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MASKVA PLANUOJA BALKANŲ SUSIGRUPAVIMĄ
Atsakyk man, ar tu esi tu,

ar tu esi |IS

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Vienuoliktosios sesijos posėdžiai 
Vengrijos klausimu čia sudarė specialios sesijos įspūdį dėl įtem
pimo, kuris jautėsi tiek Jungtinių Tautų rūmų viduje, tiek lauke.

Dėl to ne vienas atstovas ap
siriko, pamiršdamas, kad tai bu-1 įrodymų, jog jisai rėmęs sukilė- 
vo tik specialių posėdžių susirin-1 lius. 
kusi, bet dar normalioje vienuo
liktojoje savo sesijoje buvusi JT 
generalinė asamblėja. Taip dele
gatai maišėsi, kad sesijos pirmi
ninkas net kelis kartus turėjo 
jiems priminti, jog tai ne spe
ciali sesija, bet vienuoliktosios 
tęsinys.

Panašaus specialios sesijos įs
pūdžio, kaip vėliau iš rašinių te
ko pastebėti, buvo pagauti ir ki
ti: Pavergtosios Europos Tautos, 
savo atstovų kalbose, amerikie-; 
čių spauda ir Jūsų koresponden
tė.

Dabar, kai jau tos diskusijos 
pasibaigė ir kai prasidėjo dvy
liktoji Generalinės asamblėjos se 
sija, verta prisiminti kaikuriuos 
momentus iš praėjusios savaitės 
diskusijų.

Įdomiausias momentas

Turbūt vienu įdomiausių da
lykų tose diskusijose paliks mo
mentas, kai Urugvajaus profeso
rius Rodriguez - Fabregat, vie
nas penkių iš to komiteto, kuris 
parengė Vengrijos pranešimą, ne 
kaip delegatas, bet, anot jo pa
ties, kaip „eilinis žmogus iš gat
vės“, klausė Vengrijos delega
cijos vardu kalbėjusįjį Peter 
Mod, maždaug šitokio klausimo:

— Atsakyk man, ar tu esi tu, 
ar tu esi jis?

Patriotas ar išdavikas?

Reikalas, mat, buvo kilęs tada, 
kai daugelis delegatų ir spaudos 
žmonių ėmė komiteto narius klau 
sinėti ,kad jie patvirtintų, ar ta
sai jų komiteto pranešime mini
mas Peter Mod, apie kurį sako-' 
ma, kad buvo Vengrijos revoliu
cinio komiteto užsienių reikalų 
komisijos pirmininkus ir reika
lavo ,kad sovietai atitrauktų sa
vo kariuomenę iš Vengrijos, yra 
tasai pats Peter Mod, kuris da
bar atstovauja Vengriją JT dis
kusijose ir tvirtina, kad Vengri
joje nebuvę sovietinės agresijos.

Pagal JT komiteto pranešimą, 
tasai Peter Mod vadovaujamas 
komitetas pernai spalio 30 d. vie
šai paskelbęs, kad siekiąs krašto 
išlaisvinimo ir padtnerkęs sovie
tų karinę intervenciją.

Dabartinis Peter Mod Vengri
jos vardu posėdžiuose protesta
vo prieš Vengrijos klausimo 
svarstymą ir pagal sovietinį 
standartą įrodinėjo, kad Sovie
tų Sąjunga atlikusi tik „draugiš
ką veiksmą“, nes padėjusi ven
grams „pakirsti kontrarevoliuci- 
nį sukilimą“.

Urugvajaus atstovas, pastatęs 
tokį klausimą vengrui Mod, dar 
paaiškino, jog jis tikrai nebūtų 
šito klausęs, jei tasai Mod nebū
tų kvestionavęs komiteto nuošir
dumo, tą Vengrijos pranešimą 
parengiant.

Sunkus tai buvo vengrui Mod 
momentas. Tačiau tasai liesokas 
ir išblyškęs vengrų komunistų 
kalbėtojas nedavė tiesioginio at
sakymo. Jis išvingiavo, kad, gir
di, jei komitetas būtų buvęs la
biau logiškas, tokio klausimo čia 
visiškai nebūtų kilę. Esą, jis čia 
esąs atvykęs ginti tų pačių idėjų, 
kurioms jis buvęs ištikimas per 
visą savo gyvenimą. Prieš tai 
Mod korešpondentams aiškinęs, 
kad, girdi, komitetas neturįs

Ir lietuvių likimas primintas

Vieną stipriausių kalbų prieš 
sovietų - kariuomenės intervenci
ją Vengrijoje per diskusijas pa
sakė Kubos delegatas dr. Emilio 
Nunez - Portuondo. Jisai faktais 
įrodė, kad viskas, ką jis Jungt. 
Tautų posėdžiuose kada nors yra 
tvirtinęs prieš sovietus, apie jų 
nusikaltimus prieš žmogaus tei
ses ir žmoniškumą, yra teisybė, 
nors sovietai jį ir melagiu už tai 
vadino.

Kubietis, tarp kitų dalykų, iš
kėlė ir tai, kad, nors sovietai ir 
gynėsi, kad nebuvę deportacijų 
Vengrijoje, bet, kaip komiteto 
pranešime nustatyta, tokios de
portacijos buvusios. Ta pačia 
proga kubietis priminė ir kitas 
šalis, jų tarpe Lietuvą, Latviją! 
ir Estiją, kur sovietai vykdo ge- 

; nocidą, ir kurios, „priešingai vi
siems teisingumo ir teisės prin
cipams, yra laikomos sovietų ka
riuomenės okupuotos“.

Komunistai sustiprino 
veiklą prieš JAV 

saugumą
WASHINGTONAS, nigs. 18. 

— Komunistų agentai sustiprino 
špionažą ir subversyvinę veiklą, 
kuri graso visai Jungtinių Ame
rikos Valstybių saugumo siste
mai, vakar pasakė atstovų rūmų 
priešamerikietiškai veiklai tirti 
komiteto pirmininkas Walter 
(D., Pa.).

Liudijimų duomenys rodo, kad 
daugelis Amerikos komunistų pa 
laiko tarptautinio komunizmo 
siekimus — pavergti pasaulį.

Mirė kun. Morkelis
okupuotoje Lietuvoje

KELMĖ, okup. Lietuva. — Iš 
Lietuvos pranešama, kad Kelmė
je rugsėjo 3 d. mirė kun. Morkus 
Morkelis, buvęs Kauno kunigų 
seminarijos profesorius. Mirė 
nuo širdies smūgio. Palaidotas 
rugsėjo 5 (T Kelmės šventoriuje. 
Buvo gimęs 1892 m., kunigu 
įšventintas 1916 m.

Leslle Munro, Naujos 
jos atstovas, išrinktas Jungtinių 
Tautos 12-tos generalinės ansam- 
blėjos pirmininku. (INS)

Komunistai teisia
penkis asmenis

BERLYNAS, rūgs. 18. — Ry
tų Vokietijos Augščiausias teis
mas teisia du vakarinio Berlyno 
vyrus ir tris rytinės Vokietijos 
asmenis, kaltinant juos išdavimu 
karinių ir ekonominių paslapčių 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
slaptajai žvalgybai. Šią žinią 
šiandien pranešė rytinės Vokie
tijos komunistinė spaudos agen
tūra.

Karo l&ivaų vaizdai rodo sovietų laivyno manevrus Barentos 
ir Karos jūrose. Sovietai penkių savaičių manevruose išban
dys modemiškus ginklus, skelbia Maskva. ' (INS)

Rusas studentas iš Maskvos
šaukiasi į laisvąjį pasaulį

Studentas iš Maskvos atsiuntė į Vakarus 
prieškomunistinę kalbą

BONNA, Vokietija, rūgs. 18. — Vienas rusas studentas iš 
Maskvos universiteto šaukiasi į laisvąjį pasaulį, kad jis išvaduo
tų Rusiją nuo komunizmo jungo.

Jo kreipimasis į pasaulį buvo 
įkalbėtas juostoje ir išvežtas į 
Vakarus vieno studento, dalyva
vusio tarptautiniame jaunimo 
festivalyje Maskvoje.

Tai negali tęstis

Įkalbėjusio juoston studento 
pavardė laikoma paslaptyje, gi 
pats studentas pasakė, kad So
vietų Sąjunga tokioje padėtyje 
negali ilgiau būti. Studentas tiki
si, kad vieną dieną Rusijos žmo
nės pradės veikti, o ne tik kal
bėti slaptai bei naktimis ir Krem 
liaus vadai ir režimds bus nuvers 
ti. Studentas, kuris yra 20 metų

Pirmieji oficialūs žingsniai
padaryti per Rumuniją

LONDONAS, rūgs. 18. — Sovietų Sąjunga ėmėsi už diploma
tinių užkulisių iniciatyvos sudaryti naują Balkanų susigrupavimą, 
vadovaujamą komunistų.

Pirmieji oficialūs žingsniai pa
daryti per Rumuniją, kuri pa
skirta pravesti kampaniją tarp 
Balkanų valstybių.

Rumunija netiesiogiai jau krei 
pėsi į Graikiją ir pasiūlė jai su
daryti Balkanų draugystės, ben
dradarbiavimo ir nepuolimo su
tartį.

Balkanų susigrupavimas taip 
pat apimtų Albaniją, Bulgariją,
Jugoslaviją ir Turkiją.

Maskvos strategija turi tikslą 
pavilioti titoistišką Jugoslaviją 
į sovietų kontroliuojamą grupę 
ir neutralizuoti šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
svarbų pietinį sparną.

Vakarų diplomatai įsitikinę,

Dulles sutiko įleisti 
raudonųjų atletus 

į Amerikų
WASHINGTONAS, rūgs. 18. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės vakar paskelbė, kad jos įsi
leis raudonosios Kinijos ir kitų 
komunistinių valstybių sportinin 
kus į šį kraštą dalyvauti žiemi
nės olimpiados žaidimuose, ku
rie bus 1960 m. Squaw Valley, 
Calif. Nereikalaus iš jų pirštų 
nuospaudų.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pranešė naują po
litiką laišku olimpinių žaidimų 
komiteto pirmininkui Prentis C.nis ir jeigu studentus gali kalbėj kad nei Graikija, nei Turkija ne- kuris a gan Francis.

tis su užsieniečiu ir vaikščioti sileis suviliojamos į Maskvos
epąs us. ! Avery Brundage, tarptautinės

Rumunija sugestionavo seiių oll iado3 komiteto vedėjas, ir
Balkanų valstybių ministerių „„ šeši amerikiečiai dalyvaus

drauge su juo gatvėmis, lankyti 
juos viešbučiuose tėra laikinis 
dalykas. Visai kitaip buvo prieš 
festivalį. Jeigu sovietijos pilietis 
penkias minutes pasikalba su už
sieniečiu, tai kas nors prisiar
tins prie ruso ir paklaus, ką jis 
su tuo kapitalistu kalbėjo ir dar 
apkaltins, kad esi imperialistinio 
kapitalistinio pasaulio agentas. 
Tai atrodo juokinga, bet taip 
yra. Studentas sakosi tikįs, kad 
po festivalio vėl bus tas pats, ir 
gal ne vienas iš studentų gaus į

mininkų konferenciją apsvarsty
ti planą ir sudaryti sutartį.

Didžiulė audra
NEW ORLEANS, La., rūgs. 

18. — Didžiulė audra „Esther“ 
iš Meksikos įlankos skuba į 
Louisianą. Smarkus lietus iškri
to pietinėje Louisianoje prieš at
skubant didžiulei audrai.

olimpiados planuojamam suva
žiavime, kuris prasidės rugsėjo 
20 d. Bulgarijoje.

Valstybės departamento spau
dos pareigūnas Lincoln White 
pasakė, kad jis nežinąs, ar rau
donoji Kinija atsiųs savo sporti
ninkus į žaidimus.

Sovietinį imperializmą, tarp 
kitų dalykų, puolė ir vienas įspū
dingiausių kalbėtojų — Peru de
legatas dr. Andre Belaune. Jisai 
irgi priminė Pabaltijį, kaltinda
mas, kad, „tragišku likimo lėmi
mu“, Sovietų Sąjunga, vykdyda
ma Markso ir Engelso pranašys
tes, Baltijos jūrą pavertė rusų 
jūra, o tarptautinę Dunojaus upę 
— rusiška upe.

Savotiškai slegiantį įspūdį tų 
Vengrijos diskusijų metu cterė 
prie JT rūmų be perstojos pike
tuojantieji laisvieji vengrai, ku
rie, tai vienoje, tai kitoje vietoje, 
vaikščiojo su plakatais ir gedulu 
perrištomis savo tautinėmis vė
liavomis, reikalaudami Jungt. 
Tautų akcijos.

Premjeras pabėgo
sportiniu automobiliu
BANGKOK, Tailandas, rūgs 

18. — Tailando maršalas Sarit 
Thanarat praėjusį pirmadienį 
nuvertė provakarinę premjero 
Pibulo Songgramo vyriausybę. 
Pašalintas premjeras Songgram 
sportiniu automobiliu vyksta į 
Kambodiją. Policijos vadas Phao 

Zelandi- Syriyanond išskrido Europos lėk 
tuvu į tremtį.

Pranešama, kad po kariuome
nės įvykdyto perversmo Tailande 
buvo ramu. Tailande paskelbtas 
karo stovis.

Atvyksta į JAV
NEW DELHI, Indija, rūgs. 

18. — Indijos finasų ministeris 
T. T. Krishna - Machari šiandien 
išvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Indija nori gauti l’/a 
biliono dolerių paskolą iš JAV.

KALENDORIUS

Rugsėjo 19 d.: šv. Januari- 
jaus; lietuviški: Putomeris ir 
Praurimė.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:56. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, švelni oro temperatū
ra, galimas lietus.

. - - - Antroji audra „Carrie“, apie
ir studijuoja literatūrą ir istori- vieną galą biletą kur nors į kraš- myiių aiadre3 rytuose nuo 
ją, įkalbėdamas į juostą stengėsi to gilumą už tai, kad draugavo Bermudos, slenka į rytus, 
savo balsą kaip galima daugiau festivalio metu su užsieniečiais 1
pakeisti. Jo įkalbėtas žodis bus „ , ,.

Mes laukiam jūsųperduotas iš Muencheno per lais
vąjį radiją į Rusiją. Stoties tech
nikinis personalas stengsis įkal
bėjusiojo balsą pakeisti. Idėja 
perduoti įkalbėtą žodį kilo festi
valio metu.

Iš kitos planetos

Savo žodį studentas pradėjo 
pačio festivalio kritika, teigda
mas, kad tai yra propaganda. 
Nuolatinis kalbėjimas apie pasi
sekimą yra tik tušti žodžiai. Gy
ventojai nemato jokių pasiseki
mų ir laimėjimų. Žmogus norė
damas gyventi ramiai privalo 
garbinti kompartiją ir gauti

Studentas baigia savo kalbą 
šiais žodžiais: „Dabar aš turiu 
baigti. Aš naudojuosi proga ir 
siunčiu sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus Vakarams. Mes lau
kiame jūsų. Mes laukiame išlais
vinimo. Tegu tai ateis greit“.

• JAV cenzo biuras vakar ofi
cialiai pranešė, kad š. m. rugpjū
čio 1 d. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse buvo 171,510,000 gy- 

• Kubos kongresas patvirtino Į ventojų. Per 12 mėnesių paaugo 
Batištos vyriausybės nutarimą 13,060,000 gyventojų arba 1.8
suspenduoti konstitucines teises 
dar 45-iom dienom..

proc.
proc.

, ir 20,378,000 arba 13.5 
nuo 1950 m. balandžio 1 d.

Potvyniai Norvegijoje
OSLO, Norvegija, rūgs. 18. — 

Rytinėje Norvegijoje potvyniai 
apsėmė tūkstančius akerių že
mės. Dar tokių potvynių nėra 
buvusių per 20 metų Norvegijoj. 
Potvyniai sužalojo pasėlius, ge
ležinkelius ir vieškelius. Ūkinin
kai prašo vyriausybės finansinės 
pagalbos.

Įteikė kredencialus
STOCKHOLM, Švedija, rūgs. 

18. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Francis 
White iš Baltimore, Md., šian
dien įteikė aavo kredencialus Šve 
dijos karaliui.

Naujas JT narys
NEW YORKAS, rūgs. 18. — 

Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja rugsėjo 17 d. priėmė 
Malajų federaciją į Jungtinių 
Tautų organizaciją. Malajai 
prieš 17 dienų gavo nepriklauso
mybę iš Britanijos. JT dabar tu
ri 82 narius.

^paprasta r
5HINGTONAS,

raketaNe
WASHINGTONAS, rūgs. 18. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės šį mėnesį iššaus Pacifike ne
paprastą raketą, kuri pasieks 
nuo 1,000 iki 4,000 mylių augštį.

Tailando naujas 
vadas ragina

sudaryti vyriausybę
BANGKOK, Tailandas, rūgs. 

18. — Tailando naujas vadas Sa
rit Thanarat šiandien ragino su
daryti naują vyriausybę, kuri 

kompartijos biletą. Žmogus pn- provakarietišką politiką.

Našliams geriau nevesti
VATIKANAS, rūgs. 18. — Po-(3,000 asmenų. Jis kalbėjo pran- 

piežius Pijus XII pareiškė, kad1 cūziškai. Popiežius pabrėžė, kad 
kai mirtis atskiria vedusius, ge-: mirtis toli gražu nesunaikina 
riau yra pasilikusi a jai šaliai ne-1 meilės ir moterystės ryšio. Mir- 
vestiJTai Pijus XII pasakė Gan- tis nutraukia tik fizinį moterys-

valo šnipinėti vienas kitą, kad 
galėtų egzistudti. „Jūs galite ma 
tyti, kaip sovietų piliečiai apspin 
ta kiekvieną užsienietį. Sovietai 
žiūri į užsienietį, kaip į žmogų iš 
kitos planetos, kadangi jie nieka
da nematė užsieniečio ir tai yra 
vienintelė proga pasikalbėti“.

Ko jie klausia?

„Visi stato pačius banaliau
sius klausimus: Kaip jūs gyve
nate? Kaip žmonės gyvena jūsų 
krašte ? Kaip gyvena jūsų darbi
ninkai ? Palygindami pasakoji
mus apie sovietų ir kitų kraštų 
gyvenimą, matome, kad gyveni
mas Sovietų Sąjungoj blogesnis. 
Studentas priminė, kad Sovietų 
Sąjungoj nuolat kalbama apie 
sunkius periodus, apie reikalingą 
pagalbą kitiems kraštams, ta
čiau pačioj Rusijoj žmonės vargs 
ta. Studentas skundėsi, kad jam 
sunku pasakyti viską iš karto, ir 
jis kalba tik tai, kas šiuo metu 
jam ateina į galvą. Jis nesąs 
koks nors atskalūnas, jis turįs 
geresnes gyvenimo sąlygas, ta
čiau jis negali žiūrėti, kaip var
gingai gyvena jo krašto žmonės. 
Kai žmonės šaukia festivalio sve 
čiam pro langus, jie džiaugiasi 
matydami laisvus žmones ir jaus 
dami truputį laisvės.

Studentas savo žodyje teigia, 
kad toks pasikeitimas yra laiki-

Sarit Thanarat šiandien pasakė 
laikraštininkams, kad jis dar ne
žinąs, kas vadovaus naujai vy
riausybei.

Ginkluotų pajėgų viršininkas 
Sarit Thanarat pašalino iš prem
jero pareigų Pibul Songgfamą. 
Nežinia, kur jis dabar yra. Vieni 
sako, kad Songgram tebėra Tai
lande, o kiti teigia, kad jis pa
bėgo.

dolfo pilyje tarptautinei šeimos
, ■organizacijų federacijai.

„Nors Bažnyčia nesmerkia an
trų vedybų, tačiau ji labiau ver
tina tuos, kurie pasilikdami ne
vedę geriau simbolizuoja mote
rystės sakramentą“. Tai liečia 
ne tik našles, bet ir našlius. 

Popiežiaus žodžių klausėsi

tės ryšį. „Kai vienas iš vedusių... 
nueina pas Dievą, Dievas atlei
džia jam visas silpnybes ir egoiz
mo liekanas“, pasakė Pijus XII. 
„Jis kviečia taip pat tą, kuris pa
silieka žemėje, sukurti savo sie
loje tyresnį ir skaistesnį nusitei
kimą“.

Max BIshop, Jungtiniu Ameri* 
kos Valstybių ambasadorius Tai- 
landui. Tailando mandatas Sarit 

Thanarat, nuvertęs Tailando vy
riausybę, pranedė JAV ambasado
riui Bishop’ui, kad Tailando už
sienio politikoje nebus pasikeiti
mų. Pietryčių Azijos sutarties or
ganizacijos (SEATO) suvažiavi
mas buvo paskirtas rugsčjo 19* 
21 d.d. Bangkok'o mieste, Tailan
de. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV valstybės vicesekretorius Christian A. Herter pasakė, 
kad Jungtinių Amerikos Valstybių — Japonijos santykiai remiasi 
suverenumo lygybe, tarpusavio susipratimu ir bendradarbiavimu. 
Herter dabar lankosi Japonijoje.

— Kuboje dabar tikrinamas jūrininkų lojalumas prezidento 
Batistos režimui. Jūrininkai, įtarti revoliucine dvasia, šalinami iš 
tarnybos. Kubos armijos augštosios vadovybės ištikimybė irgi pa
tikrinama.

— Radioaktyvus lietus praėjusį antradienį iškrito virš Japo
nijos, pranešė japonas mokslininkas. Jis kaltina naujų atominių 
ginklų bandymus Sovietų Sąjungoje. Niigata universiteto profe
sorius dr. Hironobu Watanabe įsitikinęs, kad sovietai atliko ban
dymus praėjusį penktadienį ar šeštadienį.

— Komunistai vis dar tebenaudoja Jungtinių Amerikos Vals
tybių rasinį ginčą savo propagandos tikslams Sovietų Sąjungoje 
ir jos satelitinėse valstybėse.

— Tunisas formaliai paprašė Jungt. Amerikos Valstybes gin
klų save apginti prieš pasienio užpuolimus, kuriuos įvykdo prancū
zai iš Alžirijos.

s <

— Prancūzijos keli ministeriai graso pasitraukti i.4 kabineto, 
jei bus priimtas Alžiro statutas, pasiūlytas premjero Bourges - 
Maunoury.

Prancūzijos parlamentas vakar susirinko į nepaprastą sesiją 
spręsti Alžiro klausimo ir protestuoti prieš infliaciją.

— Tailando konstitucija suspenduota ir kraštą valdo karinė 
taryba. Armijos vadas maršalas Sarit Thanarat, kurį karalius 
Phumiphon Aduldet paskyrė Bangkok kariniu gubernatoriumi, 
tariasi su teisingumo departamentu, kaip legalizuoti perversmą 
Tailande.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 W. Green St., Urbana, IU.

Korp! “Šatrijos” apžvalga ir jos reikšme išeivijoj
Korp! “Šatrija” išsivystė( meno mėgėjai, daugiau tartum 

1926 m. rudenį Kauno universi- senovės žiūrovai romėniškose
tete, studentų ateitininkų drau
govei esant perdidelei narių at
žvilgiu ir nepajėgiant aprėpti 
interesų visumos. Prof. J. Ere
tas buvo vienas iš korporacijos 
iniciatorių ir steigėjų. Jam įdie
giant dvasią, studentai ateitinin 
kai, susidomėję menu, literatū
ra ir muzika, susibūrė į vienetą, 
pasirinkdami prof. St. Šalkaus
kio “Menas grožiui — grožis gy 
venimo tobulumui” posakį šū
kiu. Vardas “Šatrija” kilo iš 
Marijos Pečkauskaitės slapy
vardžio Šatrijos Ragana. Joje 
jie matė lietuvišką tobulumą, 
kuklumą ir paprastumą. Ji bu
vo lyg kelrodis tose jieškojimo 
dienose — ji žengė per gyveni
mą persisėmusi taurumu, nau
dodamasi žodžiu, plunksna ir 
meile.

Ankstyvą 1940 metų pavasarį 
Korp! Šatrija buvo įsteigta ir 
Vilniaus universtete.

Kad dar labiau būtų pagyvin
ta veikla ir korporantai įgalinti 
daugiau semtis kritikos atžvil
giu, "Šatr^'a” tapo suskaldyta 
į mergaičių ir berniukų būrelius.

Korp! “Šatrija” siekė sujung
ti įvairių sričių menininkus (ra
šytojus, dailininkus, muzikus, 
spaudos žmones ir pan.) po vie
na pastoge, suteikiant jiems ga
limybę ugdyti savo kūrybines 
jėgas, aktyviai reikštis visuo
menėje, dalintis kitų pažiūro
mis, puoselėti estetinį išsilavi
nimą ir telkti gerą dirvą kriti
kai. Jie stengėsi įnešti meno 
reikšmę į kasdieniškai pilką 
žmogaus gyvenimą. Jie stengė
si įrodyti reikšmę Lietuvos pa
kelėse rymančių rūpintojėlių, 
klėtyse tulpelėmis išmargintų 
audinių, sodria lietuviška daina 
beaidinčios rugiapjūtės ir visa 
tai įpinti į savo kūrybinį pajė
gumą. Jie bandė įvertinti lie
tuviškąjį tautos meną ir paro
dyti jo reikšmę pasauliui — pa
sauliui, persisunkusiam mate
rializmo dvasia.

arenose, prisibiją patys daly
vauti pilnutiniai, daugiau linkę 
gvildenti problemas, išplaukian
čias iš meno srities .tačiau ne- 
aireiškiant ąktyviai. Priežastis 
nėra vien prisibijo jimas; galbūt 
ji daugiau pagrįsta nesugebėji
mu. Lietuviški jaunimo žodžiai 
pradeda tapti pagrįsti angliška 
galvosena. Naujoji lietuviškoji 
karta, išugdyta nors ir krikščio
niškoj dvasioj, tautiškumo prin-

Vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris (de
šineje) praėjusį sekmadienį balsuoja Bonnoje. Krikščionių 
demokratų partija gavo absoliutinę daugumą parlamentari
niuose rinkimuose. Parlamentas išrinktas ketveriems me
tam. (INS)

METINE CHICAGOS ATEITININKŲ 
DRAUGOVĖS ŠVENTE

jegė aptemdinti ateitininko gyvo
eiDo sunratime vra silDna ne- sios dvasios- Jos karšta ugnimi 
cipo supratime yra silpna, ne šįldomi susirįnko jie rugsėjo 15

d., sekmadienio rytą, Šv. Marijos 
ienir

pajėgianti reikštis grynai lie
tuviškoje srityje. Tėvynės mei
lė, lietuviškojo žodžio prasmė 
jiems nėra pakankamai įdiegta, 
kad taptų būtinybe gyvenimo 
kelyje. Ir žengti Šatrijos Ra
ganos keliu, apsišarvavus žo
džiu, plunksna ir meile — tė
vynės meile — atsiranda keblu
mų, nesusipratimų ir sunkumų. 
Keletas narių galbūt prašoks 
mėgėjų ribas, tačiau “Šatrijos" 
tikslas — ugdyti pilnutinius kū
rybinius talentus — tuo nėra 
pasiektas.

Dabartinė veikla remiasi susi
rinkimais, pagrįstais paskaito
mis ir referatais apie įvairias 
meno formas, nagrinėjimu pro
blemų, liečiančių kūrybinį žmo
gaus jausmą, susipažinimu su 
kritikine technika ir jos varto
sena, lankymais meno parodų, 
muzėjų, bandymais reikštis ko 
.produktingiau lietuviškoje vi
suomenėje.

Sąlygos yra nepalankios, bet 
dirva — vešli derliumi, tik rei
kia rasti naujas priemones prieš 
jaunimo nutautėjimo problemą. 
Tai ne vien “Šatrijos” problema, 
bet problema .nepaprastai opi 
šiuo metu kiekvienai lietuviškai 
organizacijai. Kaip įsąmoninti 
lietuviško solidarumo reikšmę,

Dangus, aptemdęs žemę, nepa- tis, kaip plieno kūjis ant geležinio 
priekalo, daužo tą atsivežtąją lie
tuvišką dvasią . . . Užtai mes lau
kiame iš jūsų naujo, drąsaus, už
degančio žodžio”. Raštu sveikino 
Jo Ekselencija vyskupas V. Briz-Gimimo bažnyčioje vieningai kel

ti savo širdis augštyn, maldauda
mi Augščiausiojo palaimos.

Po šv. mišių Marijos gimnazi
jos patalpose įvyko Chicagos drau 
govės metinė šventė, sutraukda
ma didžiąją ateitininkų šeimą pa
sidžiaugti jos Dadidėjimu, prii
mant į savo prieglobstį trylika 
kandidatų. Pasigirdus žodžiams 
“pagarba vėliavai”, mūsų trispal
vė buvo įnešta į salę, lydima gar
bės sargybos. Iškilmingąjį posė
dį atidarė Chicagos Ateitininkų 
draugovės pirmininkas Jurgis 
Štuopis, po ateitininkų himno per
leisdamas pirmininkauti Boleslo
vui Lukoševičiui, sekretoriauti — 
A. Katelytei ir A. Stakytei. Po-

gys ir didž. gerb. Lietuvos konsu
las P. Daužvardis. Iškilmingas po
sėdis buvo uždarytas J. Štuopio 
žodžiu, kurį sekė Lietuvos him
nas.

Ir taip ateitininkiškoji šeima 
auga ne savame krašte, sveti
moj padangėj, tikėdama į idėjos 
galybę ir į kylančią gyvybę iš griu 
vėsių ...

Lietuvos Vyčių Salė sekmadie
nio vakare buvo pasilinksminimo 
centras, kurio sienų tarpe skam
bėjo Tinkamos dainos, nuotaikin
gi šokiai, ir tyras jaunatviškas 
juokas . . .

Nuoširdžus ačiū seselėms kazi-

nešti grožio reikšmę į išeivio 
buitį, — tai “Šatrijos’ 'tikslas. 
Todėl jai reikalinga laisvė, dau- 

Lietuvoje “Šatrija’ 'savo krik giau kritikos, daugiau veržlumo, 
ščioniškoje dvasioje išugdė daug daugiau asmeninio atsižadėji- 
pajėgių kūrėjų ir gyvenimo for- mo, aukojantis jaunesniųjų įsą- 
m uoto jų, persisėmusių tėvynės moninimui. Ateities perspekty- 
meile. Joje brendo rašytojai B.
Brazdžionis, V. Ramonas, A.
Vaičiulaitis, Gr. Tulauskaitė, A.
Tyruolis, Č. Grincevičius; profe-

AUSTRALIJOJE
A *

— Kunigų pakeitimai Austra
lijoje. Adelaidės lietuvių kapelio 
nas kun. dr. P. Jatulis išvyko 
į Romą. Jo vietoje paskirtas 
Geelongo lietuvių kapelionas 
kun. J. Kungys. Geelongo lietu
vių kapelionu ir kartu Melbour
no lietuvių kapeliono kun. P. Va 
šerio pagalbininku numatomas 
skirti kun. P. Bačin3kas.

I Netikras draugas ir šešėliai 
apsilanko tik tada kai saulė 
šviečia. — Anonimas V P. ŠILEIKIS, 0. P.

SKAITYKITE • DRaI '.A’

— Melbourne iškilmingai pa-j 
minėta rugsėjo mėn. 8 d. Ta pro 

' ga atlaikytos iškilmingos pamal 
dos. o kun. P. Vaseris pasakė 
pritaikytą pamokslą. Po pamal
dų St. John parapijos salėje bu
vo minėjimas. Paskaitą skaitė 
p. Janulaitis. Meninėje dalyje 
dalyvavo solistė Vasiliauskienė

— viešnia iš Adelaidės, kuri sa
vo gražiu balseliu ir puikiu dai
nos atlikimu jau antrą kartą 
šiais metais užburia Melbourno 
lietuvių visuomenę. Šalia to pro 
gramoje dalyvavo vietinės Mel
bourno lietuvių pajėgos.

f ei KElinuut- o l8l

OR. VVALTER J. KIRSTUK
rOJAS (R ’HIRURG*

’’ ’ 'IV i IVTO T » »
3925 W- 4 S9th Street

Vai. Plrinad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečiad. »r SeAtad 1—4 v 
P P

Tel ofleo Ir bato OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 
♦938 W. I5th St., Cicero

Bet. 1634 S. 49tb Ave., Cicero
Kasdien 18 vai lr 6-8 vai vak 

ISskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Orthopedas - PrutcsleUu
A) uratai I i •■lesu, M, u bau
1. tai spec iMtgalba kojon 

(Arch supports) h IL
, Ml , » SeSladiemalz .

OILTMOI’ELUJOH rW’HMK«* LAU

’8&0 4*. tt3rd SL, Chloago 29. III
IC1 l*lt4inpe»'i 0-509 <

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 42Sn W. OSrd 81 
Ofisu M‘l. KEUance 5-4410 

Kezld. telef. GltovehlU . 6-0617
valandos, i 8 p. m., 6-8 p o,

Penktad. tik po pievų.
Trečiai! Ir šeštad pagal sutarty-

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
šeštad nuo lkl 6 vai., lšskyr. sek

sėdžio pirmininkas kvietė sekan-, mierieitėms už Marijos gimnazi- 
čius asmenis užimti vietą garbės jos patalpas, o mieliems svečiams 
prezidiume: Lietuvių Studentų są u:i atsilankymą.
jungos pirmininką V. Kleizą, Lie-
tuvių Studentų Chicagos skyriaus 
pirm. J. Kregždį, Akademinio są
jūdžio pirm. ,A. Mickevičių, Stu
dentų Santaros atstovą, Ateitinin 
kų Sąjungos Sendraugių atstovą 
K. Kleivą, Studentų sąjungos pir
mininką ,A. Liulevičių, kun. J. 
Raibužį, S.J., Moksleivių Ateiti
ninkų Vakarų apygardos pirm. A. 
Šatą ir P. Zubinienę, viešnią iš 
tolimos Venecuelos. Mieliems gar
bės prezidiumo nariams užėmun 
vietas, buvo pakviestas Studentų 
Ateitininkų, sąjungos vicepirminin 
kas R. Kriaučiūnas paskaityti stu 
dentų ateitininkų tinkamai išlai
kiusiųjų egzaminus penktediertio 
vakare protokolą. Šis susidėjo iš 
sekančiųjų: Elena Brazytė, Ignas 
Budrys, Giedrė Griškėnaite, Jani
na Katelytė, Povilas Kilius, Ni- 

, .. , . , . jolė Krikštolaitytė, Saulė Liule-
kaip įdiegti norą aukoti kurybi- vičiūtėi Marytė Meškauskaitė, Bi- 
nes jėgas Lietuvos labui, norą rutė Mituzaitė, Dalia Noreikaitė, 
suprasti lietuvišką meną, kaip į- ^rena Valaitytė, Alicija Žilevičiū

tė, Povilas Žumbakis. Minėti kan
didatai Kristaus kryžiaus ir atei

Dalia Noreikaitė

Pagelbsti nugalėti

DIRBTINIU DANTŲ
laisvumus lr rūjestj

Daugiau nebebūkite varginami lr 
neturėkite blogos savijautos dčl lais
vų, klibančių dirbtinių dantų. FAS- 
THEET, pagerinti alkalinlai (be rūg
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 
plokštelių laikys jas tvirčiau, tad Ir 
jausitės daug patogiau. ISvengklte 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite FASTEETH 
šiandien bet kurioje vaistinėje.

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 

greičiau, lkl 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo 269.96 lr augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po 86.00 kas mė
nesj. Pristatoma J bet kur} pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

vos yra labai plačios, atsižvel
giant į tą faktą, jog “Šatrija” 
yra vienintelė studentų katali
kiška meno draugija Ameriko-

soriai A. Maceina, kun. St. Y- je. Jos rankose glūdi didelė at-
la, J. Grinius; kritikai bei laik
raštininkai kun. V. Bagdanavi- 
čius, dr. Ig. Skrupskelis, kun. 
J. Petrėnas, Pr. Naujokaitis; 
solistai V. Jonuškaitė, J. Augai- 
tyt'ė, Pr. Bičkienė ir daugelis ki 
tų žymių žmonių. Deja dailės 
srityje “Šatrija’ 'nepajėgė at
likti savo paskirties. Atrodo, 
jog literatūra buvo derlingiau
sia dirva.

Korporacija buvo atkurta Vo 
kietijoje, tačiau emigracijos į- 
takoje ji ir vėl išsisklaidė.

Lietuvių visuomenei susibū
rus Amerikoje, “Šatrija” vėl at
gijo 1954 m. Chicagoje. Ir vėl 
sutvaskėjo tamsiai raudonos 
studentiškos kepuraitės, vėl su
plazdėjo jaunystės ugnimi ir tė
vynės meile degančios širdys; ir 
juostelės, švytinčios raudona,

tininku vėliavos akivaizdoje pasi
žadėjo gyventi Kristaus idealu, 
siekti pilnutinės asmenybės, ža
dinti gyvąją dvasią studentijos 
gyvenime, dirbti tautos labui ir 
aukotis Dievo garbei. Po įžodžio 
kiekvienam buvo įteiktas ateiti
ninkų ženklelis, kuris turės būti
vairo simbolis kapitono rankose Katalogus ir smulkiausias infor- 
auringoj jūroj ... 1 macljas reikalaukite;

I ,1. L. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Sekė sveikinimai kiekvieno gar

bės prezidiumo nario. Kun. J. Rai
bužis, S.J., pradėjo savo sveikini
mą, primindamas Evangelijos žo
džius: “Ne jūs mane išrinkote, 
bet aš jus išrinkau”. Jo linkėjimai 
baigėsi žadinimu susijungti vi
siems po Kristaus vėliava, viską 
atnaujindami Jame. Tropinės pa- 

„ _ , ,, dangės, Venecuelos, gyventoja,
DaRgyra Laukyte mūaų labai artima viešnia P. Zu- 

binienė, buvo nepaprastai sujau
dinta “naujaisiais žiedais”, kurių 
nesitikėjo tiek daug ir taip gra
žiai -augančiųjų rasti. Studentų 
Ateitininkų sąjungos pirmininkas 
A. Liulelevičius kalbėjo: “Trem-

sakomybė dėl jaunimo auklėji
mo lietuviškoje kūrybinėje dva
sioje. “Šatrija” turėtų pabusti 
ir sparčiau veikti, kad pateisin
tų savo egzistenciją.

GIEDRININKIŲ
SUSIRINKIMAS

Vyresniųjų giedrininkių ir 
Korp! “Giedra” susirinkimas į- 
vykg š. m. rugsėjo 22 d. 4 vai. 
p. p. pas vyresn. giedrininkę O. 
Mickevičienę, 6116 So. Artesian 
Ave., Chicago, 111. Įėjimas iš 
kiemo.

Prašome ir kandidates atsilan 
kyti į šį susirinkimą.

SAS valdyba informuoja
Naujosios Studentų Ateitinin- 

balta, mėlyna spalvomis, pasiro- kų Sąjungos Valdybos adresai:
dė perrištos per dešinįjį petį, 
kaip simbolis laisvės ir noro ug
dyti savyje kūrybines jėgas tė
vynės labui.

Tačiau sąlygos sudaiktintame 
ir mašinuotame Amerikos kraš
te nėra tokios palankios. Lietu
viškasis jaunimas, pasirinkda
mas studijų šakas, veržiasi į pel 
ningesnę techninę sritį. Atsidė
jusių menui, literatūrai ar mu 
zikai drąsuolių, nepaisančių do
lerio reikšmės, ateityje bus la
bai maža. Ir “Šatrija” tuo labai 
daug yra nustojusi, nes naujai 
susibūrusieji nariai yra daugiau

Arūnas Liulevičius, pirm., 6540 
So. Campbell Ave., Chicago 29, 
III.; Romualdas Kriaučiūnas, vi
cepirm., 7335 So. Troy St., Chi
cago 29, III., REpublic 7-8375; 
Angelė Katelytė, sekr., 2450 W. 
Marąuette Rd., REpublic 7-09- 
28; Povilas Žumbakis, sekr., 
4448 So. Fairfield Ave., LAfa- 
yette 3-7829; Ignas Budrys, užs. 
skyr. vedėjas, 6749 So. Oakley 
Ave., Chicago 36, III.; Feliksas 
Palubinskas, ižd., 6838 So. Camp 
bell Ave.; Jurgis Štuopis, narys 
org. reik., 3237 So. Lituanica 
Ave., FRontier 6-0329.

SAS Valdybos adresas: A. Ka 
telytė, 2450 W. Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

NAUJAS REDAKCIJOS 
ADRESAS

Atkreipiame mielų bendradar 
bių dėmesį į pasikeitusį redak
cijos adresą. Visą šio skyriaus 
medžiagą prašome siųsti Vacį. 
Kleizai, 702 W. Green Str., Ur
bana, III.

Hartford, Conn., kuris "Draugui’1 
Žinomas kaip sąžiningai asmuo.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 6-7870 lt 
Gibson 8-4038

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai. ,

moka#1*

FCR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
. TAUPYMO 
• INDKOVI

403S Areber 4v99m t«i. LA3-A7I9 

AUOUST SALDUKAS ProsIdoM
J

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6436 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susitarlma 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1662 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdlan ISskyrus trečiad. tr
šeštad

Rea tel. GRovehlU 6-5609

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7S8S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS^
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
/ai., kasdien 10-12 vai. U- 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook 6-5076

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

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

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

Telef. Ofiso LAfsyette 3-6046 
Rea.: VVAlbrook ft-8048

"■ll. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-8924

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street .
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-2 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6317 South VVestern Aveuue 
Chicago 2D. Hl 

telefonas REpublle 7-4DOO 
Raridenda: GRovehill 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo S-4 lr nuo 6-8:S0 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oftoo tel. Virginia 7-0086

Jos teL BEverly 8-8144

Oftoo HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8pec. akušerija Ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oa ir Oampbell Ave. kampan)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šeiadtenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftoo telef. TArds 7—1186 
Reašdendjos — 8Tewart S-4S11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted lr 16-ta gatvt) 

VAL. 1—4 lr 6:80—1:80 p. p. kaa 
4 len Išskyrus trečiadienius Atidara 

Šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAI! 

(LIETUVIS GTDTTOJA8)
2000 W68t OSrd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 7:99 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Ofiso telef CAfayette 8-1210, Įe1 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 8-186k

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik eusitarua

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI. 
SPECIALISTB

1156 South Western Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto lkl 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rea tel. WAlbrook 5-3706

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNĄ*
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 6 Iki 8 vai. vak.
-

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

SpedalyhS — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11, ryto lr 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 8—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

Offloe: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 SL, Beverly Hills

VaT.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v!.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-6768 
Buto - - BEverly 8-S946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Arcber Ave.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6: 7-9.

šeštad. 10—12: Trečiad. uždaryta 
* LAfayettc 8-4948.

Namų — CEdarerest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. ReonbUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Arcber) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečiad. lr sekmad. tik susitarus

ftR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 w«8t «9th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpabUo 7-2990 

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

DB. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte tr pritaiko aklnlna, 

keičia stiklas lr rAmas 
♦466 8. Oalifornla An. .TA 7-7331
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. ut- 
larvta). šeštad. 10 ryto Iki 9 v. p. p.

Telefonas GRovehill fi-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALI8T1 
— PRITAIKO AKINIU8 —

Valandos: 9—18 lr 7—9 v. v. pagal 
nisltarlmą Išskyrus trečiadienius

8489 W Warso«H» 8te»č

Ofiso Ir bato tel. OLympte 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—lt lr 4—7 vai. Trečiad. 

tr SešUd. tik 10—12 irki.

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

Vai. kasd. 12—4 
rei. centrai 0-2294

5002 Weet 16th Str- Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhaU 3-0969 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYtTTaURAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Ave
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr eulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71st ir Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spceialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street
(09-os lr MaplewOod Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURG®
6243 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Victory 2-1681
Rez. Victory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 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-6446, rea HE.4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We«t Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 v-

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0267, rea PR. 6-6669 

Rezld. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1819 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dlrbtuvš
756 Ueet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
ŠeStsdlenlsle nue 1» <lr< • val Op

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

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo tr skaudančių aklų. karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr toliregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus, ^peciall styds kreipiama 
J mokyklos 'valkus.

4712 Sonth Ashland Ave.
Tel. Y Arda J7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:D« 
llrl 6 vaL Sekmad Ir treč ušdara

DRAUGAS 
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BENDRAS ŠALPOS VAJUS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse kasmet yra suorganizuoja

mi du dideli šalpos vajai. Vienas jų rudenį (spalio mėn. — Bend
ruomenės Fondo (Community Fund), kitas pavasarį — Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus (kovo mėnesį).

Tiek Bendruomenės Fondas, tiek Amerikos Raudonasis 
Kryžius išsilaiko visuomenės aukomis, kurių sudedama pakan- 
mai, kad galėtų būti patenkinti bent būtinieji šalpos reikalai vie
nerių metų laikotarpyje. Rodos kiekvienam yra puikiai žinoma, 
kokį svarbų darbą atlieka vietiniai bendruomenių fondai ir Ame
rikos Raudonasis Kryžius.

Bendruomeniniai (vietiniai) fondai patys tiesioginio šalpos 
darbo nedirba. Jų pareiga yra tik lėšas surinkti. Tos lėšos yra 
padalinamos toms organizacijoms, kurios tiesioginiai rūpinasi 
vargšų, senelių ar našlaičių šelpimu. Lėšos yra padalinamos 
tarp katalikų, protestantų ir žydų prieglaudų bei šalpos organi
zacijų. Bendruomenės fondai žymiai sustiprina labdaros įstai
gų ir organizacijų veiklą, nors, tiesa, iš jų gautų pinigų ne
užtenka apmokėti visas veiklos išlaidas. Organizacijos ir įstai
gos ir pačios turi turėti geradarių ar pajamų iš kitų šaltinių.

Pavyzdžiui paduosime Chicagos Beųdruomenės Fondą ir jo 
šelpiamų labdaros organizacijų veiklą. Apskaičiuojama, kad 1958 
m. Chicagoje veikiančios 162 labdaros organizacijos bei įstaigos 
(neįskaitant ligoninių) bus reikalingos metams $36,626,766. Pa
čios vadinamos labdaros agentūros mokesčiais, palikimai ir pan. 
tikisi per metus sutelkti $13,430,830. Kitais keliais jos turi 
gauti per metus $23,195,936. Jos savo vajais 1958 m. mano su
rinkti $13,286,822. Dar truks $9,909,114. Šią sumą turi surinkti 
Bendruomenės Fondas Chicagoje. Todėl jis ir skelbia, kad spalio 
mėnesio vajaus metu jis turi surinkti $10,159,979. { šią sumą į- 
eina $250,865, kurie yra numatyti fondo veikimo ir tojaus pra- 
vedimo išlaidoms.

Tai toks yra Chicagos Bendruomenės Fondo veiklos ir są
matos vaizdas.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus centras Chicagai ir apylin
kėms yra paskyręs surinkti $2,977,759. Pridėjus vajaus ir ki
tas išlaidas, bus $3,619,759.

Raudonojo ♦Kryžiaus veikla yra labai reikalinga ne tik ka
ro metu, bet 'visuomet. Nepaisant kuriame pasaulio krašte įvyktų 
potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimai, sausros žemės ūkyje ar ki
tokios nelaimės, reikalaujančios skubios pagalbos, Amerikos 
Raudonasis Kryžius pirmas skuba su medicinos, maisto ir kito
kia pagalba.

Taigi, sudėjus į krūvą Chicagos Bendruomenės Fondo rei
kalavimus ir Chicagai nustatytą surinkti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kvotą, iš viso reikia sutelkti $14,000,000.

Tai sumai sutelkti šiemet daromi nauji bandymai.
Vietoje dviejų atskirų, kaip ligšiol būdavo, šiemet vajus bus 

tik vienas — Bendruomenės Fondo ir Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. Vajus bus spalio mėnesį. Oficialiai šis vajus bus vadina
mas Community Fund — Red Cross Joint Appeal. Šiuo bendru 
vajumi manoma sutaupyti administracines lėšas ir visuomenėje 
iššaukti dar didesnį dosnumą, negu ligšiol. Prasidėjus jungtiniam 
vajui, visuomenė žinos, kad reikia būti dosnia, nes aukos eina 
ir Bendruomenės Fondui, ir Amerikos Rauonajam Kryžiui. Duo
damas ir šūkis šiam jungtiniam vajui: “Kartu... kad būtų 
daugiau sušelpta!”.

Los Angeles kardinolas James Francis Mclntyre su Lietuvos Vyčių Los Angeles kuopos 
delegacijos nariais. Iš kairės j dešinę: ALT-bos vietos skyriaus sekretorė ir aktyvi Vyčių kuo
pos narė Rita Medziukaitė, Vyčių Los Angeles kuopos pirmininkas, Vyčių 44-tąjam visuo
tinam suvažiavimui rengti komiteto pirmininkas ir Vyčių Centro valdybos vicepirmininkas Le
onardas Valiukas, kardinolas J. F. Mclntyre, šv. Kazimiero Los Angeles lietuvių parapijos 
klebonas kun. Jonas Kučingis ir filmų ir televizijos aktorė ir Vyčių nare Rūta Kilmonyte. 
Kardinolas J. F. Mclntyre parodė Lietuvos Vyčių organizacijai tikrai daug nuoširdumo ir 
simpatiją: priėmė du kartus vyčių delegacijas, dalyvavo seimo iškilmingose pamaldose, po pa
maldų tarė vyčiams ir visiems lietuviams nuoširdų žodį, turėjo pašnekesį su vyčių vadais sei
mo metu, parašė specialų laišką Vyčių seimo specialiam leidiniui. (Nuotr. The Tidings)

ke.TARPTAUTINĖS POLITIKOS BARUOSE
Indijos laikysena mums svar-

Pabudo artimųjų Rytų sfinksai. — Indija ir toliau veid- bi dar ir todėl, jog į ją vis dau- 
mainiauja. — Afro-Azija — nauja pasaulio galybė. —; ®iau ,kryp^a 
Vengriios teroras. — Lenkijoje — gomulkizmas.

Prancūzijoj ir Italijoj vvriausybinės krizės.
A, ERDVILAS

Praėjęs pusmetis tarptautinėj 
politikoj yra nuspalvintas prieš
kalėdinėmis nuotaikomis, kilu
siomis iš Suezo kanalo ir veng
rų revoliucijos liepsnų. Šie šeši 
mėnesiai tačiau yra įdomūs, nes 
per juos išryškėjo amerikinės

”ai ia’’č:?,"n. Jordane komunis-

ko akvs. Tai potencialiai galin
ga? spalvotųjų tautų blokas, ku
rio rankose gali eventualiai at
sidurti pasaulio likimas, (šiam 
blokui priklauso Liberija, Maro
kas, Libija, Egiptas, Sudanas,

tiniai karininkai tik nuostabiu | Saudi Arabiia> Jemenas, Etio

pija. Jordanas, Libanas, Sirija.jauno.-;o karaliaus drąsumu iš
gelbėjo kraštą nuo komunistų 
sukilimo, tačiau ar ilgam? Gal 
kiek išmintingiau laikosi Raudi

Musų jaunimas ir 
liberalizmas

‘Dirvos” Nr. 34 Julius Smeto
na išspausdino straipsnį: “Ke
letas minčių dėl lietuviškojo li
beralizmo. Straipsnis vertas pla 
tesnio dėmesio ir jį čia duoda
mu.

“Dirvos rugpjūčio 8 d. numerio 
Studentų Žodyje atspaustas p. Vy 
tauto Donielos straipsnis apie 
“Santarą ir istorinę sąmonę”, ku
riame pasisakoma už lietuviškos 
liberalizmo tradicijos sukūrimą. 
Pasak autoriaus, tos tradicijos 
pagrinde glūdinti laisvės idėja, ku 
ri esanti universali ir kurios fo
ne tesanti galima lietuvybė. San
taros uždavinys, esą, butų išstu
dijuoti liberalizmą ir jį pritaiky
ti Lietuvos sąlygoms.

Autorius pripažįsta, kad San
daros šaknys glūdi istorijoje, at
seit liberalizmo istorijoje, ir vi
sai logiškai siūlo su ta istorija su
sipažinti. Bet ir pati Lietuva turi 
šiokią tokią liberalizmo istoriją, 
ir lietuviškojo liberalizmo puose
lėtojams pirmoje eilėje tektų su 
ja«rsusipažinti. Ryškiausiu libera
lizmo laikotarpiu Lietuvoje reikia 
laikyti 1926 metus, kai Lietuvos 
valsty bės vairas buvo atitikęs kai
riosioms grupėms, kurios į vald
žią atėjo apsišarvavusios plačiau
sių laisvių idėjomis. Tik tas jų 
laisvės supratimas kartais pasi
reikšdavo gana keistomis formo
mis. Kai Lietuvos universiteto stu 
dentai susirinko į Karo Muziejaus 
sodelį paprotestuoti dėl pernelyg 
didelio lenkiškų mokyklų steigi
mo Lietuvoje tuo metu, kai Vil
niaus krašte lenkai ėmė masiniai 
uždarinėti lietuviškas mokyklas, 
tai liberališkoji Lietuvos vyriau
sybė tame studentų mitinge įžiū
rėjo lenkų mažumos Lietuvoje tei
sių į švietimą pažeidimą ir pasiun 
tė policiją studentams išvaikyti. 
Bet kai gegužės 1-osios proga pa
dugnių gaivalai Kaune surengė 
eiseną ir jos vadovai, raudonomis 
vėliavomis nešini, liepė praeiviams 
nusiimti kepures ir nenorinčius 
paklusti ėmė prievartauti, tai li
berališkoji Lietuvos vyriausybė 
nerado reikalo pasiųsti policijos 
tvarkai palaikyti — tai, rasit, bū
tų „‘prieštaravę eisenų laisvės prin 
cipui. Kažin kuo ta visa demons
tracija būtų pasibaigusi, jei iš 
Fredos sunkvežimiu atvažiavęs a- 
viąfcijos karininkų būrys nebūtų

vidaus gyvenime. Kardinolo Vi
šinskio išleidimas Romon, reli
gijos mokymo grąžinimas į mo- 
kykias, rinkimu sudemokratini- 
mas — tai pirmieji žingsniai į 
nepriklausomybę, nors ir komu- 

‘ n ištinę.
Vakarų Vokietija neabejoti

nai vėl kopia į didžiąsias pasau
lio galybes. Marshallo planas 5r 
nepaprastas vokiečių darbštu
mas padarė Vokietiją turtingiau 
šia Europos valstybe, prancū
zų pavydžiai Amerika vadina
ma. Tačiau ne vien ekonominis 
atkutimas išstūmė Vokietiją į 
priekį. Jos vadovaujanti pozici 
ja didele dalimi yra Konrado 
Adenauerio europinės politikos 
vaisius. Didelė jo politinė išmin
tis ir nuoširdumas padarė tai, 
ko Hitleris neįstengė atsiekti 
milionais karių — paimti Euro
pos vadovavimą į savo rankas.

Pirmieji Vokietijon autoriteto 
grįžimo ženklai yra fcnaro kraš
to grąžinimas •> vem rolo Įeit.

TC Centro Europos pėstininkų 
vadu.

Prancūzija pri" visų vargų 
(Suezo kanalo problema,, koloni 
jiniai karai) vėl pergyvena vy
riausybinį karštį. Guy Mollet 
vyriausybei nuvirtus, reikia lauk 
ti vėl visos eilės krizių, kurios 
Prancūzijai yra la^ai kenksmin
gos. Iš viso Prancūzija yra ta

i pusi antraeile pasaulio galybe 
ir to nesupratimas yra raktas 
į jos ateitį. *

Lapė keičia savo kailį, bet 
ne savo įpročius. — Lotynai

Lapės mirtis yra gaidžio lai
dinė. — Vokiečiai

Didžiulis Išpardavimas!

Turkija, Tranas, Afganistanas, 
Pakistanas, Indija, Ceilonas, Ne 
nalas, Burrna, Siamas, Laos,

Arabija k»rios valdovas ilgapa ! Kamfcodija jawnija> Filipinai,, 
ir sovietinės politikos kaikurie vardis Raud Ibu A'bdul Aziz ai1 ir jnfjonezjja, gjo bloko nuo- 
niuansai, nes tiek Suezo kanalo Fa’sal ai Saud. atrodo, bene ge- ; taikas ryškiausiai pabrėžė In- 
ginčas, tiek Budapešto kova ta- iau 'ai nusimano tarptautinėj; donez^og‘ prczįdpntas Suharno 

.aitikoj ;r gudriai .-.aidžia dvie- pandungo konferencijoje: 
p ! ■ (!ž. ■ žaidimą. Tačiau ne-> “Azijos ir Afrikos tautos jau 
eikia u miršti, kad jis visų npra kitų įrankiai... Žiūrėkit!
11 i,; 'ls'a ' 'A * dmųjų Ryri) j Musų tautos prabilo, ir pasaulis 
niogiis ir Vakarai niekad jam 

bus t,'visko. Toki yra šalti

po šių dviejų galybių politinė? 
kovos lauku.

Suezc kanalo problfT^a n ‘i -i 
vyje nėra taip svarbi, ka'p ■ i 
geliui atrodo. Tač'au :' p^b 
no Artimųjų Rytu sfinkse lr- 
ris jau graso visam lais”pū m 
pasauliui. Vis-’ p’m’nnsi- r>” 
pestį kelia Egipto fanariz"-? ■ 
ir jo laimėjimas pasaulinėje on: 
nijoje. Niekas negali ginčyti 
jog diktatorius Nasseris su de-

demonstrantų išsklaidęs.
Šie pavyzdžiai aiškiai rodo, | 

kad nekritiškas laisvės principo 
taikymas gyvenime ne tik veda į 
anarchiją bet ir pažeidžia tau
tos interesus. Nenuostabu todėl, 
kad liberalizmo bandymas Lietu
voje nepavyko ir kad jo tada pa
skleisto kvapelio išsklaidymo be
veik niekas nesigailėjo. Nesinorė
tų tikėti, kad p. Donielos siūlo
masis lietuviškasis liberalizmas bū 
tų ano nevykusio bandymo pakar
tojimas.

Bet sąryšyje su p. Donielos 
straipsniu kyla ir kita mintis: ar 
iš viso verta mūsų mokslus einan
čiam jaunimui tiek daug dėmesio 
skirti universalizmui, liberalizmui 
bei istorijai? Ar nebūtų tiksliau 
susikoncentruoti į lietuviškumo, 
tradicijų nagrinėjimą, geresnį Lie', 
tuvos praeities pažinimą, ir ne
priklausomybes laikotarpio tyri
nėjimą? šiuo metu, kada, iš vie
nos pusės, komunizmas mėgina vi
sas pavergtas tautas suvirškinti 
savajame katile, kada, iš kitos pu
sės, ir ne komunistai siūlo viso
kius tautų junginius, kuriuose ma
žosios tautoms glūdi didelis pavo
jus būti absorbuotoms didesniųjų, 
lietuvių tautos individualybės iš 
ryškinimas virsta visų šviesiųjų 
lietuvių svarbiausiu uždaviniu. 
Užtat darosi graudu, kai lietuviš
kasis jaunimas, užuot nukreipęs 
savo akis į lietuvišką Smuikelį, i- 
ma žvalgytis į svetimus dievus. 
Žinoma, atmesti tuos dievus, kai
riųjų intelektualų peršamus aukš 
tąsias mokyklas lankančiam mū
sų jaunimui, nėra lengva. Tačiau 
jų neatmetus, negalima išlaikyti 
lietuviškumo.

Santaros eilėse yra sutelkta ne- 
maža gabaus lietuviško jaunimo, 
kuriuo mes pagrįstai galime di
džiuotis. Tačiau jo įnašas Lietu
vai bus tikrai didelis tik tada, jei 
jis visą savo energiją ir sugebė
jimą atiduos lietuviškosios tradi 
cijos supratimui ir jos išryškini
mui.”

■ 

Čigonai Liurde
Iš Prancūzijos į Liutdą buvo 

suvažiavę apie 1,500 čigonų pi
ligrimų. Juos gražiai pasveiki
no tos diecezijos vyskupas, 
juos palaimindamas. Čigonai 
Liurde išbuvo tris dienas. Dau
gelis jų porų buvo sutuokta, 
daugeliui suteiktas Sutvirtini
mo sakramentas.

, sukluso!”

Rūpestį-
-paRoIu.įy

kebą u apskritai 
politika, štai Indi- 

juo toliau, juo labiau linksta 
j lvi\ ūdiškuiną ir savanaudiš
kumą Premjero Nehru ir jo

moralizuota kariuomene, nuskur krašto gynybos ministerio parau 
dusi kraštu ir nesveikomis sva-| dus'o Krišna Menon “no alig- 
jonėmis pralaimėjo karo lauke, ment” politika toli gražu nėra 
bet laimėjo diplomatinėje kovo- tokia. Politiniams stebėtojams 
je prieš Vakarus. JAV politikos aišku, jog Indija yra iš esmės 
įtakoje Izraelis nusileido prieš nusistačiusi prieš Vakarus, ne
visus Egipto reikalavimus taria žiūrint, ką ji kalbėtų, Vakarai

erdrąsu teigti, jog 
jų kelias yra komunizmo kelias, 
tačiau lygiai aišku, jog jų ta
kai skiriasi nuo Vakarų,

Vakarų galybių išduotoj Ven
grijoj siaučia teroras, kokio 
Vengrija dar nematė. Kadaro 
vyriausybės išleistame pareiški
me sakoma, jog Vengriją su 
Rusija jungianti neatskiriama 
vienybė ir bet koks kontrarevo- 
liucinis aktas bus visomis prie
monėmis numalšintas Tuo tar
pu speciali JT komisija savo iš
samiame pranešime tarp gausy-

mai taikai išlaikyti. Tai buvo jai yra simbolis nekenčiamo ko-, sovietinio žiaurumo ir suk
ženklas ir kitoms Art. Rytų vals lonializmo ir kiekvienas Vakarų 
tybėms išeiti į pasaulio areną, žingsnis sutinkamas su nepasi- 
apsidengus Kremliaus skraistė-! tikėjimu. Lygiai nėra ji neutra- 

Sirijoje komunistų trium- j li ir komunizmui. Kašmiro klaumis.
viratas valdžiai užtikrinti grie-' sime ji elgėsi prieš visas demo- 
besi Kremliaus metodo: masinių! kratines tradicijas. Lygiai be- 
teismų, kurie labai efektingai su gėdiška buvo jos laikysena ven-
kaustė visą kraštą baimėje ir grų sukilimo metu. Ar komu-
terore. Mažajame Jemene ko- nistinės taktikos naudojimu, ar 
munizmo agentai labai sėkmin- šališkumu Kremliaus veiksmams 
gai provokavo ir tebeprovokuo- Indija yra tapusi netiesiogine 
ja anglus, kurių įtakos jau ma- pasaulinio komunizmo talkinin-

JANIS KLIDZEJS į
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Prieš nedaugelį metų jie buvo moksleiviai. Juozais 

Atvarąs toks visai išdykęs.
Po pertraukos ir vakarienės visi dar suposi links

muose ir liūdnuose valsuose, nes visi dar buvo tokie 
jauni, grožį, kovas ir gyvenimą mylinčiom širdim.

Studentas Karolis Augris šoko su mokytoja Tek
le Upanyte. <•

— Taip, esu pamiršęs jums sveikinimus atiduo
ti- “f.

— Man? Sveikinimai?
— Iš Rygos. Atspėkite.
— Iš Rygos? Negaliu prisiminti...
Valsas buvo praskambėjęs. Ji ėjo sėstis.
— Na, manau, kad negalėsite prisiminti. Taip, — 

stotyje sutikau jūsų buvusį mokinį Rugajų...
— Rugajų?.. Rygoje jau... Puikus berniukas bu

vo... Na, kaip jam sekasi?
Suūžė valsas. “Prie mėlynojo Dunojaus”. Priėjo 

, mokytojas Grinbergas ir prašė Upanytę.
— Ponas Anysas, mes dar pasikalbėsim. Apie Ru

v

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar.
[j kaip II. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 

kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyry apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

tumo pavyzdžių yra ištyrusi fak 
tą, pagal kurį Kadarui buvusi; 
padaryta lytinė operacija, no-' 
rint jį visiškai prijungti sovie
tinių valdovų valiai.

Labai įdomus bandymas vyk
sta Lenkijoje. Po 1956 m. bir
želio 28 d. Poznanės riaušių Len 
kijoje prasidėjęs gomulkizmas Į 
ir toliau eina titiniu keliu. Rei
kia manyti, jog Lenkija ir to
liau mažins sovietų įtaką savo

vę.
Pasinaudokite šia pruga ir būtinai aplankykite jų 

Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.
krautu-

Laike šio didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
ir, ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki fi vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

■I. S E I C A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYR UIS 

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

t

Atliekame dideliu.' ir rrvžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

gajų noriu daugiau ką sužinoti — ji dar sakė, šokti 
nueidama.

— Jūs, panele Upanyte, dar vis apie tą Rugajų 
kalbate... — sakė Grinbergas.

— Taip...
— Ir aš kaip jo buvęs auklėtojas norėjau žinoti, 

kaip jam sekas.
— Ponas Augris man ką tik apie jį buvo pradė

jęs pasakoti. Nueikime pas jį ir sužinosime daugiau...
Jie šoko ir kalbėjo apie šį bei tą. Šį valsą nuplojo 

ir turėjo pradėti iš pradžios.
— Stebuklingai — sakė Grinbergas.
— Ne. Užteks. Eikime.
— Jums šis valsas nepatinka?
— Taip. Nepatįnka. ~
Taip šypsodamosi sakė Upanytė ir jie nuėjo pas 

Augrą. '
— Na, pasakokite daugiau, kaip šiam berniukui 

sekasi ? — klausė Upanytė, ir Grinbergas stovėjo ten 
pat. *’

— Kaip sekasi? Sunku pasakyti. Sutikau stotyje. 
Mažai teko kalbėti, nes jis buvo girtas... — pasakojo 
Augras.

— Rugajus!.. Girtas? Netikiu... — tarsi verkš
lendama šnibždėjo Upanytė.

t Grinbergas linksmai pakėlė galvą.
— Jam į ranką buvo įsikabinusi kažkokia žavinga 

Rygos dama, kuri mums neleido ilgai kalbėtis, — tę
sė Augras.

— Baisu! Bot aš dar nenoriu tikėti. Rūgs jau 
Rugajau... Mielasis, skaistusis jaunuoli... Taip jūs jį 
sutikote stotyje? I

— Taip, — sakė Augras.
— Na, ką jūs dabar sakysite, panele Upanyte, ar 

tai, ką aš apie jį sakiau, ar tai nebuvo teisybė? — 
sakė Grinbergas.

— Nekalbėkite, ponas Grinbergas... Nekalbėkite... 
Čia reikėtų verkti. '

— Ne jums tai suprasti.
Upanytė nuėjo į kitą salės galą ir visą vakarą 

buvo nusiminusi.
Po savaitės kalbas apie Andrių jau girdėjo dau

gelis jo klasės draugų, žinojo ir Marytė ir Andriaus 
tėvas.

Pasauly turbūt visada yra buvę taip, kad gera 
apie žmogų pradeda kalbėti tiktai tada, kai jis jau 
miręs, nes tada niekas jau nebenori jo skriausti.

Augo baisūs apkalbų pastatai ir jų mėgėjai, my
lėdami save, gyveno juose kaip parazitai po karvių 
oda.

i

— Rugajus esąs kalėjime dviems metams.
— Taip? Na, žiūrėk. Už ką gi?
— Už vagystę.
O kiti maždaug taip:
— Ten Rygoj susidėjęs su svetima žmona...
— Taip, taip... Ai, ai!
— Na, ir tas jį peršovęs. Suvaręs iš revolverio 

"cptynias kulkas. Viena koja esanti nelanksti.
- - Bus šunims lodyti...
- - Matote, kaip Dievas baudžia, kai į jį neliki.
Tėvas vaikščiojo sirgdamas nuo rūpesčių Marytė

ėjo prie Zikracės išsiverkti.

(Kiim dMiiginu)
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TRISPALVE JUBILEJINIUOSE 
SKAUTUOS HORIZONTUOSE

Širdyje skausmas, bet garbė ji vainikuoja. Išgirstas pavergtųjų 
balsas. Jūs esate mums pavyzdys. Trispalvė Anglijoje. Arkivyskupas 
ir kelios dešimtys tūkstančių kitataučių gėrėjosi Rūpintojėliu ir 
linkėjo Lietuvai laisvės.

ANTANAS BANIONIS, Detroit, Mieh. .

Dvi dienas prieš Jubilėjinės sto- kada po oficialių kalbų, gilaus su- 
vvklos atidarymą atsiradau Sutton sikaupimo ir keliolika minučių

viltį, kad mes visuomet būsim, 1935 m.turėjo lėktuvo avariją, mickis ,ir DBLS vietos skyriaus

Parke, Anglijoj . Nuskubėjau į 
Copenhagen pastovyklos štabą. 
Ten patyręs, kad mes laukiami ir 
mums rezervuotas rajonas, atsi
sveikindamas su pastovyklio vir
šininko pavaduotoju J. C. Walker, 
kuris man suteikė malonias in
formacijas, pastebėjau: Sį kartą 
buvo mūsų pavergtųjų balsas iš
girstas. .Aš džiaugiuosi ir dėkoju 
Jums! — pridūriau. Nuvykęs į 
skautininkų stovyklą - Indabą, ra 
dau ne tik tas pačias malonias ži
nias, bet ir rūpestingą brolišką 
priėmimą. Ten taip gi rezervuotas 
rajonas mums, egzilams. Išsiaiš
kinus patyriau, kad ir savą tauti
nę vėliavą galėsiu iškelti.

Po poros dienų atvyko ir .Egzi
lų kontingentas, vadovaujamas 
Viliaus Fidlerio. Copenhagos pa- 
stovykloje, rajonas No 99 — 1000, 
skirtas šešių pavergtų tautų skau
tams, buvo netoli pastovyklos var 
tų, ant kalvelės. Kaimynystėje bu 
vo vokiečių ir anglų skautų vie
netai. Gautąją “teritoriją” egzi- 
lai pasiskirstė j atskirus tautinius 
rajonėlius, palikdami viduryje ati 
tinkamą aikštelę, kurioje greitai 
pakilo šešios vėliavos ant vien

trukusio galingų raketų sproginė
jimo tamsiame danguje virš .are
nos, ’per areną, tarD skautu mi
nios pajudėjo visų Jubilėjinėje da
lyvavusių tautų vėliavos link pro
žektoriais apšvietos garbės tribū
nos. Vėliavos pamažu artinosi prie 
tribūnos alfabeto tvarka. Kiekvie
nos tautos vėliava nešė anglų skau 
tas. Šalia iš tos tautos ėjo po vie
ną skautą. Mūsoji trispalvė buvo 
L raidės eilėje. Ją lydėjo jauniau
sias ir pats žvaliausias lietuvis 
skautukas Romukas Aneliauskas. 
Priėjus prie tribūnos, vėliava įsi- 
rikliavo grupėn kitų vėliavų, o 
Romukas priėmė iš Lordo Ro- 
wallan rankų Lietuvos skautijai 
priklausančią paminklirtę Jubilė-

Egzilų stovyklos vartai Jub. Džiamborėje. Ši nuotrauka 
(taip pat ir kita) tilpo Anglijos “Birmingham Dispatch” 
dienraštyje.

sią diena buvo rugpjūčio 6-toji, i hamo arkivyskupas. Arkivysku- ____ _____ ______ _____ _____ ____ __
jinės lentą — dovaną, kurią ga- kada Jubilėjinę Džiamborę užplū- Į pas, lydimas keletos augštų dva- | jj sakė, perskaitęs nuo pradžios <
vo visos šioje Jubilėjinėje daly- do 30 tūkstančių vilkiukų (cub siškių, dulksnojant smulkiam lie-1 įkį galo. Tik, jo manymu, jį ne- STATYBAI
vavusios tautos. Mačiau, kaip mū- scouts). Autografų rinkėjai visi tui, vieną pavakarį atvyko pirmiau reikėtų platinti berniukų tarpe/ 
sų vyrukuose tryško džiaugsmas turėjo savo knygelėse įsiklijavę šia į mūsų rajoną. Čia jį pasitiko nes jįe to viso nesupras. IR NAMU
ir susijaudinima’s. Tai buvo momen mūsų tautinę trispalvę su užrašu 1 ps. A. Banionis ir kun. V. Šarka.

“\Velcome” į tarptautines džiam- taįįau galutinai baigė gvdyti su- 
bores. Lordui Aowallan įteikta vie j ° . a:dno iš Vokietijos lietuvio skauto ; zal°tą koją tik Vokietijoje. Čia, 
medžio drožinys * koplytėlė, kuri ilgesnį ląiką gulėdamas ligoni- gai pastebėjo: “Tavo gyvenimas
medri^Tabakj^šdrolte. ^šią^do-' nSje’ neteko savo žmonos; buvo triguba kova. Tau rūpėjo

vaną lordas Rowallan labai įver-i Atvažiavęs į Angliją, visą lai- . tėvynės meilė, Tu sielojaisi sen- 
tino, kaip menišką rankdarbį. | ką gyveno vienas, paguodos jieš galvelių tėveliu ir vedei kovą

Lordas Rowallan, lydimas kele-' kocĮamas bičiulių ir artimų tar- dėl žmogaus teisių ir laisvės”.

spektavo kitus egzilus, išsirikia- Pe- Mylėjo vaikus, negailėdamas V elionis paliko Lietuvoje seną in 
vusius aikštėje. Jo atsilankymas jiems dovanų ir visuomet jiems Į validą tėvą, o Anglijoje tebegy-
sų 8 reikalams y™rptajuUnėj^aplotmė M nors šražaus papasakoda-j vena jo jaunesnysis brolis Vy- 
je. Po lordo Baden-Powell mirties mas. Buvo jautrus lietuviškiems tautas, 
lordas Rowa'Jan laikomas viena reikalams. Niekad nelaukdavo, 
iš svarbiausių asmenybių tarptau , , , . ....tineje skautų šeimoje. ! kad kas nors Pas JI UZCltų aukl*

Iš keliolikos tūkstančių svečių, bendriems reikalams, .— pats, 
kurie praėjo mūsų stovyklavietę, sutikęs valdybos narį, pasiūly-
apie 5 tūkstančiai apžiūrėjo mūsų , 5parodą ir pasirašė svečių knygose. davo svarą Ifltą.
Visi jie reiškė simpatijas mūsų Velionis palaidotas Nottin-
tautai ir linkėjo jai laisvės. Infor-1 ghamo gražiose kapinėse, kur 
macimai spausdintai apie Lietuvą ? . . , • *. ..
buvo išdalinti pačią pirmą dieną, jau prisiglaudė ne vienas lietu- 
Brolijos Užsienio skyriaus leidi- visi Laidotuvėse dalyvavo gau-
ni° o'nnn6 Badge..’ buvo j!le.ista sus būrys lietuvių. Atsisveikini- 
apie 2,000 egzempliorių. Maciau J *
“White Badge” štabuose ir infor- mo kalbas pasakė kun. J. Kuz- 
macijų skyriuose’. Pats gen. Sprap

bei bažn. komiteto pirm. Kz. Bi- 
vainis, kuris savo kalboje teisin

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS (JUS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

tas, kada mūsoji trispalvė tapo 
iškelta vėl Gedimino kalne.

Pasiuntimas mūsų skautų rep
rezentacinio vieneto susijęs su ne
mažomis išlaidomis. Be tS, parei- 

t kalavo nemažai darbo ir pasiau- 
* Į kavinio iš vadovų. Tačiau, apžvel-1 kė Lichtenšteino princas Emanue-

_t z. * J ; 2 ~_TI     _ llr. Iri Li 1 1 lzllFlO

Lithuania. Del tokio kilnaus ang- Į Arkivyskupas atidžiai apžiūrėjo 
lų skautų vadovybės žesto reikia mūsų skautišką parodėlę, džiau- 
džiaugtis. į gėsi ir gėrėjosi mūsų meno dro-
Princas svečiuose pas lietuvius j žiniais, tautinėmis juostomis, ta- 

Rugpjūčio 8 dieną musų stovyk keliais ir skautiškomis nuotrauko- 
lavietę Copenhagos rajone^ aplan- mis, kuriose čia -buvo pavaizduo-

kamienio šešiašakio stulpo. Ten i atbkta aždaj™>: galjme pa'
kas rytą rikiuodavosi visi bend- sidziaugti, kad atlikta daugiau, 
ram vėliavų pakėlimui ir vakarais negu bavo tlketasi.
nuleidimui. Kiekviena tauta tvar- j Turėjo pakankamai pasirody- 
kėsi atskirai ir nepriklausomai sa- mU_ lokaliniuose laužuose, teatro 
vuoee rajonuose. salėje, paraduose, t. t. Sakalų

lis, Iškilmingoje sueigoje, į kurią 
atvyko mūsų sesės skautės ir bū
relis Anglijos lietuvių, princas E- 
manuelis buvo apdovanotas augš
čiausiu Lietuvių Skautų sąjungos 
ordenu — Geležiniu Vilku. Miela-

skiltis dainavo dvi dainas ir pa-1 ?įs musū skautų _ bičiulis princas 
įgrojo lietuviškos muzikos per B- Emanuelis pasakė jautrią kalbą

Mūsų sikautu raionos puošėsi i- BC radi-H- Lietuviai buvo gražiai ir daugiau valandos pabuvojo dar 
musu saauių rajonos puosesi j į nri«,ta,tvti mdiin nranp«pin ir Sa pne arbatėlės vaisių stalo. Čia prastais tautiniais motyvais: kas Pnstatyti raaijo pranesejo, ir ba ... latviu ir estu nasiuntiniai 

tini« stalas Rūnintoiės vartai kalū skllties skiltminkas V. Ane- atvyko latvių ir estų pasiuntimai, 
tinis staias nupintojens, vartai, nanrašvtas rara- keli augsti anglų ir lichtenstei-
kunuos puošė didesniųjų Lietuvos ; „•_ _____ niečiu skautu vadovai. Visi kartu
miestų herbai. Turtinga tautodai
le, nuotraukomis ir pašto ženklų 
rinkiniais lietuvių paroda buvo į-

Mūsų skautų rajonas

ta Lietuvos skautija. Didžiausią 
susidomėjimą parodė arkivysku
pas mūsų Rūpintojėliu, kuris sto
vėjo čia pat, prie parodos palapi
nės.

— Ką reiškia šis susikūprinęs 
besėdįs žmogus? — paklausė ar
kivyskupas šių eilučių autorių.

— Rūpintojėlis, čia atvaizduota 
Dievas!

— Kodėl ne Nukryžiuotasis? 
Kokia istorija su juo surišta? — 
domėjosi arkivyskupas.

Nusakius Rūpintojėlio reikšmę 
ir istorinius tautinius motyvus, ar 
kivyskupas, net rankomis suplo-

Trumpame rašinyje sunku ap- PATAISYMUI 
rašyti išsamiai visus įspūdžius ir 
duoti pilną vaizdą skaitytojui. PRISTATOM

Išvadoje norėčiau pabrėžti, kad visokių Rūšių 
tai pirmasis toks mūsų bandymas *
jungtinėmis susiorganizavusių pa- MEDŽIAGA 
vergtų skautų jėgomis kelti vėlia
vą tarptautinėje arenoje. Mūsų 
žygis baigsis tik tada, kada iš 
tikrųjų Gedimino kaine iškesime 
mūsąją trispalvę ir Panemunės 
bei Palangos pušynai priglaus mū
sų svečius ir draugus laisvoje tė
vynėje.

CARR MOODY 
LUMBER CO

aseie; ’^arr:
SOPH IE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WGE.“ stoties — Banga 1890 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT..D

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte. 

SEKMAD. »:3O—9:80 v. r. Ii stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-2418

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1212

sakoti apie Lietuvą ir jos skau- nięči« skautų vadovai. Visi kartu 
tus. Vilius Fidleris buvo pakvies- pr*® mūsų stalo pagyveno drau-
tas belgų radijo kalbėti į Belgi- kiškoj nuotaikoj ir pasiklausę mu- _______ _ , _____________ _____

ruošta vienoie iš didesniuiu Da- Pr°£U pasirodyti turėjome ®OS1.OS dainos. _ Latvių ministeris jęs pasakė: “puiku, gera istorija,
laDiniu vldufvie parodos pala pi apsčiai. Dau* kur negalėjome iš- garins perdavė musų ministerio kurią aš panaudosiu savo pamok-
n£ skautiškistalS būvį padeng naudoti> nes stokojome žmonių. B_ K Balučio sveikinimus mums. sluose!- Nusifotografavęs pijLe
tS tautiniais motyvaisaustu užl Mūsų stovyklavietė Copenha- Bel tarnybinių rūkalų min. Ba- Rūpintojėlio, arkivyskupas atsi-
Uesalu aS io^šdSta p?opag£n- gos rajone pirmą savaite buvo utl,s h- Pr°ga T? &P_ avoikindamas linkėjo, kad Lietu-
tiesalu. Ant jo išdėliota propagan lanky?ojais Cia juos lankyti) Kitą dieną egzilai su- va atgautų laisvę, o mums ištver-

reikėjo užimti, aprodyti parodėlę, ruoše ' bendfa arbatėlę, augštie- mes ir pasitikėjimo Visagalio ga- 
duoti paaiškinimų apie mus ir la- aiems skautijos pareigūnams ir Ha.
bai dažnai net palinksminti sve- draugams vienoje iš didžiulių pa-. Paskutinę, stovyklavimo dieną

dinė ir informacinė spauda apie 
Lietuvą ir skautus. Neatsiliko ir 
kitos tautos. Prie pagrindinio į- 
ejimo į egzilų rajoną pastatyti di
deli vartai, kurie pasipuošė šešių 
tautų valstybiniais herbais. Ant 
jų ištiesta didžiulė bendra-kombi- 
nuota egzilų vėliava: visų paver-

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Mirė Vladas Miškinis. Rug 

pjūčio 1 8d., sunegalavęs iš va
karo, mirė popularus Nottin- 
ghamo lietuvis a. a. Vladas Miš
kinis. Velionis — tragiškas ka
rų ir tremties aukų pavyzdys. 
Gimęs 1914 m. Rusijos Dniepro 
Petrovske, kur tuo metu buvo 
įsikūrę jo tėvai pabėgėliai, tik 
turėdamas penkerius metus pa
matė savo tėvynę Lietuvą. Ta

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nau
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. 91st St., Chicago, IU. 
Tel. PRescott 9-2781

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

Ekspertas vidaus dekora
tyviam {rengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.
7144 S. SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospeet 8-2215

čius tautiniais šokiais, dainomis lap.’.nių, ,sav,? j.a mus aplankė šefas lordas Rowa- į čiau ją mylėjo visa savo jautria
ir lietuviškomis melodijomis. Šio- atsilankė Tarptautinio Biuro di- j nan. čia jį mušame rajone sutiko j xirdirni qtoįes tarnauti i Lietu
je srityje mūsų vyrukai buvo ge-1 [ektonVs gen\,?pray’5,1?,.pa,v.ada_p*! išsirikiavę skautai ir mūsų vado-' sirdiml- btoJ?s tarnauti } Lietu
rai pasiruošę. Gaila, mūsiškiai ne 

gtų" tautų su jungtos vėhavos su b,uvo pakankamai aprūpinti mūsų jpšimtvs
skautišku ženklu, perjuostu vie- • es mtys
lų vainiku. Vartai darė gilų ir 
prasmingą įspūdį. Jie tuojau at
kreipė praeinančių lankytojų ir 
spaudos korespondentų dėmesį. 
Pirmomis dienomis spaudoje pasi
rodė sensacinga forma paskelb
tų žinių, kad šioje Jubilėjinėje da
lyvauja tautos iš anapus geleži
nės uždangos. Birminghamo dien
raštis “The Evening Dispatch” pa 
skelbė straipsnį apie mus, dėda
mas pirmame puslapyje didžiulę 
egzilų rajono vartų nuotrauką su 
skautais.

Skautai vyčiai Rover Modt’o pa-

skautiškais ir tautiniais ženklais, 
o ypatingai tautinėmis juostelė

toias, tarptautiniu reikalų ikomisi- 
onierius, princas Emanuelis ir ke- 

mums draugingų
tautų skautų vadų. Čia daugelio

mis7urk“riaTg7l^'aifarml^ti!j« kaIbaa Jraš^ i. Juostas Voice 
net ir neeilinius kitų tautų ženk- of A™nka atstovas ponas Damb- 
lus. Tūkstančius autografų įrašė va kuris c,a darbavosi pora die- 

nu atvykęs specialiai, iš Muenche-

vai. Kiekvienam skautui lordas vos kariuomenę, buvo užsitar- 
Rowallan spaudė kairę, linkėda- navęs aviacijos puskarininkio ir 
mas tęsti lietuvišką skautavimą, ... . , . , •reprezentuoti savo tautą ir reiškė Plloto instruktoriaus laipsnius.

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

D. JUR JONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

mūsiškiai su aiškiu užrašu — “Li
thuania.” Pamatę lietuvį, auto
grafų rinkėjai vydavosi iš paskos. 
Jei tik kur nors sustodavai, tuo
jau apspisdavo būrys atkaklių 
autografų rinkėjų. Norint sku
biau ir netrukdomai pereiti per 
visą džiamborės rajoną, reikėjo 
dažnai apsisiausti lietpalčiu, kad 
nepastebėtų, kas esi.

no. Ta pačia proga mūsų viene
tas atliko specialią programą B- 
BC studijoje, .kuri buvo įrašyta 
j juosstas ir skiriama transliacijai 
į anapus uždangos.

Augštieji svečiai
Paskutinėmis stovyklavimo die

nomis mus aplankė du žymūs sve
čiai — Britų karalijos skautų še-Netrūko autografų medžiotojų 

stovykloje gavo gražų kampelį po, ir savame rajone. Pati karščiau- fas Lordas Rowallan ir Birming- 
beržais lygioje aikštelėje. Ten iš
dygo lengvi lietuviški vartai, ra- 
jonėlis pasipuošė trikampiu kas
tiniu stalu, beržo kryžiumi, paro
dėle ir gana įdomiai sumanyta 
virtuve. Rover Moot’e mūsų tau
tinė trispalvė pakilo atidarymo 
dieną tarp kitų laisvųjų vėliavų 
prie pagrindinių vartų, kas ženk
lino, kad čia Lietuva be jokių su
varžymų yra lygiateisė tarp ki
tų.

Jubilėjinės atidarymo paradui 
žygiavo mūsų vienetai iš paskirų 
pastovyklių atskirai su savo tau
tinėmis vėliavomis. Arenoje susi
jungė bendran būrin, sudarydami 
pilną kontingentą. Parade pro gar 
bės tribūną egzilų kontingentas 
rikiavosi alfabeto tvarkoje, kaip 
Counsil of Scout Assotiation in 
Exile. Paskui CSAIE plakatą žy- I 
giavo šešios vėliavos lygioje gre- ! 
toje. Lietuviškoji trispalvė pirmo 
ji kairėje, vengrų viduryje. Vėlia
vas lydėjo po grandį skautų iš kiek j 
vienos tautos. Egzilams artinantis 
prie tribūnos, 25 tūkstančių žiū
rovų ir 35 tūkstančiai skautų 
minia sukėlė ovacijas ir, anot 
“The Eeveoiing DispatchZ’, “the 
treemedous cheers”. Einant iš pa
rado arenos, prie manės priėjęs 
vienas iš britų skautų kontingen
to vadovų pasakė: “Jūs galite di
džiuotis, turėdami savo tarpe taip 
neseniai kraujų aplaistytų veng
rų vėliavą. Jūs (egzilai) šiandien 
stovite pasauliui geru pavyzdžiu, 
kaip reikėtų tautoms broliškai su
gyventi ir dirbti”.

Pastarąją mintį mums pasakė 
ne vienas iš skautų vadovų ir sve 
čių, atsilankę egzilų rajone. Jie 
čia matė puikų pavyzdį, įvykdy
tą pagal kilnų džiamborių tikslą.

Atidarymo ir karalienės Elzbie
tos II vizito metu egzilų viene
to priekyje tvirtais žingsniais žy
giavo kun. Kiwari, vengras, šau
nioje Vengrijos skautų uniformo
je. Niekam nekilo mintis, kad tai 
dvasiškis, neg jo išvaizda ir tvir
tas žingsnis darė tikro vengro 
skauto ir kovotojo išvaizdą.

Q|/|P’O SELF9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUEA

ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

INSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FBcntier 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., pirmau. ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Lietuvos trispalvė

Lietuvos vėliava kas rytą pakil 
davo trijose pastovyklose: Co
penhagos, Rover Moot’e ir Inda- 
boje. Jai pagarbą reiškė kiekvie
nas skautas, kaip laisvos ir nepri
klausomos tautos vėliavai..

Ypatingas mums buvo momen
tas Jubilėjinės uždarymo metu,

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

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

September, Rugsėjo 19, 20, 21 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MONNET THREE STAR COGNAC Lifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth J.|39

ASSORTED IMPORTED GERMAN WINES $1-39
MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED

MARSAI.A VVINE Fifth $2.59
ASSORTED IMPORTED LIQUEURS Fifth $2-89

SCHENI.EY GIN, FULL QUART
Quart $3.33

LOVVENBRAU IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles $7.95

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
HermaBtiM Chieairos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat įoe įsikūrime 
I9°4 metais ios pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi 
dendų našumo atžvilgiu, nėra aaugeanėa ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
ponius pinigus. Pasidėję taupinins pas mas gansite ne tiktai sangnimį - jų 
apdraudimą iki $10.009.00. augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui už knriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga vra viena iš gra 
Aisusiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už. Chicagos ribų, nežiūrint kanoje Suvienytų Vai 
■•tvbni dai vie iie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Bašvkite dėl informieijų. Mūsų tnrtne S21.000.000,00

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

Vdara pirmadienį nno 12 lkl 8, antradienį Ir penktadienį nno 8 Iki 4, ketvirtadienį nno 8 Ild 8 
Trečiadienį uždaryte visą dieną, o šeštadienį nno 8 lkl 2 valandoa po pietų.

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882
_____________________

ANGLIS IR PEtlAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avo. Telef. Vlrginia 1-7097

OFISO VAIJVNDO8:
Pirmad antrad, penktad. Ir Trečiad. 9 ryto lkl 12 vai. 
Šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud |10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių^

§»M1SMS PEM4USU. ™
IŠ TOU IR ARTI

MAUJI OIUSU TROKAI-NAUJAM KPAUSTTNIO (MUKIAI 
UCU NICTŲ /NUrN^IAS^AI6US Uf SĄtlNIN6AS AAKMNAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
J022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmsk 5-9209
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TIK LIETUVIŲ NAMUOSE GALĖSI SAVO PRIETELIŲ
SUSITIKTI. TAD NEUŽMIRŠK REMTI JŲ STATYBĄ!

Sustokime ir susimąstykime
Mieli detroitiečiai, ligšiol Lie- namų įsigijimu Detroite; deda 

• tuvių namų klausimu tik rašėme i pastangų ir Dariaus ir Girėno 
ir kalbėjome. Dabar gi atėjo Klubas, stengiasi ir garbingieji 
konkretaus darbo laikas.

Visi pasigendame Lietuvių na 
mų, kuriuose be niekeno ma
lonės ir betkada galėtume susi
eiti, atlikti ir aptarti reikalus 
bei maloniai praleisti laiką. Čia 
ir mūsų jaunimas, ankstesnių
jų ar vėlesniųjų ateivių, rastų 
kultūringas bendravimo sąlygas 
lietuviškoje dvasioje. Nereikėtų 
jieškoti pramogų neaiškiuose ar 
nemoraliuose kampuose. Čia vi
sos organizacijos ir klubai galė
tų įsikurti savo tradicinį kampe
lį. Be kultūrinių parengimų ir 
sportininkų pasirodymų, čia ga
lėtų tilpti lituanistinė mokyk
la, įvairūs profesinio lavinimosi 
kursai ir kitkas. Turėtume lie
tuviškos tautodailės kioską, lie
tuviškų knygų knygyną, skai
tyklą ir p. Galima išskaičiuoti 
daugelį būtinumų ir naudingu
mų lietuviškosios reprezentaci
jos srityje, tarpusavio bendra-
darbiavimo, tarporganizacinės Mie„ ko, jr ko, atu 
tolerancijos, jaunųjų ir senųjų denta| blMai jr „etuvi4ka. 
didesnio susipratimo ir susigy- gjg jauni ncpraleiskite gra. 
venimo atžvilgiais. Visa tai be-

lietuviai karo veteranai. Tikrai^ 
būtų visiems džiaugsmas ir ben
dra nauda, jeigu visos šios su
minėtos ir kitos, savus namus 
įsigyti planuojančios, organiza
cijos, suburtų savo tikslus ir 
darbą į vieną. Visiems pakaktų 
vienų gerų Lietuvių namų. Su
tūpdami po vienu stogu, geriau 
vienas kitą pažintume, vienas 
kitam padėtume ir daugiau nu
veiktume bendriesiems Lietuvos 
reikalams. Būsimos Lietuvos!

Tenelieka nė vienas abejingas 
Lietuvių namų klausimui. Tie 
namai yra gyvybiškai reikalin
gi ir visu gyvumu visi turime 
rūpintis juos įsigyti ar pasista
tyti. Garsinkime visi, prisidė
kime materialiniai ir dirbkime 
ta kryptimi! O džiaugsmas bū
tų visų bendras ir labai didė
lis. E. A.

DETRiOITIEČIU ŽINIAI

Prezidentas Eisenhoweris savo atostogų vietoje Newport,
R.I., pramogauja, čia matomas vienas jo pramoginis momen
tas. (INS)

Balsas, kuris bus išgirstas detroitiečių . . .
(Balfo rinkliavos proga) i

Detroite gyveną aktyvesnieji nę dalį sudarys toki, kuriems
lietuviškosios spaudos bendra
darbiai yra vietinio Balfo sky

šeštadienis tėra paprasta ir ei
linė darbo diena; tai kaikurių

riaus įpareigoti viešosios rinklia krautuvių, ligoninių ir panašių 
vos proga galimai dažniau kreip, įstaigų tarnautojai, 
tis į mieluosius detroitiečius,

veik visiems aišku.I
Taigi, reikia tik sugretinti ir 

suaktyvinti mūsų paskiras pa- i 
stangas, kad visų mūsų bend
ras troškimas būtų realizuotas 
ir Lietuvių namai įsigyti. Tai 
ne vien Lietuvių namų komiteto 
reikalas. Tą klausimą turi gvil
denti visi, priminti vienas ki
tam apie įnašą, kurį neatidėlio
jant reikia įteikti, kelti tą klau
simą savų organizacijų ribose, 
diskutuoti spaudoje, vienas kitą 
skatinti ir stumti nebe tik Lie
tuvių namų idėją, bet ir patį jų 
realizavimo darbą pirmyn.

Daugelis paskirų asmenų, net 
ir organizacijų (pvz. Vilniaus 
Kr. Liet. S-gos skyrius) nusipir-

žios progos pabendrauti ir pa
silinksminti prasidedant nau- 
jiejns mokslo metams.

Š. m. rugsėjo 21 d., šeštadie
nį, 7 vai. vakare ALRKF ūky
je įvyks “initium semestri”, ruo 
šiamas studentų pajėgomis. 
Linksma programa kartu su 
gaiviu rudens vėju ir auksiniais 
lapais žavingai nuteiks kiekvie
ną atsilankiusį

Taigi iki malonaus pasima
tymo.

LSS Detroto skyr. v-ba
— o -a-

— KLB Windsoro apylinkė šį
šeštadienį, rugsėjo 21 d., rengia 
smagų linksmavakarį, kuris į- 
vyks ęerai žinomoje vokiečių 
Teutonia salėje, Edinburgh gt.,

prašant ir kviečiant visomis iš
galėmis prisidėti prie galimai 
sėkmingesnės viešosios rinklia- 
vo miesto gatvėse pravedimo. 
Yra net ir mestas gana įdomus 
šūkis:' “Šiais metais surinktomis 
aukomis turime pralenkti ir Chi
cagą!” ,

Nedaro stebuklų Chicaga, ne
padarys ir Detroitas, bet, turė
dami tikrai gerus norus ir bent 
kiek pasistengę, Detroito lietu
viai tikrai galėtų pralenkti ir 
Chicagoje gaunamus rinkliavų 
rezultatus. Viskas priklausys 
nuo mūsų pačių. Šiuo metu tu
rime lyg ir dvi mūsiškių kafego- 
rijas. Vieni, kurie rugsėjo 28 d. 
(šeštadienį) nedirbs ir bus na
muose, ir antrieji, kuriems teks 
įprastą laiką praleisti darbovie
tėje. Šių tarpe dauguma bus dir 
bančių antvalandžius, gi mažes-

Balfo 76 skyrius savo kreipi-1 
mesi kviečia tą dieną nedirban-: 
čius prisidėti prie rinkliavos ne ' 
tiek sava pinigine auka, kiek sa
vuoju pasiaukojimu ir išėjimu 
į gatves su dėžute rankose. Gi 
iš tą dieną dirbančių, ypač -tų, J 
kurie “kals” antvalandžius, pra- j 
soma galimai žymesnės pinigi-, 
nės aukos. Kiek kas turėtų duo- Į 
ti, aišku .paliktina kiekvieno as- į 
meniškai sąžinei, bet vis jau rei-! 
ketų suprasti, kad kiekvienam 1 
tą diena dirbančiam atnvalan-! 
džius, tikrai be jokios skriau
dos bus nesunku paskirti bent 3 i 
valandų uždarbį, kuris, aiškiau į 
tariant .sudarys bent dešimkę. 
Toji dešimkė simboliniai reiškia 
kai ką daugiau. Mat vidutinis! 
aukų dėžutės laimikis (kaip pa
aiškėjo iš anksčiau buvusių 
rinkliavų) sukasi kaip tik maž

ko akcijas. Tų garbingųjų sąra-; netoli Howard. Šokiams gros vi 
šas bus paskelbtas. Atsibusk,! sų mėgstamas vokiečių orkest-
detroitieti lietuvi, susiprask ir 
paskubėk į tą sąrašą patekti!
Juo greičiau, juo geriau. Jeigu 
vienas delsia, kartais jis truk
do keliolikos darbą.

Ne tik Lietuvių Bendruome- tadienio vakarą, 
nės apylinkė rūpinasi Lietuvių

ras. Veiks įvairus bufetas. Pra
džia — 7 vai. vak. Windsoro, 
apylinkių ir ypatingai Detroito 
lietuviai maloniai kviečiami da
lyvauti ir smagiai praleisti šeš-

•«▼, •▼.TV:^r»
DETROITO BIZNIERIAI

IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. J vak. nuo Holy Redpemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. Šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

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

Jeigu norite pirkti ar7>a parduoti 
namus, sklypus Siergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
tites 1
VLADĄ BARAUSKĄ

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

atstovą
Telefdnai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
* fti imonė yra pati stambiausia Mi-

• chigano valstijoje. Detroite turi 4 
< skyrius ir sėkmingiausiai patar-

nnuia savo klijentams_____________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 Wnt Grand Boulevard 

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

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

Telef TA 6-0686

f)

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Assoeiation 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE4-6621 
arba atsilankykite i 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcnaft 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 Realty atstovą 

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

namų — WE 3-8192

•*
’t
f

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-«lS6 

(IKNERAL OONTHAtTTOR
Atlieka įvairius statybos, patalsy 

mo Ir pertaisymo darbus — stallnln 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių oel butų įrengimas 
pnstogėe- ir skiepuose

Skaitykite “Draugo"!

ROSE PHARMACY
RECEPTU SPECIALISTAS

5705 W. Vfrnor Hwy., Detroit #, 
Mich. Tel. Vlnevrnnrl 1-2788

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio

nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jflsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčlantiems Į užjflrj vaistus. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
<XX>0000000000000000<KX><XXX3

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

5605 Michigan Ave. 
(kampas Junction)

Vai.: pirm., t.Ceč. Ii penkt. 10—12, 
2 5. 6—K.. Antradlen. 10—12, 2—5.
Šeštad. I—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. Vi 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

\nn Arbor — WPAG — 1050 ki»« 
cyclea .

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

15756 Lraure — Detroit 27,
Mlchlgan

daug apie 10 dolerių. Tad, jei, 
vienas ar kitas mūsiškių dėl ko
kių priežasčių negalime ar neno i 
rime išeiti su dėžute gatvėn, 
tuo pačiu nuskriaudžiame Balfą 
bent dešimtimi dolerių. Išeitis 
todėl gana lengva ir ne taip jau 
nemaloni — bandykime tą nuo
stolį išlyginti patys!

• Bendromis jėgomis tie, kurie 
vaikštinės su dėžutėmis, ir tie, 
kurie jų nepaims, bet “išsipirks” 
tam tikra suma, reikėtų tikėtis, 
jog galutiniai rezultatai gali bū
ti visiškai patenkinami. Lietu-! 
vių padėtis šiuo metu nėra per- 
blogiaūsia, bedarbių neperdaug, 
uždarbiai patenkinami, dešimtys 
(jei ne šimtai) jau dirba ant
valandžius, neretiems ir žmonos 
padeda subalansuoti šeimos iž
dą, žodžiu, turime visas galimy
bes šiemetinę rinkliavą padary-

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos

Pardavimas
Telel. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

ti pačia vaisingiausia už visas 
ligšiol buvusias.

Kaikurių detroitiečių skeptiš
kas nusistatymas rinkliavos re
zultatais laikytinas tikrai per- 
ankstyvu ir be pagrindo. Šių 
žodžių rašėjas yra įsitikinęs, 
kad Detroito lietuviai, kaip ne 
kartą jau yra darbais įrodę, pil
nai supranta savo pareigas ir 
visu nuoširdumu prisideda prie 
visokeriopos lietuviškosios veik
los. Nebus jie abejingi ir di
džiajam artimo meilės darbui — 
Balfo ruošiamai' viešajai rinklia
vai. Nereikalingi čia' nė dideli 
raginimai, nes pilnai užteks tik 
paprasto priminimo, kad rugsė
jo 28 d., šeštadienis, yra Balfo 
diena Detroite. (aSa)

— o —
Detroito Lietuvių Namų Sta

tybos Komitetas reiškia didelę 
padėką Vilniaus Krašto Liet. 
S-gos Detroito skyriui už nu
pirktas namų akcijas.

Tikimės, kad ir kitos organi
zacijos paseks vilniečių pavyz
džiu.

(Nukelta į 7 psl.)

bOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJl'S, PATOBULINTUS 
JAU 1»38 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hi Ff FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite Šią moderniSką

Geriausius savo karius Vieš
pats gauna . iš kentėjimų augš- 
tumų. —C. H. Bpurgeon

VIKTORO KO2ICOS 
JJetuvišk. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WESTERN AVE PR 8-9633

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ 

R H E EM

LOVVBOY
ŽIEMINI
AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lituanica Ave. 

Tet CLiffside 4-6378
Pristatome J visas krautuves 
tr restoranus, taip pat 14- 
dunčlame ) visus artimuo- 
•iiis miestus.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY
THE UNITED STATES GOVERNMENT

*
JUSTIN MACKIEWICH, President 

JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

po

Standard Federal Savings
Z X

JT--*

Ii :įrl ■
------ I.yPLKL

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32
(Archer Ave. at Sacramento)

PHONE: Virginia 7-1141

elektronikos parduotuvę

•Dfiinfl.
TCLCvision

Csate s - Service)
«». Ini. A. SIMCVAc 

3321 S. Halsted — CUffslde 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.

Ir ketvirtadieniais 9—9 
i OOOtKKHHKKKKKTOOOOOOOOOOOOO

hil
LEE’S AUTOMATIC 

HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Hl.

T O wn h all 3-6670 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

‘ijt

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

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, šaldytuvu, 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. ll
/V

'/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ t

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Piet kie wlcz, prez.; E. R. Pletklevvlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Retėtame faktus. Parduodame tr perkame 

valstybės bonua. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.

I“padėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 lki 8 vai. vakaro; 
antr lr penk. 9 iki 5; treč. (išdaryta, o Nešt. nuo 9 iki vidurdienio.



nrF'NPASTTS DRAUGAS. CHTCAGO. IU4NO18 Ketvirtadienis, 1957 rugsėjo 19

ruo jamas vyskupu rugsėjo 24 d. į 
Naujasis vyskupas ligšiol ouvo 
Anglijoje plačiai žinomos kuni
gų misionierių draugijos pirmi
ninkas. Jis vyskupijos 
augziliaru paskyrė Mgr. J. Cun- 
ningham, buvusį Salfordo vysku 
pijos gen. vikarą. Gyvendamas 
Salforde, naujasis vyskupas tu-j 
rėjo daug progų susidurti su j 
lietuviais. Ne kartą dalyvavo jų 
šventėse, atstovaudamas Salfor
do vyskupą ir visuomet labai gi- 

| liai domėjosi Lietuva ir jos rei
kalais.

— Lenkų skautės, kurios rug-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
HE A L ESTATE ItEAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE HELP WANTED - FEMALE

2 lutiij. nu*., & k. |m> 3 nu *19—22.660 
i n. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.*17,.'<00 

Grueery krautuvė Ir 3 kam. BlO.it ki 
'.'(irime Ir daugiau mimų itaslrlnkiitiiil 
Tarpininkaujame BI'Tl’S išnuniuunti
S.14. AGLINSKAS hea Ėdale
2439 U. 09 St. HE. 4-02112

BETAS 1*1 Ilki NYK I Z *25.(k»0
klnr. z auaatų: a pučiu j bizniu ir 4 

ilhili., viiftuji t. kamb. hutun. kare
lo vuniicns upAiblyimiH. Rūsyj niekuo 
m luina dundena pviguhUM mūr. ga- 
riiziiM. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

O KAMB. 'iru. l{i:ZIIIEN4'I.IA 
9 įimtų. 37^4 pėdų sklypas. I lu blokai

r, . . . , j _ . . j . nuo .Mani m t ta parko, .šildymas KaziuPrieš pirkdami ar parduodami na-;, Uu,.„ $1!,.r.m,. a. Kutinus.
APIE *6,000 |MnkPI’lmus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 W 51 St.
PRospcct 8-3579 (vak. ir sekm.)

Arkansaso gubernatorius Or
val Faubus, kovotojas prieš 
negrų įsileidimą j baltųjų mo
kyklas (INS)

OID. BRITANIJOJ

pjūčio pabaigoje stovyklavo Lie-
1 tuvių sodyboje, savo gražaus lau 1 
; žo proga sodybos vadovybei iš
reiškė viešą padėką. Po kalbų 
ir ovacijų J. Lūžai ir A. Žu'kaus
kui buvo įteiktos lenkiškos lėlės, 
aprengtos jų tautiniais drabu- 

1 žiais. '

Gružus, hi-tvcik naujus mūro n.imas 
su garažu.Guzo šildymas. lliuiK prl“- 
<ių. Arti mūsų ofiao. Savininkas turi 
greit parduoti. Volodket ič'us.

3 BI TAI PO <1 KAMB.
Mūrinis, Brighton Parke, Keram sto 

vyj. šildymas karštu vandenlu-ulyva. 
VVAlbrook 5-5030 :- ,l"“» Kumžas " •mastas pirkinys 

už $23,000. A. Slrutia,

Du nauji vyskupai — lietu
vių bičiuliai. Leeds vyskupiją 
sėkmingai kelerius metus valdė 
vysk. J. C. Heenan, kuris, tu
rėjęs progos Londone dirbti lie
tuvių tarpe, buvo palankus mū
sų reikalams. Ne kartą jis da
lyvavo lietuvių šventėse, visuo
met prisimindamas Lietuvą ir 
prašydamas iš Dievo jai laisvės. 
Jo iniciatyva buvo Anglijos ir 
Valijos episkopato išleistas ben
dras ganytojinis laiškas apie ko
munizmo pavergtas tautas.

Šv. Tėvas vysk. Heenan’ą pas
kyrė Liverpoolio arkivyskupu. 
Naujoje vietoje ganytojas vėl 
turėjo progos susitikti su lietu
viais. A. Vyskupas Heenau 
redagavo mėnesinį “The Catho
lic Gazette” žurnalėlį ir, skelb
damas patrauklius šūkius an
glų laicistinėj spaudoj, korespon 
dentiniu būdu vedė vertingas 
misijas atkritėlių bei netikinčių 
jų tarpe.. Naujasis vyskupas, 
kuris kartą užsieniečiams kuni
gams vedė metines rekolekcijas, 
kur susidūrė su lietuvių kuni
gu, gerai žino Lietuvos dabar
tinę padėtį ir nekartą viešose 
kalbose primena jos vargus. 
Leeds vyskupijoje gyveną lietu
viai tikisi kad naujo vyskupo 
asmenyje turės gerą mūsų tau
tos draugą.

Paskutiniu metu Šv. Tėvas 
Hexhamo ir Newcastle vyskupu 
pačiame Liverpoolyje.

Naujuoju Leeds vyskupu Šv. 
Tėvas paskyrė Mgr. Dwyer, ku
ris bus ark. Heenan’o konsek-

Pagalba Ispanijos 
varguomenei >

JAV katalikai per NCWC į 
Ispaniją jau yra nusiuntę 
130,000 tonų maisto ir kitų 
reikmenų, kuriais buvo sušelp
ta 4,600,000 žmonių, jų tarpe 
apie du milionai moksleivių;

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimui* 
iš tolimų ir artimų a ta tumų 

Tet BIshop 7-7075

*500.00 J MOKĖTI
Pirksite 4 butų namą arti 4:>tli 

Plaee Jr Wallace. 2 po 3 kamb. ir 2 
po 4 kamb., pirma* augštas irgi gali 
bftt nuudojamas kaip 7 k. butas. Ce
mento blokHŲ pamatai, nauji porėlai. 
autom, karštus vand. Gerame stovy. 
Galimos pajamos $170 J mėn. Arti 
Holy Cross tr SI. Gabriel’s putup. 
Tel. HE 4-7160 po 1 vai.

Švnč. P.M. Gimimo parap. sa
vininkas parduoda 5 kamb. mūri
nį namą, galimybe įrengti daugiau 
kamb. Keramikos koklių vonia ir 
virtuvė. Ąžuoliniai papuošimai. 2 
autom, garažas. Kilimai ir kiti 
priedai. 7243 S. Albany Avė.

PRospect 6-3423.

TIK $5,000 ĮMOKĖTI
3-jų butų — 3, 4, 5 kamb. pa

jamų narnas. Gage Parke, Centr. 
šildymas alyva. Kaina $19,000. 
VVAlbrook 5-5030 arba vak. PRos- 
pect 8-3579.

H. L t u N A S
REAL ESTATE 

2735 West 7 lst Street 
Visi telefonai: UAlbrook 5-6015

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

E. KURŠIUS
' REAL ESTATE RALFĄ 

REpubllc 7-9400

REAL ESTATE

Murųuetto ir Brighton parke 
Mflr. 2 pt. |Mi 2 mieg. e. šil.—*26,200 
Mūr. 2 imi 6, c. AUd., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., e. š. gar.—*19,500 
Med. kntedž. 4 kb. S. Alld.—*14,900 
Vru gerų nuilsto krautuvių, labai plg. 
k ra pigių Ir pelningų namų sąrašus

Rt JRRECKAS Realtv
4081 Archer Avė., LA 3-3384 

BRIGHTON PARKE:
.Mūr.-med.: 5 Ir 6 kamb., šildymas 

duji, perlais, 50 p. sklypas, mažas
Į; įmokėjimas, kaina tik $ 1 2.504).

Mflr. 4 butai: 3 po 3 lr G kamb.,
centr. alyva šildymas. 275 dol.. paja
uni i mėn. ir sav. (i kamb. outas. ge
rai prižiūrėtas namas.

Mflr. 2 po G, centr. šlio. vn-iiam liu- 
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nito mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mflr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

tintu: automatinis šild. modernus bu
tas. patus sklypas, žema žaina.

AV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kntb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 pai. į 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

ROOMING HOUSE. $5,000 meti 
nių pajamų. Modern. Apylinkėje 
26th ir Karlov Avė. Alyva apšild. 
Garažas. Mokesčiai tiktai $140. 
$23,500. Išsimokėjimo sąlygos. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St.

LAwdale 1-7038.

SIMAfTIS REALTY.
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

REIKALINGOS

* REGISTERED NURSES
* LICENSED PRACTIOAL
* NURSES
* X-RAY TECHNICIAN
* MEDICAL LIBRARIAN

PILNĄ AR DALINĄ LAIKĄ
Darbas jūsų apylinkėje. Geras atly- 

ugiiiiias. 4(i vai. ar mažiau į sav. Mn 
Imii aplinka. Liber&l Personai Poli- 
eles. Group Insurance Privlleg-s.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefonūoklte nrba atsilankykite I

ORTHODOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1646 S. AIjBANY. Tel. IA 1-23.33 
Director of Nuves

IMMEDIATE OPENING FOR
. TYPIST

Permanent ’poeition — 5 day vveek. 
Rxperienee desirable. Will train alert ' 
jeginner. Good salary.

CALL WHITEHALL 4-3750, '
MR. LANDĖ Or Apply

219 E. Illinois St.

BUILDING ft REMODELING

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDaNCIU žaizdų 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurte kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždos 
niežėjimą tr skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėjl 
rną Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų Ji taipgi pažai!-*' 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
RIS. Taipgi pašalina peršėjimą Ilges 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą, odos lr perplyšlmą 
tarpplričiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančtos suskilsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduol* uuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
Ct., $1.25. Ir $8 50 
Pirkite vaisti nėseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee. Wise.. Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
-bigan arba rašyki

te 1 r atsiųskite Mo
ney order 1

z
LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy SU Chicago 84, III,

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, ski. 32 p., cent- šildymas. 
$13,500.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažaa. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Gliffside 4-7450; Bes. 

YArds 7-2046

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

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

MARQ1’ETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 % kamb., 
ištisas rūsys ir pastoge (attlc). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. , 
mūrinis garažūs. Namas tikrai pui- i 
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įvertlntumet.

TAVERNA IR RESTAURANT, ge
roje vietoje. Duoda pajamų virš 
$100.00 j dieną. Yra 5 kambarių bu
tas, prie tavernos, kuris apšildomas 
karštu vandeniu. Dar yra atskiras

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-; 
:mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu- i sklypas. Retai pasitaikanti proga lai
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir • gyti gerai išvystytą biznį.
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas JUOZAS RUTKAUS- 

KAS, sūnus Kazio, kilęs ii Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
dale, Detroit 9, Michigan.

Savininkas verčiasi kita profesija, 
i Kaina už namą $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Alunilnum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas. 
Kaina $13,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše lr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5916 So. West«ni Avė.
PRosp. 6-2234 arba HEm. 4-7066
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

STEIN TEITILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

r

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimą* siuntimui j užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ..........................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-0-Shan”, “antiąue taffe
ta” paprastai $1.98, dabar tik ................................ :........... 98c

60 colių vilnonės medžiagos lr “flannel** vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................,.$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki
$2.98. tiktai ...................... ............................................$1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09
Atvykite į STEIN TEKTILE lr patys įsitikinclte. Sn kiek 

vienu pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
(raip dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

Prašome aiškint įsidėmėti ndrv-ą — 1306 HO. UNION —, nes StHn 
Teztlle yra tik šioje vietoje ir Jokių skyrių neturi.

1 blokas | rytus nuo Halsted St, U/a bloko 1 pietus nue 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje Iki 5:80 vai. vak. 
Tol. MOnroe 9-8152 FREE PARKING

Jieškomas JONAS PALTE- 
RAFHS, kilęs iš Šakių apskričio, 
Sintautų vals., Santokų kaimo. 
Jieško brolis — Juozas Palterai- 
tis, 60 Wheeler St., Waterbury 14, 
Conn.

ooooooooooooo^SoSooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
1 Kreipkitės J

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

Jieškomas VINCAS RADZIU- 
KYNAS, į JAV atvykęs 1917 m., 
1936 metais gyv. Chicagoje. Jieš
ko sesuo iš Sibiro. Žinantieji jo 
ar jo vaikų dabartinį adresą ma
lonėkite pranešti: V. Jakui, 6736 
S. Campbell Avė., Chicago 29, III.

Jieškomi VINCAS ir MINDAU
GAS MIKOLAINIAI, kilę iš Ci- 
žiškių kaimo, Vištyčio vals. Jieš
ko brolis Stasys Mikolainis ir šei
ma grįžęs iš Sibiro. Atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Siaurusaitis, 2003 
W. Baltimore St., Baltimore 23, 
Maryland.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

Ant \Vestern Avė. Ir 44th Str. dvi
krautuvės lr 6 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai lr sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitą vietą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdkm 5-5900

Brighton Parke — mediniai namai
2 po 5 k. $12,500 arba 2 po 4 k. 

$10,500; geras biznis 2-m žmonėm: 
grosernė su įrengimais lr prekėm, 
butas 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 po 
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo 
savybė. Primsime gerą pasiūlyme

Marųuette Parite mūriniai: 2 butu 
geram stovy. $26,000, o taipgi IV 
augš. G ir 4 k.; keletas gerų bun 
galow po 5 ir 6 k. $18,000—$21,000

Gage Parke mūriniai namai: Nau
jas 2 po 5 k. — $33,500, įmokėti 
$6,000; naujas 1% augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma- i 
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: &ii |
Nolton, Willow Springs, iii. į

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

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

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

vakAro iki 11 vai. vakaro

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NE\V 

AIR-CONDITIONED RECTORY 
Every Convenience 

Top VVages & Room
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
306 W. 4th St. Hinsdale, III. 

Call FAculty 3-1248______

SECRETARY
under 40

to congenial pastot- in beautlful 
air-cond. Office. Light hookkeeping. 

Top wageH. ,
ST. ISAAC JQGWS 

34Mt U. Ith Str. Hinsdale, III.
4'all FAculty 3-1246

SEWING
MACHINE
OPERATORS

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. Experience 

with leather helpful.

* PIECE W0RK
* STEADY
* DAYS

Apply in Person
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
ATHLETIC 

GOODS'
8840 W. Palmer 

RIVER GROVE,, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

A. Stančiaask&s Instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- ' Grąžąs, centr.” sud. 2 skiyp.. 319.000 
naces j, visų dydžių oro Vėsin/tU- taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
vus (Air conditioners) lr atliek*1 $«2,500; 4 butų, rūsys, pastogė.
vislia skardos darbus $16.560; stiprus mūras: taverna irvisus BkaraoB aarnus buta( $25.000. mažas įmokėjlmas

1546 S. 491h Court, cicere v‘rS 000
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympie 2-6752 
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Jieškomi SALOMĖJA KAVA
LIAUSKIENE ir ANTANAS KA
VALIAUSKAS. Jieško giminės, iš Vtaų rOslŲ apdraudO8. Automobi
Šeduvos rajono, Lietuva. Atsihep- . lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
ti—Ona Goštautas, 1617 N. 35th i bė* patvirtino, kainos
Avė., Melrose Park, Illinois.

Jieškomi — ELENA JOKU- 
BAUSKATTfi KROMELIENfi ar
ba GEORGE KROMELIS, kurie 
anksčiau gyveno adresu: P.O. Box 
97, Westville, III. Jieško pussese
rė — Ona Pinčiūtė - Vaitiekienė. 
gyvenanti adresu: Liepos 21-ji 
g-vė Nr. 12, Šilalės rajonas, Li- 
thaunia

Pirkit Apsaugos Bonus!

Prieš darydami apdraudas kitur 
iiHSiteiraukite pas mus.

JONAS KIKVAITIN 
WAIbrook 5-5671

INTFRHTATI- INSI RANCE AOENCY | 
6106 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

oooooooooooooooooooooooooo

PLUMBING
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubllc 7-0844 or 
W Albrook 5-3451

oooooooooooooooooooooooooo

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

. McHENRY, ILL 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restricted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA,

Tel BEverly 8-4900

Gražioje vasarvietėje (Michiana 
Shores) parduodami du sklypai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi
gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija: Tel. East Chicago 1502-J.

HELP WANTED — FEMALE

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST 0F UVING 
WADENA UNION HOSPI TAL

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

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

WA»KNA, RA8KATCRRWAN, CANADA

HELP WANTED — MEN

PI PE WE LDERS
TOP EXPERIENCED ONLY 

CovnpreMor Station, Doylestotvn, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
houra. Uphlll Weldlng $3.54 per hour. “4 to 5 months duration”. 

Mušt have Travel Card.

Call eolleet J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone dayn: OLdUeld 8-4481 _ Nighta OIxifield 8-8818

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Gontractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS |
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. ’ 

Chicago 29. UL

i

STATYSIME RAGAI) UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta-

' tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY, BUILDERS
Tei. PRuspeet 6-0883

Kalbame lietuviškai

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardnodant, Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL R8TATK SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect S-64M

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui. Virti pietus 3 
suaugusiems. Dirbti 5 pusdienius. 
Skambinti CE 3-2392, vakarais.

STEADY POSITIONS 
open for Experienced Typlste

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest Clerk
Part time-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay
many company benefits 

Interviews up to 7:30 PM
See or call E. L. Green 

330 W. 25th St.
VI 2-2055

MNPOMPOJAMA — TOH BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltai. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Reni Estete
5*16 So. U'eetem. PRospect 8-22*4

DOMESIO

iiiiiiniiiiniiiiHiiiiinHiiiiiiiiiuiiiiiiiniii
RADIO PROGRAMA

Liet. Kadio Programa iš stoties 
WL.YN. 1360 kil. sekmadleniala 2:30 
— 3:00 vai. popiet: lįst. muzika, dai
nos ir MagdutSs Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponą Mtnkų. 
Baltic Florlst, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 808 E. Broadway, Ro. Boston 
27. Maaa. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštia ‘'Draugas".

’ llllllllllllll

HELP W».NTED — MEN

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-8840 
*7*7 West 43rd Street

S I • 1 • m •
NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDFRS
General (Contracting Co 

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skonibskaa>
1600 8. 48TH CT . CICERO 50 Ibi 

Tel. OLympio 2-7361; TO 3-4236
Ir atliekama visus statybos ir pe> 
tvarkymo (remodeling) darbus

Skelbtų “DRAUGE” apsimoka 

nea jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems

Skelbkitčs “Drauge”?

GENERAL
FACTORY

Age 18-45

★ PIECE W0RK
★ DAYS
★ STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
ATHLETIC 

GOODS
8840 W. Palmer

RIVER GROVEų ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklą baigęs, 
niiolatlniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me- 
džtagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDWARI> 
SHAPIRO, Ine., 327 W. .lankson Blv. 
Sešt. uždaryta.

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPAflTY
JA N Peerle

___________ 7 augštas___________

SKELBKITftS “DRAUGE”
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DETROITO ŽINIOS
Brangūs Detroito ir apylinkės lietuviai!

Jonas Rimkūnas, Saulius Rim- 
kūnas. Algis Kūdra ir Faustas 
Strolia. Vakarienės metu prog- 
rar-y vadovavo kun. dr. P. Ce- 

Ir man tenka atkreipti Jūsų pagalbą, paguodą ir suramini- ijf . Jonas Ervydis
dėmesį j didele Balfo labdaros mą. 1
dieną — vie?ą rinkliavą (T ’g Paneik? ’' ma J"sų laika šia- ( .hlcagOR 
Day) Detroito ir flamtrameko me svarbume darbe, iš anksto ■
miestuose šeštadienį, rugsėjo 2S tariu padėkos žodį. Gręžios išleistuvės

Seminarija Rytų Vokietijoje I seminarijoje yra daugiau be-
_ , . .... .. ‘simokančių i kunigus, kaip Va-
Paderbomo arkai,ecez,ja yra , Wų VokletljlJ„ seminarijoje.

perskirta į dvi dali — Rytų ir ,

Vakarų. Turi dvi seminarijas.
į! * , kad Rytų Vokietijos1 Birkil UNiujto!* Bonusi

dieną.
Detroito Balfo skyrius nuo jo ■ 

įkūrimo pradžios (1944 m. spa
lio mėn.) visuomet išklausvdavo 
visus pagalbos prašymus. Išgir
do ir dabartinį Balfo centro pra 
šymą surinkti daugiau pinigų, 
kad būtų ?alima ir toliau padėti 
likusiems broliams ir sesėms Eu 
ropoję ir ištremtiesm bei vargs
tantiems Sibire.

Elzbieta Paurazienė, , Chieagos Lietuvių Suvalkiečių 
Balfo Viešosios Rinki. pirm. į Draugijos vicepirmininkas Vita

lius Utara išvyko kariuomenės1 
tarnybon. Rugpjūčio 24 d. bro-'l 
liai Vitalius, Jonas ir Vytautas 
Utarai sukvietė daug svečių ir,

Tndiana Harbor. Ind. ’ viėsnių į Hoiiyood sai?, kur su-į 
sirinko giminaičiai ir pažįsta-

KOLONIJOSE

Pagerbtas naujasis klebonas 
Vietos Šv. Pranciškaus para

nkos klebonui’prnl. K B’čkaus- 
Išsirūpino iš Detroito ir Ham- kui mirus jo vieton atkeltas iš 

tramcko miestų leidimus vyk-1 Gary. Ind.. šv Kaaimiero lietu- 
dyti gatvėse viešą rinkliavą. į vįų parapijos klebonas kun. Ig.
Kad būtų išnaudota ši svarbi Vichuras. Naujasis klebonas y- 
proga surinkti aukų iš kitatau-( ra o-,mes 1911 m. rugsėjo 3 d. 
čių ir ši rinkliava būtų sėkmin-! Garv. Ind., iš tėvų ateivių, ki- 
ga — būtinai reikalinga visuo- Jusiu iš Lietuvos — Augštaiti- 
menės pagalba. Tai yra kiekvie- < jos. j0 brolis Mykolas taip pat 
no geraširdžio patrioto lietuvio | yra kunigu ir dabartiniu metu 
ir lietuvės pareiga. 1 klebonauta South Bend, Ind.,

Dėžučių dalinimo darbas jau Saldž. Jėzaus Širdies parapijo- 
vykdomas. Sunkiai dirba pasi-lje; jo sesuo M. Evelvn yra vie-
aukoją žmonės, eidami per na- nuolė kazimierietė. Kun. Ign. . ..... . .. . ...
mus ir jieškodami rinkėjų. Kaip Vichuras yra 1932 m. baigęs Šv. vėl sugrįžti dirbti lietuviškus 
sunku jiems! Kiek atsikalbinė- Juozapo kolezrą. o 1938 m. bai- darbus. Po to buvo pristatytas 
jimų! Kokių kalbų tenka jiems yė šv. Memardo kunigų semi- Petras Kavaliauskas, kuris šiam

mi. Stalai buvo papuošti pui
kiomis gėlėmis ir apkrauti vi
sokiais skaniais gėrimais ir už
kandžiais.

E. Rudauskienė ir sūnus Ray, 
o taip pat broliai Utarai vikriai 
sukosi, vaišindami svečius va
karienės metu. Po mažo užkan
dinio buvo pradėta sakyti kal
bos ir linkėjimai: Daugijos pir
mininkė Adelė Burbienė pasakė 
įžanginę kalbą. Ji visu draugi
jos narių vardu palinkėjo V. U- 
tarai sveikatos ir laimės kariuo
menės tarnyboje ir, ją baigus,

KUN. DR. JUSTINAS GRIGAITIS
Gyveno St. Stanislaus klebonijoje, Kankakee, III.

Buvo prof. Lotynų kalbos St. Patrick Central High School.
Mirė rūgs. 17 d., 1957, 6 vai. vak. sulaukęs 55 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Naujamiesčio pa

rapijos, Gudaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Pranciška Jakaitie

nė, jos vyras Jonas ir jų šeima, brolis Dr. Pijus su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis kun. Jonas, brolis a.a. prel. Alek
sandras, ir penkios seserys su šeimom.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Penktad. 5 vai. vak. bus nulydėtas į Šven. P. 
M. Gimimo bažnyčią. Vakare 8 vai. bus gedulingi mišparai. 
Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks šešt. ’ 11 vai. 
ryto. Po psmaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, h irtis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. REpublic 7-8600.

A. A.

SESELĖ M. ALEKSINA
(VINCENTA OLOBYTE)

Mūsų mylima Seselė įniro Loretto li
goninėje Chicago, 111.. antrad., rugsėjo 
17d., 1957 111., 9:25 vai. ryto. A.a. Sese
lė gimė Lietuvoje 1894 m. birželio 29 d , 
duktė Antano ir Rozalijos Laurinaitytės. 

, J vienuolyną jslojo iš šv. Antinio pa
rapijos, Ciceroje. Vienuolyne išgyveno
35 metus.

Paliko nuliūdimo Šv. Kazimiero sese
rys, brolis Antanas, brolienė Magdalena, 
kiti giminės, draugai ir pažjstami.

Laidotuvės, jvyks šeštad., rūgs. 21 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:80 vai. 
ryto šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, III. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Prašome gimines. Seselės draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pa
simelsti Už a. a. Seselės sielą.

šv. Kazimiero Seserys ir Globių šeima.

išgirsti 1
Balfo Detroito skyrius nuo jo 

įkūrimo vykdo jau devintą vie
šą rinkliavą. Visą tą laiką man 
teko vesti registraciją — rin
kėjų sąrašus. Tik maža dalis 
liko iki dabartinių laikų; dau
gelis dalyvavo retkarčiais, bet 
daugelis visiškai nedalyvavo 
kaip rinkėjai. Darbas gal ir ne
malonus prašyti aukų, bet la- 

, bai garbingas, nes ne sau pra
šai — prašai mūsų nelaimin
giems, į vargą patekusiems lie
tuviams.

Padėkime tos dienos darbus 
į šalį ir kiekvienas išeikime į 
gatves su dėžute rankose, prašy 
darni aukų. Aplankykite savo 
kaimynus ir draugus. Įdėkite 
ir savo kuklią auką.

Pasiaukokite tą dieną, kad 
po jos būtų galima gyventi ra-

nariją ir tų pačiu metų birželio 
11 d. įšventintas kunigu. Kaip 
vikaras darbavosi sekančiose vie 
tose: Muncie, Ind., (Šv. L&u-

vakarui ir vadovavo.

P. Kavaliauskas taip pat kal
bėjo apie Vitaliaus Utaros išleis 
tuves, ragino gerti ir valgyti, o

ryno parapijoje); Ind. Harbor, protarpiais pristatinėjo kalbė-
Ind., (Šv. .Pranciškaus lietuvių 
parapijoje; South Bend, Ind., 
(vengrų parapijoje) ir Decatur, 
Ind., (St. Mary parapijoje). 
Nuo 1942 iki 1946 metų buvo 
kariuomenės kapelionu Japoni
jos karo fronte. Nuo 1951 iki 
1957 m. pavasario buvo Gary, 
Ind.. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonu.

Rugsėjo 1 d. parapijos salėje 
buvo suruošta vakarienė naujo
jo klebono pagerbimui. Po ska
nios ir gausios vakarienės bei 
kalbų ir sveikinimų buvo ir me
ninė dalis. Vietos lietuviškasis 
jaunimas, vadovaujamas Vytau
to Aukštuolio, pašoko ketvertą, 
tautinių šokių. J. Rimkūnas a-

tojus, kurie visi linkėjo V. Uta
rai laimės ir sugrįžimo atgal.

Vitalius Utara — jaunas, gra 
žus vyrukas, kuris mokėjo dirb
ti ir priklausė lietuvių organi
zacijoms. Turi mamytę ir ke
turis brolius, kurių vienas irgi 
tarnauja Dėdei Šamui. V. Uta
ra gyveno 903 N. Avė, Melrose 
Park, III., bet buvo daug žmonių 
ir iš Chicagos.

Po vakarienės buvo šokiai ir | 
gražūs linkėjimai. Viskas gra- į 
žiai paėjo. O. Š. Į

Sukiųjų tremties dienų ilgamečiam Rašytojų 
Dr-jos Pirmininkui

STASIUI SANTVARUI 
ir jo žmonai Elenai, . 

mirus jųdviejų mylimam sūneliui Algimantui, nuo
širdžiausią užuojautą reiškia

Gražina ir Benys Babrauskai

Laidotuvių direktorius Antanas B. Pet
kus.

mia sąžine, žinant, kad suteikė-, kordeonu solo pagrojo popularią 
te gal ir nežinomam lietuviui1 amerikiečių melodiją “Jealou-
________________________________ i sy”. Publikai labai patiko tau-

T . . . ..... tiniai šokiai, kurie buvo pašokti
gyvai, energingai ir darniai.gijimo reikalu prašome kreiptis 

į Detroito Lietuvių Namų Sta
tybos Komitetą: pirm. inž. P. 
Varis - Variakojis (12730 Wash 
bourn Str., WE 5-5642); vice
pirm. inž. Č. Staniulis (7814 St. 
Marys Str., TI 6-4268); sekr. K. 
Gogelis (15368 Holmur Str., UN 
4-2482); ižd. V. Veselka (15750 
Stout Str., KE 7-8721); nariai 
M. Baukys (3355 24th Str.) ir 
arch. E. Arbas - Arbačiauskas

60 kalinių palydėjo į mirtį
Huntsvillėje, Tex. iš pareigų 

pasitraukė ilgametis kalėjimo 
kapelionas Francis Duffy, O. 
M. I., kuris per savo tarnybos 
laiką net 60 pasmerktųjų yra 
lydėjęs į mirtį.

Nuostabu, kad muz. Faustui Močiutė įstojo vienuolynan 
Stroliai grojant smuiku vengriš

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

■t •> I .... .

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ, «4IO S0. 50th AVĖ

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ką “Pusztos sūnus” — Keler - 
Bella ir “La Cinquintaine” — 
Gabriel - Marie ir pianinu pa
lydint Danutei Indreikaitei, mū
sų senutės ir seneliai susidomė
ję klausėsi, nuoširdžiai ir aud
ringai plojo. Vakarienę su savo 
draugėmis paruošė Leonora Šal
kauskienė. Tautinių šokių metu

Lillian Thibault, 62 m. am
žiaus močiutė (senelė), tapusi 
našle, įstojo į Švč. Kraujo vie
nuolyną Naujoje Meksikoje. 
Dėl savo vyresnio amžiaus ji 
turėjo gauti specialų vyskupo 
leidimą.

n j • v !akordeonu grojo Benas Pakalen
(4755 Dover Rd., Birmmgham, I, . ,..6. f ... _
MT 6 4484) i ka, o šokėjais buvo Aldona Da-

. ' ‘ įmašiūtė, Gražina Gulaitytė, Da-
Taip pat akcijas platina ir ’nutė Indreikaitė, Jurgita Molie- 

aukas priima VI. Paužos “Ne- i jūt'ė, Dalia Nemickaitė, Ramu- 
ringą” knygynas, 1906 25th St.,' tė Steikūnaitė, Leonarda Tam-

t

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugomą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ild 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

LiGDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuri* *yv«na kltoM miesto dalys*; gausimo 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

TA 6-7134 ir J. Mitkus, 8251 
Cloverlawn Str., WE 4-9612.

pauskaitė, Regina Vilutytė, Vy-1 
tautas Ciakas, Kazys Puotra,1

. PRISIMENANT URĖDĄ
Chicagą pasiekė žinia, kad Vii-1 vyzdingasf šeimos tėvas bei vyras, 

kaviškio miškų ūrėdas Jonas Gra- kurio pavyzdžių sekė jo jauna 
žulis mirė Sibire, o jo šeima grį- j rami šeima — žmona, sūnus ir 
žo į Lietuvą. __ dukrele. Jiems šiuo metu tegali-

Pie J. Gražulio tėvus, kurie bu- me pasiųsti iš tolimos svečios Sa
vo kartu 1941 m. ištremti, tiks- lis tik gilios užuojautos minčių 
lesnių žinių žinių nėra — gyvi ar žiupsnelį — netekusiems vyro ir
mirę.

Šia proga prisimintinas šis augš
tai religingas žmogus ir nuošir
dus lietuvis patriotas miškų ad
ministracijos pareigūnas J)ei reto 
pašaukimo ir pasišventimo miškų 
globotojas ir mylėtojas.

Kai Vilkaviškio urėdijos miškus, 
prie Vokietijos sienos, okupantai 
be atodairos naikino, kirsdami 
slėptuvėms ir kit. laikiniems įren
gimams statyti, čia jam atiteko di 
delis rūpestis ir kova ryžtingai gin
ti to nemiškingo rajono miškus, 
kurie buvo taip reikalingi vietos 
gyventojų paklausai ir krašto ge-

tėvo našlaičiams.
J. K.

LINKSMIAU

Išminčių klubas
— Betgi, Pranai, girdžiu, smar 

kią kalbą pasakei “Išminčių klu
be”. Kas ten nutiko?

— Nieko ypatingo. Klubo na
riams įrodžiau, kad jie pasku

tų ir vietinių palydovų neapykan 
tą, o pagaliau .. ir ištrėmimą.

Urėdas J. Gažulis kilimo buvo 
suvalkietis miškininkystės moks
lus baigęs Lietuvoje, laisvai mo
kėjo kelias svetimas kalbas, bend
radarbiavo “Mūsų Giriose” ir kit. 
spaudoje, rašydamas miškų ūkio 
ir miškininkystes klausimais.

Miškų tarnybą J. Gražulis pra 
dėjo, berods, Palangos girininkijos 
girininku, vėliau buvo Rokiškio 
miškų urėdu ir pagaliau 1938 m., 
atskyrus nuo Marijampolės miš
kų urėdijos Vilkaviškio urėdiją ir 
.ją vėl naujai atkūrus, jos urėdu.

A a. Jonas Gražulis buvo labai 
savito, bet gero būdo žmogus, pa

tiniai asilai, silpnapročiai, užšls- 
pypliai, akli neklaužados.

— O jie?
— Jie išrinko tada mane gar

bės pirmininku.

Šeimyniškas pašnekesys
— Kas vakar, kaimyne, nu-1 

tiko, kad jūsų langai skambėjo?
— Su žmona kalbėjomės.
— Aš tik jos balsą girdėjau,

o kur pats buvai?
— Aš klausiaus. Pasakiau:

“Su durnu, du turgu, o su plau
kuota nenoriu peštis,” tai už
teko šnekos iki gaidžių.

A. A.

ALEKSANDRA
PETKEVIČIENE
(Klapatauskaitė)

Gyveno 1409 S. 51st. Court. 
Cicero, III.

Mirė rūgs. 17 d., 1957 m 9 
vai. ryto, sulaukus pūstis am
žiaus.

Olmė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskričio.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

duktė Stella Pavis, žentas Vin- 
cent Edward, 2 sūnūs: Ifrank, 
marti Frances; lr John, marti 
Eva, podukra Justina Klapa- 
tauskas, 2 pusbroliai: Prana lr 
Charles Andrijauskai su šeimo
mis, 12 anūkų, 2 proanflkai, ki
ti giminės, draugai lr pažjstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų; TT. Marijonu 
Rėmėjų; Apaštalystes Maldos Ir 
Labdarių draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano Pet 
kaus koplyčioje 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III.

laidotuves (vyks šešt. rūgs. 
21 d.. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta ) šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
geflulngoh pamaldos už veliones 
stelą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus: gimi
nes, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnūs, mar
čios, žentas, anūkai Ir proanū- 
kat.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus ir sūnus. Tel. TOwn 
hall 3-2108.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELIRYil*
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 Weat 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias’ 
v s o s e Chicagos iri 

Roselando dalyse ir I

' Ambulansų patarna- 
* vlmaa dieną ir nak- 

! tį. Reikale šaukti 

I mus. tuojau patarnaujame.)

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfnyette 8-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
5354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222X

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

VASAITIS — BOTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, M Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-121.3
2814 VV. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S 501h 4ve OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-96X7
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CHICAGOS ŽINIOS
Jieško $4,233.158 

mokesčių .
Apie 27,000 savininkų sklypų 

ir kitos nejudamos nuosavybės 
greit susilauks laiškų, kuriais 
bus raginami sumokėti užsiliku-

East Chicago, Ind., pradėtas sius mokesčius ir pabaudas. Kai- 
bažnyčioj? pamaldomis ir šven-i kurie mokesčiai užsilikę net nuo 
tei pritaikintu pamokslu, buvo 1947 metų. Daugiausiai dėl to,
toliau tęstas parapijos salėje. 
Minėjimą atidarė PLB skyriaus 
pirmininkas V. Makejus. Pas
kaitą skaitė prof. S. Dirmantas 
temą "Lietuvos statutas.” Tema 
yra mokslinio pobūdžio, pritai
kinta akademinei auditorijai, to 
dėl mažai kas iš klausytojų dė
jo pastangų ją suprasti ir sek
ti. Be to, paskaita labai ilgai 
užsitęsė, nors autorius, kaip sa
kėsi, žymiai sutrumpinęs; vis
dėlto kalbėjo apie pusantros va
landos.

Meninė minėjimo dalis buvo

kad Cook apskrities mokesčių 
rinkėjai nesurinko priklausančių 
pabaudų. Tuos užsilikusius mo
kesčius auditoriai apskaičiavo 
per tris .mėnesius.. Tas pareika
lavo apie $100,000 išlaidų. At
skiri savininkai turės mokėti 
nuo $2.96 iki $17;000. Tas vis
kas liečia tik Cook apskrities 
nejudamos nuosavybės savinin
kus.

Fitzpatrick — Seniūnas
Vieton mirusio seniūno D. Mc 

Kieman 19-me warde nauju se
niūnu išrinktas demokratas Tho

supinta iš prologo — Vaidylos mas Fitzpatrick, gavęs 67% bal
prisiminimai, Subatvakaris Lie
tuvos sodžiuje ir epilogo — Dė
dulės vizija. Prologas ir epilo
gas buvo simbolinio pobūdžio, o 
Subatvakaris — Lietuvos kaimo 
idilija, sudaryta iš liaudies dai
nų, tautinių šokių ir lietuviškų 
tradicijų. Tiek autoriaus, tiek 
vaidintojų giliai įsijausta į Lie
tuvos lęaimo būties dvasią, to
dėl publika buvo šiuo vaidinimu 
sužavėta ir net sujaudinta. Žiū
rovai persikėlė dvasia į Lietuvos 
kaimo romantiką ir ja nuošir
džiai pagyveno, šis mažas veika- 
liukas yra nepaprastai taiklus 
sukelti patriotinį jausmą ir dėl 
to jis tinka tautinių mūsų šven
čių .minėjimo meninei daliai. 
Montažo autorius buvo Z. Mo- 
lejus. Režisoriumi buvo pats vei- 
kaliuko autorius ir jo padėjėjas 
Č. Žoromskis. Muzikinę dalį pa
rengė F. Strolia. Tautinių šokių 
mokytojas buvo V-. Aukštuolis. 
Dekoracijas pritaikė C. Žoroms
kis. Visuomenė yra ypač paten- rai. 
kinta, kad vietos jaunimas tiek Į 
savo daina, tiek šokiu, tiek vai- j 
dyba įsijungė lietuviškos kultū-1 
ros baran. (P. C.)

x Didysis Balfo koncertas, 
kuris buvo numatytas spalio 6 
d. ir atšauktas, įvyksta. Progra 
mą atliks Dainavos ansamblis, 
pastatydamas 3 veiksmų muziki 
nį veikalą “Išeiviai”. Koncertas 
vyks Marijos Augštesniosios mo 
kyklos salėje. Prašome visus tą 
dieną rezervuoti šiam koncertui.

x Sutvirtinimo sakramentas 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje bus teikiamas paskutinį 
spalio mėnesio sekmadienį. Pri
imantieji sutvirtinimo sakramen 
tą prašomi užeiti klebonijos raš
tinėn ir suteikti reikiamas ži
nias.

sų ir nugalėjęs respublikonų kan 
didatą. ■

Sudegė trys berniukai
Miegodami antro augšto bute 

trys berniukai mirtinai sudegė 
Berwyne. Jų amžius — tarp 2 
ir 12 metų. Tėvai ir dar keturi

Pirmosios pagalbos 
instruktoriai

Raudonojo Kryžiaus gydyto
jai peržiūrėjo tos įstaigos išleis
tą pirmosios pagalbos vadovėlį, 
įvesdami naujausius medicinos 
atradimus. Dabar bus pravesti 
nauji kursai dėl 17,000 pirmo
sios pagalbos instruktorių Cook 
ir Dh Page apskrityse.

Pramato gerus laikus
Vidurinės Amerikos Periodi

nių Leidinių Platintojų sąjun
gos suvažiavime Chicagoje kal
bėjo dienraščio “Sun-Times” vi
ceprezidentas Russ Stewart, pa
reikšdamas, kad ateityje numa
tomi geri laikai verslo atžvilgiu. 
Jis suminėjo Harvardo universi
teto apskaičiavimus, kad 1965 
m. JAV gyventojų apyvarta pa 
sieks 570 bilionų. Augant gy
ventojų skaičiui, didės ir laik
raščių tiražas, kuris iš dabarti
nių 57,000,000 po aštuonetos me 
tų pasieksiąs 66,000,000.

I
Tik 14 susirgimų poliju
Šiemet Chicagoje nuo sausio 

1 d. tebuvo tik 14 naujų susir
gimų polijo liga. Tai mažiausias 
susirgimų skaičius per ištisą me 
tų eilę, kada susirgimai pradėta

Tautinės gvardijos kariai patruliuoja prie Augštesnio
sios mokyklos Little Rock, Ark,, ir po gubernatoriaus O. Fau- 
buso pasitarimo su prezidentu Eisehoweriu Newport, R.I.

(INS)

MIRĖ KUN. DR. JUST. GRIGAITIS

vaikai išbėgo. Ugniagesiai darė | registruoti. Pareitais metais šiuo 
heroiškas pastangas išgelbėti pa laiku Chicagoje buvo užregist-
silikusius ugnyje, bet jau neį
stengė. Pasiekę juos jau rado 
mirusius: uždususius. Nelaimin
gosios šeimos pavardė — Bueh- 
ler. Gaisras padarė $15,000 nuo
stolių.

Peršovė vagišių
Privatus sargybinis Merchan- 

dise Mart peršovė Anthony Mos 
chiamo, 20 m. amžiaus, kuris 
su savo sėbru Thomas John Da- 
cey, 21 m., vogė nešiojamus ra
dijo aparatus. Pirma sargybinis 
paleido perspėjantį šūvį bet kai 
vagis nesustojo, šovė į jį. Kulka 
pataikė į nugarą ir perėjo kiau-

Suėmė kailinių vagį
Prohibicijos laikų Nusikaltėlio 

sūnus Harold Hadesman, 39 m. 
amžiaus, areštuotas sugavus ga
benant į kitą valstybę pavogtus 
49 kailinius $75,000 vertės. Kai 
liniai buvo pavogti Seattle, 
Wash.

Pagerbė profesorių
Illinois universiteto inžinerijos 

kolegijos dekanas dr. W. L. E- 
veritt susilaukė medalio, kurį 
jam skyrė Elektros Inžinierių 
sąjunga, pagerbdama jo nuopel
nus mokslui ir auklėjimui.

X E. Uzemeck po ilgesnės li
gos jau pasveiko ir vėl įsijungė 
į savo pareigas; jis yra Illinois 
Medical Association publicity di 
rektorius. Anksčiau E. Uzemeck 
yra buvęs vienu iš “Chicago Sun 
-Times” redaktorių.

x A. Dikinis, aktorius, pra

x Stasys Tamulaitis, Chica
gos L. B. Menininkų klubo val
dybas nutarimu, pakviestas į 
klubo valdybą nariu. Plečiant, vidaus dekoravimo studijas 
klubo veiklą, Tamulaičiui pas-1 Chicagos Meno institute. 
kirta sritis — organizuoti pas-
kaitas menininkams ir, kiek leis 
aplinkybės, jaunimui ir plates
nei visuomenei. *

Teoretinis meno klausimų nag 
rinėjimas, tautinės dvasios reikš 
mė mene ir meno popularizacija 
savo tautiečių tarpe yra vienas 
iš daugelio Menininkų klubo tiks 
lų-

x Prel. B. Urba, šv. Jurgio 
parapijos klebonas, maloniai lei
do naudotis parapijos svetaine 
ŠV. Pranciškaus vienuolyno rė
mėjams, kurie rengia trečią sei
mą Chicagoje, Bridgeporte, spa 
lio (Oct.) 6 d. 2 vai. po pietų. 
Ir šiaip gerb. klebonas visada 
mielai visuose reikaluose pade
da.

x J. Petkfinas, Chicagoje gy
venančių p. Petkūnų sūnus, šiuo 
metu gyvena Izraelyje. Jis yra 
inžinierius ir ten stato dirbtu
vę.

X T. Turskis, rašąs studiją 
apie liet. kalbos kilmę, neseniai 
grįžo iš Korėjos; netrukus jis
išvyks į Vokietiją./

x šių metų rugsėjo mėnesio 
23-čią dieną 2:30 vai. p.p. šau
kiamas visuotinis Chicagoje ir 
jos apylinkėje gyvenančilį lietu
vių kunigų susirinkimas. Susi
rinkimą globoti maloniai sutiko 
Jo Prakilnybė prelatas I. Alba
vičius. Sis susirinkimas yra prieš 
šeiminis, kuriame bus renkami 
atstovai į seimą. Kiekvieno daly 
vavimas labai svarbus. Susirin
kimo vieta: St. Anthony’s Rec- 
tory, 1515 So. 50th Avė., Cicero, 
Dl.

x Muzikės Alice Stephens 
mergaičių choras giedos šv. mi
šias per Tėvų Marijonų Bendra 
darbių seimą 1957 m. spalio 13 
d., sekmadienį, 10 vai. naujoje 
T. Marijonų “Draugo” namo kop 
lyčioje. *

ruota 1,054 susirgimai poliju ir 
net 32 mirtys nuo tos ligos. Iš 
šiemet susirgusių, keturi susirgo 
būdami išvykę iš Chicagos, ir 
vienas nei kiek nebuvo parali- 
žuotas. Galbūt šio pagerėjimo 
susilaukta dėka skiepų prieš po
li jų. Jų Chicagoje buvo panau
dota net 4,544,965 dozės.

Ežeras vėsina Chicagą
Michigano ežerui priskiriama, 

kad Chicagoje yra vėsesnis o- 
ras. Rugpjūčio mėnesį vidutinė 
temperatūra buvo 82.1 laipsnio, 
taigi — net žemesnė, kaip nor
maliai, kuri būtų 83.

Nauji garažai 
automobiliams

Chicagos miestas jau paskel
bė varžytines pastatyti penkis 
garažus mašinoms parkinti pie
tinėje miesto dalyje. Vienas ga
ražas gerokai tarnaus Bridge
porto gyventojams: bus stato
mas tarp 35 ir 36 gatvės, blokas 
į rytus nuo Halsted.

Naujas Hodge teismas
Buvęs Illinois auditorius Hod

ge, laikomas kalėjime už valdi
nių pinigų išeikvojimą, rugsėjo 
30 d. vėl bus teisiamas drauge 
su savo bendrininku J. Roy 
Browning. 4

Sutraiškytas žmogus
Tilte,esančiame prie 92 gatvės 

Chicagoje .rastas Bemard 
Kems, 52 m. amžiaus,*sutraiš
kyta galva ir krūtine. Nelaimė 
atsitiko tiltą pakeliant praplau
kiančiam laivui.

Belgijos karalius Chicagoje
Belgijos karalius Leopoldas 

III šiandien ir rytoj svečiuosis 
Chicagoje. Jisai atvyksta kaip 
prezidentas Belgijoj nacionali
nės komisijos mokslo pažangai 
ir jį Chicagoje globos Chicagos 
universiteto kancleris Kimpton, 
kaip titularinė galva atominės 
Argonne laboratorijos. Leopol
das yra atsisakęs sosto savo sū
naus naudai, tačiau dar pasilie
ka su karaliaus titulu.

Užsimušė darbininkas
Robertas Paulsen, 42 m. am

žiaus, mirtinai susižeidė, kai kri 
to iš 22 pėdų augščio nuo taiso
mos mašinos-kcltuvo.

Mau Mau vaizdai
Teatras Today, esąs Madison 

gatvėj, prie Dearborn, šios sa
vaitės pradžioje rodė fiLmą apie 
Mau Mau žiaurumus ir kovą su 
tais maištininkais. Filmas spal
votas, daro gilų įspūdį. Priedo 
— turtinga pasaulio įvykių, spor 
to, madų apžvalga.

Antradienį, 6 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje mirė kun. 
dr. Justinas Grigaitis, buvęs 
Vilkaviškio seminarijos profeso
rius, redaktoriaus dr. Pijaus Gri 
gaičio brolis. Pašarvotas Evans 
koplyčioje, 6845 So. Westcrn 
Avė., iš kurios penktadienio va
kare 5 vai. bus atlydėtas į Mar
ųuette parko Gimimo Šv. P. Ma
rijos bažnyčią ir čia 8 vai. vak. 
bus atgiedoti gedulingi mišpa
rai.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Egzekvijos prasidės 10 vai. 30 
min. Šv. mišios bus 11 vai. Jas 
laikys pats Jolieto vyskupas 
MacNamara pamokslą sakys bu 
vęs velionies studentas kun. V. 
Bagdanavičius, MIC., po to ve
lionies kūnas bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Velionis dar buvo, palygina
mai, jaunas — 55 metų am
žiaus. Gimęs 1902 m. balandžio 
28 d. Gudaičių kaime, Bublių
valsč., Šakių apskr. 1921 metais ligoninę.
baigęs Marijampolės gimnaziją 
studijavo Innsbrucko ir Louvai- 
no universitetuose (Austrijoje 
ir Belgijoje). 1927 metais Lou- 
vaino universitete gavo filosofi
jos daktaro laipsnį, o 1928 m. 
pasiekė teologijos doktoratą Inn 
sbrucke. Tais pačiais metais bu
vo pakviestas profesoriauti Vil
kaviškio seminarijon, kur dės
tė fundamentalinę teologiją, te
odicėją ir filosofijos istoriją, pa
rodydamas, kad jis iš abiejų tų 
augštųjų mokyklų buvo pasisa
vinęs geriausias tradicijas.

Į paskaitas ateidavo visada 
gerai pasiruošęs. Brangino stu
dentų bendradarbiavimą ir leis
davo klausti įvairiausius klausi
mus, į kuriuos vis turėdavo tu
riningus atsakymus. Daugiausiai 
ir buvo susikoncentravęs tame 
moksliniame darbe, magiau be
turėdamas laiko reikštis kitose 
srityse.

Jo gilus išsimokslinimas, uo

atvyko į Los Angeles seselės, ku Tai rodė amžinai šypsančio An- 
rios šiais metais darbuosis liet. tano Gustaičio prislėgtas balsas,

barį arba duodami erdvų kam
barį dviems. Daug nuoširdumo 
parodė lietuvaitės gail. seserys 
ir kitos mūsiškės tarnautojos to 
je ligoninėje, jam parūpindamos 
tinkamesnio maisto.

Ligoninėje teko jį aplankyti. 
Storai sutinusios kojos, ligos iš
vargintas, tačiau gilios kunigiš
kos dvasios. Žinojo, kad nedaug 
vilties jam išgyti, bet nenusimi
nė. Kalbėjo:

. — Juk mums, kunigams, anks 
čiau ar vėliau į amžinatvę nueiti 
skirtumo nesudaro...

Pasakojo, kaip jisai klausė gy 
dytojo, ar jam yra vilties iš
gyti. Ir tas atsakė — dabar vis
kas priklauso tik nuo Augščiau
siojo; gydytojas jautė pareigą 
išbandyti visas .medicinos patie
kiamas priemones ir dar jį pa
siuntė tiems atominių spindulių 
švytinimams. Jų turėjo būti 20, 
bet nei tas nepadėjo. Bent mirti 
sugrįžo į lietuvišką Šv. Kryžiaus

parapijoj. Motinos vyresniosios 
parėdymu, į mūsų parapiją pas 
kirtos šios seserys: sesuo M. A n 
cilla — viršininke, sesuo M. Al
freda — mokyklos vedėja ir se- 

i šuo M. Eucharija — darželio 
» vedėja.

— Jurgis ir Hypatija Y. Pet
kai iš Los Angeles, Calif., pri
siuntė $5 asmeninę auką “LITU
ANUS” žurnalui remti. Laiške 
rašo: “Kartu siunčiame ir $10 
čekį, kurį Tėvynės Mylėtojų 
draugijos VHI-ji kuopa eilinia
me susirinkime, įvykusiame rug
sėjo 7 d., vienbalsiai nutarė skir 
ti iš kuopos iždo žurnalui “Li
tuanus” remti ir reiškė savo 
pasigėrėjimą gražia žurnalo iš
vaizda ir straipsnių kokybe. Ti
kimės ,kad jis ilgai ir sėkmin
gai gyvuos, skleisdamas žinias 
apie Lietuvą po platųjį pasau
li •

Žurnalo “Lituanus” adresas: 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

kuriuo jis pranešė šią liūdną ži
nią. Nelengva rasti užuojautos 
žodį sunkią valandą tokios šir
dies žmogui, kaip mielas Stasys. 
Jo, kartu ir simpatingosios žmo 
neles liūdesį išgyvena visi jo bi
čiuliai rašytojai.

Ben. Babrauskas

KAS KĄ IR KUR

SOL. ALG. BRAZIS
Nelaukta viešnia Santvarų 

šeimoje

Velionies vyresnis brolis prel. 
Aleksandras, Lietuvos universi
teto profesorius ir A. Panemu
nės klebonas, mirė 1955 m. rug
sėjo 26 d. Jo kitas brolis — kun. 
dr. Jonas, Gižų klebonas, buvo 
ištremtas į Sibirą, dabar grįžo 
į Lietuvą. Jo giminaitė kazimie- 
rietė sesuo Margarita pasirūpi
no, kad a. a. kun. Justinas bū
tų iš Cook Apskr. ligoninės per
keltas į Šv, Kryžiaus ligoninę. 
Velionies sesuo Pranciška Ja
kaitienė neseniai iš Omaha, Ne
braska, persikėlė į Chicagą, ve
lionis dažnai pas ją svečiuoda
vosi, o dabar ji rūpinasi jo lai
dotuvėmis. — J. Pr.

— Budriko radijo programa.
Dainuoja Algirdas Brazis. Pasi
klausykite šį vakarą Budriko ra- 

Rugsėjo 15 dieną Eleną ir Sta dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Girdėsi-sį Santvaras Bostone ištiko 

skaudi valanda: tą naktį mirė 
jų trylikametis sūnelis Algiman 
tas. Palaidotas šį trečiadienį iš 
šv. Petro bažnyčios.

Kai Santvarai traukėsi iš Lie
tuvos, jų džiaugsmas ir viltis bu 
vo vos pusės metelių. Neleng
vos buvo karo ir pokario dienos 
Vokietijoje, ypač, kai šeimos 
galva turėjo apsčiai ne vien sa
vo, bet ir visos rašytojų šeimos 
rūpesčių, sumaniai ir sėkmingai 
ketverius metus vadovaudamas 
Rašytojų Dr-jai.

Kolegos rašytojai, atsilanką 
jaukiuose Santvarų namuose, 
džiaugėsi šauniu ir gabiu jų sū
neliu. O kai kartą bene trejų 
metų Algimantėliui Bernardas 
tarė dvieilį “Aš Algimantas šau
nus, Stasio Santvara sūnus”, tai 
šiam taip patiko, jog ilgai jis 
visiems tais žodžiais ir rekomen- 
davosi.

Bostono lietuviai nepaprastai

te gražių lietuviškų dainų, kurias 
sudainuos žinomas operos solistas 
Algirdas Brazis. Taipgi bus gražių 
muzikos kūrinių. Praėjusios savai
tės mįslių konkurse dovaną lai
mėjo Paul Kasper, 648 West 45 
St., ir smulkesnes dovanėles laimė 
jo 20 naujų konkursantų. Stokite 
ir jūs į naujų konkursantų eiles.

Pranešėjas

sujaudinti Santvarų nelaime,

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicagd 29, BĮ. r
Platintojams duodama nuolaida

IŠARTI IR TOLI
— Prel. Jonas Ambotas, švč. 

Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas Hartforde, Conn., š. m. 
rugsėjo 15 d. minėjo 45 m. su
kaktį nuo jo atsikėlimo į tą pa- 

lumas profesūroje ir pavyzdin-1 raPU4- Gi pats garbingasis pra
latas jau yra susilaukęs 88 me
tų amžiaus, o kunigo pareigas 
eina 56 metai

— Stanislovo Mickevičiaus 
mamytė, gautomis žiniomis, mi
rė Kaune š. .m. rugpjūčio 6 d. 
S. Mickevičiaus gyvena Omaho
je, Nebr.

— Atvyko Seselės Kazimierie
tės. Rugsėjo 2 d. iš Chicagos

gumas kunigo pareigose atkrei
pė vyskupo Karoso dėmesį, ir 
dr. Justinas 1941 m. buvo pas
kirtas Vilkaviškio seminarijos 
vicerektoriumi.

Antroji bolševikų okupacija 
nubloškė jį į Vokietiją, kur jisai 
gyveno Saaro krašte, įsijungęs 
į darbą vietinėje parapijoje.
1950 metais atvyko į JAV ir bu 
vo priimtas darbuotis Jolieto 
vyskupijoje. Iš pradžių dirbo 
Benzenvillėje, o vėliau — Kan-
kakee. III., kur ėjo parapijo. vi-, ragaa Uetuvoje Dabar lile 
karo pareigas ir dėstė katalikų |juo vaisinti Bavo
kolegijoje iki sunki kepenų vė
žio liga paguldė jį į ligonio lovą. 
Operuoti buvo neįmanoma ir gy 
dytojas patarė griebtis naujo
sios priemonės — švvtinimo ato 
miniais kobalto spinduliais. Ka
dangi tokius įtaisus teturėjo 
Cook Apskrities ligoninė, tai ten 
ir buvo paguldytas. Čia jam net 
kitataučiai parodė deramą pa
garbą, paskirdami atskirą kam-

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py-

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

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net patį didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, bu kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 4- už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS Iš LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti Skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

KAS TIK TURI GERA SKONJ,
VISKĄ PERKA PAS UEPONJ!

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

Moderniškiausia lieturių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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


