimą. Pri 
versti keisti metodus, komunis
tai turėjo pripažinti, kad pir
majame periode jie kovą prieš 
religiją pralaimėjo.

Tačiau ir antrajame antireli
ginės kovos periode, kuris ypač 
išryškėjo po Chruščevo paskelb
to dekreto 1954 metų lapkričio 
mėnesį, antireliginė propagan
da neišvengia savo primityvu
mo. Nors ji dabar vadinama 
“grynai moksliška”, bet dažnai 
“moksliškumo” vardu priden
giamos tik tos pačios senos pa
sakėlės ir tikrojo mokslo seniai

ginei propagandai pajungti 
mokslą, juo labiau mokslas pa
tenka į užburtą ratą, kuriame 
yra pasmerktas lėtai, bet tik
rai mirčiai.

Senosios frazės

Komunistiniai a n t i r eliginės 
propagandos “darbuotojai” pa
sirodo tikrai juokingi, kai jie 
savo tariamai moksliškose pa
skaitose vėl prisimena senąsias 
prancūziškojo materializmo fra
zes, kaip pavyzdžiui: “Niekuo
met nesu matęs jokios sielos, 
nei žiūrėdamas per mikroskopą, 
nei pjaustydamas chirurgo pei
liu”. Arba kaikuriuose taria
mai moksliniuose sovietų an
tireliginės propagandos leidi
niuose galima užtikti ir tokių 
išsireiškimų: ‘'Mūsų lakūnai pa
kyla netoli žvaigždžių, bet nė

iš vidinio instinkto, kad taipBet atsisakyti šios beprasmės gija yra liaudies opiumas”, ir 
antireliginės kovos komunizmas šiandien charakterizuoja komu- 
negali, nes tarp materialistinio' nistų pažiūras į religiją. Nepai-
marksizmo ir religijos yra vidi- j sant antireliginės kovos stipri-daugiau turtų, tiek idealistai rū 
nis prieštaravimas. Antireliginė nimo, tikėjimas į Dievą, kurio pinasi kitų ir visos tautos gero- 

vardu Rusijos tikintieji pakėlė ve, ir čia tariasi atspėjęs tikrą- 
visus skausmus ir bandymus,

kova dėl to komunistų valdo
muose kraštuose tebetęsiama.
Antireliginėj propagandoj jieš-' šiandien stiprėja plačiose So

vietų Sąjungos gyventojų ma
sėse. Ir tai yra geriausias liau

koms naujų kelių ir naujų me
todų, norint išsilaikyti senose 
Markso ir Lenino pozicijose. Pa
senęs Markso šūkis, kad "reli-

dies atsakymas 
propagandą.

i antireliginę
(VR)

DARBAS - GEROVES PAGRINDAS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. J.

Darbas yra visokeriopos ge
rovės šaltinis ir pagrindas. Dar- 

vienas jų ten nematė Dievo.” bu žmonija sukuria didžias ver

dėtos visos konferencijoje skai- lyga vadinti. Jeigu Viešpaties
tytos temos.

Į padarytą vieną priekaištą 
Vliko Informacijos Tarnybos 
valdytojas atsakė trumpu pa
tikslinimu, kurį "F. A. Z.” at
spausdino rugpjūčio 3 d.:

“Pirmenybė katakomboms.
Hansjakob Stehlės interpreta

cijos, kad ‘nebojant ateistinės 
propagandos, Lietuvos religinis 
gyvenimas žydi’, laike spaudos 
konferencijos Bonnoje nepareiš
kiau. Sovietų užimtame krašte, 
kuriame tikybos dėstymas mo
kyklose suspenduotas, kuriame 
dvasiškiams uždrausta vaikus 
pirmai Komunijai parengti, ku
riame religinė spauda, labdary- (kimą giliai atjaučiu ir linkiu 
bė, kunigų ruošimas ir parapinis Jūsų pastangoms pasisekimo”.

prie kryžiaus nusvirusi galva te- 
pastatoma tam ant katedros al
toriaus, kad užmaskavus Chruš
čevo tykojančią šypseną, tuo
met tiesus krikščionis geriau pa
siliks katakombose”.

Po tokio pasisakymo Vliko In 
formacijos Tarnyba gavo eilę 
simpatijos pareiškimų iš vokiš
kosios visuomenės. Trumpai ir 
būdingai pvz. rašo ponas J. R., 
Paderborn:

"Tamstos pavardę sužinojau 
iš pareiškimo ‘Frankfurter All- 
gemeine Zeitung’. Simpatizuoju 
Tamstos siekiams visa širdimi. 
Tamstos tautos nelaimingąjį li

ELĖ MAZALAITĖ

ROMANAS

reikia daryti. Kiek materialistui 
rūpi savo reikalai, prisikrauti

ją gyvenimo prasmę ir laimę.

Darbu į rodykime
| Kiek daug žodžių, gražiausių 

i kalbų girdime apie darbą, kiek 
daug skaitome apie pasiryžėlių 
žmonių darbus, kurie darbu šie 
kia padaryti pilnesnį, kultūrin
gesni žmogaus gyvenimą, tačiau 
daugelis į tai mažai tekreipia dė 
mesio. Darbą dažnai supranta 
siauresne prasme, būtent, dirb
ti tik asmeninei savo gerovei.

Mes visi trokštame gražaus, 
ramaus, kultūringo gyvenimo, 
bet ne visi norime jieškoti tokių 
kelių ir priemonių, kurios galė
tų padaryti ne tik mus laimin
gesniais, bet ir tuos vargstan
čius lietuvius, kurie ištiesę ran
kas šaukiasi mūsų pagalbos.

Taigi, lietuviams išsibarsčiu- 
siems po visą pasaulį, ypatin
gai reikia tiek veiklių, energin
gų rankų, galiausiai vieningo 
darbo, norint svetur pasiekti 
augštos kultūros laipsnį. Todėl 
mums reikia parodyti daug 
daug skaidraus, tyro, lietuviš
ko darbo.

Visus savo siekimus žmogus 
įkūnija tik per darbą, nuoširdų 
pasiryžimą paveikti ten ko 
trokštama. Vienok reikia gerai 
atminti, kad negalima nutolti 
nuo užbrėžtų idealų vykdymo 
ir' atidedant svarbius darbus 
ateičiai. Ką mes dažnai mėgsta
me sakyti: tegu jie dirba, o 
mes tuomet pažiūrėsime...

Atidėliojimas-delsimas silpni
na mūsų valią ir pakerta darbo 
jėgas. Žinoma, kiekvienas dar
bas turi būti vykdomas planin
gai, nuosekliai ir gerai baigia
mas.

Man rodos, visi turime savo

Tai yra klausimai, kurie daž
niausiai rūpi šių dienų idealis
tui, prasminga^ žiūrinčiam į 
žmogaus gyvenimo tikslą ir ge
rovę.

Visi nuo mažiausio iki did
žiausio žmogaus siekiame lai

tybes ir laimėjimus ne tik sau, 
bet ir būsimoms ateities kar
toms. Civilizacija, kultūra, tech 
nika, visi materialiniai ir dva- 

kalų pagalba bando pademonst- sičiai laimėj/iai, įvairus moks- mėSj tikėdamiesi kažkur ją su
moti žmonėms, kaip esą daro- ’*

“Teleskopas mus užtikrina, kad 
danguje nėra jokio Dievo.” Ne 
daug gudresni ir tie sovietiniai 
chemikai, kurie įvairių chemi

mi stebuklai. Atmesdami tikė
jimą į sielos buvimą, komunis
tai prieina prie absurdiškų žmo
gaus gyvenimo aiškinimų, iš
kreiptai vaizduodami proto, va
lios ir visų kūrybinių žmogaus 
galių pasaulį.

Marksizmo — leninizmo mo
kytojai moko, kad nesą jokių 
amžinų tiesų ir griežtai smer
kia visas religines dogmas, bet 
iš to žmonės yra priversti pasi
daryti išvadą, kad visų pirma 
reikia atmesti patį marksiz
mą — leninizmą, kuris savo tvir
tinimus nori padaryti dogmo
mis.

Tikinčiųjų atsakymas

Ši dusinanti atmosfera, kurią 
komunistinis materializmas su
kūrė sovietų valdomuose kraš
tuose, žmonių masėse žadina re
ligijos pasiilgimą. Tai jaučia ir 
patys komunistų vadai, bent tie, 
kurie dar nėra praradę kritišku
mo jausmo ir sugeba realiai ve$ 
tinti padėtį.

PJŪTIES METAS

48 tęsinys

— Bet Mikutis kalbės garsiai, prikeltas! — iš
sigando Jonas, ir motina niūriai tarė

— Aš pagirdžiau jį aguonų pienu — stipriai mie
gos, nejus kada išnešiu iš tėviškės, — jos balsas su
trūkinėjo, — ir pabus svetur, kažkame.

— Kaip galima taip netekti pasitikėjimo Dievu 
— praeis, tik reikia lyg nuo perkūnijos, pasislėpti, kol 
praeis. Eik, vaikeli. Pabūk šią naktelę nemigęs.

Ji grįžo vidun pirštų galais, ir durys varstėsi, 
kaip pateptos, bet pamačius lovas, ji nubalo. — Ji sto
vėjo priešais tą, kurioje turėjo miegoti vaikas ir juto, 
kad čia buvo vagys, greitesni ir piktesni už ją. Kaip 
jis galėjo, tokiu trumpu laiku, kaip!

Ji žengė dabar nesisaugodama, ji pasiėmė nuo 
stalo lempą ir traukiai pravėrė duris į ten, kur pa
guldė į, savo ilgesiu išklotą, lovą nedorąjį sūnų.

Ir čia ji beveik sudribo į aslą, nes sūnus gulėjo 
nejudėdamas, jis prisimerkęs žiūrėjo į motiną ir ži
burį, ir prisimetęs, kaip paukštis lizde, jo rankose mie
gojo berniukas. Vieną akimojį ji pasijuto kalta, ji 
tarė: — Ar tai Tavo ranka, Viešpatie, ar Tu pats ati
duodi jį tam, kuris turi teisę? — Ji švelniai tarė:

lo, meno kūriniai bei išradimai, rasti Tačiau nežiūrint ir did- 
yra atsiradę tik per kruopštu-, £įausįų žmogaus pastangų, var
mą, darbštumą, ir pasiryžimą 
tų, kurie išsižadėjo savo as
mens malonumų, sveikatos, o 
kartais net ir gyvybės. Dau
gelis žmonijos džiaugiasi pasiek 
tu gyvenimo .lai/nėjimu bei pa
žangumu.

Teičiau naudodamiesi kitų ma 
terialinėmis ir dvasinėmis gė
rybėmis, visada liekame skolin
gi tiems pirmtakūnams, kurie, 
savo triūsu ir darbu sukūrę pa
liko žmonijai dideles vertybes- 
veikalus ir laimėjimus. Dabar 
atjausdami didžių žmonių dar
bus i r. jų atliktą pareigą gyve
nimui, niekada negalime likti 
nejautrūs ir imti iš gyvenimo 
gerybių aruodo visą naudingą, 
nieko į jį neįdedant savaimin
go, kūrybingo, naudingo.
Darbo siekiama laimės ir idealo

Kas yra darbas? Kas yra sie
kiamoji mūsų gyvenimo laimė? 
Kas yra pagaliau ir pats gyve
nimas? šie klausimai yra gana 
aktualūs žmogaus gyvenime.

giai kam pavyksta ta laimė su
rasti. Todėl daugeliui ir susida
ro neaišku’mų, kas gi yra paga
liau ta laimė? Sihulkiau nenag
rinėjant žmogaus gyvenimo pras 
mės ir turinio, įsitikinama, kad 
laimė yra ne kas kita, kaip tik 
žmogaus vaizduotės ir jausmų 
padaras. Dėlto ir žmonių gyve
nimo keliai daugeliu atvejų su
sikryžiuoja, susipina. Tiesa, ma 
terialistas didžiausia laime laiko 
turtus, pinigus. Jo vyriausias 
gyvenimo siekimas*— kuo dau
giausia pelnyti, įsigyti daugiau 
turtų ir pinigų. Vadinas, greit 
pralobti. Bet ir toks materialis
tas, susikrovęs kad ir didžiau
sius turtus, dažnai skaudžiai nu 
sivilia ir jaučiasi dar nelaimin
gesnis už tuos, kurie nieko ne
turi. Idealistas priešingai — lai 
ko save laimingu, galėdamas 
gerą daryti savo tautai, drau 
gui, kaimynui, pažįstamam ir 
kiekvienam padoriam žmogui 
ne dėl akių ir prievartos, bet (Nukelta į 4 psl.)

Na, matai, pabėgėlis! Nespėjau kojos iškelti, |lovoje, juk žinai, kad nei žydai nei komunistai-nesi- 
ir jau-------------O gal tu jį ištraukei iš lovytės? I vaidina.

Kodėl aš? Mykolas šypsojosi, ir žiburio at- j Tu pats padedi man, — galvojo ji išeidama, — 
švaiste jis atrodė atgrasiai gražus ir pilnas puikybės, juk taip lengvai žmogus yra sužeidžiamas gero žo- 
— manė motina, — ir jo akys gąsdino ją, kaip ir žo- džio ar liūdno pažvelgimo.
džiai: — Jis žino, kur jo vieta. Matysi, kaip greitai 
jis bus toks, kokio aš noriu — atvešiu po poros mė
nesių — pasikalbėsit.

Mano kelias yra tikras, — galvojo motina ir ne
sakydama nieko eina prie lovos.

— Palaikyk, kol iškelsiu, — sako sūnui, paduo
dama lempą, ir jis neima, sutraukęs antakius jis žiū
ri į motinos akis ir apmaudingai kalba:

— Kodėl nori jį paimti — tegu miega čia 
ti'kro, mama, atrodo, tu visai nesidžiaugi, kad vai
kas pagaliau surado tėvą. Keista.

— Visiškai nekeista — tu taip mažai tenusima
nai apie vaikus, — ji šyptelėjo, — tu dar neįpratai 
būti tėvu. Bet juk aš kas naktį miegu šalimais jo ir 
žinau: apsisapnavęs, jis bus visai užmiršęs, kur ir 
su kuo atsigulė, ir pabudęs išsigąs, ims šaukti, tada 
nieko nepadės tavo pasigyrimai, kad tu viską gali. 
Leisk pamažu priprasti.

Ir ji vėl ištiesė sūnui lempą ir dabar jis paėmė, 
jis nesijudino, kol ji pasiėmė vaiką į glėbį, suglebu
sį, giliai įmigusį — ir tada ji atsiėmė žiburį.

— Miegok ir tu, — pasakė ji atsitiesdama su 
našta, ir gailestys nutvieskė ją. — Pasižiūrėjo taip 
gi paskutinį kartą, — manė ji — ir pasakė vėl: — 
Miegok------------

— Ramiai, kaip sakei, ar ne? — jis kreivai nu- 
sišypsojo. — Aš visuomet ramiai miegu, net ir šioje

Iš’

Ji padėjo berniuką atgal, kur buvo buvusi jo vie
ta, nuo pirmos jo dienos iki šiolei. — Ir visuomet,— 
pasakė ji mintyje. Ir pati ėmėsi darbo. Galėjo įeiti net 
jo tėvas, ji nebijojo ką darė — ji rinko Mikučio daik
telius, jo nedidelį drabužių kraitį, juk jis ruošėsi ke
lionei. Ji po kelias minutes laikė kiekvieną gabalą 
medžiagos, vadinamos marškiniais, švarkeliu ar ke
pure — ir batelius ji spaudė delne, tarytumei turėjo 
sulasyti, sutaupyti šilumos ilgoms dienoms, begali
nei žiemai.

Paskui ji surinko kitus dalykus ir dabar žiūrė
jo, kad neatsidarytų durys, už kurių buvo priešas: 
pinigų, beveik visus, kiek jų turėjo, kurie juk taip 
greitai vėl pasikeis kažkuo dar menkesniu, tačiau da
bar dar skaitėsi pinigais. Ji nusimovė savo auksinį 
vedybinį žiedą. Ji išsitraukė iš komodos kertės auk
sinę sagą — sesers miestišką dovaną. Daugiau ji ne
turėjo nieko vertingo įduoti savo mažojo pasogai.

Vargšė Judita, — pagalvojo ji, — jeigu ji savo 
tas kelias brangenybes nebūtų praleidus bešelpdama 
plėšikus, gal šiandien ji nebūtų nustumta nuo kelio ir 
pati gintų, padėtų ginti sūnų. — O, kad aš nebūčiau 
pramiegojus, — sušnibždėjo motina, šituos priekaiš
to žodžius ji nenustoja kartoti, — jeigu nebūčiau mie
gojus aną rytą!



VYRAI, KURIE TŪKSTANČIŲ 
NESIBAIDO

Verdi "Rigoletto" opera lietuvių kalba 
VLADAS BUTĖNAS, Chicago, IU.

Kažkurį vakarą paskambino 
Vyt. Radžius ir prasitari, kad 
ankstyvą ateinančių metų pava
sarį (kovo 30 ir 31 d.) Chicago
je bus statoma Verdi opera “Ri
goletto”, if operą pastatyti ini
ciatyvos imasi Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras. Kai jau padė
jau telefono ragelį, ilgai mąs
čiau ir man tiesiog keista darė
si: šios šalies pažiba garsioji 
Metropolitan opera, turinti 
tiek turtingų mecenatų ir rėmė
jų, nesuveda galo su galu ir 
maudosi skolose, dabar gi ke
liasdešimt lietuvių vyrų, vos po 
kelis metus Amerikoje pagyve
nusių ir gausių tūkstantinių tik
rai dar nespėjusių ušsikalti, iš
drįsta atsistoti prieš milžinišką 
darbą ir tūkstantines skolas.

Šiandien esu visai tikras, kad 
“Rigoletto” opera lietuvių kalba 
pas mus Chicagoje tikrai bus 
pastatyta. Tas pasitikėjimas 
kilo išklausius pirmąjį “Rigolet
to” operos pastatymo reikalu 
sušauktą posėdį, kuris įvyko pra 
ėjusį šeštadienį Hollyoowd sve
tainėje ir kuriame dalyvavo muz.

kuris solo partijas “trauks” 
spaudoje dar prieš “Rigoletto” 
premjerą.

Tegul būna nepamirštas dar 
vienas didelis darbas, labai reikš 
mingas busimajam pastatymui: 
visas “Rigoletto” operos tekstas 
jau yra išverstas į lietuvių kal
bą ir tą didžiulį darbą be jokio 
atlyginimo atliko buv. Kauno o- 
peros solistas Al. Kutkus.

Tadgi opera tikrai bus pasta
tyta. Teko nugirsti, kad pasta
tymas kainuos apie 7,000 — 
8,000 dolerių. Bet rengėjų mot- 
to, kurį išreiškė valdybos pirm. 
Vyt. Radžius pirmojo posėdžio 
metu, skamba taip: rengėjai ne
turi pinigų, bet yra pasiryžimas 
ir pasitikėjimas.

Dšiiju, kad pirmojo posėdžio 
metu prie to rengėjų motto vie
ningai prisijungė ir posėdyje da
lyvavę busimosios operos kolek
tyvo nariai su pastatymo vado
vu, dirigentu ir režisorium prieš
aky: jie vieningai atsisakė kal
bėti apie atlyginimą. Jų nebau
gino ir tėviški operos pastaty
mo vadovo muz. VI. Baltrušaičio

VI. Baltrušaitis, muz. Al. Ku-' žodžiai, kad, besiruošiant šiai
čiūnas, sol. Valiukienė, sol. D. i 
Stankaitytė, sol.’ St. Citvaras, 
sol. J. Vaznelis, sol. V. Įzoren- 
tas, akt. K. Oželis, akt. J. Rau
donis ir Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro valdybos atstovai: pirm. 
Vyt. Radžius, L. Bildušas, K. 
Skaisgirys, Gutauskas, Antanai
tis ir Olis.

Jėgos ir sumos
Posėdžio metu paaiškėjo vie

nas svarbiausių momentų, bū
tent — operą tikrai numatyta 
pastatyti ir operai pamatai jau 
padėti. Yra pastatymo vadovas 
(muz. VI. Baltrušaitis), yra di
rigentas (muz. Al. Kučiūnas), 
yra režisorius (akt. K. Oželis), 
yra ir pilnas solistų sąstatas. Ro 
dos tik viena solistė bus “impor
tuota” (J. Krištolaitytė iš Cle
velando). Visas kitas partijas 
pasiima chicagiečiai, įskaitant ir 
buv. Metropolitan operos solis
tą Alg. Brazi’, buv. Vilniaus ope
ros solistą Vladą Baltrušaitį, 
sol. M. Kripkauskienę ir eilę ki
tų mums visiems gerai žinomų 
vardų, nepamirštant ir garsaus 
“peklininko” Albino Valentino,

operai, reikės parodyti daug, 
daug geros, šventos valios.

0 valios bandymas tuoj prasi
dės: jau rugsėjo mėnesį solistai 
pradeda mokytis savo partijas,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ČIA VYKSTA KONVENCIJA

• » ... w eu-
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Automobilių šimtai stovi apie salę Cow Palace San Francisco, 
kur vyksta respublikonų partijos konvencija.

Alice Stephens į Chicagos Konservatoriją
Gyvenimo reiškiniai įgyja vis Stephens has appeared success- 

naujų formų. Šįkart jau aišku, ? fully in concert, opera and light 
kad Chicagos didmiesty išnyk- opera througout the country. 
sta įstaiga, kuri vadinosi Alice Her teaching career has been 
Stephens Singers. Per 20 metų equally gratifying. In addition

Kctviradicnis, rugpj. 23, 1956

DARBAS

: rys National Assoeiation of 
1 Schools of Music ir gali teikti 
Bachelor ir Master Degree laip
snius. Illinois State Board of 
Education šiai konservatorijai 
pripažino teisę rengti viešuo- 
sioms mokykloms muzikos mo
kytojus. Šiais metais šio.s kon
servatorijos muzikos, dramos ir 
baleto Ųiokomąjį personalą su
daro daugiau kaip 120 asmenų. 
Pas Alice Stephens mokslas pra 
sidės 4 rugsėjo. Ji pasiekiama 
telefonu HArrison 7-0500.

J. Kreivėnas.

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti artia parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADĄ BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
(INS) Ši įmonė yra pati stambiausia Mi

chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

to her vocal teaching,- she is di- 
rector of the Alice Stephens Sin 
gers and organizatiens which 
has won acelaim as an outstand

tai buvo ne tik dainavimo stu
dija ir plačiai žinomo mergai
čių choro būstinė, bet ir nuola
tinis lietuvių dainininkų ir mu- 

o žiemą — bendros repeticijos zikų užeigos punktas. Šio punk ing Chorai Ensemble in many 
su dirigentu, režisorium ir t.t. to durys neseniai buvo su nevi- tours through the United
Tad daugiau negu pusė metų in- sai liūdnomis širdimis uždary- States and Canada.” 
tensyvaus ir kruopštaus darbo. I tos visiems laikams. - j a. Stephens mokiniai daly-

Po aštuenių mėnesių j Liūdėti nėra ko, nes tame pa- Vava mėnesiniuose kenservato- 
Ant rengėjų pečių dar guli čiame Fine Arts Bldg., 410 So. ; rijos rečitaliuose, mokslo metų 

milžiniška našta irTinansiniai rū Michigan Blvd., devintame aug pabaigos varžybos, 
pėsčiai. Pagalvokime tik, kiek šte chicagos Conservatory pa- Galės mokiniai dalyvauti kon-
kamuos prabangios sios operos talpose ir vėl panaši studija at- gervatorijos chore. Pas A. Ste- 
dekoracijos, drabužiai o gi dar( sidaro> 906 kambary kurio lan. heng mok^j j- j valdžios 
garsusis Chicagos simfoninis ori • „v. , J &
kestras, kurio su vienu tūkstan- 7 . Y & P' aPmokami karo veCeranai.
čiu tikrai nepaimsi... Taip tieleistose patalpose, nuveda pasi-( Chicagos Conservatory, ku- 
7,000 — 8,C30 dolerių išlaidų ir, ga"ytljpo gr.aZU GranJ parką ir noje dabar atsirado lietuviškai 
susidaro. Dargi, anot operos'Paklaidina plynuose Michigano jrengta Alice Stephens klasė,
dirigento muz. A. Kučiūno, visi ežero toliuose’. atsirado Alice 
yra pasiryžę operą pastatyti, Stephens ne tik su savu piani-
kaip profesionalai. nu> bet ir su liSi šio1 j°s studi^

Tad, pragyvenę žiemą, sulauk puošusiais lietuviškais paveiks-
sime reto ir didingo įvykio: sve- ia^s tei drožiniais.

Čia ir vėl rinksis Alice Ste
phens dainininkės, jos choras 
trečiadieniais 7:30 vai. vakare 
turės repeticijas. Nuo pirmadie 
nio ligi penktadienio kasdien 5- 
9 vai. vakarais bus pamokos. 
Dienos metu Alice Stephens bus 
Maria High School muzikos ir

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 West Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Ješt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GENERAL CONTIIACTOR 

Atlieka jvalri’iB statybos, pataisy 
mo tr pertaisymo darbus — stallnln 
kystės cemento, mūrijimo, elektros, 
plUuibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 

' OBStriB’fiHe tr skiepuose.

yra įkurta 1857 ra. Ji yra na-i

Klausykite 
UTHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

(Atkelta iš 3 pusi.)

širdyse užbrėžti šią didžią gy
venimo tiesą: gyvenimo gerovę 
ir laimę sukuria tik planingas 
darbas. Be to, kiekvienas gerai 
atliktas darbas turi ir auklėja
mos prasmės, kurio neturime 
pamiršti, auklėdami jaunąsias 
kartas.

Skiepindami lietuvnų tautos 
vaikams per lietuvišką spaudą, 
knygas darbo meilės jausmą, 
siekime išugdyti aktingų patrio 
tų lietuvių, kurie ryžtingu savo 
darbu negailės lėšų ir Lietuvos 
išlaisvinimui. Mažiau klampoji
mo po praeities neigiamybes, 
bet daugiau darbo. Jei nuošir
džiau ir vieningiau dirbsime, 
branginsim laiką, galime drą
siai tikėtis, kad visus mūsų sie
kimus vainikuos laimė į Lietu
vos laisvę. ,

timoje žemėje nuskambės gar
sioji Verdi ‘’Rigoletto” opera 
lietuvių kalba. Nuskambės dėka 
būrio pasiryžėlių žmonių, kurie, 
nesibijodami neapmokamo dar
bo, begalinio ryžto ir pastangų, 
štai stato lietuviškos operos gra
žiuosius rūmus, galvodami ne a-
pie pasipinigavimą, bet apie nuo 1 dainavimo mokytoja.
sto^- ! Nauja čia bus tai, kad

Manau, kad operos rengėjai

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Tauomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Pi ręst one padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136

.. M. CESAS, patyria aoto specialistas

e/

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDROVfc
jieškos mecenatų ir rėmėjų. 
Kiek patyriau, biletai į operą 
bus nebrangūs, tad tie du spek
takliai, kurie yra numatyti Chi
cagoje, dar nepadengs tų didelių 
išlaidų, susijusių su operos pa
statymu. Be mecenatų para
mos neišsilaiko garsioji Metro
politan opera ir kitos panašios 
savame krašte, tad kaip gali iš
silaikyti lietuviškoji našlaitė, be 
bandanti atsistoti svetimoje že- 

i mėje. Todėl kiekvieną rėmėjų 
paaukotą dolerį rengėjai priims 
su didelep adėka. O rėmėjų šiam 
reikšmingam augštos meninės' 
vertės kultūriniam įvykiui, valia 
tikėti, atsiras gražus būrys.

Tad tokios mintys, stovint aš
tuonių mėnesių perspektyvoje 
prieš busimąjį įvykį, kuriam jau 
ruošiamasi.

nau
joj formoj Alice Stephens stu-( 
dija yra Chicago Conservatory i 
dalis. Chicago Conservatory lei- i 
diny aštuoniolikos dainavimo i 
mokytojų sąraše nuo šiol ran- i 
dame ir Alice Stephens: “...Mrs

4038 Archer Avenue Tai. IA3-67IP 

AUGUST SALDUKAS Pr«xl<fcntt»
J

Jr

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVI V KRAUTU V® )

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

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

n
INSURED " "
- U P TO- / ■L
FEDERAL
SAVINGS

Ctiartcred A Huporvlmvl 
by tlie U, S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto j imo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phona VI 7-7747

JOHN J. HAZANAUSKA8, Pm.

Ohartered ir Saperviaed by the United Statai Oovernmeit
Įetaigoe VALANDOS: Kasdien nno 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais sno 9-tos valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro. Šeštadieniais nno 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.U0 parduodamos studio cautch pas mus $30-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ...................................................$69-00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik$1 19-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon, 
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik...........................................................4.0.00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus . . ...........$199-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus .............  ............. $249-00

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Pullman,
N&utbomc, pas mus $399-00

Už
MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 

$30.00 parduodami sprinksiniai matracai

$19-00

$39-00

$99-00

5 dalių raudono mc-.
$249-00

įvairių firmų ir dydžių,* pas mus
Už $50.00 Simmons. Columbia, Burton DLxie,

Sealey matracai, pas mus ................. .............
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus .. .
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai . . . ....................$149-1111
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus
Už $500.00 Brazilijos 

džio miegamieji su 2 lovom, pas* mus tiktai $349-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-........................

gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-00 
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-........................
celano vidumi, pas mus tik . . . ....................$169-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, Westūngbouse, Norge, Kelviną-........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ............... $1 99-00

Už $530.00 13.1^ cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ..........  ...............................$415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas
mus tiktai ....................................................................$85-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais .... • ..................$169-00

Šildymui Mcore, Siegler gazo pečiai ...........$99-00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI

Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ......... .............................$49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių 
spalvų, pas mus .......................................................$69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai, 
pas mus tik ............................................ ......... $ -| -| 0.00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.. v
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžifi, J -J 0.00

Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie
šuto ar ąžuolo, pas mus tik. . . . ....................$200-00

Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57
metų stiliaus, pas mus......................................QQ

KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI
Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me

džio knygom spintos, pas mus tik
Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 

spintos, pas mus .................................................
Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 

pločio, dalia r pas mus ........................................
Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik 
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas mus ...................................................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ...................................................
Linoleuni 9x12, įvairių spalvų, tik....................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, YVestinghousc, G.-E. ir kitų: 17 inčų...................
ąžuolo ar mahogany . . . ......................................$9900

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus tik . $129-00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me-

tlkUi .......................................... $229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po. . • • $6-50

Liofuvių Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimų ar brokų

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226

Pirm., ketv. 9-0:30; kit dienom 9-6; sek. 10-5.

$19-00

$29-00

$39-00
$19-00

$39-00

$89-00 
•• $6-50

Įmonė atidaryta
________________
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Michigano lietuvių sąskrydis
Lietuvių Bendruomenės Dėt- tuvišku sūriu, ledais, amerikie- 

roito apylinkės ruošiama pirmo- tiškais bei užsieniniais gėrimais 
ji gegužinė šuoliais artėja. Ji ir kt. Bufetui vadovaus Jurgis 
įvyks š. m. rugsėjo 9 d. dide- Rekašius.
liame ir gražiame Liberty parke. Į gegužinę važiuoti Express- 
Visuomenės susidomėjimas šia way iki Middlebelt Rd., pasuk- 
gegužine gana didelis, nes visi ti j kairę ir maždaug už šešių 
detroitiečiai jau įsitikino, kad mylių kairėje pusėje yra iškaba 
Bendruomenės ruošiami paren- “New Liberty Park”. Čia keliu- 
gimai būna ne eiliniai, bet dideli ku sukti į kairę pusę ir maždaug

ryto iki 1:10 vai. popiet, o litu
anistinės mokyklos mokiniams j 
nuo 2 vai. iki 4:10 vai. popiet.'

Šia proga dar kartą norėtųsi 
paraginti, kad visi lietuviai tė-1 
vai, turį mokyklinio amžiaus 
vaikų, leistų juos į šias mokyk
las, nes niekas kitas nebus at
sakingas už vaikų lietuviškumą, 
kaip jūs, mieli tėveliai. Praėju
siais mokslo metais abi minėtas 
mokyklas Detroite lankė tik a- 
pie 140 vaikučių, o mokyklinio 
amžiaus lietuviukų šiame mieste 
mes turime gal net trigubai dau 
giau. Kurgi buvo kiti? Nepa- 
kartokime šios klaidos šiemet ir 
neužsitraukime ant savęs tokio 
didelio sąžinės sunkumo. Jeigu 
mūsų tėveliai ir protėviai ne tik

ir vertingi. Šį kartą gegužinė už 300 metrų nuo Middlebelt patys išliko gerais lietuviais, bet 
išsiskiria ir savo apimtimi, nes ROad yra pats parkas, gi vieta 
į, ją kviečiami visi Michigano yra visai netoli nuo Binkevičie- 
lietuviai, todėl ji ir pavadinta nės ūkio, kurį daugumas det-
Michigano lietuvių sąskrydžiu 

Bendruomenės tikslas yra ap
jungti visus lietuvius į vieną 
krūvą ir išlaikyti juose lietuviš
kumą. Mes jaučiame, kad Det
roito lietuviai jau yra pusėtinai 
apjungti, todėl žengiame sekan
tį žingsnį, norėdami apjungti 
visus Michigano lietuvius. Ir šį 
kartą Bendruomenė deda visas 
pastangas, kad neapviltų savo 
tautiečių. Parengiamieji dar
bai, pradėti prieš keletą mėne
sių, vyksta pilnu tempu. Nori
ma sudaryti tokias sąlygas, kad 
susirinkę keli tūkstančiai lietu
vių jaukiai praleistų laiką, susi
tikdami su seniai bematytais pa 
žįstamais, bešnekučiuodami, be- 
sivaišindami ir kt., kad jie pasi
justų atitrūkę nuo sunkių die
nos darbų ir būtų tikrai lietu
viškame ratelyje.

Gegužinės programoje maty
sime Gabijos tunto skaučių tau
tinių šokių grupę, vadovaujamą 
Aldonos Rastenytės. Išgirsime 
jaunus akordeonistus Vyt. Pet
rauską ir Vyt. Marčiukaitį, ste
bėsime (o jei norėsime, tai ir 
patys dayvausime) sporto klu
bo Kovas pravedamą komišką 
sportą, išgirsime naujienų, ko
kių dar negirdėiome, apie Det
roito ir viso Michigano lietuvių 
gyvenimą. Jos bus skaitomos 
iš žurnalisto Vlado Mingėlos ir 
kt. redaguojamo gegužinės laik
raštuko. Algirdas Pesys žada 
kaikurias šių aktualijų perduoti 
kupletų formoje. Taip pat visi 
galėsime išbandyti savo laimę, 
nes iždininkė Lidija Mingėlienė 
organizuoja dovanų dalinimą. 
Mažų vaikų priežiūrai veiks vai
kų darželis, organizuojamas švie 
timo vadovo VI. Paužos.

Be to vis igerai įsidėmėkime, 
kad ateidami į šią gegužinę pa- 
remsime gražius Bendruomenės 
lietuviškumo palaikymo tikslus: 
šeštadieninės ir lituanistinės mo 
kyklų globą, sporto ir jaunimo 
organizacijų pagalbą, paskaitų 
ir minėjimų organizavimą, lietu
viškos bibliotekos įsteigimą, jau
nimui įvairių konkursų skelbimą 
ir t.t. ir t.t.

Gegužinėje gros puikus ukrai
niečių orkestras ir veiks šaunus 
bufetas su lietuviškomis dešro
mis, “cepelinais”, dešrelėmis, lie
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Visi Pittsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburgho 
JT TRANSLP OJAMA.

Kiekvienų sekmudlen* nno 
1:30 Iki 2:00 vai. p. <9.

Ifi STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

roitiečių jau žino. V. Kutkus

Mokslo mėty pradžia
Š. m. rugsėjo 8 d. (šeštadie

nį) Detroito šeštadieninė ir li
tuanistinė mokyklos, globoja
mos LB Detroito apylinkės, pra
deda mokslo metus. Ir šiais 
metais gerb. klebonas kun. dr. 
I. Boreišis maloniai leido nau
dotis Šv. Antano parapijos mo
kyklos patalpomis, už ką LB 
Detroito apylinkės valdyba yra 
giliai dėkinga.

Mokslo metai pradedami Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 9: 
30 vai.’ bendromis pamaldomis 
abiems mokykloms, kurias lai
kys kun. K. Simonavičius. Pa
maldose kviečiami dalyvauti ne 
tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. 
Po pamaldų vyks mokinių re
gistracija. Pageidaujama, kad 
registruojantis mažiesiems mo
kiniams kartu btūų ir jų tėve
liai, nes patys vaikučiai negali 
suteikti reikalingų žinių.

Vėliau pamokos vyks kiekvie
ną šeštadienį šeštadieninės mo
kyklos mokiniams nuo 9:30 vai.

ir mums atvėrė akis, ne vienam 
suteikdami progą net lietuviškus 
universitetus pabaigti, tai mūsų 
pareiga yra savo vaikučiuose tą 
pačią tėvynės ir kalbos meilę 
puoselėti. Nesibijokime, kad mū 
sų vaikučiai mokydamiesi lietu
viškai sugadins anglišką akcen
tą. Juk patirtis jau spėjo pa
rodyti, kad tik tie lietuviai mo

tis užeita į 6 pusi.)

G E R I A U S ICTS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinė baigiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresą . dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broad St., Ilarford 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kaif 
sąžiningas asmuo.

Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame į Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitume j 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu-' 
■'iškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ................ $18.06
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 
20 s v. cukraus
No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų
No. 10 ............ $14.49
1 0 SV. ryžių
10 SV. cukraus
No. 11 .............. $33.55
10 sv. kavos 
10 sv. cukraus

No. 13 ............ $39.56
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado
No. 22*.............. $29.61
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
450 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

No. 30 ............ $14.66
20 sv. pirmos rūšies

kvietinių miltų.

No. $1 ............ $18.11
f> sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus
4 sv. 7 uncijos k. taukų
5 sv. ryžių

No. 34 ............ $38.19
100 Havanų cigarų

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 261h St., Chicago 23, III.

Tel. CR 7-2126

-z
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. II artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas —- FRontier fi-1362
................................

RADIJO STOTIES BRADDOCKE 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
■u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Statton WLOA. Braddock. Pa
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIII'IIIIIIIIIII

Skjvisms KMMusrųg™
iš TOU IR ARTI

NAUJI OtDCU TPOKAt-NAUJAUSI KMUSTrm (PANK7AJ 
ILGU Aferų PATYRIMAS-PIGUS Uf SĄtWfN6AS PATAPNAVMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. *W. V/Alkmok 5-9209

MOVINC

ALL MAKES 
COLORED 

T. V.’s

Air
Conditioners •FUftMB jRE-CABPf riN >-m> hanCIS<TCLEVISION 

1800 02 W A7<^ IA 3-7771,7.3.4

i'{- l'1- l!& l!& l!&
-'i — t.1 — J.l —J.1-!r -Iii -’il -!il -Iii

BIG-BIN
Refrigerator 
nat. adv. price
*329.95

■ FULL 10.8 CUBIC FT. CAPACITY
■ TREMENDOUS 49 POUND FREEZER CAPACITY
■ GIANT exdusive Hotpoint BIG-BIN swings your 
moit-needed foodt out front. Holdj 8 holf galiom of 
milk . . . Shovvcase Crisper puts over ’/j of a bushel of 
fruit and vegetobles vvithin easy reach and sight.
■ Full-width Chiller Tray . . . Butler Bin . . . Cold 
Conlrol . . . Available in Colortones . . . All-Porcelain 
Finish .. . Etc., Etc.

HOTPOINT’S < 
THRIF-T-WAY ▼ 

price
(you sav* $130 RIGHT NOW!I

i
imagine this handsome

AUTOMATIC Washer
nat. adv. price $269.95

■ AUTOMATIC fili for either full or partial loads
■ ALL PORCELAIN INSIDE and OUT-Rūsty sludge 
can't damage your washables
■ WOND-R-DIAL . . . DeLuxe Thriftavator . . . Deep 
OVERFLOW RINSE . . . Battleship construction . . . Jet- 
Spray Rinse . . . Convenient Top Loadir.g . . . Etc., Etc.

HOTPOINT’S £ 
THRIF-T-WAY V139??

■ Save by faking advanlage of low “IN-SEASON" 
FOOD PRICES
■ Convenient uprighf detign ... tame floor tpace at 
a refrigerator

■ ENORMOUS 417 POUND FOOD CAPACITY
■ Door rackt for handy įtorage. Juice ditpenter holds 
25 cans.
■ Inferior light . . . Huge ttorage basket . . . Adįuttable 
removable thelf... Double-action freeiing . . . Glass 
Fiber Intulafion . . . Full Five Year Food Protecfion 
Warronfy ... Etc., Etc.

HOTPOINT’S ( 
THRIF-T-WAY ¥ 

price
lytu iev«. *140 RIGHT NOW,I

HERE'S DELUXE COOKING in a 
mere 30 inche* oi Spacel

Electric -Hofyotrit Range

nat. adv. price *199.95

B GIANT SUPER OVEN cookt a eomplete meal for 241 

■ VVORLD’S FASTEST Super Calrod Unit.
Crisper-Stor Compartment • Rota-Switchei • Appliance 
Outlgt • All Porcelain finish • Battleship Cogstruction 
... Etc., etc. ,
Unbelievable? Come and get’em!

HOTPOINT’S 
THRIF-T-WAY * ■

price
lyeu lav, $50 RIGHT N0WII

93
medei 
RFS 2

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th Street Tel. VI 74)700 Chicago, Illinois

Atvykite
dar
v«šią

ARBETS
krautuvę, 

2442 West 
47th Str. 

ir
sutaupykit

uz

“Hotpoint” 

Big-Bin 

10 cub.

Šaldytuvą

#130.
o už

417 -svarų 

talpumo 

“Hotpoint” 

Food Freezer 

sutaupysite 

net

s 140.
♦uz

Automatinę
“Hotpoint”

skalbimo
masinę

sutaupysite
net

#130.
už virimo 

krosnį 
sutaupysite

$5 0°°
Pasinaudokite

šiuo
didžiuliu

nupiginimu
dabar!
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Detroit Mich.
(Atkelta iš 5 to psl.)

kiniai, kurie savo gimtąją kal
bą vartoja bent namuose, geriau 
šiai baigia angliškas mokyklas, 
gaudami įvairias stipendijas ir 
net amerikiečių spaudoje atžymi 
mi, kaip neseniai j šį kraštą at
vykę Lietuvos sūnūs bei dukros. 
Mano supratimu, mes neturime 
bijoti, kad jie neišmoks gerai 
angliškai, bet tikrai turime su- 
susirūpinti, kad jie neužmirštų į 
lietuviškai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pnjieškonins Juodišius Jonas, sū

nus Antano (spėjama, kad gyvena 
Kanadoje). .Įieško Vera Audrašū- BFVFRIY 
nienš, 912 Lucile Avė., Los Angeles 
26, Calif. Turi žinių iš Lietuvos.

Pajieškomi iŠ Stolaukio km. kilę:
1) BERNARDAS OELEŽŪNAS, 
1944 iii. išvyko į Kanadą. 2) ZENO
NAS KUDŽMA. 3) ALDONA GAU- 
RIENfi. Jieško Elena Bigelienė Bir- 
štonaitė. Atsiliepti — Angelė Ben- 
doraitis, 1400 S. Westem Avė., Chi
cago 8, IU.

GUŽAUSKŲ
HILLS GftLINYClA 

Gerlaumoa gelta 061 v eat u vi ų, banke 
tų, laidotuvių tr kitų paouotimų.

9448 VVEST 83RD 8TRKET 
OI. PKospect 8-0838 Ir PR 8-0884

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 

i perkraustymus ir pervežimus

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

CLASSIF1ED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

REAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI

MANAGER’S TRAINEE

Jieškomas Eduardas Kaminskas, iž tolimų ir artimų atstumi).
S. Adolfo, gim. 1908 nr 1909 m., 
Šiauliuose, paskutiniu laiku gyvenęs 
Hanoveryje, iš kur išvyko j J. A. V. 
Atsiliepti šiuo adresu: Anicetas 
Girkšąr, 7238 S. Artesian Avė., Chi
cago 29, Dl.

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

iiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiimilimuitiiii

Nesiteisinkite, gerbiami tėve
liai, kad gyvenate toliau nuo mo 
kyklos, arba kad abu dirbate, 
todėl negalite leisti savo vaiku
čių j lietuvišką mokyklą, nes
gyvenamą vietą ūjs patys pasi- Verutė Andriuškevičai-

. , . . . 1 te Bastakiene, duktė Juozo ir Mor-
nnkote, o ir abu dirbate savo toa <Ti pati arba linantieji apie ją 
laisvu noru. Nei geresnis oras,! prašomi pranešti šiuo adresu: Marė 
nei medžiaginis uždarbis nesu-i Krivickienė, 1193 E. 82nd St., (Ne
teikia jums teisės skriausti sa- v#^nd S’ Ohio’ A- r,lriu žinni
vo šeimą — tuos nieku nekal
tus kūdikius — padarant juos 
aklais tėvų kalbai, atbukusius 
tėvynės meilei.

O lietuvišką mokyklą pradėti 
lankyti niekad nevėlu: Jei tu 
savo vaikutį mokei lietuviškai 
namuose, tai mokyklos vedėjas, 
patikrinęs jo žinias, jo‘ nenu
skriaus, bet patalpins atitinka
mam augštesniame skyriuje. To
dėl LB Detroito apylinkės valdy
ba laukia, kad šiemet visi lietu
viukai ateis į lietuviškų mokyk- 
\ suolus V. Kutkus

VESTUVIŲ VARPAI

Š. m. rugpjūčio 18 d. dvi jau 
nos poros vėl įsijungė j Detroi
to lietuvių šeimų tarpą. Pirmoji 
.pora, kurią Šv. Antanos parapi 
jos bažnyčioje moterystėn palai
mino kleb. kun. dr. Boreišis, bu

iš Lietuvos.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Jieškoma* ALFONSAS LABŽEN- 
TIS. Jieško artimieji iš Telšių. Tei
raukis — E. Baltrušaitienė, 3229 S. 
Lituanica Avė., Chicago 8, IU.

Jiešknu savo pusbrolio PETRO 
STANIONIO, s. Antano, gvv. pas
kutiniu laiku Kybartuose, Lietuvoj. 
Jis pats ar žinantieji prašom prane
šti jįiuo adresu:* Jonas Valaitis, 5 
Clapp St., Worcester 10, Mass.

ONA PIšerUKIENfi, duktė .Tono, 
gyvenanti Chicagoje, arba jos adresą 
žinantieji, prašomi atsiliepti j Lie
tuvos Konsulatą, 6147 S. Artesian 
Avė., Chicago 29, III. Tel. REpublic 
7-8334.

Jieškomas ANTANAS PEŠKYS, 
kilęs iš Kauno. Gautas laiškas iš 
Lietuvos nuo motinos. Rašyti —
Maria Gudaitytė Barstys, 22 S, Le- 
ger St., Kitchener, Ont., Canada.

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tol. 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.

Jieškomi — 1) JUOZAS POPI- 
KAS, gimęs Kurpiknose. Jieško se-

..... a u ‘4.x • tr u. * suo ir motina Sibire. 2) VINCAS
vo Milda Svobaite ir Vytautas ( LEVICK.AS, kilęs nuo Gižų. Jieško 
Bauža. Abu skautai, tad ir pa-, sesuo Liet. Jie patys arba apie juos 
mergės bei pabroliai buvo jų žinantieji prašomi rašyti šiuo adre-, 

su Liudas- Puožiūnas, 205 Watkinsidėjos draugai, su kuriais jau 
nystės dienos prabėgo bendra
me darbe. Abiejų jaunavedžių 
tėveliai ir gausus būrys draugų 
buvo šių iškilmių liudininkais. 
Po iškilmingų šv. mišių iš baž
nyčios išeinančius jaunuosius pa 
sitiko viena jauniausių skaučių 
ir įteikė jaunajai gėlių puokštę.

NAUJA DIGC VALDYBA

Dėti oi to Lietuvių Organizaci 
jų Centro Valdyba jau pasiskirs 
tė pareigomis. Petras Medo- 
nis — pirm., Antanas Naruševi
čius — vicepirm., dr. Vytautas 
Majauskas — v-bos narys, Juo
zas Saplys — I sekr., Stasys 
Garliauskas — II sekr., Justinas 
Pilka — ižd. ir Marijus Sodo 
nis — fin. sekretorius.

St., Philadelpia 48, Pa.

I'ir.IAI IR SAKOMI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tunu naują didel} sunkvežimį 
ir apdraudas

3813 W. 91 «t St. Chicago, UI. 
Tel. PRescott 9-2781

rf
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Ikmkite dien. Draugą!

NUO UZS1SENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes Ją uiaisenSJusiOB žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą seną atvi
rą ir skaudžiu žaizdą, uždekite 
LEGULO Olntment. Joe gydymo 
ypatybes palengvina Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džią nudegimą. JI talpg* pašalina 
nieže Ji oią ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščlą. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstandlos, suskilusios odos dedlr- 
vlnią, odos Išbėrimų- Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo_JUL 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. 61.25, tr 62.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
61 llvvaukee, Wlso.. Qa 

| ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy SL Chicago 34. IIL

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 SL 
VVAlbrook 5-5080 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

MARQUETTE PARKE: Naujas 
mmūrinis 7 kamb. (5 mieg.) IGAGE PARKE: Mūrinis, 8 butai'
PO 3 72 kamb. Į rajone — išmokti "area manager”

BRIGHTON PARKE: dailių. Labai geras atlyginimus,
Medinis — 6 kamb. 100 pėdų "group Insurance", pensijos planas, 

sklvūas t įdomus darbas. Pardavėjo patyrl-
n\»- . ’. o v .. . _ 4 ,  v mas pageidautinas. Rašykite —Mūrinis — 2 butai pa 4 kamb. draugas, Box «i:io, 2334 s. oakley 

ir rūbų valykla. 50 pėdų sklypas. Avė., Chicago 8, III. Pažymėkite am- 
Mūrinis — 2 po 5' kamb. Į žiu, mokslų, patyrimų, telefono nu-
Mediniš — 2 po 4 ir 5 kamb. at- meri- Taip pat turime keletu “part

skirame name. vlet«-
Medinis — 3 namai, 5 butai.

$200 pajamų ir savininkui butas.

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURSIUS

RI.AL ESTATE SALES 
2600 We8t 59th Street 

Visi telefonai: PKospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. iv IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
5133 So. Halsted SL 

Ph. DAnube 6-S7B3
Padeda plrkltl - parduoti
Dklua, biznius. Parūpina, paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
rau* kasdien nuo 10—7.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WQEB stoties — Banga 1*M
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 6:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD 8:80 lkl »:S0 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v.
SEKAU. 8:80—9:80 v. r. Iš stoties 

WOPA — 1490 klL 
Jhloago 2*. -IL HEmloek 4-841*

7181 Bo. ROCKWELL ST.

P.&J. JOKUBKA
vj, DEIMANTAI m LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, UI. — Tel. LA 3-8617

CRANE SAVINGS A\D^AN
2555 MEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, Įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

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 tolu: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įlikūrimo 1924 m. per daugiau, negh 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui Įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — 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.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus Į mūsų pažangią, tvirtą finansinę Įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. arti 
mokyklos.

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 VVest 43 SL
CUfside 4-2380

SKUBIAI REIKALINGAS 
SUPER - MARKETUI PART- 

NERYS — PATYRĘS 
BUCERIS.

Kreiptis: 906 Davis St., Evan- 
ston, III. Tel.

. UNiversity 4-6610

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris namų mošos 
darbui ir prižiūrėti 9 m. berniuką. 
Marąuette l’ke. Skambinti VVAlbrook 
5-9101, imi 5 vui. vak.

KLEBONIJAI reikalinga prityru
si virėja. šiaurvAkanj miesto daly.

Geras
atlyginimas. Gyventi vietoje. Moder
niški namų apyvokos įrengimai. 
Skambinti NAtional 2-5900, iš ryto.

PARDUODAMAS 6 metų senumo 
NAMAS su dažų ir sienų popierių | Rekomendacijos reikalingos 
krautuvė su prek. ar be prekių. 2905
W. 63rd St. Tel. WAlbrook 5-8060.

H0MET0WN’E parduodamas 4%
kamb. <luplex namas. Didelis kampi
nis sklypas; tvora; naujai dekoruo
tas. $10,950. 8900 S. Corcoran Rd., 
tel. GArden 4-1089.

2-JŲ AUGŠTŲ MŪRINIS NA
MAS. Krautuvė ir 3 butai, 1 — 5 
kamb. butas ir 2 po 4 kamb. Pečiais 
apšild. 2 autom. mūr. garažas. Turi 
būt parduotas. Bargenas.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th Ct. Cicero, III.

OLympic 2-5248

Nepaprastai puikiai įrengtas 7 
kamb. mūr. namas prie 51 ir S. 
Avers. Rūsyj dar atskiras puikus bu
tas. kuris gali duoti $100 mėn. pa
jamų. Aut. alyvos šildymas. Garažas. 
Daug vertingų priedų. $19,700. A. 
Rėklaitis.

Netoli Draugo Redakcijos mūr. 4 
puikiai jrengtu apartmentų namas.
3 iš jų su baldais. Visuose yra vo
nios ir šaldytuvai. Kaina tik $14,000. 
J. šaulys.

Reta proga vėl Jus aplanko! 4
kamb. namas su rūsiu, nauju stogu 
ir plumbingu. Tinka mažai šeimai. 
Čia pat prie Marąuette Parko. Kaina 
visiškai žema. A. Linas.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

Luksusinis 5 metų 5 kamb. mūr. 
geroj, naujoj vietoj arti Marąuette 
Parko. maš. mūr. gar. Geras su
sisiekimas. Prašo $24,200. Priims ge
rų pasiūlymų. K. Volodkevičius.

Geroj Brighton Parko vietoje di
delis 7 kamb. mūr. bungalovv, viršuj 
įrengtas 4 kamb, butas, šalia 3 pėdų 
sklypas. Apatinį butų lengva perdirb
ti į 3 ir 4 kamb. butukus. Paskubė
kit! A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015Visi

5 kambarių mūrinis namas. Vieta 
įrengti antrų butų. Gazu apšildomas. 
Grindys pastogėje, pilnas rūsys. Air- 
conditioned. Turi būti tuojau par
duotas. Už geriausių pasiūlymų. 
Skambinti tarp 7 ir 9 v. v.

. YArds 7-8315 1

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contraetor

Stato rezidencinius Ir komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228- 
arba rez. tel. RI 7-3340. Krelptia — 

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Ohicago 28, IU.,

PRospeckt 8-3782 
A. OINTNBRIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus ii 

duris.

VVhy spend time traveling? Work 
near home! Long ėst. firm needs

STENO-GEN. OFFICE GIRL 
OR WOMAN

Experienced

Pernianent,, 5-day week. Air-eondi- 
tioned offiee. Many eniployee bene- 
fits. Good saalry.

Apply >
3944 S. HAMILTON

(Near YVestern)
LAFAYETTE 3-1475

PROGOS — OPPORTUNITIES
PARDUODAMI visi maisto krau

tuvės įrengimai — mėsos šaldytuvai 
ir t. t. Iš krautuvės rengiam butų. 
Pirksit labai pigiai. HEmloek 4-0S00

Grožio saliomis. Dviem operato
rėm dirbti. Apylinkėje T,own of Lake. 
Įkainuota skubiam pardavimui. 
Skambinti po 5 vai. vak.

v IiAfayette 3-0281.

MARQI'ETTE PARKE 
laibai puikus X butų mūrinis. Ge

riausioj© vietoje. Nebrangus.
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5 % k. Gražiai 

Įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

tt m. senumo 2 butų 4 ir 2 % k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Arti 04-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
brighton parke

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

{Mūrinis 2 po 4 kamb. Platus skly
pas. Geras ptrkinys. Arti lietuviškos 
mokyklos.

VENTA
4409 So. Pairfield Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 VVest 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
millllllllllHHIIIHIHimilllllllllllHHIIIIIl
'JĮiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiimiiii^ 

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

| MORAS Į
S Builders, Gen. Contractors 
S Atiteka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
5 venamyjų ir viešųjų pastatų.
= Namų įkainavimas ir įvairūs 
S patarimai nemokamai, 
g Kreiptis šiuo adresu:

| JO NAS STANKUS|
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl S 

S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
E Tel. PKospect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVE. =

Chicago 29. Dilnois
?unilliniinniliniiiiininmimiini'"»> =

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50. ILL. 
Tel. Ol.ympic 2-7331; TO 3-423tt

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

MISCELItaANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIET. APDRAŪDŲ AGENITRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
<1108 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūremamug pečius (fur
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1548 8. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

J

CRANE COMPANY
HAS JOBS AVAILABLE

2D AND 3D SHIFTSak

MACHINE OPERATORS 
BORING MILL

TURRET LATHES 
’ DRILL PRESS

OTHER OPENINGS AVAILABLE 
I2«/2°/o NITE BONUS

Steady Work — Good Pay — Liberal Benefits
Mušt be able to speak and understand English.

APPLY EMPLOYMENT DEPT.

CRANE COMPANY
4200 South Kedzie Avenue

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 pigiau
Aaukite DAnube 0-2793 nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublle 7-0844
WAlbrook 5-3451

ACTGMOBILEH — TRCOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O 8 
lietuvtik* gazolino atotia Ir auto 

taisymai
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir kelėlamoa dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5758 8. WE8TERN AVE. PR 8-8533

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. mieg. kamb. ■moteriai 
mergaitei.

COlumbus 1-7196

REAL ESTATE

nr

2-jų butų mūr. namuti — 7 ir S 
kamb. Pirmai, butas karštu vand. 
apšild.; antras gazu. Garažas. 4141
W. tint Plaoa,
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DETROITO ŽINIOS
Iškilmės Jaunimo stovykloje

Vienas didžiausių šios savai
tės įvykių bus ALRKF Jaunimo 
Stovyklos pirmojo pastato pa
matų pašventinimas, kuris įvyks 
š. m. rugpjūčio 26 d. Iškilmės 
bus pradėtos pamaldomis. 6v. 
mišios bus atlaikytos 10 vai. ry
to St. Mary’s bažnyčioje, Man- 
chester, Mich. Pamatų šventini
mas įvyks 12 vai. Šv. mišias at
našaus ir pamatus pašventins 
prel. Albavičius, Šv. Antano pa- 
prapijos Cicero, III., klebonas. 
Į šias iškilmes atvyksta daug 
svečių. Suvažiuos Detroito ir 
apylinkės lietuviai.

vanduo nuleistas 7 
liekami maudyklių 
darbai. Vienoje ežero pusėje nu
kasamas 80 pėdų pločio ruožas, 
o antroje — 120 pėdų. Taip pat 
ruošiama 100 pėdų ilgio ir 30 
pėdų pločio bei 2 pėdų gylio vai
kų maudyklės — baseinas.

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
Globos Komitetas, kviesdamas 
visus lietuvius į šias iškilmes, 
ypatingą dėmesį skiria senie
siems ateiviams, kurie, daug dir
bę ir aukoję lietuviškiems rei
kalams, parodė daug pritarimo 
ir prisidėjo aukomis prie šios

sios tėveliai Salomėja ir Balys tarta surengti antrą gegužinę vai., kiekvieną valandą bus duo- cas Venslovas ir Julius Grigas

pėdas. At- 
paruošimo

Stovyklą pasiekti iš Detroito stovyklos kūrimo. Ši vieta yra 
visų lietuvių, ir todėl kiekvienas 
mielai laukiamas ir prašomas 
atvykti j šias iškilmes, šeiminin 
kai yra pasiruošę visus priimt 
su lietuvišku nuoširdumu.

yra gana patogu. Reikia vyk
ti 112 keliu iki Saline miestelio 
ir jį pervažiavus sukti į dešinę 
92 keliu per Bridgevvater iki 
Manchester. Iš čia vykti Aus- 
tin Road link Jackson ir kairė
je kelio pusėje yra rodyklė, ro
danti kelią į stovyklą. Stovyklos 
ūkyje esančio pastato numeris 
yra 151000.

Pačioje stovyklavietėje jau 
yra atlikta daug darbų. Tikima
si, kad iki pamatų šventinimo 
dienos salės — valgyklos pasta
to sienos bus baigtos.

PASKUTINĖ SESELĖ 
PALJLEKA BROLIUS

Tą pačią dieną ir prie to pa
ties altoriaus antroji pora, at
ėjusi surišti rankas bendram li
kimui, buvo Ada Polikaitytė ir 
Vacys Lelis. Tėveliai, broliai, 
tautinais rūbais pasipuošusios

Ežero pamergės, idėjos draugai ir gau 
sus būrys pažįstamų palydėjo

bei broliai, sesutės ir seserėnas 
suruošė šaunią vestuvių puotą. 
Laimingas buvo ir jaunasi, turė
damas šiose iškilmėse iš Ro
chesterio atkeliavusius tėvelius 
Antaną ir Anelę, brolį Vladą ir 
pusbrolį Voldemarą iš Hartfor
do. Gi jaunosios brolis Anta
nas net iš Los Angeles, Calif.. 
atskubėjo lėktuvu. Tarp dauge
lio svečių, atvykusių iš toli ir 
arti, šiame pobūvyje dalyvavo 
kun. K. Simanavičius ir kun. V. 
Kriščiūnevičius. Vaišes pradėjo 
jaunosios brolis Bronius, pabrėž
damas, kad paskutinė, jauniau
sia ir mylimiausia sesutė palieka 
brolius. Po to jis pakvietė kun. 
K. Simanavičių sukalbėti maldą, 
o pobūviui tvarkyti paprašė J. 
Mikulionį, kuris padėjėju .pasi
kvietė Praną Zaranką ir jį pa
prašė vadovauti dainavimui. Na 
ir skambėjo gražios dainos, 
lyg dainuotų visas ansamblis. 
Kalbėjo LB Detroito apylinkės 
pirm V. Kutkus, pasidžiaugda
mas įsijungusia į bendruomenę 
jauna šeima ir reikšdamas jai 
linkėjimus. Kalbėjo ir jaunojo 
brolis Vladas. Buvo gauta svei
kinimų telgramomis, kurias per
skaitė pobūvio šeimininkas. Ga
lop visiems savo ir žmonos var
du padėkojo jaunasis. Vaišių 
nuotaika buvo tarsi kultūrinio

rugpjūčio 26 d. Beechnut Grove dama piniginė dovana (door pri- 
darže, 6168 Middlebelt Rd. ,tarp zes). Gegužinės komisiją suda

mini gimtadienius.
— Jon. ir Aid. Stanevičiai su

ro Julia Medinienė, Ann Salas, 
Ann Valatka, Monika Salas ir 
“Lithuanian Melodies” progra-

šeima grįžo Detroitan iš Harbor 
Springs, Mich., kur vasarojo a- 
pie 7 savaites. —rv—

Greitas palengvinimas nuo
ŠIENLIGES

m:.maia)ncmu ik nuo bronchc

ASTMOS

Adą ir Vacį prie altoriaus, pa- pobūvio, jauki ir iškilminga, 
puošto baltomis gėlėmis. Iškil
mingas šv. mišias atnašavo ir 
moterystėn palaimino kun. V.
Kriščiūnevičius. Jam asistavo 
kun. K. Simonavičius ir kun.
K. Butkus. Gražų pamokslą pa
sakė ir jaunuosius pasveikino 
kun. Kriščiūnevičius. Pamaldų 
metu giedojo choras ir solo Pr.
Zaranka. Grįžtant prie bažny
čios durų jaunieji buvo sveikina
mi giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Vestuvinis pobūvis, įvykęs 
Kolumbo Vyčių salėje, sutraukė 
daug gražios publikos. Jauno-

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto Iki U vai- 
tefttad. 9 rai. ryto Iki 4:90 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. Iki • vaL vak.

HE 31:!

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Rugp. (Aug.) 23, 24, 25 d. d.

SELF
SERVICE

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
V.S.P. Fifth.. $4-89

ASBACH URALT Fifth $5-49

METAXA imported 5 star brandy ... ,,. Fifth $5-53

SCHINKENHAGEK URQUELL Fifth $4.59

ORANGE FLAVOKED GIN Fifth 63.19

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $1.39

KIJAFA WINE Fifth $-|.69

MACKINLAY’S. 8 yr. oM. Scotch Fifth $4.69

KRUPNIK (Honey Punch) Fifth $3-39

SAMOVAR. 80 proof Vodka. 
Full ųuart Quart $3.69

Van Born ir Ecorse Rd. Parem
kime radijo valandėlę ir Lietu
vos Dukterų Draugiją, gausiai 
dalyvaudami šioje gegužinėje.' mos vedėjas Ralph Valatka.
Gegužinė bus pradėta vėliau ne , __ 0___
gu pirmiau pranešta, kad norin- į 
tieji galėtų nuvykti į ALRKF 
stovyklos pamatų pašventinimą.
Šokiams, kurie bus pradėti 3 
vai. p. p., gros Felix Stankevi
čiaus orkestras. Pradedant 4

— Ona Rainutienė, staiga su
sirgusi, grįžo iš Lincoln ligoni
nės praėjusiu savaitę. Ji nuošir
džiai dėkoja visiems ją lankiu
siems ir už gėles bei dovanas.

— Rozalija Vitkauskienė, Vin-

A. | A.

JONUI SEKIUI mirus,
jo žmonai ONAI SEKIENEI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Mikalina K u tai tie nė
Jūratė ir Kazimieras Mikalauskai
Magdalena ir Antanas Kudirkai

Dipl. agronomui

A. | A.

BALIUI ŠPOKUI mirus,
jo žmonai STASEI, dukrai GIEDRUTEI, sūnui ROMUI 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime dėl mano bran
gaus studijų ir idėjos draugo mirties.

Dr. Kazys Alminas ir sūnūs

K A

25 METŲ SUKAKTIS
Justinas ir Julija Stankai š. 

m. rugpjūčio 19 d. paminėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Jie yra seni Detroito gy
ventojai, turėję alinę ir šiuo 
metu iš to verslo pasitraukę. Ve 
dybinio gyvenimo sukakties pro 
ga artimiesiems suruošė dideles 
vaišes ir pažadėjo didesne auka 
paremti ALRKF Jaunimo Sto
vyklą.

TRUMPAI
— Stasys Kulbis, Kanados 

lietuvių skautų kapelionas, š. 
m. rugpjūčio 18 d. lankėsi Det
roite pas pažįstamus. Iš toli
mojo Montrealio čia atvežęs nau 
jienų ir linkėjimų bendriems pa
žįstamiems, iškeliavo į Clevelan- 
dą.

— Taut inių šokių grupė, va
dovaujama Galinos Guobienės, 
š. m. rugpjūčio 28 d. pasirodys 
garsioje “Riverama” programo
je. Vieta — Veterans Memorial 
Building, miesto centre, netoli 
prieplaukos.

— Kolumbo Vyčiai 74 metinį 
suvažiavimą pradėjo paradu š 
m. rugpjūčio 19 d. Detroite.

— Adlai E. Stevenson, demo
kratų prezidentinis kandidatas, 
savo rinkiminę kampaniją pra
dės Detroite, pasakydamas tra
dicinę Darbo dienos kalbą Ca
dillac Square, miesto centre.

— Stasys Stapulioais, lanky
damasis Toronte, Tėvams Pran
ciškonams paaukojo 30 dol.

— Juozas Krasauskas, prieš 
daugelį metų gyvendamas To
ronte, yra pasidarbavęs lietuvių 
katalikų tarpe. Atostogų metu 
lankėsi pas Cižūnus, Jarušūnus, 
A. Augutį, Margelius, Norušius, 
Grubevičius, Zaliaduonius, Sa- 
mulevičius, Plattus, Balnius, P. 
Kairį ir iš jų patyrė didelį ir 
nuoširdų vaišingumą. Grįžęs į 
namus su dėkingum prisimena 
savo bičiulius. St. G-kas

Ilgai ir sunkiai sirgusi š. m. gegužės mėn. 9 d. mirė neužmirš
tamos atminties mūsų brangi žmona, motina ir uošvė 

■ a. + A?
BARBORA ŽILYTĖ - GRIEŽĖ - JURGELEVIČIENĖ

Mes, likusieji reiškiame mūsų gilių juulėkų vienokiu ar kito
kiu būriu patarnavusiems velionei jos ilgos ir sunkios ligos metu; 
lankiusiems ir guodusiems nevilties dienomis; parengusienis pa
skutinėm kelionėn; suteikusiems paskutinius patarnavimus; lan
kiusiems pašarvotą, palydėjusiems į kapus, e mus užjautusienis, 
guodusiems ir stiprinusiems mūsų didžio skausmo metu: Mr. Jobu 
Povver, Mass. State senatoriui, už pareikštų užuojautų, Šv. Petro 
par. kleb. kun. P. Virmauskiui ųž gedulingas pamaldas ir paly
dėjimų į kapus; kun. J. Klimui už sukalbėjimą šv. Rožančiaus 
laidotuvių išvakarėse, A Stapuliuuiui už atsisveikinimo'kalbų prie 
kapo; laidotuvių dir. p. 1). ir P. Žaletskams už rūpestingą ir nuo
širdų patarnavimą; Brody’s Clothųig Co. bendradarbiams už gėles,

, šv. Mišių aukų ir užuojautos pareiškimų, L. S. Ramovė Bostono 
skyriui, Liet. Taut. S-gos Bostono jskyriui, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Bostono skyriui, skautų “Perkūno” valčiai, Vyr. sk. “Laz
dynų Pelėdos” skilčiai; skaučių “Birutės” draugovei, John 
Hancock Mutual e Ins. Co. hdnilradarbiam's; pp. V. K. ir 1). 
Barniams, F. ir J. Gaideliams, V., ir V. Kubiliams, I. ir K. Ne- 
uortams, V. ir KPStakučiams, O. ir A. Ščiukams, S. E. V. ir L. 
Smitams, J. ir Ai Lipams, J. ir M. Uždaviniams, J. ir O. Norin- 
kevičianis, I. B. Baškiams, I). Maleikaižei, D. Plevokaitei, A. Paš
kevičiūtei, Barbarai Drevv, Anna Hooper, Luey Moses, A. ir A. 
Vaičiulėnams Kanadoje, 1. Kubiliūnienei Philadelphijoje ir dau
geliui daugeliui ųia nesuminėtų už maldas, šv. Mišių aukas, gau
sias gėles ir nuoširdžius užuojautos ir pagiMdos‘‘pareiškimus.

Ypatinga mūsų padėka trim nepažįstamiem kitataučiam kat 
kun., kurie lankydami savas ligones aptikę velionę vienišą nevil
tyje lankė neaplenkdami, guodė, stiprino ir pagaliau suteikė jai 
gyvai paskutinius, religinius patarnavimus.

Taipgi ypatinga mūsų padėka ^lėdei .Tonui ir dėdienei Marei 
Grigūnams, atskubėjusiems net iš Niagara Kalis atiduoti velionei 
paskutinės pagarbos, o mus ne tik užjautusieins ir stiprinusiems, 
bet ir vėl, kaip anomis mūsų įsikūrimo šiame krašte dienomis, tė
viškai imrėinusiems.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ, SŪNUS IR ŽENTAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokai nuo kapinių.
Didžiausiu Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LJODĖS1O VALANDOJ 
bukit!

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

r Condltloned koplyl 
Automobiliams vMn

6840 So. Westera Avė.
7-8600 — 1-8601 
kart* <yr«n* kttooe mleato Galyaat 

koplyčių arčiau JOaų auaų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVE. 1410 S0. SOth AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

PAREMKIME LJETUVUKĄ 
RADIJO VALANDĖLĘ

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 
iki 1:30 vai. p. p. iš radijo sto
ties WPAG, 1050 kilo. “Lithu
anian Melodies” radijo valandė
lė aplanko mus lietuviška mu
zika, dainomis, pasveikinimais ir 
pranešimais. Šis radijo pusva
landis tarnauja Detroito ir a- 
pylinkės lietuviams jau daugiau 
penkių metų. Ši radijo valandė
lė tegali išsilaikyti visų lietuvių 
parama, kurią galima gauti iš 
pranešimų, pasveikinimų ir per
kant iš tų asmenų, kurie skel
biasi per radiją valandėlės metu. 
Šiaip programa išlaikoma gautu 
pelnu iš parengimų, gegužinių 
ir t.t. “Lithuanian Melodies” 
kartu su Lietuvos Dukterų Dr- 
ja buvo suruošę gegužinę, bet 
lietus ją sugadino. Todėl nu-

A. f A.

Dipl. Agronomui B. ŠPOKEVIČIUI
ankstyvai .mirus, jo žmoną Stasę, sūnų ir dukrą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

A. J. CINGAI
V. J. MALINAUSKAI

JOHN F. LIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330 34 Soufh California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9851

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC. 
3240 So. Halsted M. CAIumet 5-7252

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
vtmaa dieną ir nak- rlaoae Chicagos ir

, tį, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir
I tuojau patarnaujame

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SR0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Nainy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, HL

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St. Chicago 32,DL

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,UL

ŠT. mNTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riveraide, HL Tel. OLympic 2-5245,

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. TeL V Arda 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003|

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET V Arda 7-0781,

STEPOHAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. OBth STREET BEpvhUe 7-12131
2814 W. 23rd PLACE Vlrgtafe 7-0072,
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X Lietuviai taurės varžybo
se. Pereitą sekmadienį Chica
gos LFK “Vainutas” futbolo 
komanda turėjo rimtą savo jė
gų bandymą Illinois taurės var
žybose, kuriose pačiose pirmo- 

_ , se rungtynėse užšoko ant stip- 
LL* » raus priešininko — Chicagos

1 S. C. “Falcons”, buvusiu 1953! 
X Leonardas Benaitis, Ele- m Amerikos

/ mu
nos ir Antano Benaičių vienas mejsteriu

mėgėjų taurės

iš aštuonių vaikų, baigdamas 
karinę tarnybą, keturioms die
noms prieš išvykstant namo, 
Ft. Sheridane sunkiai susižei
dė: išėjęs maudytis į Michigan 
ežerą, kur įsibėgėjęs nuo kran
to nėrė į vandenį ir atsitrenkęs 
į seklumą ar kitą kokį daiktą 
sunkiai sužeidė nugarkaulį. Pa
guldytas Great Lakęs karių li-

Šiame susitikime, kaip ir bu
vo tikėtasi, lietuviai turėjo nu
sileisti savo varžovams gana 
nemaža pasekme — 5:0, tačiau 
ji buvo mažesnė negu buvo ti-\ 
kėtasi. Falcons komanda, kuri 
žaidžia “major” lygoje savo su
dėtyje turi du Amerikos futbo
lo rinktinės žaidėjus — Mur
phy ir Conterio, bei kelis Chi-

goninėje. Tuo pačiu laiku jo cag0B irnktinės žaidėjus. Gi 
motina, belipdama laiptais į rū- musiškiai čia dar yra n divizi- 
sį, paslydo ir puldama įlaužė joje ir nebetUri jokių žvaigž- 
porą šonkaulių. Benaičiai yra ^žių

DU SENIAUSI RESPUBLIKONAI

k

J. W. Martin, 72 m. Mass., ir Herbert Hoover 82 m., stovi prieš 
; delegatus respublikonų konvencijoj, kur sukėlė jiems dideles ova
cijas.

CHICAGOS ŽINIOS
Galėsim pažiūrėti į Marsą

Northwestern universitetas 
paskelbė, kad rūgs. 5—7 die
nomis, kada Marsas bus prie 
Žemės priartėjęs už 35,120,000 
mylių, Chicagos gyventojai ga
lės į jį pasižiūrėti per telesko
pus universiteto observatorijo
je (Dearborn vardo)t esančioje 
Evanstone. Reikia tik observa-

Kaip gaudo piktadarius
Teatras Today (Madison gat

vėj ties Dearborn) šios savaitės 
pradžioje rodė filmą, kaip JAV 
policija suranda ir išaiškina 
piktadarius, panaudodama pa
čias moderniškiausias moksli
nių tyrimų laboratorijas. Šiame 
teatre programa būna vieną va
landą ir duodama politikos,

KAS KĄ IR KUR
— Moksleiviai ateitininkai grįž

ta iš stovyklos šį penktadienį, rug
pjūčio 24 d. Autobusas sustos to
se pačiose vietcee: prie Marijos 
Augšt. mokyklos 10:30 vak va
karo, Brighton Parke 10:45 vai. 
vakaro ir Cicero 11 vai. 5 min. va
karo. Visi tėvai, kurie atvežė mok
sleivius savo priemonėm, prašomi 
iš stovyklos moksleivius atsiimti 
penktadienį 8 vai. vakara.

senosios kartos žymūs veikė
jai. E. Benaitienė ilgus metus 
buvo vyčių choro solistė, daug

Tačiau pirmame kėlinyje 
pats žaidimas buvo gana apy- 

i lygis ir lietuviai priešininkams
kartų dalyvavus radijo pro- ( sudarydavo pavojingų momen
gramose ir t. p

X Agota Viščiūtė-šuopienė, 
gyvenanti 3347 So. Lituanika 
avė., yra labai jautri lietuviš
kiems ir kultūriniems reika
lams. Prieš keletą metų atvy
kusi su šeima iš Anglijos, ne
nuleido rankų ir čia. Ten daly

torijai nusiųsti laišką, prašant sporto, madų ir kitokios nau- 
leidimo įeiti, drauge įdedant jienos iš viso pasaulio, 
sau adresuotą voką atsakymui.
Observatorija bus atdara per 
tuos tris vakarus nuo 8 vai. 30 
min. vakare. Įeiti bus galima 
tik su tais biletais. Rugsėjo 
pradžioje Marsas bus stipriai 
priartėjęs prie Žemės. Kai jis 
nuskrieja į priešingą pusę, bū
na už 235,000,000 mylių nuo 
Žemės.

— Sudriko Radijo programa.
Kiekvieną ketvirtadienį Budriko 
radijo programoje iš stoties \VH- 
FC, 1450 kil. skamba gražios lie
tuviškos dainos ir orkestro muzi
ka. Tad pasiklausykite ir šį vaka-

Sutik mane Las Vegose *
Eilėje Chicagos kino teatrų 

eina filmas "Meet Me in Las

t lių konkursą ir laimėjimus, šias 
programas ducda Juozo Budriko 
didžiulė baldų, televizijų ir auk
sinių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 So. Halsted St.

Pranešėjas
Vegas”. Labai turtingas pasta
tymas, nors filme nei ypatingos 
minties, nei fabulos nėra. Ūki
ninkaitis sutinka šokėją, su ja 
lanko Las Vegas gembliavimo 
vietas ir įvairiausias progra
mas rodančius to miesto kaba
retus. Jiedu kits kitą pamilsta. 
Atsilanko į farmą, kur skamba 
linksmos “kaubojų” dainos ir 
kur jie mikliai šoka. Įsimylėju
sieji nutaria sukurti šeimą. Tai

— IJetuvių Fronto Chicagos a- 
pygardos valdyba kviečia visus 
Chicagoje ir apylinkėse gyvenan
čiu frontininkus skaitlingai daly
vauti LF visuotiname suvažiavi
me Windsore rugsėjo 1-2 dieno
mis. Iš Chicagos išvykstama ma
šinomis rugpjūčiu 31 d., penkta
dienį, vakare po darbo. Neturin
tieji nuosavų susisiekimo priemo
nių ligi rugpjūčio 29 d. registruo
jasi pas Ireną Lozaitytę (telef. 
LUdlow 5-2629 arba pas St. Dau
nį telef. CLifside 4-6690). Turin
tieji susisiekimo priemones bičiu
liai ten pat praneša, kiek bičiulių 
galės priimti. Užsiregistruojant 
pranešama ar iš anksto rezervuoti 
Detroite ar Windsore viešbutyje 
kambarį. Kadangi suvažiavimo me 
tu vyksta Amerikos ir Kanados 
lietuvių susiartinimo diena, tad 
patartina apsirūpinti nakvynėmis 
iš anksto. To pageidauja suvažia
vimo rengėjai. Suvažiavimas įvyk
sta Norton Palmer viešbutyje 
Windsore. Suvažiavime dalyvauja 
frontininkai iš visos Kanados, De
troito, Chicagcs, Clevelando, Nevv 
Yorko, New Jersey, Waterburio, 
Bostono ir kitų vietų.

Kapitonas išsigelbėjo
, * parašiutu

Aviacijos kapitonas Howard 
W. Nelson parašiutu išsigelbė
jo iš užsidegusio sprausminio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE Maine valstybė lietuvių kalbą 

pripažino lygiateisiu mokslo da
lyku.

Mokslas prasideda 12 rugsė
jo ir į pirmąją klasę laukiama 
apie 20 moksleivių iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietų. 
Prašymai dar priimami iki 5 
rugsėjo.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos konferenci
joje, be sąjungos organizaciją 
ir veiklą liečiančių pranešimų, 
bus paskaitos - referatai: prof. 
J. Gravrogko — Krikščioniškos 
politikos uždaviniai mūsų emig
racijoje sąryšy su uždaviniais 
išlaisvintoje Lietuvoje, J. Ma
tulionio — Lietuvos laisvinimo 
problemos, Iz. Matusevičiūtės 
— Lietuvybės išlaikymo klausi
mas, ir P. Stravinsko — Tarp
grupiniai santykiai. Konferen
cija įvyksta Clevelande, Ohio. 
Jos pradžia rugsėjo 1 d. 10 vai 
ryto Lietuvių salėje, 6835 Su
perior Avenue. Konferenciją nu 

tą, kuris yra kartu su radijo ir madienį 12:30 vai. Suvažiavimo J matoma baigti rugsėjo 2 d. va- 
ypatingai tinka iškyloms ir ke- dalyviai dalyvaus IV-tos Kana- kare.
lionei, nes galima jį naudoti ir dos Lietuvių dienos pagrindi- 
automobilyje. Praėjusį šešta- niuose subuvimuose: šeštadie- 
dienį šio aparato pažiūrėti bu- ni šokių vakare ir sekmadienį 
vo susirinkę labai daug žmo- iškilmingame akte ir koncerte.

tų. Po šio kėlinio, kuris baigėsi 
2:0, mūsiškiai truputį išsikvė
pė ir pradėjo atsileisti. Tada 
“Falcons” vyrams to tereikėjo 
ir jie turėjo visišką lauko per
svarą. Ypatingai pas juos buvo

— Kanados ir JAV-bių Lie
tuvių Fronto suvažiavimas.
Rugsėjo 1—2 d. Windsore 
įvyksta visuotinas Kanados ir 
JAV-bių Lietuvių Fronto su
važiavimas. Posėdžiai bus Nor-

lėktuvo F-86D. Jisai buvo tik f°ksai, gerai pastatytas, bet

geras Amerikos rinktinės cent
ro puolėjas Murphy, kuris vie-jįon Palmer viešbučio patalpo- 

vavo Rūtos chore. Jos dukrelė nas pelnė 4 įvarčius. Į se Suvažiavimo šeimininkai,
Jūratė dalyvauja Moksleivių Lietuvių pusėje gerai vartus windsoro ir Detroito frontinin- 
ansamblyje. gynė Jonas Perkūnas, o aikš- kai, tikisi sulaukti bent dviejų

tėję geriausiu buvo Romas Ko- j šimtų dalyvių iš įvairių Kana- 
ženiauskas. Taip pat neblogai dos ir J. A. V-bių vietovių. Su-

Į Vilniaus Krašto Lietuvių 
sąjungos kvietimą parinkti au
kų knygos anglų kalba “Vil
nius Lietuvos gyvenime” išlei
dimui A. Šuopienė, nuoširdžiai 
dirbdama, surinko 50 dol. Au
kojo 7 dol. M. Luneckas, A. 
Šuopienė 5.50 dol.. St. Visčius 
5 dol. ir kiti po mažiau.

pustrečios minutės skridęs ir 
pakilęs tik 800 pėdų. Pastebė
jęs, kad lėktuvas užsidegė, jis 
paspaudė automatinį įtaisą, ku
ris jį su visa sėdyne išmetė į 
orą. Nukrito 2 .mylios nuo 
O’Hare aerodromo. Jo lėktu
vas, paskrides dar mylią, nu
krito į kukurūzų lauką ir su-

apytuščio turinio pramoginis 
filmas.

Sprogimas Prudential 
dangoraižy

Giliai rūsyje, betaisant vė
sintuvą, Prudential dangoraižy 
įvyko sprogimas, kurio metu 
sužeisti du darbininkai. Vėsini-

X A. a. Balys špokas buvo 
palaidotas antradienį Šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoje. Lai
dotuvėse dalyvavo daug velio
nies artimųjų ir kolegų agrono

sukovojo J. Linartas, T. Re- 
meikis, A. Martinkus, A. Blan- 
dis ir kt.

Šiaip ar taip, šį pirmąjį Chi
cagos lietuvių futbolininkų pa
sirodymą platesnio masto var
žybose tenka laikyti pavykusiu 
ir jiems reikia palinkėti sėkmės 
ateities susitikimuose.

važiavimo metu padarys prane
šimus Vaclovas Sidzikauskas 
“Politinė padėtis ir laisvinimo 
darbai”, Juozas Brazaitis — 
“Rezistencijai 15-ką metų” ir 
dr. Vytautas Vygantas “Gene
racijų bendradarbiavimo gai
rės”. Posėdžiai rugsėjo 1 d. 
prasidės 10 vai. ir baigsis 7 vai. 
vak. ir rugsėjo 2 d. nuo 2 v. p. 
p. iki 6 vai. vak. Be to, fronti
ninkai su svečiais turės tame

X Jonas Gradinskas, žino
mas televizijos specialistas ir 
prekybininkas, pradėjo savo 

mų. Apeigas’bažnyčioje ir ka-| krautuvėje demonstruoti patį pačiame viešbutyje bendrus 
pinėse atliko kun. dr. J. Pruns- moderniausią televizijos apara- P’etus: šeštadienį 2^val.jr sek- 

kis. Giedojo solistas Vaznelis ir
lietuvių vargonininkų atstovai.
Paskutinį atsisveikinimą agro
nomų vardu pareiškė Alf. In- 
dreika. Velionis paliko labai 
šviesų atminimą: buvo princi-
pų žmogus, taktiškas, toleran
tiškas, veiklus, religingas ir 
uolus patriotas.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos vajaus komitetas, ku
ris rūpinasi prenumeratos rin
kimu anglų kalba knygai išleis
ti dr. A. Šapokos istoriją apie 
Vilnių, kuri pavadinta “Vilnius 
Lietuvos gyvenime”, ragina ir 
primena, kad baigiantis vasa
rai visi lietuviai turi paskatinti 
savo pažįstamus tokią knygą

, mo skysčiai apdegino tuos me-
dege. Issokimas su parašiutu iš chanjkus 
lėktuvo, esančio žemiau, kaip
1,000 pėdų, paprastai laikomas Išskrenda Stevensonas 
labai nesaugiu. į Demokratų kandidatas į pre-

Albert Et 25 m^nT-ras ČU SaVaitę išskrenda į ivairias i f^7tinlnk;%““galimarireičiau”Da7- 
Aioen naynes zo m. negras JAy vietagj jau pradėdamas likti būtiną registracijos pareigą, 

kalinys kuris buvo gydomas anizuoti sav0 rinkimj
Cook Apskrities ligoninėje, iš;, ■■
jos pabėgo. Tuojau imtasi P ją' užtariant, buvo išleisti. Komu-
stropiai jo jieškoti. Už plėšimą Gaisras trąšų fabrike I matai yra pavartoje žiaunas per
.. x • X • • •- rv V u J • X - c u sekiojimo ir prievartos pnemo-jis turi būti teisiamas rugpju- Darling bendroves trąšų fab-1___

LF Chicagos Apygardos Val
dyba kreipiasi į visus Chicagos

čio 29 d. rike, esančiame 4201 So. Ash- nes, kad teliko tik keletas užsie
niečių kunigų tuose plotuose,

mų. j
X Eglutė žemgulytė baigė — Lietuvos pranciškonų va-

labai gerai gailestingųjų seserų dovybė 16 rugpjūčio Kennbunk- 
mokyklą ir vienos didelės ligo- Porte turėjo savo posėdžius, 
ninės kviečiama pradeda gai- kuriuose svarstė steigiamos 
lestinigos sese’lės darbą. Mokyk- gimnazijos reikalus ir paskyrė 
los baigimo iškilmėse ketvirta- jai mokytojus.
dienį dalyvaus brolis dr. Juo-j Mokyklos rektoriaus parei- 
zas Žemgulys, sesuo Živilė, taip gas eis provinciolas Jurgis (Sai- 
pat lnakanti gail. s. mokyklą, liušis. Mokytojais pirmajai kla- 
ir motina Leokadija Žemgulie-' sei paskirti tėv. Bonaventūra 
nė. (Tamoliūnas, tėv. Gediminas

X Liet. Vyčių ruošiamas Jočys ir tėv. Gabrielius Baltru- 
banketas įvyks šį sekmadienį, šaitis. Jie visi yra baigę Ame-

užsiprenumeruoti. Knyga do- rugpj. 26 d. Sherman batelyje rikos universitetus ir įsigiję 
misi angliškai skaitanti visuo-|Louis XVI ir Crystal kamba- mokytojų laipsnius.
menė ir ją užsisako. .. . . .nuošė. Šis banketas yra ren-j Pirmoje gimnazijos klasėje 

giamas 43-čios L. Vyčių kon- bus dėstoma anglų, lietuvių ir 
vencijos proga. . Į lotynų kalbos, matematika,

X Adv. Frank Zogas, 5735 istorija, bendrieji mokslai, ti- 
tarnybą, prieš išsiunčiant į Eu-'ig. Natoma st., tel. LU 5-7275, kybą, muzika, kūno kultūra ir 
ropą, paliuosuotas atostogų, čia gimęs lietuvis, kuris gerai kiti dalykai. Pažymėtina, kad

X Alfonsas Petrulis, Brigh
ton Park veikėjų K. ir A. Pet
rulių sūnus, atliekąs karinę

kurias leidžia namie pas tėvus 
ir draugus. Rugsėjo mėn. grįž
ta į tarnybą.

X J. .Endriukaitis, Gimimo 
Šv. Panelės parapijos choro na 
rys-solistas, neseniai išsikėlęs 
gyventi į Cicero, laimingai išė
jo iš automobilio nelaimės. Ne
toli darbovietės jo automobilis 
susidūrė su kitu automobiliu. 
Automobilis labai nukentėjo, 
bet pats liko nesužeistas.

X Nijolė Atiomėnaitė, studi
juojanti meną Chicagos Meno 
institute, išteka už baigiančio 
inžinerijos studijas Rimo Ba
nio. Sutuoktuvių apeigos įvyks 
rugsėjo 1 d. 4 vai. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, o paskiau bus ves
tuvių puota Vyčių salėje.

X Draugo redakcijoj yra 
laiškas iš Lietuvos Majauskie- 
nei Kotrynai, Aukštuoliui Pra
nui, J. Malakauskui, Onai Wai- 
chunas, Dulaičiui Simonui ir 
Agnei Norguis.

kalba lietuviškai ir dirba J. 
Kutros ir A. Norkaus įstaigo
je, neseniai nusipirko gražią 
rezidenciją ir tenai persikėlė 
gyventi.

I
X šv. Kryžiaus parapijos 

klebonijoje šio mėn. 28 d. 8 vai. 
vakaro įvyksta gausus susirin
kimas labdarių banketo reika
lu.

X Niekas nepaliks namuose
rugsėjo 3 d., nes tą dieną įvyks 
Draugo metinis išvažiavimas 
Oak darže, prie 119 st. ir Ar
cher avė.

X Barbora Rudakienė, gyv. 
Brighton Park, pergyveno sun
kią operaciją. Nors jau grįžo 
iš ligoninės, bet reikės daug lai
ko kol pilnai sustiprės.

Pianiną — spinet naudotą 
pirksiu už gerą kainą. Telefo- 
nuoti tik rugpiuČio 24 ir 25 d. 
nuo 6 iki 7 vai. vak. OLympic 
6-1870.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskit* 

‘‘DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Are., Ohieago S, HL

— Kun. Pr. Garmus, vienas 
žymiausių lietuvių kultūrininkų 
Amerikoje (nuo 1950 gyvena 
Floridoje), įvertindamas Liet.
Enciklopedijos reikšmę, jos re
daktoriui A. Bendoriui labai 
džiaugiasi L. Enciklopedijos' jų, vartojamų kūrenimui ir šil- 
leidimu, skaitydamas, kad tai dymui namo. Eksplozijos metu

Trys kalėjime du nubausti land ave7 Chlcagoje’ kdo gaiS' kur dar 1947 metais darbavosi
Y ™ 11 lin ras- Padar*s ™ostolių apie . kunigų, seseli

poąlUU $3,000 . Gaisro priežastis — i
Chicagos Susisiekimo teis- perkaitinimas fabriko masine 

mas antradienį tris automobi- rįjos kaikuriuose įtaisuose, 
lių vairuotojus nuteisė kalėji
man, o du nubaudė po $100. Vi

Dar 5 raudonųjų kalėjime
Šiuo metu Kinijos raudonųjų

si buvo prigriebti už važiavimą 
esant įsikaušus.

v e .. kalėjimuose dar yra penki kata- 
Eksplozijoje ŽUVO 5 vaikai kunigai. Buvo daugiau, bet 

Summite sprogo tankas du- paskutiniu metu, amerikiečiams

Kinijoje, komunistams užei
nant, buvo 3,276,282 pasaulie
čiai katalikai, 2,698 vietiniai ku
nigai, 3,015 užsienio kunigų, 7, 
644 vietinės ir užsienietės sese
lės. Nėra žinių, kiek vietinių Ki
nijos katalikų pasauliečių ir ku
nigų yra išžudyta bei kalinama.

vienas iš reikšmingiausių dar
bų.

— Jonas Virbalas, 52 m. am
žiaus naujas ateivis, staiga mi
rė darbovietėj rugpjūčio 20 d. 
Racine, Wis. Buvo kilęs iš Žei
melio miesto, Šiaulių apskr. 
Laidojamas šį šeštadienį 9 vai. 
iš Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios.

— Lietuvių R. K. Kunigų vie 
nybės seimai įvyks š. m. spalio 
mėn. 11 d., Hotel New Yorker, 
34th Street ir 8th Avenue, 
New York, N. Washington 
Suit. Pradžia 11 vai. ryto. Dar
bų tvarka bus pranešta nariams 
atskiru raštu.

— Juzei Nilsvytienei rugpjū
čio 14 d. poliklinikos ligoninėje 
Clevelande padaryta apendicito

žuvo Davis šeimos penki vai
kai 1—4 metų amžiaus ir sun
kiai sužeisti patys tėvai.

Polijas mažėja
Pirmadienį Chicagoje tebuvo 

15 naujų susirgimų polijo liga. 
Tai mažiausias susirgimų skai 
čius šį sezoną, rodąs, kad poh- ( 
jo liga jau mažėja.

Brangios skersgatvių 
šviesos

Ties Cermak, Canalport ir 
Morgan gatvių sankryža bus 
įtaisytos susisiekimą reguliuo
jančios šviesos, kurios kainuos 
apie $22,000,

operacija. Ligonė sėkmingai 
sveiksta rūpestingoje daktarės 
Kesiūnaitės priežiūroje.

DIENR. “DRAUGO
Metinis Išvažiavimas

Autobusų tvarkrastis į “Draugo” pikniką
Visi kurie neturi automobilių vykti į DRAUGO metinį pikni- 

I* rugsėjo 3 d. (I-ator Day) Oakd darže, prie 119th Ir Archer 
Avė., Lemont, III., gali važiuoti specialiais autobusais. Čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštį, kurį prašome įsidėmėti. 
Autobusas Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos ............11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš Sv. Antano parapija (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 2 išeina:
iš šv. Kryžiaus parapijos...............11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 8 išeina:
iš Gimimo Panelės švenč. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p. 

Autobusas Nr. 4 išeina: '
iš Sv. Jurgio parapijos.................. 11:30 vai. ryte ir 2:00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė į abi pused kainuoja 1 dol. Biletai j vieną pusę nebus 
parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai sutiks keleivius 
prie stočių. x ,

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

OAKSDARŽE
Prie N9th 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 bilėtus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dildnis 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


