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Svarus juokas - viena iš gražiausių Dievo dovano

tų buvę šaukiami smerkti Chruš 
čevą ir kompaniją, kaip dabar 
yra verčiami smerkti anuos. Ga
lima turėti apie Molotovą, Kaga- 
novičių, Malenkovą labai aiškią 
nuomonę, galima juos smerkti 
už įvairius paklydimus ir net aiš
kius nusikaltimus prieš žmoniš

tuvo vienodos, visos jos žiauriai 
tuščiavidurės.

Žmogaus nuasmeninimas
Tokiomis sąlygomis daug pa

prasčiau būtų buvę, jei iš Mas
kvos būtų atsiųsta kelios dešim
tys ar keli šimtai gramofono 
plokštelių ir jos būtų transliuo
tos per Vilniaus radiją. Viskas 
būtų buvę autentiškiau ir gal 
net įspūdingiau. Susipešė tarp 
savęs Maskvos valdovai, persi
ėmė, viena grupė padėjo nokau
tu antrąją. Na, ir paduodama iš 
pirmo šaltinio laimėtojų nušvie
timas. Bet kad subrendę vyrai, 
tūlas net jau pražilęs, augšfi pa
reigūnai, ministeriai, profeso
riai ir direktoriai rinktųsi į spe
cialius „aktyvų“ susirinkimus ir, 
kaip papūgos, kartotų Maskvos 
ponų vapaliojimus ir tuščiavidu
rius tvirtinimus — tai jau at
rodo toks žmogaus nuasmenini
mas, toks jo negerbimas, koki te
galimi tiktai po komunistinio re
žimo letena.

Asmeniškos varžytynės
Niekas laisvame pasaulyje ne

abejoja, kad tarp maskvinio pre 
zidiumo narių įvyko aštrus ki
virčas. Galima net prileisti, kad 
jis įvyko skiriantis nuomonėms 
taktikos klausimais. Tačiau ly
giai niekas neabejoja, kad gry
nai asmeniškos varžytynės dėl

Ilgos nuobodulio pasakos 
"Tiesos" puslapiuose

Mūsų korespondentas Prancūzijoje 1
PARYŽIUS, Prancūzija. — Ryšium su vadinamos „antiparti

jos“ sąmokslo atidengimu Maskvoje, teko labai atidžiai perskai
tyti pasiekusius Paryžių tris „Tiesos“ numerius — liepos 5, 6 ir 
7 d. d., kuriuose du vedamieji paskirti tam klausimui ir ištisi pus
lapiai prirašyti partinių aktyvų susirinkmų santraukų.

Perskaičius tas ilgas nuobodu
lio pasakas man pasidarė didžiai 
liūdna ir skaudu.

Mane apėmė, kaip pas mus 
žmonės sakydavo, svetima gėda.
Gėda už tuos paprastus žmones, 
kuriuos pirmieji išstūmė į kal
bėtojus, kad būtų panašiau į 
„liaudies balsą“, „liaudies pa
smerkimą“ tų antipartiečių —‘ kurną ir prieš žmoniją, kaip Sta- 
Malenkovo, Molotovo, Kagano-1 lino bendrininkus, bet joki parti- 
vičiaus. Visos kalbos ligi kok- niai aktyvai neįtikins nė vieno 

nepriklausomai galvojančio žmo 
gaus, kad jie buvo blogesni ko
munistai, blogesni partiečiai, 
kaip Chruščevas ir kompanija. 
Tos rietenos, tos varžybos tarp 
Maskvos valdovų teparodo vie
na, kad nėra vienybės, nėra su
tarimo tarp jų. Todėl visi tvir
tinimai apie „monolitą“, net gi 
prisikeliant iš karsto Leniną, yra 
grynas lėkštus tuščiažodžiavi
mas, kurio turėtų gėdytis rimti, 
turį bent kiek savigarbos vyrai.

Laisviesiems Vakarams, žino
ma, daugiausia tuos pasikeiti
muose Maskvoje rūpi klausimas: 
ar iš jų iškils koks pakitimas 
tarptautiniuose santykiuose, ki
taip tariant Sovietų Rusijos už
sienio politikoje?

Profesoriaus žodis
Į šį klausimą dienraščio „Le 

Figaro“ bendradarbis, College de 
France profesorius, Raymond 
Aron atsakydamas, rašo: „būtų 
klaida, artimiausioje ateityje, 
laukti betkokio rimto pakitimo 
užsienių politikoje. Chruščevas 
buvo šalininkas susitarimo su 
Gomulka, bet jis taip pat buvo 
— o jo sąjungininkas maršalas 
Žukovas dar labiau — šalininkas 
represijos Vengrijoje... Kiek tai 
liečia Europą, diplomatinės no
tos, viešos kalbos, pasikalbėji
mai su užsienio ambasadoriais 
nepalieka jokios abejonės: jo- 

valdžios ir įtakos tuose kivir- ^ios derybos neįmanomos dėl Vo 
čuose suvaidino patį svarbiausią ^ietijos sujungimo, kas reiškia iš 

viso dėl Rytų Europos santvar
kos. Kaip Stalinas ir Molotovas, 
Chruščevas supranta taikingą 
sambūvį neišsprendus europinių 
klausimų arba, kitais žodžiais, 
status quo pagrindu... Chrušče- 
vo diplomatinė kalba, rytoj kaip 
vakar, susidės iš įvairių elemen
tų: pakartotinių ir garsiažodiškų 
taikaus sambūvio pasiūlymų, ne
išvengiamos kapitalizmo mirties 
pranašavimų, draugystės su mu
sulmonų tautomis, kurstomomis 
sukilti prieš Vakarus, piršimo. 
Ar prie to dar prisidės ar ne pa
siūlymai sukviesti viršūnių kon
ferencijos — tai yra nereikšmin
ga smulkmena“, — baigia Ray
mond Aron.

Nikita Chruščevas 
valgė ledus ir

vaidmenį. Per vieną plauką iš tų 
kivirčų neišėjo laimėtojais Ma- 
lenkovas, Molotovas, Kaganovi- 
čius ir Šepilovas. Ar pagalvojo 
tie visi partinių aktyvų smerkė- 
jai, kad tokiu atsitikimu jie bū-

JoMeph Jacobu, iš Atantla, Ga., 
The United Textile Workers pieti
nės unijos direktorius, liudydamas 
senato komitetui, kuris tiria ra- 
keterius Washingtone, apkaltino 
AFL - CIO prezidentą George Mea- 
ny, kad jis priešiškai nusiteikęs 
prieš du augštus unijos pareigū
nus. (INS)

KALENDORIUS
Liepos 25 d.: šv. Jokūbas; lie

tuviški: Mangirdas ir Aušra.
Saulė teka 5:37, leidžiasi 8:17. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau.

Nesirengia kviesti

Žukovą į JAV
WASHINGTONAS, liep. 24.— 

Prezidento Eisenhovverio pareiš
kimas spaudos konferencijoje 
apie maršalą Žukovą sukėlė au
drą JAV kongrese ir labai nepa
lankių vertinimų Europoje. Pre
zidentas Eisenhoweris Žukovą 
pavadino garbingu vyru.

Baltieji Rūmai paaiškino, kad 
jie visai nesirengia kviesti Žuko
vo į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

gere sampaną
MASKVA, liep. 24. — Lenki

jos ambasadoje Maskvoje praė
jusį pirmadienį paminėta 13 me
tų komunistinės valdžios prime
timo lenkų tautai sukaktis. Prieš 
13 metų komunistai Liubline pri 
metė savo valdžią Lenkijai.

Lenkijos ambasadoje buvo pri 
ėmimas - vaišės. Nikita Chrušče- 
vas pasakė, kad jis esąs paten
kintas nauja Lenkijos politika, 
kurią praėjusiais metais pradėjo 
Vladas Gomulka, kalintas Stali
no režimo metu už neklusnumą 
Kremliaus įsakymams.

Nikita Chruščevas 5, kartą 
„vodką“ pastūmė į šalį; valgė 
ledus (ice cream) ir gėrė šam
paną.

Ir Nikita Chruščevas šį kartą 
leido daugiau pasireikšti Sovie
tų premjerui Bulganinui, kuris 
trumpą kalbą pasakė, kurioje 
pažymėjo, kad Sovietų — Lenki
jos santykiai išsivystė palankia 
kryptimi nuo praėjusių metų 
spalio mėn., kai Gomulka buvo 
išrinktas Lenkijos komunistų 
partijos galva—generaliniu sek
retoriumi.

• Alžirc dabar yra 9 milionai 
musulmonų. A p s kaičiuojama, 
kad per 30 metų jų bus 18 mil.

10 vyrą žuvo
HONOLULU, liep. 24.—„Nep

tūne“, sargybinis bombonešis, 
vakar sprogo ir nukrito 300 yar- 
dų nuo Barbers Point laivyno 
stoties. Dešimt vyrų, buvusių 
lėktuve, žuvo.
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EGIPTAS PARODE savo karinę pajėgą Kairo mieste, minint penkerių metų revoliucijos sukak
tį. Prieš penkerius metus karalius Farukas buvo revoliucinio sąjūdžio pašalintas iš karališkojo 
sosto. Revoliucinės sukakties proga Egiptas parodė įvairius ginklus, pirktus iš sovietų ar jų 
satelitų. (INS)

Infliacijos Mirė inžinierius B. Sližys
klausimu Brboklyno mieste, N. Y.

LONDONAS, liep. 24. — Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas kreipėsi per radiją 
į tautą, kad padėtų kovoti su au
gančia infliacija. Jis kalbėjo, kad 
vyriausybė yra susirūpinusi, ar 
ji gali sustabdyti kainų kilimą, 
ar ji gali išlaikyti kainas pasto
vias, nemažindama dabartinio 
tarnautojų skaičiaus. Macmilla
nas nurodė, kokių priemonių tam 
griebiasi vyriausybė. Tai pinigų 
suvaržymas naujiem planam, o 
taip pat naujų darbų pristabdy
mas. Tačiau viena vyriausybė ne 
galėsianti nieko padaryti be pa
čių gyventojų talkos. Gyventojų 
talka infliacijai nugalėti turi 
reikštis dviem būdais — padidin
ti gamybos produktingumą ir pa
didinti taupymą.

Macmillanas pažymėjo, kad 
infliacija reiškiasi jau Jungtinė
se Amerikos Valstybėse ir Ka
nadoje. Tai esąs ekonominio iš
siplėtimo vaisius.

Boyle išrinktas
vieton Bowler

WASHINGTONAS, liep. 24.— 
Kongresmanas Boyle (D., III.) 
vakar atsistatydino iš atstovų 
rūmų teisminio komiteto ir bu
vo išrinktas į sąmato paskirsty
mo (apropriaci jos) komitetą, 
vieton •mirusio kongresmano 
Bovvler (D., III.). Vieton Boyle 
teisminiame komitete išrinktas 
kongresmanas Montoya (D., N. 
M.).

BROOKLYNAS, N. Y., liep. 25. — Brooklyne liepos 20 d. 
mirė inžinierius Balys Sližys, buvęs Lietuvos krašto apsaugos ir 
susisiekimo ministeris, Klaipėdos uosto direkcijos pirmininkas. 
Velionis buvo gimęs 1885 m.

lapkričio 13 d. Anykščių vai.,
Utenos apskr. Baigęs Liepojos 
gimnaziją 1904 m., įstojo į Ry
gos politechnikumą. Jau nuo 
gimnazijos laikų dalyvavo slap
toje lietuviškoje v^ialoje, Vil
niaus Didžiojo Seimo 1905 m. 
dalyvis, skleidęs seimo mintis 
kaime ir raginęs griauti rusų 
valdžią. Rusų žandarų persekio
jamas pabėgo į užsienį ir, atsi
dūręs Austrijoje, Liovė baigė po 
litechnikumą 1912 m., gaudamas 
inžinieriaus diplomą. Tais pa
čiais metais grįžo į Lietuvą ir 
vėl pateko žandarams, buvo me
tams nuteistas tvirtovės kalėji
mo. Prasidėjus I Pasauliniam ka 
rui, buvo mobilizuotas į rusų ar
miją, komandiruotas į Irkutsko 
karo mokyklą, kurią baigė pir
muoju 1915 m.
Įstojo savanoriu į besikuriančią 

Lietuvos kariuomenę
Į Lietuvą grįžo 1918 m. ir bu

vo paskirtas Utenos apskrities 
viršininku. 1919 m. įstojo sava
noriu į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę ir buvo paskirtas 
krašto apsaugos ministerijos in
žinerijos skyriaus viršininku. Iš 
to skyriaus ilgainiui išaugo Lie
tuvos kariuomenės inžinerijos 
daliniai ir aviacija. Į pulkininko 
leitenanto laipsnį pakeltas 1925 
m.

Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nįsteriu buvo 1922 - 24 m. Iš pa
grindų perorganizavo kariuome
nėj dislokaciją, pakėlė apmoky
mo lygį. Prie jo buvo atvaduo
tas Klaipėdos kraštas.

Išplėstas Klaipėdos uostas

Paskutinis britų 
karinis vadas

pasitraukė Pakistane
KARACHI, Pakistanas, liep. 

24. — Oro pajėgų vicemaršalas 
A. W. B. McDonald, vadovavęs 
Pakistano oro pajėgoms, pasi
traukė iš vado pareigų. Jo vieton 
paskirtas vicemaršalas Asghar 
Khan, pakistanietis. Jis bus Pa
kistano oro pajėgų vadas. Dabar 
jau nebėra nė vieno brito vado 
nė vienoje Pakistano karinėje 
pajėgoje.

Chicagietis nukentejo 
nuo komunistinių

agentų Indonezijoje
KARACHI, Pakistanas, liep. 

24. — „Teisingumas yra miręs 
Indonezijoje“, — pasakė Lucien 
Zamorski, Chicagos Fordo fon
do studentas, atvykęs į Karachi. 
Zamorski du mėnesius buvo už-

Susisiekimo ministeriu buvo darytas i kalėjimą Halmahera 
nuo 1924 iki 1926 m. Pradėta,8alnJe’ Indonezijoje.
Amalių — Telšių — Kretingos I Zamorski, 32 m., šiandien pa- 
— Klaipėdos geležinkelio linijos pasakojo laikraštininkams, kiek 
statyba, pradėtas statyti šven- Jam vargti Indonezijos ka- 
tosios uostas. Nuo 1927 iki 1934 (Įėjime.
dirbo plentų, vandens, kelių ir) Zamorski pasakė, kad raudo- 
pašto žinyboje, nuo 1934 iki' nosios Kinijos agentai ir proko- 
1939 — Klaipėdos uosto direk- imunistiniai pareigūnai apkaltino 
cijos pirmininkas. Jam vadovau- Į jį priėmimu pranešimų slaptu 
jant, sumodernintas ir išplėstas priimtuvu ir teikimu ginklų su- 
Klaipėdos uostas. .kilėliams.

Buvo apdovanotas Vyčio Kry-' Komunistų agentai neleido 
žiaus ir Gedimino ordinais, Lat- jam susitikti nė su vienu Jungti- 
vijos vyriausybės Trijų žvaigž-nių Amerikos Valstybių amba- 
džių ordinu. Iš Lietuvos pasi- sados asmeniu. Komunistai in- 
traukė 1944 m., kurį laiką gyve-j ternavo Zamorski, kad jie nega
no Heidelberge ir buvo komiteto Įėjo rasti jokio kaltinimo prieš 
pirmininku. Į JAV atvyko 1949 jį.
m. Zamorski Indonezijoje studija-

Palaidotas. vakar, liepos 24 vo kalbas. Ir pagaliau vėl išvydo 
dieną. laisvę.
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Pasakė Pijus XII garsiam
JAV komikui Red Skeltonui

VATIKANAS. — Popežius Pijus XII priėmė audiencijoje 
Red Skeltoną su visa šeima. Kaip žinoma Skeltono 9 metų sūnus 
Ričardas serga leukemija ir netrukus turės mirti.
Prieš vaikui mirštant, tėvas ■

nutarė pakeliauti su juo po pa
saulį ir parodyti jam pasaulio 
įžymybes.

Skeltonų šeimą popiežius Pi
jus XII priėmė praėjusį sekma
dienį, atidėdamas į šalį kitus dar 
bus. Jis priėmė juos privačiame 
kabinete, prie mahogany stalo, 
prie kurio sėdasi tik karaliai 
vyskupai ir valstybės vyrai. R i 
čardą popiežius Pijus XII pasi
sodino savo kairėje, o jo seserį 
Valentiną, 11 metų, dešinėje. Čia 
pat buvo ir tėvas su žmona Ge- 
orgia. Audiencija užtruko 30 mi
nučių. Su vaikais popiežius kal
bėjo apie viską, bet neprisiminė, 
kad Ričardui reikės mirti leu
kemija. Daug jie kalbėjosi apie 
jų mokyklos darbus. Vaikai, nors 
patys nebūdami katalikai, lanko 
parapinę mokyklą Los Angeles, 
Calif. Sakoma, kad Ričardas 
dabar norįs priimti katalikų ti
kėjimą. Nors apie ligą Pijus XII 
neužsiminė, tačiau vaikams pa
sakė: „Kai kurio šeimos nario 
gyvenimas baigiasi, tai šeimos 
nariai nėra perskiriami. Šeima 
visada pasilieka kartu amžina
jame gyvenime su Dievu“. Ri
čardui jis davė sidabrinį popie
žiaus medalį.

O tėvui, garsiam komikui Skel 
tonui, popiežius pasakė: „Šva-i 
rus juokas yra viena iš gražiau
sių Dievo dovanų žmogui“. Tai 
pasisakė Skeltonas laikraštinin
kams.

Kalbėdamas su laikraštinin
kais Red Skelton buvo labai su
sijaudinęs. „Tai buvo labiausiai

Sąjungininkai matė
atomo sprogimą

YUCCA FLAT, Nev., liep. 24. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės šiandien išbandė atominę 
bombą žiūrint civilinės apsau
gok stebėtojams iš draugiškų už
sienio valstybių.

Dešimties užsienio valstybių 
civilinės apsaugos pareigūnai ste 
bėjo atominės bombos sprogdini
mą.

jaudinantis dalykas, ką aš bet- 
kada turėjau gyvenime“, — pa
sakė jis. „Tai buvo švariausias 
jausmas, kurį aš betkada jutau. 
Atrodė lyg tai buvo pasivaikš
čiojimas po kambarį, pilną gė
lių“.

; Suseke šnipų 
lizdą Vokietijoj

BONNA, Vokietija, liep. 24. 
— Vakarų Vokietijos saugumo 
pareigūnai areštavo 68 metų 
našlę, kuri įtarta šnipinėjusi ko
munistų naudai savo viešbutyje.

Vakarų Vokietijos saugumo 
pareigūnai areštavo Mrs. Char- 
lotte Wallbruch, kai buvo suras
ti mikrofonai po grindimis vieš
bučio kambariuose, kuriuose ap
sigyvendavo užsienio diploma
tai.

Šnipinėjimo bylos svarbiausia 
figūra Gerhard Roller, 33 metų, 
architektas iš komunistinio ryti
nio Berlyno, pabėgo į Rytus.

Finansiniai sunkumai
Viešbučio savininkė Wallbruch 

prieš dvejus ar trejus metus pa
teko į finansinius sunkumus. Ko 
munistų šnipų organizacijos va
das Ernst Wollweber pasiūlė 
viešbučio savininkei pinigų, kad 
mažas privatus viešbutis būtų 
paverstas vasarnamiu Bad Go- 
desbergo priemiestyje. Tai buvo 
puiki vieta suvilioti sostinių 
diplomatus. Viešbutis buvo per
taisytas ir ten susuktas šnipų 
lizdas, kurį prižiūrėjo našlė 
Wallbruch.

Jos svečių tarpe buvo diploma
tai iš Britanijos, Olandijos, Pa
kistano, Jugoslavijos ir Afganis
tano.

Po grindimis buvo mikrofonai, 
kurie užregistruodavo ką kalbė
davo diplomatai, apsistoję vasar 
vietėje - viešbutyje.

Našlei Wallbruch taipgi buvo 
pavesta sekti Vakarų Vokietijos 
kanclerį Adenauerį, kurio rezi
dencija yra netoli to viešbučio, 
kuris buvo paverstas šnipų lizdu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Maskvos radijas kaltina Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad jos smarkiai padidinusios „špionažo, sabotažo ir subversyvinę 
veiklą prieš Sovietų Rusiją. Tai buvo pirma tokia Maskvos „graž
bylystė paskutinių mėnesių laikotarpyje. Ar tik Maskva nesiren
gia suvaržyti JAV diplomatų ir kitų vakariečių keliones Sovietų 
Rusijoje.

Sovietų ambasadorius Vakarų Vokietijai Smimov staiga 
išskrido lėktuvu iš Bonnos į Maskvą. Sovietų premjeras Bulganin 
ir komunistų caras Chruščev planuoja aplankyti Rytų Vokietiją 
rugpjūčio mėnesį. Politiniai stebėtojai sako, kad Bulganin ir 
Chruščev busimasis vizitas yra dalis sąmokslo nugalėti kanclerį 
Adenauerį Vakarų Vokietijoje rinkimuose šį rudenį. Rytų Vokie
tijos komunistai pakartotinai kalba vakariniams vokiečiams, kad 
jie turį nugalėti Adenauerį, jei nori sujungtos Vokietijos.

— Iranas tariasi pirkti 10 naftos tanklaivių iš Japonijos. 
Taip pat du olandų statyti tanklaiviai greitai bus atgabenti į Iraną.

— Jugoslavija giria valstybės sekretoriaus Dullee pasakytą 
kalbą praėjusį pirmadienį nusiginklavimo klausimais.

— JAV ir Belgija nutraukė orinių kelionių derybas po to, kai 
JAV atmetė Belgijos prašymą dėl naujo kelio į San Francisco. 
Privačios oro linijos priešingos planui.

— Dvi didelės Argentinos elektrinės jėgos kompanijos šių 
metų pabaigoje išeina iš verslo. Abi firmos yra palaikomos Euro
pos kapitalo.

— Raudonosios Kinijos radijas vakar pranešė, kad daugiau 
kaip 2,600,000 kaimiečių ir kareivių kovoja su didžiausiais kelių 
upių potvyniais. Du didžiausi potvynio centrai yra šantungo ir 
Honano provincijose. Nepaprastai didelės liūtys patvindė ketu
rias upes. Dideli žemės plotai apsemti.
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Šiame darbe tėvai vaidina patį tai paskaitose, minėjimuose ir 
svarbiausią vaidmenį. Ar jie ge pan. Jie niekuomet nesutiks įei

ti į valdybą, tačiau visuomet su
gebės jos darbus kritikuoti. Tai

rai atlieka savo rolę?
Studentiškas pasyvumas

mūsų ateitininkiškoje šeimoje.
__  Tačiau ir jame pasitaiko dulkių.

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, 111. Viena jų _ pasyvumas.
Tai liga, kuria suserga nevienas 
studentas. Sunki liga, nes ne
lengvai pagydoma.Apie senuosius ir jaunuosius

Sakoma, jog su žmogaus am
žiumi auga ir jo atsakomybė. 
Tad sendraugiai neša didžiausią 
atsakomybę, šį kartą trumpai 
pažvelkime į vieną tos atsako
mybės dalelę — sendraugius ir 
jų vaikus. Na, čia ir nukalbėjo 
žmogelis, pasakys nevienas. Ra
šyti apie sendraugius ir jų vai
kus! O kodėl ne apie ką nors 
kita?

Taip, sendraugių atsakomybė 
yra didelė, ypatingai jų santy
kiuose su savo vaikais. Bijome, 
jog sendraugiai ir čia pradeda 
šlubuoti. Neliesime čia ateitinin 
kiško gyvenimo. Norime tik 
trumpai priminti tėvų pareigas 
vaikams, kiek tai liečia lietu
vybę. Jau daugelis asmenų pa
stebi, jo gtėvai suteikia geriau
sias sąlygas vaikams nutautėti. 
Kalbame rimtai. Ar mokykla,

pasyvūs Šia liga serga
Dažnai tenka susidurti su stu nevienas s&Aentas at-kas. 

i deniais. Tenka pripažinti, jog i HO ». .
tai pala judriausias elementas Vertėt1' »"Pr“U’ J“? or«an'-

— Kodėl tarp gyvulių daug 
mažiau ligonių, negu tarp žmo
nių?

— Todėl, kad šimtui gydy
tojų išpuola tik vienas veteri
naras.

tikimai tarnauti Dievui ir tė
vynei. Kyla klausimas, kur ei- 
ftame? Ne, jau pradeda kilti 
mintis, kur nuėjome? Dažnai pa 
dėtis yra blogesnė, negu mes 
manome. Ar neskaudu matyti 
ateitininko daktaro ar inžinie
riaus sūnų ar dukrą sunkiai be
kalbančius lietuviškai? Dar liūd 
niau, kuomet tas pats sendrau
gis atveža vaiką stovyklon ir 
prašo išmokyti jį lietuviškai kal
bėti. Ar taip yra atsidėkojama 
savo tautai, savo mokslo įstai
goms, kurios šiuos sendraugius 
išleido pasaulin?

zacija tiek* sėkmingai veiks ir 
dirbs, kiek jos nariai įdės pa
stangų. Aišku, kad niekuomet 

I visi negali valdybosna patekti, 
negali visko atlikti. Bet kiekvie
nas privalo bent maža darbo da
lele prisidėti prie organizacinio 

!darbo. Tol, kol savo tarpe tu
rėsime tik pasyvių narių, tol ne
pajėgsime pasiekti augštumos. 
Reikia tokius narius paraginti, 
padėti jiems iškilti iš kasdieniš
kumo. Valdybos galėtų pasikal
bėti privačiai su tokiais asme
nimis, pasitarti, išsiaiškinti. Gal 
tokiu būdu mes įstengsime juos 
išjudinti ir pribudinti.

Visuomet ateitininkija buvo 
aktyvi, stovėjo pirmose eilėse. 
Tą poziciją turime ir dabar iš-

Kaikas pradeda bijoti, jog 
studentai ateitininkai darosi ma 
sės organizacija. Gal ta baimė 
ir nėra pilnai pagrįsta, bet fak
tas, kad turime nemažai narių, 
kurie organizacijoje yra tik tam, 
kad iš jos gautų, o ne ką nors 
duotu. Jie susirinkimuose sėdi, 
klausosi, tačiau diskusijose ne
dalyvauja. Jie dažniausiai netu
ri laiko ką nors atlikti, nes kiti 
darbai juos spaudžia. Jie nepa
jėgia sumokėti nario mokesčio, 
nes pinigus visuomet palieka na-' laikyti. Kartais tai pareikalaus 
mie. Juos labai dažnai gali ma- ir nemažos aukos, bet pareigos 
tyti įvairiuose šokiuose, bet re- turi būti atliktos. R. V.

S 0 P H I E B A K C U S
RADIO PROGRAMA

IS WQEP stoties — Bangą 1891 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—* y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.vD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryto 
SESTAI) 8:80 Iki 9:80 ryte 

HERMAI). 8:30—0:80 y. r. M stotie*) 
WOPA — 1400 UI.

1169 So. MAPLKWOOD AVĖ. 
Chicago 29. 1,1. HEmlock 4-2418

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 8-1881

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

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

iYTOJAS IR CHIRURGĄ.' 
iP’iVIB <»TD*’t'OJAS)

8925 59th Street
Vai. Pirniad., antrad., ketvirtad. ,r 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopr<la» - l*rouvutaa

Araratat-Proteaal. Med. ban 
d) tai. Hpec. pagal ba kojon: 

(Arch SupportH) Ir t. t.
I Vai 9-4 ir 6-6. SeStadteulala 9-)
I OR,'MOPEDUOS TECHNIKOS IAB

2860 W. 63rd St.. Chicago 29, Ui
Tel. Pltuapect 6-5084

Ačiū Dievui, kad tokių pavyz
džių nėra daug. Tačiau jų yra. 
Vertėtų sendraugiams rimtai pa 
galvoti ir pajieškoti kelių šiai 
skaudžiai problemai išspręsti. 
Ligšiol sendraugiai daugiausia 
gynėsi ir mažai darė. Dabar bū- 

organizacija arba kuri nors sto- tų geras momentas pradėti veik

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Generalie kontraktoriua nau
jų namų atatybal, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patya 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavimal neino 
karnai.

I

i!

I
)° u

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Re«. 1634 8. 49th Avė., Cicero

vykia pajėgs vaiką išmokyti lie
tuviškai, jei to nedaro tėvai?

Gink Dieve, sušuks mūsų vy
resnieji, taip nėra. Tai tautos 
išdavimas. Bet ar paklausiame 
savęs, kiek kartų tą tautą išduo 
dame, nesudrausdami savo vai
kų ir leisdami jiems kalbėti sve
tima kalba ? Kiek kartų mes 
vaiką geriau išsiunčiame gat
vėn, vietoje praleidę su juo vie
ną kitą valandėlę? Ir tai vis 
todėl, kad esame labai nuvar
gę. Argi nesidžiaugiame, kad 
mūsų vaikai kalba angliškai be 
akcento, nors tuo pačiu metu 
tas vaikas sunkiau paverčia lie
žuvį lietuviškai? Ar ne dažnai 
mes jam užsukame televizijos 
programą ir leidžiame jam žiū
rėti, o lietuviškos knygos net 
nesistengiame jam parodyti?

Liūdna, matant tokius pavyz
džius. Dar liūdniau, kai taip da
ro ateitininkai sendraugiai, po 
Kristaus vėliava pasižadėję iš-

ti. Tol, kol neveiksime, negali
me ir skųstis. Pirma pabandy
kime, o tik paskiau kalbėkime. 
Neleiskime ateitininkų vaikams 
palikti savo tautos kamieną.
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TELEVIZIJŲ
IŠPARDAVIMAS

Pasinaudokite reta proga dabar pi
giai įsigyti TV aparatą, nes mums 
reikia paruošti vietą nauliems 1958 
m. modeliams.

ATEIKITE ĮSITIKINTI TV 
APARATŲ NUPIGIN1MU

Instaliacija ir garantijos veltui

TCLEVISIOn
Csales- Service)

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
8321 S. Halsted — CLiffslde 4-5865 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniais 9—9

Didžiulis Išpardavimas!

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.I

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
kaip H. Seigan dėl persikėlimo { kitas patalpas nupigino: kainas 
kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

Pasinaudokite šia proga ir būtinai aplankykite jų krautu
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

I-aike šio didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1985 M.

Mes visados esame pasiruošę Juiuą patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMiAK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

Atliekame dideliu*. ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

"SįMflSIĄS MMjSIų™
“ lA TOLI IR ARTI

NAUJI OIDUI TROSAI-NAUJAUSI KNAUSTMO tRANKfA!
UStį METŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNA AMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel UAIbook 5-9909

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONDGRAPHAI — 1058 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% 1
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tsl. CA 5-7202

PARDUODAME IR TAISOME

Ii ARTI IR TOLI BAx*DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UL WAlbrook 5-8063

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal aualtarlma 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kaadlan išskyrus trečiad. tr
šeštad

Res. tel. GRovehlll 6-5603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
- GERKLES LIGOS 

- Pritaiko akinius —
6822 South VVestern Avenue 

• ai. kasdien 10-12 vai h 7-9 vai 
>ak šeštadieniais 10-. vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3220 
Res telef. YVAlbrook 5-5076

Kasdien 1 8 Vai Ir <1-8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Ik) 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 1 
neatsiliepia, šaukite K Edzte S-':M6> j

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer 4ve
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 » j 
Vali pirm antr ketvlrt 6 H 80 v

Trečiad tik susitarus.

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

K(TT)IKI<; IR VAIKŲ LIGC
SPECIALI STB

7158 South ŠVeetcrn Avenue
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai rvto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

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

DR. A. M A C I 0 N A S
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 8-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Atostogose iki rugp. 1 d.

drTjulija MONSTAYIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien inuo 6 v. v. iki 9 v. v?ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — Pl’llman 5-6766 
Buto - - BEverly 8-8946

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tcL REUance 5-4410 

Rezld. telef. GRoveblU . 6-0617
Valandos: 1-8 p m., 6-8

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. Ir ŠeStad .pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-2806 
tteilden<;UoH: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We«t 47th Street 
(Kampas 47tb tr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad nuo 2 iki 6 vai., tšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
ofisai 20 Nortb Wacker Drlve
<C1vlc Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. Ctntral 6-2204 

5002 Weet IHth Str., Ciceru
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall S-O050
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

K.-zld tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
0YT>7*T0JAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. l’Rosjiect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vsl popiet ir sulig susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

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

Unlveraal Savlnga and Loan Aanoeiatlon užtikrina aaugnmą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
610,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

< Kampas 47-tos Ir Daman Avė ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: VVAlbrooU 5-S04S

"■ .1 ofiso HE.4-5849 rea. HE.4-2S24
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 7l8t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.______________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenae 
Ohlcago 20, UI 

telefonas REpublIo 7-4000 
Beatdenda: GRoveblU 0-8181

pasimatymai pagal sutartlea

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0088. 

Reztriend don tel. BEverly 8-8844

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71at Street
(71-oe ir Cnmpbell Ata. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1164 
ftealdencljoa — RTcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv«)

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LTETT’VTH GYDYTOJAS)
2500 Weet OSrd Street

VAI. kasdien nuo 3—4 p p Ir 7:1» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonaa GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPFCTATJSTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.

M39 W. ICarųnetts Boed

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

Tel. ofiso HF. 4-2123, rez, Glb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS >
CH1RITRGAS

2454 West 71st Street
(71»f Ir Campbell Avė.)
Atostogose iki rugpjūčio 

l-mo’S dienos

Tel ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 Sonth Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-0400
R<‘zid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAšKEVItlUS
(Vaškevlčiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien l-S p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

TeL ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory S-0747

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlflmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4040.

Namų — CEdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.IAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.
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POLITIKAI RENGIASI
Sekant JAV Kongreso sesijos eigą, aiškiai matyti, kad, dis

kutuojant įvairius įstatymų projektus, laikomasi tam tikro at
sargumo, turint galvoje būsimus 1958 m. kongresinius ir net 
1960 metų prezidentinius rinkimus. Nenorima nusikalsti bal
suotojams. Ypač yra įdomu sekti politiką tų, kurie pretenduo
ja būti kandidatais į prezidentus. Tokiais yra Senato daugumos 
vadas šen. Johnsonas, demokratas, ir Senato mažumos vadas 
šen. Knowlandas, respublikonas. Jiedu labai gudriai laviravo 
svarstant civilinių teisių įstatymo projektą. Nė vienas, nė ant
ras nenbrėjo įsipykti pietinių valstybių balsuotojams, o taip 
pat nenukrypti nuo šiauriečių nusistatymo.

Kalbant apie 1960 metų rinkimus, pravartu turėti galvoje, 
kad ir respublikonų, ir demokratų partijose atsiranda naujos 
galimybės pastatyti naujus žmones kandidatais į prezidentus 
ir viceprezidentus. Aišku, kad respublikonai p. Eisenhowerio ne- 
bestatys, nes konstitucija jau draudžia kandidaduoti trečiai ka
dencijai. Pagaliau ir jo amžius, ir sveikata atsistotų ant. kelio 
jo kandidatūrai. Tuo būdu respublikonai jieškos naujo kandi
dato. Toli jieškoti nereikės. Senatorius Knowlandas jau aiškiai 
reiškiasi, kaip kandidatas. Jis 1958 m. kandidatuos į Kalifor
nijos gubernatorius, kad lengviau būtų prisimušti į preziden
tinius kandidatus. Būdamas gubernatoriumi, jis mano galėsiąs 
kontroliuoti konvencijoje visus Kalifornijos atstovus.

Šen. Knowlandas stiprų konkurentą turi dabartinio vice
prezidento Nixono asmenyje, kuris vis daugiau patyrimo įgyja 
ir užsienio politikos reikaluose, ir krašto vidaus dalykuose. Bent 
šiuo metu jis yra popularesnis, negu Knowlandas, gub. Knight 
ar kuris kitas žymesnųjų respublikonų.

Kaip atrodo, respublikonai 1960 metų rinkimuose ir be Eisen- 
hovverio turės gerą pasirinkimą nominuoti stiprų kandidatą.y
; Panaši padėtis yra ir demokratų partijoje. Gal ji tik tiek 

skiriasi, kad tuo tarpu dar nėra pas demokratus išpopularlntų 
kandidatų, kaip pas respublikonus. 1952 it 1956 metų kandida
tas Adlai Stevensonas tikrai nebekandidatuos. Jei ir kandida
tuotų, vargu ar galėtų laimėti nominaciją. Bent šibo tarpu dau
giausia kalbama apie šen. Johnson kandidatūrą. Bet ir jis nebus 
vienas. Atsiras jų daugiau. Todėl demokratų partijos kandidatų 
lenktynės prieš konvenciją bus gyvesnės ir įdomesnės, negu pas 
respublikonus. . _

Kadangi ir vienoj, ir kitoj partijoj atsiras po kelis kandi
datus ir tarp jų bus nemaža kova, todėl partijų vadai jau dabar 
galvoja, kad kandidatams nominuoti konvencijas reikia sušaukti 
bent du mėnesius prieš rinkimus. Esą reikalinga daugiau laiko 
pasiruošimui ir kandidatų išpopularinimui. Prieš 1956 metų rin
kimus buvę permažai laiko.

Taigi rengiamasi ir politikuojama. Tas viskas gerai. Tik 
svarbu, kad šitokiais politikavimais ar rengimaisis rinkimams 
nebūtų pažeisti valstybiniai reikalai, kad Kongresas ir pati ad- 
minstracija, nepaisydami partinių vėjų pirmoje vietoje rūpin
tųsi valstybės ir jos žmonių gerove.

DOLERIO VAIDMUO PASAULINIAME 

ŪKYJE
DR. J. BUDZEIKA

XIX amžiuje britų svaras bu-1 
vo pasauliniu piniginiu vienetu, 
bet šiuo metu tokiu vienetu yra 
JAV doleris. Doleris turi di
džiausią pasitikėjimą tarp visų 
pasaulio kraštų; jis plačiai var
tojamas tarptautiniuose mainuo 
se ir jis tarnauja kaip įvairių 
kraštų monetariniai rezervai. Vi I 
si tie veiksniai leido susikurti 
naujam pasauliniam pinigų stan
dartui, kurį priėmė didelis įkai
čius įvairių valstybių. Šis stan-' 
dartas angliškai yra vadinamas 
“dollar exehange Standard”, 
t

Aukso vaidmuo 

•

Dolerio vaidmens iškilimasi 
paskutiniais dešimtmečiais iške
lia aukso ir jo vaidmens klausi
mą. Reikia pripažinti, kad auk
sas vis dar tebevaidina gana žy- ‘ 
mų vaidmenį, nors daug mažes
nį negu XIX amžiuje. Visų pa
saulio kraštų piniginis vienetas 
yra definuojamas tam tikru 
abkso kiekiu; visi kraštai laiko 
savo monetarinius rezervus auk 
so formoje. Visų pasaulio kraš
tų (išskyrus Rusiją ir kitus ko
munistinius kraštus) monetari
nio aukso vertė šiuo metu yra 
apytikriai 36 bilionai dolerių, bet 
tas aukso kiekis yra paskirsty
tas tarp įvairių kraštų labai ne
vienodai. Kaip iš paduodamų 
skaičių matyti, Amerikoje yra 
sukoncentruotas didžiausias auk 
so kiekis, apytikriai 60% viso 
pasaulio aukso. Kitų pasaulio 
kraštų aukso kiekiai yra sekan
tieji (bilionais dolerių):

JAV .................... . 22,
•D. Britanija ................. 1.8,
Šveicarija .................... 1.7,
Vak. Vokietija............. 1.5,
Kanada........................ 1.1,

.Prancūzija.................... 0.9,
Belgija ... ................... 0.9,
Olandija....................  0.8,
Venezuela.................... JD.6,
Kiti kraštai ................. 4.7

Viso.......................... 36.0
Visuos^ pasaulio kraštuose pi- 

ntįinis vienetas nėra keičiamas 
į auksą, kas reiškia, kad mes 
negalime iškeisti savo dolerių į 
auksą, britai negali keisti savo

svarų į auksą ir t.t. Tačiau tarp 
valstybinėje plotmėje piniginiai 
vienetai yra keičiami į auksą. 
Pvz., jei Prancūzijos vyriausy- 
sybė ar jos centrinis bankas tu
ri dolerių JAV bankuose, ji ga
li reikalauti iš JAV iždo aukso 
vieton dolerių, ir JAV iždas pa
tenkins tuos reikalavimus. Ta
čiau eilinis Prancūzijos pilietis, 
laikąs dolerius JAV bankuose, 
tos teisės neturi ir JAV valdžia 
nekeis jo dolerių į auksą. 
Naujas monetarinis standartas

Visos pasaulio valstybės lai
ko, kad doleris yra tas pats, 
kas auksas. Tam įsitikinimui pa 
grindinės reikšmės turėjo ke
turios priežastys: 1) JAV turi 
labai dideles aukso atsargas; 
2) užsienio valstybės gali kiek
vienu metu pakeisti savo dolerių 
atsargas į auksą; 3) JAV val
džia nenumato jokių dolerio de- 
valūacijų (vertės sumažinimo); 
4) JAV pramonės pajėgumas 
yra milžiniškas, lyginant su ki
tų kraštų gamyba ir todėl JAV 
doleris yra pats stipriausias pi
nigas pasaulyje.

Įstikinę, kad doleris yra tas 
pats, kas auksas, daug valsty
bių nutarė laikyti savo moneta
rinius rezervus ne aukso pavi
dale, bet dolerių formoje. Tai 
sudaro toms valstybėms kaiku- 
rių patogumų. Visų pirma, auk
so persiuntimas iš krašto į kraš
tą yra sunkus ir brangus, gi do
lerių pervedimas yra galimas če
kių pagalba. Toliau, jeigu mone
tariniai rezervai laikomi dolerių 
pavidale, tie rezervai moka tam 
tikras palūkanas; jeigu tie re
zervai laikomi aukso formoje, 
palūkanų nėra. Kitas svarbus 
veiksnys yra tai, kad kaikurie 
kraštai, ypač tuojau po karo, ne 
galėjo įsigyti aukso, tuo tarpu 
jie galėjo palyginamai lengviau 
užsidirbti dolerių ir tuo būdu už 
sitikrinti sau piniginių rezervų.

Tas faktas, kad daug pasaulio 
kraštų laiko savo piniginius re
zervus dolerių formoje, leido su
sikurti naujam monetariniam 
standartui, kuris angliškai va
dinamas “dollar exchange Stan

DTENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ATOMINIS SVIEDINYS, IŠŠAUTAS IŠ SPRAUSMINIO LĖKTUVO dimo, laivininkystės ir kitos pa- 
tarnaviiųo įmonės.

Naujo standarto reikšmė pa
sauliniam ūkiui yra lygiai didelė. 
Visų pirma, pasitikėjimas dole
riu sukūrė labai palankią atmos
ferą tarptautinei prekybai vys
tytis. Esant tokiam pasitikėji
mui, doleris yra pats patikimiau 
sias piniginis vienetas ir gali bū-Į 
ti plačiai naudojamas tarptau
tinių mokėjimų priemone ir tuo 
‘būdu jis gali skatinti tarptauti
nius mainus. Iš kitos pusės, ki
ti pasaulio kraštai, turėdami di
deles dolerių atsargas gali žy
miai priartėti prie pilno pinigų 
konvertabilumo (konvertabilu- 
mas yra galimybė keisti vieno

krašto pinigus į kitų kraštų pi
nigus, įskaitant dolerius, be jo
kių suvaržymų). Tie du veiks
niai yra buvę pagrindinėmis prie 
žastimis, kurios paskatino labai 
platų ir didelį pasaulinės užsie
nio prekybos išsiplėtimą pasku- 
tinojo dešimtmečio metu.

Gerai du amatai
Neseniai miręs žymus pran

cūzų politikas Eduard Herriot 
kartą pasakė bičiuliui:

— Kai jau manęs šiame pa
saulyje nebebus, politikai sa
kys: “Jam klaidas reikia atleis
ti. Juk jis buvo rašytojas”. O 
literatūrininiai kritikai rašys:

Pavojingas mirties grybas padangėje, kai buvo iššautas ato
minis sviedinys į tariamą priešo bombonešį. Apačioje lakūnai 
aiškina, kaip jie tą sviedinį iššovė. (INS)

0

dard”. šio standarto principas 
nėra naujas, nes jis buvo plačiai 
vartojamas šiek tiek skirtingoje 
formoje 1920 metų dešimtme
tyje Europoje. Tuo metu daugu
ma centrinės ir rytinės Euro
pos kraštų, jų tarpe ir Lietuva, 
turėjo taip vadinamą “gold ex- 
change Standard”. Pagal tą 
standartą tų kraštų monetari
niai rezervai buvo laikomi už
sienio pinigų pavidale užsienio 
valstybių centriniuose bankuose. 
Užsienio pinigai, kurie tam tiks
lui buvo vartojami, buvo britų 
svaras, JAV doleris, prancūzų 
frankas ir olandų guilderis. Šiuo 
metu tą vaidmenį yra perėmęs 
tik JAV doleris, nes nei Pran
cūzija, nei D. Britanija to vaid
mens vaidinti nebegali.

Pavojai JAV pinigu sistemai 
Šio naujo piniginio standarto

išsivystymas sukelia visa eilę pa 
vojų JAV monetarinei sistemai. 
Užsienio kraštų vyriausybės ir 
centriniai bankai šiuo metu A- 
merikoįe turi 8 bil’onus dolerių, 
gi įvairios privatinės užsienio 
institucijos ir paskiri individai 
turi apytikriai 5*/2 biliono dole
rių. (Tie pinigai yra laikomi 
kaip depozitai Amerikos centri
niuose ir komerciniuose bankuo
se arba kaip investicijos į trum
palaikius valstybės lakštus). 
Kaip jau minėta, JAV valdžia 
keičia užsienio vyriausybių ir 
centrinių bankų dolerių atsar
gas į auksą. Tuo būdu užsienio 
kraštai betkokiu metu galėtų pa

reikalauti iš mūsų aukso aštuo- 
nių bilionų dolerių vertės. Taip 
pat privatinės užsienio organi
zacijos galėtų parduoti savo do
lerių atsargas savo krašto vy
riausybėms, ir tada jos galėtų 
iš mūsų pareikalauti dar 5Į/£ 
bilionų dolerių vertės aukso. 
Tuo būdu mes galėtume netekti 
13 y2 biliono dolerių aukso, ir 
tai būtų didelis smūgis dolerio 
pastovumui.

Tas pavojus yra daugiau te
oretiškas, negu praktiškas. Pri
vatinės dolerių atsargos užsie
nyje didele dalimi atstovauja 
tas atsargas, kurios yra reikalin 
gos -tarptautiniams mainams 
palaikyti. Kol užsienio kraštai 
veda su mumis prekybą, jie tų 
atsargų negali likviduoti. Gi ga- 
limybė, kad tarptautiniai mai- 
uai tarp JAV ir kitų pasaulio 
kraštų visiškai nutruktų, yra 

j labai maža. Iš kitos pusės, už
sienio vyriausybių ar centrinių 
bankų atsargos būtų keičiamos 
i auksą tik tada. jeigu dolerio 
vertė pradėtų žymiai kristi, ko 
šiito metu nėra numatoma. 
Teigiama įtaka pasauliniam ir

JAV ūkiui

JAV bankai, gaudami dideles 
užsienio atsargas, gali jas pel
ningai investuoti. Bė to jie tam
pa pasaulio finansiniu centru ir 
gali plačiai finansuoti tarptauti
nius mainus, gaudami iš to pa
pildomą pelną. Tuo pasinaudoja 
taip pat įvairios Amerikos drau-

Kurt Matthies

Aš girdėjau giedant
vieversį

Vertė V. KERTAUNINKAS 
(TĘSINYS)

Vasario 28. — Iš Sank Marien frontono buvo gali
ma žvelgti į namelių eilę turgaus aikštėje. Šį statųjį 
keturkampį padalina į viršų išsikišę rotušės rūmai. Tai 
yra griežtojo Potsdamo baroko pastatas. Plytų gotiš
koji katedra galingai iškilusi. Prieš miesto rūmus ant 
papėdės stovi augšta grakšti Moltkėe paminklinė figū
ra, o iš kito šono matyti Fridrikas Didysis. Netoli nuo 
šios vietos yra ir trečia masyvi figūra — reformato
riaus. Visa tai — katedra, turgaus aikštė, rotušės rū
mai ir trys paminklai — yra vienintelis tikras ir ap
čiuopiamas markbrandenburgiškosios istorijos viene
tas.

Senamiesčio pakraščiai dvelkia tikrais viduram
žiais: akmeniniai mūrai stovi su vartų ir gynimosi 
bokštais, ten ir čia atnaujinti, kurie buvo sugriuvimo 
stadijoje. Tai yra atsitikę daugelyje vietų karo bei ap
gulos metu.

Šio sekmadienio popietę aš tiek.daug turėjau lais
vo laiko, jog galėjau stebėti miesto istorinę raidą ir jos 
užkonservavimą. Už miesto buvo įrengtos pasivaikščio
jimui vietos; čia buvo bastionų, pylimų ir perkasų, 
kurie mane labai sužavėjo, šioje vietoje po medžiais; 
gulėjo kapinių liekanos: obeliskai ir papėdės, o taip 
pat eilė šešiasdešimtųjų bei septyniasdešimtųjų metų 
kryžių. Panašiai jie riogsojo pasivaikščiojimo miške ir 
prie kelių, kuriais vaikščiojo sekmadieniais žmonės. 
Bet buvo ir dar vienas dalykas: toks mažutis namas

vienoje gatvelėje, kuris buvo įmūrytas į vieno gynimosi 
bokšto griuvėsius.

Gi nuostabiausią dalyką aš radau „Zu den drei 
Kronen“ viešbutyje. Aš nusileidau tiesiai žemyn, ir 
ten iš vieno apytamsio kampo iškilo liesa, tamsiai ap
rengta figūra aštriomis raukšlėmis sename veide. Jos 
panašumas su feldmaršalo paminklu turgaus aikštėje 
buvo nuostabus, bet taip pat groteskiškas. Tokių pa
minklų randama tik tokiuose istoriniu žvilgsniu įsidė
mėtinuose miestuose. Aš čia pasilikau ir tyliai išsėdė
jau ištisas valandas.

Kovo 5. — Mes dabar beveik kasdien posėdžiauja
me Prenzlavo apygardos teisme — vienoje puikioje 
lentelėmis išgrįstoje salėje. Čia sienos papuoštos Bran
denburgo miestų herbais. Aš prie jų dažnai buvoju, kai 
man pasidaro bloga.

Nes mes turime užsiimti nemaloniais dalykais. 
Gretimai prie mūsų esančiuose arešto namuose sėdi 
šimtai kareivių, kurie bastėsi už Oderio, šita linija, 
paskutinė bevilčio pasipriešinimo linija, yra pagal nau
jausiąjį įsakymą kartu ir riba, už kurios pasišalinimas 
— tai anksčiau kaip neleistinas atsitolinimas nuo dali
nių buvo vertinamas — dabar laikomas dezertyravimu. 
Ir čia radikaliam teismo įkaitinimui yra skirtas vienas 
juodai uniformuotas kaltintojas — vyriausiasis štabo 
teisėjas, ramus žmogus, esąs nepavydėtinoje padėtyje. 
Po šešių ar septynių mirties sprendimų vieną popietę 
jam iš kaktos sunkėsi prakaitas: jo veidas buvo tapęs 
juodai raudonu. Bet jis yra paskirtas juodom parei
gom; čia vadovaujamasi šaltais ir aiškiais argumentais 
ir čia nėra nieko žmoniško, nekalbant, žinoma, apie sa
vo turimą žmoniškumą. Kartais šitas darbas užsitęsia 
iki vakaro, iki šviesos taupymo laiko — tada tenka 
naudotis menka žvake.

Kada išeiname į gatvę, čia matome praeinančias 
nerūpestingas mergaites, gerai apsirengusias, arba pa
stebime kaikuriuose languose spinksinčias šviesas.

3.

“Kaip rašytojas nebuvo didelis. 
Bet kągi, juk buvo politikas”...

Ji i tvilką kinieti nitu užkietėjusių

KOSTO (nuospaudu)
ir uuotrynų. tai i įtrinkite naujų 
ir s k u Ii ii skiiiisiiių ■iiiikiutiiių 
X ■ IT. Kimi.ule kųiiiiinjii tik 
SI.OlJ jūsų ųpjliukes ilrugštnr)ji

Gulinki gimti Knise vaistinės' :
I nion lii'iigs, 315:i H 11.Usteil 
Prėskus, llulJ S. Miclugan 
43id Ht. Store. 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 09th 
Charles, 5400 S. Keilzle 
Nieks, 0553 -S. Keilzle

Archer Big Store, 4193 S. Archer
Cragin, 5100 tJrand Avė.
Komau's, 8000 W. 59th 
Muranda's, 2659 W. 03rd 

Vanek, 601 o W. 20th St., Cicero 
Dargis, 2425 W. Marąuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 20th St.

UL-li

SKOLINK IR TAUPYK
%

Standard Federal Savings
—. pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau* 
šioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL —
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.>

STANDARD FEDERAL visiems teisingai- patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR„ Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ’Val. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
Suiliiįi

AND LOAN ASSOCIATI0N*' 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 3 V 
(Archer Avė. at Sacramervfą) ”

=- PHONE: Vlrginia 7-II4H;'

O * y T” et »-« (fr r.-r r,

Aš taip pat pažįstu tą vietą, kur vykdomi mirties 
sprendimai. Ji yra tarp smėlio kalvų, šalia Thomo 
vieškelio. Čia į žemę yra įbesta keletas baslių. Prieš 
juos gulėjo ant smėlio krūvelė ištrauktų dantų. Juos 
buvo galima kaip akmenėlius surankioti.

Sprendimai atliekami pagal visais laikais kariuo
menėje priimtus papročius. Tik... aš nenorėčiau apie 
tai prisiminti.

Kovo 10. — Šiandien rytą turgaus aikštės vidury 
radome gulinčius tris sustingusius arklių lavonus. Tai 
vieno pomeraniečių bėgimo palikimas. Jie ten gulėjo 
saulės apšviesti. Miestas dar pusiau miega; tai sudaro 
klaidingą tvarkos ir ramybės įspūdį.

Po trijų ar keturių savaičių čia galbūt nebus dau
giau nė plytos.

Kovo 24. — Atėjo skaidrių rytų, karštų vidurdie
nių, pievų žalumo ir vieversių čyrenimo dienos. Laukų 
tolumas prieš mūsų langus pasėlis yra padaręs žalio
mis, o toli horizonte matyti artojai.

Prie jūros kranto, sekliame ir šiltame nendrių van
denyje, pavasaris pasireiškia visa savo pilnybe: ten 
vidurdieniais — taip toli, kiek krantas matyti — susi
renka ištisas giedotojų būrys — mėlynų baltomis ger
klėmis varlių. Čia jos pasireiškia savo metodiškaisiais 
balsais ir kurkimu. Kol ant kranto judama, šitų išpam
pusių gerklių ir galvų būriai pliaukšėdami dingsta žo
lėje ir purve. Gi pievose galima rasti žalsvų rupūžių, 
kurios ant nugaros turi juodas dėmes. Aš tokių dar 
niekados nebuvau matęs. Taip pat nežinojau, kad bal
tosios vištos gali skristi. Jos pažadintos būriais pakyla 
virš jūros ir net virš miesto. Be to, ant žiedų pasirod< 
pirmosios kamanės ir bitės, kurios juos rado dar pli 
koše vietose. Ir sultingieji žilvičiai prasikišo savo dc> 
gančiomis spalvomis, kurių ilgos eilės buvo matyti 
jūrų ūkanų mėlyname fone.

(Bus daugiau)
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1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

IŠ SAS STALČIAUS

SAS vasaros stovykla įvyks 
ALRKF stovyklavietėj nuo rug
pjūčio 28 d. iki rugsėjo 8 d. SAS 
metinis suvažiavimas, įvykstąs 
rugsėjo 6 — 8 dienomis, pami
nės SAS įkūrimo 30 metų su
kaktį.

SAS Centro Valdyba, talkina
ma Detroito draugovės, ruošia 
koncertą Detroite rugsėjo 7 d., 
kurį atliks mūsų jaunieji meni
ninkai, plačiai žinomi lietuvių ir 
amerikiečių visuomenėje.

Kol. A. Lukas, SAS iždinin
kas, neseniai grįžo iš karinio ap
mokymo stovyklos ir vėl įsijun
gė į SAS veiklą. Draugovės ir 
paskiri nariai, iki šiol nesumo
kėję nario mokesčio, yra pra
šomi ko greičiau jį prisiųsti kol. 
Lukui.

A. Gečiauskas, SAS pirminin
kas, liepos 6 d. dalyvavo pasita
rime su Lietuvos Vyčių Centro 
Valdyba. Buvo diskutuota SAS 
ir Lietuvos Vyčių bendradarbia
vimas. Nutarta abiejų organiza
cijų metiniuose suvažiavimuose 
pateikti rezoliucijas, kurios įga
lintų šių dviejų jaunimo orga
nizacijų glaudesnį bendradarbia
vimą.

ATEITININKŲ STOVYKLA 
VOKIETIJOJE

Šiemet Vokietijos moksleivių 
at-kų stovyklą organizuoja kun. 
A. Bunga. Stovyklaus nuo rug
pjūčio 5 d. iki 26 d. Kiekvieno 
vaikučio išlaikymas kainuos 15 
dol., o stovyklautojų tikimasi 
apie 90. Stovyklos organizato
riai susiduria su dideliais finan-' 
siniais sunkumais. Ateitininkų 
Federacijos Valdyba iš savo iž
do stovyklos paremti taip pat ne 
gali. Čia kreipiamės į visus at
eitininkus bei kitus geros valios 
lietuvius, prašydami savo auka 
paremti Vokietijos moksleivių 
stovyklą. Kiekviena, nors ir ma 
žiausia, auka bus mums labai 
brangi. Aukas siųsti: Kun. Vikt. 
Dabušis, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

At-kų Federacijos Valdyba

BAIGTA STOVYKLOS 

STATYBA

Statybos komiteto pirm. inž. 
J. Mikaila iš Detroito praneša, 
kad ALRKF Jaunimo Stovyklos

tą dieną žadinti ypatingą pamal
dumą į Švč. Dievo Motiną Šilu
voje, ko gausiau eiti prie Šv. Ko
munijos, dalyvauti iškilmingose 
pamaldose. Ateitininkų Federa
cijos Valdyba prašė dvasios va
dą tėvą V. Gidžiūną, OFM, kad 
tuo reikalu visiems ateitinin
kams išleistų specialų aplinkraš
tį. Toks aplinkraštis šiomis die
nomis bus visiems išsiuntinėtas.

TRUMPAI 
— Pasauliečių Apaštalavimo 

Kongresan, kuris įvyks Romoje 
spalio 5 — 11 dienomis, At-kų 
Federacijos Valdyba, pavesta 
ALRKF Tarybos, sudarė lietu
vių tremtinių delegaciją iš 30

daktoriumi. Kun. Jon. Petrėnas 
iš vyr. redaktoriaus pareigų pa
sitraukė. .

— At-kų jubilėjinį kongresą
bus 1960 m. fiėnos 2 — 4 die
nomis Chicagoje: Šiuo kongresu 
bus minimas organizacijos 50 m. 
jubilėjus.

— Dr. Vyt. Vygantas, kun. L 
Jankus ir J. Andrius atstovaus 
Ateitininkų Federaciją Lietuvos 
Vyčių seime Los Angeles, Calif., 
š. m. rugpjūčio 8 —11 d. d.

— Dr. Vyt. Vygantas rugpjū
čio 5 — 7 dienomis atstovaus at
eitininkus Pax Romana kongre
se San Salvadore, Kuboje.

— St. Barzdukas, At-kų Fe-

dentų at-kų stovykloje “Žalia
kalnyje” prie Spyglio ežero.9

vietovėje nebūtų ASS skyriaus, 
tada prašomi registruotis centri

— ASS Centro Valdyba nu- niame skyriuje — ASS Centro 
tarė organizuoti centrinį ateiti-į Valdybos adresu.
ninku sendraugių skyrių, ku-Į ---------- -
riam priklausytų visi ateitinin
kai sendraugiai, gyveną paskirai 
po visą plačiąją JAV teritoriją.

— Baigę mokslus studentai at 
eitininkai ASS Centro Valdybos 
kviečiami tuojau pat jungtis į 
ASS skyrių veiklą ten, kur jie
pastoviai apsigyvena. Jei toje yra

Vištos žiūri
— Aš nesimaudysiu, vištos 

žiūri pro langą!
— Kvaila esi, kas gi vištų 

gėdisi : . .
— O kad tarp jų ir gaidys

P E R K R * U S T * U
B A L n v s 

Vietoje Ir iš toliau
K. E I D U K 0 N I S

2318 W. 91st St., Chicago, IU. 
Tel. PReseott 9-2781 .

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(IncorporatedJ

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

asmęnų. Delegacijai vadovauti deracij°8 Tarybos narys, įgalio
prašomas At-kų Federacijos va
das Simas Sužiedėlis.

— Algis Gečiauskas, SAS pir
mininkas, “Lituanus” leidėjams 
prisiuntė $75 auką, kurią žurna
lo leidimo reikalams paskyrė 
Studentų Ateitininkų Sąjunga. 
Tikimės, kad ir kitos organiza
cijos paseks šiuo gražiu pavyz-

statyba baigta. Iškilmingas sto- džiu *r sav,° pasiųs žuma
ii . . i . w lni 1/ny’iA nrlrnaon xrv»o . 5+nnvykios atidarymas ir pašventi

nimas įvyksta liepos 28 d. Lau
kiama daug jaunimo ir svečių.

Su stovyklos statybos užbai
gimu skolų mokėjimas nebaigia
mas, o tik pradedamas. Tuojau 
pat rango^ims reikia mokėti

lui, kurio adresas yra: “Litua
nus”, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y?

— Juozas Baužys, At-kų Fe
deracijos Valdybos prašomas, 
sutiko būti “Ateities” vyr. re-

tas atstovauti At-kų Federaci
jos Valdybą moksleivių at-kų sto 
vykioje “Žaliakalnyje” nuo lie
pos 28 iki rugpjūčio 11 d.

— Prof. B. Vitkus ir A. Skrup 
skelienė, At-kų Federacijos Ta
rybos nariai, įgalioti atstovauti 
At-kų Fed. Valdybą Rytų apy
gardos moksleivių at-kų stovyk 
loję Marianapolyje, rugpjūčio 
17 — 31 dienomis.

— Dr. VI. Viliamas atstovaus 
At-kų Federacijos Valdybą stu-

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '"S“*"
2665 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. PletUenicz, prez.; E. R. Pletklewlcx, sekr. Ir advokatas
Mokame auksliiH dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam, 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.
Pradėkite taupyti atidarydami sųskaitų Šiandien. Apdrausta Iki $10,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o seėt nuo 9 iki vidurdieni*

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimui 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Liepos 20 d. Philadelphijos g,000 dol., o už 6 mėn. — dar
draugovė suruošė išvyką prie At 
lanto. Be draugovės narių, da
lyvavo gausus būrys svečių.

B. Cikotas, SAS socialinių rei
kalų vedėjas, išvyko į Texas ka
rinio apmokymo stovyklon.

15,000 dol. Kiekviena auka šiam 
kilniam tikslui yra labai reika
linga ir mielai laukiama. Aukas 
siųsti ALRKF Jaunimo Stovyk
los Globos Komiteto iždinin
kui — L. Heiningas, 12240 Tul-

P. Jurkus, R. Žukaitė ir dr. ler Str., Detroit 4, Mich, arba
V. Vygantas baigia ruošti leidi
nį apie ateitininkus anglų kal
ba. Leidinys pasirodys dar 
prieš stovyklą.

vietos globos komitetams.

RUGSĖJO 8 — ŠILUVOS ŠVC. 
MERGEL. MARIJOS ŠVENTE

A. L. R. K. Federacija ir Lie- 
Tėvas J. Kidykas, SAS dva- Į įuvjų. Kunigų Vienybė kreipėsi

sios vadas ruošiasi dalyvauti 
SAS stovykloje, kurioje šv. mi
šių metu pasakys pamokslų cik
lą “At-kas — Kristaus liudyto
jas”.

Kun. S. Yla Jaunimo kongre
so išvakarėse skaitė paskaitą 
Chicagos draugovės at-kams ir 
susirinkusiems svečiams.

Prie Jaunimo kongreso darbų 
aktyviai prisidėjo J. Štuopis, A. 
Krikščiūnaitė, V. Kleiza, K. 
Kudžma, J. Žadeikis, J. Šoliū- 
nas, V. Šoliūnas, V. Valaitis, A. 
Gaigalaitė ir kiti.

Philadelphijos draugovės me
tinė šventė įvyks rugpjūčio 18 
d. Dr. V. Vygantas yra pakvies
tas skaityti paskaitą.

Spalio 6 d. Philadelphijos 
draugovė ruošia koncertą “Li
tuanus” naudai. R. B.

į JAV episkopatą, prašydamos, 
kad rugsėjo 8 d. paskelbtų Ši
luvos Marijos diena. ALRKF 
Tarybos posėdyje nutarta ra
ginti visų organizacijų narius
■A- «A» ««a» »a» »a.» ’Mf *A« *ą» «A- ’A- -A* 'A- -a- »A» «A« •X»

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM
Vlsoldų Rfišiųl 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

R H E EM

LOVVBOY
ŽIEMINĮ

AIR43ONDTTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Oeero, III.

TOvvnhall 8-6670 
Blshop 2-3429

NUO UZSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ T R SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslsen8Jualos žalždoa 
nležSjlmų Ir skau'ejtmą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGITDO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvina Juau skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ja tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pabalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi paAallna perASJimų ligos 
vadinamos ATHDETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perpiyAlmų 
tarpplrAčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiastančios suskllsios odos dedir 
vinių, odos lAbCrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiam*. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo tf- 
vlrAlnlų odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26. Ir »8.60.
Pirkite valsttnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mltwaukee. Wisc.. Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
ch igan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
8618 W Eddy 8h. Chicago 84. Iii,

Duoną Ir (valrlaa skcntngao 
bnlknteo kepa

BRUNO'S KEPYKLA
8889-41 8. LMoanlea Ava.

TeL currslde 4-M7S 
Pristotoms J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 14- 
slunčlame J visus artimuo
sius miestus.

ANTANAS LIGUTIS, sav.

f

P€R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYM 

• E NDROV

4038 Archer Aveeee Tol. 
AUGUST SAL0UKAS Proild

./?

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ* BALDŲ 
FBI .IX A. RAUDOMS, MšI.lUE HERTI UH, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevell Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

Kriukiu* ’lirn Brauna

JOHN PAKEL, SR., President

Ek
SPECIAL for July... Sovlngs placed by the 1 Sth of the Month 

will earn a full month’s Dividend.

JULY 6, 13, 20, 27... 1957

CHICAGO S AVI h G S

Padėkite mums atšvęsti mūsų šeštų mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Sivings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų
taupyfcojams buvo išmokėti augšti dividendai.

@S©t

DIIVE IN

WI400W

/

Be to, mūšų taupytojai gauna dar daug įvairu) 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, 'iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...
Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Rcikhlui 
esant paskambinkite.

411 COHOITIOM1D 
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to oll 
Children 
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& LOAN ASSOCIATfON

6245 SOUTH WESTERN AVENUE ‘ CHICAGO 36, ILLINOIS GR 6-7575
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI — VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
5 METŲ JUBILĖJAUS 

PREKIŲ IŠPARDAVIMAS
Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki S-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ..........................................................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ...................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su, formiea viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai. pas mus tik ..................... . ........................................... $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambarie baldai, Karpen,
Pullman, Sfanmons, Northome, Howard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik .......................  $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ............................................................................... $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .......................................................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
mus išparduodama po.......................................................... $149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžilo miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ..................................................................... $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus................................................................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formiea nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik ................................................................................... $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formiea baru pas 
mus tiktai............................................... ............................... $550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai...................$ 89.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ...................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formiea stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūldmi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai...............................;................... $29.00

.Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago
ni spalvos su formiea viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygom spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai .......................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ...................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktaį ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
. .Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai...........$ 12.50
Už $80.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 pardundami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo fanport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai .................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ........................................................................ $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 eub. pėdų šaldytuvai Admjral,

Westinhouse, pas mus tiktai............................................. $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ...................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi poreelano viršum pečiai, pas mus sj m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo poreelano, pas mus tiktai .................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral. Dumont, General Eleetris, sta

lo modeliai ............................................................................. $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 metų modeliai šį mėnesi už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

4
A
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Lietuviai detroitiečiai, susnieskime savo dvasines >r materialines 

pastangas ir pastatykime tautybės aukurą — lietuvių namus!

KVIEČIAME VISUS

venęs Rathbone gatvėje, Detroi
te, mirė liepos 4 d.; Petras Tau
rias, 71 m., gyvenęs Trenton gat 
vėje, Detroite, mirė liepos 20 d.

— Gimtadienius mini Ona

Vaitkūnas Vincas Staniškis ir 
Eddie Slazas. Petras ir Mary 
Dorinai mini vedybų 40 metų 
sukaktį. Carl ir Adelė Narkeliū- 
nai mini vedybų 30 metų sukak
tį.

! — Pas Oną Judickienę svečia-

Daug skaitėte, o taip pat ne- ilsėti lietuviškoje sodyboje. Su-1 vosi Marijona Ambrolevičienė su 
maža girdė jote. apie ALRKF sitiksite daug pažįstamų iš Chi-1 sūnumi ir marčia, atvykę iš W.

Virginia. •
— Jurgis Augustaitis su žmo

na Rima ir sūneliu Jurgučiu ato
stogauja prie puikios Houghton 
Lake vasarvietės.

— Darius ir Girėnas buvo gra 
žiai paminėti per Lithuanian Me 
lodies radijo valandėlę. Jų atmi-

Jaunimo Stovyklą, esančią prie i cagos, Clevelando ir kitų mies- 
l Manchester, Mich., miestelio. Ne tų. Atvažiuoti nuo pat ankstyvo 
gana apie šią gražią vietą vien ryto yra gana patogu, nes šv. 

I girdėti, bet reikia ją ir pama- mišias bus galima išklausyti sto 
tyti. • 1 vykioje, o nieko pasiimti nerei-

Retas kuris karštą vasaros j kia, nes ten bus paruošti gausių 
savaitgalį lieka mieste. Dažnai užkandžių ir gėrimų bufetai, 
išvažiuojame ten, kur susisieki- __ .
mas užkimštas, gi pačios poilsio!.. as ne un galimybės nuva
v eto neZ lZtn/ X, žiuoti automobiliu, gali važiuoti nimuibuvo Budriūno vyrų kvar- 
vietos perpildytos — grįžtame gpecialiai tam reikaJ“ autobusu j teto Anuota Račiūno "Į kovą”.
nepailsėję. Jaunimo stovykla sa , , , .
vo 226 akrų plotu, gražia gam- ^utobu^1 ’švaožl™8 sekmadieni- 
ta ir vien tik savo lietuviška nuo bepos 2? ?’ J:3° nuo Šv. 
taika maloniai nuteikia kiekvie- A"tan° Kaina ir
ną. Liepos 28 d. ten įvyksta at^al ~ Užsiregistruo-
pirmoji didelė šventė — stovyk- 1 rau uveje X3aiva , W. Ver-
los atidarymo šventė. "7J™ ,gatV1U kampas * paS

ALRKF skyriaus pirm. A. Amb- 
rosienę, 1559 25th Str. Autobu-

_ . .. . I sai iš stovyklos išvažiuos 6:30E. vysk. V Brugys; Jis pasven- vgJ Jr Detrojte bug g yak 
tins ir naujai pastatytus name- g komitetas kvie{ia

: liūs. Pamokslą sakys prel. Pr.
1 Juras iš Lawrence, Mass. Po to

Šventės programa

11 vai. šv. mišias atnašaus J.

visus lietuvius ko gausiausiai da
, ... .. . lyvauti stovyklos atidarymobus trumpas įskilmmgas sto- Svcnt5je Savo
vykios atidarymo posėdis ir sto 
vyklaujančių mergaičių progra
ma. Mergaites paruoš joms va
dovaujančios Nekalto Prasidėji
mo seserys iš Putnam, Co>nn.

Bus pakankamai laiko pasi
vaišinti skaniais užkandžiai^, at
sigaivinti šaltais gėrimais ir pa-

remsite kilnų jauhimo auklėjimo 
darbą ir patirsite daug malonu
mų. Tikimės visus pamatyti lie
pos 28 d. stovykloje!

ALRKF Jaunimo Stovyklos 

Atidarymo Šventei Ruošti

Komitetas

Ne gražiais žodžiais, o tik materialine parama pastatysime 

lietuvių namus Detroite.

TRUMPAI

— Dariaus ir Girėno žygio pa
minėjimas š. m. liepos 21 d. bu
vo suruoštas Dariaus ir Girėno 
Klubo. Už žuvusius lakūnus pa-

Amanavičiui, gyvenančiam Bel
gijoje, užsakė “Draugą”.

St. G-kas

— Gabi Alytaus baro beisbolo 

komanda laimėjo pirmą vietą 
i maldos įvyko Šv. Antano para- Į Detroito beisbolo-federacijos B 

klasės žaidimuose. Čempionato 
rungtynės pradedamos šią sa
vaitę; laikas ir vietos bus nuro
dyta Detroito laikraščiuose? o 
Alytaus baro žaidimų — per Li
thuanian Melodies radijo valan-

pijos bažnyčioje, tačiau atsilan
, kė negausus būrys žmonių. Kun. 
dr. I. Boreišis savo pamoksle pa
brėžė, kad tautiečiai, priimdami 
lakūnų pelnytą garbę, jau pra
deda juos pamiršti.

su
— Lithuanian Melodies kartu

JMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad.........................................................................................................9—9:30

Kitom Dienom: ............................ 9—6.00

Sekmadieniais liepos ir rugpjūčio mėnesiais uždaryta.
- - - — L

SS
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

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

MOVJNC

Sr

M. Čupinskaitė

Berniukų stovyklos 
reikalu

Berniukų Vasaros stovykla įvyks 
šįmet nuo rugpiūčio mėn. 11 d. iki 
rugpiūčio mėn. 25 d. ALRK Fede
racijos stovyklavietėje prie Mah- 
chester, Mich. Tam uždaviniui įvyk
dyti yra pakviestas patyręs perso
nalas.

Registracijos mokestis 5, (pen
ki) doleriai, jis įskaitomas į savai
tinį stovyklos mokestį. Registraci
jos kortelė ir pinigai siunčiami 
šiuo adresu:
LITHUANIAN YOUTH CAMP 

15106 Austin Rd. 
Manchester, Mich.

Informacijas berniukų stovykla
vimo reikalu Detroite teikia d. Le
opoldas Heiningas tel. WEbster 1- 
0415.norime priminti, jog abi jaunie

ji yra veiklūs mūsų kolonijos na
riai: jaunoji yra aktyvi ateiti
ninkė, ilgus metus buvo vietos 
ateitininkų kuopos sekretore, Stovyklavimui registruotis gali
dažnai atstovavo įvairiuose su-. Xisi ^tuvių kilmės berniukai nuo ... / . v . 8 metų iki 17 metų amžiaus.važiavimuose, mokytojavo sėst. Į Yra prašoma būtinai pasiimti spor

Savaitinis stovyklautojų mokes
tis $20.

T . . ta • • lietuvių mokykloje, yra didelė i tinius rūbus, sportinius batukusLietuvos Dukterų Draugija , .__ * , * J ’ma„dvmosi kostiumą, naktiniusdainos mylėtoja — vietos lietu
vių choro narė; jaunasis taip 
pat yra choristas, pavyzdingas, 
darbštus, šiuo metu prie Dėt-

- Cecilija Salas, gerokai sm įroit“ un:t0 ,ruoSiasi Raižytojo 
• 1 profesijai. Jaunųjų t’evai ruo

šia dideles, šaunias ir iškilmin
gas vestuves — Windsoro liet.

ruošiama metinė gegužinė įvyks 
rugsėjo 15 d. Beechnut Grove 
darže. Kitos organizacijos pra
šomos tą dieną nieko neruošti. į

sirgusi, yra ligoninėje. Kas no 
retų suraminti, kortelę prašomi 
siųsti: Cecelia Salas, Providen- 
ce Hospital, 2500 West Grand 
Blvd., Detroit 8, Mich.

— Med. dr. Vyt Majauskas > dėl?- Alytaus baro komandos 
vadovu yra pate baro savinin
kas, uolus visų JffetuViškų reika
lų rėmėjas Petras Podolskis. Lin 
kime jiems laim/ti čempionatą.

nuo š. m. liepos 26 d. iki rug
pjūčio 11 d. išvyko atostogų prie 
Atlanto vandenyno krantų. Ta
čiau atostogų metu jo kabinetas 
veiks pirmadieniais nuo 2 iki 
4 vai. p. p., ketvirtadieniais — 
nuo 6 iki 8 vai. p. p. ir šešta
dieniais — nuo 10 iki 12 vai. ry
to. Visais atvejais kreiptis te
lefonu TE 1-3500.

— Ona Paurazas iš Chicagos 
svečiavosi pas Elzbietą ir Sta
sį Paurazus jų vasarvietėje prie 
Sąuare ežero.

— Juozae Ir Delfiną Cress, se
nosios kartos veikėjai, šią sa
vaitę išvyko atostogų į Pitts- 
burgh, Pa., pas savo draugus.

— Jurgis ir Sofija Baužai ir 
Vytautas Zubrickas su dukrele 
įstojo nariais į LRKSA 265 kp.

— LRKSA 265 kuopa, rem- Jeigu norite pirkti arba parduoti 
dama Balto Šalpos darbą sumo-
kejo nario mokesti 5 dol. uz jįgg »

Windsor, Ont
Baigė mokslus ir išteka

Marija Teresė Čiuprinskaitė 
vasaros pradžioje baigė Tea- 
chers College London, Ont., ir 
geriausiais pažymiais mokyto
jos diplomas papuošę jos ilgų 
metų darbą. Ji yra gimusi Al
vite 1935 m., mokėsi Lietuvoje, 
Vokietijoje, o brandos atestatą 
įsigijo St. Mary’s Academy Win 
dsore. Vėliau sėkmingai dve
jus metus čia pat praktikąntės 
teisėmis Šv. Teresės ir Šv. Vin
cento mokyklose mokytojavo ir 
lygiagrečiai dvi vasaras lankė 
pedagoginius kursus prie Toron 
to universiteto. Po to sekusios 
vienerius metus studijos ją pa
ruošė kilniai ir garbingai, tačiau 
daug pasiaukojimo reikalaujan
čiai mokytojos profesijai. Šiuo 
laimėjimu džiaugiasi ne tik jos 
tėveliai Adelė ir Vytautas Čiup- 
rinskai, bet ir visa mūsų lietu
vių kolonija — tai pavyzdys, ku 
ris uždegs daugelį mokslus pra
dedančiųjų ir paskatins juos 
siekti augštesnio mokslo.

Mus džiugina ir tai, kad mo
kyt. M. Čiuprinskaitė š. m. lie
pos 27 d. keičia vedybinius žie-

kolonijoje tokios pirmos. Bus 
svečių ne tik iš artimo Detroito, 
bet ir iš Ottawos, Clevelando ir 
kitur. Sutuoktuvės įvyks liepos 
27 d. 10 vai. ryto St. Rose de 
Lima bažnyčioje, St. Rose Avė, 
Riverside, Ont., o vaišės — 6 vai. 
vak. Casa Romana svetainėje. 
Telieka mums šią naują lietu
višką ir katalikišką porą nuo
širdžiausiai pasveikinti ir pa
linkėti jiems gražios ateities. Il
giausių ir laimingiausių me
tų!

maudymosi kostiumą, naktinius 
baltinius (pižamą), pakankamai iš
eiginių bei sportinių marškiniu, 
dantų šepetelį ir pastą, muilą su 
muiline, nedužtomą puodelį, šukas, 
batų valymo priemones, baltinių 
maišelį, užrašų knygelę, paišelį bei 
plunksnakotį, rožančių bei malda
knygę.

Programoje bus ruošiaųii laužai, 
literatūrinės meninės valandėlės, 
pašnekesiais. Čia bus kartu spor
tuojama, maudomasi, dainuojama, 
žaidžiama. Sutelktinėmis jėgomis 
bus lavinamasi lietuvių kalbos mo
kėjime bei lietuvių tautos reikalų 
pažinime. Taip pat bus progos vi
siems kartu susikaupti . bendroje 
maldoje. Gražiai sutvarkytas savas' 
ežeras greičiausia jau turės ir šo
kimo tramplyną, jis padės uždyti 
drąsą, stiprinti kūną ir vėsinti va
saros karštį.

Bičiulišku bendravimu pratybos, 
lenktynėse, pašnekesiuose, gerose 
poilsio sąlygose sava gamta vieno
je iš gražiausių stovyklaviečių jung

Vvt Rariaas sim®s bendron lietuviškojo jauni- 
mo šeimon.

JONAS GR LvjLH
PARDAVIMAS IR TAISYMASJ. G. TELEVISI0N CO.

1958 m. TV, radio, patefonai. Nešiojamas, vežiojamas, stacionarinis —

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

— Julija Latoza, 66 m., gyve
nusi Pontiac, Mich., mirė liepos 
2 d.; Jonas Butėnas, 67 m., gy- > dus su Romualdu Dumčiumi. Čia

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR

SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

vt Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

OH bl. j vak. nuo-Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. Šefttad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabhi.: VInewood 2-0229 
namu: LUzom 4-8961

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association

. šaukite telefonais
ofiso: WE 8-7000; rm.: WE 4-6621

arba atsilankykite į 
GU8TAFSON REALTY CO. 

13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

1957 metus.
I — Nakvynės bus parūpintos 
I visiems atvykusiems į ALRKF 
Jaunimo Stovyklos atidarymo 
šventę, tačiau reikia pasiimti po
paklodę ir antkoldę.

— Antanas Kratavičius, Ace 
Packing House savininkas, jau
nimo stovyklos šventės reika
lams paaukojo 100 svarų dešrų.

— Red Arrow savininkai Sa
kalas, Šeputa ir Rukšėnas jauni
mo stovyklos šventės reikalams 
paaukojo 100 dėžių gėrimų.

— Prekybininkas J. Brazis

iš Clevelando paukojo kostiumą, 
Barney’s Clothes krautuvės sa
vininkas paaukojo kostiumą ar 
paltą 49.50 dol. vertės. Vytau
tas Zubrickas, “Vito Jewelers” 
savininkas, paaukojo laikrodžių 
ir visa eilė datroitiečių paskyrė 
daug vertingų dovanų, kurios 
bus dalinamos svečiams, atvy
kusiems į ALRKF Jaunimo Sto
vyklos atidarymo šventę.

— Petras Želvys, prieš pus
metį atvykęs iš Belgijos ir įsi
kūręs Detroite, savo draugui VI.

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St

atstovą
ELADA BARAUSKĄ

Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366 

Si įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

X-RAk
393 Weit Grand Boulerard 

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

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
Tie£. ir įeit. 12-3 vai. 

___________Telef TA S-OfiSS_________

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WK. 4-G1GI

OE>FJIAL OONTKAITOR 
Atlieka įvairina statybos, patalsy

mo Ir pertaisymo darbut — stallnln- 
icyatSa cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblnro, dažymo Ir dekoravimo 
atskirų kambarių bei butų įrengimas 
oaatoaNse Ir eklapuoaa

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDU NAKį
J. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tower kino pat
TEL: įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

00<XXK>0<XXXXXXXXXX>0<XK>0<XK>

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

S7O5 W. Vemor Hwy., Detroit G, 
Mich. Tel. Vrnewood 1-27SS

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re- 

' putacija ir kurie medicinos profesio- 
| nalams žinomi kaip tiksliausiai nau- 
idotinl jūsų receptams. Specialios nuo- 
I laidos slunčiantiems j užjflr) vaistus. 
ValstinS veikia virš 50 metų. 
<xx>ooooo<x>o<xx>ooo<xx>ooooo<j

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32 

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

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

%

ANTANAS VILIMAS
341$ SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 61882

Skaitykite “Draugi"!

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ
100% vilnones Ir gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams bei įvairios kitos medžiagos. 
Didžiausias pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės J, 
MIDDLE EAST TRADING CO. 

' 810 Michigan Avė. & 3rd St
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1000 kilo 
cyclea

8ekmadlenlais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas _ RALPH VALATKA 

16756 Izmure — Detroit 27,
MkMgaa

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.



tmarmABTIB DRAUGAIS, CHICAGO, n.T.mnm
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Fordas pardavė

milionę automobilių
Fordo Motor Kompanijos par

davėjai pardavė per 1957 m. pir
muosius 6 mėnesius daugiau kelei
vinių automobilių, negu bet kuriais 
kitais metais, išskyrus 1955. Š. m. 
birželio mėnesį parduota daugiau 
mašinų, negu per tuos pačius mė
nesiui- kartu 1956 ir 1955 m.

Fordo, Mercury, Lincoln ir Con
tinental atskirai parduota 956,834 
per pirmąją 1957 m. pusę. Tas 
skaičius praneša atitinkamą 1956 
m. skaičių (846,895) 13(4, bet at
silieka nuo 1955 m. skaičiaus (1,- 
010,840) 5.3%.

Mokslo pažanga žada ateitį, ku
rią galima tik sapnuoti.

Andrew A. Kueher, inžinierių ir 
tyrimo skyriaus viceprezidentas, 
savo pranešimu, padarytu Fordo 
Motorų kompanijų Koledžų Fondo 
70 laimėtojų susirinkime, ragino 
pasiruošti iš matematikos ir tech
nologijos, nes susipažinimas su 
šiais mokslais yra svarbus “nežiū
rint, kokią Jūs pasirenkate karje
rą”. Mr. Kueher taip pat perspė
jo, jog nereikia apsiriboti siaura 
specialybe: “Mokslininkai ir inži
nieriai šiandien reikalingi mums la
biau, negu bet kada ansčiau, bet 
tie mokslininkai ir inžinieriai — 
vyrai ir moterys — turi būti hu
maniški žmones su plačiais intere
sais".___________________(skelb.)

KADA IR RAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-biu Soči ulinio Drau
dimo (Sočiai Security) (statymas su 
naujausiais 195*1 nurtų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus pensi'u ir pašai
pu lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus

Be to,» šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingi; atsitikimų (statymas 
(Wnrkmen's Oompmsation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžeidimus kUk mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik KO centu.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Cldcago 29, Illinois

Remkite dien. Draugi “L.
Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

Biznieriams apsimoka skelbtis ilicnr. "Drauge” Remkite dien. Draugu

FREE GIFTS
FOR JULY SAVERSDABAR GAUSITE 

AUKŠTESNIUS 
DIVIDENDUS!

24 GABALŲ - ŠAKUČIŲ - 
ŠAUKŠTŲ SERVIZAS 
UŽ $500.00 SANTAUPAS
Nemokamai, kai Jūs atidarote tau 
pymo sąskaitą padėdami $500.00 arba 
įdėdami tokią pat sumą į jau esa
mą sąskaitą. Šis servyzas, kaip 
tik tokis, kurio Jūs pageida

vote, kad galėtumėt juo nau 
dotis prie vandens ar

ba šiaip kur nors 
iškeliavus . . .

PLIAŽUI ANTKLODE 
UŽ $200.00 SANTAUPAS

Ši puiki antklodė ir dėžė yra 
dovana Jums kai sutaupote 
$200.00 įdedami į jau esamą 
taupymo sąskaitą ar atidaryda
mi naują. Tai praktiška dovana va
saros laikotarpiui, būnant prie 
vandens arba šiaip išvažiavime.

$ f fe-—
-fe*

ATOSTOGŲ KLUBO TAUPYTOJAMS 
PASKUTINE PROGA
gaūti vieną iš šių
praktiškų ir gražiai įpakuotų druskinės Ir 
pipirinės komplektų nemokamai. Tik pra
dėkite Atostogų Klubo Taupymo su $1.00 
daugiau savaitėje ir mes Jums duosime 
šią praktišką dovaną.

A!.\lfį -i 'B i

Pajieškomi giminės:
Teta BERTHA BREITENBACH, 

merg. pav. Meihueber, gim. Šilto
kuose, Slavikų valsč., šakių apskr. 
Išvykusi iš Lietuvos į Ameriką;

teta M ARTU A MEIHUBER, g. 
Šiltokuose, Šlavikų valsč., šakių 
apskr. Išvykusi iš Lietuvos į Ame
riką:

švogerka IDA KOPTEII, merg. 
pav. Beek, gim. Šaltynėnuose, Ša
kių aps. 1928 m. išvykusi iš Lietu
vos j Kanadą;

švogeris OTTO BEEK, gim. Šal- 
tynėnuose, Sintautų valsč., Šakių 
apskr. 1928 m. išvykęs iš Lietuvos 
į Kanadą;

švogerka MARTHA JENŠOFS- 
KI, merg. pav, Bsek, gim. Šaltynė- 
nuose, Sintautų valsč., Šakių aps., 
gyvenusi Varupenen, Kreis Schloss 
berg, Ostpreussen, Deutschland 
(Varupenuose, Slosherg aps., Ryt
prūsiuose, Vokietijoje), vėliau gy
venusi Graudentz Pravinz, Danzig;

sesuo MARTHA BORMANN, 
merg. pav. Brueder, gim. 1902 m. 
Justakainiuose, šakių aps. 1944 m. 
išvykusi Vokietijon, Graudentz Pro 
vinz, Danzig;

Švogeris ALEKS A N D R A S 
BEEK, gim. Šaltynėnuose, šakių 
apsk., paskutinė gvv. vieta Varu- 
pėnai prie Širvintų, Kreis Schloss- 
berg, Ostpreussen, Deutschland:

HELENA GEICHRAT, mer. pav. 
Beek, gim. Šaltynėnuose, Sintautų 
valsč., šakių aps., vėliau gyvenusi 
Varu penuose prie Širvintų. Kreiss 
Sehlossberg, Ostpreussen, Deutsch- 
land;

Švogerio duktė EMMA KLER, 
merg. pav. Jenšofski, gim. Varu- 
penuose, Kreiss Sehlossberg bei Šir 
vint, Ostpreussen, Deutschland.

Jų jieško BERTHA BEEK, mer. 
pav. Brueder, gim. 1907 Juškabai- 
niuose, Šakių aps., priešpask. adr. 
Šaltynėnai, Sintautų Valsč., Šakių 
aps.

Prašomi atsiliepti: BERTA BE- 
KIENE, Jurbarkas, Barkūno g-vė, 
Nr. 11. Lietuva.

PER PASAULI KELIAUJA . 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dięnomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

, Norvegijos vaizdai
Šios savaitės pradžioje To

day teatre (Madison, ties Dear- 
born) buvo rodomas filmas 
apie Norvegijos fiordus, slė
nius, miestus, jų ūkininkus. 
Filmas spalvotas, idomus ir 
patrauklus. A ntras trumpas 
filmas -— apie arklių treniravi
mą rungtynėms. Be to.— daug 
naujienų iš politinių, sporto ir 
kitokių įvykių. Programa tęsia
si valandą laiko.

JIEŠKO BUTO

WANTED
BY PRIVATE PARTY 

HOUSE TO BENT
West or Southwest Suburbs

Hinsdale, Clarendon Hill, Elmhurst
or LaGrunge Areai

i 4 to 5 bedroems. Auto heat. Ga- 
rage. 2 years lease. Catholic. ex- 
ecutivei’s fainily transferred from 
tViseonsin. Children’s ages 13—20. 
By September lst.

Reasonably near Catholic High
Schools.

Gali CoJlect Mon., Fri. 9—5 P. M.
Bedford Pk., Globė 8-2200. Eit. 530 

MR. RYAN

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų istorini romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, jdomi mellfis intryga, vaizdūs 
Alalogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dai 
Lietuvos nepriklausomybes priešauš- 
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą Ir tikėjimą žemaičius Ir 
jie liejo kraują dėl savo šventoves.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sin6Jo gyvus Įvykių Rūdininkus Ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiagą.
I tomas* 318 pusi. kaina ....$3.00 

U tomas 320 pusi., kaina ....$3.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

4545 West 68rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

REAL ESTATE

Ketvirtadienis, 1957 liepos 25

flASSIFIin AND HFIP WANTED mi

Parduodamas . mažus namas su 
vonia, dalinai apstatyta*. Dld< Ifi dar
žinė. 3 sklypai žemes, Pastatus rei- 

I kia remontuoti. Mažas jmokėjimas.
Vieta yra Townsen<l, Wiseonsin, ar- 

I ti “trout" upėtakių .upelio ir gero 
i žuvingo ežero. Raitykite — Kreti 
į Matines, luinu n. st., Mlluaukec,
i Wis. arba tel. (Milvvaiikec) l'lug-
htone 3-8913.

PIETVAKARI!,’ MIESTO DALY 
Il/2 augšto, 2-ju butų mūrinis un-1 
nas. Tile vonia ir virtuvė. Pamaty
kite — 2817 VV. 39th Plane, ir pa
telefonuokite mums susitarimui ap
žiūrėti. Savininkus apleidžia miešti) 
ir labai nori parduoti.
___ HUdson 3-8450

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybe 7 kamb. rezid. 

Ir'2-jų k. butas rūsyje. Kadijatorials 
gazu apšild. Galimybe padaryti 3-čias ! 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su

Pilna kaina $J»,9oy. 
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti 
1 % augšto medini namą — 5 ir 3j/a 
kamb., alyvos šildymas. Tik $11,imti.

Prie parko 1 mt. senumo 5 kmb. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kini), 
būt. viršuj, kilimui, Įkainuota pri
einamai.

BRIGHTON PARKE
1 % augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.500. 1

PA81TEI RAl'KITE mūsų namų 
nurašė ir įsitikinsite gerais plrkiniuis

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 
•5910 So. VVeetern Avė.

PKoep. 0-2234 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
—HUIHIH»IIIHIHIlllHllllHUHlHlllllnn«:!!!21!!llll)lllUIHHIHIIIIIIIIHmUUUIHIII|||HUmilHIH||lll||

Ijaliai retu proga! Gražus 4 butu 
mūrinis — 3 po 5 k. ir 1—6 k. Cent
rinis alyva šildymas. Neapsemiamas 
rūsys. Netoli Garfield Blvd. Paja
mos virš $300 mėnesiui. Kaina tik 
$30,000. Įmokėti $6,000, likusieji iš 
5%.

K. MALONI S 
PRospect -8-2071

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 5 dalių mieg. kl>. 
komplektas ir G. K. šaldytuvas. Vis
kas už $150. Viskas gerame stovy.

PRospect 8-0233

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONT1AC su automatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik 800 
mylių. Skambinkite vakare YArds
7-8949.____________________ ____

uCnIOMŲOJAMV — *FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turimi 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 No. Western. PRosp<-et 6-2234

BERWYNE
Išnuomuojamas apstatytas 2 kam
barių butas su vonia. Tinka vie
nam. asmeniui. 4222 S. Maple Avė.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančianskas tostoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltioners) ir atliek* 
visug skardos darbus.

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

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nao 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRALDOR AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Vaistytose patvlrtlnos kainos.
Prieš darydami apd raudas kitur 

pasiteiraukite pas mus.
JONAS KIRVAITIS 

WAIbrook 5-5671
INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
R108 s. Aabland Ave_ Chlrauco 86. III.

VIKTORO $021008 
LletavUK. gazolino stotie Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WBSTEKM AVP. PR 8-9533

oooooooooooooooooooooooooo-
P L U M B I N G

Licensed bonded plumbern 
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAIhrook 5-3451

00<XXX>0<>0<><><XXXXX><>0<HX><X>0<J

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

Brighton l’ke Ir Marąuette l’ke.
« ir 3 kb„ gar., šild.. dv. lotas, pa

likimas 'luliiuuuas, tik $15,900.
2 imi 4 kb., nau j. gar., tik $ll,3M0.

5 Ir I kb., šild., įvyksta, tik $12,500. 
3 bt. Ir kraut., gar., Ilga, tik $19,500.

Naujas 2 |mi 5 k b. tik $28,500. 
Naujas O kb., brang, prieit., bargenas.

Yra pigiu Ir pelningu narnu

BIJDRECKAS Realtv
4081 Archer »▼«. LAfayette S-3384

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

alum. langai, nauj. garaž. $24,000
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pšdų, garažas. $20.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ava.
Tel. CLiffside 4-7450; Ites. 

YArds 7-2040

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypng ar ūkiua 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSŪRANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weet 51 St. 
WAlbrook 5-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir aemsd.)
LABAI RETA PROGA

Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau
tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PF:l»V SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marųuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 % karo garažas. 
$20,000. A. Katilius.

SKONINGI (i KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000, Fairfield ir 73rd. Volodkevi- 
čiuš.
2 AUKŠTŲ MCR. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

CICERO. Pajamų namas. Apy
linkėje 52nd ir 31st. St. Centrinis 
apšild., alyva. Tile virtuvė, spinte
lės. Garažas. Mokesčiai tik $111. 
Kaina $16,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Dr. J. Jurgilas apleidžia Chica- 
gą ir parduoda geriausiam Mar- 
quette Parko rajone, 2524 W. 69th 
St. (kampas Maplewood ir 69th 
St. luxus moderniškai įruoštus na
mus, su modemiškai įruoštu dak
tarui arba dantistui, arba ir kitai 
profesijai tinkančiu ofisu. Po visu 
namu moderniškas basementas tin
kantis kiekvienos rūšies biznio pa
talpai. Jokio pavojaus nuo potvy
nio. Kreiptis nuo 6 v. iki 8 v. va
karais. Tel. \YA 5-9729.

$18.900 — pilna kaina už 4 bt. 
mūr. namą. 6-6-4-3 km. 35 pėdų 
sklvoas. Keeler ir 22 st. $5,000. — 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St.. LAtvndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIKS

Parduodama RŪBŲ VALYKLA 
IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 
528L

MODERN HAR1)WARE STGRE.

Modern. geležies krautuvė ir namas
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte; 1—
3 kamb. butas ir krautuvė l.me 
augšte. Įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę Įvertin
site.

4351 S. Califomia Avė.

YVHOLESALE DISTRIBUTOR
Padės patikimam asmeniui per

imti “T.V & Radio Tęst Your Own 
Tube Tester” vaistinėse, supermar- 
ket - krautuvėse bei geležies krau
tuvėse. Maršruto darbas ‘route type 
work”. Patyrimas nebūtinas. Gali
ma įsidirbti iki $15,000.00 netto 
pelno į metus. Šis darbas nebūtinai 
trukdys jūsų dabartinį darbą. Rei
kalinga $3,300.00 grynais. Rašy
kite — Indnstrial Distributkig 
Corp., 901 Excetsior Avė., Hop- 
kins, Minnesota.

Parduodamas TAVERNOS BIZ
NIS 8222 S. KEAN AVĖ., Willow 
Springs, III. Geras biznis. Didelė 
vieta automobiliams pastatyti. 
Priešais Liet. Tautiškas kapines.

MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK
LA. Įsigyvenęs biznis. Geros paja
mos. Savininkas turi parduoti dėl 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog į sa
vininką tel. DRexel 3-9539.

NAUJA MODERN?
KRAUTUVĖ

GRAŽIAI DEKORUOTA
Nauja krautuvė idealioje vie

toje augančiame bendruomenės 
centre. 50 X 65 pėdų.

3724 W. 70th St .
Arba išnuom. raštinėms. 

PRospect 6-3900

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus 
Įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom. I 
garažas, i blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir bloko nuo high
school. Imliai gražiai prižiūrėtas ir 
ištaisytas sklypas Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
Įvertlntumėt. Kuiną tik $22,500.00.

KRAUTVVB-BUCERNB ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžiuliai šaldytuvai mėsai 
laikyti. Gerai Išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Poliški St.

Telef. LUdlow 5-5900

BRIGHTON PARKE
$2,000 Įmokėti, med. 2 po 4, šva

rūs butai, geras sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie- I 

pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu Įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas jmokėjimas, skubėki
te paskambinti. i

Mūr.; rūbų valykla ir b kamba- | 
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui, i

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 Į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Oage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais Įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St.. CL 4-2390
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

D. MORSTAVICIUS
REAL ESTATE - 1«SS W. 103 «t 

Tel. BEVERLY 8-8946 
Nekilnojamų* turtų pirkimas, parda- Į 
vlnios Tarpininkavimas bizniuose Ir

i valdžios įstaigose.
INCOME TAX. Taz aeoountaat

KADA NOKITE PIRKTI AR 
I PARDUOTI NAMtFŠ

Kreipkitės Į
SOPRYCH REAL ESTATE 

' 6407 S. Kedzle Avė. U Albrook 5-3216
AGENTAS AKEX KANAVER8KIS

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

VYRAI IR MOTERYS

Reikalingi 
SIUVĖJAI 
F I Al I S H E R S 
PRESSERS 
INSPEKTORIAI

Turime nepaprastai gerų progų patyrusiems vy
rams ir moterims dirbti mūsų South Side krautuvė
je — Rūbų pataisymo skyriuje. Nuolatinis darbas. 
Daug bendrovės priedų.

Kreiptis į MR. CHRISTOPHER 
MORRIS B. SACHS, INC.

6614 South Halsted Street

DIRECTOR of NURSES
(NO SCHOOL)

MUŠT HAVE DEGREE AND EXPERIENCE WHICH W0ULD 
OUALIFY HER FOR POSmONS IN 208 BED HOSPITAL. 
SALARY OPEN. WRITE OR WIRE PERSONNEL DIRECTOR

ST. LUKE’S HOSPITAL
ST. PAUL, MINNESOTA

(PEMALE)

REIKALINGAS PRITYRUS 
MĖSININKAS

Nuolatinis darbas. Geras atlygi
nimas. Turi gerai kalbėti angliš
kai. Kreiptis: —

COCO’S MARKKT 
4931 So. A.shJand Avė.

Al'TO BODY A FENDER MEN 
AND HEAVY LINE MECHANIC'S

Only jouyneymen mechanics with 
thorough knowledge of Buick cars 
need apply. Phone or see

M R. J. H. MAYOTTE
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP WAN1ED — EEMALE

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 2 metų vaiką. Gali gyventi vie
toje; arba ateinanti. Tel. CLiffside 
4-1759._________

BUILDING & REMODEUNG

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisytom ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4827 S. Campbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER RUILOERS
General Contractlng Co. 

i.Bav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 8. 4dTH CT.. CICERO 60, TT.l.
TeL OLymplo 9-7881; TO S-42M

Ir atliekama visus statybos Ir psr 
tvarkymo (remodellng) darbus.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 615 
Vnltnn IVIIlnvr OniKiiga III

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-8S4O 
2787 West 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVI V STATYBOS 
BEMDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Dontractors 

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

Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2018
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL
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Long Beach, Calif.
Mirė Feliksas Šlapelis I

Birželio 19 d. Long Beach, Ca
lif., mirė vienas senosios kartos 
lietuvių veikėjų — Feliksas Šia-i 
pelis. Jis Amerikon buvo atvy
kęs iš Lietuvos prieš 48 metus; 
buvo gimęs Rakučių km., Kupiš
kio parapijoje. Pastoviai ilgą lai
ką gyveno Rochester, N. Y., dir
bo Estman Kodak kompanijo
je, užsitarnaudamas pensiją. Ro 
chestery priklausė Šv. Jurgio pa 
rapijos draugijoms, American 
Legion, Lietuvos Vyčiams, Liet. 
Bendruomenei ir kt.

Lietuvos reikalais daug rūpi
nosi, ypač jai netekus laisvės. 
Per Amerikos Lietuvių Tarybą 
nuo pat jos įsteigimo Lietuvos Į 
laisvinimo reikalams aukodavo 
po 100 dol. Jis taip pat nesi
gailėjo aukų vienuolynams, spau Į 
dai ir kitiems lietuviškiems rei
kalams.

Feliksas Šlapelis paliko brolių j 
ir daug giminių Lietuvoje ir 
Amerikoje: vargonininką Anice
tą Šlapelį, kurį Feliksas parkvie i 
tė Amerikon, seserį Oną Kari- Į 
butienę ir švogerį Juozą Karibu
tą. Ne vien giminės liūdi dėl Fe
likso mirties, liūdi visi Ameri
kos lietuviai, nes jis buvo vie
nas dosniausių ir pavyzdingiau
sių lietuvių.

Athol, Mass.
Baigė vasaros mokyklą

t *
Atholio Šv. Pranciškaus para

pijos dalis vaikučių užbaigė va
saros mokyklą su savo lietuviš
kais darbeliais.

Kadangi vaikučiai buvo pla
čiai supažindinti su šv. Pran
ciškaus asmeniu ir reikšme mū
sų parapijai (jis parapijos glo
bėjas), tai ir į savo lietuviškus 
darbelius — koplytėles — įsidė
jo šv. Pranciškaus statulėles.

— o —
— Šv. Pranciškaus parapijos 

altoriaus tarnus kun. Albinas 
Jankauskas š. m. liepos 15 d. iš
vežė poilsiui į Tėvų Marijonų so
dybą Marianapolyje.

GARSO GREITUMU PER JAV

Du pilotai — maj. J. Glenn (kairėj) ir Įeit. Ch. Demnilet — pasi
ruošę skristi iš Ijong Beach, Calif., į New Yorką. Tai pirmas bandy
mas pasiekti garso greitį. Garsas eina 760 mylių per vaalndą. (INS)

klys (greituolis), Bulkys (stam-| paviršiumi, atleistina, tačiau, kai 
bus), Mulokas, Bu lak a, Donkys,'jie tebėra gausių lit. fondų rėmė- 
Monkys, Jankus ir kt. ’ ■ jai ir geresni lietuviai už tuos, ku-

. . , , . . ... . rių vaikai, vos po 7 metų emigra-
Na, kaip dabar pateisinti dau-1 cjjoje, jau tarp savęs kalba ang-

&ltoklų' ^ky^iau« nat.urakai I liškai. nors nešioja labai gražias 
angliškų pavardžių toleravimą, o iįetUviškas pavardes. Tariamai lie- 
smerkti, kelti audrą, kone išda-| tuviškumo “išdavikų” bejieškant, 
yikais vadinant tokius, kurie da-, parody8ime tik nelogiško karščia- 
bar užsimanė, lvg sugundomi Pir'|Vimosi, istorinio nežinojimo ari 
mųjų pa vyzdžiais (kurių gi niekas piokščio nesiorientavimo, kai čia. , 
nereikalauja pavardes atlietuvm- tremty, kaikas ir saugumo sume
ti ), panašia maniera modifikuoti I (imais ar kad i6vengtų kerštauto 
ir savo pavardes, ypač kam šios| vo artimųjų, paliktų už
perilgos, sunkiai ištariamos, gra-, Geježjnės Uždangos, priverstas 
mozdiškos. . ' tajp padaryti (pvz. siuntiniams ir

susirašinėjimui).Oportunizmo tame gal ir yra, 
tai tiesa, bet tai labai toli nuo Ne

liškų” pavardžių tarp mūs, kaip 
jau pradžioje str. rašėme.

Kodėl tuo pačiu metu nesiran
da pas mus prancūziškų ar vokiš
kų pavardžių, be abejo, tegali pa
sakyti tik lituanistai. Gal tarp lie
tuvių ir anglų yra istorinės gimi
nystės elementų ?

(

__ vienam gali parūpti, kaip
“išdavikiškumo” (kaip karštai sau šig reįkaias stovi tarp kitų tautų? 
mano p. Al. Gimantas), kai totą- Kai anglų pavardės gana grynos 
liškai imame toleruoti tas “natų- įr trumpos, tarp vokiečių — neina-( 
raliai angliškąsias” lietuvių pa- įai lenkiškų (ypač augštuomenė-, 
vardes. Čia pažymėtina, kad dau- je) tarp lenkų — daug vokiškų, 
gelio praktiškesnių autorių visdėl-'įr lietuviškų (Skirmuntai, Ruškiai, 
to leidžiama lietuviams trumpinti Radvilos), tarp prancūzų — ne
savo ilgas pavardes (sakysim, vi- maįa vokiškų. Tačiau net 
sas, kurios įturi daugiau kaip 10 augšti vyrai (gen. Koenig, gener. 
raidžių), o nemalonias, gramoz-Į Schmittlein, Schuman, bankininkai ( 
diškas (yra ir tokių) pakeisti Baumgartner) — nešoka “pran- 
skambesnėmis, kad nekeltų ių sa- cūzinti” savo pavardes, nors (pran 
vininkui psįchologinio comnlex of c,ūzai) ir traktuoja vokiečius mir- 
inferioritv. Čia dažnai užmirštama tiniais priešais. Tarp latvių — di 
betgi, kad ne visos pavardės gali- dėlė gausybė vokiškų pavardžių, 
ma efektyviai trumpinti, o keiti- bet tai netrukdo būti gerais lat- 
mo atveju (i skambesnes) gali šim yjais, net patriotais. Žydai yra y- 
tais atsi asti vienodų, maišatį ke- pag rygkį tauta, kuri išlaiko savoj 
liančių pavardžių (Bytautas, Ged- žydiškumą ir juo rūpinasi, bet sa-‘ 
minas, Gelgaudas, Goštautas, Gin- vo tautiečių lenkiškomis, vokiško- 
tautac et t.) mis, angliškomis pavardėmis kuo-

Sutrumpinti Ališauską j Alšėną mažiausiai sielojasi. Pvz. Lietuvos 
(ar Alšį, o Olševskj j Olį, — visai k’1"1®8 zy^5!?a1, kaiD ®nscoe 
ne problematiška, bet pabandyki- Dublino, Philips — milionimo - 
te, jei norite, patarti Juodžiui, Juo- f?nt° (Kanadoje) burmistras^ - 
deliui, Juodikaičiui ar Juodgalviui bikoff Connecticuto gubem 
bei Juodakiui, o dar sunkiau Juod- nus’ abejo, turi nežydiš as p - 
kojui, Juodgudžiui, Juodviršiui (ne vprdes, bet gi puikiai įslai y- 
sitenkinant visus suplakti vienu diškumą. Musuose, šalę Dr Basa 
“Juodžio” šablonu į tapatybę), o naviciaus yra tokių pirmaeilių pa- 
tokių pavyzdžių — daug, kai tos tno.t}Į a la M- Sleževimus, M. Krū
pavo rdės tikrovėje gi ir lietu viš- naščius, Karevičius, Matulevičius, 
kaikai neturi nei skambumo, nei Stulginskis, Romens, Maculeviči 
prasmės gilumo,, išskyrus istorinį i (Maironis), net didysis b^““8^ 
baudžiavos laikų primestinumą,, Pr^- . dabnetapę 
kad jų protėviams dvarų raštinėse betuvišku Obelaičių ). nors juk 
ant greitųjų tijūno iškeptos, kad Kalel°-

Aplanke šimtai tūkstančių
VATIKANAS. — Apie 200 

tūkstančių tikinčiųjų šv. Petro 
ir Povilo šventės proga aplankė 
Vatikano bazilikoj palaidoto 
apaštalų kunigaikščio šv. Pet
ro kapą. Labai daug tikinčiųjų I 
aplankė ir šv. Povilo baziliką,,

J
X-

kurioje yra saugojamos šio tau
tų apaštalo relikvijos.

Tą pačią dieną 12 vai. Šv. Tė
vas iš savo darbo kambario lan
go suteikė apaštališkąjį palai
minimą didžiulei maldininkų 
miniai, susirinkusiai Šv. Petro 
aikštėje.

-n i si'O

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYClA
Geriausios gėlės <161 vestuvių, banu- 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimi*.

2448 West 63rd Strees 
Tel. PRospect S-0MS3 ir PR S-0S1M.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO
301 4 West 111 th Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Geležinkeliečiai gaus

padidintus uždarbius
Šiomis dienomis Chicagoje, 

pasirašyta trijų metų sutartis j 
tarp geležinkeliečių (Brother- 
hood of Locomotive Engineers 
ir 140 svarbiausiomis geležin
kelių kompanijomis.

Ši sutartis liečia 45,000 gar
vežių mašinistus, kurių 4,000 
dirba Chicagoe apylinkėse.

Pagal tą sutartį, garvežių ma 
šinistai gauna šiuos pagerini
mus:

1) Padidinami uždarbiai $1.- 
16 dienai; šis padidinimas vei
kia atgal nuo 1956 m. lapkričio 
1 d.; papildomai uždarbiai pa
didinami nuo 1957 m. lapkričio 
1 d. dar 67 centais dienai; se
kantis padidinimas 67 centais 
dienai veiks nuo 1958 m. lapkri
čio 1 d. (Dabar mašinistai turi 
bazinį dienos uždarbį $19.26 už 
100 mylių kelią arba už 8 darbo 
valandas).

2) Keleivinių traukinių maši
nistai gaus papildomą atlygini
mą $1.01 dienai; nuo 1957. XI. 
1. papildomai gaus 59 centus 
dienai, o nuo 1958. XI 1. — dar 
59 c. dienai. (Jų bazinis uždar
bis dienai yra $16.77 už 100 my
lių kelią arba už 5 darbo valan
das).

3) Dirbantieji 6 — 7 dienų 
per savaitę kiemo darbuose 
(yards Service) papildomai gaus 
$1.13 dienai; nuo 1957. XI. 1.1 
papildomai gaus 65 c. dienai 
ir nuo 1958. XI. 1. dar papil
domai gaus 65 centus valandai. 
(Bazinis jų uždarbis — $18.71 
už 8 vai. darbo dieną).

4) Dirbantieji 5 dienas per 
savaitę kiemo darbus gaus pa
pildomai $1.21 dienai; nuo 1957. 
XI. 1. papildomai gaus dar 70 
c. dienai, o nuo 1958. XI. 1.— 
dar 70 c. dienai. (Bazinis jų už
darbis. — $20.10 už 8 vai. darbo 
dieną).

i Bendrai uždarbiai padidinti 
1,1.4%, bet mašinistams su di
desne praktika—13%. —P. Sul.

Pastabos ir nuomonės

DAR DEL PAVARDŽIŲ LIETUVINIMO
ST, BIJŪNAS Toronto, Canada

Dėl pavardžių keitimo, trumpini- nuslepiamą faktą: daug lietuvių 
mo ar lietuvinimo daug rašoma ir turi lenkiškas pavardes, na, ir, ne
kalbama. Kadangi autorių vis dar nustebkime, daugybę angliškų (ką 
paliekama nuošaly eilė ryškių bruo žino ir mūsų lituanistai), pvz.: 
žų nesuminėta, tebus leista čia juos Kuraitis, Rudaitis, Musteikis, Ru- 
iskelti. dis, (judas, Nakas, Kripas, Bakū-

Visų pirma visi norėtume, kad M*sys’ Ge,nys’. GilyS’
mūsų garsūs vyrai turėtų lietu-1 fį/8’ Ra 58, Pvz’ klt.°s turi ir ang- 
viškas pavardes', bet dažnai apsi- llską. praaI?ę’. ne Ų* pripuolamą 
džiaugtume, kad ne tik jų lietu- i Panasum{h kai jos lietuviškai tėra 
viškos pavardės, bet ir nieko bend-i Yien Papuolamu garsų rinkimu, 
ra su Lietuva neturėtų nusikaltę- j į*1? \askyr?8- Smail,: Ba hunas (nie 
liai, iškrypėliai, girtuokliai, arlkutls)’ Rakuna« (barsukas), Kvi- 
maskviniai “raudonieji”, kad neda
rytų gėdos mums, ypač kai paten
ka j amerikietiškąją spaudą. Kaip 
gi tikrovėj yra, ar garsių vyrų dau 
giau negu nusikaltėlių,, leiskite 
tuo labai suabejoti (bent kitų tau
tų statistika to neparodo), nors į mą. Mokėsite tik po $5.oo kas m6- 
daugiausia visur, žinoma, viduti- < neB>- Pristatoma į bet kurį pasaulk 
nių.

Toliau, ar kad būtum geru lie
tuviu, vien užtenka tik saugoti i 
savo lietuvišką pavardę, laikant ją 
tarsi patriotizmo “afidevitu”. O i 
daugelis autorių, deja, taip daro, 
visai neįžvalgiai leidžiant ją pa-1 
naudoti tik priedangų dekoracija Į 
— nieko nedarymui. į

Kad perdaug neišeitume iš kraš
to, prisiminkime tik senąjį priežo
di “Ne bonka nustato vyno kainą”
(žinoma, ir ne jos popierinė etike
tė). Kai pavardžių keitimas nėra 
joks masinis reiškinys ir, atrodo, 
nežada tokiu būti, galime blaiviai 
paanalizuoti plačius niuansus, vi
sai nejieškant čia “išdavikų”, nė 
autorių plokščios neurozės. Juo 
labiau, kad reikia kartą žinoti ne-

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 ėgz. iš "kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni-

kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus fr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. E. Giedraitis, 1632 Bi-oad Street, 
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

lengviau būtų rasti, susigrąžinti, 
jei pabėgtų iš lažo, o- taip pat iš
mainant j medžioklinius šunis, ark 
liūs. Kitataučiai net prie geriau 
šių norų tų pavardžių neištaria, ne 
atsimena ,ypač gi anglai. Pažymė
tina čia dar komplikacija, kad rai
dė “J” nevienodai tariama, pvz. 
anglu kaip Dž, prancūzų Ž. ispa
nų Ch, o vokiečių — J. Tai ir var
gu ar tenka perdaug pasišiaušti, 
kai pvz. Jarmalavičius užsinori tap

žodžiu, bent daugiau pasitamau 
sime lietuviškumui jieškodami bū
dų ir priemonių, kaip atgaivinti 
lietuviškumą mūsų dvasioje ir veik 
loję, o nemesdami perdaug 'kon
centruoto dėmesio tik į išlaiky
mą tautiškų pavardžių. Kai ang
lai nėra mūsų priešai, gal be di
delio įkarščio tektų pažiūrėti ir į 
pavardžių anglinimą, kai tai nėra 
masinis reiškinys ir vargu tokiu 
kada taps, juo labiau, kai mes to-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ti Šarkiu, o Juodkojis — Fredu jeruojame eilę lenkiškų pavardžių 
(trumpinant ir “gražinant” pavar- (0 juk ir vokiečių tauta taip da- 
des), nors tai ir nėna pagal augš- ro),' įr> be to, daugelio nusistebėji- 
tąjį idealą, jei ne iš esmės, tai bent mui .turime šimtą “natūraliai ang-,

PAJIESKOJIMAI
Jieško ANTANO DAPKAUS, ki

limo iš Raseinių apskr., Girkalnio 
parap. Jotkienų km. Jieško JONO 
SOPOS s, Leono, gim. 1907 m. Vieš 
venų km. Atsiliepti: Adomas Mit- 
kevičius, 584 Califomia St., Strat- 
ford, Conn.

Jieškomi JONAS ir VIKTORIJA 
LENOVICLAI, gyv. Superior,, Wis. 
Jieško giminės iš Lietuvos. Praneš
ti: V. Čepukaitis, 11607 Iowa Avė., 
Cleveland 8, Ohio.

________ x
Jieškomas IGNOTAS ADAMKE- 

VIČIUS, s. Konstantino, POVILAS 
STEFANAVICIUS, s. Aleksandro 
ir MALVINA KORF, d. Aleksand
ro. Žinantieji jų likimą prašomi 
pranešti šiuo adresu: O. Lorencie- 
nė, Ariogalos g-vė Nr. 32 .Kaunas 
8, Lithuania.

Jieškomas PRANAS BABONAS, 
Jieško sesuo iš Lietuvos. Rašyti: 
Arą Svoinickas, R.F.D. 1, Brews- 
ter, New York.

f

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekora
tyviam (rengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 

7144 S. ŠACRAMENTO AV.
Tel. PRospect 8-2215

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymai.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Trfef. PRospect 6-7960

kx>o<><xxh><xxxxkxxkxxx>ooo-o-ch:
Skelbtis ‘DRAUGE’ aosimoaa 
nes tis yra plačiausiai skaitomai 

lietuvių dienraštis, o skelbirm 
kaina yra prieinama visiem*.
(XX>0<XXXXK><XKKKXXXXXXX><>00<>

KAZIMIERASAVALICKAS

Gyveno 4051 S. Richmond St. 
Tel. VI. 7-4388

Mirė liepos 24 d., 1957, 4 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Vaduoklių pa
rapijos, Kutronių kaimo.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agota (Railaitė), duktė 
Emily Burnoski, žentas Chester, 
anūkė Carol, sūnus Albert, mar
ti Jeanette, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Myko
las ir sesuo Teklė.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 8. Catt- 
fornia Avė.

laiidotuves įvyks šešt., liepos 
27 d., iš kopyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nus, marti, žentas ir anūkė.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

UOOlSlO VALANDOJ 
Auktl*

MAŽEIKA«EVANS
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

OMI Sa. Wmšm An Ato OoadltioBed 
7-eeoe — 7-een AntomobiUaiaa 
karta *yvaaa kttasa aalaala Jalysst paa

koplyčia arėtos Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SKAITYKITE “DRAUGft” Imk

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIflCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^es ^ur'me k°P(yčia8’
vimas dieną ir nak- fif v s o s e Chicagos ir 1
tį. Reikale i a u k t i jMMri I Roselando dalyse ir (

tuojau patarnaujame.

ARTHRITIS
A Normai H and Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Je, Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalidismo jungo, ra
sų vietinį chiropraktą. 
š.vk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū-

SPEARS CHIROPRACTIC IIOSPITAL 
Dept. 1-196, Denver 20, Cnlorado

Arthrltlc Haiti

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKI8 (PATCH), Vloe-PreaMe«

6819 So. Westorn Avė. Tol. GRovehlll 6-3745

8

1 paminklų patalpas u* atgal mee visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobilio.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki B vai. popiet

IA8TRINK1TF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
JOKIO IMORIJIMdi. STTMOKftSr>YC KAPINIO DIENOJE.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 8. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003»___________ >

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

, STEPONAS C. LACKAWICZ
3434 W. 69th STREET REpublk 7-1213
3314 W. 28rd PI.ACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

I
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I. A. VALSTYBĖSEžiu saleziečių sodyboje Šiluvoje, 
prie Cedar Lake, Ind. Fundato-j 
rių brolis kun. Juozas Stašaitis,’ — Lietuvaitės iš 13 Amerikos 
atvykęs iš New Yorko, ateinan-• valstybių stovyklauja mergaičių

X Jo Eminencija kardinolas 
S. Stritch yra pasižadėjęs daly
vauti Šv. Kazimiero seserų iš
kilmėse rugpjūčio 15. Tą dieną 
9:30 vai. ryte Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyno koplyčioje, 2601 
West Marąuette Road, Chicago, 
įvyks seserų abitų ir įžadų da
vimo iškilmės.

X Kun. V. Paulauskas, A. L.
R. K. F. jaunimo stovykloje 
stovyklaujančių mergaičių ka
pelionas, be minimųjų pareigų 
su nepaprastu pasiaukojimu 
atlieka stovykloje visą eilę ki
tų pareigų. Kaip koks pavyz
dingas Lietuvos ūkininkas, nuo 
aušros iki vėlyvos nakties dar
buojasi su darbininkais klien
tais, svečiais, mokiniais ir t. t.
O darbo yra begalės. Su nema
žesniu pasišventimu tenai dir
ba seselės iš Putnam-o, Conn.: 
Paulė, Konsulata, Mikaelė ir 
Tarcizija; joms talkina P Za- 
ranka ir kiti.

Kilnių pasišventėlių dėka bu
joja Dievui ir tėvynei Lietuvai 
naujos jėgos.

X Ralfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdis įvyko liepos 
mėn. 19 d. Hollywood salėje, ku
riam pirmininkavo kun. St. Šan- 
taras ir sekretoriavo Pr. Bičiū
nas. Buvo priimta Balfo pikni
ko apyskaita ir aptartas kon
certo reikalas. Piknikas davė 
gryno pelno $2,121.52, kuris 
paskirtas Sibiro lietuvių šalpos 
reikalams. Apyskaitą parengė 
Ign. Daukus ir F. Sereičikas, o 
reikalų vedėjas Alb. Dzirvonas 
kalbėjo apie rudeninį Balfo kon
certą, kuris bus Marijos Augš- 
tesniojoje mokykloje spalio 
mėn. 6 d. ir dalyvauja Čiurlio
nio ansamblis iš Clevelando. 
Lietuvių visuomenė prašoma tą 
dieną nerengti jokių pramogų ir 
dalyvauti minėtame koncerte, 
kuris rengiamas šalpos reika
lams.

X Įvykusio Lietuvių Jaunimo 
kongreso rengimo komisijos pa
skutinis posėdis buvo liepos 
mėn. 19 d. Liet. auditorijoje. 
Čia buvo išklausyta įvairių ko
misijų pranešimų ir pasidalinta 
mintimis iš kongreso darbų. 
Taip pat buvo nutarta 1,000 
dol. iš kongreso gauto pelno 
paskirti “Lituanus” naudai, o 
likutį pervesti Liet. Studentų 
sąjungai, kuri paskirstys savo 
nuožiūra. Posėdyje dalyvavo: 
A. Mickevičius, J. Štuopis, S. 
Banaitis, R. Mišauskas, A. An
tanaitis, Ed. Šulaitis, J. Pakal- 
ka, Gr. Musteikytė, J. Zadei- 
kis, R. Vaitys. G. Gedvilą, R. 
Šleinys, J. Bajerčius.

X Lietuvių visuomenė Chica- 
goje išlaikė egzaminus labai ge
rai. Tokie egzaminai buv-o pa
daryti birželio mėn. 30 d. Lietu
viai gausiai dalyvavo šventėje, 
jaunimo kongrese ir .meno pa
rodoje. Dainų šventė ir Tauti
nių šokių šventės parodė, kad 
Chicagos lietuviais galima pasi
tikėti ir Vengti naujų pasirody
mų sekančiais metais, nes ne
buvo apvilta publika ir rengė
jai — visi patenkinti.

X Naujuoju Don Varnas pos

to komanduotoju yra išrinktas

J. Stanaitis. Adjutanto parei
gos atiteko N. Girdwainiui, o 
adjutanto padėjėjo — Vyt. Paš- 
kauskui. Iždininku buvo per
rinktas J. Karklys, o istoriku 
— Ed. Šulaitis. Kiti naujosios 
valdybos nariai: J. Shulmistras,
K. Savickus, kun. A. Švedas, B. 
Mikėnas, P. Butkus, S. Samoš- 
ka, M. Mosteika ir kt.

X Dantų gydytoja dr. Ona
Prunskytė po poros savaičių 
atostogų nuo pirmadienio, lie
pos 29 d., vėl pradės darbą sa
vo kabinete 2423 W. 63 gatvė, 
YVAlbrook 5-2017.

tį sekmadienį, liepos mėn. 28 d., 
atliks kryžiaus pašventinimo 
apeigas po 12 vai. šv. mišių. 
Kryžių sukūrė Chicagoje gy
venantieji dailininkai Marija ir 
Povilas Laurinavičiai. Kryžius 
yra 18 pėdų augštumo, didžiau
sias Chicagos apylinkėse.

X LB Cicero apylinkės vado
vybė tvarkė tautinių šokių 
šventės metu Vadovo platini
mą. Dirbo šie asmens: St. Ber
natavičius, Kapteinytė, Juodi- 
šius, J. Žukauskas, V. Rūbas, 
N. Kazlauskaitė, F. Mataitis, 
Sirgedas, Ambraziejūtė, Mačiu
lis, Kisielius, J. švedas, šmai- 
žytė, A. Vasys, Z. švedaitė, 
Prikockytė, A. Zailskas, Vasi
liauskas, Radzevičius, Paula- 
vičius, Z. Ašoklis. Jie visi kar
tu išplatino Vadovo už $1,805, 
o J. Arštikys sutvarkė atskai
tomybę. Didėlė padėka jiems.

stovykloje Putnam, Conn. Tai 
pirmi metai, kada iš tiek daug 
valstybių atvyko mergaičių. Vi
so stovyklauja 118 mergaičių, 
kurios pasirodys Lietuvių Susi
artinimo šventės programoje lie
pos 28 d.

— Baltimorės ateitininkai at

einantį sekmadienį, liepos 28 d., 
rengia išvyką i Caledonia State 
Park, Pa. Iš Baltimorės išvyks
tama 8 v. nuo Lietuvių salės. 
Su svečiais iš Philadelphijos ir 
Washingt>ono susitikimas numa
tytas Gettysburge, kur visa iš
vyka išklausys 10;30 v. mišias 
St. Francis Xavier bažnyčioje, 
22 W. High St. Gražiame Cale
donia Parke yra ir baseinas, 
taigi bus .maloni aplinka pra
leisti laiką. Programoje numa
tyta dr. R. Zalubo kalba ir me
ninė — linksmoji dalis su juo
kų laikraštėliu.

VEIDRODIS ANT DENIO

Tapą sutaupyta darbo jėga ir gyvybės, kai! laivynas ant de
nio įsivedė veidrodžius, kurie sprausminiaims lėktuvams daug 
geriau padeda nusileisti, negu anksčiau vadovai. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

URUGVAJUJ
— Lietuviai pastatyti pavyz

džiu kitoms tautoms. Birželio 
14 ir 15 tragiškąsias dienas 

Morrison viešbutyje, o sve- Montevideo lietuviai paminėjo 
čiams pagerbti banketas bus Per radiJ^> sPaudj* ir savo kol°- 
Cicero parapijos salėje, kurį nii°8 centre- “E1 Mundo” ir 
rengia L. B. Chicagos apygar-'i “Solis” savo specialiose progra-
dos valdyba ir L. B. Cicero apy- m°8e. b/ržell° *4 ir 16 dien°mi? 
linkės vadovvbė Banketas nu- Pakvlete oro bangomis ispams- 

kai ir lietuviškai prabilti Lie-

X L. B. Tarybos trečias su
važiavimas įvyksta rugpjūčio 
mėn. 31 d. ir rugsėjo mėn. 1 ir 
2 d. Chicagoje. Posėdžiai vyks

matomas šeštadienio vakarą.

X Komitetas, kuris tinkamai 
suorganizavo ir pravedė Chica
goje tautinių šokių šventę birže
lio mėn. 30 d. International 
Amphiteatro salėje, buvo šis: 
pirm. Br. Shotas, A. Wells, J. 
Kreivėnas, J. Millerytė, A. Poš
kienė, A. Gintneris, St. Daunys, 
J. Jasaitis, Z. Dailidka, E. Bart-

tuvos ministerį dr. K. Grauži
nį, Liet. Urug. Kultūros sąjun
gos ir Prieš komunizmą kovo
jančių tautų komiteto pirminin-

X Sofija Barčus radijo pro
gramos metinis piknikas-gegu- 
žinė, kuri yra visų lietuvių su
sidomėjimo centre, bus filmuo-

kus. J. Kudirka. A. Jasaityje. jama ir dar0”a,..ta.ka.tanilai 
Viso _ 12 asmenų. nuotraukų. Š. didžioji lietuvių

šventė įvyks rugpjūčio 4 d. Wil- 
X Lietuviai gerai kovoja ir low Springs, Bučo darže 

gina savo teises. Dabar vėl yra *
progos parodyti savo organi
zuotumą, kuomeį. reikalinga ra
šyti laiškai senatoriams, kad 
jie paremtų biliaus pakeitimą 
ir galėtų atvažiuoti lietuviai 
kvotos keliu iš pasilikusių neiš
naudotų vizų, iš viso pasaulio 
gyvenančių savo tautiečių į 
JAV.

X Tautinių šokių šventės ko
miteto iždininkas A. Gintneris, 
J. Miller ir Br. Shotas tvarko 
biletų atskaitomybę. Dabar pas 
juos tikra rugiapjūtė, bet visi 
patenkinti šventės pasisekimu 
ir piniginėmis pajamomis. Lau
kiama paskutinių aukų lapų 
grąžinimo iki rugpjūčio mėn.1 
1 d.

X Liucija Kavaliauskienė —
Fashion Dress Shop — 3305 S. 
Halsted st., LA 3-2021, savo 
krautuvėje atidarė Patsia Gift 
Parcel Co. skyrių ir priiminėja 
standartinius paketų siun
tinius į Lietuvą ir kitus kraš
tus, nes iki šiol Bridgeporte 
nebuvo jokio oatarnavimo siun
tinių atžvilgiu.

X Kazimieras Motušis, žino
mas Toronto prekybininkas, 
buvo atvykęs į Chicagą, kur jis, 
be kita ko, rengiasi atidaryti 
savo prekybos skyrių. Į Chica
gą atvykti jį pakvietė kelios 
žymios vokiečių firmos, kurios 
Palmer House patalpose buvo 
suruošusios parodą.

X Seselė M. Ambroje, gv. 
Kryžiaus ligoninės chirurginio 
skyriaus vedėja, kuri .metus gi
lino studijas Pittsburgho uni
versitete, grįžj ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

X Išnuomuojamas vasarna
mis ar atskiri kambariai. Ter
minu nuo liepos 28 iki rugpiū- 
čio 4 d. Penkios mylios į rytus 
nuo Michigan City, Ind., Mi- 
chiana Shores. Graži aplinku
ma, rami vieta, skaidrus van
duo. Informacijas teikia D. Mi- 
keliūnas, 3734 Parrish Avenue, 
East Chicago, Ind. Tel. East 
Chicago 2250-R, po 5 vai. vak.

X Saleziečių jauaųmo stovyk
la Šiluvoje, prie Cedar Lake, 
Ind., bus uždaryta rugpj. 18 d. 
Laisvų vietų naujiems stovyk
lautojams yra apsčiai. Dabar 
stovyklauja apie 70 berniukų.

X Asmuo, važiuojąs automo
biliu į Kalif-orniją ir’ galįs pa
imti du asmenis, prašomas pra
nešti ligi rugpjūčio 1 d. “Drau
go” žinių skyriai.

ką P. J. Martinez Bersetche ir 
vieną iš dienraščio “EI Dia” re
daktorių P. Gutierrez Salma- 
dor.. šis, gerai apie Lietuvą in
formuotas, pasakė ypatingai 
turiningą ir poetiškos formos 
kalbą, lietuvių tautos dvasinį 
patvarumą ir kilnumą nurody
damas pavyzdžiu kitoms už lais 
vę kovojančioms tautoms ir pa
žymėdamas, kad gili savita lie
tuviškoji kultūra ir jos siela at
laikys visas audras ir niekad 
nesiduos priešo palaužiama. 
Lietuviškai atitinkamą žodį ta
rė valandėlių vedėjas kun. J. 
Bružikas, S. J. ir kun. dr. P. 
Daugintis. Kalbas lydėjo liūd
nos patriotinės dainos.

Minimų dienų proga didysis 
“EI Dia” ir “Diario Espanol” 
įsidėjo savo bendradarbio Vera- 
xo straipsnius, primenančius 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
dramą. Pažymėtina, kad “EI 
Dia” antikomunistinių bei anti 
sovietinių straipsnių serijoje iš
spausdino jau per 300 Veraxo 
redakcinių straipsnių.

Birželio 16 lietuvių bažnyčio
je Cerroje atlaikytos specialios 
pamaldos už Liettivą ir jos kan
kinius. Ta pačia proga pasimel
sta už a. a. min. Povilo Žadei- 
kio sielą. Gedulingai asistuojant 
trispalvei, buvo sugiedotas Tau 
tos himnas. Pamaldose dalyva
vo Lietuvos ministras su šei
ma, pasiuntinybės personalas ir 
daug tautiečių.

Visuomeninis minėjimas įvy
ko tuojau po pamaldų parapijos 
salėje. Eilė kalbėtojų — min.

dr. K. Graužinis, dr. kun. P. 
Dauginis, P. Martinez Beretche 
ir Liet. Kultūros draugijos pirm. 
J. Jazauskas — nagrinėjo so
vietinę Lietuvos okupaciją ir 
jos padarinius, o taip pat lie
tuvių kovas ir viltis nepriklau
somybei išsikovoti. Buvo pers
kaityti Vliko ir vysk. Brizgio 
atitinkami atsišaukimai. Lietu
vaitės Milašiūtės ir Cirpkutė 
jautriai padeklamavo eilėraš
čių.

Urugvajaus sąmoningi lietu
viai visados pasiryžę dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Iš upės iškėlė tiltą
Iš Chicagos upės, šiaurinėj 

miesto daly, iškeltas Mihvaukės 
geležinkelio linijos tiltas, kuris 
buvo įkritęs didžiųjų liūčių me
tu, ir dabar upe galės būti ati
darytas laivų susisiekimas.

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, UI.

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 
ir Bendradarbių

PIKNIKAS
įvyks

Sekmadieny, liepos 28 d., 1957 m.
Route 83 ir 63 Gatvė

Clarendon Hills, Illinois

12:00 vai. Iškilmingos Mišios. (Atvirame ore)
Laikomos už gyvus ir. mirusius Seminarijos 
Rėmėjus.

1:00 vaL Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
2:00 vai. Švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje. 
3:30 vai. Palaiminimas S v. Sakramentu.

Maldos už sergančius Rėmėjus.
4:00 vai. Meninė Programa.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų dalinimas.

Veltui dalinama $1500 grynais pinigais.

Proga praleisti dieną tyrame ore. Susitikti su pažįstamais. 
Aplankyti neseniai pastatytą šv. Juozapo koplyčią ūkyje. Pamatyti 
naujai išdažytą Seminarijos koplyčią, kur Šv. Mišios ir įvairios mal
dos aukojamos už visus gyvus ir mirusius Rėmėjus ir bendradar
bius.

Marijonų Kunigų Seminarija jau veikia su viršum 30 metų. Gra
žus darbas vykdomas Kristui ir Bažnyčiai.

Pabrangs elektra?
Commonwealth Edison ben

drovė, kuri tparūpina elektrą 
Chicagai, įteikė Illinois Komer
cijos komisijai prašymą, kad 
būtų leista pakelti elektros kai
ną vartotojams 7i/2 procento. 
Bendrovė apskaičiuoja, kad tai 
padidintų bendrovės pajamas 
$25,200,000 per metus, bet iš 
bos sumos daugiau kaip dešimt 
milionų dolerių tektų sumokėti 
valstybės iždui mokesčiais. 
Bendrovė tvirtina, kad toksai) 
kainų pakėlimas esąs reikalin-' 
gas, nes pabrangę paskolų nuo
šimčiai, o Chicagos aprūpini
mui elektra jai reikią nemažai 
paskolų, plečiant elektros tink
lą. Jei būtų leistas tas kainos 
pakėlimas, tai kiekvienam gy
ventojui reikėtų mokėti maž
daug po pusę dolerio daugiau 
per mėnesį.

Dvi pėdos nuo mirties
Dr. Sharat K. Roy, Chicagos 

mokslininkas, grįžo iš Centri
nės Amerikos, kur jisai tyrinė
jo Turialba vulkaną Costa P.i- 
coje. Su vietiniais vadovais ji
sai raitas per džiungles keliavo 
prie to vulkano. Buvo didelis 
rūkas, negalėjo matyti ir jie 
pradėjo pėsčiomis keliauti, at
sargiai tirdami kelią žingsnis 
po žingsnio. Mokslininkas stai
ga — išėjo iš rūkų zonos ir... 
pamatė, kad tėra už dviejų pė
dų nuo kraterio, kuris turi arti 
700 pėdų gilumo. Jei nebūtų 
pastebėjęs, būtų nukritęs mir- 
tin į kraterį.

Barzdaskučio lavonas
t

Šiaurinėje dalyje paežerės ke
lio, Chicagoje, savo automobi
ly rastas negyvas barzdasku
tys Joseph Catania Parisi, 55 
m. amžiaus. Jo galva buvo per
šauta, o dešinėje rankoje dar 
tebebuvo revolveris. Atrodo, 
kad jis pats bus nusišovęs. Kol 
policija darė tyrimus, susisieki
mas paežerės keliu antradienį 
buvo sukliudytas tarp 3 ir 4 v. 
P- P-

I ' • ■Mirtis užsidegus 
laikraščiams

Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė 
Ann Kudlacek, 74 m. amžiaus 
moteris. Ji mirė nuo apdegimo. 
Nelaimė įvyko kai ji gulėjo ant 
laikraščių ir kitokių popierių 
krūvos, kuri užsidegė nuo elek
trinės krosnelės. Sugrįžusi iš 
darbo jos duktė rado ją dar gy
vą ir su sąmone, bet vėliau ji 
nebeatlaikė. Nelaimingoji mo
teris praėjusį pavasarį praleido 
mėnesį psichopatinėje ligoninė
je.

Didelė paroda
Ryšium su baigimu paruošti 

jūrų laivams Šv. Lauryno upės 
ir Didžiųjų ežerų, kada Chica- 
ga taps jūrų uostas, numato
ma mūsų mieste 1959 metais 
suruošti milžinišką tarptautinę 
parodą. Meras Daley ir Chica
gos Pramonės bei Prekybos są
jungos pirmininkas Th. Coulter 
sako, kad bus visos tautos pa
kviestos dalyvauti toje parodo
je . Parodos suorganizavimui 
Pramonės sąjunga išleis milio- 
ną dolerių.

Užtroško lopšelyje
Keturių mėnesių berniukas 

William Birkey rastas Chicago
je užtroškęs savo lopšyje. Jis 
gulėjo su burnyte uždengta 
guminės medžiagos gabalu. Mo
tina ir ugniagesiai bandė jį at
gaivinti dirbtiniu alsavimu, bet 
nepasisekė.

Mirė kapt. Balswick motina
Šiandien, ketvirtadienį, 10 v. 

ryto iš Šv. Ritos bažnyčios yra 
laidojama kapitono William 
Balswick motina Julia Bals- 
wick. Ji turėjo 85 m. amžiaus. 
Mirė pirmadienį. Laidojama Šv. 
Juozapo kapinėse River Grove.

KAS KĄ IR KUR
— Sudriko radijo pre^rama

Kiekvieną ketvirtadienį tenka gė
rėtis puikia radijo programa iš sto 
ties WHFC. 1450 kil. nuo 6 iki 1 
vai. vakaro, kurią duoda Juozo 
Budriko namų baldų, televizijos ir 
auksinių daiktų krautuvė Chicago
je 3241 S. Halsted St. Tad nasi- 
klausykite ir šį vakarą. Tikrai pa
sigėrėsite gražiomis lietuviškomis 
dainomis bei šaunia muzika.

Pranešėjas

— L.R.K. Labdarių sąjungos 2-
ra kuopa Roselande ruošia š.m. 
liepos mėn. 28 d. didelį išvažiavi
mą Lietuvių senelių prieglaudos ū- 
kyje. Visus maloniai prašome at
silankyti. Bus skanių užkandžių 
ir . . .

2-ros kuopos valdyba

— Akademinio Skautų Sąjūdžio
narių žiniai! Šį savaitgalį, liepos 
mėn. 27-28 dd., Urbanos A.S.S. 
skyrius ruošia iškylą j Lake of the 
Wood. Numatyta įvairi programa 
su nuotaikingu laužu šeštadienį va
kare. Visi .norintieji važiuoti į Ur- 
baną, prašomi nedelsiant užsire
gistruoti pas Rimą Vėžį 6349 So. 
Artesian St., telef. PR 8-0325. Iš
vykstama šeštadienį ryte ir Urba- 
noje visi susirenka prieš 12 vai. 
prie Illina Union pastato.

Valdyba
— Tėvų Marijonų bendradarbių 

5 sk. Marąuette Parke turės auto
busą liepos 28 d. 12:30 vai. po pie
tų į Tėv ųMarijonų pikniką. Biletų 
kaina 1.25 dol. Biletų galima gau
ti pas valdybą telefonu REpublic 
7-0934.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir ipalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKTENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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

aie******«**********;oe«*’oeB
X Raguolis-Baumkuchen bu

vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

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

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 

( 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 
“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
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