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Sirija dar tebekelia rūpesčiii Artimuose Rytuose
* Baltijos jura nėra 

rusų jūra
„Frankfurter Allgemeine“ rugp. 29 d. įsidėjo vedamąjį: „Bal

tijos jūra nėra rusų jūra“, kurio autorius Adalbert Weinstein 
svarsto Maskvos siekiamos Baltijos jūros neutralizacijos ir kitus 
su tuo susijusius klausimus.

Ar Sovietai Baltijos jūrą nori 
padaryti „uždara jūra“, kurios 
vartus kontroliuotų tik viena 
valstybė? — klausia autorius.
Sovietai ir diplomatiniais ir ki
tokiais keliais protestuoja prieš 
tai, kad Fed. Vokietijos karo lai
vynas, o tuo pat metu ir Siaurės 
Atlanto gynybos organizacija 
(Nato), Baltijos jūroje įsirengia j 
laivyno bazes

Nemano pasitraukti
HAVANA, Kuba, rūgs. 4. — 

Kubos prezidentas Fulgencio Ba
tistą nenori atsistatydinti iš pre
zidento pareigų. Jis taip ^ąt ne
nori būti jėga pašalintas iš pre
zidento pareigų.

„Aš baigsiu savo terminą,
Mikojanas, lan-1 kaip konstitucijos numatyta 

kydamasis neseniai Vokietijos pasakė Kubos prezidentas Ba- 
sovietinėje dalyje, prieš tas ba- tista. Prieš Batistos vyriausybę 
zes tiek pat aštriai pasisakė, kaip dažnai suruošiamos riaušės Ku- 
ir ambasadorius Smirnovas Bon- boję.

nuduodamas, kad bazių inoje,
įrengimas sudarąs didelę grėsmę 
visoms prie Baltijos jūros pri- j 
einančioms tautoms.

Autorius pastebi, kad tos įren-1 
giamos bazės pačios savaime ne
sančios tokios stiprios, kad So
vietų Sąjungai reiktų jų perdaug

Pilotas žuvo
ST. LOUIS, rūgs. 4. — Laivy

no sprausminis kovos lėktuvas 
vakar sudužo Berkeley priemies 
tyje. Pilotas žuvo, kai lėktuvas 
smo0ė į du namus. Tų namų gy-

Europos ūkininkai 
supažindinti su

Pabaltijo valstybėmis
HELSINKIS, Suomija, rūgs. 

4. — Pabaltijo taryba pasiuntė 
telegramą Europos ūkininkų kon 
greso prezidiumui Helsinkyje, at 
kreipdama kongreso dėmesį į 
sunkią Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos ūkininkų padėtį, panašią į 
vergų gyvenimą. Kai kur kolcho
zuose už darbo dieną išmokama 
mažiau kaip 1 rublį ir mažiau 
kaip 1 kg. grūdų. Tai yra bai
saus kolonialinio išnaudojimo 
sistema. Šimtai tūkstančių ūki
ninkų buvo ištremti, kalinami ir 
žudomi. Kas vasarą tūkstančiai 
išvežami į Kazachstaną. Kreipia
masi į viso pasaulio ūkininkus, 
raginant juos kovai prieš sovietų 
vergiją.

Be to kongresas buvo prašo
mas daryti .žygių, kad būtų pa
siųsta į Pabaltijo kraštus tyrimo 
komisija pabaltiečių ūkininkų pa 
dėčiai tirti ir atkreipti viso pa
saulio dėmesį į sovietų nusikalti
mus prieš Pabaltijo ūkininkus.

, , . i ventojai nenukentejo, nes jų nebijoti. Maskvos nerimavimo prie ,» JA. buvo namuose.žastis esanti kitokio pobūdžio: Nelaimė įvyko tuojau lėktuvui
Fed. Vokietija yra Siaurėe At- iš _ gt
lanto gynybos organizacijos na- r
rė, o kadangi JAV-bės yra stip- kr°”°' nelaimėje žuv0 pilo. 
„ausias organizacijos narys, John R Renshaw 
tai tuo pat Amerika įgauna ga- ____  ____

Prieš vyriausybės 
nutarimą

limumą tarti svaresnį žodį Bal
tijos jūroje. Neutralizavus Bal
tijos jūrą, neleidus joje manev
ruoti svetimiems karo laivams, 
čia vyrautų sovietinis laivynas. PARYŽIUS, rūgs. 4. — Pran-
Bet be Švedijos sutikimo neįma- cūzijos stambiųjų ir smulkiųjų 
noma neutralizacijos pasiekti, o verslininkų vadai vakar pasisa- 
švedai, nors ir patys laikosi ne- kė prieš vyriausybės nutarimą 
utralumo, nesutinka su Maskvos įšaldyti gaminių kainas. Ypač 
siūlomais Baltijos jūros neutra- stambūs pramonininkai pasisakė 
lizacijos projektais. prieš vyriausybės nutarimą.

Vakarų Vokietijos vadai
BONNA, Vokietija, rūgs. 4. — Spėlioti, kas laimės Vakarų 

Vokietijos rinkimus, yra nerimta, sako Joseph Alsop. Bet Ade
naueris, net pralaimėdamas, stovėtų šios dramos priešakyje.

Kristalinio švarumo programa

Taip galima sakyti dėl to, kad 
Adenauerio programa statant 
Vokietijos ateitį yra visada jo 
mintyse buvus kristalinio švaru
mo, ir jo pasisekimai, kuriuos jis 
puikiai supranta,. šio švarumo 
nėra aptemdę.

Adenaueris šiandien yra 81 
metų amžiaus. Tačiau jis atrodo 
stipresnis ir jaunesnis, negu 
prieš 5 metus. Jo mažos akys yra 
šviesios. Tai yra žmogus begali
nio blaivumo ir aistringo tikėji
mo žmonijos ateitimi.

Adenaueris žino, kad Vokieti
ja bus suvienyta, nes komunistai 
nestengs išlaikyti nenatūraliai 
padalintos Europos. Tačiau tas 
suvienijimas galės įvykti tik ta
da, jei Vakarai bus vieningi. Dėl 
tos priežasties Adenaueris taip 
stipriai yra išėjęs už Europos su- 
bendrinimo idėją.

Naujas Vokietijos politikas

Tačiau Vokietijos socialistai 
rinkimų metu bijo ne tiek Ade
nauerio, kiek vieno visai naujo ir 
jauno politiko, kuris, sakoma, į 
politinį lauką yra atėjęs ne per 
didžiąsias duris. Tai yra Vaka
rų Vokietijos gynybos ministeris 
Strauss. Tai yra labai aštraus 
proto ir begalinės energijos žmo 
gus. Šalia to jis yra žavus kalbė
tojas. Sakoma, kad jis galvoja 
apie Vokietiją, kuri bus po Ade
nauerio,

Vokietijos apginklavimo reika 
lu Strauss laikosi nuomonės, kad 
atominių ginklų Vokietijai nerei
kia. Tačiau jeigu net mažos tau-1

tos ir neatsakingos jėgos imsis 
atominių ginklų, jis mano kad ir 
Vokietija bus priversta šiuos 
ginklus įsigyti. Vakarų gynybos 
visa stiprybė priklauso nuo to, 
sako jis, kad teisingai būtų pa
dalyta atsakomybė tarp tautų.

Pagalba Lenkijai
NEW YORKAS, rūgs. 4. — 

The National Catholic Welfare 
Conference (JAV Katalikų Ak
cijos Centras) pasiuntė $70,000 
vertės vaistų į Lenkiją.

• Kinijoje jaunieji raštu pasi
žada susituokti. Raštas sudaro
mas prie liudininkų. Bet vestu
vės būna tik po 12 mėnesių.

KALENDORIUS
Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas; 

lietuviški: Teisutis ir Vargūnas.
Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:20. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir maloni oro temperatū
ra.

Kuliamos mašinos 
iš Rytų Vokietijos

į okupuotą Lietuvą
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Į okupuotą Lietuvą šį pavasarį 
atgabenta iš Vokietijos sovieti
nės zonos 270 kuliamųjų mašinų, 
pagamintų Saksonijoje. Pėdų pa
davimas ir leidimas vykstąs au
tomatiškai. Vienai mašinai ap
tarnauti reikią 9 žmonių, tuo tar
pu kaip paprastai, prie kuliamų
jų mašinų dirbą 26 žmonės. Na
šumas esąs 1.5 tonos per valan
dą. Šios kuliamosios ne tik iškuls 
grūdus, bet kartu supjauna ir 
supresuoja šiaudus. Iki metų pa
baigos numatoma Lietuvoje gau
ti dar 100 tokių mašinų. Į Lietu
vą buvo atvykę tų mašinų fabri
kų specialistai, kurie supažindi
no su jų aptarnavimu. Lietuvos 
mechanizatoriai pareiškė specia
listams eilę pageidavimų, siūly
dami pakeisti kai kurių dalių 
konstrukciją. Fabrikas pažadė
jęs tai įvykdyti (Matyt, mašinos 
ne visai Lietuvos sąlygoms pri
taikytos).

Mrs. Franklin Roosevelt
nuskrido į Maskvą

MASKVA, rūgs. 4. — Mrs. 
Franklin D. Roosevelt vakar at
skrido lėktuvu į Maskvą. Ji ap
lankys Maskvą, Leningradą ir 
Stalingradą.

„Aš nežinau, kaip ilgai būsiu 
Maskvoje“, — pasakė našlė bu
vusio prezidento Franklin D. 
Roosevelt.

Mrs. Roosevelt turbūt susitiks 
su Chruščevu, Bulganinu ir ki
tais Sovietų Sąjungos pareigū
nais. ‘

• Iš Jugoslavijos žmonės bė
ga į Austriją. Kasdien atbėga po 
60 iki 80 žmonių.

• JAV New Yorkas turi 22,000 
uniformuotų policininkų. Turi 
12,000 taksi vairuotojų.

raKSI

Sovietų Sąjungos sprausminis keleivinis lėktuvas TU—104 
atvežė sovietų delegaciją į Jungtinių Tautų sesiją N#w 
Yorke. (INS)

Vaizdas iš traukinio katastrofos Jamaikos saloje. Trau
kiniu važiavo 1,500 maldininkų. Traukinio katastrofoje žuvo 
beveik 200 asmenų ir apie 500 sužeista. (INC)

Sovietų Sąjungos istorija 
.vėl perrašoma

Dar Stalinui esant gyvam, Sovietų Sąjungos istorija buvo nuo
lat perrašinėjama, darant išvadas iš vykstančių „valymų“. Seni 
komunizmo ir sovietinės santvarkos kūrėjai buvo ištrinami iš isto
rijos, kad nė žymės nebelikdavo.

Ištisi „Sovietų enciklopedijos“ 
tomai būdavo naikinami ir nau
jai spausdinami, jei juose buvo 
apie tuos, kurie neteko Stalino 
malonės ir savos galvos. Bet po 
Stalino tas pats. Apie patį Stali
ną ir jo istorinį vaidmenį dabar 
jau pačioje Maskvoje žymiai ki
tokios nuomonės. Išnyko iš So
vietų Sąjungos istorijos Berija, 
o dabar imama ištrinti arba bent 
susmulkinti Malenkovo, Moloto
vo, Kaganovičiaus ir Šepilovo 
vardus ir darbus.

Neseniai Maskvoje išėjusioje 
Sergejevo ir Andrejevo brošiūro
je, skirtoje partijos propagandis
tams, kalbant apie karo metu vei 
kusį vyr. gynybos komitetą, ne
beminimas Molotovas, to komi
teto buvęs vicepirmininkas, nei 
Malenkovas su Kaganovičium, 
nors ir jie buvo to komiteto na
riai. Dar „Sovietų enciklopedijo
je“ šie trys išbrauktieji buvo mi
nimi eilėje tų, kurie „skynė ke
lią sovietinei pergalei“.

Brošiūroje atitaisoma ir kita; 
„istorinė klaida“. Sovietų žinių 
agentūra „Tass“ savaitę prieš 
karą buvo paskelbusi Maskvos 
dementi dėl sklindančių gandų 
apie vokiečių karinius pasiruo
šimus Rytuose. Šitas kategoriš
kas dęmentavimas, anot brošiū
ros autorių, sukliudęs laiku 
sklandžiai mobilizuoti sovietų ka 
rines pajėgas. Sovietų kariuome
nė turėjusi pasitraukti ir esą 
klaida tą pasitraukimą vaizduo
ti kaip strateginį sovietų gyny
bos mšnevrą, kaip tai vaizdavo 
Stalino istorikai (Lietuvos gy
ventojai gerai atsimena čia mi
nimą Maskvos dementi apie vo
kiečių kariuomenės pasiruoši
mus. Niekas Lietuvoje tada jam 
netikėjo, nes aiškiai jautė, kad 
karas greit prasidės. Tik dabar, 
po 16 metų, Maskva bent dali
nai prisiruošė prisipažinti prie to 
dementi melagingumo).

• Žymiam, Lietuvos draugui, 
suomiui inž. E. E. Socdcrman, 
neseniai suėjo 75 metai. Jis iki 
1948 metų ėjo augštas pareigas 
Suomijos geležinkelių valdyboje. 
Dažnai yra lankęsis Lietuvoje. 
Priklausė Suomių — Lietuvių 
draugijai Helsinkyje (įsteigtai 
1931 m.) ir nuo 1936 metų buvo 
jos pirfnininkas iki 1944 metų, 
kada toji draugija britų sovietų 
kontrolės komisijos reikalavimu 
buvo likviduota. — Viso pasau
lio lietuviai siunčia nuoširdžiam 
Lietuvos draugui jo sukakties 
proga širdingų sveikinimų.

• Septynios naujos autobusų 
stotys esą statdnrtos Lietuvoje.

Galbūt griebsis priemonių prieš 
Maskvos {taką Sirijoje

WASHINGTONAS, rūgs. 4. — Valstybės sekretoriaus pagal
bininkas Loy Hendersonas šiandien grįžo iš Artimųjų Rytų į Wa- 
shingtoną pranešti, kaip arti Sirija pakrypo į Sovietų Sąjungą. 

Pareigūnai spėja, kad Hender-
šono pranešimas galbūt paska
tins Jungtines Amerikos Valsty
bes pritaikyti savo programą 
prieš Maskvos įtaką Sirijoje.

Hendersonas gerai pažįsta Ar
timųjų Rytų valstybių politiką. 
Jis prieš dvi savaites buvo pa
siųstas į Artimuosius Rytus su
žinoti, kaip arti Sirija palinko į 
sovietinę sferą po to, kai komu
nistai paėmė į savo rankas Siri
jos armiją.

Dar nesat elitas

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai teigia, jog Henderso- 
no pirmieji pranešimai rodą, kad 
yra labai didelis pavojus Sirijai 
tapti Sovietų Sąjungos satelitu, 
nors dar nėra.

i Hendersonas aplankė Turkiją 
, ir Lebaną ir tarėsi su keliais 
draugiškais Artimųjų Rytų va
dais, įskaitant Turkijos premje
rą Menderes, Irako karalių Fai- 

Į salą ir Jordano karalių Hussei- 
ną.

Stebi tolimesnių įvykių raidą

Padėtis Sirijoje iš viso tuo tar
pu dar labai neaiški. Nežinia, 
kokios srovės galutinai ten įsi
galės. Yra duomenų, kad Sirija 
labai pakrypo į MasKvą. Sirijos 
kaimynai — Turkija, Irakas ir 
Jordanas — jau tarp savęs tarė
si, kaip elgtis akivaizdoje tų įvy
kių. Tariasi Arabijos karaliai ir 
vyriausybių atstovai, nes nei pa
tiems *arabų valdovams nebūtų 
malonu, jei jų viduryje atsirastų 
Sovietų Sąjungos satelitas. Bet 
apskritai Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir kitos Vakarų vals
tybės laikosi kol kas labai santū
riai ir stebi tolimesnę įvykių rai
dą.

Hendersonas atvežė žinių, kad 
įvykiai Sirijoje kelia pavojų Ar
timųjų Rytų taikai.

Sirija sutaria su Rusija, Egiptu

DAMASKAS, Sirija, rūgs. 4. 
— Sirijos pareigūnai vakar su
sitarė ekonominiais klausimais 
atskirose derybose su Sovietų 
Rusija ir Egiptu.

Iš Maskvos pranešama, kad 
Sovietų Rusija pasirašys ekono
minio ir techninio bendradarbia
vimo sutartį ir sutiko išrišti vi
sus kitus klausimus, kylančius 
tarp valstybių.

LIETUVOJE
• Panevėžio cukraus fabrikas 

rugpjūčio 25 d. baigė perdirbti į 
cukrų gautas iš Kubos cukrines 
nendres. Fabrikas pagaminęs 
93,000 centnerių cukraus dau
giau, kaip praėjusiais metais 
per tą patį laiką. Spalio 1 d. fab
rikas pradės vėl veikti, kai pra
sidės cukrinių runkelių perdirbi
mo sezonas.

• Ir Marijampolės cukraus 
fabrikas šiemet perdirbo cukri
nes nendres. Dabar toji vasaros 
sezono gamyba baigta ir ruošia
masi cukrinių runkelių perdirbi
mui.

• Du nauji autobusai su ven
tiliacija ir kitais įrengimais pra
dėjo kursuoti Vilniaus gatvėse 
tarp geležinkelio stoties ir Žvė
ryno. Netrukus būsią gauta dau
giau tokių autobusų, praneša Vii 
niaus radijas.

Okupuotoje Lietuvoje gyva
I ■.. .

tautinė sąmonė
PARYŽIUS, Prancūzija.—„Le'ko straipsnis antrašte „Les rea- 

Joumaliste Libre“, Paryžiuje iš- lites Lithuaniennes“ (Lietuviš-

• Trikotažininkų seminarai 
įvyko Kaune. Juos ruošė lengvo
sios pramonės ministerija ir tech 
ninės organizacijos.

einančiame Laisvųjų Centro ir 
Rytų Europos, Pabaltijo ir Bal
kanų valstybių žurnalistų unijos 
organo š. m. liepos mėn. nume
ryje tilpo min. Eduardo Turaus-

koji tikrovė). E. Turauskas 
straipsnyje suglaustai apžvelgia 
dabartines politines ir ūkines gy
venimo sąlygas okupuotoje Lie
tuvoje. Straipsnyje atžymima pa 
skutinioji chruščevinė „decentra 
lizacijos“ reforma ir jos iššaukti 
šešių vadinamosios „konstituci
jos“ straipsnių pakeitimai.

Toliau straipsnyje pabrėžia
ma, kad vis tik laisvės vėjelis 
yra padvelkęs ir Lietuvoje, kad 
savo laiškuose Lietuvos žmonės 
drąsiau ir atviriau pavaizduoja 
tą neapsakomą skurdą, į kurį ko
munistą siautėjimas yra nu
gramzdinęs tautos daugumą.

Straipsnio pabaigoje parodo
ma, kad, nepaisant didžio skur
do ir vargo, tautinė sąmonė te
bėra gyva, nurodžius kaip pavyz
dį, kad Tautos atgimimo dai
niaus Maironio raštų „Rinktinė“ 
išleista dviejuose tomuose po

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės telkia apie save šalininkus, 
kurie palaikytų rezoliuciją atnaujinti Jungtinių Tautų pastangas, 
kad būtų pąpalinta komunistų priespauda Vengrijoje. JAV tikisi 
rezoliuciją patiekti sekančią savaitę Jungtinių Tautų specialiai 
generalinei sesijai, kuri svarstys Vengrijos klausimą.

— Sovietų Rusija įteikė Britanijai, Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir Prancūzijai naują notą, kuria siūloma peržiūrėti 
Artimųjų Rytų situaciją. Notos smulkmenos nežinomos. Bet yra 
duomenų, kad Maskva siūlo keturioms valstybėms „pasižadėti“ ne
vartoti karinių pajėgų Artinutosc Rytuose.

— Didelis Sovietų Sąjungos sprausminis keleivinis lėktuvas 
atskrido į Jungtines Amerikos Valstybes ir nusileido McGuire oro 
bazėje, New Jersey. Tai yra pirmas sovietų lėktuvas, nusileidęs 
Amerikoje 20-ties metų laikotarpyje. Sovietai norėjo nusileisti
Idleivild aerodrome, bet JAV nesutiko. Lėktuvu atskrido Sovietų Į 5,000 egzemp įorių buvo išpirk- 
Sąjungos delegacijos pareigūnai į Jungtinių Tautų generalinę se-'^a Per Por^ dienų. Sugretinus tą 

siją. Ir antras sovietų sprausminis keleivinis lėktuvas atskris į 
JAV.

— Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio pasitraimai 
tęsiami Londone.

— Prezidentas Eisenhomeris ir jo žmona lėktuvu išskrido 
atostogų į Neivport, R. I.

— Kai kuriose pietinėse valstybėse kilo neramumai dėl mo
kyklų integracijos, nes baltųjų mokyklos nenori įsileisti negrų.

— Prieškomunistinis pogrindis yra veiklus komunistinėje Ru
munijoje, pranešama iš Londono.

pasisekimą su sovietiniais „kla
sikais“, kurių daug kuklesnės lai 
dos tūni sandėliuose, tai suteikia 
aiškų supratimą apie moralinį 
klimatą okupuotoje Lietuvoje, 
pabrėžiama straipsnio pabaigo
je. (E.).

• Vilniaus telecentro statyba 
esknti dabar jau galutinai baig
ta, praneša Vilniaus radijas.
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PIRMOSIOS DIENOS 
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

VASAROS STOVYKLOJE

Trečiadienio vakare, rugpjū
čio 28 d., iš visų Amerikos kam
pų ir kampelių atbildėjo stu
dentai ateitininkai į metinę są
jungos stovyklą, kuri tęsis iki 
sekmadienio, rugsėjo 8 d., nau
joje ALRKF stovyklavietėje 
prie Manchester, Mich. Atva
žiavus kiekvieną sutinka jau 
anksčiau atvykęs stovyklos ka-' 
pelionas tėvas K. Pečkys, S. J., 
o kadangi tas. kas stovyklai va
dovaus, buvo laikoma paslapty
je, pirmas visų klausimas ir y- 
ra: ar komendantas jau čia? 
Su laiku smalsumas yra paten
kinamas — komendantas tikrai 
augštas žmogus — Ričardas 
Kontrimas. Berniukams vado
vauja Džiugas Staniškis, o mer
gaites tvarko Dalia Karaliūtė. 
Stovyklos vyriausiasis vadovas 
— A. Gečiauskas. Pamatom, 
kad yra valdžia — žinom, kad 
bus paskaitos. Ir neapsirinkam. 
Jau ketvirtadienio ryte, tik spė 
ję išklausyti šv. mišių ir pakelti 
Vėliavas, per pusryčius girdim 
griežtus komendanto žodžius: 
10 valandą — marš j paskaitą. 
Ir tuo laiku matom visus stovyk 
lautojus paklusniai susėdus ir 
besiklausančius Arūno Liulevi- 
čiaus paskaitos — “Prasmės be- 
jieškant: Kristaus pavyzdys pro 
to amatininkams”. Tai yra pir
ma, bet ne paskutinė. Klauso
mės ir Romualdo Kriaučiūno — 
“Eilinis studentas ateitininkas,
koks jis yra ir koks jis turėtų 
būti.” Išgirstam ir Vaclovo Klei 
zos pašnekesį apie Lietuvių Stu
dentų sąjungą. Prof. V. Vilia
mas kalba apie Katalikų akci
ją. Tačiau mes ne tik klauso
mės, bet gaunam progą ir pakai 
bėti — aiškinamės diskusijose 
po paskaitų, šnekam, net ginči
jamės, per diskusijų būrelius, 
kurie ypač visiems patinka.

Ir meniškos sielos patenkina
mos — jau neskaitant, kad sto
vykloje nuolat aidi dainos, tu
rime progos pamatyti ir du mon 
tažus. Tai New Yorko draugo-

deda liesti dvišimtinę. Seselėms 
tai vargas — šitokiai miniai 
maistą paruošti, o mums sma
gu — antra dainų šventė. Nors 
naktims lynoja — dienos pui
kios — sportui palankios. Kiek
vieną laisvą minutę praleidžiam 
tinklinio aikštėje ar gražiajame 
Spyglyje.

Pirmadienį — vėl naujenybė. 
Stovyklavietėje SAS Centro v- 
bos iniciatyva vyksta Pirmoji 
Lietuvių Akademinio Jaunimo 
Organizacijų Susiartinimo die
na. Studentų ateitininkų atsto
vai yra dr. V. Vygantas ir A. 
Barzdukas, Akademinio Skautų 

D. Talfat-

Senatorius Thomas H. Kuchel, 
kuris kalbės Kalifornijos Lietuvių 
dienoje rugsėjo 8 d.

torius pasakys pagrindinę Lietu 
vių dienos kalbą, kuri, kaip ir 
visad, suteiks mums tikrą vaiz
dą, kurioj šviesoj yra Lietuvos 
klausimas augštose JAV val-

buvo vyriausias baritonas San 
PVancisco, Bazelio, Sao Paulo, 
North West Grand Opera ir 
Fort Worth Opera.

Spaudos įvertinimai pristato 
jį mums kaip stipriausią operi
nę baritoninę pažibą.

Kompozitoriaus Br. Budriūno 
I vedamas parapijos choras, da
bar smarkiai padidėjęs daininin 
kais ir balsine medžiaga, pasi
ruošė Lietuvių dienai naujų dai
nų. Choro pajėgumas visad ste
bina klausytojus. Losangeliškiai 
užtarnautai didžiuojasi turį vie
ną iš geriausių JAV chorų. Kai
kuriose choro dainose pasirodys 
solistė Liucilė Zaikienė. Chorui 
akomponuoja Miss Alice Dotts. 

Atrakcijos
Tarp parengimo įdomybių bus 

laimėjimo traukimas. Tai bus 
stambus laimikis nežinomam lai 
minga jam: 1957 mętų Fordo au 
tomobilis!

Tačiau, kad nenusimintų tie,
džios sferose. kas fordo nelaimės, numatyta

Tokio asmens dalyvavimas kita atrakcija. Po fordo trau- 
lietuvių parengime yra didelis kimo tuoj vyks paguodos dova

nos traukimas. Ją tegalės lai-

geleso bendruomenei.
Savaime aišku, kad toks ma

sinis suėjimas suteikia begali
nių progų seniems pažįstamiems 
susitikti ir visiems duoda ma
lonumą pasidžiaugti lietuvių su
siklausymu ir lietuviška nuotai
ka.*

Trys tūkstančiai lietuvių vie
noje vietoje yra nekasdieniškas 
reiškinys ir didelėse kolonijose. 
Los Angelese tai tik vienintelis 
metinis įvykis: Ketvirtoji Ka
lifornijos Lietuvių diena! J.

Ofiso Ir butų tol. Ol.ymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ir AeAtad. tik 10—12 vai.

Tel RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

▼DV'TOJAS IR CHIRURGĄ 
. e v |d UTIJVTUJ Aa

6926 West 59th Street
Vai. Plrmad.. antrad., ketvlrtad. lr 

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

P. ilLEIKIS, 0. P.

Sąjūdžio -Kelpšaitė
ir V. Germanas, Lietuvių Stu- įvykis, nes jo pareiškimai at- 
dentų Santaros — Zv Rekašius skambės plačioje spaudoje, for- 
ir S. Šimoliūnas. Kiekvienas pa-j muodami visuomenės opiniją ir

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

sakoja apie savo organizaciją 
— jos tikslus, siekimus, proble
mas. Kalbama, kaip galima glau 
džiau bendradarbiauti.

Pirmadienio vakare svečiai 
pradeda skirstytis. Kaikuriems

patarnaudami Lietuvos reika
lui.

Meninė dalis

Meninės dalies vedėja sutiko 
būti lietuvių pasididžiavimas

sąlygos neleidžia net šokiams pa Rūta Kilmonytė-Lee, kurią mes
silikti, kur pirmą kartą pasiro
dys Mėlynakiu oktetas, kuriame 
dalyvauja I. Valaitytė, J. Kate- 
lytė, D. Papievytė, V. Pajaujy- 
tė, D. Mikaitė, A. Gaigalaitė ir 
Z. Čikotaitė. Ir Detroito drau
govės puikios operetės jiems ne
tenka išgirsti.

Na, bet nesibaigia dar stovyk 
lavimo dienos. Dar daug dainų 
išdainuosim, rungtynių sužai- 
sim, šokių sušoksim. Klausysi
mės paskaitų, važiuosim Detroi 
to apžiūrėti, rinksim naują val
džią per sąjungos metinį suva
žiavimą, kada tikimės vėl daug 
svečių sulauksią.

Saulė Liulevičiūtė

matėme daugely gražių filmų 
ir televizijos programose. Ši lie
tuvaitė niekad neatsisakė talki
ninkauti lietuviškam reikalui. Už 
augusi Kafnadoje ir JAV, ji yra 
tokia lietuvaitė, kurią tenka sta 
tyti pavyzdžiu daug kam. Jos 
nuotaikingas parengimų vedi
mas suteikia daug skonio ir ele
gancijos visiems sceniniams pa
sirodymams.

Sopranas Florence Korsak y- 
1 ra plačiai žinoma ne tik losan- 
geliečiams, bet ir amerikiečių 
scenai. Neseniai turėtame reči
talyje ji pasirodė kaip daininin 
kė intelektuale. Šioje Lietuvių 
dienojė ji žada pasirodyti su 
nauju repertuaru, ir sužavės au

STUD. AT-KŲ KONCERTAS ditoriją savo naujais laimėji-

mėti tik parengimo dalyvis. Do
vana yra stambi ir vertinga, bet 
laikoma paslaptyje, kol nebus 
surastas laimingas savininkas.

Bufetas priskąitomas prie Lie 
tuvių dienos atrakcijos, nes pa
rengtas pagal lietuvių skonį ir 
prityrusių šeimininkių.

Įėjimas — suaugusiems 1 dol. 
o vaikai, tėvų palydėti, įeina vėl-, 
tui. į

Ketvirtoji Kalifornijos Lietu
vių diena vėl bus tarytum nau
jas lietuvių laimėjimų pamink
las prie Pacifiko. Tai Kaliforni
ja, kur prieš dešimtį metų apie 
lietuvių veržlumą ir nuopelnus 
niekas nežinojo ir kur dabar lie
tuviai gauna JAV prezidento, 
viceprezidento ir kitų augštų pa 
reigūnų sveikinimus.

Neseniai Kalifornijos senatas 
įvertino lietuvių parapiją ir jos 
vadovą klebo-ną kun. J. Kučin- 
gį atskiru raštu, iškeldami nuo 
pelnus kaip savo tautiečiams, 
taip ir visai'sutelktinei Los An-

Stipriausias yra tas, kas yra 
vienui vienas. H. Ibsenas
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KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODEI.II S:

• TELEVIZIJAS
• Hi Ei FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sųžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
^Aplankykite šių moderniškų

elektronikos parduotuvę

Tei. oflao Ir buto OUypiplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Re>. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-ę vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayettr 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
% SPECIALISTE 

7156 South YVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. YVAIbrook 5-3766

Orthopedaa - Prott-zlatas '’S Ar aratat-Protezai. M« d ban
" dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) lr L L
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-» 
ORTHOPEDIJO8 TECHMkOh LAK
2850 W. 63 nl St., Chieago 29, III 

Tel. Pltospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Oflao tei. REllance 5-4414) 

Rezid. telef. GKovehUl 6-4)617 
Valandos: 1-8 p.m., 6-8 p.m. 

Penktad. Uk po pietų.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-28*6 
RezldeneUos: LAfayctte 48 17?

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47 th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

Šį šeštadienį, rugsėjo mėn. 7 
d,, 7 vai. vakare Ispanų salėje, 
Detroite, įvyksta tradicinis stud. 
at-kų koncertas. Jame dalyvaus 
žymiausios stud. at-kų meninės 
pajėgos. Visi kviečiami daly
vauti. Po koncerto — šokiai.

VISIEMS CHICAGOS
MOKSL. ATEITININKAMS
Šį sekmadienį naujojoje Mar-

mais dainos mene.
Jos, vertingu partneriu bus

dar lietuvių negirdėtas San 
Francisko operos' solistas bari
tonas John Lombardi. Šis dai
nininkas gimęs Italijoje. Ame
rikon jis atvykęs mažu berniu
ku. Būdamas 1 metų amž., jis 
jau dalyvavo Pittsburgh’o ra
dijo programose.

Jo debiutas Pajacuose turi 
savo romantišką atspalvį. Tuo 
laiku jis buvo karo tarnyboje 
(Navy). Bostone jis laukė laivo 
pata isymo, ir tuo metu gavo pa
kvietimą dainuoti operoje. Pa
sisekimas buvo nepaprastas ir, 
gavęs savo vyresnybės leidimą, 
Lombardi dainavo ir kituose 
miestuose. Vėliau sekė televizi
jos pasirodymai, radio koncer
tai ir scena. Tačiau didžiausią 
savo dėmesį jis skyrė operai, 
paimdamas savo repertuaran O- 
tello, Tosca ir kitas svarbias ba- 
ritonines roles. Rugpjūčio 30 jis 
dainavo Redlands Bowl Esca- 
millo partiją Bizet’o Carmen.

IV-JI KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENA Šveicarijon, kur Bazelio opero-
Visi Los Angeleso ir jo devy-j sutampa su Lietuvių Tautos -je ^^av°„Yer^*_ 

niasdešimties priemiesčių lietu- švente, todėl ji bus pradėta iš- 
viai, o taip pat lietuviai tolimes kilmingomis pamaldomis Šv. Ka 

- nių miestų, kaip Pomona, San- zimiero parapijos bažnyčioje, ku 
t/ Barbara, Sali Diego ir kt., j rios prasidės 10 vai. 45 min. 
stovi prieš didelį įvykį lietuvių Masiniame lietuvių susirinki- 
gyvenime. Tai Ketvirtoji Kali- me, kokiu visad yra Kaliforni- 
fornijos Lietuvių diena, kuri jos Lietuvių dienos, numatoma 
rengiama rugsėjo 8 d. puikio- iki 3,000 dalyvių, todėl ir auto
se Los Angeleso Breakfast klu- mobilių pastatymo vieta apima 
bo patalpose. To milžiniško pa- 1,000 automobilių.
rengimo sponsoris yra Los An- Šventės pradžia bus 2 vai. po 
geleso Šv. Kazimiero parapija, pietų, bet patalpos bus atdaros

.. . jau nuo 11,30 vai. Veiks gaususŠi parengimo vieta tėra tik uz , , ... . . . ..... bufdtas su ,vairiais valgiais ir 
penkių blokų nuo parapijos baz . .
"yč,os ir lengvai palekiama ofWaJk.il dalia
tuoj po iškilmingų pamaldų. „ ... .. . ...
Breakfast klubo adreaaa: 3201 Kal.forn.jo. betuvl., tun ar-

timus saitus su augstais val- Los Feliz bulvaras. ... . - , " ..,,džios pareigūnais, kaip JAV vi
ceprezidentas, abu Kalifornijos 
senatoriai ir visa eilė Assambley 
narių bei miesto pareigūnai.

Šiai šventei pakviestas vienas 
iš įtakingiausių JAV senatorių 
senatorius Thomas H. Kuchel, 
didelis lietuvių draugas, jau 
lankęs anksčiau lietuvių paren-

vės humoristinis vienos kuopos, ąuette Parko bažnyčioje ruošia-
gyvenimo pavaizdavimas ir De
troito draugovės “Lietuviško 
žodžio” montažas. Turime ir lau 
žą, kurį praveda Pr. Zaranka. 
Klausomės juokų laikraštėlio, 
redaguojamo dviejų uodų ir vie
nos musės (N. Bogutaitė, P. 
Žumbakis ir V. Kleiza). Girdim 
ir čikagiečių mergaičių kuple
tus, kuriuos padainuoja D. Pa
pievytė, G. Kizlauskaitė, J. Ka- 
telytė, I. Valaitytė, M. Meškaus 
kaitė Ir S. Liulevičiūtė.

Per savaitgalį privažiuoja sve 
čių, svetelių. Mūsų skaičius pra-

ma iškilminga Maldos diena Ši
luvos Marijos garbei. Visus Chi
cagos .moksleivius ateitininkus 
ir jų globėjus su kuopų vėliavo
mis prašau susirinkti šį sekma
dienį, t. y. rugsėjo 8 d., 2 vai. 
30 min. po pietų Marijos Augš
tesniosios mokyklos kieme. Iš 
čia vyksime bendroje procesijo
je į Marąuette Parko bažnyčią, 
kurioje dalyvaus pats Chicagos 
kardinolas S. Stritch. Visiems 
dalyvavimas būtinas.

A. Šatas,
MAS Vak. apyg. pirmininkas

je. Radio Beromunster jis turė
jo seri ją-koncertų. Jis yra arba j

TEBERAŠAI RANKA? 
Rašomoji mašinėlė , rašo gražiau, 

greičiau, Iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo 169.95 lr augė
liau. Pigu, nes tarnauja vigų gyveni
mų. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulio 
kampų su pilniausiom garantijom.

Kalalogun ir smulkiausias Infor
macijas reikalaukite:
J. Ij. Giedraitis. 1632 Bmnd Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sųžipinga'j asmuo.

•4**»*W#WW*WW****’«H*******.*WS»Ketvirtoji Kalifornijos Lietu
vių diena, kaip trys iki šiol įvy
kusios, žada būtį nepaprastai 
įdomi savo menine programa ir 
labai svarbi politiniu atžvilgiu, 
išlaikant lietuvių reputaciją aug 
štųjų valdžios pareigūnų nuomo 
nėję.

ši Kalifornijos Lietuvių diena gimus ir juose kalbėjęs. Sena-

Jei tenka kentėti nno ųžklptėjnsių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nnotrynų, tai vartokite naujų 
ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. BonkntS kainuoja tik 
$1.00 jūsų apj linkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd 8t. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Arc.hi r 
Cragin, 5100" Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 69th 
Maranda's, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargia, 2426 W. Marųuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

Kaip palaikyti

DIRBTINIUS DANTIS
tvirčiau Jų vietoje 

Ar jūs dirbtiniai dantys jus truk
do ir apsunkina slydinėdami, iškris- 
dami arba klibėdami kai valgote, 
juokiatės arba kalbate. Tik užbarsty- 
kite truputį FASTEETH ant dantų 
plokštelių, šie alkaliniai (be rūgšties) 
milteliai laiko plokšteles tvirčiau ir 
patogiau. Jokio limpančios košės sko
nio nei jausmo. Nerūgta. Sustabdo 
“plokštelių kvapų” (dirbtinių danų 
kvapų). Pirkite EASTEETH šiandien 
bet kurioje vaistinėje.

LEVISIOn
C s a te s - servlča)

Sat. Ini. A. SEMENA8 
3321 S. Halsted — CUffsiile 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
lr ketvirtadieniais 9—9 
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DR.~J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

081 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdtan išskyrus trečiad Ir 
šeštad

Res.'tel. GKovehUl 6-5608 

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GFRKLSS LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue
/ai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-a vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. YVAIbrook 5-54)76

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

4Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

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

Telef. oftso IA(»JP«P 3-6046 
Rez.: YVAIbrook 6-S048

""U. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. 2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., pentet. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6. treč.lr šešt pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. 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-*8Ol

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street

171-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. 9 T. VU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6788 
Buto -- BEverly 8-8946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntrai 6-22*4

8002 YVest i iii ii Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0*5*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7OHO

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir r«.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PKospect 8-1223 arba YVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street 
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5: Šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas WA 5-9729

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA lr .MOTERĮ 
LIGOS

2524 YVest 69th Street 
(69-os ir Moplrwoo<l Avė kampas)

Tel. ofiso l’Rospect 6-9400
Rczid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

O V I N G
A. BENRJLI.'i atliek, įvairiu, 
perkraustymua bei pervežimus 
tfi tolimų ir artimų atstumų.

I Tel. Bishop 7-7075

kitę 8,

ALBUMU
Jame talpinama lietuvių, nišų, 

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

CMcago-16, BĮ.

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

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

Tel. CAliamet 5-1064

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 YVest 69th Street 
(priešais Sv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susitarlma

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayctte 3-4*4*.

Namų — CEdarerest 3-7780

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South YVestern Avenne 
Cblcago 2*. m 

telefonas REpublio 7-4*00 
Rjztdenda: GRovehill 0-8181

pasimatymai pagal sutartie*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 tr nuo 6-8:20 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0088

dos teL BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-*700 
Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų Ugų 

2454 West 71at Street
(71-oe ir Campbell Avė. pampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6-—8 vai. vak. 
šešadlenlain .1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofteo telef. YArds 7—1188
Rez8denclja* — 8Tew*rt 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeot S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvS)

I VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kaa 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. oflao PR 6-2888, rez. RE 7-919#

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2000 W88t OSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p Ir 7:2. [ 
Iki 9 vai, Trečiad. Ir šešt.. uždaryta. '

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECTALISTB 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir T--# v v. pagal 
■ualtartmų Išakytus trečladleolua

MSI X. ■aiųuetše Bond

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd 8t„ tel. Republic 7-8818.

Ofteo telefonas — Bishop 7-3525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 ArcheT Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubUc 7-2280 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tikrina akte lr pritaiko akinius, 
keičia stlklna Ir rėmus 

4465 S. Oalifornia Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. nš- 
larvts) šeštad. 10 ryto Iki D v. p.p.

Tel. ofteo Victory 2-1581
Rez. Victory 2-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. J-0448, res. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v-

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofteo CA 8-0257, res. PR. 6-8659 

Rczid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6v-7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. -YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weet SSth Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, t re 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kurt. 

yra priežastis galvos skaudėjimo be* 
svaigimo ir skaudančių akių karščio 
Atitaisau trumparegystę lr toliregys 
t*. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
| mokyklos valkus.

4712 Sonth Ashland Ave
lei. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad 10:1. Iki 6 vai. Sekmad Ir tr»č uždara

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St, CMcago 29. Hltnoto, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered aa Second-Class Matter March 81. 1916, at Chlaago Illinois
* Under the Act of March 8. 1879

Member of the Catholic Prem Ase’n SUBSCRIPTION RATES
Publlahed datly, azept Sun day a. 28.00 per year outslde of Chtaagi

by tbe 00 per year ln Cnlca<o A dcer*
l.tthuanlan Catholic Prea■ Soelety $8.00 per year 1ln Gonada

Foreign $11.00 p*r year.
PRENUMERATA- Metams H metų 9 mėn 1 mė«
Otcagol Ir Ciceroj 29.00 6 00 $2 76 21.21
K1*ur JAV Ir Kanada’ 28 00 $4 60 l> 69 21.••
UMenyl* 111.09 $6 66 22 99 21*9

Radakelja otnUpanlus tateo savo nuoštūra Neaunaudotų stratpaulų aa 
■au*n. (<«*■ srųžtiia tik vi anksto nartsnu Hoda*«tja aš okaiMinų MM* 
•aataako- Skalbimą kalaaa

ofWaJk.il
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VIETOMIS PASIKEITUS
Antradienio vakarą Illinois Atletic klubo patalpose įvyko 

pobūvėlis. Jj surengė šiomis dienomis išvykstančio Romon bu
vusio Amerikos marijonų provinciolo kun. Valentino Atkočiaus, 
MIC, draugai, kad išreikštų jam pagarbą ir palinkėtų laimingos 
kelionės ir sėkmių naujose pareigose. Šis pobūvis paskatino bent 
kelis žodžius parašyti apie neseniai įvykusius pasikeitimus Ame
rikos tėvų marijonų kongregacijos vadovybėje.

Iš šalies žiūrint tie pasikeitimai atrodo dideli. Taip, žinoma, 
ir yra. Keltis iš vienos vietos į kitą, iš vienos įstaigos ar parapi
jos pereiti į kitą, nėra smagus dalykas išsikeliančiam ir tiems, 
kurie su juo per metų eilę bendradarbiavo. Tam tikrų pergyve
nimų, be abejonės, turi ir kun. Atkočius, keleriems metams iš
vykdamas iš Amerikos. Stovėdamas kongregacijos priešakyje 
per šešetą metų, jis ne tik kongregacijos narių tarpe įsigijo drau
gų, bet ir platesnėj visuomenėj laimėjo ir sau asmeniškų draugų, 
ir vienuolijai gerų bendradarbių bei rėmėjų. Su jų talka, su pro
vincijos tarybos pritarimu ir darbu, buvusis provinciolas tuos 
šešerius metus nepalieka tuščiais. Jie yra atžymėti gražiais dar
bais, kongregacijos sustiprėjimu, jos darbų praplėtimu.

Kalbant apie darbus, tenka priminti dienraščio “Draugo” 
ir kitų tėvų marijonų leidžiamų laikraščių perkėlimą iš senų, 
veik jau griūvančių patalpų, į naujas, erdvias ir moderniškas. 
Tai pareikalavo ne tik iniciatyvos, bet ir daug drąsos, nes šalia 
spaudos centro rūmų reikėjo pastatyti ir vienuolyną, kuriame 
galėtų gyventi spaudos darbą dirbą marijonai. Praplėstos ir žy
miai pertaisytos ir Marianapolio kolegijos patalpos, kas irgi ne
įvyko be rūpesčio ir pastangų. Padaryta pažangos ir kituose vie
nuolijos namuose bei srityse.

Bet nė Tėvas Atkočius, nė buvusi provincijos taryba tų nuo
pelnų nesisavina. Tai visos vienuolijos atlikti darbai, turint nuo
širdžią visuomenės paramą. Paskirtas ir naujas provinciolas 
^un. Jonas Jančius, MIC, ir naujoji provincijos taryba su nau
jais namų viršininkais bei kitais bendradarbiais, tuos darbus tęs 
toliau. Darbo bus daug ir sunkaus, nes nauji pastatai neišdygo 
savaime. Reikėjo stiprokai įsiskolinti. Bet naujoji vadovybė, per
ėmusi pareigas, šviesiomis viltimis žiūri ateitin. Ji atliks tai, 
kas pirmiausiai reiks atlikti ir naujiems darbams užsimos.

Daug kur pasikeitė vadovybės, bet nepasikeitė vienuolijos 
tikslai, nepasikeitė jos kilnioji misija — ir gyvu žodžiu, ir per 
spaudą, ir per mokyklą nešti Kristaus mokslą visur, ugdyti ir 
palaikyti lietuvybę išeivių ir jos vaikų tarpe.

‘Tėvai marijonai Jungtinėse Valstybėse (apie kitus kraštus 
mes čia nekalbame) dirba nuo 1913 metų. Pradėjo kukliai. Pra
dėjo misijomis ir talka parapijų klebonams. Pastebėjus jų kruopš 
tumą ir sugebėjimus, netrukus visuomenė ant jų pečių uždėjo 
eibes visokiausių darbų: ir dienraščio leidimą perimti, ir kitus 
laikraščius bei knygas spausdinti, ir misijų dirvos neapieisti, ir 
visą eilę parapijų vadovavimą perimti, ir augštesnias berniukams 
mokyklas steigti, joms vadovauti, mokytojus parūpinti ir, be to, 
Pietų Amerikai duoti kunigų misionierių.

Daug kartų keitėsi vadovybės, nes vienuolijose visur taip 
yra. Bet nė vienas postas, ar jis bus mažesnis ar didesnis, nėra 
surištas su paskiro vienuolio asmenine ambicija. Visi postai ly
giai svarbūs ir garbingi. Vieneriais metais vieni asmens juos už
ima, kitais kiti. Bet jos darbai eina pirmyn Bažnyčios ir mūsų 
tautos gerovei.

Sėkmės kun. V. Atkočiui, vykstančiam į Romą dirbti vyriau
sioje kongregacijos taryboje, dabartiniam provinciolui kun. Jo
nui Jančiui, taip pat visai provincijos tarybai, naujiems namų 
viršininkams bei jų bendradarbiams.

NE VIENA DUONA GYVENAMA
Jauno rusų rašytojo, Vladi

miro Dudinzevo, knyga “Ne 
vien duona gyvenama” buvo 
spausdinama “Novy Mir” žur
nale kaip tik tuo metu, kada 
komunistų partijos kongrese bu 
vr, pasmerkti Stalino metodai. 
Tame pačiame žurnale rašė ir 
Kostantinas Simonov, karštai 
reikalaudamas laisvės visiems 
Rusijos piliečiams, o ne vienam 
Chruščevui, pareikšti savo min
tis apie sovietinį režimą, ir ypa
tingu būdu intelektualams, ku
rie, kaip yra žinoma, buvo pir
mosios barbaro Zdanovo aukos.

Dudinzevo ir Simonovo drąsu
mas susilaukė atpildo: valdžios 
tylėjimas davė progą užbaigti 
knygą. Bet šis “atodrėkio” kli
matas po Stalino dingimo ir jo 
tironijos pasmerkimo buvo la
bai trumpas. Po Lenkijos ir 
Vengrijos sukilimų vėl buvo 
grįžta į senas smaugimo vėžes. 
Ir tie rankraščiai, kurie turėjo 
pasirodyti knygos formoje, bu
vo sulaikyti spaustuvėje. Aiš
ku,, ir “Pravdoje” pasipylė puo
limai ir smerkimai prieš Dudin- 
zevą.

Autorius buvo pakviestas į 
rašytojų draugijos susirinkimą, 
kuriame, po aštrios kritikos, bu 
vo pareikalauta, kad Dudinzevas 
prisipažintų suklydęs “naujosios 
sovietų visuomenės” aprašyme, 
ir kad savo raštus “ištaisytų”. 
Bet jaunasis rašytojas griežtai 
atsisakė tai padaryti. Tada, kas 
“naujoj sovietų visuomenėje” ne 
naujiena, pats Konstantinas Si- 
monovas, kuris ką tik gyrė ir 
pritarė, pradėjo žiauriai pulti 
Dudinzevą kaltindamas pikta 
valia.

Visa Dudinzevo “pikta valia” 
buvo tame, kad jis išdrįso ginti 
žmogaus teises ir laisvę prieš 
raudonąją tironiją, komunistinę 
vergiją. "Ne vien duona gyve
nama”, tai yra, ne vien stipen
dija, ne vien karjera, bet ir

APLEIDO LIGONINĘI I

Prezidentas D. Eisenhoweris ir jo žmona Baltuosiuose Rūmuose tuojau po to, kai p. Ei- 
senhower išėjo iš ligoninės. Dabar jie praleis savo atostogas Newport, R. I. (INS)

PALIKIME ŽENKLĄ, KAD 
LIETUVIŲ GYVENTA

Plačiau apsidairius savo gy
venamosios valstybės ribose, ne 
būtų sunku rasti visą eilę mies
tų, miestelių ar šiaip nedidelių 
vietovių, kurių pavadinimai at
liepia daug Europos miestų var
dų. Nesunku suprasti, kad to
kie vietovardžiai šiame konti
nente atsirado tik dėka susipra 

I tusių naujųjų ateivių, kurie ir 
i į naująjį krašta atvykę panoro 
1 turėti bent dalinį savo senųjų 
! tėvynių, gal gimtųjų vietų at
minimą. Tokiu būdu ir Jungti
nėse Valstybėse (taip pat ir Ka
nadoje) turime eiles Londonu, 
Oxfordų, Manchesterių, Berly
nu, Varšuvų, net Maskvų, jau 
nekalbant ir neminint visos ei-

draugiškumu, ir virš visko mei
le.

Toje knygoje aprašoma jau
nos rusų moters, jautrios sielos, 
Nadijos, istorija. Jos vyras 
Drosdovas, griežtas ir beširdis 
pareigūnas, turįs vienintelį ide
alą prasiskinti kelią į valstybės 
administraciją. Lopatkinas, ki
tas asmuo, išradėjas, dosnus 
ir gabus žmogus, priešinasi, ne
norėdamas tapti paprasta skait 
line, paprastu milžiniškos sovie
tų mašinos sraigteliu. Lopatki
nas, išradęs praktišką mecha
nizmą, norėjo duoti savo var
dą, bet valdžia nedavė leidimo. 
O kadangi jis užsispyrusiai prie
šinosi šiai neteisybei, tai tapo 
šlykščiausių persekiojimų objek 
tu. Tas pats Drosdovas, turįs 
šiltą vietą valdžios viršūnėje, 
reikalavo, kad ir Laptkinas bū
tų aklu komunizmo įrankiu.

Mums toli gyvenantiems ši 
knyga aiškiai perstato sociali
nį gyvenimą sovietų Rusijoj. Pa 
sipiktinimas Dudinzevo “pakly 
dimu” atkreipė užsienio rašyto
jų dėmesį. “Verlagder Sternbu- 
cher” leidykla Amburge papra
šė autoriaus sutikimo šią kny
gą išversti ir išleisti. Autorius 
sutiko, bet Sovietų valdžia griež 
tai užprotestavo. Tačiau vokie
čiai, žinodami, kad Rusija nėra 
pasirašiusi Berno sutarties, nu
statančios autoriaus teises, iš
vertė ir išleido. Tada, apstatyti 
sovietai, bandė užbėgti už akių, 
papirkdami kitas leidyklas, kad 
šios išleistų tą pačią knygą, bet 
jau ištaisytą pagal komunistinį 
kurpalį. Tokiu būdu išėjo dvi 
skirtingos to paties autoriaus 
knygos.

Kas dabar atsitiks su Vladi
miru Dudinzevu? Ar jis ką nors 
laimės ar bus nubaustas? Pa
ryžiaus laikraštyje "Le Monde” 
rašo Vercors, ką tik grįžęs iš 
Rusijos. Jis sako, kad jaunasis 
sovietų rašytojas, kurį buvo su-

AL. CIMANTAS
ko, nei kiek nesibaidydami vie
šai pademonstruoti savąjį ne
taktą ir neskonį, be savų Var
šuvų, Krokuvų ir kitų lenkiškų 
miestų vardų, naudoti ir amži
nosios mūsų sostinės Vilniaus 
vardą, žinoma, lenkiškuoju už
rašymu — Wilno. Šiandien, re
gis, gal ir nebūtų pakankamai 
galimybių bandyti perkrikštyti 
lietuviškais vardais vienus ar 
kitus miestus, užtat pastebimą 
visiškai sveika tendencija lietu
viškus vardus naudoti vasarna
mių, biznio-prekybos bendrovių 
pavadinimams vasaros stovyk
loms ir pan. Kanadoje, berods, 
net ištisos vasarvietės pavadi
namos “Dainavos”, “Palangos”

lės nesibaigiančių vardų, ku- ir pan. lietuviškais vardais. Gai- 
riuos kartu su savimi naujojonlla tik, kad svetimtautis nevi- 
žemėn atsivežė milaniečiai, dres sada žinos ką tie vardai reiš- 
deniečiai, rygiečiai ir t. t. ir t. t. j kia, ar kurios kalbos žodį repre-

Gaila tik, kad lietuviai, nors zentuoja. Todėl, gal vertėtų pa- 
kaikuriose vietovėse savo metu galvoti ir apie kiek kitokio po- 
ir sudarė neabejotiną dauguma būdžio, bet lietuviškos dvasios 
(eilė miestukų, Pennsylvanijo- vardus, kurie būtų kiekvienam 
je ir kt.), bet, kažkodėl, nerado jau iškart aiškūs, neabejotini.
reikalo ir vargiai ar dėjo pas
tangas įpiršti lietuviškąjį var
dą vienam ar kitam miestukui. 
Užtat, mūsų kaimynai lenkai, 
net perdideliu uolumu tai atli-

tikęs asmeniškai rašytojų su
važiavime, laikėsi nuošaliai ne
pratardamas žodžio, tartum nu
jausdamas didelę nelaimę, tą 
pačią nelaimę, kurios susilaukė 
neklaužados Izaokas Babel, Ko
ris Pilniak, Romanovas ir Za- 
niatinas. Jie dingo tragiškoje 
tyloje pagal Zdanovo sistemą.

Štai koks Rusijos rašytojų li
kimas! Jei rašai, tai rašyk me
luodamas ir girdamas komuniz
mą, arba visai nerašyk, nes ki
taip dingsi be žinios.

R. Mikalauskas

Kodėl, sakykime, atitinkamos 
vietos negalėtų būti pavadintos 
“Lithuanian Village”, “Lithua
nian Hills” (jei antrasis žodis 
būtų geras vietos apibūdini
mui) ir pan. Be to, reikėtų ne
išleisti iš akių visų galimybių, 
kur tik galima, amerikiniame 
ar kanadiniame žemėlapy įam
žinti stambesnius Lietuvos did
miesčius. Pirmoje eilėje, aišku, 
sostinę Vilnių, Kauną, Klaipė
dą, Šiaulius. Nesvarbu, kad tai 
galbūt iš pradžių tik kaimų te
būtų, zbet jei tokia vieta vėliau 
prasiplėštų, gautų savo atskirą 
pašto įstaigą, jau ir garantuota, 
kad vietovė bus pažymėta ir že
mėlapyje.

Taip pat labai svarbu bent 
dalinai atsverti lenkiškąjį įžū

lumą, Vilniaus vardu nesidro
vint apšaukti net ir tokias ap
raiškas, kur to mažiausiai gali
ma būtų tikėtis (lenkiškoji a- 
vantiūra pavadinant Vilniaus 
vardais vieną karališkos kana
diečių aviacijos junginį ir pan.). 
Taip pat, Vilniaus vardu veikia 
lenkų skautų dalys, Vilniaus 
vardu žadama pavadinti vieną 
lenkų jaunimo stovyklą Angli
joje ir taip, be galo, be pabai
gos. Tuo labiau mums yra skau 
du, kai į savo nešvarius darbus 
bendoma įtraukti net Vatika
nas. Turbūt visi dar prisimena 
pašto ženklų — su Aušros Var
tais, — išleidimą, kuris buvo 
įvykdytas grynai lenkiška ini
ciatyva. Laimei Romos lietuvių 
skubios intervencijos dėka (dau 
giausiai pasidarbavo lietuviai 
kunigai), lenkiškas darbelis išė
jo jų nenaudai, nes ne tik Itali
jos, bet ir nemaža dalis pasau
lio spaudos tuos ženklus priė
mė ne kaip lenkišką, bet lietuviš 
ką lietuviškų katalikiškų reika
lų reklamą.

šiuo metu yra labai aktualus 
ALRKF Jaunimo stovyklavietės 
vardo parinkimo klausimas. Bū 
tų gera, kad tie, nuo kurių tas 
vardas priklauso, turėtų prieš 
akis šio viršuje išdėstytas min- 
mintis. Pagaliau, ir kiti tautie
čiai šiuo klausimu gali turėti 
vertingus pasiūlymus, atskiras 
nuomones. Teikdami vardus gry 
nai lietuviškoms vietoms, ypač 
tokioms, kurios turi plačių ga
limybių plėstis ir išaugti iš da
bartinių rėmų, duokime tokius 
vardus, kurie ir ateities kartoms 
liudytų aDie lietuvius ir jau tuo 
pačiu paliktų aišku ir neištrina
mą ženklą', kad čia lietuvių bū
ta. Tas taip pat galiotų ir did
miesčių lietuviams, kurie turė
tų stengtis vieną kitą gatvę 
(miestai dabar taip plečiasi į 
pašalius, kuriamos naujos gat
vės) pavadinti grynai lietuvišku 
ar su Lietuva susijusiu vardu.

3SSSS*; JANIS KLIDZEJS

ROMANAS

VCRTt

(TĘSINYS)

Andrius atidarė langą į tą pusę, kur saulė teka 
ir ilgai žiūrėjo:

— Mariuk, Mariuk... Ką tu dabar veiki?
Marytė tikriausiai dar miegojo. Jis dvasios aki

mis matė, kad jos plaukai ant baltos pagalvės yra 
susilieję su siena, girdėjo, kaip čirškė kregždės darži
nėje po stogu, saulėtekį per sparų plyšius matydamas.

Abudu su Lipuru jie buvo likę gyventi pas Dan- 
ccrį. Kambarys, tiesa, buvo pereinamas, bet dėlto bu
vo galima šiaip taip išsiversti.

Patsai Danceris'dirbo gumos fabrike: “Kontinen
tas” ir pasakojo, kad gerai uždirbąs. Taip, jis čia tu
rėjo tokią kaip žmoną. Kažkokią kirpėją. Daili, gar
banuota, pudruota, dažyta ir nulakuota. Taip, ji su
gebėjo būti graži, linksma ir mandagi. Per kambarį 
ėjo kaip viesulas.

— Rita, nedūk! — ją dažnai sudrausdavo Dan- 
ceris.

— Ar tu. Meškiuk, šiandien esi druskos užval
gęs9 — ji atkirto. — Ar turėčiau sėdėti, kaip penkias- 
dešiintmetinė ragana? Eisime į kavinę ar kiną? Jei 
tu neisi, tai mea su ponu Rugajum..., su Andriumi!

Smegenų operacijoms
Billings ligoninėje, esančioje 

prie Chicagos universiteto, įtai
sytos specialios patalpos smege
nų chirurgijai. Jų įrengimas kai 
navo ketvirtadalį miliono dole
rių. Tų patalpų įrengimą finan
suoti padėjo Goldblatt Brolių 
Parduotuvių Tarnautojų Vėžio 
tyrimo fondas.

Jūs esate graži, mes tai žino
me; jūs jauna — tai tiesa; jūs 
turtinga — kas tai galėtų už
ginčyti?! Tačiau, kai jūs save 
giriate perdėtai, jūs nebeatro- 
dote nei turtinga, nei graži, nei 
jauna. —Martini

Koketė yra moteris be širdies, 
kuri daro kvailiu žmogų, netu
rintį galvos. —Umc Deluzy

ANGUS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų . perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Atliekame dldeliut lr ir'Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame 'Automobilių <ialia 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

Didžiulis Išpardavimas!

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

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

. Sto dMĘotio išpardavimo krautuvė atdara pirmad.
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai vak o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakarb.

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

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

Ir Antanas Danceris buvo nugalėtas. Abu jie nu
ėjo į kavinę. i

Iš darbo parėjęs, Andrius nusiprausė. Tada skaitė 
laikraščius ar kokią knygą ir mažai kur išėjo.

Tarsi velnias ją čia neštų, bet dažnai kaip tik tuo 
metu, kai Andrius nusirengė ir ėjo į lovą, Rita surado 
reikalą atsirasti jo kambaryje.

Taip ir šį vakarą. Jis stovėjo prie lango išsiren
gęs su maudymosi kostiumu. Ji darė duris. Vienu šuo
liu jis buvo lovoje ir traukė antklodę ant savęs.

— Koks jūs kuklus! Hi-hi! Nueikite prie Kišeže- 
rio ar nuvažiuokite į pajūrį, ten visi nuogi vaikšto ir 
nesigėdija.

Andrius tylėjo.
— Kodėl jūs kiekvieną vakarą sėdite namie? Ar 

nenuobodu? Aš taip, tai nusibaigčiau...
— Aš mėgstu taip, — taip jis.
— Savotiškas jūs esate, — taip ji.
— Rygoj juk yra tiek daug gražių mergaičių. 

Jūs toks jaunas, gražiai nuaugęs, simpatiškas... Išei
tų susipažinimas... Būtų linksmas gyvenimas...

Valandėlę tyla. Rita atsisėdo, tarsi pasirengda
ma ilgam pašnekesiui. Sukėlė koją ant kojos ir ją ju
dino, tarsi jos gražumą rodydama.

— Matote, ponia Danceriene, aš atvažiavau į Ry
gą kitais tikslais, — pagaliau sakė Andrius.

Rita koketiškai atmetė galvą.
— Nevadinkite manęs taip! Ponia Danceriene... 

ponia! Kokia ponia.
Aš nesu jokia ponia Danccrienė! Vadinkite pane

le Rita... Geriau, — paprasčiau — Rita.
Andrius sumišo, nesuprasdamas.
— Kaip?... Bet visdėlto... jūs čia...
— Žinau, ką norite sakyti. Hi, hi, hi! Oi jūs kaimo

naivumėlis mielasis... .
Rita pradėjo juoktis. Juokėsi ir juokėsi. Ilgai. Tar

si dėl pasiutusiai juokingo dalyko. Andrius pasijuto 
nesmagiai: nejaugi iš tikro jis buvo toks kvailas, kad 
čia Rygoje neišmanė nieko?

Ji pradėjo pašnekesį.
— Jūs manote, kad jei čia gyvename kartu, tai 

turime būti vedę, palaiminti ir pakrikštyti? Kvailys
tė! Mums tinka ir gyvename kartu, nepatiks — su
diev! Mūsų laikais vesti — beprotybė! Aš noriu būti 
nuo nieko nepriklausoma. Laisva. Ir jis yra laisvas. 
Galbūt, kai pasidarysim senesni, kvailesni, galbūt ta
da jau reikės apsivesti!

Andrius tylėjo. Pažiūrėjo į ją, tada nusisuko į šalį 
ir žiūrėjo į lubas.

— Kodėl jūs toks nekalbus? ,
— Taip sau.
— Galbūt jūs ten — savo šalyje lurite kokią mer

gaitę?
Tai buvo perdaug. Andrius jau norėjo pasakyti, 

kad eitų po velnių, bet sukando dantis ir nutylėjo.
— Jums nepatinka, kad aš taip klausiu?
— Taip, turiu.
— Graži? Tamsiaplaukė? Šviesiaplaukė?
— Gražesnė už visas, kurias Rygoje esu suspė

jęs, pamatyti.
— Taip? Bet jūs manote, kad ji jūsų lauks? Hi, 

hi! Jai bus kiti...
— Oi, aš pažįstu mergaites... Ar ji gali tikėti, kad 

jūs čia neturite? Ir taip ji pradės...
— Garbiniotoji, dažytoji gundytoja, Andrius 

suurzgė mintimi ir sujudėjo lovoje.

(Buj daugiau)
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DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MONOPOLIS SPORTINĖJE VEIKIOJE?
VYTAUTAS VALAITIS, Cicero, III.

Šiuo klausimu pasisakoma sąjno- vajaus susilaukti kontra-reakcijos.
ningai praėjus keliems mėnesiam 
po garsiai spaudoje nuskambėju
sių Pabaltiečių Kamuolio Žaidy
nių, įvykusių gegužės 18 d. Cleve
lande: autorius viliasi, kad laiko 
tėkmė bus praskaidrinusi galvose
ną, ir, pralaimėjimo apmaudui iš
blėsus, sugebėsime į visą reikalą 
pažvelgti objektyviau.

Kon»peticijos ir kaltininkai 
Čia dėstomoms mintims akstiną 

davę du atvejai: a) kai kuriuos^

Yra dar viena priežastis, autoriaus je, labai reikalinga. Nesipurtysi- 
nuomone, daug esmingesnė. 4 me ne santūrios nuveiktų darbų 

J ieškome: patyrusių sporto kritikos. Tik ne tokios kaip vie- 
darbuotojų nas prieš metus ar kiek “Sporto

Gryna tiesa, kad dalis tų, kurie Pasaulyje" pasirodęs ir R. Valai- 
šiandien sportinio darbo vežimą čio slapyvardžiu pasirašytas (be
traukia, neturi ilgų metų stažo je, mes ne giminės . . .) straips- 
nei didelio patyrimo. Tačiau bėda nis, kur J. Šoliūno pavardė buvo 
kitur: kiti, su stažu, kompetenci- įvairiai išlinksniuota bent kelioli- I 
ja ir patyrimu, dažnai atvejais už- ka kartų. Ne pagiežinės kritikos 
siima ne konstruktyviu darbu ar laukiame.
jaunųjų paruoša, bet greičiau lai- ralnn nirime knd ir RASK tas ' kūmo principas, o K. Babickui pa- k« žudančiu įrodinėiimu, kad pir- , , n’ tikime, kad ir r AbK tas 

daryta asmeniška skriauda prašosi mieji nesą kompetentingi! Ach, liki r’ak!‘lyie n««u«toe. Pabaltiečių Žai-| 
atitaisymo. ■ mei'.Savo laiku vienai ii

Sutiksime, kad ir pats FASK-tas [ niųjų buvo metam diskvalilikuo- /\zu‘o ■.„J.. 7 1
ir atskiri individai galėjo padary-1 tas’ tiŽ ‘ tai, kad laikraštyje parašė, s|X)r.tkinio^y^okp,^le. j

Teatleis man R. Babickas už jo 
pavardės suminėiima. Nesame ar
timi ne ideologiniu atžvilgiu, nė 
prisipažinsiu, dideli asmeniški drau 
gai. Šioje vietoje ginu jį todėl, kad 
anais perdėtais kaltinimais buvo 
pažeistas sportinio džentlemoniš- 
kumo principas, o R. Babickui pa-

laikraščių sporto skyriuose pakar-iU vienokių ar kitokių kląidų šven- esą, vyresnieji prie sportinio dar- 
. , . , . . . . I tę organizuojant. Tačiau lau hr> mažai i hpnriHidpnn. huve niflp-totinai keiti klausimai, ar tas iranas turėjo teisę rinktinę sudaryti, Y!en faktas>. katJ ,-^'SIV‘tas .... 

ar kitas galėjo būti tinklininkų . “ . Pirmuosius ledus, ko ankščiau 
treneriu, bendrai, ar anie buvę pa-1 kl.tl. nesugebejo padaryti, kad sten- 
kankamai kompetentingi fr kvalifi- *?81 ‘r, d!rbo- at**rka daluiai V18as 
kuoti, ir b) stačiai skrupulingas kI^Y^ls,Hklek 1U t •»
piritais badymo metodas tariamu,

u jau bo mažai i beprisidgdą, buvę dide- 
pralau- liais veikėjais tik tada, kai už tai'

algas gaudavo. ‘ Algų klausimas 
gan aštrus, ir čia nejudinsime. Tą i U 
nelemtą ir teisiniu atžvilgiu labai1 STATYBAI 
abejotiną diskvalifikaciją prisime
name todėl, kad vyresniosios 'kar-' IR NAMŲ' 
tos sportininkų, ir sporto veikėjų! PATAISYMUIk lpatintemaU nėrsTnauia Dar Drieš kurio idėjinio-kultūrinio darbo ras- paramos tikrai pasigendame, 

kelis metus nemaža kartėlio buvo111 talkininkų. Todėl juo keisčiau) Pastarųjų nekaltinsime. Daugu- PRISTATOM sukelta^ K pra^ spaude sZ? «kamba ^tinimai kaip “kokią ro-[ ma jų savo dalį sportiniam judė-,
p ’ .i H'-*- i ję yra suvaidinęs R. Babickas mu- ,jimui su kaupu yra atidavę ir jų »,soiaų Kušlųtiniais klausimais rašyti vienas ki

tas sportu besirūpinąs iš jauno
sios kartos žmonių. Tuomet su 
pasipiktinimu skelbta ir įrodinėta, 
esą, pastarieji nesą kompetentingi 
sportiniais klausimais rašyti. Ne
bandysime čia jieškoti tokios ak
cijos psichologinių motyvų. Vis
dėlto, laiko perspektyvoje jinai da
bar atrodo mažių mažiausiai netak
tiška, nes galėjo (gerai, jei taip 
neatsitiko!) sustabdyti sportinių 
veikėjų prieauglį iš jaunosios kar
tos tarpo. Nemėginsime taipgi čia

sų krepšinyje”, arba, “kas pažįsta poilsis užtarnautas. Tačiau lygiai 
tinklininką Bielskų?.” Atrodo, lyg neturėtume pageidauti kad tie, ku- 
sportinėje organizacijoje turėtume ne šiandien prie sportinio judė- 
tam tikrą monopolį, ir pro vartus jimo konstruktyviai neprisideda, 
negalima įeiti nė vienam, nežaidu- destruktyvia kritika jo neardytų, 
šiam prieš 10 or 20 metų krepšį- I Atgal i.š akligatvio ir viltys 
nio ar neturinčiam kito tolygaus
kompetencijos liudijimo.

Apie kurią laiko situaciją gi kal
bame? Negalima juk visko matuo
ti praeities mastu iš šaudyti to
kiom frazėm, a la “'kas iš krepši-

MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO.

ninku ji pažįsta? (Sporto Pašau
pastarųjų teisinti prieš kaltinimus, ,!s .’ ^F1., ’ • ' < %• j- 8 - ,
ioe iie neturėie Dakankamai teori-1kad kalbama aPie senojo avan- šiandien nuošird 
iių žinių ar didesnio stažo, nes g/rdo kre.PšijVnkus’ kurie, nors štai pagrindinė kompetencijos są- 
klausimas vra daueiau Drincioi- daug Pasididžiavimo mums šutei- lyga. Ne tik sportiniam judėjime,
nis: svarbu kad nStokota entu- kę dabar 1^,b®t.ir bet k™ kita™ organiza-
ziazmo ir sveikos iniciatyvos spor- nebežaidzia, bent dauguma. Greimam pasireiškime. Per darbą,, 
tiniais klausimais domėtis ir juos
analizuoti, o visa kita įgyjama juk 
ne iš karto.

1 bejotume, ar kaa iš ju pažįsta. da 
, Pavarclese leiskime “S. P.” redaktorių Br.

Šioku budu sudarytą slegiančią Keturakį, šiaip jau plačiau žinomą, 
nuotaiką tuomet savo atsitiktinu Tad-lazda turi du galus .... 
jumoru prasklaidė vienas kurjo- Privalu pastebėti, kad daugis nu- 
ziškas įvykis: buvo užsipultas (tur- j rodomų pralaimėjimo priežasčių,
būt, iš inercijos) vienas studentas, į norg jų būtų žymiai daugiau, yra mėj prisidės prie bendro darbo, 
kam esą drįsęs kalbėti sportiniais teįsingos: neįmanyta suorganzuo- Jų patirtis ir energija čia, apačio- 
klausimais kazkuname susirinki- ti pakankamai treniruočių, paskiri
me. Jumoras buvo tame jog paaiš- krepšininkai buvo blogoj kondici-

ateičiai
Kaip vienas bičiulis pasakytų, e- 

same akligatyje: niekas neveikia— 
negerai; kai veikia — vėl negerai: 
įžiūrima kompetencijos stoka. Tai
kas nustato kompetenciją? Kaip Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
išeitų iš akligatvio?. mą Teikiame Nemokamai.

buvo kitaip bet Raštinė atidara kasdien nuo 
nuoširdus noras dirbti-

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

» vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

tie, kurie dabar krepšinį aktyviai nors ir su pasitaikančiom klaidom, 
kultivuoja, manytume, bemaž vi- bus atsiektas patyrimas kaipo lai- 
si pažįsta R. Babicką, lygiai, kaip į das tolesniam vystymuisi.
ir tinklininkai Bielskų. Daugiau a- Todėl viliamės, kad nė Babickas, 

nė kiti, kai keno neaproboti, ne- 
pabūgs ateityje pasiimti bet kurių 
pareigų, kai bus reikalo. Drauge 
viliamės, kad tie, kurie iki šiol te- 
sišaudo iš laikraštinių augštumų, 
nusileis žemyn ir konkrečioj plot-

kėjo, kad be kompetencijos ‘atvi-1 joj( komanda suvažiavo nebalan 
rais apivarais (citata iš atmin- guotos godėties. Visdėlto, būtų na- 
ties) tariamas studentas buvęs tik-, jvu mūsų sąlygose dėl to kaltinti 
rumoje vienas iš mūsų žinomesnių vieną žmogų.’ Lygiai būtų naivu 
kultūrininkų-yeikėjų. Atseit, gry- atitaisinėti visus priekaištus jam, 
nas neapsižiūrėjimas: skirtinga kurie, angliškai tariant, “nelaiko
raidė šiaip jau labai panašiose pa 
vardėse. Atpasakojome šį epizodą 
tam, kad parodyti, kaip toli anoji 
kompetencijų jieškojimo akcija kai 
ką buvo nuvedusi.
, Atpirkimo ožiai ir dar kai kas 

Kompetencijos klausimas vėl iš
kilo po nesėkmingai lietuviams už
sibaigusių vadinamųjų Pabaltiečių 
Žaidynių. Pralaimėjimo analizavi-

vandens”. Tikslumo deliai, čia su- 
stosimės tik prie vieno ir gal pačio 
didžiausio: kad Babickas atsakin
gas už tai, jog sukvietęs netinka
mos sudėties — poziciniai blogai 
balansuotą rinktinę. Pasiteiravus I 
pas rengėjus, paaiškėjo, jog buve 
kviesti du centrai, penki gynikai, 
ir šeši puolikai. Gi kad dalis žai
dėjų, neturėdami pakankamai pa-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap- 
dranda. Pigos ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
S047 W. «7th PI., Chicago.

UL VVAlbrook 5-8063

me pirmąją vietą užėmė grasančiai reigos jausmo ar dėl kitų priežas- 
kyląs klausimas: kas 'kaltas, gi to- čių visai neatvažiavo, vargu gali 
kį suradus, gyvai įrodinėta jo kom I ma kaltinti R. Babicką ar bet ką.
petencijos neturėjimas. Vietoj jieš- 
kojus esminių nesėkmės priežas
čių, tokiu būdu buvo atrastas vie
nas kitas atpirkimo ožys, kuriam 
kliuvo ištisi paragrafai.

Jei dėl vienokių ar kitokių or-

Kalta daugiau bendroji mūsų spor 
tinė atmosfera, apie kurią čia ir 
kalbėsime.

Esminių priežasčių bejieškant .
Paklauskime, kodėl visas mūsų 

sportinis judėjimas vos vegetuo.-
ganizacinių klaidų žaidynes ren- ja, nespėja žygiuoti drauge su ki- 
giant buvo galima pakaltinti visą tomis kultūrinio gyvenimo apraiš- 
FASK-tą in corpore, kaipo tiesio- komis? Kodėl stokojame organiza- 
giniai už žaidynių pravedimą at- cinės drausmės, kodėl į tas pačias 
sakingą (jei iš viso mūsų sąlygo- žaidynes Clevelande nepavyko su
miš kaltinimai būtų vietoje), tai traukti daugiau nei saujelės žiū- 
gan keistai atrodė, kai kaltininkai rovų? Tų “kodėl” dar būtų bega- 
susirado sau atpirkimo ožį R. Ba- lės. Pasiteisinimui standartinių 
bicko asmenyje. Nejaugi neturėta priežasčių turime, tačiau būtų se- 
drąsos ir tulžies išliejimui pasirink na pasaika kalbėti apie sumateria- 1 
tas vienas asmuo, be didesnio pa- Įėjimą, nedėkingą aplinką ir t.t.

SKIP’S sIr V ICE 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
SEPTKMBhR KlIGSFJO 5, 6. 7 d. d.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.39
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

IMPORTUI MADIERA WINE
Medium sweet Fifth $2.69

IMPORTED CANADLAN »
WHISKEY Fifth $3.98

FLORA DELLE ALPI CORDIAL $6.29

CURACAO LIQUEIJR Fifth $3-59

WURZBUROER IMPORTED BEER
Case of 24 bottles Case $7.50

SUSIDŪRĖ

Argentinos valdžios sluoksniai praneša, jog maždaug 100 
asmenų dingo be žinios susidūrimo metu Argentinos laivo 
SS. Cuidad Buenos Aires su S.S. Mormasurf. (INS)

Ketvirtadienis, rugsėjo 5, 1957
.ui — • —
Literatūra yra genijaus in

vestavimas, iš kurio nuošimčiai 
plaukia per visus busimuosius 
laikus. —J. Burroughs

VIKTORO K O 1 1 UOS 
Lietuvlšk gazolino stotis Ir auto

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8 WESTERN AVB. PR 8-8633

I trylikos laivų vienu metu. Tas 
Jurų uostas Chicagos centre planas pareikalautų apie $37,

I Chicagos meras Daley patie- 
1 kė svarstymui planą, kuriuo bū
tų įrengtas jūrų laivų uostas 
prie pat Chicagos centro, kur 
įteka Chicagos upė į ežerą. Ten 
būtų įruošta vietos pakrovimui

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI (RODO, KAD VIRŠ 3,000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIĄ 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT’ Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 Vš" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga .. . V2'' 
gazo vamzdžio sujungi-
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

PATtNTttl AUTOMATIC

GAS HEATERS
GAZO NAMŲ KROSNYS

¥ A I II A TIFIfKAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftL * “ 1 W “ 1
KAD SIEGLER PATSAI APMOKA ŽEMA TIK .

SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!
$149 50

•FURNITUReeCARPETING’APPlIANCeS’lIlEVlSlOM
1800-02 W LA 1-7771,2,3,4

500,000. Federalinė vyriausybė 
duotų $14,000, likusią sumą tu
rėtų parūpinti miestas. Tą pro
jektą paruošė New Yorko inži
nierių firma, kurią šiam darbui 
meras užangažavo gruodžio 
mėn. pabaigoje. Klausimas da
rosi aktualus, kadangi paruo
šus Šv. Lauryno upę ir didžiuo
sius ežerus, jūrų laivai neužilgo 
pradės plaukioti į Chicagą.

NL’O UZSISENRJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ 

h ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

kTVIRŲ ir skaudžių žaizdų 
'utgąll ramiai Bčilštl lr naktimis 

. niegotl n«n )<j uželemšlueloe ž&ltdue 
| nlež8jim«i ir skau ’SJimą senų atvl 
i ru ir skaudžių žalždų uždekite 

t EOUIZl Ointment Joe gydymo 
vpatbyes palengvinę jusu ekaudfljt- 
ina lr galėsite ramiai Miegoti nak
tį Vartokite lą tapgi nuo Bkau- 
tžlų nudegimų Jl taipgi pašalina 
iiležBJlmg ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS Taipgi pašalina perššjlmų. llgoe 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, eu- 
stabdo džiovinimą odoe lr perplyšimą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančioe suskllslos odoe dedlr- 
vlnių, odos išbfirimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus IšbBrlmas nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos ligų Ij«
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct.. $1 26, lr $S .50.
Pirkite valsttnšseChl- 
-?agoj tr apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc.. Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
■ •higan arba rašyki
te 1 r atsiųskite -Mo
ney order 1

LEGULO, Department D- 
5618 VV . Eddy SU Chicago 34, Ui,

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
H* 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 VVEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

J

JON laiiiiiid KAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47tK Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

lAes 

mokame

^ugštą

0įvideodą

PEk 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

tENDROVt

4038 Archer Ivenuo t«i. LA3-67T* 

august saloukas Pt»<i<i

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

./?

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Tėlefonaa — FRontier 6 1882

Pradėkit Taupyt Šianilien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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TIK LIETUVIŲ NAMUOSE GALĖSI SAVO PRIETELIŲ 
SUSITIKTI. TAI) NEUŽMIRŠK REMTI JŲ STATYBĄ!

LIETI VIEKAS M>I)IS

Jaunimo stovykloje prie Man- 
chester, Mich., skamba lietuviš
ka daina ir lietuviškas žodis. 
Jaunimas, augąs svetimos kul
tūros įtakoje, č;a atsigaivina lie 
tuviškumo srovėie, tarsi gim
tųjų laukų šaltinyic. Slenka mie
losios vasaros dieno? įr keičia
si stovyklautoji) veidai, tačiau 
visuomet pasilieka ta pati lietu-

IJfrDNA MIRTIS
Prieš apie du mėnesius vieno

je Detroito ligoninėje mirė My
kolas Ramanauskas, kilęs iš 
Klausučių km., Biržų apskr. Jo 
žmona mirė bolševikų kalėjime 
Lietuvoje, o mažamečiai vaiku
čiai bolševikų suimti ir patal
pinti mažamečių nusikaltėlių 
įstaigon “perauklėti”.

Amerikoje a. a. Mykolas bu
vo vienišas ir, kadangi sirgulia
vo, o taip pat siuntinėjo siunti
nėlius Lietuvon vaikučius parem 
ti, tai mirus nerasta pas jį jo
kių lėšų laidotuvėms. Jo kūnui 
grėsė būti sunaikintam ar ati
duotam studentų-medikų ana- 
tomikuman.

Lietuvių B-nės Detroito sky
riaus v-ba visą reikalą perėmė 
ir a. a. Mykolą bendra tvarka 
palaidojo kapinėse. Kapo foto

gose ir medžių pavėsyje, visi sn 
sirinko į stovyklos slėnį pasižiū
rėti Detroito studentų ateitinin
kų draugovės atliekamo monta
žo, kurį paruošė Pranas Zaran
ka. Jis pastebėjo, kad šiandie
ną lietuviškas žodis neretai už 
lietuviškų lūpų yra tapęs nelais- 
viu. Vaizdelyje matėme, kaip lie
tuviškas žodis skambėjo prie 
senovės lietuvių aukuro iš vai- j
dilučių lūpų, vaidilų apdainuo-1 ......
tas, pasigestas kunigaikščių ras ?v?s,aJ vihoiaot. jaunimą

A'-4ualios temos taip pat buvo 
nagrinėjamos diskusiniuose bū
reliuose.

Meninėje srityje pasirodė New 
nuotrauka ir velionies smulkūs Yorko draugovė, pastatydama 
daiktai bus persiųsti Lietuvon vaidinimą. Visus graudino Det- 
našlaičiams. roito draugovės montažas “Lie-

Apie šį skaudų įvykį lietuvių tuviškas žodis , parašytas Pr. 
visuomenė buvo skubos keliu pa Zarankos.
informuota per radiją ir papra- Pirmadienį buvo pirmoji aka- 
šyta aukų laidotuvių išlaidoms, deminio jaunimo organizacijų su 

Su gilia pagarba tenka konsta siartinimo diena. Skautų Aka- 
tuoti, kad šį reikalą suprato ir demikų sąjūdį atstovavo D. Tal- 
širdin paėmė beveik išimtinai lat-Kelpšaitė ir V. Germanas, 
senos kartos išeiviai ir suauko- kirt. Studentų Santarą — S. Ši- 
jo beveik pusę laidotuvių išlai- mo.iūnas ir Z. Rekašius, studen- 
dų. Į kapines velionį palydėjo tos ateitininkus — dr. V. Vy- 
apie 40 geros valios lietuvių ir gantas ir A. Barzdukas. Per po
vei beveik visi senosios kartos sėdžiug pateiktos diskusijos bu- 
išeiviai. 'VG skirtos jaunimo organizacijų

Atsisveikinimo žodį tarė v- dav artimesnių ryšių išvysty- 
bos narys A. Juška. Tokio vie- m,u

lj, o kiti organizavo komandas 
ii narsiai kovojo su tinklinio 
sviediniu sporto aikštėje. Po šio 
’aisvalaikio komendantui ilgai 
pietums šaukti nereikėjo, nes 
kiekvienas atsinešė po didelį a- 
petitą, kurį pasotino Putnamo 
seselių skaniai pagamintais pie
tumis.

Kitomis dienomis buvo skai
tytos šios paskaitos: “Kristaus 
pavyzdys ateitininko gyvenime: 
koks ateitininkas yra ir koks 
turėtų būti” — skaitė R. Kriau
čiūnas; “Ateitininkai ir Lietu
vių Studentų sąjunga” — V.
Kleiza; “Katalikiškosios akcijos 
ir krikščioniškosios politikos Į sekh.adienio vakarą stovyklavęs 
/eiklus plotai” — dr. V. Vilimas, jauninas ir dalis svečių buvo

tuose, bet gyvas lietuviškoje sie 
loję iškyla į spaude ir su pir
mąja knyga -— Mažvydo kate
kizmu, su “Aušra” ir "Varpu”, 
knygnešių bei motinos vargo mo 
kyk’- je ginamas nuo rusifika
cijos. pasiekia savo ir savo kraš 
t<. laisvę, k^ip tas lietuviškas 
žodis dinamiškai skamba lais
vosios Lietuvos spaudoje ir kaip 
partizanų dainoje drebina pa
vergtojo širdį. Publika sekė vaiz 
dtlį atsidėjusi ir jį atlikusiems 
bei suruošusiems
paplojo.

Pasibaigus montažui tą patį

poilsiui ir dvasiniam atsinauji
nimui.

GAUSIAI STOVYKLAUJA

šešių grupių iš didesnių Ameri
kos vietovių gražiai pasižymėjo 
laimėdami dovanų. Tikimės, kad 
ji nepašykštės spaudai žinių 
apie sevo stovyklavimą, nes jau 
nimo veikla yra įdomi, visiems.

TRYS DIDELI 
IŠVAŽIAVIMAI

Per tris ateinančius ^ekmadie 
rius įvyks didelės gegužinės-pik 
nikai. Pirmoji rugsėjo 8 d. ruo
šiama New Liberty parke, ant
roji - rugsėjo mėn. 15 d. Beech 
Nut Grove darže ir trečioji — 
rugsėjo mėn. 22 d. tame pat

Paskutinį savaitgalį suplau- darže. Visos žada būti įvairios 
kė labai daug jaunimo. Visą sa- ir įdomios. Pirmoji ruošiama 
vaite stovyklavo Detroito skau- LB Detroito apylinkės, antroji 
tės vadovaujamos Aldonos Ras — Lietuvos Dukterų ir Lithua- 
tenvtės ir Detroito skautų “Min

triukšmingai

tano parapijos bažnyčioje buvo nj, tautos šventė. Tą dieną Lic
atnašaujamos šv. mišios už mi
rusius ir žuvusius korporacijos 
narius. Pamaldose dalyvavo ne- 
olituanai su savo vėliava.

ŠILUVOS ATLAIDAI IR 
TAUTOS ŠVENTE

Rugsėjo mėn. 8 d., sekmadie-

tuvoje, Šiluvoje bei kitose vie
tose, buvo iškilmingai švenčia
ma Švč. Marijos gimimo šventė. 
Amerikoje irgi stengiamasi šis 
paprotys atgaivinti. *

nian Melodies ir trečioji — šv. I r,yt^ab|n . 
daueo” draugovė vadovaujama! Antano parapijos.

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
6837 W. Vernor Hwy, 

Detroit 9, Mich.
(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-Š 
vai. vak. Seštad. 10-2 p. p. Trečiad.

nišo asmens mirtis pirmą kartą 
pasitaikė Detroite, bet ar tai ir 
tebus vienintelė? Turint galvo
je, kad iš tėvynės pabėgo daug

Rugsėjo mėn. 7 d. įvyks vi
suotinis SAS suvažiavimas sto
vyklavietėje. Vakare bus meno- 
literatūros vakaras 7 v. v. Det-

pavienių asmenų ir negausingų roite, Ispanų salėje (25-ta ir 
Vernon). Programą atliks: N.

3ii' :,inkę į stovyklos salę išklau 
syti dr. V. Viliamo paskaitos. Po 
paskaitos įvyko šokiai.

MŪSŲ NUOŠIRDI PADĖKA
Ruošiant Katalikų Federaci

jos Jaunimo stovyklos koplyčią, 
susilaukta iš visų, į kuriuos bu
vo kreiptasi, graži pagalba au
komis ir darbu. Tiems mūsų ge
radariams mes esame dėkingi, 
tikėdamiesi, kad jų mintis mū
sų jaunimui paruošti kuo gra
žiausi altorių ir Dievui patiko. 
Mes nuoširdžiai dėkojame:

1) 'St. Margaret Mary’s pa
rapijos klebonui kun. Joseph M. 
Conroy, paaukojusiam naują ci- 
bjrium (komuninę) 75 dol. ver
tės.

2) Padirbusiam labai gražų 
altorių, bet norinčiam pasilikti 
nežinomu. Perkant tokį altorių 
būtų kainavę 320 dol.

3) Šeimų klubas per p. Medo- 
nienę sumokėjo už 4 liktorius 
60 dol.

41 Louis ir Marie Adomaičiai
šeimų, tad tokių ar panašių at
sitikimų gali pasikartoti daž
niau.

Ar nėra visų mūsų pareiga a- 
teiti pagalbon lietuviškosios vi
suomenės nariui (mirusiam ar 
gyvam), kada jis būtinai ir ne
atidėliojant reikalingas? Ar ne- 
sijausim kiekvienas mūsų žy
miai saugiau ir rąmiau, kada ži- 
roa'm, kad būtinumo atveju lie
tuviška širdis supras ir parems?

Skyriaus valdyba galvoja, 
kad daug kas radijo pranešimo 
negirdėjo, tad per šias eilutes

vernon;. urogramą aums. ^••gumokėjo už Missal stand i0 
Ambrazaite, A. Gaigalaite, A. Į *

Justino Kirvelaičio. Rugsėjo 
mėn. 28 d. suvažiavo studentai 
ateitininkai iš tolimiausių pla
čiosios Amerikos kampų, virš 
120 žmonių.

SKAUTIŠKOS STOVYKLOS
Detroito skautės savo stovyk 

lą buvo įkūrusios slėnyje prie 
Spyglio ežero, gi skautai “min- 
daugėnai” stovykla pasistatė 
k3lne. Net savo atskiras virtu
ves turėjo. Atvykusias skautes 
ir skautus pasitikęs lietus jų 
nuotaikos nesugadino, tik pa- 

į spartino palapinių statvmą. Vi- 
j si buvo gerame ūpe. Buvo pra
eita patyrimo ir specialybių pro 
gramos, berniukai turėjo eilę 
pokalbių tėvynės pažinimo klau
simais, o mergaitės turėjo tris 
paskaitas, kurias skaitė seselė 
Paulė. L. Griškelytė ir ponia 
Pečiūrienė. Vakarais turėdavo 
atskirus arba bendrus laužus. 
Taip pat turėjo naktinius prati- 
mus-žaidimus. Skautukai viena
me žygyje pavogė sesių kakla
raiščius, kuriuos sesės, norėda
mos atgauti, turėjo išnešioti lau 
ko paštą. Atlikusios šį žygį mer 
gaitės skautukų buvo pavaišin
tos karšta arbata. Žinoma, ne
liko skolingos skautės. Jos ir
gi turėjo “belaisvių”, praradu
sių kaklaraiščius, kuriuos ber
niukai išsipirko kepdami blynus.

Stovyklavo 29 skautės ir 22 
skautukai. Skautiškąjį jaunimą

VInewood 2-0229 
namu: LCzon 4-8961

NEOI.ITUANAI DETROITE jgjgu „orite pirkti arba parduoti 
Korporacija “Neo Lituania”' namus, sklypus Siergardenus — 

š. m. rugpjūčio mėn. 31 d. su- alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
sirinko į Detroitą savo sąskry-
džiui. Tą pači ądieną įvyko jų |
balius “Tuller” viešbuty, o kitą 
dieną sekmadienį, 11 vai. Šv. An

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIK-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

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

atstovą
VLA DĄ BARAUSKĄ

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

ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
įkyrius ir sėkmingiausiai patar
usius ssvo klijentams___________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 W«i Grand Boulevard

or Shady Lane Detroit 16. Michigat, 
Namų telef. VI 1-7970 

i “irm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir ieit. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6185 

UE.NERA1 CONTRACTOR 
Atlieka įvairina statybos, patalsy 

tno lr pertaisymo darbus — staliniu 
kyatfte cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo lr dekoravimo 
atskirų kambarių bei butų įrengimas 
>e.etoar«er Ir skiepuose.

Skaitykite "Draugi”!

Remkite dien. Draugą!
Perkant ar parduodant namus 

ir apdraudžiant turtą 
Jums patarnaus

VLADAS N.SELENIS
narys United Northwestera 

Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE4-6621 
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,
ALGIRDĄ NAKĄ
J. L. Sullivan ReaJty atstovą 

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

namų — YVE 3-3192

CK><XK><XXX><XX>O<XXXXXXXXXXXX>

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

5705 W. Vernor Hwy., Detroit », 
Mieži. Tel. Vlneuood 1-27S8

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantieins į užjūrį vaistus. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
ooooooooooooooooooooooeooa

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ir penkt. 10—12, 
2—5. 6— ti. Antradien. 10—12, 2—5. 
.šeštad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo
cycles

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

16756 Lesure — Detroit 27. 
Miohicae

Karaša, M. Motiekaitis, I. Ni- 
kolskytė, D. Papievytė, P. Za
ranka ir A. Žemaitaitis. Stovyk
lautojai kviečia visą lietuvišką
ją visuomenę atsilankyti į šį va
karą.

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 8 
d., įvyks iškilmingas stovyklos 
uždarymas-posėdis, kuriuo me
tu bus paminėta Palangos reor- 
gamzacinės konferencijos 30 m. 
sukaktis. Dr. A. Damušis skai
tys paskaitą “Reorganizacinės

5) Kun. K. Butkui paaukoju- rtovykloae aplankė svečiai ir 
šiam albą ir stulą. da'y'av0

apeliuoja į kiekvieną lietuvišką konferencijos dvasia šių dienų
širaį ir prašo šį reikalą parem
ti vienkartine auka. Iš savo pu
sės skyriaus valdyba užtikrina, 
kad atveju, jei liks laidotuvių 
išia’das padengus likutis, jo ne- 
paraudosim betkokiems kultūri
niams reikalams, o įnešim atski
rs n fondan, išimtinai naudoti
nam tik į sunkią nelaimę lietu
viui patekus.

Aukas prašome įteikti p. p. 
Patalausko ar Paužos parduo
tuvėse arba betkuriam skyriaus 
vak ybos nariui.

Vajui pasibaigus rinkliavos 
ir išlaidų apyskaita bus paskelb 
ta spaudoje. S. S.

STUD. AKŲ VASAROS 
STOVYKLA

/ Šių metų studentų ateitinin
kų vasaros stovyklautojus pri
glaudė Spyglio ežerėlio pakran
tės. Jau trečiadienį, rugpjūčio 
mėn. 28 d., pradėjo rinktis sto
vyklautojai iš visų Jungt. Ame
rikos kampų į gražiąją ALRKF 
stovyklavietę, Manchester, Mich 
Nors čia atvažiavę rado šaltą 
orą ir apsiniaukusį dangų, jų 
^tsivežta giedri nuotaika priver
tė saulutę nusišypsoti.

Stovykla oficialiai atidaryta 
ketvirtadienį su vėliavos pakė
limu. Nuolatinių stovyklautojui 
užs registravo daugiau šimto, o 
per Darbo dienos savaitgalį prie 
Stalų buvo matyti arti’ dvejų L 
šimtų linksmų studentiškų vei
dų.

Pirmos dienos paskaitą skai
tė Chicagos draugovės sekreto- 
nus A. Liulevičius tema—“Kris 
taus pavyzdys proto amatininko 
gyvenime”. Po gyvų diskusijų 
vieni skubėjo maudytis į Spyg-fl

Studentų Ateitininkų Sąjungo
je.” Minėjimo pradžia yra 10:00 
vai. ryto. Pranešame Detroito 
lietuviškajai visuomenei, kad dėl 
šios priežasties 11 vai. šv. mišių 
stovyklavietėje nebus. Visuome
nė yra kviečiama šiame posėdy
je dalyvauti. Giedrė Kizlauskaitė

MONTAŽAS

6) Kun. V. Paulauskui už ai-1 
toriaus įrengimą.

7) Nekalto Prasidėjimo sese
lėms už taip gražų altoriaus 
uždangalo paruošimą ir pasko
linimą reikalingų drabužių šv. 
mišioms.

8) Dr. B. Gruzdienė aukojo 
2 gražias gėlėms vazas, varpelį 
ir divoną prie altoriaus.

9) Lietuvos Dukterų draugi
jos valdyba, kurios pirmininkė 
yra P. Bandzienė, sutiko surink 
ti aukų apmokėti už 2 išpažin
tiems klausyti klausyklas ir pul
pitą 98 dol.
Katalikų Feder. Jaunimo St-Ios 

Globos komitetas 
STUDENTŲ ATEITININKŲ 

KONCERTAS
šeštadienį, š. m. rugsėjo mėn.

JUROS SKAUTAI GRĮŽO
Šį savaitgalį grįžo jūros skau

tai iš savo stovyklos Custer, 
Mich. Detroitiškiai tarpe kitų

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Dl.

TOvvnhall 3*6670 
BIshop 2-3429

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. TVAlbrook 6-7670 ir 
Olbson 8-4938

ANTANAS LIGUTIS, sav.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad tanpyti apdraustose Tanpymo Ir SkoŲntmo Bendrovėse yn 
saogn ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių lr sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Pradedančius stovyklauti stu 1 7 d., įvyks studentų ateitininkų 
denius ateitininkus pasitiko nuo koncertas buv. lietuvių svetai- 
stabiai gražus oras. Karšta die- nėję prie Vernor ir 25 gatvės 
na iš Detroito paviliojo nemaža kampo. Pradžia — 7 vai. vaka- 
svečių. Atsigaivinę ežero ban- re. St. G-kas

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

’ Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS 0 LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,____________ Chicago 8. Iii

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN?"
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, nt, tel. TO 3-8131-32

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

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai. Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

PERKRAUSTAU
B A I. 1) i; s 

Vietojo ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W 91st St., Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravl- 
mo 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 lr 
kt. Turime visus draudimus.

7144 8. SACRAMENTO AV.
ToL PRospeet 8-2215

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
. (Ineorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2565 WE8T 47th STREET LAfayelte 8-1083

B. R. Pletldotvicz, prez.; E. R. Pletkletvicz, sekr. kr advokatas
Mokame aukMua dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame Ir perkame 

valsty Ma bonoa. Taupytojams patarnavimai nemokamai

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki 810,000.

Darbo valandoa: pirmad. lr ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5: treč. uidaryta. o Oeit nuo 9 iki vidurdienio.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE
Remiantis Cbicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taopinioa pas mos gaosite ns tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltai, nš karinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagos Savings Bendrovės Įstaiga yra viena ii gra
ši anai ai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pašto.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtas 821,000,000.00.

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

• Atdara: pirmadienį nno 12 (ld 8, antradienį Ir penktadieni ano 9 Iki 4, ketvirtadieni ano 9 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, e šeštadienį ano 9 lld t valandoa po pietą.

fi

I
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fl D1KNRASTIS DRAUGAS. PTIK'AGO, FLLINOTS Ketvirtadienis, rugsėjo 5, 1957

Mergaites, megusios 
pasivėžinti

Policija, kuri tiria nužudymą 
Judith May Andersen, kurios 
supjaustytas lavonas buvo ras
tas nuskandintas metalinėse dė
žėse Chicagoje, nustatė, kad ne
laimingoji, o taipgi ir jos drau
gė Terry Johnson, 15 m. am
žiaus, nemažiau kaip tris kartus 
buvo išvažiavusios pasivėžinti 
su vyrais. Du kartu jos buvo i 
išvažiavusios tą savaitę prieš į 
nužudymą. Vienas iš tų vyYų, 
kuriuos nurodė nužudytosios 
draugė, prisipažino jas vėžinęs.
Jo pavardė Harry Maran, 19 m. 
amžiaus. Jis jas apvežęs auto- 
mdbiliu, paskiau paėmęs j savo 
butą, kur jos klausiusios rekor
dų muzikos. Policija jį ištardė 
ir paleido, įsitikinusi, kad jis 
neturįs ryšio su nužudymu.

Galima pakritikuoti merą i
Šią savaitę į keturioliką vie- i 

tų, daugiausiai šiaurinėje Chi
cagos dalyje, bus paleista ma
šina su specialiais tarnautojais, 
kurie priiminės skundus prieš 
miesto administraciją, išklausys 
piliečių sumanymų apie reikia
mus pagerinimus, duos prašo
mų informacijų. Daugiausiai tai 
bus daroma šiaurinėje Chicagos 
dalyje, o vėliau — ir kitur.

LINKSMIAU
Apie skylėtas skyles tilte
Iš Ukmergės rajono, reporteris

Alf. Minevičius, raportuoja: “Sta- Svarbiausios dvi šių dienų 
lino vardo kolūkio ribose yra til- gyvenimo problemos yra tos: 
Sk^^^pi^Se^ g?: P-brangus pragyvenimas, ir 

ventojų, vidurinės mokyklos mo- perpigus žmogaus gyvenimas, 
kinių.

“Tačiau tiltu naudotis pavojin
ga — jame daugiau skylių, negu 
lentų. Šį tiltą kolūkis 1955 m. per
ėmė iš rajono pramkombinato. Nuo 
tos dienos kolūkio valdyba nesu
gebėjo ant tilto padėti nė vienos 
lentos, nors lentpjūvė yra pašonė
je. Žmonėms priseina keliauti ap
link mylią, kad nepatektų tiesiog į 
skylę’’.

Iš savo pusės mums norėtųsi pri
durti: nieko nepadarysi, drg. Mi- 
nevičiau, juk ir pat žinai, kas li
ko iš Stalino ir jo vardo, tas pats 
atsitiko, matyt, ir su Stalino var
do kolūkio tiltu . . .

Brooklyne, N. Y., sunkvežimio buvo sužeistas šis šune
lis; čia jis yra matomas savo šeimininko, 6 m. amžiaus, ran
kose po aptvarstymo. Jam buvo padarytos kraujo trans- 
fūzijos. (INS)

čioje Geležinkelio mokyklos val
gykloje maistas geresnis. O kodėl 
pas mus kitaip?

Trumpai suvedę valgyklos “dar
bo“ rezultatuą, tikimės, kad dau
giau nebeteks raportuoti apie šiuos 
trukumus.

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 

studentai

MISCELI^ANEOUS

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas BRONIUS MOCKE- 

i LIONAS, gyvenęs Šakių apskr.,
, Paluobių vals., Patamošupių kaime.
Jieškomas giminių iš Lietuvos. Pra i «. ų u., ll—s, gar., did. skl. gi 7.00(1

CLASSIFIED AND HELP W A N T E h ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

šom atsiliepti ar žinantieji praneš- 
j ti šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90
Stanley Avė., Hamilton, Ont. Ca- 

' nada.

Marija Beialauskaitė .jieško Adol
fo Venclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresas: M. Bislcrtvska, Nowa Sol, 

' wo,jew. Zielonoyorskie ui. Koseiuszki,
1 N r. 13, M. 3, Poland.

Jieškomas PETRAS KAZLAU-' 
• SKAS, s. Jono ir Agotos Naraus-
kaites, gim. Gutaučių km., Dau- 

! gailių parap., buvusiam Utenos ap- 
1 skr, — jieško matina Agota. Kaz- 
| lauskienė. Jį patį arba kas ką nors 
žino apie jį prašom pranešti šiuo 

adresu: Agota Kazlauskienė, Gu- i
taučių km. Antalieptis pšt., Duse
tų rajonas, Lithuania.

Jieškcma ZOFIJA JAKIENfi- 
NS - VARENECKAITfi, duktė Jo
no, gim. Salako miestely, buvusia
me Zarasų apskr. Iki šio karo 
mokytojavusi Kretingoj. Prašo at
siliepti jos žinomoji Elzbieta. Ad-

Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. r0s.922.000 
Mūr. 2 imi & k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. 911,000 
Mūr. nam. 2 |Mi 5 k. Ir 2 bels. 924,200 
.Mūr. 2 po 6 k. 2 aut. gar. 920,000 
Mūr. naujus 3 erd. mieg. 922,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. 00 St. HK. 4-8202

Pnefi pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypas ar ūkias 
atlankykite mns.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 61 81 
WAlbrook 6-6080 

PRospect 8-3679 (vak. iz semad.1
MARŲl'ETTE PARKE
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalow, 5 k„ gazu šild. 
$18,000.

54tb ST. 
5 ir 3 k. 
$23.000.

Ht KEDZIE. 0 
Platus sklypas.

SALESH'OMAN 
FULL OR PART TIME

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

Raportas
Vilniaus .miesto valgyklų trestui

Atrodo, kad apie mūsų bendrabu 
čio valgyklos darbą Jums mažai ži
noma. Todėl mes šiandien rapor
tuojame: šioje valgykloje gamina
mi patiekalai yra neskanūs, šnice
lį nuo kotleto galima atskirti tik 
pagal kainą, nes abu šie patieka
lai gaminami iš to pačio duonos 
ir mėsos mišinio. Meniu keičiamas 
gan originaliai: kiekvieną dieną 
tie patvs patiekalai surašomi kito
kia eile. Kitoje gatvės pusėje esan-

NEMOKAMOS

DOVANOS

ŠILDYMAS
A StančJauskaa instoliuoja vi

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

1546 S. 4Gth Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

_ Anonimas I I,IET- apdraudos agentūra
Visų rūšių apdraudos. Automobi

—lių finansavimas. Notarlatas Valsty
_ | b6s patvlrtlnos kainoa

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook b-S«7i

INTFRSTATT' INSURA inFVfV
6108 S. Ashland Avė., Chicago 39, III.

VARPAS Real Estate
5111« So. Western. VRuspect 8-2231

Išnuom. 4 kamb. butas, su a p- Pe, sllt8
šild. Pageidaujami suaugę. 931 W. 
33rd Place. FRontier 6-2248.

Remkite dien. Drangą’
MOVINC

Marųūette ir Bi-igiilnu parke 
Mūr. tt ir 5, centr. šlld., gar. 927,300 
Mūr. 2 pu tt, centr. šlld., gar. 928,500
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. *19,800 I Experieiic<'d sclllng yard goodH 
Med. 5 ir 4, centr. šild. tik 911.900 i ovrr the countei'. Uoo<l pay. Peruiu- 
Mūr. naujas • k. didelis lotus, pigini • nent. Mušt speak Englisli. Apply —- 
Yra pigių Ir pelningų namų sąrušus

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE 

215 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA VIRĖJA 
SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei
daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui, vieną dieną savaitėje. Apylin
kėj 84th ir Aberdeen. >

TRiangle 4-1385

BUILDING & REMODELING

SoassasasssssMossBssaassssKs^
(Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- J 
Jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai 1

VACYS PETRAUSKAS į
BUILDING CONTRACTOR ) 

14327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.įj 
{Tel.: YArdi 7-9675 arba CL 4-7450$

SI lt I 1 I
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika tr J. Skorubskas) 
l«00 a 48TH CT.. CICERO 60 ILI 

Tol. OLympic 2-7381; TO 3-1236
tr atliekam*, visus statybos ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

BUDRECKAS Realtv
<081 Archer ave~ LAfayotte 8-SS84

PAŽYMĖTINAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., į rytus 

nuo Marųūette Parko. Naujas guzo 
šildymas. Pulkus šakotų pušų beis- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (ha r d wa r e) 

krautuve ir puikus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj. 3 ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 

' nuo potvynio. Graži lietuviška kolo- 
MuRINIAI: I nija. Namo kaina $26.000, prekes — 

kiek jų yra: $ už $. A. Sirutis.
DIDESNEI ARBA GIMININGAI 

ŠEIMAI
Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 

namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetine virtuve, koklių vonia ir 
dar puikus kamb. porčluij. Viršujė 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausykie ir visi įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,500. A. Rėklaitis.
ŠVIESI, MfR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marųūette Par
ko. šildymas alyva. Visi kambariai 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

27S5 W«t 71«t Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6013

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
naa rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,600.

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

alum. langai, nau j. garaž. 924,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šlld., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OUffslde 4-74*0; Rea. 

YArds 7-2049

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE

•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3219
AGENTAS ALEX KAN AVE K 8 KIS 

oooooooooooooooooooooooooot

m. mūr. 
Garažas.

KITUR — Mūr. 3-jų butų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo-

resas: Staškūniškio km., Daugai- nios, $18,500; mūras 3-jų butų po 
lių pašt., Dusetų rajonas, Lithu- 4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,500; 
ania. mūr. 4 butų, rūsys, pastoge, $16,500.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

l________ LAfayette 8-8881________
MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastoge (attic). 
Galima jrengti kambarius ir 
jrengtas rūsys. Žieminiai alumini- 

t- . o jaus langai lr sieteliai. IH autom.
Jieškomi JONAS POCIŪNAS, S. garažas. Labai gražiai ir švariai už

laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga isigyti tokį puikų 
namą. Už namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. VVhip
ple Street.

Jieškau MARTINSIUVA SER
GEJŲ. Vlado, gimusi 1915 metais. 
Paskutiniu laiku gyveno Kaune, 
Šiaulių g-vė Nr. Nr. 35. Atsiliep
ti adresu: Ona Martinsiuvienė, 
Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga, 
Lithuania.

Zigmo, ir MOTIEJUS POCIŪNAS, 
s. Zigmo. Jieško Zigmas Pakeltis, 
s. Jono, ir visa jo šeima, kurie gy
vena tuo pačiu adresu, kaip ir prieš 
'karą.

Jieškoma MARIJONA ANDRUŠ- 
KEVIČIŪTE - CVILIKIENE, d. 

1 Leono, apie 70 m. iš Makariškės 
kaimo, Daugų parap. Alovės vals., 
Alytaus apskr. Išvažiavo į Ameri
ką prieš 1914 m. karą ir ten ište
kėjo už JOKŪBO CVILIKO. Jieš-

Ant \Vestern Avė. ir 44th Str. dvi
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
tuip ii- krautuvėse. Apšildymas karš- , 
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, j 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga ! 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa- į 
vininkas parduoda nebrangiai, nesko sesuo Ona Andruškevičiūtė La-

tauskienė, Daugų rajonas, Alovės ‘ jau pasirengęs į kitą vietą, 
paštas, švobiškės, Lithuania. Brighton Parke, mūrinis. 2 butai

■ po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta
Stasė Steponavičiūtė žukauskie- I veranda. Mūrinis 2 automob. gara- 

nė, gyv. Lietuvoje, Raseinių m., žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
Keturių Komunarų g-vė Nr 21 moderniškai • pertaisytas. Pašaukite

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Willow Springs. IU.

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti pakietus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) į savo gimtąjį kraštą. Jums

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Avė., Chicago, 23, III.

FRontier 6-4875 I
Atdara kasdien nuo 6 iki S vai. vak 
šeštad. visą dieną. Sekm. iki 12 v. d.

Busiąs mmuan^ni
li TOU IR ARTI

’ NAUJI OtOCU TRO KAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANK/A! 
ilsų merų patyrimas-pisus irsąLin/ngas patarnavimai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL lei. WA»U»elc 5-3209 j

TIKRAS DURAN KREP
ŠYS I Ž $100 SANTAU PAS
Kai jun atidarote naują tau
pymo sąskaitą $160.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
kią par sumą į jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams kęepš) tikro 
"1)1 RAN" medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
l)F:« T F: Ui ši 0.00 SAN
TAUPAS. Šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotes, 
trintuko ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai Jūs atida
rote 910.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, ariia jrlr-da- 
te tokį pat sumą | jau turi
mą taupymo sąskaitą.

DABAR YRA PATS LAIKAS...
TAUPYTI TEN... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

TIKTAI PASUCICRfiKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

ORKA JŪSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

1950
195!

................... ........... .. 3,074,227.74
. ......... „........ 4,011,612.84

1952 .. 5,343.200.94

1953 ............................ 7.272.493.03

1954 ....... 8,281,967.19
1955 . 10,882,452.14
1956 14,243,990.52
1957. .... 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Wbere fše SAFFTT oi Toor 
ėavings COMES F/RST

Off r r Hourt for YOUR Convenienee
Manday. 9 A.M. TO • P.M. Saturday, ♦ A.M. TO i P.M.

Turtday • Thvrtdoy - Priday, P AM. TO S P.ųl.
. t CIOSEO AU DAT W.dn..day

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Association

1447 So. 40th Court 
TO 3-8131 • Cicero 50

S e R v ING TOU SINCE 1922
1

jieško savo tetos ANTANINOS 
RUDŽINSKIENES, d. Simono ir 
jos vaikų: Janiną Rudžinskaitę, 
d. Kazio ir Stasį Rudžinską, s. 
Kazio, anksčiaus gyvenusių Pietų 
Amerikoje.

Jieškoma VALERIJA GEDGAU
DĄ ITE-MONTVILIENE, (našlė), 
duktė Mykolo. Jieško motina iš Lie 
tuvos. Ji pati ar žinantieii prašomi 
atsiliepti jos nusseseriai Onai Juod- i 
valkienei, 3906 Parrish Avė., East 
Chicago, Indiana.

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 mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namui.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-MOO

ROSELANDE
Įmokėti $2,500. 3 mieg. kamb. 

Naujas mūrinis bungalovv. 33 pė
dų sklypas. Gazu apšild. Speciali 
kaina — $15,950.

B. R. PIETKIEVVICZ & CO. 
LAFAYETTE 3-1083

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. I Vi aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. j mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. j---- ---
gazu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

SAVININKAS PARDUODA PAJAMŲ* 
NOSAVYUBE

I 4211 W. Cuiierton St. Du 2-jų augš
tų1 mūr. namai, butai po 5 kamb. 
Plytelių vonios ir virtuvės. Autom, 
alyva apšild. 2 auto garažas. Arti 
parapijinių ir valdiškų mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Galimus 
pajamos iš kiekvieno namo $175.00 i 
mėn. Tuojau užimti. Prašo $19,000 
už kiekvieną namą. Tel. ItOckvvelI 
2-846(1.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpabUc 7-0460

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigieti.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
, įstaigoje perkant ar pardaodant, J0- 

<3(16 S. Claremont Avc. b karnb. , laukia greitas lr teisingas patar-
mr<i loti' r*v o<l ■ n i ii n u m n iv/tto l/o *bungalovv su mediniu namu užpaka

ly. Garažas. Sklypas 75 X 126. Teef.
UEntvvorth 6-0688.

na vimas.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kuilį. Idtiiai gera vieta 
Idealu profisionalui.

Naujas mūr. 2 po B su angį. skie
pu, kiekv. imtus atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb.. visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
žavinga mūr. rezidencija 7 kmb.

su puikiai jrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
•Med. 2 po B. tik $2,000 Įmokėti.

SKLYPAI:
8055 Ko. I.atrobe st. 78 x 125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000,
Wefltern prie 69, 25 x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
njn W. 43rd SL. CL 4-2390

. GAGE PARKE
2- Jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k

modern. jrengtu Imtu rūsy. 2 autdm. 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500? /

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

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

3- Jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų į metus $12.240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $65,00'.)

KITI B. 2-Jų augštų mūr. blųuor 
store lrz baras 1-me augšte. $ k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija 
Kaina nž namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

TAUPAS Real Estais
Insurance. Notary Public 

5916 Ho. Western Avė.
l'Bosp. 8-2334 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 0 Iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kit lema!

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO kRaI'TI’VR. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 K. Mapleuood Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui akam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.

TAVERNA IR NAMAS
2811 W. 63rd Street

Taverna su ęnodern. fikčeriais. 
Mūrinis namas su 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žingsnių nuo 
judraus kampo 63rd ir California 
Avė. Taverna jsteigta prieš 15 m. 
i>aro gerą biznį. Pilna kaina $47,000 
už viską, taip kaip stovi. Savininkas 
ims likusi morgičių. Apie $15,000 
įmokėti.

Apžiūrėjimui ir informacijoms te
lefonuokite —

STEVENS & CO.
(JArden 4-1080 arba GArden 4-0009

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb- Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.___________________________

Kaverna. JmokėtI $10,000 gry
nais. Darbščiai porai neto pelno gali 
būti $20,000 j metus. Taverna Ir vieš
butis. kartu su fikčeriais. (rengimais 
ir namu. Savininkas serga, turi par
duoti. laibai geroje South Side vieto
je ant Halsted Kt. arti Stock Yards. 
Kusitnrlmul šaukite Mr. Huehncr,

DEIawara 7-7715
-■i 1 11

PARDUODAMA
TAVERNA

«2822 W. 67th St.
5 m. sutartis - lease. 

Sav. apleidžia miestą.
SKELBKITE^ "DRAUGE”

NORVILĄ
REAL KSTATK SALES 

26(81 W 59th St. Tel. PRospcct 8-5454

Parduodamas 30 PĖDŲ SKLY-. 
PAS—3427 W. 62ND PLACE Duo- i 
kitę pasiūlymą. PRospect 6-8782. '

80 AKRŲ ŪKIS SOUTH HA
VEN, MICHIGAN. 7 kamb. mo
dern. namas, modern. tvartas ir ki
ti pastatai. Modern. “Farmall” ma
šinerijos. Našlė parduoda dėl vy- 
ro mirties. Tel. REpublic 7-8678.

MŪRINIS PAJAMŲ NAMAS. 
Arti 28th ir Homan Avė. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas. Congo 
sienos. Mokesčiai tik $99. $14,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Remkite dien. Drauda

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. (Vmtractora 

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

Namų jkainavlmas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRoflpect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. DL

oooooooooooooooooooooooooo

PLUMBING
Licensed bonded plumbers 

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

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-8451

oooooooooo<xx>oooooock>o<>c><><!

HELP WANTED — FEMALE

. WE URGENTLY NEED
G IRLS-WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not neeessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MBS. HILDEGARDE TBAVER

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST 0F LIVING 
RIDENA UNION NOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatlc inereases. Higher salary arrange- 
ment after Januarv 1958. Paid holidays — siek leave and all hos
pital benefits. — Permanent poettions and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

HAD ENA, SASKATCHEHAN, CANADA
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Ketvirtadienis, rugsėjo 5, 1957

Pastabos ir nuomones
KO DAR NEŽINOME APIE 

AMERIKOS BALSĄ”U

STASYS DAUNYS, Chicago. H*
Neseniai “Amerikos Balso” lie 

tuviškojo skyriaus vedėjas dr. 
K. Jurgėla spaudoje papasakojo, 
kaip AB veikia, kas lietuviška
me skyriuje dirba ir kokios pro
gramos pateikiamos Lietuvos 
klausytojui, Iš to pranešimo kai 
kas paaiškėjo, bet daug kas ir li
ko, kaip buvo, neaišku. Galimas 
dalykas, kad dr. K. Jurgėlos pra 
nešimas nė negalėjo kitoks būti, 
kad jis pranešė tai, kas valdinin
kui galima pranešti. Tuo tar^u 
AB lietuviškų programų klausy
tojams ne kitokios programos 
duodamos. Pašaliniam klausy
tojui atrodo, kad, nors lietuviš
kose AB transliacijose yra nema 
ža gerų, naudingų dalykų, vis 
dėto daugeliu dalykų vargu klau 
sytojas Lietuvoje bus patenkin
tas. Konkrečiai kalbant, lietu
viškose programose yra dalykų, 
kurie Lietuvos klausytojui yra 
visiškai neįdomūs ir nereikalin
gi’ o iš kitos pusės, nėra kaiku
rių dalykų, kurie būtų naudingi 
ir su malonumu klausomi.

Kas nerei kalinga ir kas 
reikalinga?

Štai pavyzdys, kas Lietuvai 
nereikalinga. Savo laiku buvo 
daug kalbama apie segregacijos 
panaikinimą Amerikoje. Čia tai 
didelis įvykis. Plačiai aiškinta 
jo moralinė reikšmė, teisingumo 
triumfas ir t.t. Bet ką tai duo
da Lietuvai? Viena, tuo tik ga
dinamas tas gražus vaizdas, ku
rį lietuviai yra susidarę apie A- 
meriką. Dabar jie pradės gal
voti: gal gi komunistai ir tiesą 
teigia, sakydami, kad Ameriko
je yra daug neteisybės. Juk štai 
dabar ir pats AB triūbija, kokia 
ten iki šiol neteisybė ir nelygy
bė buvo praktikuojama. Maža 
to. Lietuvoje žmonės kaip tik 
pageidauja segregacijos, t. y. at
skirų mokyklų lietuviams ir oku 
pantams rusams, nes bendrosios 
mokyklos gali tik privesti prie 
greitesnio mokyklų surusinimo. 
Pasiklausę AB lietuviai, galėjo 
pagalvoti, kad segregacija smer 
kiama visur. Tad ir kyla klausi-

bent tik Vasario 16 proga.
Kodėl svarbu informuoti apie 

Lietuvą?

Kaip iš dr. K. Jurgėlos "inter- 
view” “Drauge” ir kituose laik
raščiuose, paaiškėjo, komunistai 
jautriai reaguoja į AB žodį. A-

DroNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, IIJJNOIS

prašė papildomai dar dvi dai
nas.

— Lietuvių Kultūros Fondo Melbourno Lietuvių Dainos 
Australijos Valdyba liepos 7 d. Mylėtojų Vyrų choras, dirigen- 
Coppino konceętų salėje, Mel- to Alberto Čelnos vadovauja- 
fcourne, surengė įvairų, turiniu- mas, padainavo J. Žilevičiaus 

i gą dainos, muzikos ir šokio kon- “Oi kad išauštų” ir J. Švedo 
certą. Į jį atsilankė per 400 tau
tiečių.

AUSTRALIJOJE

“Baltas gėles”. Ypač antroji 
daina, atlikta tikrai tobulai, pa
gavo visų širdis. Šioj dainoj 
gražiai skambėjo solistas P. 
Morkūnas. Publika, šia daina

Programą išpildė viešnios so
listė Genovaitė Vasiliauskienė ir 
pianistė Dorothy Oldham, iš- 
raiškiniųkės šokėjos J. Kesmi-

pie tai mums teko patirti ir iš I naitė-Klupšienė ir E. Kesminai- 
kitų šaltinių. Tai yra teigiamas 1 tė-šilienė, Melbourno Lietuvių
reiškinys. Kai žmogus jaudina
si dėl priekaištų, tuo pačiu išsi
duoda, jog jaučiasi kaltas. Gi 
kaltės jutimas yra irgi teigiamas 
dalykas — jis verčia taisytis. Be 
abejo ne lietuviški komunistai 
viską sprendžia ir lemia Lietu
voje, bet kas žino, gal ir jie šio
kios tokios įtakos turi. Todėl 
okupanto darbų atskleidimas 
kiekvienu atveju yra naudingas, j 
Antra n*ūda yra ta, kad tai stip 
rina pačių lietuvių dvasią. Iš 
transliacijų, liečiančiųjų Lietu
vą, jie sprendžia, kiek kalbėto
jams rūpi pati Lietuva. Tai pa
tvirtina kiekvienas pabėgėlis iš 
Lietuvos. Iš to išvada aiški: kai 
bėti apie tai, kas dedasi Lietu
voje, yra labai naudinga ir rei
kalinga. Suprantama, nieko nie
kam nekurstant, nes nėra ir rei- dė VI. Jakubėno, J. Tallat-Kep- 
kalo — pati tiesa veikia geriau-i šos, J. Gruodžio ir A. Kača- 
siai.

Dainos Mylėtojų vyrų ir mišrus 
choras, dirigento Alberto Čel
nos vadovaujamas.
Alena Karazijienė labai vyku
siai nušvietė programos daly
kus.

Programą pradėjo viešnia iš 
Adelaidės, pianistė Dorothy 
Oldham, meisteriškai paskam
binusi VI. Jakubėno “Pasaką” 
ir nukėlusi mus į nuostabų M.

Čiurlionio garsų pasaulį. 
Ypač jai pasisekė parodyti dide
lį skambinimo technikos meną 
atliekant Mozarto ir Chopino 
dalykus. Susilaukė katučių aud
ros ir priedui paskambino “Pa
vasario dainą”.

Viešnia iš Adelaidės, solistė 
Genovaitė Vasiliauskienė, išpil-

Miesto butų kolonijos
Chieągos miesto butų koloni

jos yra gerokai išaugusios. Per 
20 metų išaugo net 29 vietose 
namų eilės, kurių bendra ver-

gaujos. Daug nemalonumų su
sidaro iš to, kai iš tų miesto bu
tų kolonijų turi išsikelti šeimos, 
kada jų pajamos pakyla dau
giau kaip $5,000. Tose butų ko

te $300,000,000 ir kuriuose ga-Į lonijose leidžiama gyventi viso-
Įėjo apsigyventi 67,000 asmenų. 
Iš viso tam reikalui panaudota 
2C0 miesto blokų ir dar planuo
jama panaudoti 62 bloku dau
giau.

.. ... , . . . . . , Tose butų kolonijose yra net,sus,žavėjus,, audringa, plojo ,r|4, 600 vaikl| PaskJut)ni’
■sprase ją pakartai,. | keletas 12.19 š

Antroj daly pas,rodė mišru- namų Juoso va,kaj iįnJuSa
s,s choras, nuvedęs mus j žalią- j tvarko8 keKuvus nuolat jais be. 
s*as Lietuvos girias, užkėlęs | važinėdami. Motinoms sunku be- 

Pranešėja mus an^ kalnų, atkvietęs prižiūrėti vaikus, jeigu jos gy-
' į Lietuvos auksu — gintarais 1
nusagstytus pamarius, nupluk- 
dęs .mus su jūreiviais i audrin
gas jūras. Gražiai nuskambėjo 
jauno dainininko H. Paškevi-

vena kelioliktame augšte, o vai-1 
kai laksto žemėje. Daugeliui šei
mų gyvenant kartu, koridoriuo 
se pradeda susimesti visokios

čiaus solo padainuotas posmas, nininkams ir klausytojams už i
Mus maloniai nuteikė ir nukėlė gausų atsilankymą. Po koncer-

nors miesto organizuojamos bu 
tų kolonijos yra didelis laimė
jimas, tačiau jos sukelia ir ne
mažai problemų, kurias studi
juoja miesto vadovybė ir svars
to, kaip jas išspręsti.

kių rasių žmonėms, ir daugiau- i 
šia jose gyvena negrai. Taigi,

<lu*lhkihH hr;in6p ’t

PADĖKA
%

Soliu pareikšti savo nuoširdžių ir gilių |»ailėkų kun. Stasiui 
Šantarui už Įauksinu iiainuo.se, ligoninėj ir koplyčioj mano, a. a. bro
lio inž. Stasio Misiūno, už suteikimų jam moralinės ir krikščioniš
kos paramos jo sunkioje ir ilgoje ligoje, už atlaikytus pamaldus 
bažnyčioj ir man pareikštų užuojautų.

. Nuliūdęs brolis Jonas Misiūnas ir giminės

Apie ką kalbėti?
Mūsų tautos žalojimas vyks

ta trijose pagrindinėse srity
se — ekonominėje, ideologinėje 
ir tautinėje. Okupantas mūsų 
tautą išnaudoja ekonomiškai, ko 
munistina ir rusina. Gal didžiau 
šia žala daroma rusinimu. Eko
nominis gyvenimas, sąlygoms pa 
sikeitus, lengvai pakeičiamas. 
Komunistinė ideologija daugu
mai nepriimtina dėl savo absur
diškumo. Tačiau nutautinimo 
žaizda yra gilesnė, nes prarasta 
tautybė sunkiai atgaunama. Ta
čiau atrodo, jog rusinimas 
mums mažiausiai rūpi, nes spau 
doje daugiausia rašoma apie eko 
nominius mūsų žmonių vargus. 
Tuotarpu rusinimas yra jaut
riausia vieta. Krašto sukolcho- 
zinimu okupantas elgiasi bent 

mas, ar negalima buvo apsieiti nuosekliai, nes, viską sukolcho-

na'usko kurinius su geru balso „ . .
,, ... . , , . , Kesmmaite ir Emilija Kesmi-apvaldymu, sultingai, skambiai . . „
...... . , . j , naite pasirodė Melbourno sce-įr nuoširdžiai. Antroj daly sol. r

I noje jau ne pirmą kartą. Jos 
kiekvieną kartą žiūrovams pa-

į saulėtą kūdikystę gražiai at-| įo programos dalyviams suruoš- 
liktas L. Milvydienės ir L. Balt- , vakarienė, kurios metu LFK 
rūnienės Lopšinės (Kuprevi- , Australijos valdybos pirm. A. 
čiaus) duetas, smuikininko A.
Čelnos ir pianistės Zableckvtės 
palydimas. Tenka pasidžiaugti, 
kad Melbourno Lietuviu Dainos 
Mylėtojų choras, Alberto Čelnos 
vadovaujamas, pasiekė tokį 
augštą dainavimo lygi ir nusi- , 
pelnė stipraus meno vieneto1 
vardą.

Išraiškininkės šokėjos Julija

pirm.
Mikaila bei vicepirm. A. Krau
sas pasidžiaugė koncerto pasi
sekimu ir padėkojo meninin
kams. •

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVTNINKO

RAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 111 th Street
Tel — CEdarerest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Plųnų 

Pasirinkimas mieste!

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

be plataus to dalyko reklamavi
mo, pasitenkinant tik paties fak
to pranešimu? O štai neperse
niai girdėjome paskaitą apie te
leviziją. Kalbėta tokiais specia
liais terminais, pasakota apie 
tokias techniškas smulkmenas, 
kad, nebūdamas televizijos tech
nikos specialistu, nieko nesupra
tau. Be abejo ir Lietuvoje to 
niekas nesuprato.

Tačiau šis klausimas, ko ne
turėtų būti, yra ne tiek svar
bus, kiek klausimas, kas turėtų 
būti, o nėra. Besiklausant ne
noromis susidaro įspūdis, kad 
kalbama ne Lietuvos klausyto
jui, nors ir panešama, kad AB 
kalba į Lietuvą. Reikia konsta
tuoti faktą, kad lietuviškose AB 
transliacijose į Lietuvą iš Wa- 
shingtono beveik neliečiama da
bartinė, gyva Lietuva. Kiek dau 
giau domimasi mirusiais. Daug

ką gi mes akivaizdoje šio plano 
darome. Kaip ir nieko. Dažnai 
pakalbame apie bedievišką ko
munistų ideologiją, apie kolcho- 
zininkų vargus, bet apie rusini
mą — ko mažiausiai, lyg laiky
dami tai natūraliu dalyku. Tuo 
tarpu reikėtų skelbti, nors ir ma- 

kalbėta apie mirusį min. Žadei I žiausią, rusinimo faktelį. Kiek- 
kį, mirties sukakties proga iš- f vienas laikraštis turėtų turėti 
skaičiuojami A. Smetonos nuo- specialų skyrių rusinimo fak-
pelnai, keletą kartų per metus 
prisimenamas Kosciuška it* kiti 
neseniai ar seniai mirusieji, bet 
apie gyvuosius — apie dabarti
nę rusinamą, komunistinamą ir 
žudomą Lietuvą — beveik nie
ko. 0 juk normaliai tai gyvi

Genovaitė Vasiliauskienė 
stiprų talentą sugebėjo ryškiau 
pareikšti dainuodama Mimi ari
ją iš operos “La Boheme” —•. 
Puccini, Ed. Griego Solveigos 
dainą, Ch. Gounod Pavasario 
dainą bei Butterfly ariją — 
Puccini. Solistė susilaukė nepa
prasto publikos įvertinimo; 
klausytojai karštai plojo ir iš-

nybos, kuri niekeno nevaržoma 
galėtų skelbti viską, yra labai 
aiškus. Tuo tarpu, klausant AB, 
norėtųsi, kad jo siunčiamas žo
dis būtų gilesnis ir įdomesnis. 

AB transliacijų technika 
Kaip iš pranešimo spaudoj bu 

vo matyti, AB lietuviškame sky
riuje esama stiprių pajėgų. Ta
čiau besiklausant gaunamas į- 
spūdis, kad žinių bei komenta
rų skaitytojai labai nevienodi. 
Šalia gerų, esama ir silpnų, skai
tančių neryškiai, monotoniškai. 
Arba štai kas girdima lietuviš
kose transliacijose — dabar gir
dėsite kalbant tokį ir tokį poną. 
Po jo kalbos pranešėjas vėl skel 
bia: kalbėjo toks ir toks ponas 
(vardas ir pavardė). Ir ką gi 
tas ponas kalbėjo? Ogi paskai
tė keletą kronikos žinučių, pa
imtų iš lietuviškos spaudos. 
Klausytojas tikėjosi, jei jau skel

zinęs pas save, negi gali palikti 
laisvus ūkininkus okupuotose 
šalyse. Panašiai ir su smurtu 
brukama ideologija. Tačiau ru
sinimo atžvilgiu okupantas el
giasi nenuosekliai ar bent neat
virai, nes, skelbdamas tautų bei 
jų kultūrų laisvę, sąmoningai 
viską ko skubiausiai rusina. Trė
mimai į Sibirą, “savanoriški” 
persikeldinėjimai į Kazachstaną 
ir kitur, rusų grūdimas į Lietu
vos miestus, kiek tik telpa, ru
sinimas vietovardžių, gatvių,
net Nemuno laivų — išduoda pu .,. a . . w ,. ,

■j i biamas asmuo, tai jo žodis bussiau atvirą genocido planą. Beti J ..
kuo nors ypatingas, kad jie pa
darys kokį svarbų pranešimą ar 
skaitys kokį įdomų komentarą. 
Deja, nieko panašaus nėra.

Šitie pašaliniam klausytojui 
nesuprantami dalykai būtų labai 
reikalingi paaiškinimo. AB tran 
sliacijos šiaip ar taip nėra vien 
tik informacijos agentūros val
dininkų, bet ir visos lietuviškos 
visuomenės reikalas.

IŠ WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO v»X. nuo 7—* v. 
NT'O PIRMAD IKI PENKTaD. 

8-45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD S: 30 iki 9:30 ryte

. . , SEKMAI*. S:SO—»:30 v. P. Iš atotlee
tiekia naujus sokius. Juos su- ; wopa — noo ui.
nrasti ir isiiausti tegali kiekvip-J 7,b1’ 80 MAPLEWOOD avė prašu ir jsijausu tegali KieKVie— chicago 29. 111 HEmloek 4-2418 
nas individualiai, šiame kon- e^^**-^.-*!^’*?’****^*****!**!**
certe šokėjos pasirodė trimis 
šokiais: 1. “Prisiminimas” (žo
džiai) Bradūno — išpildė J. 
Kesminaitė-Klupšienė, 2. “Po
zuotoja” — E. Kesminaitė-Šilie- 
nė ir 3. Ritmą spalvose išpildė 
abi šokėjos.
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RADIO PROGRAMA
Lie. Radio Programa Iš stotie 

WBMh 1090 kil. sekmadieniais 12- 
12:80 vai per pietus. liet. muzika 
dainos, ir MagdutSr Pasaka Biznio 
reikalai kreiptis i Steponą Mlnkn i 
Kaltie Elorists, Gėlių lr Dovanų Kra» , 
tuvę. c02 E. Broadway So. Bostoi | 
27, Mass Tel So 8-0489 Ten pa j 
rnnnarn* •eik T lrgn»,/' 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllt į

Visi programos dalyviai 
v,o šiltai klausytojų ir žiūrovų
priimti, gėlomis apdovanoti ir -■■< ■ -
katučių audros palydėti. Kon- —-------------•
certas pradėtas krašto himnu ir Skelbtis “DRAUGE” apsimoka
baigtas Lietuvos himnu. LKF P’^įaunia. ska.tomaą

** i lietuviu dienraštis o skelbimu
valdybos vardu A. Zebras pade- į kamjl VTK prieinama viaiems 
kojo programos dalyvi ams-me-

TREJŲ METŲ SUKAKTIS
A. A.

PETRO VARE IKOS
Gyveno 833 W. 33rd St., Chicago, III.

Tragiškai žuvo rugsėjo 9 d., 1954 iii., 5:15 vai. vak., sulaukęs 
pusės mažiaus. Gimė Liet m oję, Panevėžio apskr., Raguvos parap., 
Seineikių kaime. Amerikoje išgyveno 5 m.

Už jo sieli) užprašėme gedulingas šv. Mišias su ekz.ekvijomis, 
kuries bus atalikytos rugsėjo 9 d., 7:45 vai. ryto, šv. Jurgio 
bažnyčioje, Bridgeporte. Prašome visus gimines, draugus ir pa
žįstamu* kartu su mumis pasimelsti už a. a. Petro Vareikos sielą. 
Velionis buvo Lietuvos Savanoris Kūrėjas ir kitu organiza,djij 
narys. Lietuvoje buvę, apdovanotas penkiais medaliais ir kitais 
pažymėjimo ženklais.

Prabėgo treji meteliai.
Kai, Tėte, mumis palikai.
Kaip tave netikėtai priglaudė 
Šie žalti, ir tau svetimi kapai.

Mes viltj turėjom tvirtų —:
Dar ilgai su tavimi gyventi.
Bet tos baisios tragriškos mirties 
Tu negalėjai ižvengti.

Likome mes nuliūdę giliai 
Ir galim tik verkti ir gailėti.
Ir kapų tavo Šventų 
lankyti ir žiūrėti.

Iki mirties nuliūdę: SŪNUS, MARTI IR ANŪKAS

tams registruoti ir skelbti. Lie
tuvos Laisvės Komitetas ar Vii-•
kas turėtų kasmet ar kas dveji 
metai skelbti po juodąją kny
gą — tautžudystės archyvą, 
kaip Lietuvoje leistas “Lietuvių 
archyvas”. Kiekvienoje tpkioje

žmonės, šių dienų Lietuva ture- knygoje turėtų būti trys pagrin- 
tų daugiausia rūpėti kiekvienai diniai skyriai1— rusinimas, ko- 
infprmacijos įstaigai. Informuo- munistmimas ir ekonominė eks- 
ti galima ir reikia ne tik apie tai, ploataeija. Deja, to neturime, 
kas vyksta laisvajame pasauly- Laisvės komitete dirba 10 vyrų.
je, bet ir kas vyksta pačioje Lie
tuvoje, nes “Tiesa” toli gražu 
ne viską praneša, ką ten daro

kaip ąžuolų (du specialiai spau
dai sekti). Kur darbai? Nieko 
neskelbia ir Vlikas. O toki lei-

Maskvos agentai. Dabar turi-, diniai būtų reikalingi ir radijo 
me keistą padėtį: lietuviškai in-! transliacijoms. Radijas turėtų 
formuojama, kas dedasi Rusijoj, skelbti kiekvieno vietovardžio, 

kiekvienos gatvės, kiekvieno fa
briko ir pan. rusinimą. Lietu
viai Lietuvoje matytų, kad mes

Gudijoj, Lenkijoj, Vengrijoj, bet 
beveik nieko, kas dedasi Lietu
voje.. Yra net specialūs prane
šimai apie gyvenimą ir įvykius1 visus okupanto darbus sekame
iiž geležinės uždangos, bet Lie- ir reaguojame, o okupantui bū-
tuva ten neminima, lyg jos visai 
nebūtų. Dar sunkiau suprasti, 
kodėl rusiškose transliacijose 
nuolat kalbama apie Rusiją, len

tų nemalonu, žinant, kad jo dar
beliai registruojami ir skelbia
mi visam pasauliui. Kadangi AB 
iš VVashingtono to neskelbia, o

kiškose apie įlenki ją, bet iš Muencheno vargu viską apė- 
lietuviskose Lietuva minima ne-1 ja, tai reikalingumas radijo tar-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILU GELINYČI*
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

244S Weat 6Srd Street 
Telef. PB 8-08S8 ir PB 8-0834

l®» .

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių Ir Alyvos 

Pardavimas
Telel. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Graitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef PKospect 6-7M0

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ 1410 SO. 50th AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

* 6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubUe 7-8600 —> 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris syrsns kitos* miesto dalyse; (ausim* 
koplyčia arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarna- Mes turime koplyčias,

vimas dieną ir nak- . ĖST v s o s e Chieągos ir,

tį. Reikale šaukti • Roselando dalvse iri
tuojau patarnaujame.lmus.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3854 8. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET RKpublk 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir T()wnball 3-9687

I

iiainuo.se


I
J

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X <' tkagteclai solistė ir akto
rius Salė ir Vytautas Valiukai
turėjo šeimos gastroles Kana
doj. Jie lankėsi dramos ir muzi
kos spektakliuose garsiame 
Šekspyro festivaly Stratford, 
Ont., ir pas savo giminaičius 
Toronte. Pasigerėjo Tėvų Pran
ciškonų Prisikėlimo parapijos 
naujais pastatais, parveždami 
gražių komplimentų statybos 
vykdytojui p. Augustinavičiui.

X Mokslo metai Chicagos 
Augšt. Lituanistikos mokyklo
je pradedami rugsėjo 7 d. 5600 
S. Claremont Ave., Jėzuitų na
muose. Registracija lankiusių 
mokyklą ir naujų mokinių bus 
rugsėjo 7 d. 9:30 vai. iki 1 vai. 
Egzaminų pradžia į visas klases 
— 10 vai. Suinteresuotieji pra
šomi į tai atkreipti savo dėme
sį. Taip pat šios mokyklos in
ventoriui įsigyti lapus reikia 
grąžinti iki rugsėjo 7 d. šiuo ad
resu: A. Rūgytė, 4332 So. Ar
tesian Ave., Chicago.

X Vytautas ir Danutė Bin- 
dokai susilaukė naujagimio sū-l 
naus, apdovanodami Algirduką 
ir Vytautą nauju broliuku, o 
Joną ir Juliją Brazius — trečiu 
anūku.

X V. ir B. Tūbeliai, turėda
mi atostogas, lankėsi pas Mar
garet ir .Vincent Kishonus, gy
venančius 3593 Benson Ave. 
(North) St. Petersburg, Flori
doje. M. ir V. Kishonai šį pa
vasarį pardavė savo nuosavybę 
Sodus, Mich., atvyko į St. Pe- 
tersburgą ir čia pasistatė gra
žią rezidenciją, šioje vietoje p. 
Tūbeliai ir turėjo malonumą 
praleisti atostogas. Beveik kas
dien važinėdavo į Meksikos 
įlanką maudytis. Ten, Neptūno 
viloje, St. Petersburg Beach, 
aplankė pp. šeštokus; tai puiki 
medžiais apsodinta vieta.

St. Petersburge turi nusipir
kę gražią rezidenciją taip pat 
Petronėlė ir Jurgis Gribai, gy
venę Chieagoje, žymūs visuo
menės veikėjai. P. ir J. Gribų 

Algirdui Tautkui suruošė išleis- vaišingumu teko pasigerėti ir 
tiivpo nipArn-iA “Rtove’o Clnh” »» . t-» m. t. ,• n ». .V. ir B. Tūbeliams. Svečiai bu

vo nuvežti, be to, į Lietuvių kai-

X Inž Antanas J. Rudis,
ALRKF Centro valdybos pir
mininkas, intensyviai rūpinasi, 
kad Šiluvos Marijos šventės iš
kilmės rugsėjo 8 d. būtų pra
vestos atitinkamu iškilmingumu 
bei dvasiniu susikaupimu visose 
JAV. Jo rūpesčiu yra ką tik 
gauti tą dieną visuotiniai atlai
dai. Centrinės pamaldos Chiea
goje bus Marąuette Parke 10:45 
vai. sek,madienj, o 3 vai. popiet 
iškilminga procesija, kurioje da
lyvaus kardinolas Stritch. Eise
noje dalyvaus visi Chicagos lie
tuvių chorai, organizacijos su 
vėliavomis ir visa katalikiškoji 
lietuvių visuomenė.

X Jonas Andrišiūnas savo 
atostogoms šią vasarą pasirin
ko Pepin ežerą, Lake City, 
Minn. Andrišiūnas yra nuolati
nis “Draugo” sakitytojas ir su 
pamėgimu seka naujai leidžia
mas knygas.

X Algirdą* Tautkus, iš May- 
wood, III., Algirdas Stankevi
čius ir Vitalis Utara, abu iš Mel
rose Park, išvyko atlikti kari
nes prievoles rugpjūčio 30 d. 
Vienos savaitės bėgyje iš ka
riuomenės grjžo Junkeris ir 
Želvys, abu iš Melrose Parko. 
Kariuomenėje tebetarnauja iš- 
vy kušio jo Vitalio Utaros įtrolis. 
Naujokai pasiųsti apmokymui 
į Colorado. Tai pirmas kartas, 
kaip iš mūsų mažos kolonijos 
yra pašaukti kartu trys jaunuo
liai.

Nors visi trys jaunuoliai pri
klauso Melrose Park AL Ben
druomenei, pora ir 117 SLA 
kuopai, bet jų išleistuvėmis nie
kas “nesidomėjo”. Dėl to atsi
rado iniciatorių jaunuolių, kurie

tuves Ciceroje, “Steve’s Club’ 
1500 S. 49th ave., Cicero 50, 
salėje. Išleistuvėmis rūpinosi 
Steve Gobis (klubo savininkas) 
iš Cicero ir Rimas Kuzelis iš 
Maywood. Buvo pakviesti ir da
lyvavo ir abu kartu išvykstą 
armijon A. Stankevičius ir V. 
Utara. Kad ir darbo diena (tre
čiadienis, VIII. 28), bet iš Mel
rose Park, Cicero, Maywoodo, 
Chicagos ir Belwoodo susirinko 
gražus būrys jaunimo, kurie 
linksmai padainavo, pasišoko, 
užmezgė naujas pažintis ir 
draugystę. Puikiai grieže J. Ko
žikas ir jo vyrai. Išleistuvės bu
vo tikrai puikios, linsmos, malo-» 
nios ir kultūringos. Jose daly
vavo ir Melrose Parko Bendruo
menės pora atstovų. Manęs pra
šė Algirdo Tautkaus tėvas Ka
zys (spaudos darbininkas ir 
žurnalistas) perduoti padėką 
“Steve’s Club” savininkui Steve 
Gobis už veltui davimą salės ir 
kitą paramą, Rimui Kuzeliui už 
suorganizavimą ir vadovavimą, 
Juozui Kožikui ir jo Vyrams už 
linksminįjną savo muzika jau
nimo, o jaunuoliams ir jaunuo
lėms už dalyvavimą.

Antanas Petrelis

X Eduardas šulaitis, lanky
damasis New Yorke, viešėjo ir 
Jungtinių Tautų rūmuose. Jis 
iš ten atsiuntė linkėjimus ir 
“Draugui”.

IV. SEIMOS VILOS 
(Holy Family Vilią)

DOVANOS LAIMĖTOJAS
Šiais metais iv. Šeimos Vilos do

vanos laimėtojas yra CHARLES 
B. ALLEN,' Sųuirt gėrimų platin
tojas, 1012 CoUins St, Joliet III.,; 
jis iilaimėjo 1957 m. Oldsmobile 
automobilį.

Reiškiame nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie pirko biletus šiais 
metais. Dėkojame už paramą.

Kon. S. Adominas,
Šv. Šeimos Vilos vedėjas

CMHšSMBJMUBnflMI

mėlį, kur dabar gyvena apie 13 
lietuvių šeimų.

Linksmai praleidę atostogas, 
p. Tūbeliai sugrįžo pilni malo
nių įspūdžių.

X VValteris ir Barbora Kle-
vinskai, atostogaudami ketver
tą savaičių, pavažinėjo po gra
žiąsias JAV vietas, pasiekdami 
net Pacifiko pakrantes Kalifor
nijoje. Visa šeima važiavo au
tomobiliu.

X Ignas Sakalas, “Draugo” 
redaktorius, išvyko atostogų, 
tačiau žadėjo į Vyčių Senjorų 
pikniką tikrai grįžti ir padėti 
tvarkyti pikniko reikalus. Pik
nikas įvyks sekmadieni, rugsė
jo 15 d., Bruzgulienės darže,
prie 82 ir Kean Ave.

X Broliai Kasulaičiai, gyve
ną Ciceroje, pasitraukė iš savo 
iki šiol turėto biznio. Jų turėtą 
gėralų sandėlį nupirko kitatau
tis. Jaunesnysis ' Kasulaitis 
(Jery) jau susirado gerą dar
bą: su savo sunkvežimiu vežio
ja valgomus produktus. Geros 
jam sėkmės!

X P. Putrimas ir A. Berna
dišius (iš Cicero) turėjo sėk
mingas atostogas; gerai pail
sėję, grįžo prie savo užsiėmimo. 
Bernadišius yra kuro pardavė
jas, o Putrimas — maisto, ku
rio krautuvė visuomet pilna pir
kėjų; čia parduodamas geras 
maistas, o taip pat malonus pa
tarnavimas.

X Dr. Albert Tarulis, Kon
greso Bibliotekos tarnautojas, 
Washington, D. C., paruošė 
Pennsylvanijos kongresm. Hugh 
Scott straipsnį apie sovietų pa
vergtųjų tautų vadavimo pro
blemas. Straipsnis tilpo “Lietu
vių Dienų” birželio mėn. laido
je. Dabar kongresmanas Scott 
straipsnį ištisai pakartojo 
"Kongreso Žinyne” (Congres- 
sional Reoord) 1957. VIU. 28.
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Wisconsine į senatą buvo išrinktas demokratas W. E. Proxmire - 
priklausomybę, Sovietų Rusija žvelgia j Turkiją ir Persiją ir kt.

pirmas demokratas nuo 1932 metų, Malajai gavo ne- 
(INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Be mirtinos nelaimėsVargšai šienligininkai!

Chieagoje vakar buvo pa
skelbta, kad per 24 valandas 
antradienį buvo surinkta 978 
dullfelės iš kubinio oro jardo; 
— dulkelės šienligę sukeliančių 
žolių. Tokio dulkelių gausumo 
nebuvo nuo 1934 metų, kada jų 
priskaityta 1006 kul?. jarde per 
parą. Specialistai aiškina, kad 
jas atnešė pietų ir pietvakarių 
vėjas, pūtęs iš vietų, kur dau
giau auga tų žolių. Atsigrįžus 
šiauriniam vėjui, dulkelių skai
čius mažės. Apskritai, pats dul
kelių gausumas jau bus praė
jęs, į pabaigą rugsėjo visai pa
sibaigs ir, jeigu šienligininkai 
nėra alergiški kitiems dalykams, 
greit ateis jiems palengvėjimas.

Vyrai, įtariami mergaitės 
nužudyme

Policija suskatp jieškoti dvie
jų vyrų, kuriuos nurodė nužu
dytosios Judith Andersen drau
gės, pažymėdamos, kad jie tą 
mergaitę vežioję. Jieškomas va
dinamas Bill, kuris gyrėsi turė
jęs pasimatymus su nužudytąja 
ir taipgi jo draugas Pete, me-
dicinos studentas, su juo ben-,™* nužudyme motelio savinin
dravęs ir naudojęs jo 1952 m. 
Cadillac automobilį, koksai bu
vo pastebėtas įtartinose aplin
kybėse ryšium su nužudymu. 
Policija žino tų vyrų vardus ir 
nebus sunku surasti. Bill tarna
vo vienoje gazolino stotyje, ta
čiau savininkas pastebėjo, kad 
jisai vilioja jaunas mergaites ir 
jį išvarė.

Įtariamas ir tas medicinos 
studentas, kadangi nužudyto
sios lavono supjaustymas rodo, 
jog žudikas turėjo supratimą 
apie žmogaus kūno anatomiją. 
Be to — iš vandens, kur buvo 
rastas lavonas, ištrauktas ir me
dicinos įrankių krepšys. Polici
ja nusistačiusi apklausinėti 
milioną žmonių, jieškodama, ar 
neatsiras kokių nurodymų, kas 
buvo žudikas.

MALDOS DIENOS IŠKILMĖMS VADOVAUS KARDINOLAS
Jau savo pirmuoju biuleteniu ALRK Federacija buvo pra

nešusi apie Federacijos iniciatyva ruošiamą maldos dieną ir at
gaivinamą Šiluvos Marijos garbinimą. Pirmą kartą toji maldos 
diena šiemet bus JAV lietuvių parapijose minima rugsėjo 8 d. 
Sutarta tvarka kiekvienos parapijos ribose visos organizacijos 
dalyvaus iškilmingose pamaldose su vėliavomis klebono nusta
tytu laiku. Vėliau nustatytą valandą ruošiamas bendras centri
nis minėjimas su iškilminga procesija ir Švč. Sakramento pa
garbinimu. Chieagoje bendras šventės centrinis minėjimas su 
iškilminga procesija ruošiamas Šiluvos Marijai skirtoje švento
vėje — Marąuette Parko naujoje bažnyčioje. Sutarta tokia tvar
ka:

1. 2:30 vai. p. p. Visos organizacijos ir brolijos su savo vė
liavomis bei insignijomis, bažnyt. chorai, taip pat pavieniai prie 
org-jų nepriklausą tikintieji renkasi punktualiai ne vėliau kaip

.................................. 2:30 vai. Maria High School kieme. Ten yra centrinė rinktis vie-
uSoninill ta. Ceremonistas kun. Vaišvila tvarkys procesiją ir nurodys, 

kur organizacijos ir chorai turi užimti kokią vietą.
2. 3:00 vai. vysk. V. Brizgys, prelatai, kunigai, įvairių kon

gregacijų vienuoliai ir seserys įsijungia į procesiją ir pasitinka 
kardinolą Sarnuel A. Stritch.

3. 3:30-4:00 vai. Procesija iš Maria High School žygiuos 68 
gatve, California Ave. ir 69 gatve į Marijos šventovę Marąuette 
Parke. Taip bus pražygiuota pro didžiąsias lietuvių įstaigas: šv. 
Kazimiero vienuolyną, Marijos augštesniąją mokyklą, šv. Kry
žiaus ligoninę ir Marijos šventovę.

4. Švč. Sakramento pagarbinimas ir palaiminimas Marijos 
šventovėje.

Garsintuvai bus įrengti iš bažnyčios lauko pusės, jog visi 
dalyviai tiek bažnyčios viduje, tiek ir lauke galės girdėti pamal
das, sekti jų eigą ir gauti palaiminimą.

Procesijoje bus nešama Dievo Motinos statula, su kuria 
vysk. V. Brizgys vėliau vyks į Pietų Ameriką. Dalyvaus visų 
parapijų chorai, Lietuvos ir Kolumbo vyčiai, seserys, vienuoliai, 
moksleiviai, įvairios kat. organizacijos, o taip pat nepriklausan
tieji prie jokių organizacijų tikintieji. Ia tikro tai yra bendra 
visų lietuvių šventė.

Per šią didingą šventę Chicaga tepasirodo taip gausiai ir 
gražiai, kaip iš tikro pridera Amerikos ir viso pasaulio lietuvių 
sostinei. Teparodo čikagiečiai, kokie jie yrk sąmoningi lietuviai 
ir katalikai, — teduoda viso pasaulio lietuviams gražų pavyzdį, 
kaip reikia reikštis Katalikų akcijoje ir gražių religinių-tautinių 
tradicijų palaikyme!

ALRKF Chtaa^os apskritis
A. Repšys, pirmininkas

Ligoninės po žemėmis
Northwestem universiteto 

profesorius dr. Charles U. Le-

administravimo mokslą, savo 
paskaitoje, laikytoje ligoninių 
administratorių suvažiavime, iš
kėlė snintį, kad ateityje ligoni
nės turėtų būti statomos po že
mėmis, be langų, kad būtų sau
gios nuo pavojingų atominius 
spindulius skleidžiančių medžia
ga

Nelengva suvienyti unijas
Chieagoje yra suvažiavę AFL 

ir CIO atstovai, tačiau posė
džiauja atskirai. Susidaro sun
kumų tas dvi darbininkų orga
nizacijas pilnai sujungti Illinois 
valstybėje.

Nutraukė streiką
Cook apskrities kelių prižiū

rėtojai, iš viso 390 žmonių, ku
rie nuo rugpj. 12 d. streikavo, 
reikalaudami didesnio atlygini
mo, vėl sugrįžo j darbą, gavę 
gubernatoriaus Stratton patiki
nimą, kad bus sušauktas specia
lus pasitarimas išspręsti jų at
lyginimo klausimą.

Meras Daley džiaugiasi, kad 
šiais metais Chieagoje buvo pir
mas Darbo dienos savaitgalis 
be mirtinos automobilių nelai
mės. Iš viso per tą savaitgalį 
buvo užregistruoti 1,050 maši
nų susidūrimų, kurių metu su
žeista 192 žmonės, bet nei vie
nas nebuvo sužeistas mirtinai.

Prasidėjo mokslas
Vakar Chicagos mokyklose 

prasidėjo pamokos. Į miesto 
mokyklas pradėjo eiti apie 440,- 
000 moksleivių. Į Chicagos arki- 
diecezijos katalikų parapines 
mokyklas susirinko apie 260,- 
000. Be to — katalikų augšt. 
mokyklose bus apie 57,000, 
moksleivių, a- su universitetais 
Chicagos arkidiecezijos katali
kiškas mokyklas šiemet lankys 
apie 338,000 moksleivių ir stu
dentai.

Žudikas norėjo nusižudyti
■ i’-

Cook apskrities kalėjime lai
komas Robert Maslowski, 16 
m., vienas iš svarbesniųjų daly-

ko, iš paklodės pasidaręs virvę 
palatoje bandė pasikarti, ta
čiau jį kabalduojantį pamatę 
kiti kaliniai pranešė administra
cijai ir sargai jį išgelbėjo.

MALDOS DIENOS PROCESIJOS 
TVARKA

Universitetas miesto centreI Uuoliai jieško žmogžudžio
Chicagos universitetas pla

nuoja išnuomoti patalpas 64 E. 
Lake str., kurias iki šiol turėjo 
De Paul universitetas, dabar iš
sikėlęs į nuosavus rūmus, bu
vusius Kimball Hall. Chicagos 
universitetas naujose patalpose 
turės dvigubai daugiau erdvės, 
kaip ligi šiol nuomotose 19 S. 
La Šalie.

Buteliai kraujui į Jamaiką
Iš Chicagos į Jamaikos salą 

lėktuvu nugabenta 40 dėžių bu
telių su specialiais chemikalais, 
saugančiais kraują nuo sukre- 
kėjimo. Tokių butelių Jamaika 
pritrūko, kai reikėjo masiniu 
būdu organizuoti kraujo trans- 
fūzijas, gelbint traukinio kata
strofos aukas, kur sužeistų bu
vo 750.

Sudegė medžio sandėlis
Darbo dienoje įvyko didelis 

gaisras medžio sandėliuose Fi- 
lip Lumber Co., 2588 W. 21 st., 

’hieagoje. Sudegė apie 75% su
vežtos medžiagos. Žiūrovų tiek 
susirinko, kad juos turėjo sklai
dyti policija. Gaisro priežastis 
neišaiškinta.

Studentai — laimėtojai
Dienraštis Sun-Times paskel

bė konkursą, kur premijos gau
namos pagal socialės apdrau
dos numerį. Tarp laimėtojų yra 
ir De Paul universiteto žymus 
sportininkas Gerald V. Luzin- 
ski.

Montrose jachtų uostas, kuria 
me buvo rastas lavonas nužudy
tos mergaitės Judith May An
dersen, nuodugniai ištiriamas 
narų, kurie baigia išžiūrėti visą 
dugną, dairydamiesi kokių nors 
dalykų, kurie galėtų padėti su
rasti mergaitės žudiką. Narai 
suvažiavo net iš Milwaukės ir 
Indianapolio. Iš viso net 57, ir 
jie dar iki vakar ryto nieko ne
buvo suradę, kas galėtų padėti 
išaiškinti žudiką. Mieste polici
ja įtartinose srityse eina iš na-. , nė, 6838 So. Maplevvood Ave., lai
mų į namus klausinėdami, ar mgjo rankinį, laikrodėlį; Vincas 
kas nežino apie įtariamus asme- Raudonis, 650 W. 45 St., laimėjo 
nis. Laboratorijose tiriama apie elektrinį vėsintuvą ir Theodoras
100 rastų dalykų, ar jie neturi 
kokio ryšio su nužudymu.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Paskutinėmis žiniomis iš 

Lietuvos* Jurbarke klebonauja 
kun. Vaclovas Tamašauskas, o 
vikarauja grįžęs iš Sibiro bu
vęs Skirsnemunės klebonas kun. 
Vincas Byla. Grįžęs iš Sibiro tė
vas Augustinas. Jis buvo pa
skirtas Vertimų klebonu. Po 
pusės metų turėjo vesti reko
lekcijas per Šv. Juozapą Jur-j 
barke, bet trumpai prieš tai vėL 
buvo suimtas ir išvežtas nežinia 
kur.
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X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
VVAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

ĮSIGYKITE DABAR

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis gilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU- 
KARTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A F
4545 VVest 6Srd Street, 

Chicago 29, DL 

Platintojams duodama nuolaida

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, 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 Chieagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI - 

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

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

Ketvirtadienis, rugsėjo 5, 1957

KAS KĄ IR KUR
— Babe McAvoy Golfo diena į- 

vyks rugsėjo 11 d. Cherry Hill 
Country Club, 191 g-vė ir Kedzie 
Ave. 15 Wardo respublikonai no
ri pagerbti savo vadą ir valstijos 
atstovą iš 27 distrikto Babe Mc
Avoy, kuris yra artimai susigyve
nęs su lietuviais ir dažnai atsilan
ko į lietuvių pramogas. Bridge- 
porto lietuviai respublikonai ir jų 
vadas John Wall rengias' atsilan
kyti į Babe McAvoy Golfo lošimą 
ir vakarienę ateinantį trečiadienį, 
rugsėjo 11 d. J- J.

— Lietuvių Raudonos Rožės 
.klubo nariai Ciceroje renkasi penk
tadienį, rugsėjo 6 d., Liberty sve

tainėje, 14 St ir 49 Ct. Klubo val
dyba pateiks dviejų mėnesių ra
portą; rodos, tai trumpas perio
das, bet yra nemažai nuotykių. 
Mirtis pasiėmė tris gerus klubo 
narius! būtų gera užpildyti jų vie
tas naujais. Kaip žinia, klubas su
sideda vien iš vyrų. Nauji nariai 
visuomet pageidaujami; priimami 
Iki 35 metų. Klubo metinis banke
tas įvyks lapkričio 17 d. parapijos 
svetainėje.

— Chicagos Lietuvių Kęstučio 
paš. klubo mėn. narių susirinki
mas įvyksta penktadienį, rugsėjo 
mėn 6 d., 7val. p.p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Št.

Valdyba
— Šv. Kazimiero Seserų Rėmė

jų skyriaus susirinkimas šv. Jur
gio parapijoje įvyks rūgs. (Sept.) 
6 d. Tuojau po susirinkimo . bus 
Pantry Party seselių pagerbimui. 
Tai įvyks apie 8 vai. naujos kle
bonijos salėje. Valdyba

— Budriko Radijo programa, šį 
vakarą Budriko radijo programa iš 
stoties WHFC, 1450 kil. bus gir
dima nuo 6 iki 7 vai. Girdėsite gra
žių lietuviškų dainų bei muzikos, 
naudingų pranešimų ir naujų mįs
lių konkursą.

Praėjusią savaitę mįslių dova
nas laimėjo: Barbora Lazdauskie-

Cenus, 1525 N. Hoyne Ave., laimė
jo foto albumą. Pranešėjas

Areštavo 7 jaunuolius
Paskutiniu laikotarpiu areš

tuoti 9 jaunuoliai, kurie nuskriau 
dę 7 mergaites 15-16 metų. 'Su 
jomis jie susitiko arba taverno
se, arba jos sutiko važiuoti jų 
mašinomis.

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, III.

Tėvai, įsigykite ir duokite 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 iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4546 W. 63rd Street, Ghicago 29, DL

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtreaa ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 454b W. 63rd 
St., Chicago 29. III.
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