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NUTRAUKTI SANTYKIUS RUSIJA 
pr 

Centro Amerikos santykiai su SSSR. — Rusijos pastangos jt-
raukti Prancūziją ir Angliją j savo bloką. — Galimybes sudary
ti Lietuvos egzilinę vyriausybę. — Ar Centro ir Piet:j Amerika 

paremti^ Lietuvos laisvę Jungt. Tautose? — 

DR. JUOZAS PRUNSKIS, EI Salvador 

Kai Guatemaloje vyko pilie
tinis karas abidvi puses kreipė
si į Salvadorą ir JAV, prašyda
mos tarpininkavimo. Kai nese
niai buvo labai įtempti santy
kiai tarp Nicaraguos ir Costa-
rikos, taipgi jieškota San Salva
doro tarpininkavimo, čia yra 
gabių diplomatų ir vieną iš pir
maujančių vietų užima užsie
nio reikalų viceministeris (Ir. 
Don Carlos Azucar Chavez, su 
kuriuo teko platėliau politikos 
klausimais pasikalbėti. 

Dr. Chavez studijas ėjo Pary 
žiuje ir Georgetomno diploma
tinėje mokykloje VVashingtone, 
D. C. Jau šešti metai būdamas 
užs. reik. viceministeriu, kaip 
diplomatinių misijų šefas, lan
kėsi įvairiose Amerikos, Euro
pos ir Azijos valstybėse bei 
1951—1952 m. dalyvavo Jungt 
Tautų sesijoje Paryžiuje. Taigi, 
turi gerą teorinį išsilavinimą ir 
praktinį patyrimą. 

Pasikalbėjimo metu visų pir
ma pasidžiaugta, kad JAV ir 
Salvadoro santykiai geri, kad 
gaunama reikšminga finansine 
ir kitokia JAV pagalba. 

Prisiminus Guatemalos civili
nį karą, pasisakė, kad jam teko 
dalyvauti derybose kaip vienam 
iš tarpininkų. Derybos vykusios 
beveik aštuonias valandas. Ne
kartą dėl detalės tekę ginčytis 
porą valandų. "Ačiū Dievui, 
viskas išėjo gerai", pratarė vi
ceministeris-

— Jums berods teko tarpinin 
kauti ir kai neseniai grėsė ka
ras tarp Costa Ricos ir Nicara
guos? 

— Costa Rica kreipėsi į mū
sų vyriausybę, prašydama tar
pininkauti. Pirma, zonduodami 
dirvą, buvome pasiuntę komi
sijas prie abiejų vyriausybių. 
Tačiau jos nerado palankios 
dirvos, tai nepriėmėm pasiūly
mo tarpininkauti. 

— Kaip sėkmingai plečiasi 
bendradarbiavimas tarp Cent
ro Amerikos valstybių? 

— Visų pirma atskiromis su
interesuotų valstybių sutarti
mis pradėjome stiprinti ūkinius, 
prekybinius ryšius, po kurių, 
tikimės, ateis pilnesnis ir po-
litiniis bendradarbiavimas. 

— Sutriuškinus komunistų į-
taką Guatemaloje, ar jau yra 
praėjęs komunizmo pavojus 
Centro Amerikai? 

— Guatemalos įvykiai buvo 
didelis komunizmo atbloškimas 
nuo Centro Amerikos, tačiau, 
negalima nutylėti, kad komuni
stų dar čia yra visur po kiek, 
ir geriausia su jais kovos prie
monė yra pakeitimas gyvenimo 
standarto, ką ir stengiamės da
ryti. 

— Kokį Ekscelencija skiria
te vaidmenį religijai, kaip prie
monei mases sulaikyti nuo ko
munizmo ? 

— Tai didelė pagalba, ypač 
mūsų tautai, kurią sudaro reli
gingi R. katalikai; tikėjimas 
pagelbsti būti gerais patriotais. 
Dabar nebėra to pavojaus, kaip 
buvo Guatemaloje. 

— Ar Centro Amerika palai
ko diplomatinius santykius .su 
Rusija ? 

— Guatemala pirmiau palai
kė. Dabar — nutraukė su Rusi
ja .o užmezgė nu Ispanija* Da

bar nei viena Centro Amerikos 
valstybė neturi nei diplomati
nių, nei konsuliarinių santykių 
su SSSR. Praktika parodė, kad 
Sovietų atstovybės užsiima ir 
žinių rinkimu, ir raudonąja pro 
paganda, o be to, nepatogu* tu
rėti santykius su šalimi, kuri 
siekia dominuoti ir kiekvienu 
atveju gali daryti spaudimą. 

— Ar Centro Amerikos val
stybės koordinuoja savo veiklą 
Jungt. Tautose? 

— Seniau būdavo vis Guate
mala išsiskirdavo, balsavimuo
se palaikydavo Rusiją. Tą turė
jau progos stebėti dalyvauda
mas Jungt. Tautų posėdžiuose 
Paryžiuje, kai Guatemala išvien 
su Rusija balsavo prieš Ispani
ją. Dabar Centro Amerikos val
stybės, be abejo, vieningiau lai 
kyšis, ypač sprendžiant naujos 
Guatemalos santvarkos pripa
žinimą. 

— Ar galima tikėtis, kad Cen 
tro ir Pietų Amerikos valstybės 
palaikys Lietuvos laisvės klau
simą, kai jis iškils Jungt. Tau
tose? 

— Būtinai; nors dabar ne
matau galimybės tą klausimą iš 
kelti, bet tikiuos, kad sąlygos 
pagerės ateityje. Centro Ameri
kos valstybės turi daug simpa
tijų Lietuvai. 

— Ar patartumėte lietuviams 
sudaryti savo egzilinę vyriausy
bę? 

— Tai, žinoma, sunki prob
lema. Egzilinė vyriausybė yra 
tarptautinėje teisėje žinoma fik 
cija, kuri gali egzistuoti esant 
tam tikroms sąlygoms, pvz. ko 
ro metu buvo daug egzilinių vy 
riausybių Londone. Dabar abe
jotina ar ją būtų įmanoma su
daryti. 

— Kokias Ekscelencija pada
rytumėte sugestijas lietuviams 
kovoje dėl laisvės? 

— Nėra abejonės, kad kada 
nors ir Lietuvos klausimas iš
kils Jungtinėse Tautose. Tam 
reikia ruoštis ir palaikyti Lie
tuvos laisvės mintį gyvą kaip 
Amerikos, taip ir kitose tauto
se. Svarbu, kad Jungt. Tautų 
nariai neužmirštų lietuvių tra
gedijos. To siekiant — svarbūs 
asmeniški kontaktai, kaip kad 
Jūs dabar palaikot ryšį važinė
damas, svarbu taipgi spausdin
tą žodį kaip laikraščiams, taip 
ir diplomatams, vyriausybėms 
pasiųsti, kad neužmirštų lietu
vių tautos. 

— Kokie EI Salvadoro santy
kiai su Vatikanu? 

— Labai geri. Neturime prob 
lemų. Palaikome diplomatinius 
ryšius Mūsų ambasadorius Mad 
ride drauge yra ir ambasadorius 
Vatikane. Tų santykių šiltumui 
išreikšti netolimoje ateityje pla 
nuojame prie Vatikano turėti 
atskirą ambasadorių. Vatikanas 
yra labai svarbus faktorius tarp 
tautiniuose santykiuose. Ma
nau, kad dabartinis popiežius 
yra vienas iš didžiausių valsty
bininkų pasaulyje. Tai žmogus, 
kurs interesuojasi tarptautinė
mis problemomis ir kurs moka 
paimti tikrą kryptį. 

— Savaitę stebėdamas EI Sal 
vadoro gyvenimą, radau, čia 
daug nuostabiai gražių reiški
nių; tačiau atvykstant iš JAV, 
kur tokia kultūrinė laisvė, da
rosi, kaikurie dalykai šiame kraš 
te nesuprantami9' pyz.% kodėl 

nebuvo duota leatalikams atida
ryti savą mokytojų seminariją, 
kodėl katalikų kolegijoms ne
leidžiama teikti balcalauro laip
snių ? 

— Nelaimei mūsų konstituci
jos dar iš perito šimtmečio yra 
paveldėjusios laicizmo dvasią. 
Bet visdėlto mokytojų seminari
jai leidimas jau, rodos, duotas, 
o dėl bakalaureato, tai čia kai-
kuriose privačiose mokyklose 
buvo pasireiškęs piktnaudoji-
mas; dalino sau bakalaureatus 
be pateisinimo. Čia, krašto vi
duje, jų nepripažindavome, bet 
užsieny—kai ką apgaudavo, tai 
paskelbtas nuostatas, kad moks
lo laipsnius duoda tik valstiybė. 
Turiu pripažinti, kad tie piktnau 
dojimai buvo daromi kitų mo
kyklų, ne katalikų. Savo mokyk 
las katalikai čia turi puikias. 

Šis p. viceministerio aiškini
mas nebuvo visai įtikinantis: 
jei buvo piktnaudojimo, reikėjo 
kaltus nubausti, o ne siaurinti 
kultūrines laisvės tiems, kurie 
lojaliai savo darbą atlieka. Ta
čiau diskutuoti nebuvo patogu 
ir uždaviau dar vieną klausimą: 

— Ekscelencija, atrodo, kad 
dabartiniu metu Rusija daro di 
dėles pastangas Prancūziją ir 
D. Britaniją daugiau ar mažiau 
įtraukti į savo politinį bloką, 
kurį ji sudaro drauge su sateli
tiniais kraštais, ir Kinija. Kaip 
Ekscelencijai atrodo?-

— Nėra abejonės, kad tai vie 
nas iš dabartinių SSSR politinių 
siekimų — suskaldyti demokra 
tinęs valstybes- Prancūzams, ku 
rie amžinai bijosi vokiečių, pa
siūlymas pasirašyti draugišku
mo sutartį su Lenkija — vilio
jantis. Prancūzai turi stiprią ko 
munistų partiją, o taipgi ben
dradarbiavimui su Rusija palan 
kių socialistų. Rusai moka pa
naudoti momentą ir žino kaip 
ką pasiūlyti. Tam tikros konce 
sijos Indokinijai galbūt palen
kė Prancūziją šaltai laikytis ir 
dėl Europos gynimui pakto. Bi
jau, kad bent iš dalies, rusams 
gali pasisekti prancūzus ir bri
tus į savo planus įtraukti, ir 
tai būtų nelaimė demokratjims. 

Rusai numušė Amerikos lėktuvą 
WASfflNGTON, rūgs. 5 d. Du Sovietų Rusijos sprausmimai 

kovos lėktuvai vakar numušė Jungtinių Amerikos Valstybių lai
vyno žvalgybinį lėktuvą, kuriame buvo 10 vyrų, virš Japonijos 
jūros. Šis įvykis sukėlė diplomatinį p?ktį t a rp JAV ir Sov. Rusijos. 

Devyni amerikiečiai išgelbėti 
jūroje, o dešimtąjį, Roger Hen 
ry Reid iš Alameda, Calif., dar 
tebejieško. Bet manoma, kad jis 
žuvo. Sov. Rusija kaltina, kad 
Amerikos lėktuvas buvęs įskri
dęs į Rusijos „oro zoną" ir ati
dengė ugnį į rusų lėktuvus, ir 
girdi, rusai atsišaudę. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
departamentas pareiškė, jog so
vietai sunaikino amerikiečių 
lėktuvą neišprovokuotame už 

Lėktuvo užpuolimas įvykęs 
44 mylios nuo žemyno ir 100 my 
lių rytuose nuo Rusijos laivyno 
ir povandeninių laivų bazės Vla
divostoke. 

Senatorius Knowland (Cal. 
tuojau pareikalavo, kad būtų 
nutraukti diplomatiniai santy
kiai su Rusija. 

Knowland telegrafavo prezi
dentui Eisenhoweriui iš savo 

i namų Oakland, Calif., reikalau-
puolime. JAV pane.ge, jog ame-; d a m a g k a d R u s i j o g a m b a s a d o . 
rikiečiai lakūnai šaudė. Dvi no-

{tos buvo įteiktos Rusijai. Vie
noje reikalaujama, kad būtų nu
bausti užpuolėjai ir Rusija turi 
atlyginti nuostolius. 

Antroje notoje atmetama Ru
sijos teigimas, kad Amerikos lėk 
tuvas buvo įskridęs į Sovietų 
Rusijos teritoriją. 

riui VVashingtone Georgi N. Za-
rubin su štabu būtų įsakyta ap
leisti VVashingtoną ir grįžti na
mo. 

Knowland taipgi reikalauja, 
kad JAV ambasadorius Charles 
E. Bohlen būtų atšauktas iš 
Maskvos. 

Valstybes sekretorius John Foster Dulles atvyko į Manilą aštuo
nių tautų konferencijon. (INS) 

Pavykus Ateitininku Federacijos 

I Vilniaus radiją pasiklausius 

Kongresas Chicagoje 

Dulles atvyko j Manilę 
MANILA. Vakar prasidėjo 

Manilos konferencija, kurioje 
dalyvauja Britanija, Prancūzija, 
Australija, N. Zalandija, Thai-
landas, Pakistanas, Pilipinai ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Delegatai atstovauja 370 milio-
nų žmonių, šioje konferencijoje 
norima sudaryti pietryčių Azi
jos saugumo paktą. Dulles pa
reiškė, jog JAV tiesioginiai ne
turi jokių teritorinių interesų 
pietryčių Azijoje. Jis taipgi pa
žymėjo, kad tautų atstovai su
sirinko išrišti kaikurias proble
mas. 

• Vengrijoje dalinamas Ame
rikos maistas Dunojaus potvy
nio aukoms bus pažymėtas pra
nešimu, jog tai yra Amerikos 
žmonių dovana. 

Praeitąją savaitę lietuviškoji 
Chicaga gėrėjosi gausiu 5-tuoju 
Ateitininkų kongresu, įvykusiu 
Sherman viešbutyje ir šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Penkta
dienio vakare prigužėjo pilna Šv. 
Antano parapijos salė ateitinin
kų moksleivių, studentų ir sen
draugių. Ten įvyko susipažini
mo vakaras. 

šeštadienio ryte (rugsėjo 3 
d. pamaldos šv. Petro bažny
čioje, Chicagos vidurmiestyje. 
Mišias atnašavo tėv. V. Gidžiū
nas, OFM, o pamokslą pasakė 
vysk. V- Brizgys. Pamaldoms už 
mirusius ir žuvusius ateitinin
kus vadovavo prel. Ign. Albavi-
čius. Per pamaldas giedojo sol. 
V. Baltrušaitis, vargonavo M. 
Mondeikaitiė. 

Kongresą atidarė Ignas Kaz
lauskas, kongreso rengimo ko
misijos pirmininkas, šeštadienį 
reikšmingas kalbas pasakė dr. 
J. Meškauskas, Ateitininkų Fe
deracijos Tarybos pirm., ir dr. 
A. Darnusis- Vakare ateitininkai 
suruošė gražų koncertą Marijos 
Augštesnės mokyklos patalpose. 

Sekmadienį (rugsėjo 5 d.1 pa
maldos Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Mišias atna
šavo kun. A. Linkus; pamokslą 
pasakė prel. J. Balkūnas. Per 
šv. Mišias įspūdingai giedojo 
Ateitininkų choras, vadovauja
mas V. Baltrušaičio. Solo atliko 
D. Stankaitytė. Šv. Sakramentu 
palaimino kun. J. Borevičius, S. 
J. Po šv. Mišių, Šv. Kryžiaus pa-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Prezidentas Eisenhoweris pertraukė Denveryje savo atosto

gas, kad pasikalbėtų su Krašto apsaugos departamento pareigū
nais Washingtone dėl kiniečių komunistų apšaudymo kiniečių na
cionalistų Quemoy salos. Jau trečia diena kaip komunistai ap
šaudo Quemoy salą. 

—Mendes-France pareiškęs, girdi, klaida yra manyti, kad Eu
ropos apsigynimo bendruomenės sutarties atmetimas reiškia ko
munizmo laimėjimą. Jis pasakęs, kad Prancūzija pasirinkusi lais
vą pasaulį ir tvirtai jo laikosi. 

—Ddidešimt devyni asmenys žuvo ir 22 sužeisti, kai du auto
busai susidaužė Mexo City — Guadalajara vieškelyje-

—Peipingo komunistinis jradijas jau skelbia, kad Formoza grei
tai hus "išlaisvinta" 

rapijes salėje buvo agapė ir po
sėdis, kuriame priimti įvairūs 
nutarimai. 

Iškilmingas posėdis įvyko 3 
vai. p.p. Sherman viešbutyje. 
Nepamirškime priminti, jog 
Ateitininkų Federacijos 5-tajam 
kongresui vadovavo adv. A. Rep 
šys, Vyt. Žvirzdys ir Viltis Ma
čiūnai tė (iš Kanados, o sekre
toriais buvo Ant. Sužiedėlis, Da-
lilia Valančiūnaitė ir V. Kleiza. 

Rezoliucijų komisiją sudarė 
Stasys Lūšys, Vyt. Vygantas 
ir prof. B. Vitkus. Į Mandatui 
komisiją įėjo Antanas Polikai-
tis, Pranas Zaranka, Dalia Ka
raliūtė, Pranas Grušauskas, Re
gina Rauchaitė ir Juozas Dėdi
nas. Nutarimų komisijoje dirbo 
Regis Kasiulaitis, Stasys Barz-
dauskas, V. Palubinskas, Sta
sys Laniauskas, Adolfas Da
rnusis ir p. Gaušauskienė. Svei
kinimus paruošė dr. Ambrozai-
tis, Juozas Mikaila, Bronius Po-
likaitis ir Ben. Nevarauskas. 

Ateitininkų Federacijos Kong 
resas susilaukė daug sveikinimų 
raštu iš įvairių asmenų ir vie
tų. Čia tinka priminti Kauno 
arkivyskupo-metropolito J. Skvi 
recko, vysk. V. Padolskio, Z. 
Ivinskio, J. Brazaičio, prel. M. 
Krupavičiaus, T.T. Marijonų, T. 
T- Pranciškonų, vysk. Rauceno, 
Zailskienės, kun. M. Vaitkaus, 
šv. Kazimiero Seserų, Generali
nio Konsulo Budrio, L. Vyčių 
seimo, Latvių Katalikų, S. Gau-
čio, S. Bačkio, Laučkos, Kunigų 
Vienybės, J. Kavaliūno sveikini
mai raštu. 

Žodžiu reikšmingai pasveiki
no vysk. V. Brizgys, konsulas P. 
Daužvardis, L. Šimutis, Alto, 
„Draugo", Federacijos ir Susi
vienijimo vardu, Gabaliauskienė 
Vyčių, o Šatkienė Moterų S-gos 
vardu, tėvas V. Gidžiūnas, Atei
tininkų dvasios vadas, P. Jurkus 
ir kt-

Simas Sužiedėlis, Ateitininkų 
Federacijos vyriausias vadas, 
savo paskaita „Lietuvių tautos 
rezistencija ir ateitininkai" vi
sus sužavėjo ir paskatino atei-

Rugpjūčio 22 d. Vilniaus ra
dijas paskelbė, kad Lietuvos ko
munistų partijos centro komite
tas svarstęs žiemkenčių sėjos ir 
pūdymų arimo klausimus. Iš 
paskelbto pranešimo, kaip įp
rasta, pagrąžinto gausiais pasi
gyrimais, išlenda liūdna tiesa. 
Ji rodo, kad komunistų parti
ja nuvedė žemės ūkį iki sužlu-
gimo. Partijos komiteto prane
šimas pripažįsta, kad, jei nebus 
imtasi skubių priemonių, žiem
kenčių sėja kai kuriuose kolcho 
zuose gali būti sužlugdyta. Kal
tę už sėjos sužlugdymą komite
tas verčia ne tikriesiems kalti
ninkams komunistams, bet kol-
chozininkams. Kaltės niistūmi-
mas nuo savęs — komunistinė
je santvarkoje ne naujas daly
kas. Nauja tai, kad sėja gali bū
ti sužlugdyta daugelyje kolcho
zų. Visa eilė duomenų rodo, kad 
dėl to kalti yra tik komunistai. 
Dėl jų neišmanymo ūkį organi
zuoti, dėl jų nuolatinio kliudy

mo darbams, tikrai gali sutrik-
i t i žiemkenčių sėja. 

Vilniaus radijas rugpjūčio 21 
d. pasigyrė, esą, rekonstruota
me Kauno mėsos kombinate su
montuotas pirmasis respubliko
je paukščių apdirbimo konveje
ris. Toks pat įrengimas esąs pa-

į darytas Šiaulių mėsos kombina
te, ir baigiamas Panevėžio įmo
nėje. Pasigyrimas apie šiuos da
lykus yra ne kas kita, kaip re
konstruotas melas. Kauno mėsos 
kombinate, buvusiame Maiste, 
pastatytas tik nedidelis priesta
tas paukščiams laikyti, o vadi
namas konvejeris yra likęs iš 
seno. Jis ne pirmasis respubli
koje, nes panašūs įrengimai bu
vo Šiaulių ir Panevėžio Maisto 
įmonėse. Abi šios įmonės karo 
metu nenukentėjo. Rusijos ka
riuomenė, okupavusi Lietuvą 
jas rado pilnoje tvarkoje. 

tininkus uoliau vykdyti savo ide 
ologiją visose gyvenimo srity
se. 

Vakare įvyko šaunus banke
tas, kuriame dalyvavo per 600 
vavo prel. J. Balkūnas. Bankete 
asmenų. Banketui gražiai vado 
dalyvavo kardinolas Stritch, pa
sakęs gražią kalbą ateitinin
kams ir kenčiančiai Lietuvai. 

i Pankete pagrindinę kalbą pa
sakė prof. K. Pakštas, turinin
gas ir populiarus kalbėtojas. Jis 
metė šūkį: surinkti geriausias 
kultūrines vertybes visame pa
saulyje ir jas parvežti Lietuvon. 

Meninėje programoje gražiai 
padainavo Iz. Motekaitienė, a- j 
kompanuojant jos sūnui Mangirj 
dui. Moksleivių Tautinio Ansam 
blio Kanklininkų grupė, vado- ! 
vaujama Anelės Kirvaitytės, 
publikos šiltai sutikta. 

Kongreso uždaromąjį žodį ta
rė S. Sužiedėlis, pareiškęs, kad I 
Ateitininkų Federacijos 6-tas ' 
kongresas įvyks 1960 m. 

Galima pasidžiaugti ir ateiti-j 
ninku spaudos paroda. 

Ateitininkų Federacijos 5-tas j 
kongresas buvo gausus daly
viais (juk jame dalyvavo per 
900 asmenų) ir įspūdingas dar
bais. Šį kartą paduodame tik 
kongreso metmenis, reikia ma
nyti, kad korespondentai pla
čiau parašys apie paskaitas ir 
nutarimus. 

Mirė Staknys 
Antanas Staknys, Newark, N. 

J., mirė praėjusios savaitės ga
le. Velionis grįžo į Ameriką su 
savo gausia šeima po II Pasau
linio karo. Po I Pasaulinio karo 
buvo nuvykęs Lietuvon ir Palan
goje įsteigęs cemento dirbtuvę^ 
A. a. Antanas buvo labai uolus 
lietuvis katalikas, savo laiku 
daug nuveikęs visose mūsų idė
jinėse organizacijose. Jisai buvo 
vedęs Vaškevičiutę (kuri jau y-
ra mirusi), kun. dr. J- Vaško-
Vaškevičiaus, Tėvų Marijonų 
vicegenerolo, tėvo seserį. 

Lėktuvas įkrito į upę 
AK. L. M. olandų keleivinis 

lėktuvas, skridęs iš New Yorko, 
nukrito į Shannon upę, Airijoje, 
praeitąjį sekmadienį. Lėktuve 
buvo 56 asmenys. Dvidešimt aš
tuoni asmenys, įskaitant 11 
amerikiečių, žuvo. 

Chicagoje praeitą sekmadie
nį dingo prekinis trokas, kuria 
me buvo $150,000 vertės prekių. 
Vėliau jis rastas tuščiame skly 
pe, 2118 W. 51st pi. Iš pavog
to troko tik keli daiktai išimta. 

Kalendorine 

Rugsėjo 7 d.: šv. Regina. 
Lietuviškas: Bartis ir Reda. 

Oras Chicagoje 

Vėsiau, galimas lietus. 
Saulė teka 6:21, leidžiasi 1:11, 
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P A S G l A T E M A L O S P R E Z I D E N T Ą . A R M A S 
Pasikalbėj imas prezidentūroj . — Kaip j is n u v e r t ė komunistų vyriausybe. — Raudonieji planuojū 
nepasiduoti. — Socialines reformos. — dalins žemę. Santykiai su B a ž a y č a . — Prez. Armas Ž J -

dis l ietuviams. 
f JUOZAS PRUNSKIS , Guatemala 

Viena Amerikos žemyno vai- kiečių už penkiasdešimt dolerių loję y ra i š rautas , bs t ims dar 
s tybe jau buvo užgrobta komu- kiekvienas, ėmė grasint i sosti- laiko jį galutinai nugalėti. J a u 

Suplanuotas per tvarkyt i val
džios apa ra t a s . Tuo būdu bus 
su taupy ta apie 4 0 % ir bus pa
dary tos įstaigos veiksminges-

i Nukelia i \ psl.) 

nistų. Tai Guatemala. I r vyras , 
k u r s ją išlaisvino y ra pulk. Car 
los Castello Aramas , su kuriuo 
šiandien (rugp. j . 25 d.) kalbė
jausi prezidentūroje. 

Kas yra tas raudonųjų 
iš vaiky to j a s ? 

nei ir bombarduoti vyriausybei praradę, pozicijas komun atai įs
istiklinus dalinius. j leido 2 pusi. mimiograluotus la 

Guatemaloj mokytojaujant i pelius, kuriame be kitų dalykų 
amerikietė Zakoloka pasakoja r a šė : mes pralaimėjome, bet tik 
buvusi liudininkė, kaip komuni- laikinai ir neilgam". Yra komu-
stų šauliai budėję prieš lėktų- j nistų pogrindis ir jie dar gali 
vus, šaudė į žmones, kad pas-j bandyti grįžti, bet jie netr ium-
kiau galėtų Jung t . Tautoms skų • f uos! 

P i rma — keletas žinių apie ji j st i sukilėlių "nežmoniškumu" 
patį. J i s kilęs iš netur t ingos šei 

stipendiją. Pasižymėjo ma tema 

Jie taipgi šaudė į langus, kurie 
mos. Karo mokyklą baigė gavęs buvo neužtemdyti a t skrendant 

sukilėlių lėktuvams. 
t ikoj, sporte ir buvo pakviestas I r taip, kariuomenei nepalai-
į tą pačią karo mokyklą sostinėj , kant , sukilėliams žygiuojant (su 
profesoriumi ir jos viršininku. I ja is fronto linijose buvo pu! : . 
Kai raudonųjų agentai , jų t a r - | A r m a s ) , lėktuvams terorizu^-
pe ir dabar nuvers tas preziden- j j a n t ir gyventojams esant prie-
t a s Arbenz, nužudė komunistų t ingiems komunistų vyriausybė 
priešą to laiko kariuomenės va- liepos 2 d. kapituliavo. 

Vyriausybei nelengva, nes iž
de neras ta nei cento. Raudonų
jų vyriausybė išeikvojo $34 mi-
lionus. 

— Ekscelencija, laimėjus po-
Hf '? kovą. d~^ fkTT- mcH&Ė'. 
ir jljcniiiit.::. ..r s. Ar yi'z įda-

j e? -r- paklausiau. 
— Tai pagrindinis naujos vy

r iausybės rūpestis . Yra sutelk
tos specialistų grupės, kurios 
pasinaudodamos įstatyminiais 
daviniais, j au sudarė planus. 
Jų pagrindiniai bruožai šie: p ra 
vesti kelius, a t ida ran t t r ansame 
rikinį vieškelį ir išvedant kitus, 
sur išant centrą su At lan tu ir 
Pacifiku, pagyvinti prekių mai
nus ir turizmą. 

Aprūpint i netur tėl ius butais 
ir t am reikalui metų bėgyje pa
s t a ty t i 15,100 naujų butų, iš iž
do šiam reikalui parūpinant 
apie ketur is milionus dolerių. 
Dabar visų mūsų k raš to gyven
tojų apie 1 0 % gyvena sostinė
je Del to, kad ki tur sunkios hi
gienos sąlygos. 

OR. JUZĖ AGLMSKAS 
GYDYTOJA m CHIRURGE 

Vaiku ir mofen; Hariu 
5 1 5 9 S o u t h kJamen A v e n o e 

Pirmad , t n oiad. 10—4; antrad. Ir 
penktad. 1<.—1 p.p. ir nuo *—9 v.v 

Seštanienialp 10—12 vai. piety 
Ofiso tel. —. PR 6-7800 
Namų tel. — TR 4-1765 

OR. KĘSTUTIS AGUIJSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 YVest 51 Street 
Vai.: pirm., ant. JO—12 v., ketv. ii 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt, susitarus 

Ofiso tel. PKospect 6-1795 
grumti tol Truangle 4-17U5 

le i . ofiso H E . 4-6699, rez. P R . 6-733: j 

OR. ANTANAS ALEKNA 
rYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd 
VA L: 1—4 ir 6—9 

SoStafiiPr-iai" nuo I <kt- 4 -a i . p. p. 
;'-<<U\<IIH kpt'i"i«ii u sckmad. 

Guatemalo* prezidentas pulk. Carlos Castillo Armas kalbasi su 
mūsų dienraščio atstovu dr. J. Prunskiu, dabar keliaujančiu po 
Centrinę Ameriką. 

dą, pulk. A r m a s jau tada ruo
šėsi revoliucijai. 

Šaudomas, šnipu išduotas ~ 

Tačiau šnipai suuostė ir Ar
m a s buvo suimtas ir nuteis tas 
mirti . Šaudant jis anksčiau kri
to ir išliko gyvas, tik sužeis
tas . Vėliau, kalėjime iškasęs tu
nelį pabėgo ir pasislepi Kolum
bijos ambasadoj , o iš čia pasie
kė užsienį. 

Pasiryžęs išblaškyt komunis
tus , kurie pavergė jo tėvynę Gu 
atemalą, a tvyko į kaimyninę 
Hondūras valstybę ir čia pradė
jo slaptai a tvykstančius sava
norius ruošti partizanų kauty
nėms. Sutelkė jų 108 ir š. m. 
birž. 20 d. pradėjo žygį. Pake
liui dar prie jų prisidėjo keletas 
šimtų, taip, kad susidarė 447 vy 
rų išvaduotojų armija. Daugu
ma jaunimas, s tudentai 

Arbenzo raudonųjų vyriausy
bė turėjo 20,000 karių, tačiau 
jie daugumoj buvo priešingi ko 
munis tams. Vyriausybės aviato
riai ats isakė dalyvauti kautyne 
se, o sukilėlių ke tver tas lėktu
vų, kurie buvo pirkti iš ameri-

Prezidentu tapo pulk. Armas . 
Prezidento rūmuose 

Mačiau, kaip dabar būriai 
žmonių eina į prezidentūrą, plo
ja praeinančiam pulk. Armas , 
daugelis asmeniškai prieina sa 
vo rūpesčių išdėstyti . 

Sociologijos profesoriui Bar t -
res tarpininkaujant , ir aš buvau 
prezidento pr i imtas šauniuose 
jo rūmuose. 

Prezidentas pasakojo, kad, 
nors komunizmas Guatema-

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR IŠ BOLIAU 

K. EIDUKONIS 
turiu nauji* dideli sunkvežim} 

Ir apdraudas 
6930 S. Talman. Chicago 29. Dl 

Tel. GliroveldU 6-7096 

f«* »«t.o uKacelaira Sr-nsflS 
2ft»6 West Chicago A»wn« 
• * . JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N O R T H W E S T MEDICAL C E N T E R 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vai. I—3, 7—9 p. p. pirmad. 
antrad., ketvirtad., penktad 

« v ryto — 1 v. p. p., trečiad 
12—4 v. p. p. Seštad. 

«-sl Ofiso P R ft-1719. r**. B B . 7-78A* 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 Street 
Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
•Madien. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rezid. 3241 W. 66th P L A C E 

OR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
C Kam pas 4 7-tos ir Damen Ave. ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Telef. ofiso l A f a y e t t e 3-6048 

Rez. FRont ier 6-0814 

Tel. ofiso HE. 4-B849, re*. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
vai. Pirm., ketvi i . . penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5. tr&&. ir Hešt. pagal sutarti 

Tel. ofiso WA. 8-8060. re*. OO. 4-1117 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

1 0 7 4 8 S o . M i e h t e a n A v e . 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sekmad. ) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 

| Ligonius priima tik oa^al susitarimą 
Rezid.: 10838 So. \ \ a b a s l i Ave. 

Ofiso valandoms skamb. Y A 7-3526 

DR. ALINA D0MANSRIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligronius priima antrad. ir ketvirtad. 
6:30—8:30; kitu laiku pagali susita
rimą. Tel.: Cliffside 4-5654. 

4038 Archer A\ eime 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 vai. 
^'ak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet j 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel .: VIrginia 7-0036 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Tel. of iso VI. 7-0600, rez. VL 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterų l igos ir akušerija) 

4055 Archer Avenoe 
k a m p a s Archer ir California Ave. 

V \ L . : 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 
i 

Ofiso LAfayette 3-1707, rezidencijos 
^Tllmore 3-8614 (Maywood, 111. > 

DR S. GFŠTAUTAS 
G Y D Y T O J A ? TR C H I R U R G A S 

Hrdie>, vidaus ir vaikų l igos 
4055 So. Archer Ave. 

(Kampas Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 • . v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-451 1 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

756 West S5th Street 
'. k a m p i •> H!a.!Bt«d *» 35- t« icatvS' 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas 
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rez. rl l l l top 5-1560 

Or. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
pagal sutarti 

T«l ofiso OR. 6-5899. PR. 6-4788 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 
( k a m p a s 6S ir Artesian) 

VA ai, 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šešt. 2—4 poph t 

Trečiad. ir seKmad. uždaryta 

Telefonas PUHman 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
Vai kasdien 2—4 popiet ir 6—8 • . v. 

išskyrus trečiadienius 

Di. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima paga: susitarimą 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
v i n c e n n e s 6-3900 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moter. lig.) 
Ofisas ir rezid.: 2410 \\. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave. ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRoapect 8-12 23 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr.. 
Troč ir Penkt, 6—9 v. v. ir Ketv. ir 
Šešt. 2—4 v p. p. 
Ofis.: 334 W. 63 St. Tel. W F . 6-5577 
Ofiso vai.: Kasdien 2—4 v. p p., 
išskyrus Ketv. ir šešt . nuo 12—1 p.p. 

Tel. ofiso H E . 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHIRURGINES LIGOS 
6255 South VVestern Avenue 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštadieniais 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta. 

jei neatsiliepia 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RC&IŲ 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CCX 

-
STASYS LTTVVINAS, Prez. 
3039 So, HALSTED 9 1 . 

TeL Vlctory 2-1272 
APKAFNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
ieštadlentai8 iki 3 vai. vakaro 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

APA RATU S 
Garantuoja d a m ą i r dalis 

J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbodt 6-1038 

^^.f.JT..fC.'(W.M.T.^!v..T..T..T.^!fl.^.T..T..^J^..T.*.M.* 

"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET , 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RADIO, P A T E F O N E 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSECAS 
J. G. Television, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FRont ie r 6-1998 
P a s l ietuvj — ir geriau ir p ig iau! 

r ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ " " ^ " ^ ^ ^;^WiWiw~..V.&.^.V.^^ W 

MOVING 
A. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymus ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

Trečiad ir fceštad. 

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS} 
2500 VVest 63rd Street 

VrAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir T:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

CONRAD'AS—FOTOGRAFAS 
(Lietuvis) 

Moderniškai irengrta 
vieta įvairioms nuo
traukoms. Specialy
bė -—vestuves. Jau
navedžiams duoda
ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžiningas 
ir gražiai a t " , v a s 
darbas. 

414 W E S T 63rd S T R E E T 
Tel. ENg. 4-5883 arba EAg. 4-5840 

r^ ^ h 

«k 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 

R00SEVELT FURNITURE C0MPANY, INC. 
2310 W E S T KOOSEVELT ROAD Telef. SEeley 3-4711 

Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 
matėte "Drauge" 

13 dalių miegamojo baldai 
tik už $149-00 

Pasinaudokite šia r e t a proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite J 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ j 

i M ^ 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai , stabdžiai, t ransminijos, keičiamos dalys 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai . Garan tuo tas da rbas 

M. 6ESAS — A. STANEVIČIUS 
1885 C A N A L P O R T T e l . D i r b t u v e s S E e l e y 3-?146 

N a m u K E m v o o d 8-3092 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 
5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgę metu patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Vauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 

v«Jn mttv* ««nkv^rniai, taip ir jfisu perkraustomi baldai yra 
%pdransti — inŠiurinti 

j . NAUJOKAITIS 
2022 W. 69th St., Chicago, Ulinols 

Telef. WA)brook 6-9209 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai. Iš ar t imų 

ir tolimų distancijų, gauk i te : 

ANTANAS VILIMAS 
i841 SO. CALIFORNIA AVE. , CHICAGO, DLL. 

BOckweU 2-2282 

Ofiso tel. PRospcct 8-2434 

DR. TEOFILE JURKŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJA (DENTIST) 

2801 West 63rd Street 
Vai.: nuo 9 iki 12, 3 iki 5„ 6:80 iki 9 
vai. vak. šoštad.: nuo 9 iki 1 popiet. 
Išskyrus sekmad. 

GRovehi l l 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
\KIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

TRITAIKO AKINIUS 
alandos: 9—12 ir 7—9 v. v. paga 
susitarimą . išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 W e s t M a r ą u e t t e R d 

OfLso Ir buto tel. OL. 2-138* 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

133G So. 49th C t . Cicero 
^vasdion 10—12 ryte ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

I tu tas 1832 bo. J!) t h Ct. 

Telefonas REl iance 6-1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad Ir šeštad. vakarais 

Tel. ofiso ir buto OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—S v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave, 
Kasdien popiet nuo 12-2:80 • . 
pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 • . 
Trečiadieni tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. Western Avo. 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 3—6 p. p. ir 6̂ —8 v. T.; trečiad. 
nuo 6—8 v. • . ; šeštad. 10—12 • . p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Ofioe telef. REpubUc 7-11 <*8 
N a m ų telef. WAlbrook 5-S76H 

Tel. ofiso YA. 7-5B6T, rez. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street _ _ 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 • . Iki 8:3'> 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad vak. 

»ftso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6^57 South Western Avenoe 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt.. 
penktad. 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 
G Y D Y T O J A I I R C H I R U R G A I 

S 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t . 
Kasdien 3—6 vai. vak. šeštad. nuo 

1-^-5 vai. vak. 
Kitu laiku pagral susitarimą 

Itetof. Vlctory 2-1484. Bcsid. 2257 \V. 
23 PI. Telef. I R . C-5941. 

Ofiso te lefonas — BIsbop 7-i.^25 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
Kampas Kedzie Ir Archer 

>AL kasdien uuo 2 iki a vai 
Trečiad. h" sokmad tik ROBfta.ro* 

Ofiso ir buto tel. ARdmore 1-1493 

5R. VINCAS RASLAVfČlUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

5015—5025 N. Paulina Street 
(BethaMy Methodist Ug-onlneje) 

Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 

Telef. REpubUc ?-22»0 
SPECIALYBĖ CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
Išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki S v.v. 
šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis : pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir remiu 
1701 S. Damen Ave., Chicago, DL 

Saukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 

ryto iki 4; 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6-

Šeštadieniais 1—4 v. 
- 8 v. 
n. D. 

vak 

YArds 7-3526 YArds 7-7410 
DR. G. J. BYLAITIS 

Nervu, vidaus ir va iku l igos 
Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p. 
Šešt. 12:30—1:30 popiet. Kitomis die
nomis tik susi larus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai kasdien 6:30—8:30. šešt 4— 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRogpect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-385' 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Yaškevičiūte ) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
65C0 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 6-
vr. vak. į e i t 1—4 p p Trečiad " 
kitu laiku lik susitarus. 

l o i ofiso V I 2 -1581. r e i . V I 9-074 

DR. V. YKW 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kampas l la ls ted ir SI -mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ii 
6—8 v v. Seštad 2—4 v. po piety 

Tel. ofiso PR. 6-644«, re*. R E . 4-31R' 

DR. F. C. WiNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Kd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; « iki 8 vak 

Trečiad ir šeštad pagal sutarti 

IVI. ortso CA: 6-0257. re*. PR. 6-6«5» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Ave 

vAL. 11 v r. iki 3 p. p.: 6—9 v v 

10 trečiad. ir sekmad 
tik susitarus 

Tel. of iso VL, 4-0253, rez. YA 7-«388 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

1645 S. Ashland Ave. (kamb. 211 • 
Pirmad.. antr., ketv. ir penkt. 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Rez. 4420 So. Ta iman Avenue 

1*1 ofiso Y A. 7-U554. rez. MI 3-288C 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas ) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

saujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. RKliauoe 5-4410 

Rezid. telef. GRovehil l 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart i 

DR. STRIK0L 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4 6 4 5 S o . A s h l a n d A v e . , C h i c a g o 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P R . 6-1830 

j e i neatsil ieps viršminėti telefonai, 
šaukite M I d u a y 3-0001 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172 

OrtoĮ>edas-1 *rotezi»>tas 

P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktfirora Įtvarai, 
P o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaiku bei .suau-
gasiųjy deformacijoms pa
šalinti spec. aiKiratai. Am-

put. Kojoms ir rankoms vis:.i sistomu 
Protezai. Opthop. p ė d o s Plak-šteles 
(Arcft •upi»v»rl>). Motorinis, vyrams 
ir vaikams įvairių tipų med Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—S. Šežtad. 9—1 
OITTHOPFmTo^ •—r^i^lKOS 

LABORATORIJA ' 1 
1011 \V. 59th St., Chicago 36 , l l l iuoi3 

• Tel. P R o s p c c t 6-5081 

DR. C. 5fcKNnil 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2? metų patyrimas 
TeL YArds 7-182t 

Pritaiko akinius 
Kreivas akb* 

IStaiso 
Ofisas Ir akiniu dirbtuve 
756 W«*t 33th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre 
čia d. nuo 10—12 šeštad. 10—8 p p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
V A I J . pirmad., antrad., kptvirtad 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 Ik-

12; 1:30 ik i 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523 Pia l t B l d * .. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
K a m p a s 47th ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 
* • I I I . ••!•!! I I - H I I I I — ^ - — 1 1 1 • !•• - - I I II « • ' M ^ — 

DR. FL TALLAT KELPS* 
DR. E. TALUT KELPŠA 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marąuette Parko of isas: Fordor 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd St 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien 3—5 išskj'rus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:80 išskyrus trec 
Ir šefttad. 

Telefonas — PRospect 6-8548 
Cicero of i sas: 5002 West t u h S t 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—3 ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TCKvnhall 8-0959: namu telef 
R l .mloek 4-7080. Kitu laiku susitarus 

OR. S. VAITUSH, 0PT. 
Palenofeinu akiu įtempimą kuris yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančiu akiu karščio. Atitaisau 
trumparegystę ir toliregystę. 

Prirenku teisiklingai akinius. Visi eg
zaminavimai daromi su elektriniais imtru-

I mentais rodančiais mažiausias trūkumas. 
Speciali atyda kreipiama j mok. vaikui 

4712 So. Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

Vai.: 10:30—7 v. v., Seštad. 10:30—4 
sekm. ir treč uždara 

SKELBKITĖS "DRAUGE". 

iiiiiMmiiiiimiMiiiiiiiiimiimtiiUHiinii 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
f i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i ia 
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•RENUMBRATA: Metama 
CbtoacoJ Ir Cicero) S 9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* $8.00 
Ofctfaiiyje *11.00 

8UB8CRIPTION RATE8 
18.00 per year outaide o f Chicago 
|9.00 per year in Chicago & Cicero 
18 00 per year ln Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
4 metų 8 m§n. 1 m 8D 

$6.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $8.00 $1.86 

Kedakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
•utx>, juos trražina tik ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
iss-tsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Pasaulio bažnyčių tarybos kongresas 
T R E J O P A K O N G R E S O V E I K L A 

Pasaul io bažnyčių tarybos kongreso darbus Evanstone , prie 
Chicagos, galima suskirstyti į tris dideles grupes. Tas grupes su
daro: teologiniai svarstymai, maldos pratybos, ir visuomeniniai, 
politiniai bei kultūriniai dalykai. 

Reikia laikyti naudinga ir pasisekusia šią trečiąją kongreso 
darbų rūšį. Įvairūs kongreso kalbėtojai padarė ne vieną pareiški
mą, išplaukiantį iš krikščioniškosios pasaulėžiūros. Žinoma, da
lyvavimas kongrese komunistų pavergtų bažnyčių atstovų tie
siog tyčiojosi iš gerų Pasaulio bažnyčių tarybos pastangų visuo
meninėje ir politinėje srityje. Komunistų pavergtų bažnyčių at
stovai faktiškai "atstovavo ne pavergtųjų, bet pavergėjų inte
resus. 

TREMTINIŲ DRABUŽIS 

Vokiečių — lenkų susitari
mo planas Lietuvos s-ton? 

Žinomas Vokietijos slavistas 
prof. H. Koch žurnale "Zeitwen-
de" (1954 m. liepos mėn.) ra
šo apie vokiečių — slavų pasie
nio kaimynystę. Tame straips
nyje jis nurodo lenko Zygmun-
to Laslowskio Vokietijos — Len 
kijcs teritorinių problemų iš
sprendimo planą, kuris buvo pa
skelbtas ir kitoje vokiečių spau
doje, ir yra laikomas jaunosios 
lenkų generacijos "išminties 
balsu". 

Z. Laslowskio plano tezės yra 
tokios: 

yra Baltijos jūros valstybė — 
Švedija. 

Pagaliau, ryšium su tuo pla
nu nurodoma, jog per penkioli-

kiečiai turi būti nuoširdūs bei 
sutikti, kad Pamarėliai ir Augš-
toji Silezija yra didžiumoje len
kų apgyventos žemės. 

3. Lenkija yra reikalinga pla-j ka paskutinių metų tarp Vokie-
taus ir jos suverenitetui pri- tijos ir Lenkijos įvyko daug 
klausančio priėjimo prie Baltijos skaudžių nesusipratimų ir įvy-
jūros. Šitas priėjimas turi ap- kių. Vieni ir kiti galėjo įsiti-
imti ir Vyslos upės navigacinį kinti, kad vienašališkais nacio-j 
kelią. j nalist'niais aktais susipratimo, 

4. Lenkija ir Vokietija turi Į pasiekti negalima, bet koks šių 
tas pačias teises į tautiniai miš-; tautų nesutarimas tarnauja tik 
rias Augštutinės Silezijos pra-i rusiškajam imperializmui 

DIDŽIAUSIAS PARADAS 

monines sritis. 
5. Yra svarbus Lenkijos inte

resas — naudotis Oderio navi
gaciniu keliu palengvintomis są
lygomis. 

Iš tų tezių Z. Laskowskis siū
lo tokį Lenkijos — Vokietijos 
susitarimo planą: 

1. Didžioji dalis Silezijos, R y -

Pasiteiravus apie Z. Laskows-
kį ir tokį jo planą pas kaikuriuos 
lenkų egzilų veikėjus, gautas at
sakymas, kad jiems nežinomas 
nė šio plano autorius, nė pats 
planas, tačiau pažymėta, kad 
Lenkijos — Vokietijos teritori
nių problemų taikus išsprendi
mas tiek lenkams, tiek vokie-

tų Pomeranijos ir Pamarėl ių iki č iams būtų pirmaeilės svarbos 
žemutinės Vyslos turi būti su- reikalas. 

vos apmokėti agentai šiandien 
Taipogi reikia augštai vertinti ir kongreso maldos pastan- j lenkų kalba aiškina, kad tie Vo-

gas. Nuoširdi malda, atsirėmusi tikėjimu į Dievą, toli prašoka 
siaurai suprastą psichologinę sritį ir tampa ontologine realybe. 
Ne mūsų reikalas yra svarstyti klausimą, kiek ši malda bus iš
klausyta. Mes galime tik pasigėrėti, kad buvo meldžiamasi. Laik
raščiai rašė, kad vienos maldos metu Metodistų bažnyčioje bu
vo ištiestas ant altoriaus liturgin's drabužis, kurį išsiuvinėjo 
tremtiniai, išreikšdami tuo savo padėką Pasaulio bažnyčių tary
bai už pagalbą tremties metu. Šis faktas liudija, kad kongresas 
savo maldoje turėjo gyvą ryšį ir su persekiojimus kenčiančiom 
bažnyčiom. 

DVIAŠMENIS KARDAS 

Kol nėra paskelbta pilnų rezoliucijų, sunku bet ką pilniau 
pasakyti apie teologinę kongreso darbų dalį. Tačiau iš kaikurių 
pasisakymų ir paties klausimų statymo būdo matosi, kad ši sri
tis kongresui yra menkiausiai pasisekusi. Didelis nesutarimas 
pačiais pagrindiniais tikėjimo klausmais nesiseka nei kiek sušvel
ninti. Vienintelis kongresui prieinamas būdas nesutarimus su
švelninti, būtų į jas žiūrėti, kaip į mažesnės vertės dalyką. Kas 
į teologines tiesas žiūri, kaip į menkavertes žmonijos gyvenime, 
tas gali dėl jų perdaug nesisieloti ir lengvai sutikti su bet kokiu 
formulavimu. Tačiau tai nebūtų nei teisingas nei laimingas ke
lias. Nekalbant jau apie pagarbą šioms tiesoms, kaip Dievo tie
som, pakanka pastebėti jų reikšmę kasdieniniam gyvenimui. Šian
dien jau nėra sunku atsekti tuos kelius, kurie atvedė žmoniją 
nuo perdidelio individualizmo ir psichologizmo tikėjimo tiesų 
klausime iki vienašališkų humanizmų iš vienos pusės ir perdė
tų komunizmų iš kitos. Tikėjimo tiesa, tai tarsi dviašmenis kar
das, kurį matė Ap. Jonas savo regėjimuose. Tikėjimo tiesos yra 
tokios augštos žmogaus minties aštrumos, nuo kurių nukrypi
mas žeidžia žmonijos gyvenimą, nepaisant to, į kurią pusę nu-
kryptum. 

grąžinta Vokietijai. 
2. Patikrinimui Lenkijai pri

ėjimo prie Baltijos jūros, sritis 
1. Vokietija turi nedvejojamą j tarp Nemuno ir Vyslos žemupio 

teisę į vokiečių gyventas sritis I turi atitekti Lenkijai, 
į rytus nuo Oderio — Neissės Ii 3. Augštutinės Silezijos pra-
nijos (Rytų Pomeraniją, o taip monės sritys (su Oderberg — 

Ostrau ir Karwin) turi būti in
ternacionalizuojamos ir atitekti 
Lenkijos — Vokietijos — Čeki
jos kondominijumui. 

4. Lenkija gauna laisvą susi
siekimą Oderiu ir laisvą uosto 

pat dalį Silezijos ir Rytprūsių). 
Yra tik propagandinis iškreipi
mas istorinių faktų, kai Mask-

kietijos šiaurės rytų kraštai yra 
"tik vėl atgauti — išlaisvinti" 
Lenkijos kraštai. 

2. Vokietijai šios šiaurės rytų 
provincijos yra reikalingos ag
rariniam patikrinimui jos išsi
maitinimo. Iš kitos pusės ir vo-

zoną Stettine. 
5. Vokietija ir Lenkija uostuo 

se, esančiuose Vyslos žemupyje, 
turi lygias teises. 

6. Garantuotoja ir prižiūrėto
ja šių tarptautinių susitarimų 

MARKSIZMO PASMERKIMAS 

Tarp. rezoliucijų, kongreso priimtų, reikia paminėti rezoliu
ciją prieš marksizmą. Tai buvo patvirtinimas jau Amsterdame 
priimtos rezoliucijos. Ten marksizmas buvo pasmerktas, kaip 
išlaisvinęs vieną klasę iš pareigos kovoti su nuodėme. Materializ
mas buvo pasmerktas, kaip mokslas, nesuderinamas su tikėjimu 
į vieną Dievą ir su krikščioniška pažiūra į žmogaus asmenį. 

Atsižvelgdamas į visuomeninį komunizmo pavojų suvažia
vimas kėlė politinių, visuomeninių ir ekonominių institucijų re
formos reikalą. 

Tačiau pasmerkdamas religijos persekiojimą kaikuriuose 
kraštuose, suvažiavimas neišdrįso paminėti komunizmo vardo. 

Pažymėtina, kad kongresas nepriėmė rezoliucijos pasmer
kiančios Katalikų Bažnyčią už religijos netoleranciją. Nors ban
dymų tokią rezoliuciją pravesti buvo bent keletas. 

AMERIKOS PROTESTANTAI 

Šituo planu Mažosios Lietu
vos didžiąją dalį lenkai nė ne
mirksėdami priskiria Lenkijai, 
o ir vokiečiai lengvai disponuoja 
svetimomis žemėmis. Planų su 
panašiomis tendencijomis yra ir 
gali būti daugiau ir realesnių. 
Į juos turėtų būti atkreiptas ir 
lietuvių dėmesys. 

Dr. VI. Viliamas 

3G metinis American Legion paradas Washingtone, k u r s buvo di
džiausias nuo tu motų, kai įvyko civilinis karas. (IN3) 

JAV nesiruošia ratifikuoti fįonoHdo 
konvenciją 

Praeitąjį birželio men. Datroi ded not to press at the moment 
to jungtinis pabaltiečių Komi- for ratification of the Genocide 
tetas buvo suruošęs masinį es- ' Conventitm, nor to sign or 
tų, latvių ir lietuvių susirinki- seek ratlfication of the propo-
mą, prisiminimui neužmirštamų'sed Covenants of Human 
jų sovietų įvykdytų trėmimų ir Rights. This decision was made 

K a n a d o s a p g y v e n d i n i m a s i priminimui pasaulio sąžinei, kad:af ter careful ccnsideration had 
ir šiandien raudonasis okupan- been given by the United States 
tas nevaržomas siaučia mažosa; Govenrnment of how best to pro 

mote the human rights goals of 
the United Nations. It was our 

Kanadoje europiečiai pradėjo 
apsigyventi prieš 350 metų, kai 
Sieur des Monts ir Samuel 

Pabaltijo valstybėse. Tada kal-
, bas pasakė Michigano valstybės 

Champlain įplaukė į Saint John j g u b e r n a t o r i u s G . Mennen YVil-
River upės įtaką, šiais metais | u fr K o 0 a t s t o v a s Al-

"t r TU 

KODĖL NEDALYVAVO KATALIKAI? 
Dažniausias klausimas, su kuriuo tenka susitikti mūsų skai 

tytojams šio kongreso proga yra: kodėl jame nedalyvavo kata
likai? Į šį klausimą netiesioginiai atsakymą davė New Yorko 
provoslavų arkivyskupas Mykolas, atstovavęs suvažiavime Šiau
rės ir Pietų Amerikos provoslavus. Kalbėdamas dėl rezoliucijos 
krikščionių vienybės reikalu, jis kietai pasisakė prieš patį prie 
klausimo priėjimo būdą, kokį turi antrasis pasaulio baž. tar. 
kongresas. Jis pareiškė, kad bažnyčių vienybė yra įmanoma pa
siekti tik ant dogminio pagrindo. Kitaip organiškos vienybės ne
galima pasiekti. Kol to nėra, tol šis suvažiavimas nedaug savo 
reikšme skiriasi nuo neseniai Amerikoje buvusios krikščionių ir 
žydų konferencijos visuomeniniams klausimams aptarti, kurio
je dalyvavo ir katalikų Bažnyčia. 

Iš šio pareiškimo mes sužinome, kad kat. Bažnyčia neatsi
sako dalyvauti bendruose visuomeniniuose darbuose su kitomis 
religinėmis grupėmis. Tik ji, laikydama besąlygine brangenybe 
Kristaus apreikštas ir paliktas jai liudyti tikėjimo tiesas, negali 
leistis į diskusijas laisvo jų balsavimo klausimu. 

( 

Neskaitant komunizmo ginėjų, atvažiavusių Ii anapus ge
ležines uždangos, vienu iš jo gynėjų buvo ir New Yorko prot. 
teologas dr. Neibuhr. Jo referatas buvo perskaitytas suvažiavi
me. Jis komunizmą pavadino "paskutiniuoju krikščioniškos ere
zijos vaisiumi, kuris nori Dievo karalystę užvaldyti prievarta". 
Jis sako, kad Hitlerio tironija kUo iš dorinio cinizmo, o bolševi
kų tironija kyla "ne iš dorinio cinizmo, bet yra išdidaus idealiz
mo padarinys." 

Minint Neibuhr, reikia paminėti dr. D. Poling "Christian 
Herald" redaktorių iš N. Y., kuris kongrese gynė pabaltijo kraš
tų bylą. Jis kaltino Amerikos protestantų vadus, kad jie ugdo 
iliuzijas apie komunizmą. Jis reikalavo "tylių ir mirusių" Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vardu, bei kitų šalių vardu, kad nebūtų 
jokios giminystės tarp krikščionių ir bedieviško komunizmo. Ta
čiau nebūdamas delegatu, jis negalėjo pasiūlyti rezoliucijos pa
keitimo. V* B g d < 

švenčia savo metines Kanados 
seniausias ir jauniausias mies
tas : Saint John, New Bruns-
wick, ir gretimas miestas, kuris 
pasidarė miestu tik praeitais 
metais, Lancester. 

Šiek tiek vėliau tais pačiais 
metais (1604) Champlain įp
laukė į Passamaąuoddy Bay 
įlanką ir įsteigė koloniją salo
je, kurią jis pavadino St. Croix 
Šis nuotykių jieškotojų būrys 
praleido 1604-05 metų žiemą sa 
loję, bet dėl skorbuto ligos daug 
kas išmirė ir iš 79 kolonistų pa
siliko gyvi tik 44. Nuotykių jieš 
kotojai slinko į pietus ir galvo
jo įkurti pastovią koloniją prie 
Charles River upės intako, ne
toli Bostono. Bet vieton to, jie 
sugrįžo prie Bay of Fundy įlan
kos ir pastatė Port Roval pio
nierių tvirtovę ir koloniją. 

Champlain padarė didelius ir 
naudingus ištyrimus teritorijos 
ir žemėlapius. Vienas iš jų yra 
Jar išlaikytas Jungt. Valstybių 
kongreso bibliotekoje. 

Mokytojų suvažiavimas 
5,000 vienuolių ir pasauliečių 

dalyvavo 45-tame mokytojų in
stitute Bostone. Bostono arki-

vin Bentley, kurio žodį tada la
bai plačiai komentavo amerikie
čių ir kanadiečių spaudos pus
lapiai, lygiai ir lietuvių perio- | is enclosed wich explains 
diniai leidiniai. Po susirinkimo' position on this matter. 
buvo priimtos rezoliucijos ir pa- Sincerely Yours, 

conclusion that these goals can 
be advanced most effectively a t 
this time by specific acticn pro-
grams rather than by the trea-
ty — making process. Material 

our 

siųstos Prezidentui, Valstybės 
Sekretoriui, JAV ambasadoriui 

(pas.) Howard A. Cook, 
Chief Public Service Division 

Jungtinėse Tautose, Michigano i Enclosure: Selected material. 
senatoriams ir ats. Ch. Keršte- Pridėtame priede duotos Val-
nui. Iš visų gauti padėkos at-, stybes Sekretoriaus Dulles, 
sakymai ir pažadai neužmiršti amb. Lodge ir kitų svarbių pa
pą vergtų jų Pabaltijo tautų, o reigūnų kalbų ištraukos, jų pa-
Valstybės Departamento raš- reiškimai ir kaikurie motyvai, 
tas jau vertas platesnio ir tiks-1 kuriais vadovaujantis, šis kraš-
laus dėmesio ir supratimo, kurį 
čia nuorašu ir perteikiame: 

tas, bent kolkas. visai nesi
ruošia genocido konvencijos ra-

"Dear Mr. Heinaru: (Ilnar | tifikacijai. 
Heinaru, estas, pirmininkavęs 
pabaltiečių Komitetui, Detroi
te) , 

I t rust you will excuse this 
delay in replying to your let-
ter of June 13 to Secretary Dul
les on behalf of the Baltic Na
tions Committee of Detroit. 
Your similar letter to the Pre-
sident has been referred to us 
for acknovvledgment. Your inte. 
terest in infor.ming this Govern 

Ši žinia, suprantama, turime 
turėti drąsos prisipažinti, gali 
labai nuliūdinti ir įskaudinti vi
sus pavergtųjų tautų draugus. 
Bet tas kartu ir rodo, kad dar 
keleriopai daugiau pastangų, ir 
tai didelių, turime padėti, kad 
JAV padėtų ir savo parašą p D 
taip svarbia sutartimi ir tuo pa
darytų ją ganėtinai efektyvia. 
Kad ir daugelio valstybių rati
fikuotas susitarimas, bet netu-

ment of the resolutions adopted rįs amerikiečių parašo, kol kas 
by your Committee at itsl negali milionams persekiojamų 
gathering on - June 13 ir ap-j suteikti didesnes ir realios vil-

vyskupas atnašavo šv. Mišias; preciated 
ir pasakė pagrindinę kalbą. Our Government has deci-

ties jų padėties pagerėjimui. 
—A-is 

raesssss%sss*aass*3^^ 

- PASAULIO VILTYS 

Pagrindinė Pasaulio baž. tarybos kongreso problema buvo 
krikščioniškų religijų vienybės klausimas. Buvo norima žengti 
vieną žingsnį toliau nuo to, kas buvo padaryta pirmajame su
važiavime Amsterdame 1948 m. Ten buvo priimtas šūkis: mes 
norime būti šalia vienas kito. Šiame suvažiame buvo skiepina-
mas šūkis: mes norime vienytis. 

Dideli dogminiai skirtumai, žinoma, stoja skersai kelio šiam 
sumanymui. Vietoj siūlomo šūkio, buvo priimta pora sakinių, ku
rie išreiškia abi problemos puses. Vienas iš jų yra šitoks: "Mū
sų vienybė Kristuje ir mūsų skirtybė bažnyčiose". O pabaigos 
maldoje buvo prašoma Dievo, kad "Jis įgalintų mus subręsti 
vienumui". , : * ! ^ P f i i 

Šalia vienybės klausimo, kongresas skyrė daug dėmesio te
mai: kokia prasme Kristus yra pasaulio viltis. Bet kaip tik ant 
šio klausimo kongresas ir suklupo. Vieni šią viltį norėjo įžvelgti 
laimingoje pasaulio santvarkoje, kiti — amžiname žmogaus iš
gelbėjime. Net pataisyta šiuo reikalu rezoliucija vienbalsio pri
tarimo nesulaukė. Dualizmas šiuo klausimu yra gana būdingas 
reiškinys atsiskyrusių bažnyčių teologijai. Iš vienos pusės pas 
juos pilna pranašysčių apie pasaulio pabaigą ir antrąjį Kristaus 
atėjimą, o iš kitos pusės paremdami kai kurias labiau žemiškas 
žmogaus pretenzijas, jie kažkaip pasijunta atsisaką nuo Kris
taus išganymo santvarkos. 

ALOYZAS BARONAS 

S O D A S U Z 
H O R I Z O N T O 

ROMANAS 
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(Tęsinys) 
Jiedu sėdi ant lovos krašto. 
— Dabar tu mane vesi, — sako ji naiviai, rainfeo-

mis kaišydama plaukus, kurie išsitraukė iš kaspinėlių. 
Beveik nematyti. Tamsoka. Bet ji nedega šviesos. Ji 
nebegalėtų pasakyti to, ką sako: 
\ — Dabar tu mane vesi. 

— Pamatysim. 
— Aš žinau. Aš pasakysiu tėvui, viršininkui ir 

klebonui. Aš visiems pasakysiu. 
— Gerai, pažiūrėsf.m, — staiga blaivėja Vaičiu-

lionis. "Prakeiktai naivi merga". — Patylėk. Rytoj pa
matysim. 

— Tu ryt vėl ateisi? 
Nežinau. Aš dabar esu. 

Ji dabar nebėga. Ji glosto ranka jo plaukus, ir tai 
nepaprastai Vaičiul'lonį kankina. Jis nori atsikelt ir 
bėgt. Taip dabar visa bjauru. Bet to padaryti negali. 
Ji yra arti ir kalba niekus. Bjaurius niekus. O šiaip ar 
taip ne su viena moterim panašiai buvo. Bet šitaip 
niekada. Geriau sunkiau pagaunama gudri, neguieng-
vai kvaila. Geriau nepasiekiama žvaigždė, negu ran
koj blėstantis nuodėgulis. Perkūnėlis. Privirs t a graži 

ožka košės. Na, ir kvaila. O gal geriau purvinos klum
pės negu auksiniai batai, spaudžiantys kojas. 

— Aš rytoj ateisiu, — pasikelia jis. 
— Gerai. Sudiev, — drąsiai ji apsikabina jo kaklą 

ir pabučiuoja. 
Vaičiulionį pirmą kartą ima tokia nežmoniška bai

mė. J is traukiasi atbulas ir griebiasi šiaudo: 
— Pamatysi. Rytoj gausi laišką iš Alekso. ^ 
— Gali jis nerašyti. Tokį vyrą visos gali gaut. 

Man teta sakė: "Tu, vaikei, graži. Pasibrangink. Ūki-

čius. Žinoina., atskirame kambary publikėlė taurioji 
linksminasi. Reikia. Gyvenimas bėga. Reikia naudoti 
jį. Moralė ir matematika. Perkūnas, anot viršininko. 
Reiks čia dar porą mėnesių gyventi. Pasigert reikia. 
Užeiti į smuklę. Nedaug pinigų. Rytoj žadėjo rašyti 
truputį. Vistiek negalės. Pasiutusi kvailė. Daugiau at
silenks nuo tolo. Gyvenimas. Kvailas. Neišspirsi jam, 
kaip šuniui, dantų. Ėda vistiek. Jo dantys geresni kaip 
ugnies ar žemės. Tos prakeiktos liepos kvepia. Kvaila 
lakštingala bando giedot. Na, ir velniasžin kas per 

ninką gausi". Aš nenoriu ūkininko. Aš mokyto noriu, naktis. Giedra ir vėsu. O liepos kvepia. Geras viršlnin 
Tu man labiau pat inki 

— O jei parašys? 
— Tai kas? Tegu gailėsis, kad taip ilgai neparašė. 

Juk tu mane vesi. Aš žinau, pas mus buvo profesorius, 
kuris vedė tarnaitę. Ji nebuvo graži. Aš juk graži. Ar 
ne? 

"Graži, graži. Perkūnas tą tavo gražumą. Kvailas 
angelas daro, kaip paskutinė kurtizanė. Tikriausia 
velnias nuovadą pamokė. Ne, o gal jo žmona. Vyrui at
baidyti. Aha." 

— Taip, sudiev, — pasako dar kartą. 
Mergina kabinasi į atlapus. Paskui uždega žvakę. 

Elektra vasarą taupoma. Niekas nedegina. Tik kar
tais kokiam ypatingam reikalui užkuria jėgainę. Ma
žas miestelis. Galima jį visą nušviest žvaike. Biednas. 
Suprantama, kodėl Valinis nenori čia būt. Vaičiulionis 
užsideda kepurę. 

— Su, — pasako jai ir prisivertęs pabučiuoja į 
skruostą. —- Būk rami. Sugrįš Aleksas, ir laiminga 
būsi. 

— Bet tu ateisi? 
— Aš dažnai ateinu. 
Vaičiulionis išeina į gatvę. Bare girdi dainuojan-

kas. Patarė man kaip susidirbt. O kvailas Valinis per 
visą mėnesį negalėjo laiško parašyti. Vesi. Dabar vesi. 
Kvailė. Jei taip — kelias bobas turėčiau. Perkūnėlis, 
tai ir reikėjo tą žioplį kurstyti iš čia išvažiuot. Būtų 
drožęs lentas, o dabar t a mergšė mano sąžinę obliuoja. 
Tikrai pirštų nuospaudos palieka. Per pusvalandį pa
dėjau save ant varstoto. Du mėnesiai. Laikas geras 
kareivis. Per porą mėnesių gali suminkyti į tarnaitės 
sterblę. Žinoma, viskas plepalai, bet ir jais padaroma 
visko. Paduodama skystimo, nuodais vadinamo, atsi
randa rankos, pakišančios revolverį ar parišančios vir
vę po kaklu. Ką Dievas nori nubaust, tą įstumia į -mo
ters glėbį. Žmogus mažas pasaulis ir jį kasdieną ištin
ka panašūs į žemės drebėjimai. Sugriūna jame šven
tyklos ir tvartai. 

Toli vienkiemiuose šunys loja tyliai braškančius 
ratus. Miestelis tamsus, tik smuklėje viena langas de
ga ir virš bažnyčios bokšto maža žvaigždė. I r žmogus 
plavinėja tarp tųdviejų šviesų, amžinai negalėdamas 
kartu už abiejų užsikabinti. 

(Bus daugiau) 

\ 
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PAS GUATEMALOS PREZIDENTE 
(Atkelta iš 2 psl . j I 

nes, našesnės, įvedant darbo ra-
cionalizavimą. 

Toliau, sudaryt i planai pakel-

Visoj prezidentūroj nuostabi 
darbingumo dvasia. I š vakaro 
buvau užėjęs 7 vai., tamsoje. 
Tik tada prezidentas iš įstaigos 
išėjo. Augštųjų valdininkų nuo-

ti švietimą. Dabar iš 177,976 i g t a t u s p r i e i n a m u m a s t L a i k r a š -
mokyklinio amžiaus vaikų, 107, 
291 netur i reikiamų sąlygų. Ar
timiausiu laiku numaty ta ati
dary t i 470 kaimo mokyklų, įs
teigti specialią mokytojų semi
nariją. Pašal inus raudonuosius 
mokytojus, jei t r u k s savų jėgų, 
gali tekti iš užsienio šauktis . | 

Pakel iant sani tar ines sąlygas, ' 
nus is ta ty ta įrengti eilę naujų 
ligoninių, aprūpinti 'vietoves van 
deniu, pravest i nusausinimus, 
pakelti sanitarinį švietimą. 

Sudaryt i planai pakelti elek
trifikacijai. 

Garantuojant tvarką ir sau
gumą krašte , tikimasi užsienio 
kapitalų, ypač iš Amerikos. Lau 
kiami užsienio specialistai, inži
nieriai, — pasakojo prezidentas. 
Prezidentūroj mačiau visą ' s a b 
užkrautą paruoštais planais, 
brėžiniais, kurie liudįjo apie ryž 
tingumą šiuos naujus per tvar
kymus vykdyti . 

— Ekscelencija, kaip su že
mės reforma? 

— Tas klausimas studijuoja 
mas . Arbenzo režimas išdalin;, 
dalį žemių, bet gaunant iems bu
vo pasakyta , kad čia t :k ilgalai
kė nuoma, po jų mirties žeme 
pereis valstybės nuosavybėn. 
Mes esame nusis ta tę duoti že-

t ininkas G. Bar ra sa užvedė ma
ne pas užsienio reikalų ministe-
rį tik "susipažinti", ir ministe-
r is rado laiko valandėlę šnek
telti. 

Laikraščių ta lka 
Guatemalos sostinėje išeina 

— Dabar pereinamas laiko
tarpis , reikia šalį perorgani
zuoti, iš ūkinių ir socialinių sun 
kurnu iškelti, dabar vyriausy
bei reikia padėti, o paskiau ra 
sime kas kur kitaip manome.— 

Guatemaloje daug naujo ryž
to. Daugel i s 'pašauktų palieka 
pelningas privačias t a rnybas ir 
užima valstybines vietas, jung
damiesi į naują a tkūr imo dar
bą. Taip įvyko su teisingumo 
ministeriu, ta ip ir su švietimo 
ministeriu. Laikrašt ininkai , ne
sitikėdami atlyginimo, propa-

laikraščiai. "Nues t re Diario"! gandos skyriuje talkina besisten 
! vyr. redaktor ius Ovidio Rodąs; g iant išblaškyti pasėtas klaidai . 
j Corzo pr šakojo, kad jie dabar i Kraš te vyks ta sveika, prieško-
| visi su vyr iausybe; anot j o : | munistinė revoliucija. 

j Socialinio draudimo pašalpos pakeliamos 
5 milijonams asmenų 

Baltųjų Rūmų spaudos sekre- 100,000 dirbančiųjų žuvų pra-
torius Hage r ty pranešė, kad monėje. 
šiomis dienomis prezidentas D. Laisvai apsidraudusių (volun 
Eisenhoweris pasirašė Kongre- t a ry ) valstybių ir federalinių 
so naujai priimtą Socialinio įmonių bei įstaigose dirbančiųjų 
Draudimo praplėt imo ir pašai- numatoma būsią 1,600,000 as- ! 

menų, kurie tur i nubalsuoti, kas 
iš jų nori Socialiniame draudi- \ 
me dalyvauti . 

VOS NEŽUVO BANGOSE 

pų padidinimo įstatymą. 

83 Kongreso sesija priėmė 
Socialinio Draudimo papildyvną. 
Naujuoju į s ta tymu p i didina
mos pašalpos normos, apdraudi-

Išgelbejo į jūrą nuo laivo denio 
įkritusį vyrą (centre), kuris nebe-! 
galėjo plaukti ir buvo sunkiai be-
išgelbstimas. (INS) 

įmonėse, kur ias išlaiko JAV 
kompanijos. 

Plačiau apie Socialini draudi
mą bus pa rašy ta vėliau, kai gau 
sūne to į s ta tymo papildymo tek 

Socialinis draudimas rūpinsis 
260,000 dvasiškiais ir 100,000 

mo sistema praplečiama 10 mi- j Amerikos piliečiais, kurie dirba stą. Tuo reikalu numatoma iš-
lionu žmonių. | U Ž JAV ribų tose įstaigose bei teisti a tskirą leidinį. P r . Šuiaitis 

PadicTntas pensijų paša lpa i 
gaus 6,500,000 asmenų jau už 
š. ,m. spalio mėnesį. Visi pensi
ninkai pagal šį pakeitimą gaus 
padidintas pašalpas nuo $6 iki 

— Kokie numatomi santykiai 
su J A V ? i 

mę nuosavybėn. Pirma skirsty- $57 per mėnesį. 1,500,000 pail
sim valstybei priklausomas ž - konys (našlės ir jų vaikai) g a m 
mes, toliau — jieškosim naujų proporcingą pakėlimą. Dabar 
plotų. Tam ruošiamasi. didžiausia pašalpa vienam pen

sininkui bus $105.50, vietoje 
iki šiol mokames pašalpos $85. 

| Pensininkui vyrui su žmona da-
— Glaudaus bendradarbiavo J bar mokės $162.75, vietoj iki 

m o . šiol mokamos pensijos $125.53. 
— Kaip vystosi santykini su1 ,-. , v. . ~ .. . ,. i •-! U -• — „ * Mokesčius ). Socialinio draudi-katalikų Bažnyčia? - , . n _ _ 

mo fondą nuo 1955 m. sausio 
— Iš jos pusės sulaukėme j 1 d. tu rės mokėti uždirbą iki 

daug prielankumo. Santyk 'ai j $4,200 per metus (iki šiol mo-
vystosi palankia p rasme; bus kėdavo uždirbą iki $3,600). 
a t šaukt i prieš Bažnyčią veikę! Mokesčiai Socialiniam drau-
įs ta tymai . I dimui palikti tie pa tys iki 1955 

— Ekscelencija, Guatemula m., būtent , dabar darbininkai ir 
išsivadavo iš komunistų jungo.j t a rnauto ja i moka 2r'/0 nuo gau-
Lietuva tebėra pavergta . Koki namo uždarbio; tiek pa t m o k i 
duotumėte lietuviams patari- Į už darbininką ir ta rnauto ją ir. 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloky 

arba kelias dešimt myliy 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės 
pas mus. Turįs daug metu patyrimo perkraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

J 

nią? 
— Stebiuosi lietuvių kovos 

darbdavys. 
Naujas į s ta tymo papildy-

dvasia. Tautos ateit j lemia j o j i m a s apima šias naujas dirban-
kovinga dvasia. Rusijos įtaka• čiųjų katedorijas, bū tent : 3,600-
mažeja. Turėkite geras viltis. 000 farmerių, 2,100,000 žemės 

ūkio darbininkų, 100,000 inž:-* 
Prezidentas skubėjo į pasima j nierių, archtektų, sąskaitininkų 

tymą su d ip lomatas . Negalimai (accountants) ir prie laidotuvių | n 
: _ u x ; . . / • . « v O C A i • • • . 

DĖL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LAIKYKIT ŠIĄ 
ERDVIA BR PATOGI4 

BEI SENIAUSIĄ 
LJETUVITJ BENDROVĖS 

K R A U T U V Ę 

4181-83 A R C H E R A V E 
Tol. LAfayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele 
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ii visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
*S 

buvo perilgai užtęsti. 
Darė gilų įspūdį jo inteligen 

t iškumas, ryžtingumą 
mamas . 

dirbančių (under takers ) , 250,-
009 namuose dirbančiųjų (do-

prieina-i mest ie workers ) , 100,000 tarnų, 
! tarnaičių (home workers) ir 

# 
Rugsėjo 12-ta dienų, sekmadienį, 5:30 valandą vakaro 
R U D E N S S E Z O N O AT I D A R Y M A S 

Įėjimas veltui. Staliukus užsisakyti Liet. Auditorijoj VI 2-6172. 

• ^ 

SPAL. 2 ir 3 d. TORONTO VARPO CHORO 2 KONCERTAI 
^ & 

4 
<\. 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yrą apdraus t i iki $10,000 

Pradėk taupyt i tuojau. Mes mokame augš tus dividendus 

MIDLAND SAVINGS k LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretor ius AUGUST SALDUKAS 
Už Taupomus Pinigus Mokame 3'A Nuošimčio 

— # 

\ 

- 30 METŲ SUKAKTIS -
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį, šia proga 

Chieago Savings per ateinančius šešis mėnesius, pradedant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless stecl setų 6 asmenims. 

Chicago Savings per 30 metų finansinio gyvenimo visada išmokėjo tapytojams pilną taupomą sumą, mo
kėdama aukštesni dividendą, negu dauguma kitų finansinių įstaigų. Už praeitus šešis mėnesius mes ir vėl iš 
mokėjome Zr/c (3 rc per annum). . ' 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
States Government. Nėra saugesnės* vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

Šios įstaigos puikiai įrengtoj raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.— Apdraustas taupymas 5.—Vacation Savings Club Be to, kiekvienas taupytojas 
2.--Pirmų morgičių paskolos 6.—Duodami Travelers Cheeks dar gali išsimainyti čekius, 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 7.—Notary Public apmokėti gazo bei elektros 

valstybės bonų 8.—American Express Money bilas, nemokėdamas nieko 
4.—Christmas Club Savings Orderiai. už šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSN. 
6234 So. Westem Ave. Telef.: GRovehill 6-7575 
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Lietuviu Prekybos Narna! 
FURNITURE CENTER, Incorporated 

3224 So. Halsted St. — - . = = = = Tel. VIctory 2-4226 
Atidaryta sekmadieniais nuo 10-—5 vai. 

Neskaitoma Paidavimo taksų 

KLIENTŲ S TOS NEPARDUODAMOS FINANCE C0. 

L A I M Ė K I T E 

HOO.OO - *500.00 
Mes garantuojame, kad pirkdami pas mus šaldytuvus, virimo pečius, TV aparatus, svečią 

kambario baldus, miegamuosius, ar kilimus sutaupysite apie $100, o pirkdami viso buto bal

dus sutaupysite $500.00. Tad, apsimoka pirkti lietuvių Prekybos Namuose. 

APSIMOKA PIRKTI GERIAUSIUS BALDUS 

NAUJAS STILIUS 
NAUJA KONSTRUKCIJA 

PUIKIOS SPALVOS 
GARANTUOTA 10 METŲ 

2 DALIŲ SOFA IR KĖDE NUO $299.00 

fi* 

SALIONO BALDAI 

2 dalių svečių kambario baldai parduodami $200,00, pas mus $149,00 
3 daliu, Sofa, kėde ir ottoman, Special $99.00 
2 dalių Sofa ir k§de, Nylon, parduodami S200, pas mus SI69.00 
3 dalių Sofa ir du foteliai, parduodami $100. pas mus $299.00 

MIEGAMOJO SETAI 

4 dalių š\iesios spalvos miegamasis, specialiai šią savaite $99.00 
5 dalių ąžuolo ar riešuto spalvos su pilno pločio lova ar dviem atskirom .$199.00 
Miegamosios sofos, gražių spalvų $39X0 
5 dalių miegamieji iš New York parodos, parduodami $850, pas mus šį mėnesį $499.00 

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGOM SPINTOS 

Rašomasis stalas ir kedp, riešuto medžio $39.00 
Knygoms spintos su stiklo durimis, parduodam os $39.00, $29.00 
Knygoms spintos su dvigubam stiklo durim, p i rduodamos $59.C0 $39.00 
Rašomieji stalai dideio for.nato, su rašomai m ašinelci įdėjimu $59.00 
Rašomieji stalai raudonmedžio, ir kėde $99.00 

KILIMAI 
27x54 kilimai, gryna vilna, tiktai $ 4.99 
9x12 vilnoniai ki'.imai, parduodami po $99, pas mus $69.00 
9x12 100% vilna, įvairiausių spalvų $89.00 
Kilimai nuo sienos iki sienos, square yard $6—$8 

ZEMTH, DUMONT, SYLYANIA TV APARATAI IR RAMO 
17 inch televizijos aparatai, stalo modelio , ^ . $129.00 
21 inch ant grindų pastatomi . .. ' . $199.00 
21 inch ant grindų pastatomi su aluminiaus pa veikslais lempa $«.49 00 
Radio aparatai, vokiški, visam pasauliui klausyti, su Hi-Fidelity garsiakalbiais $130.00 
Vokiški phonografai ir trumpų, F.M., A. M. ba ngų 12 lempų aparatai $250.00 

D1NETTES 
5 dalių chromo dinettes parduodam* $59.00,. pas mus . $39.00 
7 dalių chromo, stalai su Formica top, pas mus $89.00 
5 dalių nerūdijamo plieno ir Fromiea tap $119.00 

GAZO — ALIEJAUS ŠILDYMUI PEČIAI 

Po $69.00 parduodami 30,000 BTU gazo pečiai, pas mus $39.00 
3 kamb. aliejaus šildymo pečiai, pas mus $49.00 
5 kambarių aliejaus šildomi pečiai 69.00 
Siegler, Moore gazo pečiai nuo • $99.00 
Visos prekes be sugadinimų, brokų, garantuota kokybe. 

FURNITURE CENTER, Inc. 
3222-24-26 So. Halsted St. M - VIctory 2 -4220 

Atidaryta pirm. — ketvirt. 9 v. r. iki 9:30 v: v: 
Kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 10 v. r. iki 5 v. v. 
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Antradienis , rugsėjo 7, 1954 

DIDŽIOJO VAJAUS ŽENKLE 
J . G R A B A I GRABAUSKAS 

Rugsėjo mėnuo y ra Didžiojo 
New Yorko ir jo apylinkių lie-

mūsų vargstančių 
tai mes, lietuviai, 

tuvių bandymo mėnuo. J is pa- tų daugiau tur ime 
brolius ir seseris 
čius pagalbos. 

rodys mums, kiek mes augš ta i 
stovime savo t au tos narių sa r 
gyboje, kiek karš ta i plaka mū- j „, 
ZL uLi J - I - Taigi rugsėjo 
sų š i rdys del mūsų vargs tan- .,. . . ° . . _ J 

v., , Į, . giliai jeiti j mūsų J cių brolių anapus vandenyno. * . • , • 
T. , . a tver t i ją, alsuoj; J i s parodys mums, galų gale, ., _ k. ! , - „. :" * J r meile mūsų t au t i e kiek mes verti nešioti garbingą 
lietuvio vardą. 

Mes čia perkam JS namus, au
to mašinas, gražiai rengiamės 
ir gerai pavalgom, bet vis sielo
jamės , kad dar permažai.. . kad 
vis permažai.. . Bet a r pakanka
mai sielojamės ta is nelaimin
gaisiais, kurie klaikiai vaikšto 
kryžiaus kelius Europoje be jo
kios vilties, be ateities. 

vandenyno. Kas ti 
stoti i aukų rinke 
proga gražiosios 
r inkdamos aukas, j 
monstruot i ir gra: 
tinius drabužius. \ 
tų dosniai atidaryt: 
nes ir pilnas drabi 
Tegul neėda kandyi 
duoti Balfui. J is a 

! kurie jų reikalingi. 
Rugsėjo mėnuo tebūna mūsų 

gilių apmąstymų mėnuo. Bent č ia negali būti ji 
t ada persikelkim savo širdimi j mo, nei t a rp senų, i 
ir siela į anų nedalią. Kas jau ''[ JU ateivių. Visi me 
ten gyveno, tiems, galbūt, leng- tuviai, visi tos pač 
viau jsijausti, pr is imenant s a - ' auginti. Cia gimus 
vas išgyventas kančias, nors se- su pagarba prisimir 
nieji Amerikos lietuviai, kaip }C ir taip pa t neliks 
rodo netolima praeitis, pernelyg , vaikams. 
buvo įsijungę į vadinamųjų D.P. Tikro lietuvio, m 
vargą ir rėmė, kuo tik galėjo, brolius, pareiga — 

Bet gyvenimas anais laikais | mėnesį gyventi did: 
ir dabar y ra labai skir t ingas, ženkle. Visų ka l tų 
Tada bėgliai gyveno remiami 
duosnios amerikiečių rankos 
bendrai, o Amerikos lietuvių 
ypatingai . Dabar gi likusieji t e , ; i nepamirštų esąs lie 
liai, įjungti į vokiečių ūkį, i š ' padarytų mirt inos r 

pabaiga tur i būti 
vajaus pasisekimo i 
tokiu būdu nė viei 

Amerikos negauna nieko. Kas 
gali dirbti, ta i dar pusė bėdos, 
bet atminkime, kad ten pasili
ko daugiausia tie, kurie jau ne
gali dirbti. Jų būklė yra t ragiš
ka, apverktina. 

Kokia bu* mūsų meilė 

Ar mes, gyvendami sočiai, 
leisime aniems baigti savo die
nas po sunkia gyvenimo našta, 
visų pamiršt iems, visų apleis
tiems, su dejone lūpuose, aša
romis akyse ir skausmu širdy-1 
se, kad toje sunkioje valandoje 
nuo jų visai nusigrįžę. Ne, mes 
negalime to prilesti. Mes esam: 
lietuviai, kaip ir jie. Mes ir jie 
esame vieno kūno ir kraujo, vic 
nos motinos — Lietuvos. Tegu 
mūsų meilė, mūsų duosnumar 
sušildo juos, nušluosto ašarot 
karčias ir suramina, kad jie n 
vieni, kad mūsų širdys plaka 
ka r tu su jų širdimis. 

Jei jau Didžiojo Ncw Yorko 
burmis t ras , ki ta taut is , parode 
savo meilę, sk i rdamas Balfui vi 
są rugsėjo mėnesį rinkliavom 

sudėjęs būtinos aut 
sų tautos , mūsų tė^ 
ro, kuri dabar yra 
negali pasirūpinti sa 
kimu. 

Skaitykite "Di 

SEGHETTI 
2451 S. Oaklej 
MES PAR0PI1 
Geležinkeliais 

Tmpifl parūpiname 
Uone *« riStus dalj 
afidevitus. Kelione 
čiau užsisakyk lt** t: 
tikri. U.HH tikrai K>'-
kėsite brangiau ir 
kyti» nei i scHžke 
vienete vietoje — 

4r 

Vadovėliai lietuvių 
mokykloms 

KREGŽDUTE II dalis, pėda 
gogo A. Rinkūno gražiai pa
rengtas vadovėlis su labai dau 
iliustracijų, pritaikin as lietu
vių emigrantų vaikams paga 
JAV ir Kanados liet. mokykit, 
p rogramas . Tinka vadovėliu 
tuoj po elementoriaus. Kaina 
$2.75. 

Naujieji Skaitymai, J. Am
brazevičiaus, A. Skrupskslienės, 
A. Vaičiulaičio parengtas skai
tymų vadovėlis vyr. pradžios 
mokyklos skyr. 'ams ar pirmo
sioms gimnazijos klasėms. Dau
gelio žinomų liet. autorių kū
rybos iš t raukos. P la tus tau to
sakos s k y r :•. Yra sunkiau 
suprantam* žodžių žodynėlis. 
Kaina $2.50. 

Abu vadovėliu išleido Basto-
jį, 

no lietuviai mokytojai . Užsaky
mus siųsti adresu : Li thuanian 
Encyclopei ia Press , 330 E St., 
So. Bostou, Mass. 

Kanadoje šiuos vadovėlius 
plat ina "Žiburių" leidykla, 941 
Dundas St., West, Toronto, 
O n t , Canada. Visi Kanados lie
tuviai y r a prašomi siųsti ten 
užsakymus. Ten reikia užsisa-
kvt i ir to paties autor iaus 

KO 
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| brolių naudai, 
tūks tant į kar-

Portland, Ore* 
Graži lietuvių sedyt 

Beatos togaujant Chi 
"Draugo" puslapiuose te 
t ikti t rumpą žinutę iš P 

at jaust i savo I do apie ten gyvenančių M 
besišaukian-1 kų šeimos naują pastogę 

pašventinimą. Todėl grįž 
gal prie Pacifiko, pirmai 
pasitaikius, aplankiau š iu 
loniUs • lietuvius, jsikū 
Port lando miesto pakrj 

i c a m s anapus j 4 0 5 3 S E B o . s e S t 

:ik gali turė tų Į 
Kada sekmadienio pav< 

je įžengiau į jų namą, t( 
e . I dau kelis iš vėlesnių lank 

ižiuosius t a u - | k u r i e ' y P a t i n g a i šventadi. 
Visi kiti tu re- į J i e m s n e b e d u o d a ramybės, 
ti savo p i n i g i - l t i n i a i l i e t u v i a i ' ° t a i P P a t j 

mėnuo tur i 
sielą ir plačiai 
janeią ka r š t a 

gjų eiies. Sia 
lietuvaites, 

užių spintas. 
/s. Geriau ati-
itiduos tiems, 

rauskų pažįstami latviai 
kiečiai, užeina pasižiūrėti i 
kių pastogės, apsuptos c 
sodo su daugybe vaismedi 

i patiems šeimininkams tok 
I 

jokio skirtu- ' čiai tik poilsį t rukdo, tačii 
nei t a rp nau- Į visus su malonumu pava 
es esame l ie- iaprodo savo turtą, sodą i 
iios ž 'mes iš- iš jo paskintų vaisių bei 
įsieji, manau , ! kelionei įdeda, 
ns s a ro seno- | Pa t s šeimos galva — J 
s abejingi jos Murauskas — pasakoja ap 

vo rūpesčius ir darbą šiame 
lylinčio savo j te, kurių vaisiumi dabar 
visą rugsėjo džiaugti gali. I r t a s viską 

ižioio vajaus n e r *> nietus pasiekta, apl 
i pradžia ir i Vokietijos k ran tus ir atsii 
persi-unkusi P o r t l a n d c padangėje. Čia, 
dvasia, k id i r n e d a u š uždirbdami kart 

mas lietuvis i m o n a > Įstengė įsigyti gražu 
etlivia ir n c - ' , t ą i r t a i p P a s i r u o š t i sen; 

,- - 'dienoms. Jis iautr iai prisii 
nuodėmes n e , . ,. *' . r , 

_ savo gimtinę Sakiuose, ku 
kos an t mu . . , . , . . . 

! reio palikti visą tur tą ir 
;vynes aukų- j ... . T7 , . v . 

• . j t r auk t i į Vakarus , tačiau n 
. ' sako, su Dievo padėjimu, \ 

avo vaikų h- k o ^ k o j ų a t s i s t o t i i r p r ; 

gyvenimą iš naujo. 
Jo žmona — Teklė Jušk 

k .• 'M j t*, kilusi iš Šakių apskr. , 
' į d u ^ c Į • ' d a r g o vietovės, rūpestingai 

K^įy^v'^si, mmsmmmM* 
l T R A V E L BUREAU 
y Ave. — Tel. YArds 1-3278 
[NAME KELIONES: Lėktuvais — 
i - - Autobusais— Lai* ai s n 

# 

e nUletus, Yie&buttua ir flto#**sSR«>Mfe V!HU» M fc« 
vkus. T U R I M E LIKTI'VIU 8KVKII Pmt>>ni> 
es planuoki lc Iš anksto kitiems metams. Ank* 
bil«t»<* kaip loktuvau* taip Ir laivais, tat IMMM 
rausite vietas. I "ūkdami bih'ius f M*.- m u - a«-mi» 
• išvengsite laiko sutrukdymo, oes uei-ikfis lan 
elio °t^t.l -«r *u»r»ffn»n>a. IM»- »*W t»» H*Ok«*»» 
. PAS MUS. 

l KAM REIKIA 
, namų ruošes reikmenų, indų, vestuvėms 
žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

URJON^ , 3524 So. Halsted, EIKI 
NEAPSIV1LSI! 

sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. I 

U P Y K I T E 
iipriausioj Taupymo įstaigoj 

$46,090,0e0.0C 
I3£S . . . S3,7GG,Q00,GC 
CKIEVV1CH, President and Manager 

ien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p 
irtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare 
adieniais visai neatidaroma. 

D FEDERAL -SAVINCS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 

^ OF C H I C A G O 
jj} 419? APCHER AVE , CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 ", 

G - HEATING SERVICE 
Free Estinmtes 

)MAT1C VVATER HEATERS 
ial Reinodeling — Modernizinį; 
censed — Bonded Plumb^rs 

at l iekamas pigiai ir sąžiningu! 
O. B. RENNVVANZ 

I 
agoje, 
:o už-
rt lan-
įraus-
ir jos 
JS at-
>rogai I 
s ma-
-usius 
štyje,1 

kary-
ti ra-
^tojų, 
niais, 

Vie-
• Mu-
? vo-
tūsiš-
delio 
ų. O 
sve-
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mininkauja naujoje sodyboje, i 
čia darbo galo nes imato: apžit 
rėt i namus, vaismedžius, kor 

| servuoti vaisius ir t.t. Taip pa 
cia jos darbų balansan tenka įr; 
syti ir svečių priėmimus, kurių 

į kaip minėjome, niekada ne 
t rūks ta . Praei tą mėnesį juos ap 

| lankė ir J. E . vysk. Brizgys, ke 
l iaudamas po JAV šiaurės va 
karų kraštą, 0 šiaip vietiniai a r 
ba apylinkių lietuviai kunigai ii 
kiti lietuviai nepamirš ta pra> 
leisti kelias valandas Muraus
kų sodyboje. 

Dar tenka paminėti i r trečią 
jų šeimos narį — dukrą Alę, k r 
ri darbuojasi vienoje Port lando 
ligoninėje. Ne t rukus ji žada 
pradėt i stiudijuoti kalbas, į ku
rias ji tur i didelį palinkimą. 
Taip pat nemaža laiko skiria 
ir dainavimui, pr iklausydama 
vietos vokiečių chorui. Edv . Š. 

Hiroshimos katalikai 

irgis 
2 sa-
k raš 
pasi- j 
; t ik ' 
idus I 
įdus! 
nors i 
1 SU j 
tur- j 
tvėsi 
iena j 

tu-
iasi-
čia, 
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dėti 

ity-
Su-
v • 

sei-

Hiroshima, kur buvo numesta 
p i rma atominė bomba, prieš ka
rą te turėjo 120 katalikų. Tai bu
vo s t iprus budistų miestas. Da
ba r joje katal ikų skaičius paau
go iki 1,500. Joje j au veikia ka
talikių mergaičių mokykla, o 
nuo sekančių metų jėzuitai at i
darys mokyklą mergai tėms. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RflDIO PROGRAMA 

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO v*k. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:3: v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kii. 
7121 3 0 . ROCKWFLL ST. 

Chicago 29, 1U. HEmlock 4-2413 

..4&*~4*C-

Vestuvių nuotraukos 
tagštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Preciri Photo Studio. 
Ine. 

» DVAKDAS J. ULTS. SAV. 

40R8 Rrcher Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

a • 

1 

o o r* p. 
o 1 

i 
t) i 

t i 
o 

> 

! 

y 

^ 

o 
D 
o 

o o o 
D n D 

H 

i 1 1 

xmois 
o ŠILUVOS AŠĮ 

Pilnus a t la idus visi gali į 
aplankymą, ir kasdieną 

rugsėjo. A 

m* * 
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R Š 4. 
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Gimimo Švč. Paneles Marijos par 
rugsėjo 8-tą dieną prasidės Šiluvos ašt 
7 d. Procesija Eugsėjo 8 d. per Mišpai 
visas 8 dienas Šv. Misi;s bus laikam?s 
pamokslu 8:30 vai. M špami 7:30 valai 
liniukas Tėvas Juozas Alijošius, Jėzuit; 

Į Šiluvos atlaidus žmones važiuoji 
mesnių miestu. Atvažiuoja sveikatos ic 
tuvoje Šiluvos miestely apsireiškė 1612 
maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes 
apsireiškimo, Kalvynai smarkiai prade 
Šiluvos Mariją paveikė į žmonių širdis 

Per šiuos Šventuosius Marijos Metu 
8 dienas melsimės j Mariją, daug maloni 
Lai per šiuos atlaidus visi katalikai ai 
palaima lydėtu mūsų gyvenimo dienas 
po visą pasaulį. 

Atvažiavę į Šiluvos atlaidus, visi pami 

You're invited 

f o the Grand Opening 

oi our modern new home 

of Cermak and Wesley in Berwyn 

. . there will he special gifts for ^ 

savers, souvenirs for all visitor 

nd wondcrful prizes that anyone 

-can win . . • come over and see oi 

icvv home and join the celebration. 

Yeors of Fine Savings and Home Loo 

"UONIŲ DIENŲ 
sigj-ti rugsėjo 8-tą dieną už kiekviei 
pi lnus a t la idus laike oktavos iki Ii 
tlaklai baigsis iškilminga procesija. 

•f *& n 
* 
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apijoj, Marąuette Parke, Chieagoje — 
uonių dienų atlaidai. Pirmi Mišparai s 
us. Atlaidai baigsis Kugsejo 15 d. si 
sekančiose va landose — 6:C0, 6:30, 7: 
ridą vakare. Per visas dienas pamoks 
i s . 

% ne tik iš visos Chicag<i$ ir apielinl 
šUodanii pas Šiluvos šve. P. Mariją, st 
m., ant akmens verkianti su savo Sus 
Kalvynai buvo bebaigia Lietuvoj naik 

jo nykti ir Katalikų Bažnyčia vel su 
ir jie vel sugrjžo prie tikrojo tikejim< 

s bus aukojama d2ug maldų Marijai ua 
ų išprašysim sau, savo brangiems asmei 
lanko šiovlnga stebuklais Mariją ir }g 
ir ramintų mūsų kentančius brolius 

itys statoma, puošnią Marijos švento^ 
K.\N. J. A 

VINGS 
\D' I O A N 
S OC I A T I O H 

J> 

L-V-INJ^-^S-

i J* < »̂' . fjm-i 

te ?</etf*, 
n Service in tke West Suburbs 

• 

ATLAIDAI 
ną bažnyčios 
L5-tos dienos 

i 

V f* 

- 6812 So. Washtenaw Ave., 
su pamokslu įvyks rugsėjo 
u iškilmingi procesija. Per 
:00, 7:30, 8:01 ir suma su 

sius sakys garsus pamoks 

įkes miestų, bet ir iš toli-
tebūklais šlovingą, kuri Lie* 
neliu. Tame laike visoj Že-
kinti Katalikų Bažnyčią. Po 
ustiprėjo. Žmonių maldos į 
to. 
ž išlaisvinimą Lietuvos. Per 
EftfecnA ir kentančiai Lietuvai. 
Qrji tų malonių, kad Dievo 
i Lietuvoje ir išblaškytus 

>ve. 
i. PAšr.AUSKAS, Klebonas 

t. 
B 
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Karavanas atvyko i sostinę 
A. VALIUŠKIS, Des Moines, Iowa 

Margas spalvomis, "senas am 
žiumi" ka ravanas rieda Iowos 
plentais, š imtmetines glūdumos 
dulkes plauna l ietus; vaizdas 
ryškiai primena kietą pionierių 
praei t į : virš 300 entuziastų se
noviškame karavane vyko 4 dle 
nų — 114 mylių kelionę iš Fair-
fieldo į Des Moines šimto metų 

kai skir t ingas dienas. Karava
nas suteikia puikią progą paly
ginimui ir is toriniams prisimi
nimams minioms, kurios visu 
paplenčių entuziastingai jį pasi
t inka. Protėviai žygiavo per 
miškus ir balas, laukinių žvėrių 
ir indėnų nuolatiniame pavoju
je. Šiame parengime vien bend-

kiant perkai tusiems karavr.no 
arkl iams pagalbį . 

Indėnų užpuolimas 

Visuomet busi l inksmas, gproj« 
nuotaikoje, jei jslgysl ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

V A L E R I J O N O 
kuriuos sutaisė ir sumaisS 
ALIfNAS. 

LAŠAI 
D R . 

CLASSIilED AND HELP WANTED ADS 

S. ! 

Naudingi patarimai seniems ir jau
niems, vedusiems Ir nevedusiems. 
Augštoa politikos vyrams, žaliųjų do
lerių garbintojams. 

jubilėjinėje valstybės šventėje r a s anų dienų vaizdas tel iko, 
dalyvauti . Pirmoji Lo\vos v_ls- Naudojamasi per šimtmetį a t -
tybin5 šventė — paroda į /yko 
rygiai prieS 100 metų Fairfiel-
de. Šią sukaktį miestas mini 
spalvingai: įvairiais parengi
mais, lenktynėmis, namų "per
s t a tymu šimtmečiu a tga l " bei 
ki tais išmislais; o ta rpa apva
liais rąs ta is dekoruotų pas ta tų 
miesto centre vaikštinėja barzdo 
t i "pionieriai ' ' su ilgais seno sti 
l iaus rūbais pasinėrusiose savo 
gyvenimo esamomis a r būsimo
siomis gyvenimo palydovėmis... 
Bet už vis didžiausias šio isto
rinio miesto ir apylinkių paren
gimas, tai didžiulio "pionierių 
ka ravano" pasiuntimas į šven
tę Iovvos sostinėje. 

Kaip prieš 100 metų... 

Skaisčiai saulei šviečiant, a r 
lietui lyg iš kibiro pilant, pasi
ryžę karavano dalyviai žygiuo
ja 4 mylių greičiu per valan
dą, išpylę vandenį iš čebitų, 
"pionier ia i ' judančioje 2 mylių 
ilgio kolonoje, 40 laips. tempera 
tūroje džiovinasi permerktus r a 
bus, kaip anose negailestingų 
laikų bedugnėn nugarmėjusioje 
dienose, prieš 100 metų, J21... 
vienas kitas neprisidengtų gu
miniu lietaus apsiaustu, bei mo 
torizuoti plentų patruliai nely-
dėtų. Spalvingame karavane, 
t a rpe plevėsuojančių "kowbo-
jiškų" plačiabrylių skrybilių, 
anų laikų rūbų, įvairių vežimų 
bei karietų, t raukia ir senas 
paš to vežimas, kuris 1861 me
tais t a rp Missouri ir Pietų Da-
kotos paštą vežiojo. Nors per jo 
stogą šiandien lietus, kaip per 
rėtį teka, 12,600 jubilėjinės šven 
tės laiškų filiatelistų džiaugs
mui veža. Didžiulis ka ravanas 
te tur i t ik 4 palapines: vadovy
bei, virtuvei ir dvi persirengi
mui. "Karavano" sudėtis, kaip 
anų dienų karavano : seniai, su
augę, paaugliai ir vaikai, kurių 
tarpe keliauja net 6 mėnesių kū 
dikis. Be Iowos gyventojų, ku
rie nuolat papildo karavano 
sudėtį, pionierių gerbėjų a ts to
vai drauge keliauja iš Minneso-
tos, Washingtono, Te^as, Wa-
shingtono, D. C , ir kitų vietų. 
Karavane žygiuoja ir \ ienas in
dėnas. Riedančioji karavano da 
lis susideda iš 50 įvairių seno
viškų vežimų: lengvų vienkin-
kių (buggy) , ilgų dengtų v e ž -
mų, poniškų karietų, vienos 
lentos "oškų" ir kit., kuriuos 
net nežinau kaip pavadinti . Vi
są tą senovišką vorą lydi "ar-
mij?." raitųjų, lyg lengvosios 
kavalerijos daliniai. Jei ne ke
lio patrulių dalinami paaiškina
mieji lapeliai, tai keleiviai, su
tikę a r paviję šį nepaprastą ve
žimų, arklių ir žmonių rinkinį, 
t ikrai nežinotų kas čia vyksta . 
Sakoma, kad tolimuose rytinių 
JAV-bių kampuose da r y ra ma
nančių, kad čia indėnai preri
jose tebesiaučia. Jei jie šiuo 
metu čia patektų, ta i t ik pasi
tvir t intų jų galvojimas, kad pio 
nierių g rumtynės už būvį dar 
nepasinėrė istorijos puslapiuo
se. Tikrumoje gyvename visiš-

siektais laimėjimais. Ypatinga 
'•rugiapjūtė" pakeles apylinkių 
veterinarijos gydytojams, te ' -

Trečiosios žygio dienos ry tą 
(rugp. 26 d.) karavaną puola 
indėnai. Kai lietui apsėmus vir
tuvėn palapinę, ka r avanas be 
pusryčių pasikėlė žygiui, t a i , 
' . . , ., „ i„ r t„; r t .n-iViai-l Visiems, kas t ik juda, k n i t a poli-
30-ties anų laikų kario rūbais t I k o s v i . ;u o m enC s \ r kuitiu™ Veik-
pasidabinusių indėnų a t a k a bu- loję. 

i N u k e l t a I 7 P S l ) Kaina tik 1.00 dol. 
U N U K C A U I h » fa •/ Užsakymus BU pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

M K M . N K I PORTRETAI PADAROMI 
PAUL STIDI.IO.IE 

Mūsų specia lybe — VKSTKVTNP.S' 
ŠKIMYNINUI O R U P I Ų ] R VAIKŲ 

NUOTRAUKOS 
T H E P A U L S T U D I O 

3213 South Morgan Street 
Telefonas — V Artis 7-5858 

VYRAI IR MOTERYS 

OPPORTUNITIES WANTED 

M E N A N D W 0 M E N 
Buy Who!esale . . . Make Extra Money 

AT HOME 0R WHILE AT W0RK 
YVE WILL FURNISH YOU ALL T H E KNOVV HOW. 

1000 ITEMS FOR PARTY P L A N DEMONSTRATIONS 
INCLUDING TOYS, J E W E L R Y , AND H O U S E H O L D ITEMS. 
$1,000,000 WORTH OF STOCK FOR YOU TO DRAW FROM. 

H U R R Y ! H U R R Y ! H U R R Y TO 

WHOLESALE A P P L I A N C E S 
2310 S0 CICERO AVE. CICERO, ILL 

• " D R A U G A S " AGENCY * 
55 E a s t Washington S t ree t 

Tel. DEarborn 2-2434 

2834 South Oakley Avenne 
Tel. Vlrg in ia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Groserne, mošos, baldyto maisto Ir 
kepyklos gaminiu krautuvo. 

Gražus 4 kamb. butas užpakaly. 
Gerai einąs biznis, įsigyvenęs. Ideali 
vieta porai. Nuoma $60. Teisingai 
įkainuota, nori skubiai parduoti dėl ūkius, 
kitu užsiėmimų. Apylinkėje l8^th ir] draudimus Ir daro vert imus. Tvarko 
Halsted St. Turite pamatyti , kad imigracijos dokumentus. Ofisas atda-
jvertinus pirkinį. , ras 9—12 Ir 4—7. 

CHesapmke 3-4799. 

Antradienis , rugsėjo 7, 1954 

REAL ERTATR 

P. STANTOVTCnJS 
REAIi EST. ir LVSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted St, 

Ph. DAnube «-S7M 
namų TArds 7-6111 

Padeda pirkti • parduoti namua, 
biznius. Parūpina paskolas. 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA VIHRJA. 
Moterų vienuolynui. 

Tel. ABerdeen 4-2325. 

G R J O S K R N R IR MOKYKLOS REIK- f 
MENŲ KRATTIYK 

skersai gatvia nuo mokyklos. Gerai ;dlmus mielai padedame, i š rūpiname 

NORIVITFMS P A R D I O n AR 
PIRKTI GYVENAMUS SAMUS, 

biznius a r darant jvairių rusių d rau-

>CKK>O<>0OO<><>0<>0<><><><>0O<KK)<><><> j — » - - . . . . > . - - . - . • 
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Lithuanian dietionary 
AngliSkai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Paraškąs 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge' , 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. DL 
OOOCK><>OO<KXX>OOOO<H><>0<)<KK>Ov 

"ĮSIGYKITE" DABAR" i"" 

ŠIAS KNYGAS 
parašytas kun. dr. J. Prunskio, ga
lima įsigyti "Drauge": 

"Ką Ir kaip rašyti \ laikraštį" 
(20c), "Aušros Vartų Marija" (25c), 
"Comparative Law, Ecclesiastical and 
Civil, in Lithuanian Concordat" (stu
dija apie valstybės ir Bažnyčios san 
tykius Lietuvoje; $1.50). 

Užsakymus siųskite 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

BUILDING & RKBfODEUNG 

V. A. ŠIMKUS 
KONTB AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

{vairūs remonto darbai. 

4645 South Keating Avenne 
Skambinti nuo 6 vai. vak. 

Tel. REUanoe 5-8202 

K O N T R A K T O R I U S 

STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18 St. Chicago 16 

CH 3-1535 
..Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

einąs biznis. Memll vieta porai, gera 
sulartis. ' Vienas negali apseiti, nori 
skubiai parduoti. 

Apžiūrėję įvertinsite gr^ra pirkini. 
4350 S. Sacramento 

Vlrginia 7-90H3 

INVESTAVIMUI NrOSAVYVK. 
Savininkas g-auna $G0 } men. u>. 

mfir. namą su krautuve. Yra 7 kamb. 
butas, kuris gali būti padalytas į 4 
ir 3 kamb. Pajamų galimybe yra 
$150 J mėn. Tiesiai iš savininko, pil
na kaina tik $10,000. 

YArds 7-9093. 

BUSINESS SERVICES 

VVELCOME, SAVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš
kus žmones, pasiruošiusius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus į metus. 

i lH i i i l i i i i l l i i f t t i l l l im i i i i a i iM j im i i i i i t i i i i k 

Naujas sonetu rinkinys 
A. T Y R r O L I S 

L A U K Ų L I E P S N O S 
Iliustravo dail. P. Osmolskia 
Išleido Venta. Kaina 1 dol. 

Klasiška sonetų forma prabyla šios 
knygos autorius kiekvienam gražaus 

J žodžio mėgėjui naujomis ir niekad 
j nesenstančiomis, meiles, pavasario, 

tėvynes ir audros temomis. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
minimiiiiniHiminimiimuiiiiHuniim 
<? m 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. GRovehill 6-6708 arba 
WAlbrook 5-3451 

VARDAVIMIJI 

PARDAVIMUI—FOTO APARATAS, 
Zeiss Ikon B. 3.5 lens 1/300 shutter, 
su dėže, "range finder" Ir flash". $40. 

Taip pat pardavimui 5 pėdų VO
NIA, virtuves sinka Ir tualetas. Pr i 
einamai. 

Fairbanks-Morse ŠTOKE RIS A-l 
Stovy, $50. 

Tel. SUMMIT 304C-W. 

Nebrangiai parduosiu vartota aly
va kūrenamą, pečių. 

Paskambint i vakarais 

PRospect 6-6208 

HAMBUROER SHOp & ORILL 
Vietos dėl 20. Jsteigta prie* G m. La-
bai pelninga vieta. Ideali vieta porai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Vie
nas negali apseiti, nori skubiai par
duoti, nebrangiai už $4,500. Pamatę 
įvertinsite tikrą progą. 

.1940 \V. 26<h St. 
Altmitage G-1GC3. 

GROSERNE IR MfiSOS KRAUTFVK 
su gražiu 4 kamb. butų užpakaly. 
Nuoma $40. Seniai jsteigta, moder
niški įrenginiai. Ideali vieta porai. 
I >el ligos būtinai turi parduoti. Kai
na $2,750. Apžiūrėję, įvertinsite gerą. 
pirkinį. 

3429 LUuanica, 
FRont ier 6-2S53. 

GROCERY—DELIKATESU 
KRAUTUVE: 

-jų butų mūr. namas. 1-as 

morgiOius. 
K. JUKNIS 

SHTT\3IISTRJLS & C O M P A S T 
4 00 4 So. Archer Avenue 

JJVfayette 3-6300 

Tarpininkaujame perkant Ir 
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūp iname paskolas, vlst| 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarlzuojame klljentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 Š t 

PRospect 6-7238, 
vakarais HAlbrook 5-5699 

IMKITE $55 J Itftfef. PAJAMŲ 
Tiesiai iš savininko, sutaupysite 

komisą. Moderniškas 2-jų butų me
dinis, ant 125x45 sklypo, 2 po 4 
kamb. Geram stovy. Pilnas, sausas 
rūsys, aliejum apšild.. didelis por-
i'ius. Galima lengvai padidinti paja
mas. KDffeivater 4-5731. 

INSUIUD 

UNIVERSAL SAVINGS 
£ L0AN ASS0CIATI0N 

1300 SO. H A L S T E D S T R E E T 
C H I C A G O 8, I L L I N O I S 

Telef.: H A y m a r k e t 1-2028 

Valandos: Pirmr.d.. antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 
^ ak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiad. uždaryta, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 valandos po pietų. 

SŪNUS PALAIDŪNAS 

Nariai Lietuviu Taup. ir Skolinimo B-vių 
KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Are. Chicago 36,111. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47tį St. Chicago 32,111. 

Vietoj 

Studi ja Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 
Sioa knygos autor ius vysku
pas F . J . Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį . Televizijos apara tų fir
m a "Admi ra l " šiai p rogramai 
f inansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi ga lėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 
« i D R A 

2334 So. Oakley Ave. 
U G A S " 

Chicago 8, III. 

V 

Ir 2-jų butų mūr. namas. 1-as 3 
kamb. butas užpakaly ir 1-as 5 
kamb. butas vir.šuj. Dabartinis savi
ninkas po 25 m. išeina j pensiją. Ne
paprasta prog-a mėsininkui. Jkainuo-
ta skubiam pardavimui. Pamatę Įver
tinsite gerą. progą. 

7:tOT» IK>r<'hostor Ave., 
DOrehester 3-7ISO. 

Groserne ir Mėsos Krautuve 
su gražiu 5 kambarių butu. Cent-
ralinis apšildymas. 

Gerai einąs biznis. Neaugs a 
nuoma ir gera sutartis. Parduoda
ma nebrangiai. Teirautis — 

LAfayette 3-1110. 

GROSERNE IR MfiSOS KRAUTU
VE. Ilgą laiką gerai veikianti krau
tuve. Modernūs įrengimai su \ vidų 
įeinamu šaldytuvus. Nuoma $55.00. 
Apšildoma. Gera sutartis, ideali vie
ta porai. Del ligos priverstas parduo
ti skubiai už $4,850.00. Reikalinga 
pamatyti, kad įvertintumėte. Tikrai 
geras pirkinys. 3702 South Wood St. 
Teh-f. RIshop 7-7778. 

GROSERNE DELIKATESAI 
l ŽšALDYTAS MAISTAS. N§ra di
džiųjų krautuvių konkurencijos. Ge
rai įsikūręs ir parduoda didelius kie
kius. Modernūs įrengimai. Gražus 3 
kamb. butas užpakalyje krautuvSs. 
Nuoma $70.00; ilga sutartis. Savi
ninkas apleidžia miestą ir įkainavęs 
skubiam pardavimui. Reikalinga pa
matyti, kad įvertintumet. Tikrai pui
kus pirkinys. 4715 So. Damen Ave. 
Telef. LAfayette 3-7C75. 

$55.00 J MENESJ PAJAMl/ turėsite, 
gyvendami dideliame liuksusiniam 5 
kamb. bute. 2 augfttų apkaltas len
tomis, medinis namas, ypatingai ge
rame stovyje. Automatinis karštu 
vandeniu apšildymas. Ištisas rūsys 
su virtuve (galima išnuomuoti) . Pui
kus susisiekimas apsipirkimams. Mo
kykla skersai gatves. Mokesčių t ik 
$138.00 metams. 

4409 So. Sacramento Ave. 

MARQVETTE PARKE 
parduodamas mūrinis bungalow 6 
kam. (3 mieg.). 

Labai gerame stopy. $14.600. 
7251 S. Artesian Ave. 

SCHIEEER PARKE. Savininkas 
parduoda už $13.(»uo. I£\aŽiuoja į 
Arizoną, turi parduoti 6 kamb. Cape 
Cod med. namą. 3 mieg., '"den", ko
klių virtuve ir vonia, spintos virtu
vėje. Gazu apšild., 1H automb. gar. 
Pilnai apsodintas, aptvertas, "barbe-
que pit, cool vent awning", kilimai, 
veneciškos užuolaidos, komi), langai 
— sieteliai. Daug priedų. 4825 X. 
Forester, 1Į4 bloko į vak. nuo River 
Road, H blk. į šiaurę nuo Lawrence 
Ave. GLadstone 5-3292. 

PARDUODAMAS P E L N I N 
GAS NAMAS 

Parduodamas pelningas mūro na
mas, 20 metų senumo; 7 kambariai . 
Yra vietos dviejom šeimom, nes y ra 
3 išeinamos ir "shawer" skiepe; 2 
automobilių garažas. 1)?1 tolimesnių 
informacijų ir gerų sąlygų, skambin
kite savininkui Jo<\ 

COmo«lorc 4-9743, po adresu . , : 
4444 S. Kedvale Ave., Chicago, ŪL 

REAL ESTATE 

SS 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSH. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 ftrcher Ave. Chicago 32, III. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, III 

1 UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 111. 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite laupyti šioje lietuviškoje 
ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant JŪSŲ sutaupu. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave. 

C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad., penktad Ir Trečiad. 9 ryto lkl 12 • . d. 
teftad. t • . ryto lkl 4:10 p. p. Ketvirtad. • ryto lkl t r a k . 

$5,300 METINIŲ PAJAMŲ. 
Pirkit tiesiai iš savininko, be ko

misų. 3 butų po 6 k. mūr. namas. 
Naujai dekoruotas. 1 autom. *,--ar., 

aliejum apAiid. A-l stovyj viduj Ir 
l a u k e . 

Pardavimo priežastis — savininkas 
apleidžia miestą.. 

Vlneennes 6-756C. 
$2,500 METINIV PAJAA1\ 

plius liuksusinis sumodernizuotas 
ekstra didelis 6 kamb. butas jums. 
Pirkite tiesiai iš savininko, jokių ko
misų. 3-jų butų mūr., 3 po 6 kamb., 
su porčiais, 2-jų autom, gar., autom, 
"aliejum apšildomas. Pilnas rūsys 
gali būti perdirbtas j butų 
krautuves, transportacija, ar t i 
kyklos, bažnyčios. 

LJLvmdale 1-7761, 

Puikios 
mo-

PARDA.VIMUI ARBA MAINYS. 9 
namai nuo 3 iki 6 kamb. Galima pa
sirinkti. Neša gerą pelną. Kreiptis 
pas savininkų: K. Kasper, 3S37 W. 
155 St. P. O. Harvey, 111. 1 blokas \ 
rytus nuo Crawford Ave. Agentams 
komisas. 

Galimybe S125 men. pajamų 
Pirki t tiesiai iš" savininko. jokių 

komisų. 2-jų butų po 4 kamb. mūr. 
namas. Koklių virtuve ir vonia. 3 
kamb. padidinamas rūsys. 4 kamb. 
namukas užpakaly. Naujai a t remon
tuotas. Tuojau užimti. 

Blshop 7-3541 

GALIMYBE IMTI Y1HS $250 | MfcX. 
9923 S. Hovie Ave. 

Pirki t tiesiai iš savininko, sutau
pysite komisą. įkainota skubiam par
davimui. Naujai dekoruotas 3-jų bu
tų mūr., du po 5 ir vienas 4 kamb. 
apstatytas butas. Aluminiai žieminiai 
langai, naujas autom, karšto vandens 
šildytuvas. Veneciškos užuolaidos, 2 
autom. gar. SA. 1-5630. 

6 kamb. mūrinis bungalow 
1 užbaigtas kamb. pastogėje. Taip 
p a t y r a v i r t u v e r ū s y . A l i e jum 
k a r š t u v a n d e n i u apš i ld . 

GRovehi l l 6-1305 

Galimybe $100 į mčnesĮ pajamų 
Tiesiai iš savininko, jokių komisų. 

3-jų butų mūr. namas su sklypu. 2 
butai po 6 k., 1—4 kamb. Aliejum 
apšild. 2-jų autom, garažas. 1 butas 
tuščias. Naujas plumbingas. Uždari 
porčiai. Žieminiai langai, sieteliai. 2 
nauji sandeliai kieme. Geras Invest-
mentas. CRawford 7-88»2. 

Jei turite parduoti ar iSnuomo-
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
ikyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

SAVININKAS PARDUODA gražų. 
6 m. senumo, Georgia stiliaus namą 
an t 35 pėdų sklypo. Arti Evergiven 
krautuvių rajono, & labai dideli kam
bariai su veneciškom užuolaidom, žie
miais langais, sieteliais bei šietrele-
mis. Garažas. Sausas, pilnas rūsys. 
Arti mokyklos, krautuves, transport . 
Autom, gazu šildomas. Savininko že
ma kaina, % 16,800. 

»«47 S. Peoria Ave. 
HUltop 5-3473. 

SKELBKITfiS "DRAUGE". 

SAVININKAS PARDUODA PA-
JAMŲ NUOSAVYBĘ. 

TINKA DIDELEI SEIMAL 
TIKRAI GERAS PIRKINYS. 

Šaukite Blshop 7 - 5620 

BALZEKAS MOTOR 
" U W I L L LEKE U S " 

4030 So. Archer Avenue 

SALES, INC. 
Tel. Vlrginia 7-1515 

NORI PIRKTI GERĄ IR NEBRANGIAI — AUTOMOBIL Į 
Naujas 1954 CHRYSLER #2,495, PLYMOUTH — 0,595 

300 vartotų automobilių nuo #25 ir augščiau 

Didžiausia remontų dlrbtuvS. Teisingas nemokamas patarnavimas. Lengvos išsbnokeflmo sąlygos 

~<r 

http://karavr.no
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Antradienis, rugsėjo 7, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, ILLINOIS 

BUDR 
=5s 

3241 SOUTH HALSTED STREET 

IŠPARDUODA 
V4 Milijono Dolerių Vertes Baldy, 
Namams Reikmenų ir Televizijų 

35 iki 75% sutaupysite 
Direktoi-iu Taryba nt-seniai laikytame savo susirinkime vien

balsiai nusprendė, kad visi baldai, namams reikmenys ir televizijos 
turi būti iApardin>ti dubai*, nežiūrint kuinu! Mes nusipirkome per 
danę! MES ATREMONTUOJAME visa namo vidų, 125 pėdas krau
tuvių priešakio ir sandelius: 3220-3241-3240-3251 So. Halsted Street. 

CASH ARBA IŠMOKĖJIMUI DYKAI ALTO PASTATYMAS. 

SALIONO BALDAI: 
3 Kabalų dalimis (seeional) gjev. setas, buvo $110, už $ 45 
2 gabalų dalimis sofa, buvo $230, už 72 
2 gabalų Kroehler saliom> setas, buvo $225, dabar 110 
2 galuilų l'ullmun saliouo setas, buvo $300, dabar 175 
Simmonns Hide-a-bed sofa, nupiginta, iki 190 
Simmons stiidio eoueli, nupigintas iki 30 

MIEGAMOJO SETAI: 
$125—.'Sgab. miegamojo setas už $ 79 
$M»9—'.i gab. nuegamojo setas, šviesus, už 99 
$250—| gab. '"blraebed" dvigubais komodos setas už 159 
$2(>9—B gab. ("ordovan dviguba^/komodos setas už 189 
$000 1 gab. miegamojo rįpirfio sofas, už 275 
550 vertes- spyruoklinis matraeas už 

$24 vertr*s spyruoklinis matraeas už 
Ilollyvvood pilna lova, nupiginta iki 

29 
i \ 
2 0 

NAMAMS REIKMENYS: 
8 kubiAkų |>edų šaldytuvas, nupigintas iki $129 
tieneral Electric 8 kub. pėdų šaldytuvas, buvo $299. dabar 108 
Cix>sley saldyti:\as, buvo $230, dabar Ki9 
L'bih-o >;dd>!U'a.-k .VįTtt*-?* s$:V* *» u ž 2 o r > 

t;<*neral Rleetrie skanr>Rlit/••Vertes $149, už 79 
T l i o r s k a l b y k l a , b u v o $ t S O , <iatx»r 8 9 
Tbor automatine skalbykla, reg. vertes $250, už 109 
Hondiv skalbykla už 159 

199 
210 
100 
99 
89 
39 

Genei ai Electric automatine skalbykla, buvo $305, dabar . . . . 
General Electric automatine skalbykla, buvo $355, dabar . . . . 
tieiieral Eleetrie pečius, buvo $190, dabar 
l'niversal galinis pečius, nupigintas iki 
Modern Maid ga/.inis i>eeius, vertes $175, už 
Hocnrer dulkių valytuvas, reg. vertes $69, už 
Homcr s|M'eialis valytuvas už 10 
Hoover dulkių valytuvas, reg. vertes $90, už 59 
Tauk tjpe valvtuva^, buvo $80, dabar 39 

VĖSINTUVAI: 
G e t r o ! Kleetrie 10 oolių vėsintuvai, buvo $18, dabar $ 10 
10 coliu sukinėjamas vėsintuvas, buvo $10, dabar II 
12 eolių sukinėjamas vėsintuvas, buvo $20. dabar 17 
16 eolių sukinėjama- vėsintuvas, buvo $40, dabar 29 
12 eolių dvigubas langui vėsintuvas, buvo $69, dabar 39 
l'bileo V3 tonos air-eonditioner, buvo $225, dabar 179 
RCA y$ tonos air-eonditioner, buvo $229, dabar 170 

KILIMAI: 
27\5« kilimas, reguliarės vertės $2.00, už 98c 
24x36 kilimą.-, reguliarės vertės $1.00, už 1.98 
24\48 kilimas, reguliarės vertės $5.95, už 2.00 
4x0 vilnonis kilimas, reg. vertės $39, už $19 
7x12 vilnonis kilimas, reg. vertės $100, už 21 
Avminster kilimas, 0x12, reg. vertės $80, už 49 
0x12 vilnų pa\ iršium kilimas, už 10 
Kaino- nuka|M>tos ant naujų 1051 metų nacioiiuliai žymių televizijos 
-etų; Macnavov, KCA-\ ietor, I'hileo, Admiral, Zenitli, Dumont, Gen. 
Electric and Raytheon. 
Visiškai nauji, garantuoti, televizijos setai, 17 eolių, stalo modelio, 

mahogany, originaliame dirbtuvės sti|»akaviine, reg. $170,. . . .$ 70 
21 col. paveikslo, mabogany, stalo modelio, reg. $240, už 08 
Originaliame dirbtuvės supakuvime. Garantuotos 1 m. paveikslo tube. 
21 col. blondc Hollyvv(MKl kabinete TV setas, reg. $200, už 140 
50 pet-taLsytų vartotų TV setu už $10 ir aukš. 
17 col. CT4S Columbia stalo modelio TV setas, reg. $200, už . . . . 110 
21 col. lU'AIVictor televizijos setas už 150 
21 col. Admiral televizijos setas, nupgintas iki 110 
21 col. Admiral kombinacinis televizijos setas, vertės $505, už . 298 
21 col. Pliileo Gonsole televizijos setas, vertės $220, už 150 
21 col. Dumont tele\izijos setas, vertės $525, už 225 
21 col. Zcnith console pilno dydžio durimis TV, vertės $460, už. 270 
Matalic Kalnius silver gray 21 col. TV, radio ir phonografo kom-. . . . 

binaeija, vertės $600, už 205 

DINETTES: 
Reguliariai $60 vertė* chrome dinette už $ 30 
llCKuIiaeiai $89 vertės chrome dinettu už 40 
Kcv.ujiariai $125 vertės chrome dinette už 60 
Reg. $2 49 vertės 7 gab. dining room setus už UJO 

KĖDES: 
l'aoli iirin ehair, reg. vertės $29, už $ 10 
TV kėdė, •rnbl>erizid eurled halr filled", reg. $39, už 19 
Kroehler ''higli baek'' kėdė, reg. vertės $99, už 39 
Uoyds "high baek reclining" kėdė, frie/c, buvo $99, dabar 39 
Lempos lėlė-s kilimai, "smokers'', pagalvės už pusę kainos 
Comforters: "motu pi-oofed" lOOCfc vilnų, 72x84, reg. iki $20, už. 6 

$39 
$59 
$9H 
$179 
$165 

$99 
$125 
$175 m 

Aliejiniai ir Angliniai Šildytuvai^ 
vertės gaziniai šildytuvai, 18,000 UIT, po 
vertės gaziniai šild.vtuvui, 30.000 HTL, |»o 
vertės gaziniai šrtd.vtuvai, 50,000 BTl', IH» 

veitės gaziniai šildytuvui, 65,000 BTl', po 
vertės anglinis šildytuvas galima kūrenti malkom i-, su 

kai -to vandens tanką, už 
vertės aliejaus šildytuvai, 4 kambarių, po 

vertės aliejaus šildytuvai, 4 ar 5 kamb., po 
vertes alieiaus šildytuvai, 

vertes angliniai šildvtuvul, 

19 
29 
18 
88 

. 69 

. 38 
. . 5 » 

didžiuliai, po 78 
po $i*8 

D R I K J 

CHICAGOS ŽINIOS 

3241 South Halsted Street 
KRALTLVft ATDARA PIRMADIENIAI* III KETVIRTA DIENIAIS 

VAKARE IKI 9:31). RITOMIS DIENOMIS NUO 9 IKI 6. 
Budriko Radio Valanda leidžiama 25 metai iš WHFC stoties, 1450 kil., 
ketvirtadienio vak. nuo 6 ki 7 vai. Orkestras, dainininkai, rekordai. 

^ V ; . — . .. i . II . , i _ j L. I . ._ .._ _ ._^_L_ ! L-!1Į—L-LJ-—'Si 

i Pasiruošimas iškilmėms 
Daugiau 900 specialių auto

busų užsakyta vežti žmones 
rugsėjo 8 d. į Švč. P. Marijos 
pagerbimo iškilmes, įvykstan
čias Soldier Field. 

Apipiešė vyrą 
Du ginkluoti vyrai apipiešė 

Granville Mason, 7136 VVent- Į 
worth Ave., gazolino stoties pri 
žiūrėtoją. Du banditai jį sulai
kė prie 71th St. ir Vincennes 
Ave. ir ateme $20. 

Traukinys užmušė 
darbininką 

Manuel Quiroz, 24 metų, 601 
Mulford Et., Evanston, North 

jVVestern geležinkelio darbinin
kas, krito negyvas, kai jį su
trenkė North VVestern trauki
nys prie Mulford St skersgat
vio priemiestyje. 

Šūviai sulaikė jaunuolį 
Richard Gilardi, 18 metų 

i 745 Arlingcon St., virėjas, pa
teko į policijos rankas, kai jis 

j bandė įsilaužti į First Italian 
|Money Exchange patalpas, 823 
S. Halsted St. Jis bėgo, bet pa
sidavė policijai, kai policinin
kas VVilliam Randick paleiio 
šūvius virš jo galvos. 

Ir dviračius vagia 
Charles Young, 816 E. 46 St., 

pranešė policijai, kad tūlas as
muo pavogė jo dviratį. Dviratis 
stovėjo prie namo, 825 E. 49th 
Street. 

kytojus sustiprinti kovą prieš 
religiją mokyklose. Rašytojai 
taipgi įkinkyti į priešreliginę 
kovą. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Mūsų laikų kankinys 

Prel. VVladimir Ghika, 80 me
tų amžiaus, mirė Rumunijos ko
munistų kalėjime. Jis kalėjiman 
buvo įmestas, kad gynė žmonių 
sąžinės laisvės reikalus. Pirm 
tapdamas kunigu, Ghika buvo ( ^ S 5 t l ^ S - S e r V l C e ) 
Rumunijos diplomatu. Po ku- * 
nigystės šventimų daugel metų 
dirbo Paryžiaus vargingame 
priemiestyje. Į Rumuniją grįžo 
prieš II Pasaulinį karą. 

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

VfiDINTUVAl — VĖSINTUVAI 
EJLEKTROS REIKMENYS 
IV BEI RADIJO LEMPOS 

UALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
iirbtuvese ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

„Dflinfl. 
ILllTCLCvision 
8130 S. Halsted, DAnube 6-6887 

Ukrainiečių jaunimas 
Ukrainiečių Kaalikų Jaunimo 

lyga šaukia keturių dienų suva
žiavimą, kuris prasidės lapkri
čio 11 d., Washingtone, D. C. 

Stiprina kovą prieš religiją 
Ivan Kairov, Sovietų Rusijos 

auklėjimo ministeris, ragina mo 

Požeminis garažas 
Grant Parko požeminiame ga

raže už automobilio pastatymą 
už aštuonias valandas reikia 
mokėti $1.45, o už devynias— 
$1,60. Jei valandą ten automo
bilis stovės — reikės mokėti 40 
centų, o jei dvi — 55 centai. 

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

EDW. SAUNORIS 
GĖLININKAS 

Pag mus grali te gauti gralių kapu 
papuošimams sodintų ir skintų {vai
riausių rūšių ir gSlių korsažams. 

l l l t h S t & Pulaski Ave, 
(Priešais šv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArden 4-0087 Ir 
OArden 2-101*2 

i KARAVANAS ATVYKO į 
SOSTINĘ 

(atkelta iš 6 psl.) 

vo puikus siurprizas. Nors ir 
.nepavojingi, bet netikėti šūviai, 
ypač "pionierių" šeimose sukė
lė nemažą nustebimą. Užpuoli
mą inscenizavusių tarpe pu3ė 
buvo tikri indėnai iš Tamos re
zervato, istoriniam karavanu: 
sudarę dar realesnį atspalvį. 

Didelį žygį ir jo sunkumus 
nugalėjęs, karavanas penktadie 
nį (rugp. 27 d.) įžygiuoja į sos
tinę dalyvauti 100 metų jubilė-
jinės valstybės šventės — pa
rodos atidaryme. Virš pusė mi-
liono dalyvių pradeda šio isto
rinio įvykio paminėjimą. Lau
kiamas JAV-bių prezidento at
silankymas iš atostogų būstinės 
Colorado. 

Tie, kurio kenčia nuo STCNTJ. AT
VIRŲ ir SKAUDŽTI.T ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ti\ 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir 'skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
vpatybSs palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSOR1A-
S1S Taipgi pašalina peršė.iima ligos 
vadinamos ATHLKTIC'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir porpbsimj. 
tarpiršeiu. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstanė'ios, suskilusios odos dedir-
viniu, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Jis yra gera, gyduole nuo iš
viršinių odos ligų Lo-
gulo Ointment yr«. 
parduodamas po 7 5 
et., $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse^— 
Mil\vaukee, Wisc. Ga 
ry, lnd. ir Detroit, Mi 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order į: 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, UI. 

A. A-
WALTER P. MARTIN 

(Martiniais) 
Gyv. 27 Kast 112th St., Chi

cago. Illinois. • 
Mirė rūgs. 5 d., 1*64 m., 2 

vai. ryte, Bulaukęs 3 9 m. amž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Karolina (po tėvais 
Humblaite), brolis l'eter Mar
tin ir jo žmona L&retta ir jų 
šeima, 2 seserys Bernice, Va
lelio Žvirblis ir jos vyras An-
thony ir jų šeima, 2 tetos Ber
nice Brutas ir Sophie Bumblis 
ir jų šeimos, 2 dėdės Krank 
Bumblis Ir jo žmona Mmiica 
ir John Bumblis ir jų šeimos, 
giminės Anton I.ubis ir jo žmo
na Alice ir šeima ir kiti gimi
nės, draugą ibei pažįstami. 

Priklausė prie 9-to Vv'ard'o 
Liet. Demokratų Klubo ir bu
vo Amžinas Narys šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Miehi-
gan Ave. Laidotuvės ivyks ket
virtadienį, rūgs. 9 d. Iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydė
tas j Visų. šventų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Vo 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Sulindę: motina, bi*olis, se
serys, teto>, dėties ir visi kiti 
gimines. 

Laid. direkt. L. Bukauskas, 
tel. COmmodore 4-2228. 

inutiufljioiininmiiiaiiBimiiBBiiiiuiiuiiuDiiuiiiuuuuiuuMni 

GU2AUSKŲ 
BEVERLY HJLLS GJKLINYCIA 

Geriausios gėles del vestuvių, 
•manketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

6901 SO. WENTWORTII AVE. 
Telef.: ST 3-2454 ir 11U S-2224 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGICIŲ DAROME 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS I 

^redt \era 
AMD LOAN ASSOCIATION 

12202 W. CERMAK ROAD TEL. Vlrginia 7-7747 

"'","'"- ''"""'i" ŪMIU muiiiiiiuimi!Ll'i:i iiiini'Hnt 

-EU5 

Psalmynas psalmių 
knyga 

Vertimas lie*avių karbon — Dr 
į Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivvskupas M e t r o p o l i t a s . 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 
AL. STAN6IAUSKAS ir AL. LAPKUS 

Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furnaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimas 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor'* automa
tinius šalto oro vedintu vus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokejimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

1337 SO. LARAMIE ST. OLympic 2-6752 
CICERO 2-8492 

f i D R A U G E " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

TU IR II 
į knyga jaunuoliams. Parašyta Har-
jdy Schilgen, S. J. Išversta kun. 
!Ant. Bieliūno, S. J. Buvo išleista 
į Kaune 1932 m. ir iš to leidinio 
perspausdinta Čikagoje 1953 me
tais. Toje knygoje įdomiai kalba
ma apie jaunuolio santykius su 
mergaite. Nors ši knyga yra ski
riama berniukams, bet ji gali tik
ti ir mergaitėms pasiskaityti. Kai
na $2. Gaunama "Drauge", 2334 
So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. 

C3P-

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
fompany 

3914 West l l l t h Street 
Vienas blokas nuo kapinio. 

Didžiausias paminklams plano 
ĮnsMakt—> mieste 

Talei. CEdarcrest 3-6335 

t, 
DVTEJV METV MIRTIES 

SUKAKTUVĖS 

JUOZAPAS PETRAITIS 

Jau suCjo dveji metai, kai 
negailestinga mirties atskyrė! 1S 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą 
ir senelj. 

Netekome savo mylimo rūgs. 
6 d.. 1952. 

Nors laikas tęsiasi, bot mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. L,ai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną 
pasitraukimą iš mūsą tarpo, 
užprašome dvejas gedulingas 
šv. Mišias rūgs. 6 d., šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje, 6 v. 
ir 8 vai. ryto. 

Prašome visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Juozapo sie
lą. 

NiUiūclc žmoiia, dukterys, 
žentai Ir anūkai. 

1+1 
MARIJA - ELENA 

LA PINSK.\ 
Gyveno 3541 \V. T2nd St, 

— til. WAlbrook 5-4367. 

Mirė rūgs. 6 d.x 1954 m., I:« 
30 vai. r\te. sulaukusi 11 m. 

Gimė Chieagoje, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Agniete (po tevai.s Ma-
čiulionis). tėvas Jurgis, sesuo 
Mrs. Robertą Penksa, švogeris 
Joseph, trys broliai — Karo
lis. Pranoiškus ir Juozapas, 
inoeiutg Barbora Lapinski*n". 
ir daug dėdžių, tetų ir kitų gi
minių. 

Kūnas pašarvotas I«aekavi-
čiaus koplyčioje, 2424 \V. 69th 
S.t Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rūgs. 9 d. Iš koplyčios 9:3u \al. 
ryto bus atlydėta j i<t. Adriau 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: tėvai. KAM, šv<i-
geris. broliai, močiute, dėdes, 
tetos ir kiti gimine-. 

I^aid. direkt. S. I^ackaviez, 
tel. RKpublic 7-1213. 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
2424 W. 69th SI. 
2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

REpublic 71213 
Vlrginia 7-6672 
PUilman 5 1270 

ANTHONYB. PETKl'S 
LHDOTOVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 SO. SOth AVl 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

LHDOTOVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4505 07 South Hermifage Aven^e 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šsukitt 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westeni Ave. Air Ccnditioned koplyčia 
BEpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams \ieta 

Tl«m*. kurie gyTena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUV1T 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

lAmbalaiMq pa tarną rl- jįto+Hi M e s , u r i m e koplyčia*' 
y r a telkiamas ^ f i r ^ H ^ v i s o s e Chicago* tr| 

diena Ir n a k t J. Be.- VL Jjį Roselando dai-*« « 

kale ianklta * ^ ^ 9 9 ^ * ^ tnojans patar 
naujam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8S07 S. LTTCANICA AVE. Tel. YArds 7-4401 

PETRAS P. GURSKIS 
'«89 Wsst 18lh STREET TeL SEelej S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Eoosevelt Rosd TeL OLympic 2-5245 

POVILAS j . RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET Teiephone T Arde 7-1911 

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

JURGIS F. RUDMIN 
8819 & LITUANICA AVE. TeL V. 

JULIUS LIULEVItlUŠ 
,4348 S. CALIFORNIA AVE TeL LAfsyette 8-85721 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. T Arda 741781 

VASAITIS — IUTKŪS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO 60. ILL Tol. OLympic Z-1003 

X 
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J DIENRAŠTIS DfUŪGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
l l l I i I' ") I I Į •• 

Antradienis, rug33Jo 7, 1934 

i mus 
X Draugo radijas šiomis die

nomis susilaukė nemaža naujų 
plokštelių, kurių viena yra uni
kumas. Draugo radijo klausyto
jai kiekvieną vakarą išgirs tas 
nepaprastas plokšteles per ra
dijo stot j WOPA (1490 AM ir 
102 FM). 

X J. E. vysk. V. Rrizgys spa
lio mėn. pabaigoje žada vyxti i 
Kolumbiją, Pietų Amerikoje, 
kur vietiniai lietuviai ji kviečia 
dalyvauti savo ruošiamose 
šventėse. Ta pačia proga Eks
celencija, žinoma, aplankys jau 

X Lietuvio prekybos namu, 
Furniture Center, Inc., šėrinin-
kai turėjo savo narių susirinki
mą krautuves patalpose. Daly
vavo visi nariai. Susirinkimo 
pirmininku buvo išrinktas An
tanas Gintneris ir sekretoriumi 
Jonas Abraitis. Valdybos pra
nešimą padarė Br. Draugelis ir 
J. Lieponis. Pažymėtina, kad 
ir šių metų pirmasis pusmetis 
buvo geri mėnesiai prekyboje. 
Pasirodė neblogas baldų parda
vimas ir vasaros mėnesiais. 
Lietuviai, ypatingai naujai at
vykusieji, palaiko savo lietuviš
ką prekybą ir ją stipriai pare
mia. 

Paskutinis narių susi.inki-
mas nutarė įgalioti valdybą, 
kad ji rūpintųsi savo namų įsi
gijimu, lokius namus valdyba 
rado tinkamus ir nutarė mokėti 
60 tūkstančių dolerių. Tačiau 
visumos susirinkimas, aps^ars-

KARAMAKOJI CTMINf. KELIAUJA LAIVELIU 

antrukart ir Venecuelos lietu
vius, kurių yra laukiamas ir pa- tęs padėtį, nutare'nedidinti ak-
silgtas svečias. einj kapita'.ą ir laikinai savo na

mų nepirkti. Už tokį projektą 
X Jurgis Janusaitis, Pastmin- ^ ^ d u m a n a r i u D a b a r 

kų Sąjungos Centro Valdybos 

— Henrikas Kačinskas pak
viestas ir sutiko spalio mėn. 
dalyvauti Chicagoje vykstančia
me P. Vaičiūno "Naujųjų žmo
nių" pastatyme. Tai bus sukak
tuvinis pastatymas — dešimta.** 

fabrike uždarbio negalėjo nu-
mokėti kelionę abiem savo sū
nums. Jei kas norėtų sušelpti 
minėtąjį, berniuką, gali kreiptis 
į kunigą A. Sabaliauską, liet. 
saleziečių gimnazijos atstovą, 

iš eilės. Kačinskas vaidins gra- ' sekančiu adresu: 138 Reech St. 
f o rolę. Veikalą režisuoja St. I— Peterson 3, N. J. Jis dar 
Pilka. Kačinskas gyvena Brook-; šiais metais galėtų išvažiuoti 

i lyne. 
I 
i — K. Raltramaitk su žmona 
Flzabda sugrįžo į Elizabethą, 
i atostogų metu aplankę visą ei
lę lietuviškų kolonijų po visą 

siekti savo kilnaus tikslo. 

KOLUMBIJOJ 
— Pastate bažnyčią. Zipaqui-

1 plačią Ameriką. ra mieste neseniai atidaryta ka
tedra. Toji nepaprasta bažny-

— V. Civinskis, Terra leidyk- čia buvo iškilmingai pašventin-
los savininkas iš Chicagos, lan-1 ta požemyje — buvusiose drus-
kėsi rytiniuose krantuose, buvo kos kasyklose. Jų dailūs sta-

, ilgiau sustojęs New Yorke, Bo
stone ir k t. 

lagtitai lantastiškai puošia nau
jus Dievo Rūmus. Natūrali 

Graikijos karalius Povilas ir karaliene Frederiką su visa svita plaukia per Aegėjos jūrą, džiaugda
miesi vasaros saule, į Corfu vietovę, kuri matosi viršuj. llNS) 

skulptūra, tūkstančių darbinin-
— Vaclovas Sidzikauskas, Lie ' k u r a n k u padaryta, yra labai 

tuvių Laisves Komiteto pirmi- Į savotiška. Bažnyčios augštis — 
mnkas, išskrido į Torontą daly- 6 0 m c t r ų . Galima sau įsivaiz 
vauti lietuvių šventėje, kurioje 

X Jokūbas Stukas, "Lietuvos 
savo patalpų įsigijimo klausi- | atsiminimai" radijo vedėjas, 
mas svarstomas kitu pagrindi k u r i s transliuoja lietuvišką mu

ziką, žinias ir lietuviškojo gy
venimo aktualijas iš stoties 

ir tvarka 
X Aleksandras Gaška, agro 

nomas, baigęs Dotnuvos žemes j WVED New Yorke, ir Antanas 
ūkio akademiją, buvo agrono- Malakas, vyčių veikėjas iš Ne 

sekretorius, 726 W. 18 St., jau 
pradėjo rašyti paštininkų gy
venimo istoriją Lietuvoje, trem
tyje ir Amerikoje. Nutarus ne
leisti metraščio, tokios medžia
gos surinkimas ir aprašymas tu 
retų vertingos reikšmės, nes 
būtų apie dviejų šimtų pusla
pių didumo. Paštininkai prašo
mi prisidėti savo atsiminimais 
ir turimomis foto nuotraukomis 
prie minėtos paštininkų gy/e-1 Prieš metus su šeima atvyko praeitą ketvirtadienį su pažą 
nimo istorinės medžiagos sura- ' į Ameriką. Dabar jisai dirba 
šymo ir tinkamo paštininkų gy-1 braižytoju vienoje įmonėje 
venimo atvaizdavimo. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

mu Malė tuose, Utenoje ir Ze 
mėlyje, Šiaulių apskrityje. Ji
sai kartu buvo ir žemes ūkio 
mokyklos- vedajas. Tremties 

— Balfo 72 skyrius Brockto-
ne, Mass., skelbia rugsėjo mė
nesį Balfo vajaus mėnesiu 
Brocktone ir jo apylinkėse. Į šj 

kalbos apie Lietuvos laisvės 

ITALIJOJ 

duoti koks ten galingas rezo
nansas! Šią bažnyčią lanko ir 
lietuviai. 

— Komunistų partija bus už
daryta. Steigiamojo Kongreso 
dienotvarkėn įtrauktas komuni-— Nėra pinigų kelionei. Rug 

- J. E. vyskupo V. Brizgio j PJūčio pabaigoje į lietuvių sa-1 stų partijos uždarymo klausi 
kalba statomos Nekalto Prasi- j leziečių gimnaziją Italijoje at-1 m a s . 
dėjimo vienuolyne Putnam, j vyko pirmieji lietuviai mokiniai I 
koplyčios rėmimo reikalu buvo 
perduota per Laisvės Varpą. 
Naujosios Anglijos lietuvių kul wark, N. J., lankėsi Chicagoje, 

atvykę iš Lietuvos Vyčių seimo. 
Šie svečiai aplankė visas lietu
viškas įstaigas ir matėsi su j dienomis, aukų rinkimas auky Į ^S^TuWįkM£cM€ 

jo 

X Antanas Gintneris, šiemet 
turėdamas daugiau laisvo lai
ko, užrašė daug vertingos tau-

dienas praleido Vokietijoje, j daugelį prietelių. Jie išvyko | lapais ir kreipimasis aukų rei- m e i l ė lietuviui, susirūpinimas j 
kalu laiškais. Tuo būdu bus tu- lietuviškumu ir tolerancija. Ge-
daryta proga visiems prisidėti • r a i j k a d š i o j i p r o g r a m a tokiua 
prie paskelbto vajaus. Kas ne- d a l k u s p e r d u o d a atkreipdama 

du, kad kitą kartą ilgiau pasi
liks Chicagoje. 

X Lietuvių Profesorių Drau
gijos Amerikoje metinis suva-

į jo iždą 100 dol. Taip pat suva
žiavimas įgaliojo draugijos val-

Kaip Lietuvoje, taip ir čia, jau 
priklauso daugeliui organizaci
jų. Jisai noriai dalyvauja irjžiavimas Chicagoje rugp. 27 d., 
ekonominio pobūdžio sąjūdžiuo-1 n o r § d a m a s paremti Lituanisti-

tosakos dalykų! Jam ° pavyko se> k a i P s e n a s kooperatininkas j k o g I n s t i t u t ą , nutarė įstoti nuo-
rasti žmonių, kurie pasakojo i r energingas veikėjas. Dabar k t i n i u i n s t i t u t o n a r i u , įnešant 
savo atsiminimus > ir dainavo 'J iEai priklauso lietuvių preky-
senoviškas dainas. Dauguma jų b o s namuose, Furniture Center, 
buvo iš Sintautų apylinkės, ku- I n c , kaip vienas iš steigėjų, j d y b ą p a s kelb t i spaudoje rezo 
rios buvo vartojamos kaimo Vienerius metus buvo pirminin- \iuc[fef remiančią instituto veik-
jaunimo prieš 60 metų. Tik vie- ku, o šiemet yra valdybos nariu. , J ą į kreipiančią visuomenės dė-
na Antanina Vasiukevičiūtė- Į Jo sūnus ir duktė, kaip studen- m e s į į Lituanistikos Instituto 
Dėdinaitė, kilusi iš Vaftiekupių j tai, labai aktyviai reiškiasi Li-
kaimo, šakių apskrities, padai- tuanicos sporto komandoje ir 
navo apie 30 tautinių liaudies kitose studentų organizacijose. 
dainų ir yra suteikusi kitos isto I x y i s u šventųjų parapijos 
rinės medžiagos iš suvalkiečių k a t a l i k ų patogumui yra užsaky-
gyvenimo ir papročių. t į 6 a u t o b u s a i s norintiems v .• 

iš Pietų Amerikos, Venecuelos. 
Malkauskas, Mikšys, Kvedaras! NAUJOJOJ ZELANDIJOJ 
ir Petruševičius. Iš Venecuelos j , _ Minėjo sukakt's. Aucklan-

vąjų įeina buvusi rinkliava gat-j t ū r i n ę r a d i j o p r o g r a m ą . K a l b a į Italiją laivu juos palydėjo Ca- 'de liepos 25 d. buvo ' paminėta 
vese dėžutėmis rugsėjo 3 - 41 b ū d i n g a g i l i o m i s m i n t i m i s i r l i e . 

galės įsijungti į viešąją rinklia- savo klausytojų dėmesį į įvai-

- Ona Baltnišaitiene-Rikli- žiuoti rugsėjo 8 d. į Soldier 
kyte, knygnsše iš K. Naumies- Field, kur įvyks tą vakarą iškil-
čio jau šiemet atšventė savo K mingos pamaldos, dalyvaujant 
metų gyvenimo sukaktį. Tačiau 
ji jaučiasi sveika ir labai mėg
sta knygas ir laikraščius. Kiek
vieną "Draugo" numerį perskai 
to ištisai. Ji yra garsaus knyg
nešio Antanėlio žmona, kuris 
4 metus mirė Vokietijoje. Da
bar ji pasakoja savo praeities 
atsiminimus ir papildo medžia
gą apie dr. V. Kudirkos gyveni-

kardinolui ir tūkstančiams Chi-
sagos ir apylinkių katalikų. Bi
le tus reikalinga įsigyti iš anks
to. Biletai yra platinami per 
organizacijų atstovus ir prie 
bažnyčios. 

X Praurimė Krasauskaite, 
Alice Stephens dainavimo stu
dijos mokinė, praeitą sekmadie
nį labai puikiai dainavo Morris 

moralinį bei materialinį rėmi
mą. 

vą, tas vajų rems pagal aukų j r i u s i i e t u v i škus reikalus. Pro* 
lapą ar laišku pasiunčiama au- į r a m o s nešališkumas 
ka. Vajui vadovauja skyriaus 
valdyba, kurią sudaro: pirmi
ninkas — J. Samsonas, vicep:r-
mininkė — E. Eikinienė, sekre
torius — St. Reivydas, iždinin
kas — M. Gofensas, direktorius 
— Alb. Baškauskenė, St. Gofen 
sienė ir K. Plonys. Valdyba 
kreipėsi į visas lietuviškas įstai
gas, prašydama talkos ir para-

įr noras 
remti kiekvieną lietuvišką už
simojimą yra jos pasisekimo ir 
popularumo paslaptis. Jos ve
dėju yra užgrūdintas Vilniaus 
krašto lietuvių veikėjas ir trem 
ties uolus darbuotojas P. Višči
nis. 

—Tremtinių Komitetas Brock 
tone, Mass., rodo daug susirū-

racas arkivyskupo brolėnas, sa-! spaudos atgavimo 50 metų ir 
lezietis kun. dr. Rosario Castil- iviiko 10 metų sukaktis. Z. Pie-
Io, kuris išvyko profesoriauti Šimaitė, Amerikos lietuvaitė, at-
rudenį iš Torino į Romą perkel-. vykusi iš JAV, skaitė paskaitą 
tame saleziečių kongregacijos : apie lietuviškąją spaudą ir jos 
universitete. vargus. J. Pečiulaitis kalbėjo 

Dėl lėšų stokos kelionei ne- apie Vliko dešimtmečio veiklą, 
galėjo išvykti kartu su savo N. Zelandijos krašto valdybai 
vyresniuoju broliu Algirdu ir j pirmininkauja Č. Liutikas. 
Vladas Malkauskas, kuris bu- I 
vo pats pirmutinis norėjęs ten 
vykti ir mokytis. Brolių Malkau 
skų motina iš mažo tekstilės 

X Kazys Pakeltas, 4355 S. 1 reikalų atjautimo, duodama lei 
Campbell Ave., nusipirko na-idimą viešai rinkliavai. Jei lietu 

mos vajaus reikalu. Miesto ad-( pmimo tais tremtiniais, kurie 
ministracija parodė daug mūsų j atsiduria sunkioje materialinėje 

padėtyje dėl ligos ar kitų prie-

y y . y ^ ! ^ u r i | B . Sachs televizijos programo 
je. Ji išpildė ariją iš op. "Ma-
dame Butterfly". Visi lietuviai 

jau buvo užrašyta iš Antanėlio. 

X Lietuvių Paštininkų Sąjun
gos Centro Vaidyba Chicagoje prašomi iki trečiadienio vidur-

mus. Tai jų penkerių metų dar
bo rezultatas. Abudu su žmo
na dirbo ir taupė. Dabar jau 
gali lengviau gyventi ir 'tvar
kytis. Lietuvoje ir Vokietijoje 
jis buvo gimnazijos mokyto
jas. 

X Muzikas Antanas Nakas 
sugrįžo iš atostogų ir savo dar
bą fortepiono muzikos studi
joje su visais mokiniais pradės 
rugsėjo 7 d. 

Norintieji lankyti šią studiją 
prašomi paskambinti telefonu 
YA 7-2490 nuo 9 vai. ryto iki 
7 vai. vak. 

» i 

X Antanas Kareiva iš Rio 
Hondo, Texas, buvęs senas chi-

viškos įstaigos ir įtakingi asme
nys neliks vajui abejingi, t a 
šioje vietovėje bus gražiai pa
minėtas Balfo dešimtmetis. 

—- Petras ir Marija Jarai iš 
Nonvood, Mass., savo šeimos 
tradicinėj šventėj birželio 29 d. 
susilaukė sūnaus, kuris šiomis 
dienomis buvo pakrikštytas AI-
gimanto-Povilo vardais. Krikš
tatėviais buvo Adelė Monkiene 
ir Justinas Plaušinaitis iš Brock 
ton, Mass., o Krikšto sakramen
tą suteikė kun. A. Vainauskas 
iš Nashua, N. H. 

— Juozas Ginkus, Didžiojo 
New. Yorko visuomenininkas, jo 
65 metų amžiaus sukakties pro-

žasčių. Tokiais atvejais renka
mos aukos nelaimės ištiktajam 
Šiemet jau antrą kartą tokios 
aukos renkamos tremtinių tar
pe. Pirmuoju atveju jos buvo 
r e ika l i ngos la ido tuv ių i š l a i d o m s ! visuomet Sis literatūros veikalas 
padengti mirusios tremtinės, KU , PUOŠ *&** NbUottką ir jo nepakeisite 

, _ . . . . . . . i jokiomis knygomis. n neturėjo jokių giminių ir san-; 
Tuo reikalaukite pas visus knygų 

Tikrai jūsų pasaulio literatūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jus neper-
ekaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romaną. 

NUSIKALTIMAS IR 

BAUSMĖ 
Jau pasirodė knygų rinkoje visos 

6 dalys, 3 knygose, kaina visų knvgų I 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja Šiurpią žmo
gaus tragedija. Silpnas doroves jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 
meiles ilgesys ir pasiaukojimas. 

iiihts vidinio žmogaus pimis ir ne-
(ilstantis sažinčs šauksmas jums at- į 
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa 
slaptis. 

Pigųjį knygų .mėnesį nuo rug
sėjo 1 iki 30 d. paskelbė leidyk
la Gabija. Per šį mėnesį, knygas 
išrašant tiesiog iš leidyklos, jos 
gaunamos su 25 r r iki 70% nuo
laida. Atpigintų knygų sąrašas 
gaunamas leidykloje, parašius 
šiuo adresu: Gabijr., 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

- -rj^„ Icagietis veikėjas, atvyko pas , 
nutarė kreiptis j visus buvusius diemo jmesti atviruką uz Prau- r - » £ ^ ^ * Kareivą 4644 S a b u s P agerbtas Baltic Free 
paštininkus, kad jie aktyviau rime, parašant, kad balsuojate i ^ ^ '• . ^ i e ' d o m House patalpose rugsėjo ( 
paremtų paštininkų savišalpos už jos puikų dainavimą, Morris 

taupų. Paskutiniu atveju jos ren 
karnos jau kelintą kartą sunkiai 
susirgusiai A. Žideikienei. Dau
gumą tremtinių tokį aukų r.n-
kimą remia ir duosniai aukoja. 
Kasmet tremtinių komitetas to 
kių aukų surenka ir išdalina 
virš 500 dol. Tai gražus solida
rumo ir artimo nelaimes atjau
timo pavyzdys. 

— Rudzitas Aloyzas, penk. 
metai gyvenąs Elizabeth, N. J., 
uoliai dalyvauja daugelyje ka
talikiškų organizacijų ir pasta-

platintojus arba adresuokite: 

D R A D G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL, 

Ger iaus ia dovana a tminč ia i 

M A L D A K N Y G E 

"JAUNUOUU MALDOS" 
Kurią paruoši 

Kun. P . KirveJai t is 
Kaina: $1.50 ir $2.50 

Užsakymus tu pinigais liyskite 

"DMUGAS" 
23S4 S. OAKLEY AVENUE 

Chicago 8. Htinoii 

fondą, kurio lėšomis yra šelpia- B. Sachs, 6638 So. Halsted St 
mi paštininkai, pasilikę Vokieti- j x v i n c c n t e s P e 0 c u s > 9 2 6 W . 
joje. šiemet jų šelpimas J * * ' ^ S t . tavo sunkiai susirgęs 
k,ek sumažėjęs, nes daugelis fl u ž d egimu ir gulėjo šv. 
pastininkų dar ne.spilaė savo K ž i a u s ]igonme. .g įUo metu 

savaitę laiko, draugai ir pažįs- 1 8 d- rengiamame susirinkime. | ruoju metu sa"o gyvenamoj 
tami gali jam skambinti BI. 7 
9590. 

ALTS 1 skyrius tame pagerbi- j apylinkėje organizuoja liet. ša
me dalyvauti yra pakvietęs vi-! leziečių gimnazijai rėmėjų bū

relį. są eilę D. New Yorko organi 
X Dr. VI. Lelevičius atvyko I zacijų 

pirmą kartą Chicagon iš Ro-
pareigos ir neatsiuntė jmokėji-1 — ^ n a " m u o s e ; ^ J ^ " ^ . chesterio, N. Y. Jis ten dirba 

> apskrities ligoninėje. Chicagoje mo mokesčio. Manoma, kad da- L e o n o p e t k a u g t § y a s J o ž m o n a 

bar paštininkai atsimins savo 
kolegas ir juos sušelps savo au
komis per savišalpos fondą. Pi
nigus siųsti: J. Janušaitis, 726 
W. 18 S t , Chicago 16, 111. 

X Roselando Balfo 57 skyr. 
išvyka j Labdarių ūk j rugpjūčio 
29 d. pasižymėjo gražiu solida
rumu. Dalyvavo beveik visi tos 
apylinkės tremtiniai ir būrys 
senesnios kartos lietuvių. Lab
dariai pavaišino rūgusiu pienu, 
kugeliu, kopūstais ir dešromis. 

Stella ir jis pats yra nuoširdūs 
katalikiškųjų organizacijų rė
mėjai. 

X Kun. Jonas švagždys, Nu-
kryžiotojo Jėzaus Seserų vie
nuolyno kapelionas Brockton, 
Mass., lankosi Chicagoje, kur 
turi daug pažįstamų. Marąuette raščiui prisiuntė 5 dol. auką. 
Parke gyvena jo du broliai. Jis 
dalyvavo ir Ateitininkų Kon
grese ir nuolatos rūpinasi lie
tuviškais reikalais. 

turi pusseserę M. Liulevičienę, 
pusbro l į K r o s n i ū n ą ir d a u g pa 
ž į s t amų . 

X J. Rimašauskas, šiuo me
tu gyvenąs 7135 So. Ashland 
Ave., uoliai dirbąs svarbų lietu
vių tautos darbą, mūsų dien-

X Doiores Krukaitė ir dr. 
X Kun. B. Sugintas jau bai- Antanas Batinas įstojo į bendrą 

gė pavaduoti poilsin išvykusius 
kunigus Clevelande. Grįžta Chi
cagon vėl žada įsijungti į šalpos 

X Genovaitės ir Antano Pes-
kių sūnus praeitą sekmadienį 
pakrikštytas Lino-Marijaus var
dais. Krikšto tėvais buvo Alice 
Stephens ir Antanas Phillips. 

— Dr. J. Kazickas, New Yor-
— Dirba italų parapijoje, j k e veikiančios lietuvių firmos 

Kun. Juozas Stašaitis, salezie- j « N e r i s " dalininkas, praeitą sa 
tis, jau aštuoni metai dirba v a i t g a l j s u g r j ž o i š tarnybinės 
N e w Y o r k o saleziečių M a r i j o s k e i į 0 n e s po E u r o p ą . 
Krikščionių Pagalbos italų pa
rapijoje ir yra pagarsėjęs kaip 
sumanus organizatorius parapi
jos naudai ruošiamų parengi
mų. 

— V. Krėves vieną paskuti
niųjų kalbų perdavė Laisvės 
Varpo radijo programa. Kiaušy ||=E 
tojai džiaugėsi, kad turėjo pro 
gos išgirsti didžiojo mūsų rašy 
tojo žodį. 

D R A U G O R A D l J A S 

o 
p 
A 

5 KARTUS SAVAITĖJE NUO 8:30 V. V. 

Per radijo STOTĮ WOPA (1490 AM — 102.3 FM) 

Politines Žinios 
Chicagos Žinios 
Religine Valanda 
Lietuviška Muzika 

Filmų Apžvalga 
Sporto Kronika 
Politine Apžvalga 
Kultūrine Kronika 

KLAUSYKITE DRAUGO RADIJĄ 
Atsukite radiją į stotį WOPA (1490 AM ir 102.3 FM 

Kas vakarą 8:30 iki 9 vai. vakaro 

H A r k i v y s k u p a s 
H J u r g i s M a t u l a i t i s 
H M a t u l e v i č i u s 

U Ž R A Š A I 

X Vincas Jasas, Lietuvoje 
buvęs tarnautojas, prisidėjo 

ratelių organizavimą ir jų tvar
kymą. 

šeimyninį gyvenimą. Vestuvės 
įvyko Nek. Pr. Švč. P. Marijos. 
bažnyčioje, Brighton Parke .«f n e ^ t u v l į j *V^ho* n a m ų 

xr .v. . , T , , kaip serminkąs. 
Vaisęs jvyko Krukų namuose. 
Jaunavedžiai išvyko į Meksiką. X Kun. B. Sugintas, 119 E. 

115 St., Chicago 28, 111., "Drau 
go" išlaikymui paaukavo 5 dol.% 

X Vilius Prancūzevičius, 2532 
W. 46 St., atsiuntė "Draugo" 
dienraščiui 5 dol. auką. 

=E Leidinio pelnas skiriamas Arkivysk 
M Jurgio beatifikacijos bylai. 
H KAINA $ 2.50 

I DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave. 
= Chicago 8, Illinois 

ŠventyJŲ sielose mes pamatome 
patį Dieve. 

Mes kasdien matome daug neįprastų {vy
kių gamtoje, bet stebuklai, kurie atsitinka 
paslaptingiausiose dorų žmonių galiose iš
kyla augščiau už visus Apvaizdos veikalus 
gamtoje. 
Vien tik žmoniškomis akimis imant, but 
įdomu pažinti, kokią išvaizdą įgauna žmo

gaus gyvenimas, kai jis stengiasi įvykdyti 


