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Išaiškintas Sov. Sąjungos šnipą tinklas Amerikol
Didesnis lietuvių ir lenkų

kultūrinis bendradarbiavimas
SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITE,

Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

NEW YORKAS. — Nors ir pavėluotai, tačiau pavyko gauti 
plačios medžiagos apie tai, kaip šių metų birželio 22 — liepos 2 
dienomis lietuviai su lenkais bendradarbiavo kultūriniai.

Tai buvo vadinamos kultūros
savaitės. Lenkijoje įvyko lietu
vių kultūros savaitė, o Lietuvoje 
vyko lenkų kultūros savaitė. Ta 
proga ir paskiros delegacijos bei 
meno grupės iš Lietuvos lankėsi 
Lenkijoje, o iš Lenkijos — Lie
tuvoje.

Nedavė vizos
Jei būtų įvykę kitaip, ir šias 

eilutes rašančiai gal būtų buvusi 
proga apie tuos įvykius, bent iš 
vienos pusės, parašyti kaip tie
sioginiam liudininkui. Bet, deja, 
nors kaikurie Lenkijos delegaci
jos žmonių Jungtinėse Tautose 
ir tvirtino, kad „viza kaip ir ga
rantuota“, pačios Varšuvos sluog 
sniuose į tokį dalyką pažvelgta 
kitokiomis akimis.

Tiesa, čia lenkai padarė išimtį, 
bet ji nebuvo jau taip svarbi. 
Nors paprastai jau sovietinio 
bloko konsularinės įstaigos nesi
teikia pranešti, jei atsakymas 
neigiamas, Lenkijos ambasada 
visdėlto pranešė, kad „krašto įs
taigos Varšuvoje Tamstos prašy
mą vizai gauti patvarkė neigia
mai“. Tas atsakymas atėjo bir
želio 26 d., tuo metu, kai jau pa
gal planą, vizos prašytoja seniai 
turėjo būti išvykusi ir tuo metu 
jau būtų bešokusi lietuvišką pro
gramą Varšuvos scenose.

Lenkai buvo mandagūs ir an
tru kartu, kai į juos buvo kreip
tasi laišku, paklausiant priežas
ties, kodėl viza buvo atsakyta: 
ar dėlto, kad reikalas praėjęs, 
ar dėl ko nors kito, nurodant, 
kad šitai svarbu žinoti, turint 
galvoje, kad ateityje ir vėl kada 
nors gali atsirasti reikalas to
kios vizos prašyti.

Tas pats konsulas vėl atsakė, 
kad toks buvo gautas atsakymas 
iš Varšuvos ir kad jis neturįs jo
kių papildomų informacijų. O 
tuo tarpu kaikurie kolegos iš 
Jungtinių Tautų korespondentų, 
kurie domėjosi šitokia kelione į 
Lenkiją, įvairiai komentavo vi
zos nedavimo faktą. Buvo ir to
kių, kurie aiškino, kad Lenkija 
neturi tiek laisvės, kad galėtų 
garantuoti saugumą žurnalistų, į 
kuriuos gali turėti pretenzijų so
vietinės įstaigos.

Kaip ten bebūtų, lenkai pradė
jo bendradarbiavimą su tarybine 
Lietuva, ir nepanorėjo, kad Ame 
rikos lietuviškos spaudos atsto
vas būtų to bendradarbiavimo 
liudininkas. Tad ir prisiėjo ke
lionės ryšulėlius atsirišti, nors 
reikia manyti, kad kelionė būt 
galėjusi būti gana įdomi.

Laikraščių iškarpos, 
spausdintai

Todėl tenka pasitenkinti laik
raščių iškarpomis, leidiniais ir 
negausiomis nuotraukomis, nors 
ir jos yra tos pačios, kurios ka
bojo Varšuvoje Kultūros ir Moks 
lų rūmuose ir vaizdavo šokančius 
ansamblius, lietuvius vaikus Vil
niaus Lukiškių aikštėje su gėlė
mis ir eilę kitų. Teko gauti ir ke
letą foto vaizdų, kuriuos patys 
lenkai parsivežė iš Vilniaus. Tai 
bendri Vilniaus vaizdai, o vienas 
ypač nuotaikingas, kai lenkų tau 
tinių šokių šokėjai šoka Pilies 
kalne, o už jų visa Vilniaus pa
norama su vingiuojančia Nerimi.

dalia trisdešimt dviejų iškar
pų iš penkių laikraščių, daugiau
sia dienraščių, dviejuose punde
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liuose iš Lenkijos atėjo net ir su
venyrinių spausdinių. Pirmiau
sia — kvietimas į inauguracinę 
akademiją, kuri Varšuvoje buvo 
birželio 22 d. 18 vai., vadinasi 
6 vai. popiet. Dviejų lapų kieta
me popieriuje, kurio viršelį puo
šia lietuviškos juostos raštas, su
rašyta visas garbės komitetas su 
seimo maršalu Wycech priešaky
je. Tas Wycech yra ir Lenkijos 
— Tarybų Sąjungos draugijos 
centro komiteto pirmininkas.

Komitete vyriausybės, švieti
mo, meno ir literatūros organiza
cijų atstovai. Jozef Maksymo- 
wicz nurodomas kaip Lenkijoje 
veikiančios lietuvių visuomeni
nės kultūrinės draugijos pirmi
ninkas, nors, kaip, vėliau iš pra
nešimų spaudoje matyti, Varšu
voje buvusiose iškilmėse ir pra
mogose Lenkijoje gyvenačius lie 
tuvius atstovavo tos draugijos 
sekretorius J. Staskeliūnas.

Dekadiniai leidiniai
*

Pati lietuvių dekados Lenkijo
je programa, vėl su lietuviška 
juosta išilgai viršelį, atspausdin
ta su netrumpais aprašymais 
apie liaudies ansamblį, pailius
truota ansamblio vadovybės ir 
ansamblio koncertų nuotrauko
mis. Programos knygelės kaina 
nurodyta 3 zlotai. Viršelis at
spaustas mėlynais dažais, o vi
duje knygelėje tekstas ir nuo
traukos juodai. Iš viso šešiolika 
puslapių.

Jono Švedo, ansamblio vado
vo, nuotrauka eina pati pirmoji 
šalia bendros ansamblio nuotrau 
kos. Ir tuojau pat aprašymas 
apie jį. Toliau ansamblio diri
gentas Edvardas Pilypaitis, ba
letmeisteris Juozas Lingis, cho
ro vedėjas Antanas Ilčiukas ir 
koncertmeisteris Povilas Samui- 
tis.

Aprašymuose visur pabrėžtas 
tarybinis ansamblio ir jo veikėjų 
charakteris, tačiau niekur nekei
kiant „buržuazinės“ Lietuvos lai
kų, bet užtat atsigriebiama jau 
kituose leidiniuose. Iš jų du pa
skirti lygiagrečiai su koncertais 
vykusioms parodoms — lietuvių 
liaudies meno ir grafikos, na, o 
daugiausia tai 120 psl. leidinėly
je, pavadintame „Dni Kultury 
Litewskiej“ (Lietuvių kultūros 
dienos).

Parodų katalogai išleisti, paly
ginti, gerame popieriuje ir su lie
tuvio dailininko viršeliais. Liau
dies meno parodos katalogui lie
tuviška verpstė viršelyje nupieš
ta T. Kulakausko, leidinys gra
fiškai sutvarkytas A. Kučo, o 
pats katalogas parengtas ir įžan
ga parašyta A. Mikėnaitės, kuri 
pasirašo kaip vyr. mokslinė Dai
lės Muzėjaus bendradarbė. Ka
taloge gausu ir fotografijų iš pri
taikomojo liaudies meno.

Grafikos parodos katalogas 
irgi su dail. T. Kulakausko vir
šeliu, autoriaus nepasirašyta 
trumpa santrauka apie dabarti
nius Lietuvos dailininkus grafi
kus bendrai ir trumpa kiekvieno 
parodoje dalyvaujančio biogra
fija. Leidinio antrojoje dalyje 
pilni dvidešimt penki psl. parink 
tų grafikos darbų fotografijų.

Aname platesniame leidinyje 
„Dni Kultury Litewskiej“, kuris 
išleistas Lenkijos — Sovietų Są
jungos Draugijos centro valdy-

Laidojamas senatorius Walter F. George. Se natoriai. neša jo karstą. Iš kairės į dešinę: šen. 
Johnson, Texas, Saltonstall, Massachusetts, Sparkman, Alabama, Sam Ervin, North Carolina 
Alexander Wiley, Wisconsin, Hickenlooper, Io-wa, Wayne Morse, Oregon. (INS)

Paskola Jordanui
LONDONAS, rugp. 7. — Bri

tanija Jordanijai paskolins 13,- 
164,000 dolerių, kuriuos ji yra 
pažadėjusi 1955 m. susitarime. 
Pinigai reikalingi krašto ekono- 
miniem planam vykdyti.

Geras planas
NEW YORK, rugp. 7. — Ad- 

lai Stevenson sugrįžęs po trijų 
mėnesių kelionės apie pasaulį pa 
reiškė, kad Marshalio planas Eu 
ropai buvo labai efektingas. Mar 
shalio planas ne tik padėjęs eko
nomiškai, bet sukėlęs darbo en
tuziazmą, progresą ir viltį

POVILAS ABELKIS

Prieš atomų
ATOMO BANDYMŲ VIETA, 

Nevada, rugp. 7. — Vienuolika 
demonstrantų prieš atominius 
bandymus peržengė nustatytas 
ribas ir įėjo į atominių bandymų 
sritį. Visi yra antiatominių gin
klų organizacijos nariai. Jie pa
sirinko savo demonstracijai 12 
m. sukakties dieną, kai tokia 
bomba buvo numesta ant Hiro- 
shimos.

• Marcinkevičius laimėjo pre
miją. Visasąjunginiame litera
tūros konkurse, kuriame galė
jo dalyvauti tik jaunesnieji au
toriai iki 35 metų amžiaus, Jus
tas Marcinkevičius laimėjo an
trąją poezijos premiją (už poe
mą „Dvidešimtas pavasaris“).

bos ir kaštuoja 10 zlotų, apžvel
giama lietuvių kultūros istorija 
ir patiekiama ištraukų iš lietu
vių liaudies dainų, šokių, lietuvių 
rašytojų ir lenkų rašytojų, rašiu
sių apie Lietuvą. Išskyrus pro
pagandinį straipsnį, leidinėlis 
duoda nemažai pasiskaitymo ei
liniam lenkui, kuris galbūt nieko 
apie Lietuvą nežino, bet neper- 
daugiausia žinių tam, kuris buvo 
susipažinęs su nepriklausomybės 
laikotarpio lietuvių kūryba. Ži
noma, visi tie leidiniai lenkų kal
boje, išskyrus parodų katalogus, 
kur parodų pavadinimai eina lie
tuviškai ir lenkiškai.

Sabotažo veiksmai
HAVANA, Kuba, rugp. 7. — 

Sunki bomba sprogo Havanoje 
dešimcentinių prekių krautuvėj 
ir sužeidė 7 asmenis. Trys iš jų 
sužeisti kritiškai. Bomba sprogo 
ant laiptų. Kariuomenės daliniai 
saugo miestą nuo didesnių nera
mumų, bei sabotažo veiksmų, ku 
rie pasireiškia dėl protesto prieš 
dabartinį prez. Batistą. Suimti 
du amerikiečiai, kurie kaltinami 
turėję ryšių su sukilėlių vadu 
Fidel Castro.

_______ /

Mirė Povilas Abelkis
CHICAGA; rugp. 7. — Vakar 

po susitrenkimo prie namų sta
tybos mirė Povilas Abelkis, mo
kytojas bei žinomas spaudos dar 
buotojas. Gyveno Roselande. Po 
vilas Abelkis buvo gimęs 1906 m. 
I. 14 Žemaičių Kalvarijoj. Spau
doj pradėjo bendradarbiauti nuo 
1923 m. Tremtyje gyveno Frei- 
burge ir Hanau stovykloj. Yra 
parašęs knygas, Gyvenimo suku-' 
riuose, Kalnų dvasia, Tilto sar
gas, Žemaičių krikštas, Atlaidų 
pavėsy. Abelkis taip pat para
šė ir Visų šventų parapijos Ro
selande istoriją. Prieš kelis me
tus Abelkis vos ištrūko iš degan 
čio autobuso, kurio katastrofoj 
žuvo apie 20 asmenų. P. Abelkis 
buvo „Draugo“ ir kitų laikraš
čių bendradarbis.

Išliko sveikas
COAL CITY, III., rugp. 7. — 

William Wilson buvo miesto 
traukinėlio užkliudytas, kai jis 
važiavo mašina per bėgius. Poli
cijos tvirtinimu mašina buvo vi
sai sudaužyta, tačiau iš laužo iš
ėjo William. Kakta buvo įbrėžta 
ir šiaip sukrėstas, bet sveikas.

• Lietuvos kaimo korespon
dentų suvažiavimas įvyko Vil
niuje.

Viceprezidentas Nixon laiko didelį raktą, kurį įteikė 140 jau
nų kadetų atvykę iš 21 valstybės. Jie čia praleido tris savai
tes, kaip JAV civilines oro apsaugos svečiai. (INS)

Antipartinė grupė
„Neue Zuercher Zeitung“ per

duoda Reuterio pranešimą iš 
Maskvos, kad vakariečių stebė
tojų nuomone Chruščevas, atsi
palaidavęs nuo Molotovo grupės, 
ryžtingiau sieksiąs tokios užsie
nio politikos linijos: Taikingos 
koegzistencijos, tolimesnio asme 
ninių kontaktų vystymo su už
sienio valstybių vadais, atominių 
bandymų sustabdymo ir palaips
nio sovietų ir vakariečių kariuo
menių atitraukimo iš Vidurio 
Europos. Tas pats laikraštis 
spausdina United Press praneši
mą iš Maskvos, kad sovietiniai 
laikraščiai po trumpos pertrau
kos vėl atnaujinę kampaniją 
prieš „antipartinę grupę“; „Prav 
doje“ per visą puslapį puolamas 
Molotovas, kad jis priešinęsis 
teigimui, jog karas nėra neišven
giamas, kitaip tariant, Moloto
vas buvęs įsitikinęs, kad be karo 
neapsieisią. (E.)

Naujas kanalas
LONDONAS, rugp. 7. — Ru

sija pradėjo statyti naują kana
lą, kuris bus tris su puse karto 
ilgesnis už Volgos — Dono ka
nalą. Kanalas sujungs Baltijos, 
Juodąją ir Kaspijos jūras. Mas
kvos radijas praneša, kad kana
las bus baigtas statyti 1960 m.

Septintas dvejetukas

PINE RIDGE, S. D., rugp. 7. 
— Vakar Mrs. Marcella Big 
Crow 34 m. pagimdė 7-tą dveje
tuką. Jie jau turi 18 vaikų, ku
rių 14 dvyniai. Ne vienas iš tėvų 
nebuvo dvynukai.

• Širvintų rajono Vileikiškių 
apylinkės kolchozo darbininkė 
Jadvyga Radžiūnienė pagimdė 
trynukus. Visos trys dukros yra

Sovietų Sąjungos pulkininkas
, vadovavo šnipų tinklui

NEW YORKAS, rugp. 7. — Vienas vyras, kuris oficialiai at
pažintas, kaip Rusijos pulkininkas suimtas, kaip Sovietų šnipas 
Brooklyne, kur jis skaitėsi dailininku.

Jeigu kaltę pavyks galutinai--------------------------------------
įrodyti suimtajam gresia mirties Gina karalienę 
bausmė.

LONDONAS, rugp. T. — Lor- 
Didžiausio rango jas Altrichman, kuris kritikavo

Suimtasis pulkininkas šnipas karalienės kalbas, esą jos gim- 
Rudolph Ivanovič Abel, 55 m. nazistiškos, susilaukė daug prie- 
amžiaus, yra augščiauęio rango šų iš anglų visuomenės. J am iš- 
šnipas, bet kada iš suimtų JA'einant iš televizijos stoties vie- 
Valstybėse. Jis buvo sovietų slap (nas pilietis jį užgavo. Pilietis po- 
tosios policijos pulkininkas ir jo į licijos nubaustas.
žinioje buvo visas šnipinėjimo 
tinklas Amerikoje. Jo šnipinėji
mo lizdas buvo vadinamas foto- 
grafijės būstinė Brooklyne, esan 
ti priešais Brooklyno federalinio 
teismo namus.

Ne jis vienas
j Drauge su pulkininku suimti 
ir kiti keturi asmenys, kurių pa
vardės neskelbiamos. Jo foto stu 
dijoje buvo daroma mikrofilmos 
ir kitos informacijos paruošia
mos persiųsti Sovietų Sąjungon. 
Abel atvyko į Ameriką 1948 m. 
ir čia 1953 m. įsteigė savo vadi
namą studiją.

Radijo siųstuvas
Jie turėjo trumpų radijo ban

gų siųstuvą ir informavo Rusiją 
apie JAV karo pajėgas ir apie 
atominius ginklus. Mikrofilmų 
persiuntimui naudojo auskarus, 
žiedus, pieštukus ir kitus pana
šius smulkius daiktus.

Pasirašė sutartį
MASKVA, rugp. 7. — Rusija 

ir Sirija pasirašė ekonominės ir 
techninės pagalbos sutartį. So
vietų ekonominių reikalų vyriau 
šia galva Josip Kuzmin ir Siri
jos gynybos sekretorius Khaled 
Azem pareiškė, kad pagalba bus 
siunčiama artimiausiu laiku. So 
vietų technikai apžiūrės kelius, 
geležinkelius, hidroelektrinių sta 
tybą bei pramonės centrus.

Nasseris kaltina
KAIRAS, rugp. 7. — Egipto 

diktatorius Nasseris piktai pa
sisakė atidarydamas naują par
lamentą, prieš Prancūzijos žy
gius Alžyre ir brutalų anglų el
gesį prieš arabus Omane.

Mirė chemikas
MUENCHENAS, Vokietija, 

rugp. 7. — Nobelio premijos lau
reatas, chemikas Heinrich Wie- 
land mirė sulaukęs 90 m. am
žiaus, po ilgesnės ligos.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta galimas daiktas savo viešėji
mo metu Kanadoj spalio mėn. 
apsilankys Amerikoj.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Eormozos gubernatorius K. C. Ycn pasitraukė iš savo pa
reigų dėl ligos.

— Vakar rytą išsprogdinta 11-ta atominė bomba. Ji buvo 
viena iš didžiausių bet kada, sprogdintų Ncvadoj.

— Chruščevas ir Miko jonas vakar atvyko į Rytų Berlyną. 
Tūkstančiai Berlyno gyventojų buvo išvaryti pasitikti devynių 
raudonųjų ponų delegaciją. Chruščevas savo kalboj jau spėjo 
Adenauerį išvadinti didžiausiu taikos priešu.

— Dinamitu buvo išsprogdintas Airijoj paminklas, žuvusioms 
kovoj su britais I-jo pasaulinio karo metu. Paminklas buvo 10 
pėdų augščio kryžius pastatytas veteranų. Paminklą išsprogdino 
pogrindžio teroristai.

— Jordano karalienė Dina šiandien išvyksta į Istanbulą vi
zitui.

— Centralinėj Indijoj patvinusi Rampamping upė užtvindė 
daug kaimų ir tūkstančius namų.

Daug aukų
SANTIAGO, Gili, rugp. 7. — 

Influenzos epidemija per pasku
tines 20 dienų pareikalavo 117 
žmonių gyvybių. Apie tai vakar 
pranešė valstybės Sveikatos tar
nyba.

Milionas litrų
LONDONAS, rugp. 7. — Mas

kvos radijas pranešė, kad viena 
melžėja iš savo karvių primelžė 
milioną litrų pieno. Ji yra Sibire 
vieno kolchozo melžėja, ten dir
banti 25 metai.

• Gėrisi, kad užsienio lietuviai 
nesutaria. „Tiesos” 167 nr. A. 
Rudzinskas antrašte „Ką jie gal
voja apgauti“ su pasitenkinimu 
darosi ištraukas iš „Dirvos“ ir 
„Londone leidžiamo liet. kalba 
nacionalistinio laikraštuko“ kai 
kurių straipsnių, kuriuose buvo 
pasisakyta įvairiais užsienio lie
tuvių padėties opiais klausimais. 
Straipsnis baigiamas: „Taigi 
Amerikoje mažėja gyvenamųjų 
namų statyba, pramonė siaurina 
gamybą, didėja mokesčiai. Va
karų Vokietijoje paprastieji lie
tuviai kenčia skurdą. O fašisti
nio laikraščio redaktorius ragina 
nesiskųsti ir džiaugtis laisvojo 
pasaulio gėrybėmis“.

• Vilniaus „Spartos“ fabrikas 
vis girdavosi šimtanuošimtiniu 
planų įvykdymu. Dabar „Tieso
je“ Finansų ministerijos kontro
lės revizijos valdybos darbuoto
jas Gožanskis ir Vilniaus finan
sų skyriaus vedėjas Buivydas 
plačiai išdėstė, kad „Sportos“ 
fabriko vyr. buhalterio Zilberša- 
co „puikūs vaizdai“ apie fabriko 
gamybą buvę tik burbulas. Tik
rovė esanti kitokia.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 8 d. šv. Cirijako ir 

draugų. Senovės Uogintas ir Dai 
va.

Saulė teka 5:50 vai., leidžia
si: 8:03 vai.

ORAS
Chicagoj ir apylinkėse malo

nus oras. Temperatūra apie 80 1.
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Moksleiviai prie Spyglio
•‘Palikę miestus, dūmus fabrikų,
Vasaros stckyklon renkamės

pabūt”
(iš stovyklos dainos)

Moksleivių ateitininkų stovyk
loje jau pabuvome visą savaitę. 
Kartu bendraudami dainoje, šo
kyje ir darbe, nepastebėjome, 
kaip pralėkė žaibo greitumu. Sto 
vykioje niekas laiko neleido vel
tui, nes jo ir taip permažai.

Nė viena stovykla neapsieina 
be referatų, paskaitų ar pašne
kesių. Referatus parašė patys 
moksleiviai. Visi referatai buvo 
įdomūs ir puikiai paruošti. Ir
ma Stasaitė skaitė apie lietuviš
kus ženklus, Regina Vilutytė 
skaitė referatą “Lietuvos kovos 
dėl pavergto krašto”, Danutė In 
dreikaitė skaitė savo įdomų re
feratą apie Šv. Kazimierą. Taip 
pat buvo skaityti laimėjusieji 
konkurse rašiniai — “Kuo moks 
leivis ateitininkas gali prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo”. Dis
kusijos po referatų buvo labai į- 
domios. Pašnekesių davė mūsų 
dvasios vadas kun. Ig. Urbonas 
ir svečias kun. dr. P. Celiešius. 
Jono Šoliūno paskaita “Ateiti
ninkas ir sportas” buvo perskai 
tyta labai įdomiai ir diskusijos 
pravestos sėkmingai. Labai ak
tualia tema kalbėjo mokyt. St. 
Barzdukas.

Mūsų vakarai mums yra bran

NEĮTIKĖTINA

žvakelėmis rankose ėjome ap
link ežerą, sustodami prie sto
čių ir kalbėdami rožančių prisi
minėme Lietuvos kankinius, ku
rie kentėjo ir žuvo dėl Dievo ir 
tėvynės. Paskutinė stotis buvo 
prie partizano kapo. Tas kapas ’ 
simbolizavo visų Lietuvos didvy
rių kapus. Lietuvos kankiniams
pagerbti tą vakarą stovykloje Moksleivių ateitininkų stovyk- 
uvo visuo ine tyla. la pakraščiui įvyks nuo
Kitas Įdomus vakaras buvo rugpjūčio 17 d iki ėjo x d. 

talentų vakaras. Girdėjome ir
matėme įvairių talentų: skambi
no pianinu, kanklėmis ir dainavo 
stovyklos sekstetas. Galima ti
kėtis, kad ateityje kakiurie to

Gertrūda Kavanaugh išsigandusi nenori įtikėti, jog ten jos 
guli negyas sužalotas vyras. (INS)

MAS Rytų apygardos pranešimas 
stovyklos reikalu

Marianapolyje, Thompson, Con- 
necticut, gražioje ir erdvioje tė
vų marijonų sodyboje. Berniu
kai, kaip kasmet, gyvens pas tė
vus marijonus, o mergaitės — 
gretimame Putnamo seselių ben 
drabutyje.

Stovyklai vadovauti sutiko cijos atstovais stovyklai pakvies 
stud. Alg. Žemaitaitis iš Water-, ti A. Skrupskelien'ė ir prof. B.

Vitkus.
Stovyklaus kartu vyresnieji ir

vakaro dalyviai užpildys dabar
tinių menininkų vietas.

Šiais metais minime Maironio 
mirties 25 metų sukaktį. Šio di
delio Lietuvos poeto ir dainiaus , . . , ,
prisiminimui ir pagerbimui Cle-1 b"n0' ,Per"al vadovavęs stud. at 

eitimnkų žiemos stovyklai. Jam 
talkininkaus 7,. Kucinienė, Vida

MOKSL AT-KŲ TĖVAMS

Autobusas su moksleiviais at
eitininkais iš ALRKF vasaros 
stovyklos išvyks šeštadienį, rug
pjūčio 10 d., 1 vai. p. p. Susto
jimo vietos:

6 vai. vak. — E. Chicagoje;
7 vai. vak. — Marųuette Rd. 

ir Califomia Avė.;
7:20 vai. vak. — 44 Str. ir 

Californią;
7:40 vai. vak. — Ciceroj, 15 

Str. ir 49 Ct,

Amžinas budėjimas — yra kai 
na, kurią reikia mokėti siekiant 
išlaikyti laisvę. — J. P. Curran

DIRBTINIUS DANTIS
su maža rūpesčių

Valgo, kalba, juokiasi arba čiaudė- 
ja be baimės laisvų dantų iškritlm-o, 
slyginėjimo arba kllbėjimo. FAS- 
TEETH laiko plokšteles tvirčiau ęu 
didesniu patogumu, šie malonūs mil
teliai neturi Jokio lipšnios košės sko
nio nei jausmo. Nesukelia koktumo. 

__ JlJe yra alkalinial (be-rūgšties). Su-
paSlKaiDejl- stabdo “plokštelių kvapą.” (dirbtinių 

mams pravesti yra pakviesti: dantų kvapą). Pirkite pasteeth 
i « v ui c i m 1 bet kurioje vaistinėje.kan. M. Vaitkus, prof. kun. St.
Yla, prof. B. Vitkus, VI. Kul
bokas, rašyt. P. Jurkus, A.
Skrupskelienė ir stud. at-kai K.
Kudžma, K. Skrupskelis ir Irena 
Banaitytė. Ateitininkų Federa-

ko, Philadelphijos, Baltimorės ir 
viso rytinio pakraščio. 

Paskaitoms ir

Ofiso Ir buto tel. Ol.ymplc 2-1S81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' I KTU Via UtutUdAS,

8925 W«st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Grthopedas - Protealstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dstai. Speo. pagalba kojom 

(Arcb Supports) Ir t- t. 
Vat: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 68rd St., Chicago 29, Ui 

TeL PKospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 6Srd St
Ofiso tel. KElianoe 6-4410 

Repld. telef. GHovehlU 6-0017
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. n». 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLtffslde 4-28*6 
IleridencUoe: LAfayette 6-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SL, Cicero 

Bes. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir e-3 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lk.1 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak pirm. antr* ketvtrt 6-8:30 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KUDIKUJ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAlbrook 5-3765

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 10 North Wacker Ilrlve
(Clvlo Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CKntral 6-22*4 

5OO2 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-3 vai 

Tel. TOvvuhall S-0V5*
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR? VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7870 ii 
GIbson 8-4938

i Generalls kontraktorlua nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel} patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo-

[ karnai.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

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

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-»400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlntė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.

velando kuopa, pasirinkusi Mai
ronio vardą, su detroitiškių pa- T ,
galba suruošė minėjimą, kuria- Sigitu Leimonas .r L.
m, oni. Uuirnni Keturakyte. Stovyklos religine

programa rūpinasi Rytų apy
gardos dvasios vadas kun. Vacį. 
Paulauskas.

Vyriausia stovyklos šeiminin
ke bus patyrusi ir jau pernai 
visų jaunųjų pamilta brocktoniš 
kė Gofensienė su talka.

Registruojamasi- per mokslei
vių at-kų kuopas arba tiesiai 
per MAS Rytų Apygardos Val
dybą, 68 Glendale Str., Brock- 
ton 39, Mass., ir įmokama 5 dol. 
registracijos mokesčio, kurie bus

me buvo referatas apie Maironį 
ir jo kūrybą. Referate buvo į- 
terptos deklamacijos pavaizduo
ti Maironio kūrybą, kurią visi 
be abejo įvertina.

Taip pat sovykloje susitinka
me su žymesniais lietuvių visuo
menės darbuotojais. Stovykloje 
keletą dienų viešėjo dail. J. Pau- 
tienius, kuris nupiešė kelis ški- 

giausi. Meno vadovas išmokė cus iš stovyklos vaizdų. Taip pat
mus naujų giesmių, nes su to
mis, kurias mokame, sunku ap
sieiti. Išmokome šokti tai val
są, tai tango, tai “Noriu miego”.

Vienas įspūdingiausių vakarų 
buvo Lietuvos Kankinių Vaka
ras. Saulei nusileidus, visi su

PERK RAUSTAU
B A L D L S 

Vietoje ir iš tolian
K. E I D U K 0 N 5 S

2313 W 91st St., Chicago, m. 
Tel. PKeseott 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

dažnai atsilanko svečių iš Detroį 
to. Mums labai malonu pasikal
bėti ir turėti savo tarpe dr. A. 
Damušį, inžinierių J. Mikailą ir 
kitus, kurie taip daug dirba šios 
stovyklos pagerinimui. Taip pąt 
buvo atsilankę Ateitinnikų Fede
racijos Vyriausios Valdybos pir
mininkas ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės pirm. Stasys Barzdu
kas. Kelis kartus mums šv. 
mišias atnašavo ir pašnekesius 
pravedė kun. dr. P. Celiešius. Be 
šių svečių mums koncertavo ir 
grojo prie partizano kapo muzi
kas Faustas Strolia iš Chicagos.

Taip praėjo viena savaitė sto
vyklavimo prie Spyglio ežero. 
Daugiau apie stovyklą bus se
kantį kartą. Jūra Gailiušytė

jaunesnieji, bet programa bus 
pravedama atskirai. Stovyklon 
priimami berniukai ir mergaitės 
nuo 9 iki 17 metų.

Kuopos prašomos pasiruošti 
stovyklos parengimams ir vaka
rams iš anksto. Be to kuopų vai 
dybos yra prašomos įpareigoti 
narius parengti numatytus refe
ratus.

Užsiregistruoti prašoma iki 
rugpjūčio 12 dienos.

Stovyklon pasiimama balti
nių, išeiginių ir sportinių rūbų 
dviems savaitėms, išeiginiai ir 
sportiniai batai, megztinis ar šil

DR. K k AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

1381 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdlan išskyrus trečlad ir 
šeštad

Rea tel. GRovehill 6-5609

užskaityti į stovyklos' mokestį, tesnis švarkas, maudymosi kos- 
Už dvi savaites mokama 37 dol., Į tiumas, pora rankšluosčių, as- 
už vieną — 20 dol. (Čekiai arba I meniniai reikmenys. Taip pat 
pašto perlaidos išrašomos Eli-, pasiimama muzikos instrumen- 
gijaus Sužiedėlio vardu, siun-1 tai, sporto įrankiai, užrašams po 
čiant registracijos mokestį). ■pieriaus. Neužmirštama malda-

Laukiama susirenkant jau- j knygė, rožančius, ateitininkiš- 
nųjų idėjos draugų iš Bostono, i kas ženkliukas bei kepuraitė ir 
Bręcktono, Worcesterio, Hart- kuopos vėliava.
forilo, New Britaino, New Yor- Iki pasimatymo stovykloje!

Atliekame dideliut ir įr'ižus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

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

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNaT~
ŪKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius _

6822 South Weetern Avenue 
/ai.. kasdien 10-12 vai. h 7-3 vai. 
/ak. šeštadieniais 10-. vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322*
Rea telef. WAlbrook 5-5076

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

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

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: WAlbrook 5-SO48

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba RF.p. 
7-O7OO. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė —'vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-08 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.

DR. JULIJA M0NSTAYI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Boto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v(.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto--BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso VL-tory 2-1581
ftez. VIctory 1-07C

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West SIst Street
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvlo 

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

. Tas, kuris jaučiasi tokiu to
bulu, kad nebemato reikalo pa
simokyti iš kitų, niekada nebus 
kuo nors geru ar dideliu. Visa
da privalome turėti atviras šir
dis ir mintis ir nesigėdyti pasi
mokyti iš tų, kurie daugiau už 
mus išmano. —S. Smiles

l/2% PADIDINA

-------

iViHfii iuiiuiBaij DIVIDENDĄ !

•" >1. ofiso HK.4-5849, rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 7lat Street

Vai. Plrfn., ketvlr., penkt. 1-1 Ir 7-» 
Anty. 1-G. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 1—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namų — OEdarerest 3-7780

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje IMuvttkela 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld >10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave.f į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

GRANE SAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietldewlcz, prea.; E. R. Pletadenrlea, *ekr. Ir advokatas
Mokame aokMua dividendus. Keičiame deklua. Parduodame Ir perkame 

valatybėa bonus. Taupytajame patarnavimai

Pradėkite taupyti atidarydami e«akalta Uand

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žeit. nuo 0 iki vidurdienio.

Apdrausta Iki 310,000.

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečlad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 V.V.

NAUJI OtOBU TNONN-NAUJAUN NNAUSTnNI t«UNUJU 
Ngų MSTU AJUrMNMS-AIBUS INSJftlIUMGĄS PJUMNAUNAU

JUOZAS NAUJOKAITIS
8023 W. 69 St. CHICAGO 36, ILk. Tel. U/AIUtmk 3*9209

irsr* ~

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indelių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nSra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus panaite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angėtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, n£ karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagos 8avings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniikiausiai įrengtų visoje Illinoie Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje 8uvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paitn.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų tartas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadlen) n no 12 Iki 8, antradieni ir penktadieni nno 9 IM 4. ketvirtadieni ano 9 lld 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o ieitadlenj noo 9 lld 2 vatendoe po pietų

— -i.......-

DR. Z. DANILEVIAIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenne 
Ohlcago 2*. Hl 

telefonai REpublic 7-4*00 
Reztdenda: GRovehlU 0-8131

paalmatymal pagal sutartim

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Restd. 2487 
U S2nd St.. ♦<■!. Repnbllr 7-HRI8. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 11 D.

Tel. ofiso PR. 1-C446, rez. HE.4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vu. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665* 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-OO3S

RezMend Jos tel. BRverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-S7OO 
IL-z. RE 7-6H67

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. aknierija ir moterų ligą 

2454 West 71at Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampan)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Ofiso telef. VArds 7—1164 
ReafdencIJas — HTevrart 3-4311

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 16-ta gatvS) 

VAL. 1—t Ir 6:10—8:30 p. p. kas
dien, Išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, rez. RE 7-91*9
DR. A. JENKINS .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAL kasdien nuo 9—4 p p. Ir T:3* 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 0-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALTSTtt - 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

Rood

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. GH1RURGINE8 IR 

ORTOPEDINR8 LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Šv. Kryžftuis ligoninę 
Telef. REpublic 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt

Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna, 
keičia stiklus Ir rėmas 

4456 8. Oalifornia Av*. .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta). šeštad. 10 ryto lkl I v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LJET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
Člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
Į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:20 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:20 
Iki 8 vai. Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 2^. Hllnoto, Tel. LUdlotv 5-9600

Bntered as Reeond-Class Matter March 11, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 3, 1879.
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PRENUMERATA:
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39.00 per year ln Chicago A Cleerr

Bodety 38.00 per year In Canada
Forelgn 311.00 per year.Mėtoms H metų • mln. 1 mH

39.00 K.00 31.76 31.13
38.00 34 56 33 B* 31.M

311.0* 35 KO 39 6* 32.M
Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra Neeunaudotų straipsnių ao- 

saogo. Jues grąžina tik 11 anksto susitarus Redakatja ai skalbimų tmžgf 
—Gkelbimų kaipo* prlslnbčtAmae *«vų*



Ketvirtadienis, 1957 rugpj. 8. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 3
VYČIŲ 45 METŲ SUKAKTIS DULLES IR LONDONO KONFERENCIJA

KZ. TAUTKUS
Iš visų mūsų organizacijų, kaip ir tinka, Lietuvos Vyčiai 

pasirodė pačiais drąsiausiais. Jie pirmieji nepabūgo tolimų dis- Mažasis komitetas

tancijų, sukviesdami savo keturiasdešimt ketvirtąjį seimą Los '
Angeles, Calif., kur veikia tik viena kuopa, kai rytinėse valsty- j Vadinamas JT mažasis komi- 
bėse ir Vidurvakariuose jų yra dešimtys ir čia sukoncentruota ' t^tas ~ JAV, D. Britanija, Pran 
visa organizacijos veikla. Bet mūsų jaunimas, kaip pasirodo, ne- Į cuzĮJa *r Kanada — penktas mė- 
bijo ir tūkstančius mylių keliauti į savo seimus. To nebūtų iš- ”es^3 kalasi Londone^ nusigink- 
drjsusi daryti nė viena kita mūsų centrinė organizacija.

Lietuvos Vyčių seimas pradedamas šiandien ir jis tęsis ke
turias dienas. Posėdžiai ir šeiminės pramogos vyksta Statler 
viešbutyje; šeiminės pamaldos, kuriose dalyvaus ir Los Angeles

lavimo reikalu. Pradžioje vis
kas ėjo tyloje, Vėliau išaugo į 
tokį tikrą optimizmą (Stasse- 
nas), kad pirmasis žingsnis —

prašė laiko susipažinti su planu 
ir jį pastudijuoti.

Sovietų “niet”

Liepos 8 d., susirinkus atsto
vams posėdžio, Zarubinas vienu 
žodžiu “niet” viską atmetė. Din
go Stasseno optimizmas ir trijų 
savaičių kruopštus darbas pla
no sudarymui. Vakarų atstovuo

ATOMINE JĖGA GERIEMS TIKSLAMS

Atominė jėga varomas važmos laivas. Greičiausia 1960 m. jau vežios prekes per vandenynus.
(INS)

arkivyskupas kard. Mclntyre, bus Šv. Kazimiero parapijos baž-!.a nis 9Vai ari™aa —- buvo lai- kįjQ toks nustebimas, kad jie 
nyčioje. Šios parapijos klebonu yra kun. Jonas Kučingis, kurio I oipas 1 h*- " delegacijos I paėmė vieną dieną “atostogų”, 
globojamos organizacijos, ypač L. Vyčių kuopa, gražiai ir sėk-1 ?S Prez*de”to norėdami painformuoti savo vy-
mingai darbuojasi jo pavyzdingai vadovaujamoje parapijoje.

Šis metinis vyčių suvažiavimas yra keturiasdešimt ketvirtas 
iš eilės. Tačiau šiemet organizacijai sukanka 45 metai, nes jai 
užuomazga padaryta 1912 m. Jos sumanytojais buvo Mykolas 
Norkūnas ir Stasys Būgnavičius, tačiau jai pagrindus padėti, vei
kimo programai nustatyti daugiausia talkininkavo kun. Antanas | [aukt"į jr turėti kantrybės Kiti 
Kaupas, tuo metu buvęs “Draugo” redaktorius. Jis ir vardą or- atstovai laikžsi santūriau. So- 
ganizacijai pasiūlė (Lietuvos Vyčių vardas buvo priimtas ir pa
tvirtintas Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos III kongrese, 
įvykusiame 1913 m. Pittsburgh, Pa.).

Parapijose kuopų organizavimas pradėtas 1913 metais. Kai nevravo, darydamas atsargas, iš 
1914 m. pradžioje Amerikon atvyko kun. Fabijonas Kemėšis ir> teklius tam atvejui, kada ateis 
perėmė redaguoti “Draugą”, jaunimo organizavimas vyko tik- rimta valanda pasakyti savo pū
rai plačiu mastu. Jei M. Norkūnas sumanė organizuoti mūsų ; sės galutinį nusistatymą, 
jaunimą ir iki mirties pasiliko jo savotišku globėju ir saugotoju, ;
kad jis nenukryptų nuo savo uždavinių, jei kun. Kaupas davė or-> ■ JAV planas
ganizacijai vardą ir programą, tai kun. Kemėšis su eile savo jau- po paskutinio apsilankymo 
nų bendradarbių organizaciją išjudino ir pastatė ant kojų. Jis Washingtone Stassenas, išpasa- 
davė vyčiams veikėjų ir vadų, kuriems besidarbuojant organiza- į kojęs artimo susitarimo galimu- 
cija tapo gausia ir veiklia. Ji buvo įsijungusi ir į tuos darbus, j mą, gaVo naują planą, kurį nu- 
kurie jaunimui galėjo būti perdideli ir persunkus. Jie dirbo Lie-į sivežė į Londoną ir keletą sa- 
tuvos išlaisvinimo darbą, jie rūpinosi Amerikos lietuvių kultu- Į vaičių laukė, kol buvo paskelb- 
rinio lygio kėlimu — mokyklomis, lietuviška daina, muzika ir te- tas. Liepos pradžioje Stassenas 
atru. Visose tose srityse Lietuvos Vyčių nuopelnai yra tikrai
stambūs ir garbingi.

Tai praeitis. O kaip šiandien? Ar Lietuvos Vyčių veidas

mą” nusiginklavimui. Atėjus lai žiausių rožių puokštes, išbėgo 
kui, viskas liko “pamiršta”, kaip už scenos, kur ją pasitiko ir

patarėjas nusiginklavimo reika
lu Stassenas viešai kalbėjo ir 
skelbė, kad 12 metų amžiaus at
silikęs nusiginklavimo “kūdikis” 
yra pasiruošęs žengti pirmąjį 
žingsnį. Reikia tik truputį pa

vietų atstovas Valerianas Zori-

riausybes, ypač Washingtoną. 
Sekant konferencijos eigą, joje 
buvo matomi neįprastai staigūs 
nusiginklavimo komiteto planų 
kaitaliojimai, kuriuos Indijos mi 
nisteris pirmininkas pavadino 
“artėjimu prie priartėjimo”. Ma
žasis komitetas išmetė nusigink
lavimą iš darbų tvarkos ir jieš-

nas parinktais žodžiais Stasseno kojo kažin mažo> tačiau la. 
optimizmą didino ir gudriai ma-

pateikė savo naująjį planą, ku
riuo siūlė 10 mėnesių laikotar
piui sustabdyti atominių ginklų 

nėra pasikeitęs? Daliniai — taip. Pirmoje eilėje organizacija į bandymus. Per tuos 10 mėnesių
nėra taip gausi nariais, kaip ji yra buvusi, sakykime, maždaug 
prieš 20 metų. Didelė narių dauguma jau yra Amerikoje gimę ir 
išaugę. Jų tarpe jau yra trečios ir net ketvirtos Amerikoj augu- 
sios kartos jaunuolių. Todėl suprantama, kodėl šiandien jau 
reikia kartais angliškai kalbėti seimuose ir kuopų susirinkimuose. 
Tačiau ir šiandieninių vadų ir veikėjų noras yra palaikyti lietu
vių kalbą ir skatinti jaunuosius narius įprasti ir viešai susirinki
muose kalbėti lietuviškai. Tas jų pastangas reikėtų nuoširdžiai 
ir stipriai paremti. Tačiau niekas negali abejoti, kad Lietuvos 
Vyčių organizacija ir šiandien tebesilaiko savo steigėjų ir pir
mykščių veikėjų tikslų ir uždavinių. Mes neabejojame, kad ir 
44-tojo seimo dalyviai pastebės, kad ir dabartinėj vyčių kartoj 
lietuviškas patriotizmas tebėra gyvas ir sveikas, kad savo darbų 
programoj ir šiandien vyčiai turi lietuvių kultūrinių dalykų puo
selėjimą ir Lietuvos išlaisvinimo darbų rėmimą. Atsižvelgiant į 
tai, ir šių dienų vyčiai turi susilaukti plačiosios visuomenės dė-

turėjo būti ruošiaimasi sustabdy 
ti atominių ginklų gaminimą; jis 
turėjo būti sustabdytas ne vė
liau kaip 1959 metais. Lygiagre 
čiai turėjo eiti pasitarimai dėl 
kitų karinių jėgų sumažinimo. 
Šio plano pateikimas sudarė pas 
kutinę fazę, kuri Stasseno buvo 
laikoma tikruoju pasisekimo lai-

nieko nebuvę. Ar Dulles pasiū
lymas išgelbės Londono mažojo 
komiteto mirtį? Ir vėl priklau
sys nuo sovietų. Jei tik jie su
švelnins savo atsakymą, paslėps 
tikslus, priartės nors daliniai 
prie Vakarų pasiūlymo, — kon
ferencija ir toliau kalbės bei 
"riks.

Ankstyvesni pareiškimai

Birželio mėnesio pirmoje pu-

Žmonės augštai galvoja apie 
tuos, kurie greit kyla pasauly
je, tačiau niekas taip greit ne
kyla, kaip dulkės, šiaudai ir 
plunksnos. —J. Hare

karštai sveikino Henrikas, jos 
sužieduotinis. Pasigirdo skam
butis, ji turėjo grįžti į sceną, 
dalyvauti antroje programos da
lyje. Orkestrui pradėjus gyviau
sią baleto dalį, ji pasijuto pa
gauta kaip vandens verpete ir,. _

i i-ii Populiariškiausia ir hygienišklausiasavo lengvuose šilko rūbuose, lietuviška 
tartum peteliškė skrajojo sce
noje. Atrodė iš tikrųjų kaip 
sparnuota silfida.

DĖMESIO!

bai dramatiško, nuo kurio galė
tų pradėti eiti į nusiginklavimą.1 s^e Chruščevas ir Bulganinas,
Šiandien mes tikrai turime dra- lankydami Suomiją, pareiškė, 
matišką padėtį, kurią nuvykęs į ^ad Stasseno planas žvalgytis 
Londono konferenciją ir susi- “šiaurėje” yra komiškas. Snie- 
pažinęs su darbų eiga, pasitaręsi Se 'nieko žvalgai neras. Ginklai
su Vakarų atstovais bei pasi- dirbami i ne sniege ir nepakelia-, po Bandg atsistoti. slegiamai 
kalbėjęs su Zorinu, pateikė JAV, ^ame šaltyje. Š m. birželio 25 atkrito j sofą paėmė šalia sto. 
užsienio reikalų vadovas John sovietų užs reikalų mimstens v--usj telefono ragelį išsuko 
F- Dulles. Į An<kej Gromyko užsipuolė vyr. gkaitlines Pasigirdo Henriko

■ NATO vadą gen. Launs Nor-j^^ Buyo jig. Vog gugpėjo 
Sekretoriaus pasiūlymas 1 stad, pavadindamas birzell0|slegįančiu balsu jam pasakyti:

iš- 
iaū

Sekančią dieną, skaitydama 
laikraštį, kur buvo aprašytas 
jos triumfalinis pasisekimas, pa 
juto širdies neramumą, svaigs- i 
tarną saldumą; paskui smarkų 
širdies plakimą. Pritrūko kva-

PLAUKŲ KIRPYKLA 
BRIDG El’ORTH 
752 W. 33rd St.

Dabar yra vedama labai senai Ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

17 d. liudijimą Senate “kliedėji-,. . Radijo į;
Šį Dulles pasiūlymą negalime mu” ir JAV nenuoširdumą dėl . 7 '• • . . , krito is drebančios rankos, ja
dinti nauju Jau 1955 metais , visuotinio noro nusiginkluotu Sa ■ onkni)1u o , ■vadinti

Genevos konferencijoje,- kurioje Vo ilgame 
susirinko valstybių galvos, prez.' čių žodžių

pusantro tūkstan- 
memorandume su-i

j pabalusios. Ir sukniubo sofoje. 
Henrikas atvyko už keletos 

Beviltiškai ją šaukė, 
Ji nebeatsakė. “Silfida”

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudą)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
Ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
$1.00 jūsų apylinkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Itrugs, 3459 S Halsted 
Prėskus. 11012 S. Miehigan 
4 3rd St. Store, 27 35 \V. 43rd 
J & J. 2557 W. G9th 
Charles, 546d S. Kedzie 
Nieks. 655K S. Kedzie 
Archer Big Stori', 4 193 S. Arčiu r 
Cragin, 5loo (Jianrl Avė. 
Bomnn's. 3000 W. 59tli 
Mara nda.’s, 2039 \V. 63nl

Vanck, ii"i a \V. 26th St., Ciceio 
Dalgis, 2425 W. Marule tte lld. 
Chochola. 2 753 \V. 2tith St.

Eisenhovveris, matydamas, kad Į kviestiems daugiau kaip 50 uz" Hudin^
Chruščevas ir Bulganinas visus sieniy žurnalistų Gromvko dėstė; ‘-U in5 , •. , 5 , «. i i
pasiūlymus su šypsenomis atme-Į JAV “ nusikaltimus” ir nenorą |JaU uvo įss ndus . n šau
ta, pateikė “atviro dangaus” pla ORAS ^ABAR

ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI naują 

RREEM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

numestas laikraštis su baleto |
,T , , i aprašymu: “Pasirodė lengvutėj
Nuo vadų neatsiliko ir spauda. į,iWnijusi malonė., Buvo 
J. dar griežčiau prabilo ir Don- s, , skrajojan{ią peteliškę 

i dono nusiginklavimo nesėkmę .. - , . į ‘ , T _
gaus planą, jo smulkmenas, kon. ar pasitarimų nutraukimo kaltę b t poezija užburian- 
trnle ir vvlrdvmo tm.1,1™. onlurfi suverJg vien JAV. Tai bUVO gr0£įu » ’ B M

ženklas, kuris atsiliepė konfe
rencijoje ir pradėjo sklaidyti op
timistų viltis ir svajones apie

ną, pagal kurį nusiginklavimas 
turėtų būti sekamas iš lėktuvų. 
Pateikdamas šį “atviro dan- 

»s:
trolę ir vykdymą paliko aptarti 
užsienio reikalų ministeriams.

du ir konferencijos ilgų kalbų Vėliau šis planas buvo Molotovo 
ir darbų vainikavimu. Zorinas 1 sunaikintas vienu žodžiu “niet”.
posėdyje nieko nesakė, tik pa-

mena. Gerstenmajeris laikomas 
politiniai nuosaikiu žmogumi, 
dedančiu pastangų-politiniai su 

mesio ir paramos tiek, kiek susilaukdavo anų dienų vyčiai. Šaky- Įsįartinti su socialistine opozici- 
tume, kad dabar to dėmesio ir paramos Lietuvos Vyčiai turėtų ja_ Dėl to ir socialistų tarpe 
susilaukti net daugiau. Lietuvybės išlaikyme ir Lietuvos išlaisvi- Į turėjo simpatijų. Gerstenmaje- 
nimo rūpetčiuose jie gali ir turi suvaidinti didelį vaidmenį. I rįs įr Erhardas, kurio išvados 

Sėkmės 44-tajam seimui ir sveikinimai jaunimo organizaci- I buvo daugiau praktiško pobū- 
jai, sulaukusiai 45 metų amžiaus! džio, skelbė trajdicines krikščio

nių demokratų idėjas, nenukryp 
darni nuo popiežių paskelbtų 
krikščioniškos demokratijos dės 
nių, bet skyrėsi nuo Arnoldo ir 
jo šalininkų tezių. Tarp vienų 
ir kitų pasireiškusių skirtumų 
atsistojo lyg koks ryšys Ade- 
naueris. Jis savo pasiūlymu 
kompromiso keliu tuos skirtu
mus išlygino ir kongresas iš
dirbo vienu balsu priimtą rin
kimų programą. Tas faktas dar 
kartą parodė Adenauerio auto
ritetą ir svarbą partijai.

Kongresą į rinkimų kovą, 
kuri bus beabejo atkakli, kieta 
ir karšta, išlydėjo šviesi ir vil
tinga nuotaika.

VOKIETIJA RINKIMŲ PRIEANGYJE 

M. KRUPEVIČIUS, New Yorkas

(Pabaiga,
Vodtf nepritruks 

Be jokios abejonės Adenaue- 
ris yra autoritetingiausias vy
ras krikščionių demokratų par
tijoj. Tačiau ji turi visą būrį 
žmonių kurie tiktų užimti Ade
nauerio kancleriškai kėdei. Kon 
grėsė susibūrė apie savo pirmi
ninką žmonių, kurie savo va
dui gėdos nepadarytų tapę jo 
įpėdiniais. Hamburge kongre
sas pasirodė vienytis stiprus 
organizmas be jokių užsibrėži- 
mų skilti. Jame nebuvo pasireiš 
kę jokių asmeninių išsišokimų, 
kai yra buvę pernykščiame

tatoriai jį stato net Adenauerio 
įpėdiniu po 1961 metų rinkimų.

Gerstenmajeris ir Arnoldas 
savo kalbose konkretizavo ir 
tikslinio visuomeniniai - ūkinių 
ir ideologinių skirtumų punk
tus tarp socialistų ir krikščio
nių demokratų. Arnoldas parti
jos kairiojo sparno lyderis su 
polinkiais į bendradarbiavimą 
su socialdemokratais ir savo vi
suomeniškomis pažiūromis ar
timas socialistų vadinamo “Wel 
f are State” koncepcijai, savo 
kalboje buvo santūrus. Jo re
feratas buvo aiškinamas kaip 
nebeabejotinas nutolimas nuo 
primetamo jam prosocializmo.

Štutgarto kongrese. Tie rinkti- Tačiau iš kitos pusės jo refera 
niai vyrai pasirodė kongreso tri prasįmušė ir Gerstenmajerio
būnoje kaip programinių klau 
simų referentai - kalbėtojai, 
nagrinėdami paskirus krikščio
nių demokratų programos 
punktus

' Iš tų žymiųjų Adenauerio vy-

ir Erhardo išvedžiojimų atžvil
giu tam tikrų abejonių. Gersten 
majeris pasakė labai aiškiai sa
vo ir partijos daugumos pažiū
ras: “Esame nenumaldomi prie
šininkai socialistinio Welfare

rų galima pažymėti: ūkio mini-įstate, kalbėjo jis, ir socialistų 
sterį Erhardą, partijos vice
pirmininką ir buvusį Vestfali
jos — Pareinio ministerį Ar
noldą, dabartini užsienio reika
lų ministerį von Brentaną, par
lamento pirmininką ir krikščio
nių demokratų protestantiško
jo sparno vadą Gerstenmajerį 
if kitus. Jau seniai pradėjo 
partijoj reikštis ir muštis savo 
gabumais į viršūnes buvęs Vest 
falijos — Pareinio vidaus rei
kalų ministeris Franz Meyers. 
Tas jaunas apie 40 metų vyras 
kongrese atkreipė į save visų 
dėmesį. Meyers kongreso buvo 
iiHhktas šių metų rinkimų ak
cijos vadu. Meyersui spėjama 
šviesi ateitis. Užkulisio komen-

siekti taikos bei nusiginklavimo, i

šiandien sekr. Dulles ana pla- greitą atarta, k “atsilikusio 
ną tik pakartojo ir smulkiau api kMikio Plrn”J0B'us žingsnius“, 
budino. Jis pasakė, kad sovietai
Amerikoje galės kontroliuoti 
ore, sausumoje, tą patį JAV da
rys Sovietų Rusijoje. Jis pami
nėjo, ka dir ėuropoje ar kitose 
vietose tokia kontrolė galės bū
ti, jei tik bus susitarta ir suda
rytas kontrolės organas. Kaip 
prieš 3 metus Eisenhoweris, no
rėdamas įgyvendinti taiką ir nu
siginkluoti, padarė desperatišką 
pasiūlymą, taip jį tokiomis ap
linkybėmis šiandien pakartojo 
ir Dulles. Amerikos radijo ir te
levizijos komentatoriai spėjo pa 
reikšti, kad, ką pasiūlė Dulles, 
ne viskas jau yra baigta. Kont- 
troliavimas Amerikos kelių, ge
ležinkelių, oro linijų, dirbtuvių ir 
1.1, yra visuomenės reikalas ir 
ji savo žodį pasakys. Ypatingai 
laukiama Kongreso atsiliepimo.
Vienas dalykas yra aiškus —
Dulles pasiūlymas išdavė Lon
dono konferencijos mirtį. Sovie
tai laviravo ir progomis rodė

“Silfida”
(Gyvenimo tikrovė)

Jacųuelline De Sevigny buvo 
tikra silfida (fantastinė būty
bė, skrajojanti ore). Ta mer
gaitė nuo kūdikystės dienų bu
vo pamėgusi šokius. Baigusi 
baleto mokyklą, tuojau stojo į 
Paryžiaus operą. Jos premjera 
buvo pasakiškas pasisekimas, 
taip, kad po keletos mėnesių 
tapo populariausia Prancūzijoj 
balerina.

Buvo dvidešimt dvejų metų ir 
nepaprastai graži, šimtai vaiki
nų apie ją sukosi, bet ji mylėjo 
tik vieną, jauną diplomatą, prieš 
kurio akis stovėjo gražiausia 
karjera. Visos Paryžiaus mer
ginos būtų norėjusios jį turėti 
sau už vyią.

Po baletinio triumfo “Gulbės
supratimą”, vietomis “palanku- mirtyJe”. “Silfida”, gavusi gra

jOBBffPPBriK JANIS KLIDZEJS

911 ėfiĮnačitsč 91 a IkijA
S ROMANAS
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— Na kas bus — bus. Bet sakyk, ar tu eisi ? Tavo 
Marytė irgi bus. Šį rytą prie bažnyčios susitikome. 
Kalbėjomės. Sakė eisianti.

Andrius pagalvojo. Pajudino kojas batuose.
— Neisiu.

Oi tu amžinai toks! Taip gali supūti. Eik į

visuomeninių eksperimentų val
stybei. Kiekvienas, kas veda at
sakingą visuomeninę politiką,
turi galvoti ne tik apie tuos, peklą, jei nenori! Sudie!
kurie tuos eksperimentus daro, i — Sudie!
bet ir apie tuos, kurie už tuos Abudu pamojo galvomis ir išsiskyrė,
eksperimentus moka savo dar-1 Andrius pirmiausia turėjo nueiti pas Marytę. An-
bu ir uždarbiu”. I trasis lagaminas buvo jai. Salnišų Marytės namai bu-

Gerstenmajeris pasisakė taip | vo visai netoli nuo Rugajų. Beveik kaimynai. Marytės 
pat ir prieš ūkinį kolektyvizmą. | lagaminą jis nešė didesniu džiaugsmu, negu savąjį. 
Jo skelbiamas idealas — duoti | Seni, mieli draugai. Kartu leisdavo svajonių balan- 
kiekvienam asmeniui galimybės | džius, ir taip kiekviename kartume užsilikdavo kažko-
susikurti tokią ateitį, kurioj 
jis pasiturinčiai ir ramiai po il
gų darbo metų praleistų savo 
senatvę. Toks parlamento pir
mininko griežtas atsiribojimas 
nuo socialistų visuomenės pro
gramos kongresui buvo staig-

Remontuoja Šv. Pranciškaus 
paminklus

Apie $3,500,000 numatoma iš 
leisti Asyžiuje beremon tuoj ant, 
beatnaujinant bažnyčias, bazili
kas, pibs, paprastus namus, tu
rinčius kokio nors ryšio su Šv 
Pranciškaus gyvenimu. Taigi 
bus sumoderninti keliai, vedą į 
toliau esančiuosius Šv. Pranciš
kaus paminklus.

TEBERAŠAI RANKA?
Rąžomoji maSInSIS rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. Iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma į bet kuri pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite: 
i. L. Giedraitis, 1«83 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Andrius sustojo prie Marytės trobelės lango., Gitara nutilo. Skambėdama nukrito į lovą. Lan 
Tamsu. gas į Andriaus veidą įmetė oranžinės šviesos glėbį, tada

— Bus nuėjusi tenai... Brisdamas aš jai nešu, bet Į atsidarė, 
ji šoka. Tegu! — Aš tuojau įleisiu... — Marytė sakė, ir jos žuigs-

Skausmas staiga gėlė kaip dilgėlės. niai nuskambėjo koridorium.
Juodas Marytės trobelės langas, tarsi šypsodama- — Mokykloje šį vakarą šoka. Kodėl tu nėjai - 

sis, žiūrėjo į jį. ’ Andrius klausė.
Ėmė į rankas lagaminą ir rengėsi nueiti. — Kur aš eisiu, aš laukiu Tavęs...

— Ir būni tamsoje ?
— Viską išmokau. Net algebrą, kurios negaliu pa

siūtojo. Pasisuko atgal. Netikėjo: Marytės kam-1 
barys vaitojo ir verkė, viduje juokėsi gitaros stygos.
Nutilo valandėlę. Po to dar suskambėjo, garsas ėjoi^311 Tada Priėmiau gitarą. Tamsoje gražiau. Tik. 
stipryn. Jis šį kartą turėjo tokį gilaus džiaugsmo ir:ar netik* Andriau, bet tamsoje aš ne vien gūdžiu, ką 
gilaus skausmo atgarsį, ir rodėsi, kad jis visą gyveni-» skambinu, bet ir matau.
mą aistringai bučiuotų visa visa, be gėrio įr blogio — Aš irgi prie lango klausiausi it mąsčiau apie 
skyrimo, jei tik jame būtų nors dalelė grožio. ' Zilkracę — sakė Andrius, apsiaustą nusivilkdamas.

Tai buvo kažkokios dainos-apįe gyvenimą melodija,! — Apie Zilkracę? Apie mūsų Zilkrac' 7 .
kurią jie dažnai kartu su Maryte dainuodavosekmadie-1 Taip Marytė pakartojo ir jos akys sužibėjo, kaip
nio vakarais, vaikščiodami Zilkracės jniglotais kran-, dvi ankstyvos pavasario žvaigždės.
tais. Toksai grožis iki apsvaigimo migloje. Railos, bet I — Tu nešei du lagaminus? Tu juk esi bridęs per 

laisvos gelmės toli ir į visas puses. Dangaus skliauteI kom, Andriau! Lietuje! Tu juk esi permirkęs kiauram.

žėruoja anglys. Apvalios medžių viršūnės tarsi kūgiai 
iškilo viršum miglų.

Du jauni braidžiotojai, rasoje sumirkę iki kelių, be

Ji nuglostė Andriaus petį 
— Tu juk visas esi viename vandeny...
Niekad Andrius savo mergaitės nebuvo matęs gra-

tikslo ėjo skambančią vasaros naktį ir dainavo apie žesnės .kaip tą vakarą, kai ji dėl visko buvo tokia su- 
jaunystę ir gyvenimą. Bet ar jie apskritai ką nors ži- sirūpinusi. 
nojo apie gyvenimą? 1 — Taip, truputį...

kio grožio. Truputį užaisvajojęs, gitaroa klausydamasis, An. I - TmP. truputį. Eina į kambarį permirkęs, jis
Nuo tolimos kelionės jis dar nesijautė pavargęs, drius taip kurį laiką buvo stovėjęs ir jis nenorėjo Ma- sako .. ....

Ar galima buvo kam nors prikaišioti ar apgailestauti, rytės vadinti ir trukdyti. Norėjosi girdėti dainos apie Marytė pasiėm i jo pa tą.
kad jis turi bristi ? Tėvas būtų mielai pakinkęs arklį tai, kad viskas, kas praeina, nebegrįžta daugiau toks ŠVarką’ batu9’ k°Jlnes••• a> ne albėk,
ir kelio galą pavėžinęs, bet praeitą savaitę buve/pra- pat. Galbūt. Ir toji daina, kuri dainuota pievoje? Gal-1nekalbėk•
dėjęs uždarbiauti žvyrą veždamas. Sulūžo paskutinis i būt. ei81u * namu3-
vežimas. Oi tėvas, tėvas! I —Mariuk! — jis pasibeldė į langą. " (Bus daugiau)



Liet. namai būtų pati geriausia lietuviškumo ambasada Detroite!

Pilkasis Detroitas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 rugpj. 8.

Šis miestas yra priglaudęs 
apie 20,000 lietuvių. Visai ne
blogai įsikūrę. Turi šiltas pa
stoges ir užsidirba sotų kąsnį. 
Persisotinęs žmogus tampa ego- 
istiškesnis. Išlepęs tejieško pa
togumų ir nemato reikalo nė tru 
putelio pasitarnauti visuomenės 
labui. Dirbančius visuomeninį 
darbą laiko kvailiais ir viską kri 
tikuoja.

Kodėl rašai?

Kartą sutinku pažįstamą gat
vėje. Jis ir klausia: “Sakyk, ar 
pats rašai už pinigus, ar idealiz
mo vedinas?” Ir ką gi beatsa
kysi žmogui, kurįam kažkas kaž 
kada užmynė ant nuospaudos ... 
Argi nusigyvenusio bajoro kui
nas plūgą traukia iš idealizmo, 
ar už pinigus? Va, reikėjo iš 
Detroito išvykti, ir liko neapra
šytas birželio trėmimų minėji
mas ir kiti smulkesni reikalai, o 
vienok Detroitas turi sugeban-

kalo. Radijo valandėlės reikalai 
rūpi Detroito visuomenei. Šios 
valandėlės reikalu buvęs teis-, 
mas paliko visuomeninę žaizdą.' 
Laikas būtų susiginčijusioms ša 
lims susitaikyti.

Vandalai

Vieną naktį teko matyti, kaip 
7 paaugliai, iš kažkur atsibastę 
sena mašina, sustojo prie kaimy 
•no namų ir išlipę beisbolo laz
domis sudaužė jo automobilio 
langus, o vienas, užlipęs ant sto
go, jį įlenkė. Paskiau skubiai 
pasišalino. Vargšas savininkas 
nedrįso nė iš namo pasirodyti. 
Yra žinių, kad tokiose gaujose 
dalyvauja ir vienas kitas lietu-1 
vis. Ką daro jų tėvai ? O gi nie
ko. Kada prie Detroito esančio
je jaunimo stovykloje kaikurie 
jaunuoliai buvo paprašyti laiky
tis tvarkos, tada kaikurių tėvai 
pradėjo leisti piktas kalbas sto 
vykios administracijos adresu.

SVARBESNES ŽINIOS ĮVAIRIUOSE KONTINENTUOSE

AMIRICAN BAR ASSOCIATION 
CONVINTIONfRS IN IONOON 
FOUNO TO Ii RACKWOOOSY 

•V BRITISH RKRORTCRS

s <3* >>

WORLD WEEI<
Kunigų areštai Vengrijoje, parlamento rinkimai Argentinoje, naujasis Gvatamalos prezidentas ir kt.

Detrortieti, lietuvių namai — lietuvybės išlaikymo aukuras!

HUNGARY MOS ARRfST RRIfSTS 
Al "COUNTiR-RIVOlUTIONARliS

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos jvedinuM, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chloago,

UI. YVAlbrook 5-8063

čių rašyti, net ir su žurnalistų Kažin, ar toki užtarėjai neaugi 
diplomais. Tik gal niekas pinigo 
nemoka ir idealizmo nėra ...

Cenzorius

Vieno savaitraščio korespon-

na panašius vandalus?
Ant vienos kojos ...

Oficialiosios kalbos yra vi
siems labai įgrisusios. Kokių

dentas Detroite surado dienraš- nors švenčių rengėjai visuomet
čio “Draugo” cenzorių. Matyti, 
kad “Draugo” redaktoriai tik
rai nenusimano apie cenzoriaus 
pareigas, jog jį laiko nuo savo 
redakcijos už poros šimtų my
lių. Kas kita buvo anais laikais 
Lietuvoje. Ten cenzoriai, ku
riuos labai gerbė ir čia minimas 
korespondentas, redaktorius nu
siųsdavo 200 kilometrų nuo re
dakcijos stalo keliems mėne
siams akmenų skaldyti...

Juodas ir baltas

Detroitiečiai gerai atsimena, 
kaip praėjusiais metais “Naujie
nos”, aprašinėdamos “Baltic Me 
lodies” radijo valandėlės reika
lus, vienam asmeniui išpiešė ra
gus ir dar uodegą “prišriubavo”, 
o šiemet šis asmuo buvo į pa
danges iškeltas ir pašlovintas. 
Jis yra visuomenininkas, pada
ręs daug gerų darbų, kurių nie
kas jam neužginčys, tačiau neap 
siejo ir be klaidų. Tenka apgai
lestauti minėto laikraščio tak
tiką, juo labiau, kad vėl užpuo
lamas vienas asmuo visai be rei-

jas stengiasi trumpinti net ga
na originaliomis priemonėmis. 
LRKSA 60 seimo banketo metu 
jo vadovas pasiūlė kiekvienam 
kalbėtojui pasinaudoti kiniška 
išmintimi, kad kiekvienas kalbė
tojas stovėtų ant vienos kojos. 
Kai ant vienos kojos stovėda
mas pavargs ir pastatys antrą
ją koją, turės nutraukti kalbą. 
Dar geriau sugalvojo ALRKF 
Jaunimo Stovyklos atidarymo 
šventės komitetas. Jis visą gar
bės prezidiumą su kalbėtojais su 
sodino kaitrioje saulėje, kad jie 
prieš kalbėdami pavargtų, tuo 
tarpu publika sėdėjo pavėsyje. 
Tačiau pasirodė, kad pavėsyje 
žmonės greičiau pavargo ir net, 
nesulaukę stovyklaujančių mer
gaičių programos pabaigos, pa
sišalino iš iškilmingo posėdžio. 
Gaila buvo sęselių įdėto triūso ne 
vertinimo, gaila, kad žmonės, pa 
togiai sėdėdami pavėsyje, pa
vargo anksčiau, negu seselės po 
karšta saule ...

RĖMĖJŲ POSĖDIS

Liepos 27 d. ALRKF Jaunimo 
Stovyklos atidarymo proga bu
vo suvažiavę stovyklos rėmėjų 
atstovai į savo pirmą visuotinį 
susirinkimą. Susirinkimą pradė
jo globos komiteto pirm. B. Po- 
likaitis; pirmininkavo dr. Juo
zas Meškauskas, sekretoriavo 
Jonas Valukonis. Atstovai iš 
klausė pranešimus: organizaci
niais reikalais (dr. Damušis), 
statybos reikalais (inž. J. Mi
kaila) ir ekonominiais — finan
siniais reikalais (Br. Polikai- 
tis). Taip pat buvo apsvarsty
tas stovyklos globos organiaci- 
jos statuto projektas bei numa
tyti būdai šių ir sekančių metų 
laikotarpyje piniginiams vajams 
stovyklos reikalams pravesti.

JAU REGISTRUOJAMI

Jau pradėta registracija ber
niukų stovyklai. Registracijos 
kortelių ir formų daktaro pa
žymėjimams į berniukų stovyk
lą, kuri bus pradėta rugpjūčio 
8 d. ir tęsis dvi savaites, gali-

Trečiadienį, rugpjūčio 14 d., 
7:30 vai. vakaro buv. lietuvių 
namuose ruošiamos rinkliavos 
reikalu šaukiamas susirinkimas, 
į kurį kviečiami organizacijų at
stovai ir visuomenė.

Rinkliavai vadovauja Elzbieta 
Paurazienė.

Sektinas pavyzdys
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Karo Veteranų Postas Nr. 1722, 
vadovaujamas E. Keblaičio, 
prieš kurį laiką žymiai parėmė 
Balfo veiklą, paskirdamas 50 
dol. auką.

Po 10 dol. aukojo Eugene 
Printing Co. savininkas Charles 
Walls ir Vladas Selenis.

Po 5 dol. aukojo Antanas Le- 
levičius ir 1 dol. — Alfas Bace
vičius.

Aukotojams reiškiama nuošir
di padėka. Ra-lto 76 Sk. V-ba

TRUMPAI
— Moterų Sąjungos 54 kp. na

rėš su šeimomis, neseniai turė-
ma gauti: Chicagoje — pas An- jusios išvažiavimą prie Paurazų 
taną Repšį, telef. WE 6-4846; vasarnamio Square Lake, turėjo 
Clevelande — pas L. Gailiušie-
nę, telef. RA 1-8191 ir Detroi
te — pas Leopoldą Heiningą, te
lef. WE 1-0415. Registracijos 
mokestį 5 dol. ir registracijos 
kortelę reikia siųsti stovyklos 
adresu — Lithuanian Youth 
Camp, 15100 Austin Rd. Man- 
chester, Mich. Telef. GA 8- 
4237.

praėjusią savaitę prie Rankelių 
(Janush) vasarnamio, Round 
Lake, Mich., kur gražiai pralei
do visą dieną ir pavakarę. Išva- 
žiaviman atsilankė seselės pran- 
ciškietės sesuo Francesca ir se
suo Alverna. Sesuo Alverna mi
ni sidabrinį vienuolės jubilėjų ir 
ta proga malonios sąjungietės į- 
teikė jai dovaną.

— Lietuvių veteranų rėmėjos 
(Axiliary) nemiega. Rugpjūčio 
1 d. suruošė pobūvį — kortavi- 
mo ir bunco vakarą, kurio pel
nas bus panaudotas mūsų vete
ranų statybos fondui. Pobūvis, 
vyko Keblaičių namuose. Nese
niai ši organizacija suruošė pui
kų vakarėlį (pasilinksminimą) 
Medinių namuose.

— Eddie ir Ann Salas mini 14 
metų laimingo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Matilda Bartni- 
kienė mini gimtadienį,

— Tik šešios savaitės jau be
liko iki “Lithuanian Melodies” 
radijo valandėlės kartu Lietu
vos Dukterų Draugija ruošia-

įvyks Beechnut Grove darže rug 
sėjo 15 d.

<kflhki(ės “Drauge”!

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

antrą šeimynišką išvažiavimą mos gegužinės — pikniko, kuri

SKELBKITES “DRAUGE”

kLl
J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47th Sk > TeL FRontier 6-1998
Atdara kaadlen IKI 6 vai., plrmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882

^/kes 

mokaJ»e

Augšų

Pf» 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA II 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• ENOlOVf

4038 Areker Avmm t.i. la3-«7i* 
AUOUST SALOUKAS Pr»«ld

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSYYS 

JŪSŲ BALDUS !

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Tėtei. Vlrglnla 7-7097

MOVNC

J

LAIMINGIEJI
Jaunimo stovyklos atidarymo 

šventės proga buvo paskirstyta 
dovanų. Jas laimėjo: “Barney’s 
Cloth” kostiumą — J. Miškinis, 
brolių Brazių kostiumą — Don- 
na Kaminskas, Bajorūnų paveik 
slą — Pikturnienė, daržovėms 
mašinėlę (Great Lakęs Hotel 
Supply dovaną) — J. Bičiūnas, 
skalbimo mašiną (J. Lieponio 
baldų krautuvės dovaną) — P. 
Titas, fikusą (Harper Florist do 
vaną) — Šoliūnas, lempą (R. 
Valatkos dovaną) — Šventic- 
kas, laikrodį (Rudaičio baldų 
krautuvės) — Jankus, gėlę (Vi
ki Flower Shop) — dr. Kisielius, 
patefoną (Lieponio) — Grigai
tis ir staltiesę (P. Baublienės) 
— Augaitis.

Biletų dovanoms paskirstyti 
daugiausia išplatino M. Bukaus- 
kierfė, E. Paurazienė, E. Kutkie- 
nė, V. Vizgirdaitė, N. Sirtautai- 
tė, E. Plečkaitytė ir Mikailienė.

DAR, SVEIKINO

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
atidarymo proga gauti dar du 
sveikinimai, kurių nepaminėjau 
praėjusios savaitės koresponden 
ei joje, būtent — LRKSA Centro 
Valdybos su 10 dol. auka ir “Bal 
tie Melodies” direktorės Helen 
Rauby, valdybos ir narių rėmė-1 
jų vardu sveikino kun. K. Si-

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy, 
Detrolt 9, Mich.

(1% bl. } vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-9 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečlad. 
uždaryta.

Tel kabta.: VInewood 2-0229 
namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes i

KLSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St. 

atstovą
YLAOį BARAUSKU

Telef cinai: Įstaigos VI 8-6000,
Residencijoa — TA 6-4866 

Ai imonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
aklius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

■Tunus patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: YVE 3-7000; res.: YVE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

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

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

namų — YVE 3-3192

M. MIŠKINIS, M. 0.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 W«t Gnmd Boulerard

cor. Shady Line Detroit 16. Michipui 
* Namų telef. VI 1-7970 I

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

Telef. TA 6-0686

tXXX>0000000000<XX>0000<XXXM>

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

5705 W. Vemor Hwy., Detrolt 9,
Mich. Tel. VInewood 1-2788 

i Mes vartojame tik tokius vaistus, 
| kurių gamintojai pasižymi gera re- 
1 putacija ir kurie medicinos profesio- 
I nalams žinomi kaip tiksliausiai nau- 
I dotinl Jūsų receptams. Specialios nuo- 
I laidos siunčtantiems Į užjūri vaistus. 
Vaistinė veikia virė 50 metų. 
•CKKKKHKHJOOOOOOOOCKKFOOOCKKKI

. SIUNTIMUI Į LIETUVA
100% vilnonės ir gabardino me

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

810 Michigan Avė. Si 3rd St 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

VASAROTOJAMS

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenuė

Detroit 27, Michigan 
tel. WK. 4-4168 

UKNKRAIj OONTRAOTOR 
atiteks įvairius statybos, patais) 

mo ir pertaisymo darbus — stalinio 
kystėa cemento, mūrijimo, elektroa j
pld.nbtngo, dažymo ir dekoravimo I “NIDOS’ vasarvietėje prie Ixib- 
Vtsklrų kambarin bei butų įrengimas I Heli ežero priimami vasarotoji — 
.astnsM, ir sklepuoee_______________au jr Oalima atvykti jr

trauktinu. Kreiptis raštu: “Nida”, 
Linden, Mich. Kodaiėiai, arba tel. 
Linden 4-2448.

manavičius. St. G-kas

BALFO 76 SKYRIAUS ŽINIOS 

Rinkliava

Šių metų viešoji rinkliava Dėt 
roito ir Hamtramcko miestuose 
numatyta pravesti rugsėjo 8 d.

OTONAS VAITAS, M.D.
5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treė. ir ketv.: 10—12, 
9—5, 6—8. Antradlen. 10—12. 2—5, 
šeštad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Skaitykite liraujįą !

K I a u s y k i t e
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1060 Kta- 
cyclea

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

15756 Ixtewire — Detrolt 27,

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Iš GERIAUSIŲ 
FABRIKŲ PAS RUBRIKA ANT PARODOS

Miegamo kambario setai svečių kambarių setai, Dinette setai, lo
vos, matracai, pečiai,! lempos, staliukai, kaurai, kilimai, klejonkės, 
televizijos, radi jos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašomos ma
šinėlės, siuvamos mašinos. ___ __

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS. 

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.

3241 So. Halsted Street
Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 

Sekmadieniais uždaryta per vasarą
Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo stoties 

ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.
Dėl televizijos ar radijo sutaisymo patelefonuokite 

Budriko mechanikams CAlumet 5-7237

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

Univemal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą nžt,virtiną Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
810.000.00 kiekvienam indėliui Ir teikalingi 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 J:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

J*



)
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Ketvirtadienis, 1957 r«v»r< Q DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TIEK IR BUVO: NE ŠIMTAI, BET 

TŪKSTANČIAI
(Atskiros pabiros iš ALRKF Jaunimo stovyklos 

pašventinimo iškilmių)
Ak GIMANTAS

Atrodo, jog mūsiškių tarpe šimtines ar mažesnes sumas. Ir 
pastebimas naujas reiškinys: | jų auka ir pastangos tikrai kil- 
pradedame pamėgti stambius, nios, nes be to juk jokiu būdu
ne visai eilinio pobūdžio paren
gimus, šventes. Jei vis mažiau 
dalyvių tesutraukia eiliniai va
karai, vaidinimai, tai to visdėlto 
negalima būtų pasakyti apie 
stambiuosius lietuviškojo gyve
nimo įvykius. Į juos, kaip nese
nos dienos parodė, tautiečiai su
guža ne tik iš artimesniųjų, bet

* net ir iš pačių* tolimiausiųjų šio 
i-'kontinento vietų. Taip buvo ir 
£ su Taut. šokių švente, tą patį 

matėme ką tik bu v. Jaunimo 
stovyklos pašventinimo iškilmė

< se, ir, reikia manyti, naujoji tai
syklė turės galioti ir Darbo die 
nos savaitgalio metu, kada Ka-

nebūtų buvusi įsigyta toji nuo
savybė, kuri, Federacijos pirmi
ninko inž. A. Rudžio žodžiais 
tariant, turi rimtų davinių virs
ti pačiu centriniu lietuviškojo 
jaunimo židiniu visoje Ameriko
je. Tas pats dosnus ir gerai pa
žįstamas visuomeninkas pažadė
jo atsiųsti stovyklos reikalams... 
traktorių. Tas įgalins labai ne
sunkiai pataisyti stovyklos ke
lius, pravesti naujus, dar dau
giau palyginti ežero kraštus, 
prikrauti paplūdimį nauju smė 
lio ar žvyro sluogsniu. Bent kol- 
kas traktorius dabartiniuose plo 
tuose bus ar.tik ne pats reika
lingiausias motorizuotas veži-nados lietuviai Niagara Falls ruo 

šia penktąją Lietuvių dieną. Iš-l mas. .
ties, ir kas galėjo tikėtis, kad į --------
Jaunimo stovyklos šventę spe- Detrojto turtuoli senosio3 
cuilia. atvyks tautiectų net iš kartos ,ietuvi A Miški„is, ke- 
Rhode Island valstybes. isNew|,etos dideli Rin0 t 3avi.
Yorko, Toronto ir Hamdtono, ninR jaQ nema^ ■
o ką jau bekalbėti apie Michiga.ldaų ,eidži Miami irmą( 
no, Illinois ir Ohio valstybių
tautiečius, kurie tikrai gausiai 
suplaukė į didžios reikšmės įvy
kį — Jaunimo stovyklos atida-

kartą atvykęs stovyklon, šventės 
metu pasidžiaugė kaimynų tar
pe: “Vyručiai, išties, aš čia jau-

„ , „ , . . . . čiuos kur kas geriau už Floridą,rymo švente. Svarbiausia — visi • , ° .j nu o ‘“-v- a o. o o. v , Juk cia vlskas taip, kaip senOjO.
buvo patenkinti ir neteko girdė-. je tėvynėje!” Po šių žodžių jauti „ė vieno nusivylusio balso Vi-lgalima batų galvoti, kad nuo
si dalyviai buvo tikrai svarbaus 
momento liudininkais: nuo da
bar Jaunimo stovyklos vartai 
oficialiai ir plačiai atidaryti, lais 
vai ir išdidžiai stovyklos rajo-

dabar Florida žymiai rečiau ma
tys savąjį nuolatinį svečią.

Tikrai gražu ir prasminga: ne
. . . v. . .v, ,, , vienoje kitoje vietoje, bet šven-ne pleVesuoja augate. .skeltos, metu teko m j tjkrai

Amerikos žvaigždėtoji ir Lietu
vos trispalvė. Žino ir svetimieji, 
kad 15100 Austin R., Manches- 
ter, Mich., veikia Lithuanian 

„ Youth Camp.

Malonu buvo stebėti pirmą 
kartą stovykloje apsilankiusių 

* nuotaikas ir įspūdžius. Visų at
siliepimai kuo puikiausi, ir jei 
tik buvo jaučiamas vienos rū
šies rūpestis — tai materialiniai 
stovyklavietės reikalai. Sąskai
tos auga, išlaidų ir skolų daug, 
tad neretas ir galvojo, kaip čia 
patraukti daugiau dėmesio, kad 
kuo daugiau lietuvių prisidėtų 
savo auka prie stovyklos plėti
mo ir gerinimo darbų. Ateitinin
kų medikų Korp! “Gaja”, aiš
ku, pelno visų mūsų laurus už 
jų pažadą stovyklos reikalams 
poros metų laikotarpyje paau
koti ištisą dešimtūkstantinę. O 
kur tas būrys tautiečių, kurie 
yra paaukoję ar paskolinę tūks
tantines, penkšimtines, atidavę

sų ir vyresnės kartos Amerikos 
lietuvių dalyvavimą. Rado čia 
visi kalbą ir temas tarpusavy: 
senieji ir “dypukai”. Kur nera
si bendros kalbos ir kur nevieš
pataus bendra skaidri nuotaika, 
jei visa aplinka taip labai prime 
na Lietuvą,, kurią juk vienodai 
myli ir brangina tiek senieji, tiek 
ir naujieji ateiviai. Pagaliau kas 
suskaičiavo tūkstančių tarpe ir 
tokius lankytojus, kurie išvis 
niekados nebuvę Lietuvoje, nes 
jau gimė ir augo šiame krašte. 
Bet ir čia viena tokia lietuvė 
pareiškė: “Tiesa, neteko matyti 
Lietuvos, bet kaip čia visi sako, 
kad šios nuosavybės gamta taip 
labai primena mano tėvų gimtą
jį kraštą, regis, dabar kurkas 
lengviau įsivaizduoti ir pačią Lie 
tuvą, apie kurią tiek daug pa
sakojo dar gyvi būdami mano 
tėveliai”.

kur kitur, pamatysi draugiškai 
tarpusavy besišnekučiuojant ar 
per petį viens kitam betapsno- 
jant šiaip jau karštus “opozicio
nierius”. Bet, va, ar negražu, 
kai matai tautininką nuošir

džiai padedantį žinomam “krik
demui” nešti sunkųjį šaldytuvą. 
Ten, toliau, vandeny gaivinasi 
’buv. oficiozo vyr. redaktoriaus 
žmona, šalimais jos liaudininkų 
žmonos. Ir visiems gera, visiems 
linksma, nėra nei noro, nei pa
galiau laiko, kokiems tuštiems 
ginčams, jei čia tiek daug sau
lės, tiek daug jaunatviško kle
gesio, įvairumų. Koks skirtu
mas, ar čia vienas fronto žmo
gus, o kitas socialistas, ar dar 
kitoks. Čia renkasi visi lietuviai 
ir vien lietuviai. Čia jų vaiku
čiai stovyklauja, čia bent savait 
galiais gali pailsėti ir jų tėveliai. 
Ir jei mūsų viešajame gyvenime 
būtų pastebima ir viešpatautų 
toji pati tolerancija, džentelme
niškumas ir vieni kitų suprati
mas, kokį gali pastebėti Jauni
mo stovyklos rajone, lietuviškie 
ji reikalai ne žingsniais, bet šuo 
liais riedėtų pirmyn.

Detroit, Mich.
— Katalikų veteranų mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirmadie
nį, rugpjūčio 12 d., 8 vai. vak. 
Veterans Memorial Building. 
Nauji nariai kviečiami atsilan
kyti.

— Mūsų katalikai veteranai
veikia labdaros srityje, lanko 
veteranus ligoninėje, sušelpia 
našles pinigine auka, turi savąjį 
Blood Bank (kraujo atsargas), 
kuris tarnauja nariams ir arti
miesiems šeimos nariams. Ceci
lijai Salas sunkiai susirgus, paau 
ko jo 4 pantes kraujo. Cecilijai 
kraujo taip pat davė brolis Le
onardas, už ką ji ir jos tėveliai 
bus amžinai dėkingi. Malonu, 
kad Cecilija grįžo iš ligoninės ir 
po sunkios ligos dabar gerai jau 
čiasi.

— A. a, Clara Thomas (Tama 
siunas), 38 m., gyvenusi Macki- 
naw City, Mich., mirė liepos 30 
d. Palaidota Detroite, Grand- 
lawn kapinėse.

— Alytaus baro beisbolo ko
manda artėja į Detroito B kla
sės čempionatą; ji vėl laimėjo 
praėjusį sekmadienį, nugalėda
ma Los Galos komandą 8:4 Bu- 
tzell Field aikštėje.

— Detroito Piliečių ir Pašal
pos Klubo gegužinė įvyks sek 1 
madienį, rugpjūčio 18 d., 12 vai. ’ 
Beechnut Grove darže, prie Mid I 
dlebelt Road. i i
Pittsburgh, Penu. ;

Didžioji Lietuvių diena

Kiekvienais« metais Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuviai, suda
rantieji Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių Jungtinių Organizaci
jų Komitetą, kuriam vadovauja 
energingas pirm. adv. Bddie 
Schultz, rengia didžiulį sąskry
dį, vadinamą visų Lietuvių die
na, kuris įvyks š. m. rugpjū
čio 11 dieną, sekmadienį po pie
tų, 4 valandą, gražiame žaliuo
jančiais medžiais West View 
Parke. Programa susidės iš dai 
nų/ muzikos, tautinių šokių ir 
kalbų. Iš lietuvių svarbiausią 
kalbą pasakys dangun Žengimo 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Misius ir SLA prez. P. Dar 

Jeigu skolini, tai arba praran- gis. Iš amerikiečių yra pakviesti 
di pinigus, arba įsigyji priešą kalbėti JAV kongresmanai iš 

— Arabų priežodis' Pittsburgh0 apskrities ir Pitts-

Dar vienas svarbus momen
tas. Stovyklautojų, aišku, gali 
būti tik ribotas kontingentas. 
Užtat laisvai atvykstančių sa
vaitgalio svečių tarpe vis ir vis 
daugiau matosi mūsų jaunimo: 
mergaičių ir berniukų. Stovyk
los rajone įsipilietina nerašyta 
taisyklė: čia kalbame tik lietu
viškai. Jr, tikėsite ar ne, bet šia 
prasme jau matoma graži pa
žanga. Jei dar prieš kelis mėne- 
.sius jaunimo tarpe skambėjo 
beveik vien tik angliškas žodis, 
šiandien iš to pačio jaunimo lū
pų jis vis rečiau girdimas. Nie
kas to .neragino ir neliepė, bet 
lietuvių kalba savaime grįžta į 
jaunimo tarpą. Tikriausiai čia 
veikia nuolatinis lietuvių kal
bos skambėjimas iš vyresniųjų 
lūpų, tad ir mūsų jaunieji gal ir 
nejučiomis stengiasi neišsiskirti 
iš visumos. Tą pastebėsi tiek 
vandeny, tiek paplūdimy, lygiai 
ir sportuojant. Ir tai yra džiu
gus reiškinys.

Truputis “politikos”. Stovyk
los rajone, ežeriukyje, bet ne

CIZID’O SELF Ol\ll O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

AUGUST-RUGP. 8, 9, 10 d. d.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|89

KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED CANADIAN WI1ISKEY Fifth $4.19

IMPORTED PINEAPPLE OR CREAM OF
BANANA LIQUEIJR Fifth $4.98

OLD 8TYLE LAGER BEER
Case of 24 — 8 oz. bottles Case $2.59

BIJDWEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS
or PABST, Case of 24 12 oz. bottles $3Z9

Jau laikas užeiti į . ..

MUTUAL
FE DE R A L S AV INGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

SPECIALUS BARGENAS

burgho miesto meras David Law 
rence, kuriuos užkvietė Liet. 
Jungt. Org. prez. adv. Eddies 
Schultz. Meninę programą at
liks šv. Vincento lietuvių pa- 
rap. choras iš Esplein, Pa., ku
riam vadovauja varg. Aleksas 
Sandauskas. Taip pat dalyvaus 
ir mūsų Pittsburgho lietuvių 
Pupų dėdė Vytautas Jucevičius, 
kuris su savo kupletais, pritar
damas su akordeonu, tikrai vi
sus prijuokins. Bus ir lietuvių 
meno-dailės išdirbinių paroda, 
kuriam darbuojasi energingas 
ir žymus lietuvių veikėjas Juo
zas Taoras. Visuomenė kviečia
ma gausiai visų Lietuvių die
noj dalyvauti. Aplankykime lie
tuvių tautinius, kultūrinius ir 
kitus įvykius ir parodykime sa
viesiems ir svetimiesiems, jog 
lietuviai savo tautinės kultūros 
apraiškas brangina ir myli. Į vi
sų Lietuvių dieną kiekvienais 
metais susirenka keli tūkstančiai 
žmonių; tikimės,' jog ir šiemet 
jt) daug susirinks. Visi Pittsbur
gho ir plačių apylinkių lietuviai, 
seni ir jauni, tą dieną renkasi 
maloniai praleisti laiką ir as
meniškai išmėginti laimę dova
nų traukime. Vyresniųjų parei
ga gausiau visų Lietuvių dienoj 
dalyvauti, stiprinti jaunimo ir 
vyresniosios kartos bendradar
biavimą ir išgirsti jų žodį. Lai 
visų Lietuvių diena tepavirsta 
gražia lietuviškosios kultūros ir 
visų lietuvių solidarumo demons 
tracija. Pr. Žilionis

Malda mus nuneša į pusiau
kelę prie Dievo, pasninkas — I 
prie Jo rūmų durų, o išmaldos 
davimas — atidaro mums tas 
duris. —Koranas

RADIJUKAS = 
= LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą, lai
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite jsitikinti j šią m-odernišką 
elektronikos krautuvę, čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

iLUfELCvision
Csales - serviče)

Ha*. Ink. A. SFMENAjB 
3821 S. Halsted — OUffsi.le 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
oooooooooooooooooooooooooo

Duoną Ir įvairias skeningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
S339-41 8. Utuauica Ava.

TeL CUflsltle 4-6376 
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame } visus artimuo
sius miestus.

%

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS |14IKIA(KI<, BALDŲ 
UKLIl A. RAUDONIU. S ELI.IK KEKTI LIS, Ha*.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosavell Road Ttlai. SEeley 3-4711

KrautuvS atidaryta sekmadieniai* nuo 11 Iki 4:10 
%---------- ------------------------- --------- »

SOPHIE BUCUS 
RADIO PROGRAMA

1S WOEP stoties — banga HSv 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—R v. 
NUO P1KMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ailSTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). H:3()—»:3<> v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 IUI.

7169 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. iii. HEmlock 4-2413 

«*w**i»t**:w*****wi»!M*«*.*aiu|i»HiHis

NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai a8d6tl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenSJuslos žalždoa 
nležfijlmą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios susktlsios odos dedlr- 
vlnlų, odos tšbSrlmų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduole nuo 1>- 
viršinių odos ligą Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 

' et., $1.26, ir $3.60.
Į Pirkite vaistin6seChi- 
| cagoj ir apylinkėse— 
i Milwaukee. Wisc.. Ga- 
| ry; Ind. ir Detroit, Mi- 

cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order į

II LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chicago 84. IU

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
nio technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
Iš vidaus ir iš oro.

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

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

ORO VĖSINTUVAI
— AIR COND1TIONERS—

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1953 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

TJiT“jii“jil^tr—JT—IT'

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
sioji 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 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
zZ'HĮL'\ AND LOAN ASSOCIATION 

■Z OF CHICAGO
'Tlį 1 HiS?5--! ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

lllllll H | ifl 1| llllll < A"he’ Avc al Sacramento)
“ - PMANE: Vlrainia 7-11 4 I

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

4*
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Soęialinės apdraudos 

reikalais
KL. Dėl kažkokių nesusipra

timo aš turiu dvi Socialinės ap
draudos* (Sočiai Seeurity) kor
teles su atskirais numeriais. Ką 
aš dėl to turiu daryti?

AT Tai yra lyg tame pat ban 
ke turėti dvi taupmenų sąskai
tas. Atsineškite abi Socialinės 
apdraudos korteles į savo gyve
namos vietos Sočiai Seeurity 
įstaigą, kad jie galėtų uždaryti 
vieną sąskaitą ir pervestų jūsų 
visų uždarbių kreditus j kitą 
sąskaitą. Toks veiksmas įgalin
tų jūs vėliau gauti pašalpą-pen- 
siją, kurią jūs turėtumėte teisę 
gauti, t. y. galėtumėt gauti di
desnį periodišką ’šmokėjimą.

KL.Aš kaip pats sau dirbąs (self 
employed) dantistas, savo pir
muosius Socialinio draudimo kre 
ditus gavau už 1956 ir 1957 m. 
Aš turiu jauną šeimą. Man dak
taras pasakė, kad aš tegyven
siu 2 ar 3 mėnesius dėl tam tik
ros ligos. Daleiskim, kad aš mir 
siu 1957 m. rugpjūčio mėn., ar 
tada mano žmona ir vaikai ga
lėtų ką nors gauti iš Socialinės 
apdraudos įstaigos?

AT. Taip, jūsų šeima gautų 
piniginę pašalpą. Mėnesinė pa
šalpa yra mokama motinai ir 
vaikams iki jauniausias vaikas 
sulauks 18 m. amžiaus, jei juos 
išlaikęs vyras-tėvas buvo eina
maisiais metais apdraustas (eur 
rently insured). Jeigu jūs įnir
tumėte betkuriuo laiku tarp 1957 
m. balandžio mėn. ir 1957 metų 
gruodžio mėn., jūs būtumėte ei
namuoju metu apdraustas, jeigu 
jūsų netto pelnas buvo 1956 ir 
1957 metais nemažesnis kaip 
800 dol. (kasmet po $400).

KL. Aš pamečiau savo Sočiai 
Seeurity kortelę, bet neturiu 
laiko užeiti į įstaigą ir gauti 
duplikatą. Ką aš turiu daryti, 
kad naują kortelę gaučiau?

AT. Jeigu jūs prisiųstumėte 
savo gyvenamosios vietos Sočiai 
Seeurity įstaigai savo vardą, pa 
vardę ir adresą, tai jums galėtų 
ta įstaiga prisiųsti Socialinės 
apdraudos numerį. Tuo reikalu

| jūs turėtumėte iš arčiausio paš
to įstaigos pasiimti specialią 
blanką-formą (aplikaciją). So
čiai seeurity įstaigai reikia turė
ti informacijų, kad galėtų jums 
pasiųsti duplikato kopiją.

KL. Aš galvoju važiuoti į Flo 
ridą nuolatiniam apsigyvenimui, i 
Man buvo paaiškinta, kad aš nu- i 
stosiu gauti Socialinės apdrau-j 
dos pašalpą-pensiją, jeigu aš' 
taip padaryčiau. Ar tai yra tei- | 
sybė?

AT. Jeigu jūs persikraustote 
kitur gyventi, tai tuo nepraran
date teisės gauti Socialės ap
draudos pašaloą-pensiją. Praneš 
kitę Sočiai Seeurity administra
cijai savo naują adresą ir jūsų 
išmokėjimo čekis bus pasiųstas 
jums ten, kur jūs persikraustė- 
te gyventi.

KL. Aš esu pats sau dirbąs 
(self-employed) 63 ,m. amžiaus 
ir per metus uždirbu maždaug 
2,000 dol. Ar privalau mokėti 
Sočiai Seeurity taksus?

AT. Taip, jūs privalote mokė
ti tuos taksus, jeigu jūsų paja
mos apmokestinamos pagal So
čiai Seeurity Įstatymą. Ši ap- 
drauda nėra savanoriška arba 
pasirinktina. Savo pajamas jūs 
turite pranešti ir taksus mo
kėti.

KL. Mano brolis mirė ir buvo 
laidotuvių išlaidos apmokėtos iš 
jo pinigų, esančių banke. Kas 
turi teisę gauti i s Sočiai Secu- 
rity laidotuvių pašalpą (lump 
sum) ?

AT. Jeigu nepasiliko našlės, 
tai laidotuvių pašalpa gali būti 
išmokėta tiems asmenis, kurie 
įgalioti rinkti pajamas iš velio- 
nies nuosavybės. Pr. šulas

PAJIEŠKOJIMAI
TOMAS STADALNINKAS, jo 

motina Ona Stadalninkienė, gyve
nę Marijampolėje, Tarpučiuose. Pa 
įieško Kaminskas Juozas,, gyve
nęs Marijampolėje.
Mre. Gurauskas, 3000 W. 47th St. 

Virginia 7-9529

iš Merkinės vals. Jų įieško gimi-
, naite Liudvisė Galčiūtė - Raukienė, 
i d. Tomo, to paties vals. Pilvingių 
km. Jog adresas: — Stasys Rauka, 
Kalininą ui. 39-1, Ceremuke poč- 

Jta, Severouralskij rajon, Sverd- 
l lovskaja obl., U.S.S.R.

J ieškomi: — ALFONSAS
VOLONGEVICIUS ir ELZ
BIETA BAKANAUSKIENfi, kilę

BENIKIENfi BUKAUSKAITE, 
duktė Leono, ir jos vyras ALFON
SAS BENĮ KIS iš Palangos, jieš- 
komi jos brolio iš Krasnojarsko 
Sibire. Pranešti ALFONSAS PA- 
REIGIS, 1301 S. 50TH COURT, 
CICERO 50, ILLINOIS.

CLASSIFIED AND HEIF W A N T EI) ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbus - DRAUGE ausunoaa 
nes na yra plačiausiai *juulouih> 
uetuvių dienraštis o skelbimų 
kaina yra prieinama vlatema.
oooooooooooooo<x><x>o<xxxkk>o

Remkite dien. Draugą!

ISNUOMIOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuoinavi 

uiui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5010 So. Western. PRoepeet 8-2234

Med. I a. 5 k., II «. 2 aut. gar.81B,5OO 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. t k. ■■ūs.$22.O4t(>. 
Mūr. 2 imi 3 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Mosi. 1 a. 3 k. II 4 k. Alyva. $11.000 
Taverna ir 2 kum. užimk. Ui 0,500. 
Mūr. 2 IMI 0 k. 2 aut, gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22.000
S.A. AGLINSKAS Real Esiate

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės )
SOPKYCH REAL ESTATE 

$407 S. Kedzle Avė. U'Albrook 5-321$
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS

2430 W. 00 St. H K. 4-0202

BRIGHTON PARKE:

Augantis universitetas
Katalikų universitetas Wa- 

shingtone gavo $1,350,000 pas
kolą iš federalinių statybai rem
ti įstaigų ir statys naują socia
linį centrą, kur bus kafeterija, 
valgyklos, rekreacijų patalpos, 
knygų parduotuvė. Taipgi bus 
pastatytas naujas bendrabutis 
vyrams studentams, kuriame 
bus 200 vietų.

POVILAS ABELKIS
— Rašytojas —

Gyveno South Holland, III. 
Anksčiau gyv. 349 W. Io8th PI. 

Koselande
Mirė rugp. 6 d., 1957, 10:40 

vai. ryto, sulaukęs 51 m. amž.
Gimė Lietuvoj, Žemaičių Kal

varijoje.
Amerikoje išgyveno X m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Alfredas Ir Povilas, 
duktė Rūta., sesuo Adelė Rim
kus su šeima, gyv. Californijo- 
je, pusbrolis Bronius Stančikas 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoj liko motina Barbora.
Kūnas bus pašarvotas ketv. 2 

v. popiet Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., rugp. 
10 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas į Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs ir duktė.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. PO 4-2228.

Dėl informacijų skambinti 
Chesapeake 3-3372.

ZIGMANTAS RAILA
Gyveno 4440 So. Wood St.

Mirė rugpjūčio 7 d.. 1957,
10:30 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kur
šėnų mieste. Ane. rikoje išgyve
no 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 brolio sūnūs: Steponas ir Juo
zapas; 2 brolio dukterys: Ona 
ir Zuzana ii' jų šeimos; pusse
serė Luey Vaičkus ir jos šeima 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinusi pusse
serė Lucy Vaičkus.

»
Kūnas bus pašarvotas ketvir

tad., rugp. 8 d. 5 vai. po pietų 
F. Eudeikio koplyčioje, 4005 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks Aeštad., 
rugpjūčio 10 d,, iš koplyčios 
8:30 vai. ryto Iras atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny- 

.čią, kurioje jvykb gedulingos 
pamaldos už velidhies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Gimines.

laidotuvių direktorius John 
F EudeikiS. Tel. YArds 7-1741.

Med. 3 butai: 6. 4 ir 3, skiepas, ga
ražas. 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir aav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai® 
šild., gera vieta Kaina' $18,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiu.i deko
ruotas, 60 p. sklypas aptveDas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk, pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas įmokėjimas. Proga

ŠIMAITIS REALTY, 

?J37 W. 43rd St.. CL 4-2390
Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. '

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LNSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir seuuuL)

BRIGHTON PARKE 
ĮMOKĖTI $ 154)00

4 butų mūrinis. Puikiausiame 
stovy; 1—6 kamb. de luxe moder
nus butas; 1—3% k. butas pilnai 
apstatytas: 1—5 k. butas angliš
kame rūsy su krosnim ir šaldy
tuvu. 2 autom. mūr. garaž. Daug 
priedų. Virš $5,000 metinių paja- 
nų. $36,500.

Kreiptis j MR. VAINA

REpublic 7-9400

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONTJAC su auromatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik SilO 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949.

Didžiulis Išpardavimas!

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

4 m. senumo niūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cl.iffside 4-7450; Res. 

YArds 7-204$

MurąneUe Panke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brigliton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

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 m'es mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

MARQUETTE PARKE. Ant 
2jų sklypų 4 butų namas, po 5 
kamb. Modem. mūrinis namas. 
4 autom, mūro garažas. Garu 
apšild., stokeris. Arti parko. 
Kaina $50,000. Skambinti

ABerdeen 4-7172

REIKALINGA MOTERIS 
PRIŽIORfiTJ VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353
WORK CljOSE TG HOME 

SAVE TIME & CAKFAKE

TYPIST —GENERAL OFFICE
Home experience jreffered būt 

not absolutely necessary. Age no 
factor. Knowledge of shorthand help- 
ful. Mušt likę figures. 5 day week. 
New air conditioned Office. Company 
benefits. Salary aecording to ex- 
peiience and abillty.

BEECO. INC.
1501 W. 35th St.

CalI LAfayette 3-4800

HELP W.ANTED,— MEN

• ORI) E R FILLER & PACKER
• STOCKMAN

5 day week. Permanent work. 
Experience not necessary. Ability 
to speak anl write in English is 
reųuired.
J. W. BUTLER PAPER C0.

223 W. Monroe St.
Mr. Ramsay FRanklin 2-5800

vYraiTr "moterys

REIKALINGI

MOTERYS AR VYRAI
SIUVAMŲ MAŠINŲ Darbininkai— 
MOTERIŠKŲ PALTŲ GAMYBAI

229 So. Wacker Drive
4 augštas. Tel. ANdover 3-7484

MISCELLANEOUS

f?---------------------  ----------------------- ---------------------------------------

ANKSTI KĖLĘS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITĮ
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekės tik geriausių Amerikos fabrikų.
Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

★ ★
3 dalių sofa ir kėdė nakčiai dvi lovos dabar tik $ 99.00 
Skalbimo mašinos, 10 svarų skalbia į 30 minučių, tik $ 89.00
Virimui parcelano pečiai .................... $ 89.00
5 dalių formica viršum virt. stalai, Įvairių spalvų, tik J 39 00
Komodos baltinių sudėjimui, tik ......... $ 29.00
Rūbų spintos ..................... .....................................................•• $ 19.95
šaldytuvas 8 cub. pėdų AdmiraJ, Westinhouse. $ 159.00
Knygom spintos studomom stiklo durim....................... $ 29.00
Vatiniai matracai .....................  .................................................. $ 13.50
7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum $ 99.00 
Sofa tr bitelis svečių kambariui puikiausių spalvų $ 150.00 

Kavos staliukai, formica viršum . . . $ 9.50
Kilimai 9x12 Bigel1ow ar Alexander Smith, tik .... J 39 50 
Gėlėms staliukai ąžuolo ar riešuto apfclvos $ 2.50

Ne tiesa, kad reikia daug pinigų Įsigyti baldus. Tik reikia 
žinoti, kur juos pirkti.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas _ CAIumot 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos Ir rugpjiūčio mėn. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.
• ■■ ----------- --------------------#

OAKLAWN
5 k. gražus bungalovv ant 75 pėdų 

sklypo. Gentralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marųuette Parke
6 k. mūr. bungalovv. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, air-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. J

Kitur
Mūrinis sū rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas. Labai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartamentinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų, šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 įmo- 
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

GAGE PARKE
5 k. su uždaru portium. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais į 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-člas ' 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 1 
4/a%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17,900.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų | 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900. \

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5818 So. Westem Avė 
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Seigan

DUODAME KREDITAN 

BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
kaip H. Seigan dėl persikėlimo Į 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 tr būtinai aplankykite jų krautu
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

Laike SkJ 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.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

B«"iiiiii»<iii!iiii!iiiiHiniiiiiiiiiiiiMiiiiniiiinHiHiMiiiinnMnniniinnniMHniiiiisinHimnnMiN<Bi 
Šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar par<i«»&dant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALE8 

2800 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454

Illinois resort liąiildntion sale 
PAEŽERIO SKLYPAI

Bū pėdų “frontage'', 39 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; mo
kesnes $lū į mėn. Skambinti

SOuth Shore 8-2023

H. SEIGAN
RCBAl. SKBYBBLBS, BATAI 1B KITI REIKMENYS VYRAMS

4$22 SmVi AtklMKl Avenua Tai. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Tūtatančial vartotojų Įnttildno, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat Hienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

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

Tel. CAlumet 5-1064

15 AKRV
Orland Parko rajone, arti IT. S. 45, 

su modernišku 5 kamb. ranch namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su 
namais už $32,000, arba tik 10 akrų 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro
gos įsigyti šią vertingą nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $18,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir \onta. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marųuette Parko. Volodkevičius.

PRIE MARŲUETTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija, šildy

mas gazu. Apsauga nuo potvynio. 
Alum. dvigubi langui, 1 H karo ga
ražas. $19,000. A. Katilius.

NAUJAI IR GRAŽIAI 
PERTVARKYTAS

5 kamb. mūr. bungalow Marųuette 
Parke. Gazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Went 71«t Street
Visi telefonai: UAIbeuok 5H0I5

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas inatoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieta 
visus skardos darbus.

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

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
8108 S. Ashland Ave_ Cbicaizo $8, III.

VIKTORO K O 2I O O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 B. WE8TERN AYE. PE S-96S3

2-JŲ AUGSTŲ MEDINIS NA- ! 
MAS. “Shingled” — apkaltas. 2 
po 4 kamb. 1-as augštas karštu , 
vandeniu apšild. Garažas. 4411 So.; 
Rockwell St.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “forced ait ” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

PELNINGAS BIZNIS PIETVA
KARIŲ MIESTO DALY. Sav. iš
eina pensijon, nebrangiai, parduo
da rūbų valymo ir pataisymo biz
nį bei “route” — maršrutą. Gali
ma pirkti su 2-jų butų mūriniu, 
kampiniu, pajaunu namu. Skam
binti ROckvvell 2-3311

Parduodama maisto produktų 
krautuvė su pilnu įrengimu. Kai
na pigi. Pardavimo priežastis ne
sveikata. 3953 S. Rockvvell St. Tel. 
YArds 7-6934.

MISCELLANEOUS

0<H>000000<XX>00<XXXXXXX>0000'

PLUMBING
Licensed bonded plumbern

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

Tel. — REpnhtic 7-0844 ar 
WAIbrook 5-3451

S I a t • m •
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDF9S
General Contractlnf Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skombekae) 
1800 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL
Tel. Oljymple 8-7881: TO 8-4888

Ir atliekama vlaun etatyboe Ir par 
tvarkymo (remodeling) darbus

BUILDINO & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-S 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbaif

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Canipbell Av., Chicago 32, Ill.£ 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450$

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai U- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

v. simkus
dualtarti šaukite TErnunal 8-6531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. adresas: 616

Springs

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Blshop 7-3848 
2737 West 4Srd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2783 nuo 8 vai. 

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

vnkaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Kullders Gen. Oontraetora 

Atlieka planavimo tr 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 

PKospeet 8-2018 
6306 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L
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ir pradėjome kelionę namo. Pa
likome klausančias kopas ir o- 
šiantį vandenyną, kuris pasako
jo apie panašias iškylas, ruoštas 
panašių žmonių su panašiomis 
dainomis. Audronė

KVIEČIAME IŠK1LMINGAN 
STOVYKLOS UŽDARYMAN

IS ATEITININKU 
GYVENIMO

PHILADELPHIJOS DR-Vft 
IŠKYLAUJA

Didžiulė, atlantiška banga at
rieda iš už horizonto ir užlieja 
lietuviškai klegantį būrį. Su pil
nais sūraus smėlio plaukais Pranešame, kad moksleivių at 
draugovė kapstosi į krantą. Kaž eitininkų stovykla baigiama šį 
kas sušunka: “Valdžia griūva!”, šeštadienį, rugpjūčio 10 d., 11
ir visų dėmesį pagauna narsusis 
SAS vadas kovoje su vandeni
mis. Už keleto žingsnių susirū
pinusi kolegė bando nuvilioti 
kažkokį gyvą ir žnybantį daik
tą, įsismaginusį ant mažojo ko
jos pirščiuko.

Tai iš Philadelphijos studentų 
at-kų iškylos vieną gražų šeš
tadienį, liepos 20 d. Tą rytą aš
tuoniolika studentų, apsišarvavę 
antisaulininėmis mostelėmis, plū 
duriavimo įrankiais, saulės aki
niais ir dešimčia svarų dešrelių, 
suvažiavo prie Atlanto. Tradici
niai palikę miestą dviemis va
landomis vėliau, negu buvo pla
nuota, trys mašinos riedėjo jū
ros link dešimties mylių greičiu, 
nes šoferiai, susipratę ir manda
gūs ateitininkai, nenorėjo va
žiuoti kitų mašinų stogais, ypač 
kai krūmai pilni susiraukusių 
vieškelinių policininkų. Taigi jū
rą pasiekėme jau beveik saulei 
leidžiantis, ir čia radome iš pyk-

val. iškilmingu uždarymo aktu.
Kviečiame visus moksleivių 

at-kų tėvelius, draugus ir pa
žįstamus, ypač detroitiečius, iš
kilmingame stovyklos uždaryme 
dalyvauti.

IŠ SAS STALČIAUS

Apgailestaudami pranešame, 
kad SAS dvasios vadas tė
vas J. Kidykas, S J, išvyksta už
sienin ir negalės dalyvauti SAS 
vasaros stovykloje. Džiaugia
mės, jog turėsime kun. J. Pečkį, 
SJ, kuris eis dvasios vado parei
gas stovykloje.

Pr. Zaranka, plačiai žinomas 
mūsų solistas, CV prašomas, su
tiko, šalia dalyvavimo, koordi
nuoti meno ir literatūros vaka
rą, įvykstantį rugsėjo 7 d. Det
roite.

Kol. A. Vasaitytė, Bostono 
SAS draugovės pirmininkė, š. m. 
rugpjūčio 17 d. susituokia Chi- 
cagoje su idėjos draugu Kęstu-

ŽMOGŽUDŽIO DOVANA

N. Leopoldas, 1924 m. įvykdęs žmogžudystę, aukoja kraujo 
1924 metais kalėjime. (INS)

Kolkas stovyklos valdžios ne- Chicagoje

čio ir nuobodumo paraudusius į čiu Alminu. Džiaugiamės, ma- 
ketvirtos mašinos keleivius ir, tydami mūsų jaunimą kuriant 
karavano vadą, kuris,,būdamas lietuviškas šeimas.
gudrus ir žinodamas kaimyninės į Ir šiais metais vakarų metu 
valstybės šunkelius, jau laukė l stovyklos dalyviai džiaugsis 
mūsų tris valandas. O turėjo
laukti, nes su mumis .atvyko iž
das vartams atkelti, nesūrūs 
vandenėliai ir dešrelės. Kodėl 
vartai? Šį kartą iškylavome pa

draugovių paruoštomis progra
momis. Hartfordo ir Waterbu- 
rio draugovės ruošia Maironio 
minėjimą; girdėsime Detroito 
montažą; Chicagos draugovės ir 

jūryje, kuris yra laikomas New jai priklausančių korporacijų
Jersey valstybės natūraliame 
stovyje — mylios kranto tęsia
si be jokių modernių įrengimų, 
žmonių bei restoranų, ir tik su 
leidimu galima šiuo pajūriu nau
dotis. Kiek akys užmato, tęsia-

ruoštą Korporacijų dienos prog
ramą ; philadelphiečiai, žadėda
mi kviesti linksmesnių plaučių 
žmones ir iš kitur, jau planuoja 
fuksų vakarą ir laužą; linksmo
ji New Yorko dr-vė praves hu

si vien kopos ir vandenynas. moro vakarą. Pramatytas pus- 
Tai tokioje vienišoje aplinkoje tuzinis šokių vakarų ir tradici- 
draugovė praleido 101 laipsnių1 nis tėvynės vakaras, kurio tu
dieną, pilną juoko, anekdotų ir 
dainų. Gegužinėje dalyvavo ir 
ką tik gimnazijas baigę busimie
ji SAS nariai.

Saulei nusileidus, sukūrėme 
laužą. Partizanų dainos lėkė ko-I racijos Tarybos narys ir SAS 
pų viršūnėmis, atsimušdamos. į, atstovas Fed. Valdyboje, bus vie 
pakrančių žvejus, kurie klausėsi nu paskaitininkų stovykloje, 
keistų žodžių, susimaišiusių su Į Philadelphijos metinė šventė 
jūros ūžimu. Prieš vidurnaktį, į įvyks š. m. rugpjūčio 18 d. Pa- 
p'alikę jūrą ir laužavietę, kopų skaitą skaitys SAS vicepirm. ko- 
takeliu grįžome prie vieškelio iegg D. Karaliūtė.

rinys, jei pavyks, bus kitoks, ne
gu betkada anksčiau. Stovykla 
bus pradėta rugpjūčio 28 d., o 
baigta — rugsėjo 8 d.

Dr. V. Vygantas, At-kų Fede-
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Nepaliejauti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąskatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

DA BAR
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS UŽ 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, ĮDĖTOS IKI
10 RUGPJŪČIO, NEŠA 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

ATSILANKYKITE...
Mūsų Draugiški Tarnauto
jai su Malonumu Atsakys 
Į Kiekvieną Jūsų Klausimą

IVhere fhe 
SAFETY of Your

s ,«Sįz > 1

Krikštys 211 kaip dirba kinų misijose, krikš-
Formozoje yra šiuo metu toksi naujų, katalikybę prii-.

mos stambias aukas parapijai ir 
vienuolynams. Po pamaldų baž 
nyčioje buvo nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines ir palaidota šei
mos koplyčioje — mauzolėjuje. 
Kapinėse pamokslą pasakė kan. 
V. Zakarauskas. Laidotuvėse da 
lyvavo daugybė velionės giminai 
čių, draugų ir pažįstamų. Po 
ladotuvių Nielsens restorane bu
vo gedulo pietūs.

A. a. Uršulė ir jos vyras Ka- 
žimieras Laurinavičiąi yra visų 
vienuolynų ne tik amžini nariai, 
bet ir fundatoriai. Švč. P. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje jie įtaisė groteles, o taip 
pat ir vienuolyno koplyčioje prie 
“Draugo” įtaisė groteles ir relik 
viorius keletui altorių kazimie- 
riečių, pranciškiečių ir kt. Yra 
fundatoriai pranciškonų, jėzuitų, 
marijonų ir saleziečių vienuoly
nų; taip pat fundatoriai Labda
rių Sąjungos senelių prieglaudos. 
Tiesiog sunku visa ir paminėti,

didelis susidomėjimas kataliky
be, kad rugpj. 15 d. tėv. Igna
cas Rybens, kuris jau 20 metų

mančių asmenų.
Laikraščiai yra pasaulio veid

rodžiai — J. Ellis

A. f A.

GABRIUI TOMKEVIČIUI - TOMKUI 

mirus, p. Bronę Tomkienę ir dukrą Dalią 

giliai užjaučiame.
9

L.B. Ann Arbor Apylinkės Valdyba

pavyko sužinoti, bet korespon 
dentei teko patirti, kad mergai
čių vadove bus D. Karaliūtė. Di
džiausia stovyklos paslaptis — 
komendantas, kurį sužinosite
tik stovykloje. angelas atsilankė į plačiai žino- ka jie°yra ligšiol rėmę? žodžiu,

Draugovių valdyboms buvo iš mų stambių aukotojų Laurinavi

Iškilmingai palaidota a. a. 
Uršulė Laurinavičienė

Liepos 22 d. Marąuette Parke 
pasklido liūdna žiną, kad mirties

siuntinėti žemėlapiai, nurodan- 
tieji kelius į stovyklą. Mašino
mis atvykstantieji pasirūpinkite 
juos pas draugovių pirmininkus. 
Atvažiuojantieji kitomis priemo 
nėmis, atvykę į Detroitą, skam
binkite J. Polikaičiui (UN 4-

čių šeimą ir pasiėmė brangią 
žmoną ir motiną a. a. Uršulę 
Laurinavičienę, kuri, aprūpinta 
šv. sakramentais, mirė po sun
kios ligos. A. a. U. Laurinavi
čienė su savo šeima gyveno 
2452 W. 69th Str. Buvo pašar

5481). Jis pasistengs parūpinti; vota Evans koplyčioje, kur prie 
priemones nuvykti stovyklon. velionės karsto buvo sudėta 
Stovyklon renkamės rugpjūčio daug gėlių. Už ją buvo paauko- 
28 d. popietį arba pavąkąrį. ta daug šv. mišių. Laidotuvės 

Draugovėms nepriklausantięji įvyko liepos 25 d. iš Švč. P. Ma-
SAS nariai, kurie ligšiol nesumo
kėjo nario mokesčio, siųskite 3 
dol. SAS iždininkui A. Lukui, 
4017 Markland Str., Philadel- 
phia, Pa.

Jau išėjo Pax Romanos sukak 
tuvinis žurnalas. Kurie jo nepre 
numeruojate, esate raginami jį 
pasiskolinti ir perskaityti.

Philadelpljijos draugovė jau 
planuoja meno ir literatūros va
karą, kurs įvyks spalio 5 d., “Li- 
tuanus” naudai. Teko girdėti, 
kad norima šį vakarą praplėsti 
į dviejų dienų šventę ir kviesti 
visus rytinio pakraščio studen
tus.

Šiais metais mokslus baigusie
ji ateitininkai yra prašomi ko 
greičiau prisiųsti savo nuotrau- 
l^as “Ateičiai”. R. B.

rijos Gimimo parapijos bažny
čios. Čia už velionę buvo atlaiky 
tos penkerius šv. mišios. Šv. mi 
šių metu šeima ir artimieji pri
ėmė Šv. Komuniją. Klebonas 
kan. J. Paskųs pasakė įspūdingą 
pamokslą apie Laurinavičių šei-

tai yra aukso širdies žmonės. A. 
a. Uršulė Laurinavičienė buvo 
maloniausio būdo, geros širdies 
ir gilaus tikėjimo moteris.

Amžiną atilsį, Viešpatie, duok 
jos sielai. Melsimės kad Dievu
lis būtų jai gailestingas, nes a. 
a. Uršulė buvo gailestinga ir vyk 
dė jo šventą valią.

Reiškiame gilią užuojautą jos 
vyrui Kazimierui Laurinavičiui 
ir sūnui Mlalteriui. B. Cicėnienė

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

4^ £ £ £ 4£ £ •£ •£ •£ <£ 4^

M O V I N G
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
»JWK^**************** ******

Nedelskite nei minutės... Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!
TILT "N" TOTE 

SERVING SĖT

už $500.00 santaupas
20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą j jau turi
mą sąskaitą.

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATEMKNT

CortHUd Jum M. ,957 

ASSETS
Rnl Morlgoge R»ol Eitai, tanai 913,001,010.24
Fadarol Mom. Loan Bank Stnek 230,000.00
U. S. Gov.rnm.nt Bondi_____ _ 950,000.00
C o. h--------------------------- -------------- 980,143.10
Oifica, lond and Building

Aft.r Dnprecloiion...... ■ 40,940.73
OtRc. Equipm.nl and Ftetvrm

Aft.r rtaprarlatlaa 44.099.BS
Otk.r A».ti____  1,540.71
TOTAI ASSETS _________________ $1*,081,794.67

UABNJTIES
M.mb.n* Shar. Account.------------------------------- $12,243,499.93
AdvancM Irom Fml.ral tiem. Loan Bank._ 1,460,000.00
Account! fiayobl... .. ..........-.................. 4,007.32
Loan. in ErocM.............. . 1,324,760.91
Etcrow Poym.nt. far Tax« and Iniuranc.   73,006.1 S
Sp.eific R«.rv«,.......................................... ....  3,093.87
G.n.ral *.Mrvm and Undivid.d Profili------- 969,024.47
TOTAI LIABIIITIES AND CAPITAL------------------ $10,081,794.67

Savingt COMES FIRST

Office Hourt Įor YOUR Convenience
ly, 9 A M. TO 8 FM. Saturdoy. 9 A.M. TO 1 P.M.'

luBiday - Thunday - Frldoy. 9 AM. TO 5 PM.
CIO SĖD AU DAV VtfBdmday

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Ct 
TO 3-8131 • Cicero 50

mm..... .
RADIO PROGRAMA

ii«. Radlo Programa Iš stotie 
VRMS ,090 kll. sekmadieniais 12— 

12:10 vai. per pletu»: liet. muzika 
dainos. Ir Uagdutfis Pasaka Bizni, 
reikalai? kreiptis ) Steponą Minką 
Raltlc Florlsta, Gailų ir Dovanų Kra» 
tuvp, 602 B. Broadway So. Bostoi 
27 Mass Tel 8o 8-0489. Ten pa 
va unania iaik Drauaaa' 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliĮIHŲiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GU2AUSKU
BEVEKLV H1LLS GELINVClA
Ueriauaios gėlės dfil vestuvių, Dana* 
tų, laidotuvių ir kitų papuošima.

2443 West 63rd Streea 
trel. PKospect »-OSSM» Ir PB »-<«««.

.r.jrn.nš;

t
A. A

ANTANAS PETROLI8
Gyveno 2906 S. Emerald 

Avė. Tel. VI 2-3118.
Mirė rugp. 6 d., 1957, 1:10 

vai. popiet,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su

valkų apskričio..
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Rose (Zamb), duk
tė Rose Rimkus, žentas 
Frank, 3 sūnūs: Thomas, mar 
ti Eva, Victor, marti Juliann, 
ir Raymond; 5 anūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Phillips 
kopi., 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad. 
rugp. 9 d., iš kopi. 8:30 v. ry
to bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus : gimines, draugus ir ^pa
žįstamus dalyvaut laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nūs, žentas, marčios, anūkai.

Laid. direkt. .Anitanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401.

A. A,

PRANCIŠKUS
MALAKAUSKIS

Gyveno 2307 S Kolin Avė. 
Tel. CR 7-7148

Mirė rugp. 7 d., 1967, 1:30 
vai. ryto. sulaukęs 74 m. ami 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Tęlšių 
apskr., ir parapijos, Deniačių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Apolitas, brolienė Vero
nika, brolio sūnus Apolitas, jo 
žmona Carmella, sesers duktė 
Petronėlė Augustine, jos vyras 
Edward, Svogeris Ignacas 
Pranokus su šeima, giminė Zo
fija šiaūlis, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. s

Priklausė įv. Vardo Dr-Jai.
Kūnas pašarvotas Petkaus 

koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią., ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, brolienė Ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai A. Pet
kus ir Sūnus. Tel. TOwnhall 3- 
2108.

=±=
PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572/F ! I ! L f ' f »

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. ' Td. YArds 7-3401

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III TeL OLyropic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

TOwnhall 3-2108, 3-2109

UODIMO VALANDOJ 
AnAMe

MAŽEIKA«EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI

esu S* Wwt$M Av* Air OmOMSom^
7-MM — 7-MH AatonooMUaa 
korto mrrooo kttooo »l«o4o šoItooikoplrMo orttau Jfloų oamų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- ^ur'me koplyčias,
' vimas dieną ir nak- BsT v s o s e Chicagos ir,
I tį. Reikale šaukti a Roselando dalyse ir|
|mus. tuojau patarnaujame.

Equipm.nl


I

tilte:

/ mus
X Dariaus-Girėno postas per 

komanderį A. Grigą įteikė nau
jai Šv. Kryžiaus ligoninei $500 
auką įsteigti elektrokardiogra- 
fų kambarį. Įtemptas aukų va
jus naujai ligoninei yra pasi
baigęs, bet šiuo laiku aukos vis 
dar plaukia. Prakasimas žemės 
naujai ligoninei yra numatytas 
ateinančio mėnesio pabaigoje.

X Į Šiluvos atlaidus pradės 
kelionę žurnal. Vyt. Kasniūnas 
ateinantį pirmadieni (1957. 8. 
12) per WGES radiofono Sofi
jos Barčus programą vakarais 
7 vai. Apie Šiluvos Marijos 
šventę bus pranešinėjama rug
pjūčio 12, 19 ir 27. ALRKF-jos 
rūpesčiu tradiciniai Marijos 
šventės atlaidai Šiluvoje, kadai
se vykę Lietuvoje, dabar pra
tęsiami Amerikoje. Pirmą kar
tą Šiluvos Marijos šventė bus 
švenčiama 1957 m. rugsėjo 8 
d.

X Vysk. V. Padolskis at
siuntė laišką, dėkodamas už 
“Draugo” išleistą knygą “Moti
na Gailestingoji”, parašytą 
kun. dr. J. Prunskio. Ekscelen
cija rašo, kad ateinančiais me
tais ši knyga bus skaitoma Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje, 
Romoje, per gegužės mėnesio 
pamaldas.

X Kun. Augustinas Sabas, 
salezietis, nuo rugpjūčio mėn. 
6 iki 15 dienos veda metines 
rekolekcijas seselėms kazimie- 
rietėms Chicagoje, Marijos 
augštesnėje mokykloje, kur tuo 
laiku jis yra apsigyvenęs.

— Dr. Marija Tunkūnaitė,
dantų gydytoja, atvykusi iš 
tremties, turi savo darbo įstai
gą West Lawn Medical Bldg., 
4255 W. 63 St., Chicago 29, 
III.; darbo įstaigos telef. RE 
5-8936.

X Jonas Garbačiauskas ne
seniai buvo paplūdimy prie 63 
gatvės apmuštas dviejų asme
nų, nes jie pareikalavo pinigų, 
o jis jų neturėjo ir jau rengėsi 
parodyti piniginę. Nežiūrint to, 
jis buvo akmeniu sutrenktas į 
galvą, o mušeikos pabėgo.

X Kunigui Jonui Vyšniaus
kui, iki šiol dirbusiam švč. Pa
nelės Marijos Nek. Pras. para
pijoje ir dabar išvykstančiam 
į kitą darbo vietą, pagerbti va
karienė įvyks rugpjūčio 25 d. 
Vakarienei biletai gaunami kle
bonijoje.

X Aldona Jezerskienė ir jos 
sūnus Faustas-Jurgis yra atvy
kę pasisvečiuoti į Chicagą iš 
Venecuelos. Sustojo pas savo 
giminaičius. Vėliau jie trumpam 
laikui, grįždami namo, užsuks 
į Washingtoną. Ponai Jezerskiai 
žada persikelti į JAV.

X Kun. A. šeštokas, šv. Ag
nietės parapijos vikaras, lietu
viškos spaudos mėgėjas ir Šau
lių Sąjungos sk. valdybos na
rys, šiomis dienomis atostogau
ja Miami Beach, Fla.

X Pasninko rugpjūčio 14 d., 
Švč. Marijos į Dangų Ėmimo 
šventės išvakarėse, nebus. Šiais 
metais Šv. Sostas nuo pasninko 
ir susilaikymo atleidžia. >

X Juozui Mociškhii, žinomam 

siuvėjui ir gyvenusiam Chica
goje ar jos apylinkėse, yra laiš
kas iš Lietuvos. Atsiimt “Drau
ge”.

X Inž. Vytautas Šliūpas ir 
jo žmona Vąnda džiaugiasi su
silaukę pirmojo savo kūdikio.

X Dr. 8. Naikelis Ir F. Nai
kelis šiuo metu yra iškeliavę į 
Floridą. Į Chicagą grįš po kelių 
savaičių.

X Dr. Vy$» Tauras jau grįžo 
iA atostogų ir nuo rugpjūčio 
mėn. 5 d. priima ligonius.

X Nuostolingas savaitgalis. 
Š. m. rugpjūčio 4 d., kaip ir vi
sais vasaros sekmadieniais, 
Beverly Shores, Ind.. buvo gana 
daug privažiavusių pasimaudy
ti, kur, esant stipriam vėjui ir 
pučiant iš ežero, buvo sukeltos 
didelės bangos. Vienam iš besi
maudančių bangos ištrenkė iš 
burnos šalinę dantų plokštelę, 
kurią prieš trejetą savaičių bu
vo įsigijęs; tai sudarė nuostolių 
apie $130.

Teko girdėti, jog ir žiedų 
kaikas netenka. (Buvęs).

X Prašoma atsiliepti Rainie
nė Ona-Pastorastytė, duktė Do- 
miniko, ištekėjusi ųž Rainio 
Aniceto, iš Lietuvos išvykusi į 
USA prieš 1914 metus ir anks
čiau gyvenusi Waterbury; gi
musi Raseinių apsar., Tytave
nų valse., Baldainių kaime. Pa- 
jieško jos sesuo Morta Pasto- 
rastytė-Mosteikienė Sibire. Ad
resą pranešti Msgr. K. Razmi
nui, Zams 10, Tirol-Austria.

X Jūrų Skautų skyrius nuo
širdžiai kviečia lietuviškąją vi
suomenę atvykti į liet. jūrų 
skautų jubilėjinės stovyklos ati
darymą naujoje stovyklavietė
je, p. Rako ūkyje, š. m. rugpjū
čio mėn. 18 d. prie Custer, 
Mich.

X Juozas Slakis praėjusią 
savaitę buvo palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Manoma, jog 
savo bute, Chicagoje, jis buvo 
mirtinai sumuštas. Rastas ne
gyvas savo bute.

X Dr. Vladas Blažys, pralei
dęs atostogas Beverly Shores, 
grįžo prie savo profesinių pa
reigų.

X Nijolė Jankutė šiuo metu 
atostogauja. Išvyko į Torontą, 
Kanadoje. Nijolė yra uoli 
“Draugo” bei kitų laikraščių 
bendradarbė.

X Baigė mokyklą. Cicerie- 
čiai lietuviai Alfredas Šumanas 
ir James C. Pakalnis su vasaros 
semestru baigė Mortono augšt. 
mokyklą.

X Edmundas Vengianskas,

L. V. S. Ramovės Chicagos sky
riaus Kultūros vadovas, pakei
tė savo gyvenamąją vietą, bū-! 
tent: 1931 So. 49 Avė., Cicero 
50, Illinois, telef. OL 2-5119.

X Vilma ir Balys Petroniai,
nauji ateiviai, įsigijo nuosavą 
namą ir persikėlė gyventi. Da
bartinis jų adresas: 3924 So. 
Artesian Avė., Chicago, Illinois.

X Dr. Ona Balionas, baigusi 
dviejų savaičių atostogas, vėl 
eina savo pareigas.

X Inž. L. Maskaliūnas ir jo 
žmona Nijolė pasistatydino na
mą Glenview, UI.

Ruošiasi muzikos 
festivaliui

“Chicago Daily Tribūne” ruo
šiasi muzikos festivaliui. Pro
gramos papildytojai atrenkami 
konkurso keliu. Tarp basbarito- 
nų laimėtojų yra K. Salonis, 26 
m. amžiaus, gyvenąs 552 E. 51 
str.; akordeonistų C klasėje lai
mėtoju paskelbtas L. Velšuto- 
nis.

RUGPJŪČIO PAVYZDINIS AUGALAS
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Alžirijofl augalas, kuris parinktas šio mėn. pavyzdiniu auga
lu LUi^pln parko gėlynuose. (INS)

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS IŠ ARTI IR TOLI
Medituos 1,600 vyrų

Notre Dame universiteto pa
talpose rugpj. 15—18 dienomis 
įvyks uždaros vyrų rekolekci
jos, į kurias įsiregistravo vyrai 
iš 26 valstybių, iš viso 1,600

TEV. J. P. O’CONNELL 

žmonių. Tokios rekaiekcijos šia
me universitete pradėtos prieš 
40 metų ir jau gražiai išsiplėtė. 
Rekolekcijose dalgaus vado
vaujantieji verslo žmonės, 
Notre Dame klubų nariai, Šv. 
Vardo draugijos nariai, polici
jos tarnautojai, mokytojai, dar
bo unijų vadai, laikraštininkai. 
Rekolekcijų vedėjas bus tėv. J. 
P. O’Connell.

Žiauri žmogžudystė

Šiaurinėje Chicagos dalyje, 
prie Adam’s restorano, 4810 N. 
Harlem, jau Harwood Heights 
priemiestyje, automobilio ba
gažo skyriuje rastas lavonas 
sunkiai sumušto ir dukart per
šauta vyro, kuris buvo atpažin
tas — Donald Kramer. Vienu 
metu jis buvo liudininkas dar
bo unijos investigacijose. Jis 
taipgi buvo įveltas į azartinius 
lošimus. Turėjo langų įstatymo 
verslą ir subankrutavo, įsisko
linęs $230,000.

Jo žmona, 25 m. amžiaus, au
ginanti du mažu sūnų’ir lau
kianti trečio kūdikio, pranešė, 
kad jisai šeštadienio vakare 
apie 10 vai. išėjo, sakydamas 
greit sugrįšiąs, ir tikrumoje 
nebesugrįžo. Prieš langų dėjimo 
unijos monopolinius palinkimus 
jis liudijo 1956 m. geg. 2 d. Nu- 
žudytasai turėjo 26 m. amžiaus.

Širdies ataka raiteliui

Gregory Mont Manąuette, 47 
■m. amžiaus, tarnavęs Chicagos 
miesto susisiekimo raštinėje, 
mirė širdies liga, dukart nukri
tęs nuo arklio, jodinėdamas Ro- 
binson miškuose.

Stambi statyba

Allis-Chalmers bendrovė sta
to Chicagos apylinkėse naują 
inžinerijos ir tyrimų laborato
rijos centrą, kuris kainuos 
$3,250,000.

Ruošiasi jūrų uostui
Chicagos Prekybos ir Pramo

nės sąjunga stengiasi pagrei
tinti paruošimą jūrų uostui tar
naujančių vietų. Numatoma 
greičiau išlyginti šešias mylias 
Calumet upės, vedančios į Calu- 
met uostą. Teks pakelti arba 
nugriauti net 14 tiltų, esančių 
per tą upę. Norima tuos kana
lus, kuriais plaukios jūrų laivai, 
pagilinti iki 27 pėdų, ir tai pa
daryti dvejų metų bėgyje. 
Tiems darbams numatoma pa
naudoti Detroito upėje prakti
kuojamą darbo būdą: žemse
mes užkelti ant baržų, vieton 
lig šiol naudoto būdo — jas lai
kyti tik ant žemės.

Televizija, nužudžiusi 
berniuką

Elektronikos ekspertų komi
sija, ėjusi prisiekusiųjų teisėjų 
pareigas tardytojo įstaigoje, 
nustatė, kad Howardo Eren- 
steino, 5 m. amžiaus, mirtis, 
palietus televizijos aparatą bu
vo nelaimingas atsitikimas dėl 
defektų minėtame televizijos 
aparate. Taipgi tie ekspertai 
priminė reikalą, kad pramoni
ninkai stengtųsi gaminti sau
gesnius televizijos priimtuvus, 
o publika būtų dar atsargesnė 
ir apdairesnė. Televizijos apa
ratas, kuris nutrenkė berniuką, 
turėjo stiprią elektros įtampą 
tarp paties aparato ir žemės. 
Berniukas palietė augšto volta- 
žo vielą ir, turbūt, tuo pačiu 
metu prisilietė prie metalo vir
tuvės įtaisuose.

, ; • 1 .1
Atstatys Laivyno bazę 

Great Lakęs
Atstovų rūmai Washingtone 

paskyrė $5,598,000, kad būtų 
atstatyti JAV laivyno jūrinin
kų barakai Great Lakęs bazėje. 
Dabartiniai mediniai barakai 
buvo laikini, statyti prieš 15 
metų ir nebesą saugūs gyventi. 

Naujieji barakai bus statomi iš 
stiklo ir plytų. Kiekviename 
barake galės apsigyventi 720 
karių. Taipgi buvo paskirta 
$92,000 dėl elektroninių smege
nų tai laivyno bazei. Ir Fort 
Sheridan bazės sumoderninimui 
paskirta $765,000.

Suanglėjęs berniuko 
lavonas

Dės Plaines miestelyje buvo 
rastas sudegusiame garaže 5 
metų berniuko lavonas. Sude
gusiojo vardas — Theodore E. 
Emil. Ties jo lavonu rasta ke
letas sunaudotų degtukų. Poli
cija spėja, kad berniukas užde
gė gazoliną mašinoje, kuri pjau
na žolę. Nuo to užsidegė gara
žas; nuostolių — $40,000.

Ekskursijos dviračiais
Lincoln parke yra dviračiams 

takai, net aštuonių mylių ilgio. 
Trečiadieniais ir penktadieniais 
juose yra organizuojami dvira
tininkų grupiniai pasivažinėji
mai. Dviratį galima išsinuomo
ti prie pat parko esančioje vie
toje 412 W. Armitage.

Kalėjimas, kad neišlaiko 
šeimos

Thomas Amirante, 42 m. am
žiaus, nuteistas pusei metų ka
lėjimo už tai, kad neduoda iš
laikymo savo žmonai ir vai
kams. Jis privalėjo mokėti po 
$20 per savaitę ir jau susidarė 
neišmokėtų pinigų $6,120. Jo 
gi šeimai nuo 1950 metų iš šal
pos įstaigų buvo išmokėta 
$8,250,

Suvažinėjo mergytę
Ties 77 gatve ir ežero pa

krante, prie paplūdimio, buvo 
mirtinai suvažinėta 17 mėnesių 
mergaitė. Ji, nuklydusi nuo 
motinos, ėjo ties ta vieta, kur 
mokytoja Bette Toberg, 24 m. 
amžiaus, užpakaliu varė maši
ną ir mažytės nepastebėjusi su
važinėjo.

I. A. VALSTYBĖSE
— Inž. Antano Folikaičio ir 

Dalilės Valančiūtės vestuvės 
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 17 
d. 10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 2716 St. George St., 
Los Angeles, California. Priė
mimas bus 4 vai. p. p. parapijos 
salėje.

— Adolfas Jonaitis, gyvenan
tis Grand Rapids, Michigan, ga
vo liūdną žinią iš Lietuvos, kad 
sesuo Valė Gaubienė mirė lie
pos 11 d. po sunkios operaci

jos. Palaidota Joniškio kapinė
se.

Tuo pačiu laiku taip pat su
žinojo, kad antra sesuo, Au- 
genia Vilaniškienė grįžo iš Si
biro liepos 3 d., ten išbuvusi 9 
metus.

— Lietuvių diena. Rugsėjo 8 
d., Tautos šventės proga, Los 
Angeles Breakfast Klubo pa
talpose, 3201 Los Feliz Blvd., 
tik penki blokai nuo lietuvių 
bažnyčios, įvyksta šių metų 
Kalifornijos Lietuvių diena. Vy
riausias kalbėtojas bus senato
rius Kuchel. Meninėje dalyje 
dalyvauja mūsų žymioji Flo- 
rence Korsak ir San Francisco 
operos dainininkas baritonas 
John Lombardi, parapijos cho
ras, vedamas muz. B. Budriū- 
no, ir daugybė žymių svečių. 
Laukiame apie 3,000 žmonių.

— Prof. M. Biržiškos 75 me
tų amžiaus sukaktį nutarė pa
minėti Los Angeles Lietuvių
Bendruomenės skyrius. Minėji- j Esamos organizacijos taro ša
mas numatomas per Mykolines. (vęs artimai bendradarbiauja. 

— Silvestras Grasska, dr. W. i Pavyzdžiui, Rio de Janeiro, kur
J. Grasskos brolis, kartu su 
žmona Emilija, sūnumis Daniu 
ir Alena ir uošviene Uršule 
Varneckiene iš New Yorko at
vyko į Los Angelės gyventi. Ji
sai netoli lietuvių bažnyčios 
savo tėvelių padedamas, nusi
pirko gražius namus. Nuo šio 
rudens mažasis jų sūnus Alen 
pradės lankyti mūsų parapijos
darželį. Silvestras Grasska iš r^s krikščionių demokratų kon
profesijos yra medicinos telrni- 
kas. Jisai pradėjo dirbti savo 
brolio daktaro ofise.

VOKIETIJOJE
— Baltų Taryba pasiuntė te

legramą Tarptautiniam laisvųjų 

profesinių - sąjungų kongresui,

kuris buvo susirinkęs Tunise.
Kongrese dlyvavo daugelio pa
saulio tautų profsąjungų de
legatai. Baltų Taryba atkreipė 
kongreso dėmesį į tebevykstan
tį Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
jaunuolių išvežimą l Sovietų Są
jungos gilumą darbams. Prie
varta darbo žmonėms primesta 
kolchozinė sistema yra panaši 
baudžiavai. Darbo žmonės iš
naudojami ir nušalinami nuo sa
vojo krašto. Baltų Taryba krei
piasi per kongresą į viso pa
saulio darbo žmones, prašyda
ma daryti žygių, kad genocidas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
liautųsi ir kad tarptautiniu 
mastu būtų ištirta Pabaltijo
darbo žmonių padėtis. Telegra- flepapraMa Vlrl „„ rt
ma pasirašyta d r. P. Karvelio, e«ptų grynai netuvUkų valgių gami 

... , nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar
Baltų Tarybos generalinio sek-dieną kuri dažnai pasakodavo apie
rotoriaus Panaši dar nlatesnė D«tuvlSkua valgius per Chicagos ra- retoriaius. ranasi. aar platesne, dljo lr televlzlj08 gtotlB BUrlnko p&.

Sius {domiausius lietuviškų valgių 
reoeptus lr DRAUGAS juos IBleldo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Įtikai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

•DRAUGAS”
4545 Wmt 63rd Street

Chicago 29. Illinois

telegrama Baltų Tarybos buvo 
cialistų kongresui Vienoje.

Aerodiomas sprausmiiuams 
lėktuvams

Chicagos miesto Finansų ko
mitetas pavedė specialistams iš
tirti apie galimybes paruošti 
O’ Hare aerodromą platesniam 
sprausminių lėktuvų naudoji
mui. Svarstoma tam reikalui 
bonais užtraukti $5,000,000 pa
skolą.

Mirė sužeidimo metinėse
Frank Roae, 46 m. amžiaus 

karo veteranas, kuris buvo pa- 
raližuotas nuo sunkaus sužeidi-, 
mo karo metu, mirė rugpj. 6 d. 
Mirtis jį užklupo savo namuose 
6721 N. • Loleta, Chicagoje. 
Prieš 13 metų, taigi rugpj. 6 
d., jisai buvo sunkiai sužeistas 
Prancūzijos Normandijoje.

AUSTRIJOJ
— Dėl Lietuvos užsienio pasų 

pripažinimo Austrijoje kalbėjosi 
VLIKo VT pirmininkas J. 
Glemža, būdamas Vienoje, su 
Austrijos užsienio reikalų mi
nisterijos viceministeriu Bruno 
Kreisky. Žadėjo šitą lietuviams 
rūpimą reikalą išaiškinti ir ti
kimasi, kad klausimas galės 
būti sprendžiamas palankia 
mums prasme. P. Kreisky pa
siūlė atnaujinti tuo reikalu se
niau pradėtą susirašinėjimą ir 
patiekti turimą medžiagą. (E)

PRANCŪZIJOJE
— Elena ir Leonas špokai, 

dabar gyvenantieji Prancūzijo
je, susilaukė sūnaus. Leonas 
tarnauja JAV kariuomenėje, o 
jo žmona Elena Kiaurakytė yra 
buvusi uoli Dainavos ansamblio 
dainininkė.

BRAZILIJOJ
— Konsistorialinė kongreba- 

cija, sulig enciklikos Exul Fa- 
milia, darbuotis Brazilijos lietu
vių tarpe misionieriais paskyrė: 
kan. Z. Ignatavičių Rio de Ja- 
neire, kun. Pijų Ragažinską ir 
kun. Antaną Ausenką, benedik
tiną — Sao Pauly. Lietuvių 
tarpe taip pat dirba ir kun. J. 
Šeškevičius.

— Sao Paulo lietuviai vienin
gi. Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
lietuvių tarpe bet kokie savitar
pio nesutarimai visiškai dingo.

lietuvių yra vos apie 300, abi
dvi organizacijos — Liet. Kat. 
Bendruomenė ir Dainava — 
turi bendrą valdybą.

Lietuviška spauda paskutiniu 
metu irgi vengia betkokio išsi
šokimo.

— Rugsėjo mėn. 15—22 d.
Sao Paulyje vyksta tarptauti-

gresas, kuriame, kaip rengėjai 
tikisi, dalyvaus iš įvairių kraš
tų apie 150 atstovų.
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ I

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 
LIETUVIU 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.

Ketvirtadienis, 1957 merpi g.

KAS KĄ IR KUR
— Norintieji vykti i Cedar Lake, 

Indiana, pagerbti kunigą Antaną 
Sabaliauską jo 25 metų kunigys
tės jubilėjaus proga, prašomi kreip 
tis Brighton Parke pas Paukštienę 
adresu: 4428 So. California Avė. 
arba telefonuoti LA 3-7076, o 
Town of Lake pas A. Kivinienę ad
resu 4458 So. Wood St. arba tele
fonuoti YA 7-7764. Busas iš Brigh
ton Parko išeina 8:45 rytą, rug
pjūčio 18 d., o iš Town of Lake 
9:15 ryto. Biletų kaina $2.00 as
meniui.

— Budriko radijo programa. Pa
siklausykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WHPC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Tikrai 
pasigerėsite gražiomis lietuviško
mis dainomis ir muzika. Taipgi bus 
mįslių kontestas, ir tie, kurie at
spės mįsles, gaus dovanas. Stoki
te ir jūs į mįslių atspėjimo kontes- 
tą. šias programas duoda Juozo 
Budriko namų rakandų, televizi
jos ir auksinių daiktų krautuvė 
Chicagoje, 3241 So. Halsted St.

Pranešėjas

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

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63 r d Street 

Chicago 29. Illinois

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAOA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vaJL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

Tėvai, įsigykite ir dnokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir ilin8tracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pnsl. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

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


