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TURKAI SMARKIAI SUSIKIRTO SU 
Nauja bolševikų ofenzyva prieš 

antikomunistus Vakaruose 
Italijoje, kaip Tarptautinis Komitetas Krikščioniškajai Kul

tūrai Ginti praneša, per apsirikimą esą sužinota apie dokumentą, 
kuriame yra kalbama apie „Sniego" akciją. Mus Įdomauja šios 
akcijos „itališkasis" varijantas. 

Pagal šį planą komunistų už
davinys būsiąs sau palankiai nu
teikti demokratines partijas ir 
s|>audą. Tuo būdu komunistai 
šiuo planu iš esmės neorganizuo
ja jokio sąmokslo, pogrindžio ar 
kitokios slaptos veiklos. Jie tik 
keičia taktiką. Kadangi jiems iki 
šiol nepavyko, nežiūrint didelių 
išlaidų, net Italijoje pasiekti žy
mesnių laimėjimų, veikiant atvi
rai, komunistų vardu, tai dabar 
norima savo veiklą labiau užmas
kuoti : veikti ne patiems, bet jieš-
koti asmenis, kuriuos galima bū
tų nuteikti sau palankiai ir per 
juos siekti savo tikslų. Ypač di
delis dėmesys, anot minėto ko
miteto, būsiąs skiriamas nacio
nalistinėms grupėms ir neofašis-
tams. 

5-tas internacionalas 
Ketinama taip pat mėginti 

steigti 5-tą internacionalą. Tuo 
tikslu esą Rumunijoje ir Cekoslo 
vakijoje paleidžiami iš kalėjimo 
kai kurie socialdemokratai. Ma
noma, kad atsižvelgiant į V. Eu
ropos socialdemokratų imunite
tą panašaus pobūdžio komunistų 
manevrams pastarieji mėginsią 
šį internacionalą steigti, savųjų, 
iki šiol kalėjimuose laikomų, so
cialdemokratų pagalba. 

Panašios žinios gaunamos ir iš 
kitur. VFF (Volksbund fuer 
Frieden u. Freiheit — antikomu
nistinė organizacija V. Vokieti
joje) praneša, kad Maskvos įsa
kymu Vokietijoje rytų zona pra
dėjo didelę akciją, vedamą šū
kiu: „Jie trukdo taikai". Akcijai 
yra skirta virš 2 milionų DM. 

Apie šią akciją plačiai paskel
bė specialus „Deutsche National 
Zeitung" numeris. Šio laikraščio 
leidėjas ir redaktorius R. Steidl 
plačiai aprašo, kaip jis pats gau
davęs pinigus iš Rytų vien už tai, 
kad redagavęs laikraštį, esantį 
opozicijoje Bonnos užimtai gin
klavimosi klausimu linijai. Ypa
tingą dėmesį bolševikai skiria, 
anot Steidl, vad. „tautinėms jė
goms", „nepatenkintiems elemen 
tams" ir buvusiem karininkam, 
stengdamiesi juos įjungti į „tau
tinį frontą". Jiems esą svarbu 
surasti žmones, 'kurie vestų so
vietams palankią, bet nuo jų ideo 
logijos nepriklausomą opoziciją. 
Ši opozicija turėtų pasisakyti už 
„buržuaziniai - kapitalistinį pa
saulį, tačiau sudaryti griežtą 
frontą prieš imperialistines ten
dencijas V. Vokietijoj". 

Bolševikų siekimas esąs „ne
komunistinio pasaulio išskobini-
mas nekomunistų pagalba". 

Nauja komunistų taktika 
Šios žinios atskleidžia1 sovie

tų pradėtą visais frontais ofen
zyvą. Emigrantų tarpe varoma 
„Už grįžimą į tėvynę", V. Vokie
tijoje „Jie trukdo taikai", Itali
joje „Sniego" ir pan. varomos 
akcijos rodo, kad visi šie planai 
yra diriguojami vieno centro. 

Atrodo, kad Maskva, ruošda
masi „taikiai koegzistencijai" 
stengiasi savo tikslų siekti ne 
atvirai per komunistų partijas, 
bet „penktų kolonų" kitų partijų 
viduje pagalba. 

Vieno kitais nepasitikėjimo sė
jimas, demoralizaciją, infiltraci
ją ir pan. bus'priemonės, kurios 
charakterizuos dabar praside
dančio laikotarpio komunistų 
taktiką. 

Sudužo didžiulis 
lėktuvas 

ALBUQUERQUE, N. M., rug
sėjo 6. — Didžiulis C-124 Globe-
master lėktuvas su 60 kariais 
šiandien sudužo pakildamas iš 
aerodromo. Vienas vyras žuvo, 
kitas sunkiai sužeistas, o kiti 67 
kariai su mažais sužeidimais pa
spruko iš degančio lėktuvo. Ne
laimė įvyko Kirtland oro bazėje. 

Atsake kritikams 
PARYŽIUS, rūgs. 7. — Jung

tinių Amerikos Valstybių agri
kultūros sekretorius Benson at
sakė užsieniečiams, kritikuojan
tiems Amerikos žemės ūkio poli
tiką. Benson dalyvauja Ameri
kos agrikultūros atstovų konfe
rencijoje Paryžiuje. Jis pareiškė, 
jog JAV nepils savo ūkio atsar
gų į pasaulinę rinką. 

Pažadėjo apsaugą 
ĘEN GUERIR, Morokas, rūgs. 

7. — Amerikos strateginė oro 
bazė Ben Guerire, Moroke, gaus 
apsaugą nuo vietinių gyventojų 
užpuolimų. Prancūzai atsiuntė 
batalioną pėstininkų į Marrake-
chą, 40 mylios rytuose nuo ba
zės. 

išsiveržė Turkų pyktis išsiveržė prieš -
.graikus Istanbulo mieste 

Dešimt tūkstančių jaunų tarkų sakele riaušes. Graiko 
krautuves nukentėjo. Bažnyčia padegta. 

ISTANBULAS, Turkija, nigs. 6. — Prieš graikus šią naktj 
kilo riaušes Istanbule. Graikija ir Turkija ginčijasi dėl Cypro salos 
ateities. 

Mexico City smarkiai nukentėjo nuo potvynio. Apie 20,000 šeimų iš neturtingijjij apylinkės turėjo 
savo namus. Du vaikai paskendo, daug kitų asmenų dingo. 

palikti 
(INS) 

Gino Prato (kairėje), laimėjęs 
$32,000 televizijos klausimų progra
moje, iš New Yorko nuvyko į Itali
ją aplankyti savo 92 metų amžiaus 
tdfą, kurio ilgai nėra matęs. Sūnus 
bučiuoja tėvą. (INS) 

Širdies smūgis 
MADRIDAS, rūgs. 7. — Lt. 

gen. Carlos Asensio, 59 metų, Is
panijos generalinio štabo virši
ninkas, sunkiai susirgo. Jį ištiko 
širdies smūgis. 

Į Sov. Rusija 
LONDONAS, rūgs. 7. — Bri

tai pasiųs ūkininkų delegaciją i 
Sov. Rusiją rugsėjo 27 d. Britų 
ūkininkų delegacija ten išbus dvi 
savaites. 

Dublinas šaltai sutiko 
Sovietų Rusijos šypseną 

Airiai neįsileido sovietą diplomato 

LONDONAS, rūgs. 7. — Sovietų Sąjunga, per savo ambasadą 
Londone, nukreipė koketišką šypseną į Dubliną. Sov. Rusija nori 
diplomatinių santykių su Airija, kuri 1921 m. tapo nepriklausoma. 

Tačiau airių respublikos vy
riausybė labai šaltai pažiūrėjo į 
sovietų šypseną. 

Airiai atsisakė suteikti vizą 
Sov. Rusijos ambasados Londo
ne pareigūnui, kuris pasisiūlė ap
lankyti Dubliną, kad ten susiti
kus su politiniais vadais, versli
ninkais, laikraštininkais, artis
tais ir intelektualais. 

Dublino laikraščio „Irish Ti
mes" korespondentas praneša, 
jog sovietų diplomatas „ypač no
rėjęs" pasikalbėti su katalikų ku
nigais. 

Dubliną norėjo aplankyti Ge-
orgi Zhivotovsky, Sov. Sąjungos 
ambasados Londone pirmas sek
retorius. Į Dubliną jam nepavy
ko patekti. Dabar jis atlieka an
trą misiją: apsvarsto smulkme
nas, kaip bus kitais metais Lon
done priimtas Sov. Rusijos prem
jeras Bulgaąįnas ir komunistų 
partijos vadas Nikita Kruščevas. 

Airijos augštieji pareigūnai 
pranešė, kad Sov. Rusijos parei
gūnui buvo atsakyta viza įva
žiuoti į Airiją. Tai turbūt pir
mas įvykis, kad Sovietų Rusijos 
vyriausybė paprašė Airijos vizos 
savo oficialiam atstovui. 

Sovietų pastangos užmegzti 
diplomatinius ir prekybinius san 
tykius su Airija, ar nebus tik 
Kremliaus naujos šypsenų poli
tikos tęsinys. Vakariečiai diplo
matai mano, kad Sov. Rusija 
savo šypseną parodys ir Ispani
jai, jei dar neparodė, norėdama 
užmegzti diplomatinius ir pre
kybinius santykius. 

Potvynis išvijo 
30,000 asmenų 

MEXICO CK%t rūgs. 6. — 
Potvynis nusiaubė Meksikos sos
tinę. Ypač nukentėjo šiaurinė ir 
rytinė miesto apylinkė. Darbinin 
kų apgyventoje miesto dalyje 
daugiau 30,000 asmenų išbėgo iš 
savo namų, kurie tebėra apsemti 
vandens. 

Jei atnaujins 
WASfflNGTON, nigs. 7. — 

Autoratatyviai šaltiniai pareiš
kė šiandieną, kad Jungtinės Ame 

Raudonoji Kinija 
dvylika amerikiečių 

paleidžia 
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 6. 

— Raud. Kinija netikėtai šian
dien paskelbė, kad ji paleidžia 
12 sulaikytų amerikiečių civilių. 
Dvylika amerikiečių paleidžiama 
po penkių savaičių pasitarimo 
Genevoje. 

Wang Ping - nan, Peipingo am 
basadorius Lenkijai, apie tai pra 
nešė 13-tame pasitarime su John-
sonu, Amerikos ambasadoriumi 
Čekoslovakijai. Wang pareiškė, 
jog devyni amerikiečiai, įskai
tant keturias moteris ir dvi jau
nas mergaites, yra laisvi ir gali 
išvykti iš Kinijos, o kiti t rys 
galės vėliau apleisti Kiniją. 

Praktine politika 
WASfflNGTON, rūgs. 6. 

Respublikonų vadai šiandien ati 
darė praktiškų politikų mokyk 

Dešimts tūkstančių jaunų tur
kų siautė mieste: daužė graikų 
krautuvių langus, ardė krautuvių 
vidų ir vartė automobilius. 

Nukentėjusių yra. Vienas grai 
kas darbininkas buvo perdurtas. 
Iš kitų asmenų veidų tekėjo krau 
jas. Neoficialiai teigiama, jog 
300 asmenų sužeista riaušėse. 

Riaušės kilo po to, kai dinami
tas sprogo netoli Turkijos kon
sulato Solonike, graikų mieste. 

Minia siautė miesto gatvėse. 
Armijos štabas iškvietė vieną di
viziją pėstininkų, ginkluotą bri
gadą ir marinų vienetus malšinti 
riauišninkų. 

Minia bandė padegti vieną di
delę ortodoksų graikų bažnyčią, 
bet pasikėsinto jus nuo bažnyčios 
nuvijo policija ir ugniagesiai. 

Turkai susierzino, kai gavo 
žinių Istanbule, jog jų mirusio 
Kernai Ataturko gimtinė Soloni
ke buvo sužalota, išsprogdinus 
dinamitą. Ataturkas yra turkų 
respublikos tėvas i r pirmas jos 
prezidentas. Jis yra Turkijos he
rojus. 

Krautuvių savininkai nesiprie 
šino riaušininkams, kurių skai
čius buvo daug didesnis negu po
licijos. 

rikos Valstybės baigs karinę ir lą, kurios tikslas pagelbėti, pre-
ekonominę pagalbą Jugoslavijai,' zidentui Eisenhoweriui laimėti 
jei diktatorius Tito atnaujins ko
munistų partijos ir karinius ry
šius su Sovietų Sąjunga. 

Švenčia sukaktį 
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

rūgs. 1. — Brazilija švenčia 133-
čią nepriklausomybės sukaktį. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Kalifornijoje jau aštuntą dieną siaučia karščiai. Dėl tų 

karščių 75 asmenys mirė. 
— Indijos premjeras Nehru pareiškė, jog jis netoleruos „por

tugalų pasilikimą Goa kolonijoje". Indija dės visas pastangas, kad 
galėtų kontroliuoti Goa. 

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris išvyko į Maskvą 
tartis su Sov. Rusijos vadais įvairiais Vokietijos klausimais. 

— Vakar nebuvo susikirtimų tarp egiptiečių ir izraelitų prie 
Gazos rubežiaus. 

— Žaibas Japonijoje užmušė du amerikiečius karius ir lJfO 
karių apdegino manevrų metu. 

— Joe Holt (R., Cal.), JAV kongresmanas, vakar pareiškė, 
jog Sov. Rusijos karininkas grasino jį nušauti, kai jis keliavo Mas
kvos priemiestyje. Rusijos armijos leitenantas įrėmė į kongres-
maną ginklą, kai jis bandė nufotografuoti mokyklą ir bažnyčią. 
Holt dvi ir pusė savaitės lankėsi Sov* Rusijoje. 

1956 m. rinkimuose. 
Respublikonų vadai atidarė ke 

tūrių dienų kursą, kur bus per
žiūrėta rinkiminės kampanijos 
technika ir metodai, kad sustip
rinus partinę organizaciją. 

Tūkstančiai kitų gyventojų iš
bėgo, į gatves, o kiti stebėjo iš 
langų, kai vyko siaubas prie krau 
tuvių ir kitų vietų. 

Policijos automobiliai iš vie-
•nos miesto dalies bėgiojo į mies
to kitą dalį, bandant numalšinti 
įsikarščiavusią minią. 

Solonike konsulato kieme spro 
go dinamitas. Nė vienas nebuvo 
sužeistas, bet konsulato ir kai
myninių namų langai išbyrėjo. 

Sprogimas įvyko, kai padidėjo 
graikų politiniuose sluogsniuose 
neramumas dėl Turkijos užsie
nio reikalų ministerio Fatin Rūs
tu Zorlu pareiškimo Londone, 

Pasitarimai su 
buvusiu sultonu 

ANTSIRABE, Madagaskaras, 
rūgs. 6. — Buvęs Moroko sulto
nas Ben Youssef, pronacionalis-

kur Britanija, Graikija ir Turki
ja tariasi dėl Cypro 3alos atei
ties. 

Zorlu pasakė, jog graikai turi 
vengti terorizmo Cypro saloje, 
„jei jie nori taikos su Turkija ir 
Britanija". Jis pareiškė, jog agi
tacija prieš britų valdžią saloje 
„yra teroristų darbas, iš kurių 
dauguma atvyko iš Graikijos". 

Padegė konsulatą 

ATEINU, nigs. 6. — Užsienic 
reikalų ministerijos pranešėjai 
šiandien paskelbė, jog įpykusi 
turkų minia padegė graikų kon
sulatą Smyrnoje, Turkijoje. Taip 
pat pranešama, jog viena graikų 
bažnyčia padegta. 

Graikų konsulas ir jo žmona 
išbėgo iš konsulato, bet, pakeliui 
į gen. Pipiliangos, graikų karinio 
atstovo, namą, jie minios buvo 
atpažinti ir jie priebėgą rado kai 
myniniame name. 

Turkija paskelbė karo stovį Is
tanbulo ir Izmir uostuose. 

• 
J ieško ginklų 

NICOSIA, Cypras, rūgs. 6. — 
i Daugiau 1,000 britų karių šian
dien apsupo Strovolos miestelį Ir 
jieškojo paslėptų ginklų. Nicosia 
miestelis tapo priešbritišfcos v e * 
los centrą. Iš Maltos 630 mari
nai vyksta į Cypro salą. Ir lėk-
tušnešys Ocean išvyksta penkta
dieni į neramią salą. 

Kaltina komunistus 

ISTANBULAS, Turkija, nigs. 
1. — Baisios riaušės prieš grai
kus nusiaubė Istanbulą ir Izmirą. 
Turkijos didžiausius miestus. 
Riaušininkai sunaikino ar suža
lojo nuosavybių už milionus do
lerių. 

Komunikatas, išleistas Anka
roje, sako, jog Istanbulas ir visa 
Turkija buvo „komunistų sąmok 
slo objektu", kad sukėlus krašU 
neramumus. 

Žinios is visur 
Prieš mažinime 

TOLEDO, Ohio, rugB. 7. Buv. 
prezidentas Trumanas pasisakė 

tas, šiandien tarėsi su trimis ne- p r i e š taksų sumažinimą (jabarti-

JAV oro jėgų pulk. Horace A. 
Hanes, Edwards oro bazės (Calif.) 
bandymų direktorius, pasiekė rekor
dą skridime. Jis F-100C S a b r e 
sprausminiu lėktuvu rugp. 20 d. per 
valandą nuskrido 822.136 myliai. 
Senas rekordas buvo 755 mylios per 
valanda, (INS) 

priklausomais nacionalistais, ku
rie gal vieną dieną grąžins jį į 
sostą. 

Buvęs Moroko sultonas Yous
sef pirmą kartą tarėsi su Moro
ko nacionalistais, prancūzams 
sultoną išvijus prieš du metus iš 
jo palociaus. 

Jo įpėdinis Araf a nenori pasi
traukti iš sosto. Nacionalistai at
vyko pas Youssefą, kad šis pa
tvirtintų planą sudaryti sosto ta
rybą, kuri tvarkytų politinius ir 
religinius reikalus, kol Ben Yous 
sef nutars savo likimą — ar jis 
norės atgauti sostą. 

Prancūzų augšti pareigūnai 
irgi tarėsi su Ben Youssefu apie 
galimybes įvesti tvarką Moroke. 

Kalendorius 
Rugsėjo 8 d.: Švč. Pan. Mari-

j&s Gimimas. Lietuviškas: Geru
tis ir Daugalė. 

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:15. 
Oras Ctilcagofe 

Chicagoje ir apylinkėse šian-

niu metu. Mr. Trumanas kritika
vo JAV iždo sekretoriaus planą 
sumažinti taksas kitais metais. 

Kad n • • • 

438 asmenys žuvo 
CHICAGO, BĮ., nigs. 7. — 

Darbo dienos savaitgalyje auto
mobilių nelaimėse visame kraš
te žuvo 438 asmenys. Illinois vals 
tybėje automobilių nelaimėse žu
vo 28 asmenys. 

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
JAV iždo departamentas spau
džia ginkluotas jėgas, kad jos nu 
kirstų 1% biliono dolerių apsigy
nimo biudžete, numatyto praei
tąjį sausio mėn. 

Oro jėgų sekretorius Donald 
A. Quarles ir jo pagelbininkai at
silankė pas Apsaugos sekr. Char
les "VVilsoną ir prašė, kad oro jė
gom? nebūtų sumažintas biudže
tas. 

Naujas kandidatas 
MILFORD, Ind., rūgs. 7. — 

Buvęs kolegijos profesorius ir 
prezidento Eisenhovverio moks
lo draugas iš JAV kariškos aka
demijos VVest Point laikų yra 
kandidatas 1956 m. | JAV prezi
dentus. Jį kandidatu į preziden-

dien augščiausia temperatūra 70 tus pastatė nacionalinė prohibi-
laipsn., žemiausia — 50 laipen. ei jos partija. Jo vardas — dr. 
Rytoj mažas pasikeitimas oro Enoch A. Holtwick, 74 metų, iŠ 
temperatūroje. Grsenviile, IH. 

Mr. ir Mrs. Donald R. Ooata ii 
Milwaukee, Wise., nusifotografavę 
po vedybų. Kelioms valandoms pra
slinkus po vedybų, jaunavedė apsir
go paralyžiumi. Tuojau nugabenta į 

ligonine. (INS) 
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GRĮŽTA NAMO 

Redaguoja A. JASAITYTf;, JONAS SOLIŪNAS 
ir VACL. KLEIZA. 

Medžiagą siusti: Jonas šoliunas, 5254 S. Trumbull A ve., 
Chicago 32, IU. Telefonas PRospect 6-2796 

Laiškas iš moksleivių at-ky stovyklos 
Miela Drauge, 

Juk viskas praeina. Stovyk
la irgi nėra tos taisyklės išim
tis, nors tų dviejų savaičių pa-

Penktadienio šaltą, miglotą 
rytą kėlėmės dar saulei •netekė
jus. Per šaltą rasą skubėjome 
j koplyčią. Rytai degė raudo
nai, sveikindami naują, bet 

miršti dar ilgai nebus galima m u m s k u t i n ę s t o v y k l a v i m o 
Sekmadienis, rugpjūčio 22, p o č i s u t v a r k e 

pradėjo antrą stovyklavimo sa- ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ 
vaite. Tą dieną laukėme daug n u g ^ l a u k ė m e a t y a . 
svečių. Ir neapsirikome, ne8 pr ž i u o j a n č i ų a u t o b u S ų . Jie vėla-
važiavo jų tikrai gražus skai- VQ ^ ^ ^ t e k o flgokai ^ 
č us. Po p etų įvyko visų lauk- ^ a k o r d e o n a a pradėjome ei
tas iškilmingas posėdis. Laike ti ratelius, o kai prikėlem dul-
šio posėdžio ka.kune mūsų drau sustojome rate 
gal ir draugės davė at-ko pas,- fc d a i n u o t j T a i j a u n a t v i š k a 
žadėjimą ir buvo pakelti j jau- n u o t a i k a ^ ū b a v u s p e r s i a s sa 
nesniuosius arba vyresniuosius y paskutinę valandą 
moksjeivius ate.tinmkus Su pa- ^ ^ 
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ML JUOZU BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHWKST MED1CAL CENTER 
ISS6 W. Oi loago Ave., Chicago 22, UI 
Vai. 1 2 : 1 0 - 1 : 1 0 , 4 - 9 p.p pirmad. 
antrad.. ketvlrtad. ir penktad.; 11 v 
ryto Iki 2 vai. p.p. ie*tad. Tik susi 
tarus trečiadieniais. 

- «*m. »»K a - l l l l , rea 

DR. BIE1IS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAl 

S148 YVeet 63 8tre*t 
Kasdien 1—t. Vakarais 7—8, t l k > i 
intęadieniais Ir penktadieniais Tre 
Mandian. ii sekmad. ofisas uždarytai! 

Rezid. SS41 W. 66th PLACfc 

Regina C. Jonės , antrojo Pasaulinio karo veteranė, kuri yra prara
dusi koją ir beveik apakusi, įžengia į \Vashingtono 104 m. senumo 
karių namus. Ji kitų veteranų nuoširdžiai sutikta, kaip pirma moteris 
gavusi leidimą ten gyventi . ( I N S ) 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Dameo Avenue 
• Kampas 47-tos Ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo 6—t vai. vak 

Šeštadieniais I—4 vai. vak 
Trečiad. Ir kitu laika pa«*l sutarti 

LAfayette 8-6048 
WAlbrouk 6-604* 

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITĖ 
(gydytoja Ir Cnirurgv) 

MOTERŲ LJGV IR A K I ' I E R U O S 
SPECIALISTO 

2750 West 71st Street 
(kampas l į s t Ir California) 

Tel . o f i s o ir rez. R E p u b l i c 7 -4146 
VaL 11-1 ir S-t v. v. Best. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgą) 

&CDI6UŲ B TAIKU LIGL 
SPEOIALfsTFt 

7156 8outh vVeatem A vesiąs 
(MEDICAL 4JUILDINQ) 

Pirmad., antrad., ketv Ir penktad 
ano 11 vai. ryto — i v . p. p ir nuo 
i v . — t vai. vakarą. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. i s s t sd , H 
vai. ryto lkl t vai. popiet. 

Ofise teL R E . 7-1168 
•*i w*ihroofc a - n s * 

06. FL TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1008 W#Jt 16th Street 
Vai.; kasdien 6-8, iestad. 1-8 

Wsst 68th 
Vai.: tik i i anksto susitarus 

Pelei, nrsa lsrsr 4-7660, n«ai 
skambinti CKntral 6-22*4 

reL ofiso H E . 4-5848, res HE. 4-2324 

M. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

US4 West 71st Street 
Va» Plrm.r kstrlr., penkt. 1-4 ir T-9, 
ar1» 1-6, treč. ir sėst. pa*al sutarti 

si didžia v imu jie kėlė galvas, kai Per vartus įvažiavo autobu- Protėviai' toi ta- vadiname pa-1 Tik sugrąžinkite virvei... 
buvo jiems segami ženkliukai ar ^ paskutiniai atsisveikinimai I veldėjimu. Ar galėtumėt duoti 
rišamos juostelės. Tada sekė su draugais iš kitų miestų, su 
sveikinimai ir prof. dr. Meskaus v a d < j v a j s 8 i a b u o j a n č i a i s g l u o s . 
ko paskaaUkunoje J l s labai n . a i i g 1 K ) j l u i a o B 1 J a eglaitė. 
įspūdingai isdeste ateitininkuos m j a j r s t i k l i n i u ^ ^ p r o 
Mtonjos svarbiuosius punktus. ^ ^ a u t o b u g o , n e v i e n M 
Vakare vėl pasireiškė Detroito „ .. . . , . 

.. -" . . su ašarų pilnomis akimis pasakė menines jėgos savo statytame ,. . ~ ltM __ . , .T7. J 6 , . , _ " sud ev įrašui "šv. Kristoforo vajchninip, kuris atvaizdavo to y » * 
draudimo metų veiklą. I „, . .* ,. . . . . . 

. T . ._ . . . . Taip, tos dienos baigėsi, bet Kun. A. Lipniunui prisiminti, I . f . , , T . . r K jose dar ir dabar gyvename. Jos to vardo kuopa suruošė minėj.- b u y o t o k k ) s .« į r U e 
m,. 6.o minėjimo dėka vm U- ^ QS ^ u o U i 
kome sužavėti jo gyven.mu ir į . , ,._ V . 

J *J joks poetas neaprašys, joks me-
C^į i a ,

1 . . . . . . . . . i nininkas nenutapys, joks daini-
Saulute nusilerfo u..kalvos ^ ^ ^ d a i n u o a _ j a a m 

Sutemo. U sa es, Susirikiavę po g a U m a .^^ fc ^ . ^ 
siminimų knygą. 

Tavo draugė 
Lilė Tumosaitė 

keturis, stovyklautojai pamažė 
Ii slinko į tamsą. Tik mergaičių 
nešamos žvakutės šiek tiek rtff 
švietė rasotą kelią. Pievoj tarp 
dviejų medžių sustojom ratu. 
Viduryje, nuo simboliško parti
zano kapo, liūdnai i mus žvelgė 
medinis kryžius. Žalios sama
nos jį puošė ir lyg kvietė prie I Neklystama 
jo atsiklaupti, nors trumpą, bet j j amerikiečių laikraščio re-

LINKSMIAU 

ramino ir liudijo apie partizano 
drąsą ir ugningą pasiryžimą. 
Tyloje skambėjo montažo žo
džiai ir ramios partizanų dainos. 
Juodame danguje kybojo mėnu
lis, o pro jį plaukė balti it pū-

— Tamstos paskelbėte savo 
laikraštyje neteisingą žinią, jog 
aš buvau nuteistas ir pakartas. 
Prašau tą žinią atšaukti. 

— To negalima padaryti, nes 
toji žinia yra teisinga, 

kas debesėliai. Kun. Urbonas — Jūs klystate, pone redak-
priminė, jog tas pats mėnulis toriau, juk aš esu gyvas, 
švietė virš Lietuvos miškų ir tik j — Negalimas daiktas! 
jis vienas mus rišo su broliais! — Taip ištikro yra. Jeigu jūs 
partizanais. Tų kovotojų prisi- neatšauksit, aš kreipsiuos į tei-
minimui buvo sutarta laikytis smą. 
ramybės ir tą vakarą stovykla' — Gerai, mes tą padarysim, 
skendo nesudrumstoje tyloje. Sekančioje laidoje pranešime, 

Visai nelaukiama atėjo ir pas jog virvė, kuria jus korė, nutrū-
kutinioji stovyklos diena. Prieš ko ir jūs išlikote gyvas, 
piet buvo moksleivio teismas. | 
Na ir įsikarščiavome. Prokuro- j Paveldėjimas 
rai kaltino be pas:gailėjimo: net n -.« 
v • ^ _, • ^ . . . . . — Ponas profesoriau, girde-
baisu darėsi. Gynėjai, žinoma, . , . . 

A i-» j . « • • Jau» J°S J^gu k™18 asmuo tun 
neatsilikdami gynė. Po visų į- .J «. , . , 
• •-. • / i i_x I • tas pačias ypatybes, kaip ir jo 
tempimų ir ginčų laukėme teis
mo sprendimo. Pasirodė, jog 
teismas moksleivį išteisino pen
kiais punktais, o nuteisė ketu
riais, ir davė metus laiko pasi
taisyti 

Per laisvalaikį tą dieną reikė
jo pakuotis, ir dažnas atidaręs 
savo lagaminus vis netikėjo, jog 
tos dvi savaitės jau praėjo. 

Paskutinis vakaras stovykloje 
visuomet būna vienas smarkiau
sių. Čia štabas apdovanojo kny
gomis visus konkursų laimėto
jus, pasižymėjusius sporte iri = 
tuos, kurie pris'dėjo prie sto-
vykios pasisekimo. Po grau- F 
daus stovyklos valdžios atsisvei
kinimo sekė meno programa, su 
sidedanti iš tautinių šokių, eilė
raščių, piano solo ir mergaičių 
kvarteto. Po to buvo linksmoji 
dalis — šokiai. Ugai šokom, dai 
navom ir triukšmavom. Net val
džia neprieštaravo mūsų smagu
mui. Manau, ir jiems buvo ma
lonu žiūrėti į mūsų laimingus 
veidus 

^ ^ ^ si i 

pavyzdį tokio reiškinio? 
— O, labai lengva. Jeigu jū

sų tėvai neturėjo vaikų, tai vi
sai galimas daiktas, jog ir tam 
sta jų neturėsi. 

Nutolus nuo kaimo 
Kartą miesto panelė važiuo

dama pro didelį ūkį pamatė lau
ke didelę kaimenę gyvulių. Pri
važiavusi klausia ūkininką: 

— Na, melas, kiek pieno 
duoda ta graži marga karvu
tė? 

— Visai neduoda, panele. 
— Visai neduoda?! Kodėl? 
— Nes tai yra jautis! 

"R. JUZC if KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

4YUYTOJA1 IR CHIRURGĄ-
2300 West 51 Street 

Va. — pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto, 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. u 

karštą maldelę sukalbėti. O sa- dakciją ateina vienas vyrukas ir Penkt- 2 lkl JJr • lk i 9 P°i*let; 

manų glamonėjamos žvakutės : s a k 0 . popiet 
Ofiso tel. PRospect 6-17S6 
Rez. tel GRovebUl 6-50O3 

Tel. ofiso HE. ^-6U9» re*. PR. 0-733* 

DR. ANTANAS ALEKNA 
OYDYTOJA.S IR CHIRURGAi1 

1957 W. Garfleld Blvd 
VAJU: 1—* Ir 6—» 

4efttadleniai0 nuo 1 iki 4 vai p o 
i&akyrus ketvlrtad. ir ackmad 

M . ANNA BALIUKAS 
*klu autųjų no&tem tr gericM* Ilgo* 

— Pritaiko akinius — 
6 3 2 2 $ o u t h \Ventern A v e n u e 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi t T. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-&22t 
Rez. telef. W Albrook 0-5070 

Kažkur netoli Madrido, į vie
ną raudonųjų štabą Sovietų po-
litrukas pristatė apie du šimtu 
jaunų savanorių. Kartu su jais 
— ir kažko pilną didžiulę dėžę. 
Tai buvo Ispanijos pilietinio 
karo metu. Deja, Frankui be
baigiant raudonuosius sumušti. 

— Priimk šituos, laukiniškai 
norinčius kovoti, vyrukus! — 
riktelėjo politrukas štabo bu
dinčiajam. — Tik, neužmirškit, 
reikalui praėjus, virves grąžin
kite mums —^rodydamas pirš
tu į dėžę ir išeidamas pridūrė 
raudonasis patydovas... 

S A U G U S 
B A L D Ų 

PERKRAUSTYMAS 
18 ARTI IR rOLl 

Naujas 1855 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. I l g u s ir sąžiningas 

patarnavimas. . 
Saukite: 

R, Š E R Ė N A S 
4546 S. Wobd St., Chicago 8 

UI. Tel. VI. 7-2872 

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

t* WORS stoties — Banga 1SM 
>JUO PIRIIAD. IKI P ^ O C T A P 

.0:40 iki »:S0 vai. ryte 
3ESTAD. 8:*0 lkl 1:10 ryte 

PIRICAUIBNIO Vak. nuo 7—• * 
S E k M A D . 8:30—»:S0 v. r. H stotier 

WOPA — 1410 ML 
Chicago S i . Ui. UEmlock 4-141 

7121 BO. ROCKWPLi . «T. 

Rrmkitf dieo. Drauda' 
— 

Reikalaukite 
visose 

maisto 
krautuvėse 

šios 
•kaniausios 

luonos. 

Noreu^uni pirkti, keisti ar parduoti automobilį visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. VVESTEKN A VE. W Albrook 5-8200 

elgu ncjrausite, 
kreipkitės 
1 kepyklą 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. 46th St. 
Telef. LA 8-1510 

sarKi 

PIGIAI IR SArCIAI 

PERKRADSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK I* TOLIAU 

K. EIDUKON1S 
Mulu nauja dideli sunkvežimi 

Ir apdraodas 
x»SO 8. Talman, Cbioago St , UL 

Tfi ORoveMil e-7oa# 

S0TYMKYK1TE LMK0 SW0 UTrOMOMII 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Western A m Tel. CLif. 4-007»[ 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs meobani ' 
kas, turis moderniausius įrengimus, ge 
rai ir nebrangiai pataiso karoserija Ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau n a u d o m fcjJBį ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo l tSd metu, 
taip kad Jo darbu bosite patenkint i Ma
m ą telef. WAlbrook l -THO. mmammmmmmmmmm 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 1 7 South Western Avenue 

Chicago 89, IU 
Pasimatymai pagal sntartiet 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehiU 6-8161 

M . T. DUNDULIS 
HYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
v 'j*o vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 vai 
-ak šeštadieniais nuo S iki 4 popiet 

'Yečladieniaia pasa i sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7<«Oat 

teįidencijoe tel. UEverly 8-8244 

* L Ofiso VlrginJa 7-0600, 
res. REpublic 7-8867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<spea moterų Ugos ir akušerija) 

4 0 5 6 A r c h e r A v e n u e 
Kampas Archer ir California A v a 

VAJL: 2—4 Ir 4—t T. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p.. 

t iskyrus sekmadienius 

TeL ofiso ir rea. WAlbrook % 2806 

DR. S. GESTAUTAS 
iYDY^OJAS m CHIRURGAS 

29Z* W. 71st S t 
Kampas 7 i s t ir Ta lman Are . 

Vai.: Nuo 7 lki 2 rak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

• ' • • • • ' • ' • ' • • »l I I 

Ofiso įelef. INteruoean 8-76M m 

Huto telef. INteruoean 8-87M 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 16758 So. Michigaa Ave. 

Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto. 1—4 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni 
Seštad^ 10 — I v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7-11(36 
— 8Tewart 8-4611 

TeL ofiso Y A. 7-6667, rea. R E . 7-466> 

DR. FRANK C KWIM 
(KTTlie i l fSKAS) 

GYDY'rOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. pop ie t Nuo 7 • . lai 6:20 

TeL Oflao GR. 6-6666, PR. 6-4766 

DR. A. MACIŪNAS 
lYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIG08 
2423 West 6Srd Street 

(Kampas 61rd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 4—g v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 
Seštad. iki Labor E>ay uždaryta 

DR. VYT. TAURAS-
TUPėlAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BF.NDRA PRAKTTKA IR 

SPEC. MOTERĮ; LIGOS 
Ofisas Ir reskL: 6410 W. 61st 8L 

Tel. P R 6-1126 a r t e W E 6-6577 
Ofiao vai.: Pirm. S—10 v. T. Antr., 
TreC. ir Penkt. S—• v. v. ir Ketv. ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL Ofiso H E 4-2126, rea. P R 6-6664 

BR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHLRURGINEg UGOfl 
•265 Sonth Wes6era Avenue 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—2 v. v. 
Trec. ir sekm. uždaryta. Vasarą iki 
Labor Day šest. uždaryta. 

" • • 
TeL ofiso: DAonbe 6-1166 

M . A. VAUS-LMOKM 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERŲ L6GŲ GYDYTOJAI 
82C7 Seutb Halsted Street 

Vai. 1 lkl 4 v p p. ir i — 6 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

766 VVest S6th Street 
< kampas Halsted ir tB-ta gatvto 

VAI* 1—4 tr 4:20—8:30 p. p 
dien t iskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

GRovehiU 4-4OJ0 
Rea. m U t o p 6-1540 

Dr. Aleiander J. Javoii 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MM West Btarqiiette Bd. 

Hs% 2—-4 p. p. Ir nuo 7—i v. 
Trečiad. Ir ftestad. pagal sutarti 

TeL 

—— 

' l l l l l i l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I lHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII l 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

iM.uuiiiillllUIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIINIIHNIlUIIINIIIMIHIIUIIIIIIUIIIIirillllllll' 

P R . 6-6938, res. R E . 7-6166 

DR. A. JENKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( U B T U V I 8 GYDYTOJAS) 
ffiOO Weat 6trd Street 

V AL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir f : 8 t 
tat 2 vai. Trečiad. ir 8e6t uždaryta 
^———^-^———_——_—.^__—^^___ 

GRoveniU 6-1566 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E C 1 A L 1 B T C 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 6—12 ir 7—2 v. T. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 W e s t M a r q u e t t e B d . 
--^SS^SWi^iS^^->We*WWB»«ii^W'1BPS*^SSS^BSaS»i»^•>•*i—^SSSSSM*-

Telefonas REUanoe 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 

V AL. 1—-4 popiet, <:20—8:20 vak 
Uždaryta trečiad. ir iestad. vakarais 
TeL Ofiso tr buto OLympto 8-4166 

DR. P. KINELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4938 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—2 V. ir 4—2 • . vakare. 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 
Butas 1&2S 6o. 40tto Ave. 

— Į — . i II i i i 11. . » m • 

Ofiso telef. LAfayette 1-1210. Jai 
neatsiliepia, saukite KEdzie 2-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGf 

4146 S. Archer A m 
V A L Kasdien popiet nuo 12-2:20 v. 
Vajg. pirm., antr., ke tv ir t 6-8:26 • . 

Trečiadieniais tik susitarus 

OR. MUM M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRUROfi 

10748 Soath Mifaiigaii Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki t v. • „ 
idsyrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

T d . : Ofiso — PI l lman 6-6766 

B a t o — Effglesrood 4-4626 

Ofiso tr bato tel. HEmlock 4-6816 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČ6U IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ke tv ir t , 
penkt. 6:20—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
6 8 . VLADAS P8U8SKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t 
Kasdien 2—4 vai. vak. S s t a d . nuc 
* 1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 8-1484. Kesid. 22.17 W. 
23rd PLACK, tel. FRontter 6-5841 

Ofiso telefonas — B l s h o p 7-2626 

DR. AL RAčKUS 
GrYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kediie ir archer) 

VAL. kasdien nuc 2 lki 8 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

VArde 7-6666 YArds 7-7416 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
Vai.: kasdien 6:80—4:10, sėst. 

TeL ofiso PRoepeot 6*6406 
Rezid. PRoepeot 

88. 688 VAŠKEVIČIUS 
(Vaskevičlnte) 

GYDYTOJA LR CH1KURG6 
6646 South Kedzle Avessse 

v"al. kasdien 1—S p. p. ir nuo 
?• vak. gestad. 1—4 p. p. Trsčiad. tr 
<itu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1 4 0 7 S . N 4 0 t h Court , C icero 
Kasdien 10-12 ryto ir (-2 vaL imk. 

Šeštadieniais 10-2. 
Oflna fer boto tel. OLrmpic 8-12611 

reL ofiso VIctory 8-1661, 
rea. VIrtory 8-074S 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slet Street 
Kampas Halted Ir 81-mos gatvin 

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. ir 
4—8 v. v. šestad. 2—4 vai . popiet 

Ofiso Ir boto teL ARdmore 1-1493 

DR. VINCAS RASUVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHERURGAS 
5015 — 5026 N. Paulina Street 

(Bethany M-thodist Liffonin6je) 
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Redakcija straipsnius taiso Savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija ut skelbimų turim 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

BALFO UŽDAVINIAI IR RINKLIAVOS 
Detroite ir Chicagoje dar šį mėnesį Bendrasis Amerikos 

Lietuvių šalpos Fondas yra užsimojęs pravesti viešas rinkliavas 
tų miestų gatvėse. Užsimojimas didelis ir tikrai nelengvas pra
vesti. Pirmoj eilėj reikalingas geras pasiruošimas, o antra — 
reikalingi darbininkai, aukų rinkėjai. 

Ir šiuo atveju galima pritaikyti posakį: "Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi". Vadinas, rinkliavos pasisekimas priklausys išimtinai 
nuo to, kaip būsime prisirengę, kiek darbininkų pajėgsime su
mobilizuoti. Tai pats svarbiausias dalykas. Chicaga ir Detroi
tas yra labai dideli miestai. Juos apeiti per vieną dieną reikia 
daug kojų, paprašyti kiekvieno praeivio aukos ir ją priimti rei
kia daug rankų. Praeityje viešosios rinkliavos gatvėse nebuvo 
išnaudotos visa pilnuma, nes rinkėjų nedaug tebuvo/ 

šios rūšies rinkliava Chicagoje bus rugsėjo 18. Jai turimas 
t'k sąlyginis leidimas, neapimąs viso miesto. Bet ir pasirinktas 
miesto dalis apimti reikia ne šimtų, bet tūkstančių rinkėjų. To
dėl ir keliamas klausimas, ar šio miesto lietuviai gali suorgani
zuoti bent porą tūkstančių rinkėjų, ar ne? Berods ne taip jau 
sunku būtų iš šimto tūkstančio lietuvių surasti tą porą tūks
tančių, kurie, teisingiau — kurios tą vieną dieną per metus au
kotų savo nelaimingųjų brolių šalpai. 

Matot, labai gerai, kad mes patys esame dosnūs ir auko
jame Balfui ir kitiems svarbiems tautos reikalams. Tai yra mū
sų šventa pareiga. Iš patyrimo žinome, kad toli gražu ne visi tą 
pareigą atliekame. Palygnti mažas nuošimtis aukoja, bet dar 
mažesnis nuošimtis įsijungia į vienos ar kitos rūšies tau
tinį ar šalpos darbą. Dėl tos priežasties Lietuvos laisvinimo ir 
šalpos organizacijos savo ižduose neturi pakankamai pinigų ir 
negali plėsti savo darbų. 

Viešosios r'nkliavos duoda mums galimumus ir ne iš lietu
vių paprašyti aukos bei savo fondus jų parama papildyti. Retas 
kuris iš kitataučių atsisakys daugiau ar mažiau paaukoti, jei tik 
bus kas jų paprašo. Į tai atsižvelgdami, turime pasirūpinti, kad 
rugsėjo 18 Chicagoje paplistų gausus lietuvaičių būrys ir duotų 
progos visiems amerikiečiams prisidėti prie Balfo darbų su-
stiprurmo. 

Turėkime galvoje dar ir tai, kad viešoji rinkliava dar ir 
kitu atžvilgu yra naudinga. Ji prisideda prie platesnio lietuvių 
tautos vardo pagarsinimo ir iškėlimo viešumon lietuviškųjų pro
blemų. Dar daug'au: pasirodydami gausingu rinkėjų skaičiumi, 
pademonstruosime lietuvių sol:darumą. Kai kiti pamaty*, į*" 
mes patys vieningai ir nuoširdžiai rūpinamės savo nelaimingų 
taut'ečių šelpimu ir apskritai savo tautos reikalais, ir jie noriau 
mums padės ir dosniau aukos. 

Berods, nė nereikalinga šioje dienraščio vietoje kalbėti 
apie tai, ką veikia Balfas, ką yra nuveikęs ir koki uždaviniai 
dar jo laukia. Į tai atsako tūkstančiai Europoje tebesančių 
tremtinių, kurems reikalinga nuolatinė pašalpa, taip pat tūks
tančiai, kuriuos mes tur'me kur kitur įkurdinti. Reikalas yra 
didelis ir svarbus, reikalaująs ir lėšų, ir pastangų. 

VIDURŽEMIO PAKRANTĖSE 
GEDIMINAS GALVA 

Nė" viena jūra pasaulyje ne
turi tokių neramių pakrančių, 
kaip Viduržemio. Ir šiandien 
ten užtinkame bent tris nera
mumų židinius. Prancūzų kolo
nijose Maroke, Alžyre ir dalimi 
Tunise vyksta sukilimas. Egip
to ir Izraelio siena pasižymi nuo 
latiniais karių susidūrimais. Kip 
ro saloje jau senokai prasidėjęs 
nacionalistų sambrūzdis iki šio 
meto nėra pasibaigęs. Graikų 
katalikų Bažnyčios vadovybė 
siekia Kipro salą prijungti prie 
Graikijos. Angiai bando ją ir 

dar nepavyko įkelti kojos. Tie
sa, ji pasiekė Adriją. Jugoslavi
joje ir Albanijoje sukurtos ko
munistinės tvirtovės. Graikiją 
sieke parblokšti pilietinio karo 
metu. Libijos globa besinaudo-
jant užsimojo koją įkelti Afri-
kon. Irane ilgai laikė raudoną
ją armiją iki ten sukūrė galingą 
komunistų partiją ir sukurstė 
nacionalistinį sąjūdį. Daugelis 
bandymų nepavyko. Tačiau Al-
ban'joje jie šiandien vyrauja. Ši 
maža valstybė gali būti svarbiu 
talkininku ateityje įgyvendinti 

PO ŽEMtS DREBĖJIMO 

toliau savo rankose išlaikyti. Į seną tikslą užimti Dardane-
Kiprą jie laiko svarbia strategi- lus 
ne atspara, kurios nenori per
leisti net draugingai Graikijai. 

Varžybos 

Viduržemio jūros pakrantėse 
išaugo ir dingo imperijos, ku
rios brandino savotiškas kultū
ras. Nuo faraonų laikų pro mū
sų akis praslenka Egipto, Fini
kijos, Babilono, Graikijos, Per-

tyb'ų iškilimas ir sunykimas. Vi 
duržemio jūros pakrantėse sužy
dėjusios kultūros išblėso, bet pa 
liko žymius pėdsakus. 

Du pasauliniai karai pakeitė 
tenykštį vaizdą. Po pirmojo su
griuvo Turkijos ir Austrijos — 
Vengrijos aptrūnijusios imperi
jos. Jos suskilo į eilę tautinių 
valstybių. Antrasis nušlavė vo
kiečių ir italų pirmavimą Vidur
žemio jūroje. Sumenkusi Ang
lija dar tebelaiko Gibraltarą, 

JAV 

Anglai ir amerikiečiai parodė 
žymiai daugiau energijos sulai-
laikyti rusų veržimąsi į Vidur
žemio jūrą. Iš Irano rusai tu
rėjo savo kariuomenę atitraukti. 
Tenykštis žbalo klausimas iš
spręstas tarpininkaujant ameri-
kečiams. Triestas padalintas. 
Tačiau arabų valstybių ir Izrae-
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sijos, Romos, Saracėnų, Prancu-• • T •• • m, J I -A ,,„i„ Ho ginčas protarpiais vis uzsi-zijos, Ispanijos ir Turkijos vals- liepsnoja. Arabų pabėgėlių klau 
siraas vis dar laukia sprendimo. 

Amerikiečiai laiko karo lai
vyną ir oro laivyno bazes ap
saugoti Viduržemio jūros pa
krantes nuo komunistinių kėslų. 
Uždavinys nelengvas. Nuo Gib
raltaro ligi Sirijos yra daugiau 
2,300 mylių. Pakrantės apgy
ventos apie 250 mil. žmonių. Ei
lė tautų kelia vis naujus reika
lavimus. Tautiniai ir socialiniai 
klausimai iškyla visu aštrumu. 
Maskva bando juos palaipsniui 

Maltą. Kiprą, Adeną ir Suezą j d o t i i r n a u j u s n e r a m u m ų 
Tačiau Ji viena nėra pajėgi ginti 
nepaprastai svarbią sritį. Pran 
cūzija dar labiau palūžusi. Ji iki 
šio meto nepajėgia t'nkamai iš-

(Tyvenitoju žiūri į savo namu židinį, kurį apiriov*"' žpnu's drob«"jimas, 
įvykęs Cali torui jos .siaurini'j daly. ( IN8) 

AR N E V E R T Ė T Ų ? 
A. AKIMAVICIUS 

kliūtis: patalpų ir mokyto jo* — 
auklėtojos iuradimai. I r čia 
puiki dirva pasireikšti Lietuvių 
Bendruomenei. Tačiau čia. pat 
verta pastebėti, kad į tą klau-
s.mą daugiausia dėmesio turė
tų kreipti atakirų apylinkių, se
niūnijų valdybos. Iš jų turėtų 
i išplaukti iniciatyva. Nelaukime, 
kol centrine vadovybe aplinkraš 
čiais ir direktyvomis pradės šį 
klausimą judinti; jos darbų vir
tinė ir taip jau perkrauta. Dar
želių organizavimo darbai garą n 
tuoti pasisekimu, tačiau būtina 
parodyti iniciatyvą. Gi naujai 
organizacijai dažniausiai tokio 
prado netrūksta. Tad nukreip
kime savo veiklos dėmesį ir į šį 
svarbų klausimą, o JAV Lietu
vių' Bendruomenės veikla bus 
papuošta gražiu laimėj mu 
lietuviškų darželių įsteigimu, ku 
riuose bus ugdomas lietuviškas 
atžalynas. 

židinius remti. 

Svarba 

16,000 LAIŠKŲ 
Lietuvos Vyčių seime paskelbta, kad per praėjusius me

tus vyčiai yra parašę 16,000 laiškų Lietuvos reikalu. Tokio 
skaičiaus la:škų vienų metų laike turbūt nė viena kita lietuvių 
organizacija nėra parašiusi Lietuvos reikalu. Vyčiai šiuo at
žvilgiu yra pavyzdys. Už tai jie užsitarnauja sveikinimo ir 
pagarbos. ! • *' "* 

Būtų gera ir naudnga, k a d ir kitos organizacijos bei raš
tingi žmonės pasektų vyčių pavyzdį. 

L a i š k ų r a š y m ą nesenia i p a r ė m ė B o s t o n o a t e i t i n i n k a i s e n 
draugia i . 

Laiškų rašymo svarbą yra nekartą patvirtinę senatoriai, 
kongresmanai ir laikrašč:ai bei radijo komentatoriai. Jie visi 
pageidauja žmonių nuomonių ir jas vertina. 

Štai tik prieš keletą dienų sen. Lehman, kalbėdamas apie 
Kongreso atliktus ir atliktinius darbus, prašė visuomenę ne
atliktais darbas susidomėti ir juos paremti laiškais savo sena
toriams ir kongresmanams. 

Net ir prezidentas Eisenhoweris, kalbėdamas Amerikos ad
vokatų suvažiavime Philadelphijoje, reiškė pageidavimą, kad ad
vokatai ir kiti pilečiai daugiau domėtųsi ir reikštųsi krašto ir 
kitais reikalais. 

Lietuviai turi daug reikalų, kuriuos reikia ryškinti ir aiš
kinti, nes tiek spaudoje, tiek ir valdiškose įstaigose jie aiškinami 
nepakankamai. 

Savuose laikraščiuose ir pasikalbėjimuose mes prikalbame 
labai daug ir iškalbingai, bet už savųjų ribų neišeiname — savo 
žinių ir nuomonių neatskleidžiame. 

Štai po Genevos konferencijos buvo galima daug parašyti 
apie sovietų enkavedistiškus metodus: nuo Stalino anekdotų ir 
linksmų pasikalbėjimų su Lietuvos delegacija iki Lietuvos už
grobimo ir lietuvių žudymo bei deportavimo į Sib:rą; nuo ci
garečių ir švelnių pasikalbėjimų iki sumušimų ir užmušimų. 

Po prezidento Eisenhowerio kalbos advokatamas ir pare'š-
kimo užgrobtų valstybių reikalu spaudos agentūros ir kaikurie 
reporteriai pakeitė "captive countries" į "satelite countries". Bu
vo ir tebėra galima ir šiuo re'kalu rašyti spaudai ir Prezidentui. 

Prieš keletą dienų VValter Lippmann rašė ir siūlė Preziden
tui priimti esamą padėtį (status quo) Europoje ir Azijoje ir 
pradėti prekybą su Rusija ir kitom's sovietinėmis valstybėmis. 

Šitokių ir panašių klausimų iškyla beveik kasdien. Į juos 
reikėtų stropiai atsakyti ir parodyti, kad lietuviai dar gyvi 
ir seka visus pasireiškimus. 

spręsti kolonijų klausimų. Iš Si
rijos pasitraukė ką tik pasibai
gus pastarajam karui, nors Ch. 
de Gaulle dar bandė padėtį gel
bėti jieškant atramos Maskvo
je. 

Rusija 

Po pastarojo karo Vidurže
mio pakrantėse susidarė savotis 
ka tuštuma. Nė viena ten esan
ti valstybė pasirodė nesanti pa
jėgi patvarkyti degančius reika
lus. Rusija užsimojo pasinaudo
ti susidariusia tuštuma. Jie sie
kė įgyvendinti senas svajones ir 
įsigalėti Viduržemio jūroje. Kon 
t'nento valstybė sekia visomis 
išgalėmis užvaldyti jūras. Ji pa-
nadojo klastą ir jėgą įsitvirtinti 
Baltijos jūroje. Dėkui vakarie
čių neapsižiūrėjimui ir nedova
notinoms klaidoms rusai įsitvir-

Viduržemio jūros svarbą ap
sprendžia ne vien gyventojų su
telkimas bet fizinės ir ūkinės 
geografijos g a r b ė s . Be Vidur
žemio jūros panaudojimo į Indi
jos vandenyno sritis vandens 
kelias žymiai ilgesnis. Artimuo
se Rytuose pagaminama apie 
1 2 ^ pasaulinio žibalo kiekio, 
kuris neabejotinai masina ru
sus. Jų svarbiausias tikslas pa
šalinti karinius sutvirtinimus Vi 
duržemio jūros pakrantėse. Iš 
Kipro salos vakariečių spraus-

Darbirrnko dovana 
universitetui 

Joseph Kotcka, gyvenąs Clair 
JAV Lietuvių Bendruomenei kiekvenoje vietovėje pasitaiko t ^ . Pa. Notre Dameuniversi-

, .. . v -xi i i •• • tetui padovanojo 11,000 knygų. 
pradedant pirmuos us z ngsnius lietuviškų kolonijų ir jose gyve- . . \ ,. -

. . . , , . .; . . . . , . . » . • . . . Jis pats yra plieno pramones 
organizacinėje plotmėje, iš įvai- na lietuviškų šeimų, kunos nue- , r . * _ F ": . *" • "»«"« 

. . J , r , J . . , . . • . • »-- . »#. darbininkas. Savo laiku labai no 
nų kampų dainai pasigirsta lai leistų savo jauniausius j he- • 
pasiūlymų, klausimų, veiklos pa-1 tuviškus darželius. Jų tačiau nė ^ J 0 j 1 ^S*^ mokslą ta-J *l. , .. . r . . . i . . . i &au depres'ia ir ankstyva tėvo 
tarimų. Visi jie yra prasmingi, i ra, o juos palyginus nesunku į-į \ ^ J .. 
gražūs; dauguma jų reikalingi j steigti. T*k reikia iniciatyvos. I . / ^ . , J l S 

įgyvendinimo, tačiau iki šiol ma Jau tokioje stadijoje prie lietu-! f™** 8 1 s a v * s švietimo beskai-
„ . . . . , . . . ... , . , . .. ., . ' tydamas knygas ir susipirko mil 
ziausiai girdėta apie mūsų pa-įviškų dalykų pripratinti vaikai / .., . J ' . , . , . . J,tB-KJUAU 

. ,. . . .. r *. . JLI- %i i • a aj -i ziniską pnvacią biblioteką, kuri 
grindini rūpesti - pačių jau-jvėhau bus lengviau palenkiami, j " * nerdidelė ir 
niausiu lietuviškumą. Nebegali- lankyti šeštadienines mokyklas ?u ^ m P £ s i a a r e ^ r ™ a « l e I r 

me čia minėti nutautėjimo rei- ir kitokio pobūdžio lietuviškas! J W . n u t a r e kny^a?Jf^T Jr 
t • v . . , fl_... . t '.. . , T> . . . . padovanotųjų 11,000 Notre Da-
kia čia jau kalbėti apie tautinio pamokas. Be to pnesmokykh- * . .!" . . .. - \ZjL 

/ .. . . . .v , ,. . • . .. . me universitetui, jis dar 4,000 
momento įkvėpimą ir išugdymai nio amžiaus jaunimui tautinistirimmmmmm M j l j t i L j _ , A \ . t n ^J . 
jaunime. Nėra reikalo aiškinti, j auklėjimas turi gilesnių pasek-
kad jaunimas mums labai svar- Į mių, negu 6 — 10 metų jaunimo 
bus. Tesinori pastebėti, kad ma- grupei. 
žai prasmės turės visi kultūri- Darželius steigti lengviau ne-, w 
ninku darbai, rašytojų kūriniai, ^ šeštadienines mokyklas. Ten savo studijom užsidirbtų pini-
visuomenininkų pastangos, jei- k a nug&\ėū t

: k dvi pagrindines gų, atostogų metu šoferiavo. 
gu jaunimas savyje nebus pa
jutęs lietuviško aspekto. 

Nors jaunimo tautinio auklė
jimo darbai yra sunkūs, tačiau 
gerų norų ir ryžtingų pastangų 
dėka galima ir šioje srityje at
siekti daug laimėjimų. Iki šiol 
tačiau beveik visiškai nepalies
tas priešmokyklinis jaunimas. 
Ar nevertėtų susirūpinti lietu
viškų darželių steigimu ? Beveik 
LIETUVI' RflDIO KLUBAS 

v Cleveland, Ohio 
«*vo savaitinę projjramp trant mniai naikintuvai lengvai gali U u o j a k i e k v i e n ą p ^ ^ ^ i 7:3f 

knygų paskirstė kitoms kolegi
joms. 

Buvo šoferis 
Serumo išradėjas Salk, kad 

pasiekti ne tik Užkaukazės ži 
balo šaltinius, *e t ir Omsko sri
tis. 

Jei rusams būtų leista įsiga
lėti Viduržemio jūroje, Euro
pos šiaurinės Afrikos likimas 
būtų apspręstas Romelio ekS-
ped'cija šiaurinėje Afrikoje te-

tino Baltijos pakrantėse. Vidur. buvo geriausiu pavaizdavimu Vi-
žemio jūros pakrantėse Maskvai duržemio jūros svarbos. 

iki 8:15. 
per WDOK, banga 1260 

Klubo pirm. ir bendrųjų reika
lų vedėjas — Juozas Stempuiis, 
1152 Dalias Rd., tel. SVV. 5-1900. 

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 E. 94 St , telef 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikonas 
7205 Linwood« Avenue, telefonai 
EN. 1-1082 

ic i i n r n \ I INSUREO 
U P T ū -

FEDERRL 
5RVING5 

& LOAN ASSN.l 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

2202 WEST CERMAK ROAD 
TeL VI rginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAU8KAS, Pres. 

Chartered and Supervised by the l . S. Government 
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81 tęsinys 
Ši benediktinių bažnyčia buvo elegantiškai - kukli, 

žaviai - koketiška, kaip būna koketiškos viduramžių pi
laitės, primenančios ne šarvus ir kardus, bet trubadūrų 
gadynės žavesį. 

Ta moteriškumo kupina išvaizda nuo žmonių ati
mamos ir žmonių ginamos bažnyčios teikė nuotaiką 
visai apylinkei. Galima buvo tikėti, kad iki benedikti
nių bažnyčios - pilaitės pastatymo, Čia viešpatavo gam
tovaizdyje tik lengvos kalvelės, kurios kaip nuožulnios 
bangos kėlė lyg putas lengvus gyvenvietės trobesėlius. 
Benediktinių bažnyčią pastačius, vietovaizdis susidėstė 
kitoks; vietovaizdis sušvelnėjo; ties kalvelių stichija 
radosi žmogaus minties įsikūnijimas: bažnyčia - pilaitė. 
2mogaus dvasia pradėjo viešpatauti gamtos stichijai. 

Buvo aišku, kodėl kaip tik šios vietos nori priešas; 
kodėl kaip tik šią vietą taip atkakliai gina žmonės. 
Atrodė, netekę čia pergalės, žmonės neteks savęs ir 
savo dvasios. 

Vienuolyno pastatai buvo po kairei; augšti, dabar 
pilki, nuogi medžiai — dešinėj. Jų rėmuose Kražių pi
laitė, benediktinių bažnyčia, lengva, grakšti, balta kaip 
nuotaka. 

Eglynėliai baigėsi staiga. Jau stojo varganos tro
bos prie kelio-

Augštas, padžiūvęs senas žemaitis, su nukorusią iš 
po prasvilintų ūsų pypke, stovėjo prie kelio. Jis stovė

jo pasirėmęs spragilu ir stebėjo artėjančius atvykėlius. 
Jis rėmėsi spragilu kaip ramsčiu. 

— Padėk Dieve darbą dirbti, — patraukė jį per 
dantį praeinąs Džiūsna Jonas. 

— Dėkui, — iškvėpė žemaitis padėką už pašaipėlę. 
Kartu ir kamuolį mėlynų dūmų. —'2iūriu, ne kražiš
kiai, — pasakė jis, rodydamas akimis į Džiūsną Joną ir 
Urnužį. 

— Esame iš Lioliūnų, vasce, — pasakė Urnužis. — 
Atėjome Kražiuose karą žiūrėti. 

Žemaitis, vis remdamasis spragilu, maloniai - se
natviškai žiūrėjo į svečius. 

— Matau, kad lioliūniškiai; iš „vasces" girdžiu. 
Jis pasakė tvirtai, tiksliai ir ramiai: 
— Šiandieną Kražius draskys... %, 
— 1$ kur žinai ? 
— 2monės šneka, žmonės nepaklys. — Senis pa

mojo ateiviams ranka, kad jie stabtelėtų, neitų nuo jo. 
— Pavasarį Rasminas su Andriejausku, mūsų žmonės, 
prašymą rašė general - gubernatoriui, dar valdonams į 
Austriją, Pranei ją ir popiežiui. Nebuvo atsakymo. O 
kodėl? Maskoliai sutarė su kunigais Švenčiausiąjį iš
nešti. Bet žmonės nesutinka. Šiluvos dekanas užvažia
vo, ir iš Kelmės irgi. Žmonės ne, nesutinka. 

Senis, pamatęs naujus žmones, tikrino savo mintis. 
Ištraukęs iš po ūsų geltoną, apgraužtą cibuką, jis sul
tingai nusispjovė ir buvo benorįs tęsti kalbą. 

— Stovi čia su spragilu, musėk sargyboj, — pa
juokavo Urnužis. 

Žemaitis įbruko pypkę po ūsais 
— Spragilas, kada bėda, ir kaulus kulia. O jūs, 

vasces, pasilikite, neišbėkite. Šiandieną Kražius dras
kys. 

— Tai man vyras, — džiūgesingai pareiškė Urnu
žis, kada jie nuėjo nuo kalbaus senio. — Paėmė spra
gilą ir eina maskolių kult. 

— Buvęs-lesinčius. Iš pono miškų, — pasakė kra
žiškis. — Pratęs kariauti. Strelbos nebėra, jis už spra
gilo. 

Juo toliau jie žengė į miestelio gilumą, juo ryškiau 
buvo matyti tą nepaprastumą miestelyje: tai buvo žmo
nės, jų veidai, jų kalbos, nuotaika ir audros laukimas. 
Tai buvo žmonių maišto sėkla. 

Brendo dviejų jėgų susidūrimas: žmonių ir val
džios. 

Jau daug kartų, užsikabinę pasikalbėjimu už kra
žiškių, jie patyrė vis tą pat seno žemaičio pasakytą 
žinią: 

— Šiandieną Kražius draskys! 
„Vengras" abejingas žmonių nuotaikoms, juodas, 

panašus į čigoną, išdėstęs dėžutes su peiliukais, gydo
momis žolėmis ir tepalais, stengėsi pradėti prekybą. 
Jis aiškino keista kalba apie savo žoles ir tepalus, ges
tais ir pirštais padėdamas, nesuvokdamas, ko žmonės 
būriuojasi, ko jie stumdosi po gatvę-

Pat turgavietės vidury stovėjo kaip statula stam
bus, storakaklis žandaras. Padėjęs ranką ant kardo 
rankenos, jis žiūrėjo ne į žmonių būrelius, bet į judrų 
„vengrą". Žandarui buvo įdomūs pardavėjo gestai, ku
riais tas rodė gyvatės įkandimą ir tuoj kėlė virš galvos 
stebuklingai padedančią mostį. 

Žmonės nesidomėjo „vengro" staliuku. Jų akyse 
švietė savotiškas susižavėjimas įvykiu: audros lauki
mu. Jų akyse buvo masinės autohipnozės žaibai, maiš
tų ir sąmyšių pradai. 

Minioje Urnužis pasimetė su savo bendrais. J is 
jau buvo sutapęs su plačia minia ir minios autohipnoze. 
Minios nuotaika kėlė jį kaip banga plaukiką. J is ėjo 
ton minion ir buvo joje, norėdamas ištirpti joje; jis su
siliejo su minia. 

(Bus daugiau) 

V. 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 8, 1955 

Lietuvių Prekybos Namai 
1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I , 

Visos prekes pristatomos tiesiai ii fabriko į jūsų namus. Prekes be 
sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

* 

KLIENTŲ SĄSKAITOS NEPARDUODAMOS FINANCE KOMPANIJOMS. 
Sekmadieniais neskaitome Pardavimo Taksu. 
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PRIE PIRMOS PROGOS 

PAMATYKITE ŠIUOS PUIKIUS 

BALDUS MŪSŲ KRAUTUVĖJE 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiaus iam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylonj 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems j 

setą. 

• 
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8 dalių virtuvei chrome setai su Form:ca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo . . $ 5 9 - ^ 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas įvairiausių setų 1956 metų modelio, iki s 
žemės veidrodžiai — patogu rūbus prisimieruoti. Kainos nuo $ 1 7 5 - ^ 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po $ | 50-00 

Siuvamos mašinos htalo modelio $59-00 

Virtuvėms pečiai, parceiano, 36 inch $89-00 

J cub. pėdų refrigcratoriai 1956 metų po $ 169-00 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, Bigelow, Alesandcr Smith nuo $99-00 

[lasomieji stalai moksbiviams $29-00 

Knygom spintos su stiklo durim $29-00, 

Vasarinės kėdės įv. spalvų $3-50 

Kavos staliukai šviesūs ar riešuto nuo . . . * $g.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos $4-50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $ | .25 

9x12 linoleum , $5-50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd $3-50 

Puikios lempos svečių kambariui •' $7-^0 

FURNITURE CENTER, Inc. 
Įmones vedėjas JUSTAS LIEP0NIS 

8222-24-26 So. Halsted SI Tel. - Vlctory 2 - 4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. •. kitom dienom 9 v. r. iki 6 v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. v. , 

i.t'iifti 
KIENO BUS DETROITO NAMAI? 
M.eli detrotiečiai, mūsų bend- junk į kūrybinį darbą, nežiūrint 

romis pastangomis statomi Det- kokių pažiūrų bebūtum ir kokios 
roito Lietuvių Namai auga. Pra srovės laikraštyje berašytum, 
džia jau padaryta nebloga, tik nes tik tie, kurie tą namą sta-
mes visi turime žinoti, jog tai tya, tie jį ir valdys, o durys bus 
yra tik pradžia, ir dar toli toli visiems atviros ir reikalas vi-
mums iki galutinio tikslo — iki šiems bendras. 
tie namai tikrai stovės ir skleis 
mums lietuvišką šviesą, o sve
timiesiems rodys, kad Detroito 
lietuviai yra gerai organizuotas 
ir vienngas vienetas, su kuriuo 
re:kia skaitytis. 

"Gera pradžia — pusė dar
bo", sako lietuvių patarle, ta
čiau mes dabar negalime nuleis
ti rankų, o privalome spiestis į 
dar didesne ir didesnę krūvą, ku
rion susie'tų visi Detroito lietu
viai, nežiūrint nei jų religinių, 
nei politinių įsitikinimų, jei tik 
jiems dar brangus Lietuvos var 
das, jei jiems miela lietuvių kal
ba, jei jems artimi lietuviški pa 
pročiai, jei juose dar teberusena 
kibirkštėlė lietuviškos meilės. 

Detroito Lietuvių Namai bus 
visų mūsų bendras turtas, t. y. 
visų tų l'etuvių, kurie tuos na
mus statys, kurie pirks akcijas. 
Akc'ninkai bus tikrieji tų namų 
šeimininkai pilna to žodžio pras
me. Jų visuotinis susirinkimas 
nutars, ar pirkti senus namus, 
ar statyti naujus. Jų visuotinis 
susirinkimas parinks ir tiems 
namams vietą. Taigi akcininkai 
sudės savo sunkiu prakaitu už
dirbtus pinigus, akcininkai vi
suose namų reikaluose ir tars 
galutinį žodį. Pagaliau akcinin
kai parinks ir naują vardą 
tiems namams, jei nepatiks na
mų statymo komiteto parinktas 

Jau iš išsiuntinėtų jums atsi
šaukimų jūs matote, kad namų 
statymo komitetas nustos veik
ti, kai visuotinis akcininkų su
sirinkimas išrinks savo valdo
muosius organus. Nuo to laiko 
akcininkai bus tų namų šeimi
ninkai. 

Taigi nuo šiandien mes visi 
tapkime Detroito Lietuvių Na
mų idėjos skleidėjai. Kur ir ka
da besusitiktume lietuvį, tai po j 
įprastinio "Laba diena", "Svei
kas", "Gera diena" nekalbėkime 
apie orą, bet tuojau paklauski
me: "Ar jau pasižadėjai pirkti 
Detroito L:etuvių Namų akci
ją?" Tebūnie nuo šiandien 
mūsų visų pirmas asmeninis rei
kalas — Detroito Lietuvių Na
mai. 

Per paskutines tris savaites 
(nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 
3) gauti 9 pasižadėjimai 9 akci
jas už $900 pirkti. 

Už $100 akcijas pirkti pasiža
dėjo I. Anužis, G. ir J. Asminai, 
J. Bartkus, J. Kavaliauskas, P. 
Mackavich, P. Marčiukaitis, L.1 

ir S. Matukai, V. Poškus ir M. 
Sajauskas. 

Taigi nuo pat pradžios jau 
gauta 217 pasižadėjimų 236 ak
cijas už $23,600 pirkti ir $100 
auka. V. Kutkus 

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ 

LB Detroito apylinkės valdy
ba praneša, kad ši žinutė buvo 
įdėta be valdybos ir be švietimo 
vadovo žinios. 

Gaila, kad korespondentas 
taip lengvai svaidosi rimtais ir 
įžeidžiančiais Žodžiais. Be to sa
vo pirmuoju sakiniu kalba lyg 
ir LB Detroito apylinkės Švieti
mo skyriaus vardu, nors tos tei 
sės jam niekas nesuteikė. 

LB Detroito Apyl. Y-ba 
i _ _ _ 

Tai ai kaltas 
Besistengiant atkabinti vieno 

priekinį, antro užpakalinį bumpe-
riue, jaunoji ponia nuoširdžiai aiš
kinasi : 

— Atleiskite, atleiskite... aš kai 
ta, stuktelėjusi jūsų mašinai... 

— Ne jūs bet aš kaltas — su
šuko sunervintas šoferis — vy-

.riškis. Aš mačiau tamstą atkrei-
vėzuojant mano kryptimi jau prieš 
tris blokus, tačiau nesusipratau 
pasitraukti iš kelio į šalį. 

S 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

"Detroito Lietuvių Namai". 
Lietuvių Bendruomenės Det-1 "Nida", kuri neseniai buvo va 

roito apylinkė dirba tik organi- dinama "Hideway", yra K. K. 
zacinį darbą tiems namams pa- Kodačių vasarvietė, apie 55 my-
statyti. Ji apmoka ir organiza- lios nuo Detroto, tarp Flinto 
cinio darbo išlaidas. Jau buvo su ir Pontiac, 162228 Haviland 
šaukusi organizacijų atstovų ir Beach Rd., Linden, R. 1, Mich. 
žymiųjų Detroto visuomenės Ant Lobdell ežero kranto ą-
veikėjų susirinkimą. Ji sudarė žuolynas, kuriame rikiuojasi va-
namų statymo komitetą, įtrauk- samamiai. Juose vasaroja su-
dama į jį įvairiausių politinių augę, jaunuoliai ir vaikučiai. Di-
nusistatymų žmones. Ji ir to- desn's vasarotojų skaičius — lie 
liau su namų statymo kdmitetu tuviai. 
sielojasi Detroito L;etuvių Na-[ Sutikau čia vasarojančius Cer 
mų reikalais. Aš manau, tiek nių su ponia, jie buvo pirmieji 
Lietuvių Bendrumenė, tiek na
mų statymo komitetas, jei ma
tys reikalą, tai ir vėl sušauks 
visų organizacijų atstovus bei ži 
nomesnius lietuvių veikėjus, kad 
dabar galėtų ateiti ir tie, kurie 
pirmą kartą negalėjo ar nenorė
jo ateiti, bet kada dabar mato, 
jog jau graži pradžia padaryta, 
gal irgi įsijungs į bendrą dar
bą. Juk svarbiausia, kad tik 
Detroito l/etuvių Namų reika
las nesustingtų, bet vis eitų 
pirmyn. 

Sakau, ką aš manau, nes tai 
yra mano asmeniška nuomonė, 
kadangi aš nei į namų statymo 
komitetą neįeinu. Tačiau aš pa
sitikiu ir žinau jų gerą valią, jų 
noras sutampa su mūsų* visų no 
ru turėti Detroito Lietuvių Na
mus. Tik to noro skatinamas ra 
ginu jus tiek per spaudą, tiek 
kiekvieną asmeniškai sutiktą 
pirkti akcijas. Juk mes visi ge
rai juntame, kad, jei neturėsi
me vienos bendros pastogės, vie 
no bendro lietuviško židinio, tai 
greitai paskęsime tautų jūroje. 
Tebūna Detroito Lietuvių Na
mai, kaip ta Nojaus arka, kuri 
išgelbėjo žmoniją ir gyvūniją 
nuo pražūties. Teišlaiko jie Det
roito lietuvių tarpe gyvą tėvy
nės meilę, lietuvišką žodį, lietu
viškus paproč'us. Pagaliau, jei 
bus tik stabds lietuvių nutautė
jimui, vien dėl to jie verti pa
statyti. Tad visi ir skelbkime 
šią mintį tiek žodžiu, tiek raš
tu. Tikiu, kad namų statymo 
komitetas bus patenkintas, ma
tydamas šią idėją popularinant 
ko didesnio žmonių skaičiaus vi
sų srovių laikraščiuose. Tad ir 
tu, kuris valdai plunksną, įsi-

vasarotojai, praleidę čia savo 
atostogas. Be jų vasaroja Virš-
kas su šeima, p. Gražuliai, Po
nelis ir Svilas iš Flinto; p. Dam-
rauskas iš Ann Arbor; p. Jony-
nienė iš Detroito; vyr. sktn. 
Barniškaitė iš Clevelando. Dar 
iš Clevelando atostogavo vyr. 
sktn. dr. D. Kesiūnaitė ir sktn. 
Radzevičiūtė. 

Ežeras ilgas, žuvingas, žaliuo 
jančiais krantas. Jame daug 
ealų, o įlankėlėse žydi vandens 
lel'jos. Ant kranto tarp šla
mančių ąžuolų gaivinančiai vė
su. Vakarais, pritariant akorde
onui, vasarotojai užtraukia lie
tuvišką dainą, ir miela toje lie
tuviškoje pakrantėje. M. L. 

MOKSLO METŲ PRAD2IA 
Detroito lietuvių šeštadieninė 

mokykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 10 (t. y. šeitadienį) 9 
vai. ryto šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose. 

Mokyklos vedėja mokt. Ona 
Balzerytė prašo visus tėvus sa
vo vaikus leisti į mokyklą nuo 
pirmosios dienos, nes kitaip nu
kenčia mokinių pažangumas. 

LB Detroito ApyL V-ba 

fŽLDŽIANTI ŽINUTĖ j 
S. m. rugpjūčio 18 "Drauge" 

tilpo ši trumpa žnutė: "LB Det
roito apylinkės švietimo skyriu» 
rūpinasi augštesnei lituanistinei 
ir šeštadieninei mokykloms su
komplektuoti mokytojų kadrą, 
kad galima būtų pradėti darbą 
laiku. Būtų gera, kad mokyto
jauti sutiktų tie žmonės, kurie 
visuomenėje turi autoritetą ir 
gerą vardą". 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^— SSSSSB S S 
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JūsŲrir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lesų nelaimės atveju... 
Kad Jis galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi 
Tarnavome bendruomenei išt isus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansine 
įstaitra, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. Santaupos aj>draustos iki $10,000.(KX. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti Iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer flve., į vakarus nuo Caliiornia A ve. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 
! ! • • - • — I .1 - • • — I • - ! • ! ! • • ! I I I . — I — I • • — II • — — » • M II — 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad.. prnktad. tr 
AeSt. 9 v. ryto iki 4:S0 p. p. 

Trečiad. 9 ryto tkt II •., 9 
Ketvirtad. » vai. iki I •ak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakfey A ve. Tei. YRrds 7 S278 
MKS P A RrriN AME KELIONES: Ltktavals — GeleiinkelisJs 

— Aatobuaafo — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti [Ameriką. Parūpiname doku
mentu* norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NIJPIGINIMAS ! 
ROOSEVELT FURNITURE 

0OMMNY, INC. 
2310 West Roosevelt Road 

Telei. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $|Qg.O0 
SOFA-LOVA ir krėslas . . i jf iS-0* 
Nauji 1055 modelio Frigidai re šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | £ 9 00 
Pasinaudokite šiais nupigini mala it 
aplankykita LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Atdara ir sekmadieniais nuo 11 vaL 
dieną iki 5 vai vakaro. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Los Angeles, Calif. 

Lietuvio studento tautinė 
sąmonė 

Lietuvių Mokslo Institutas 

u* "Aušros" gadynėje. Toks pat 
reiškinys buvo ir JAV, kur kai-
kurie, baigę čia augštuosius 

i mokslus, nudirbo milžiniškus nigpju&o 28 turėjo jdomi, p a - , d a r b u s ' t a u t a j _ 
skaitą. Prelegentas Leonardas • 
Valiukas patiekė klausytojams 
plačią lietuvio studento JAV, Lietuvių Mokslo Instituto pa

skaita bus skirta lietuviškai dai
lei. Neseniai atvykęs iš Aust-tautinio susipratimo apžvalgą. 

Labai aktuali visuomenei te-, 
. . . M , ! rainos žinomas dail. A. Rukste 

, labai artima akademiniam r 
ma 
jaunimui sutraukė paskaiton ne 
mažai losangeliečių. Gražiame 
jaunimo būryje buvo matomi 

vai pareiškė, jų skautų kas sa- V ^ a t e A U T Y , C o i M L 
vaite čia atvykdavo nuo 250 iki 
400 asmenų. Didžiausią džiaug 

aktyvioji mažuma. Taip buvo se- s m ą mūsiškiams skautams su-
niau Viln'aus universiteto metu teikė puikus ir nepaprastai šva

rus baseinas, kur po 3 — 4 kar
tus dienoje jie ats'gaivindavo po 
kaitros ir darbų. Palapines ra
do pastatytas. Kiekvienoje pa-
lapinnėje buvo apgyvendini po 
2 asmenis. Puikiai įrengta jų 
virtuvė su šaldytuvais if visais 
patogumais įgalino skautua ap
rūpinti sveiku ir šviežiu maistu, t a s y r a aP1*8 1*8 *e u l* P-a** a k " 
lupuiti sveiku « o menų ir žemių shiogsnju ir ten 
nes stovyklavimo metu kaitra'! * ° . * !_ . " y . - * i«s— i« \* i&u n e valyti jis rengiamas, bet siekė daugiau šimto laipsnių ir į „ I B ' ' Ąautf. ' . 

Teko patirti, kad sekančioji 

lė jau sutiko skaityti paskaitą 
Laikas bus praneštas vėliau. 

Trumpai iš Warerburio 

— Krikščionys demokratai dėl 
potvynio nelaimės savo paskelb
tojo pikniko nerengė. 

— Sv. Jurgio vardo lietuvių 
klubas Union City prie Water-
burio visiškai yra sunaikintas. 
Klubo namas paneštas į šalį ir 
prie medžių nesugriuvęs pasta
tytas. Tačiau visas piknikų plo 

IACK TO 
MOKYKLON Prasit pas SHERMAN'S 

Lietuvių • Mokslo Institutas 
verti mūsų studentiškojo tauti-1 yra savistovi organizacija, ne-
nio aktyvumo atstovai, kaip dai susijusi su betkuriomis ideolo-
lininkė Ada Korsakaitė, psktn. ginėmis grupėmis; Institutas tu-
R. Dabšys, radijo valandėlės ri t'k vienintelį tikslą: iškelti 
pranešėjas V. Muchlia ir kt. Tai aikštėn lietuvių tautines proble-
buvo akivaizdi paskaitos tezių mas, sudominti jomis mūsų vi-
iliustracija, kad jaunimas ga- suomenę ir tuo priversti jas pa-
biai per ma jam gyvenimo už- žinti. Viskas tai aštrina tauti-
kraunamas pareigas aktyviai nę visuomenes sąmonę; išsamus\ 
dirbti lietuvybės fronte. dėstymas dalinai pavaduoja čia v a r d a s ^ t r a š k a , žinomas savo 

Leonardas Valiukas, pats bai- ir augštąją lituanistikos mokyk- skautiška veikla ir patyrimu is 
ges mokslus amerikfetiškame u- I* suteikdamas progą lavintis nepriklausomybes lakų_ J o s t o -
niversitete, yra gal labiausiai lituanistiniuose dalykuose. Daly- pykime tvarka ir draugiškumas 
kompetentingas pareikšti duo- vių atsiliepimu, kelios buvusios x

k / e k ~ * b u s ^S^JSSt 
men-8 ir išvadas apie lietuvių paskaitos, kurios lietė pavar-, Visais ūkiškais reikalai..rupmo-
studentų organizavimąsi ir lai- dž ų lietuviškumą, literatūrą, lie- į i r virtuvėje vargo pskltn. Fe-

produktų išlaikymas būtų būvu 
si nemaža problema stovyklos 
vadovybei. 

Stovyklos įkūrimui ir trans-
portacijai daugiausia pasidarba
vo skautų vietiir.nkijos vietinin
kas kun. L. Musteikis, kuris bu
vo ir stovyklos kapelionu, kas
dien atlaikė šv. Mišias skautų 
įrengtoje koplytėlėje. Stovyk
los viršininku buvo psktn. Ed-

; apverčiamas dar daugiau nuken 
tėjusių vietų laužu bei dumblu. 

— Paskutiniu metu vanduo 
jau paskelbtas naudotinu viri
mui tik dar dujų neturima. 

— Norkeliūmj butą, iškraus-
čius iš namų gyventojus kaip iš 
pavojingos vietos, apvogė paim
dami geresnius drabužius. 

i-
K? 

mėjimus JAV. Paskaitos tezių t u y i ų teisę, prosenovę, šios die- liksas Pabilionis, kuriam pade-
santrauka tilps "Draugo" kultu- nos jaunimo problemas, pagili-! * P a t J S s k a " t a l i r J » " | "°™ , f 
rUdame priede. Korespondenci- no kasdienybės ir pilkojo gyve-< «*ovyklaujančių v.esruų. Skau-
joje tenka nustatyti, kad paskai n;mo vis labiau išgramdomas ži- *1 sveikata rūpinosi dr. Juozas 
ta buvo labar kruopščiai pa- nias. 
rengta, gausiai pailiustruota iš Institutas labai dėkingas tai 
aplinkos paimtais pavyzdžiais kininkams ir paskaitų lankyto 

Petrikonis, kuris savo atosto 
gas praleido kartu su skautais. 

Stovykla buvo uždaryta rug-

ir patiekta labiau pašnekesio for jams. Ateityje numatytas visas PJ*™> • b na
rnoje, negu sauso akademizmo ciklas įdomių paskaitų ir žinovų 
stiliuje. • ] paskaitininkų. Inf. K. 

Iš tos plačios apžvalgos dau
geliui gal buvo atidengta "terra T r u m p a i 
incognita" (než;nomoji žemė) ta __ Friff s t p Kolupaila, pro- _ _ 
amerikietiško ji Alma Mater po f ? s o r i a u j ą s Notre Dame univer-i ^ ^ Ž a r t a i G a r t į a s i 0 * 1 -
kurios stogu susibūrė gal d a u - s i t e t e f $0^ B e n d I n d . b u v o ' m i n a s L ^ y g 
giau 1,000 lietuviškojo jaunimo. u ž s u k e s j L o s Angeles. Anot pro! I š j a u n . s u k a u t u į s k a u t u s pa-

Tas tūkstančio lietuviškojo fesoriaus, tai jo antras atsilan-j k e l t a g V y t a s j U 0 Z a s Preikšaitis. 
jaunimo gyvenimas yra savotiš- kymas Los Angeles mieste. Pi r- visą savaitę stovyklavo 28 
kai gražus, daugiur paženklintas m ą kartą Los Angeles mieste! skautai ir 12 svečių. Savaitga-

kelti: 
p 

Į skiltininko laipsnį — Felik
sas Pabilionis. 

Į pirmą patyrimo laipsnį — 
Stasys Petrulis, Romas Cejaus 

graž ų lietuviškų idealų vykdy- buvęs prieš paskutinį karą, kai 
mo ir vertai pelno taip sunkiai ekskursavęs po JAV 
pasiekiamų laurų kovoje dėl lie
tuvio vardo garsinimo. Studen-

lyje prisidėjo dar 10 asmenų. 
Stovyklaujantiems skautams 

tija sugebėjo surasti viršpasau-
lėžiūrinę vienybę — bendrą or
ganizaciją. Sugebėjo sudaryti 
sąlygas rodytis anglų kalba lei
diniui "Lituanus" ir savo ideo
loginiuose sambūriuose visur 
pirmumu stato savo tautinę pri
gimtį. Patekę į milžinišką ame-

— Gen. St. Rast kfo atsimini- kasdien pavakariams pieno pir
mų I dalis jau surinkta ir spaus k<> i n ž- Pratkelis, saldainiais ap-
dinama. Knyga išeis iš spaudos dovanojo režisorius Gasparas 
prieš Kalėdas. Atsiminimų ant
roji dalis bus išleista 1956 m. 
pirmoje pusėje. Atsiminimus 
leidžia A. F. Skirius, "Liet. Die
nų" leidėjas. 

— "Lietuvių Dierry žurnalo 
rikietiškos studentijos masę, lie- rugsėjo numeris jau išsiuntinė-
tuviai garbingai išlaiko savo tau tas. skaitytojams ir platinto-
tybę, netenka kalbėti apie jų asi jams. Šame numeryje yra dau-
miliaeiją (to negalima pasaky- giau 60 puošnių, aktualių nuo-
ti apie ' studentus, kilusius iš traukų iš viso pasaulio lietuvių 

Velička, 0 gaivinančiais gėri 
mais — p. Pr. Kovas. 

• x Šiaurietė 

Rochester, N. Y. 
Vasario 16 gimnazijos namams 

išpirkti rinkliava 

Daug sužalotų 
Jungtinių Amerikos Valsty

bių gyventojų beveik 18% ar 
26 milionai patenka į fiziniai 
sužalotų kategoriją. Kasmet 
šis skaičius padidėja daugiau 
kaip per pusę miliono dėl ne
laimingų atsitikimų, įvykstan-' 
čių auto nelaimėse, pramonė
je ir d§l ligų. 

Plečiasi liturginis sąjūdis \ 
Worcestery, Mass. įvykusia-' 

me liturginiame kongrese paaiš
kėjo, kad JAV-se stiprėja litur
ginis sąjūdis. Pravedama dau
giau dialoginių šv. mišių ir žmo 
nės gausiau dalyvauja giedoji
me, i 

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PR0FESIJ0NALAI 

. * » * « P W *•••• W ^ 

^:*:' 
• i********** 
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Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į 

ELSEA REALTY k INVEST-
HENT OOMlPANY 

atstovą 
V L A D Ą B A R A U S K Ą 
Telefonai: Ištaigos VA 2-9790, 

Kcsidenci jos — TA 6-4366 
gi įmonė yra pati stambiausia Mi-
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams. 

KOSTIUMAI KAIP T Ė V O T A I P IR S O N A U S 
Pasistenkite, kad jūsų jaunuoliai pasididžiuodami jaustųsi kaip 6 pėdų 
augščio kostiume, kuris yra tiek puikus kaip ir io užaugusio tėvo! Tas pats 
tobulumas sukirpme ir pasiuvime, su nauja "natūralia išvaizda" gražūs pe
čiai, siauri atlapai. Ta pat puiki grynų vilnų medžiaga charcol ilanelis ar
ba rayon acetate, kuri spindi šviesiais ir tamsiais atspalviais. Ir visa tai įsi-
gyjate sutaupydami daug pinigų! čia pat gausite visus reikalingus reikme
nis, kaip jaunuoliams taip ir suaugusiems: marškinius, švarkelius (jac-
kets), kelnes, bngvai plaunamas ir kt. 

S H E R M A N ' 
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautu\ė Town of Lake kolonijoje 

4648-50 So. Ashland Ave., Chicago 9, Illinois 

senesnių lietuvių imigrantų) gyvenimo. 
• Lietuvių studentija yra, da- rašo S. Narkėliūnaitė, R. Skipi-

bar taip santūriai vertinama, ga' tis, Ant. Gustaitis, B. Pūkele-
lingas avangardas kovoje dėl vičiūtė, St. Zadeikis, K. Merkis 
Letuvos laisvinimo bei lietuviot i r kt. Duodamas pasikalbėjimas 
vardo orumo atstovavimo milži-1 su K. S. Karpium. Šiuo metu 
niškoje.valstybėje. Dabar dar. "L. D." redaguoja Bcrn. Braz-
paskende studijose, vėliau įėję džionis, dail. P. Puzinas, J. Ko-
į amerikinę visuomenę kaip jos( jelis, J. Tininis, M. M. Stark ir 
garbingi nariai (ir kaip susipra- V. Adomaitis. Administracijos 
tę lietuviai), jie suvaidins svar-j adresas: 9204 So. Broadway, 
bų vaidmenį iškeliant betkokią Los Angefes 3, Calif. 
lietuvių tautai svarbią proble
mą. 

JAV LB Rochesterio apylin 
kės valdyba šiuo metu vykdo 
Vasario 16 gimnazijos Vokieti-

Rugsėjo numeryje I J°Je namams išpirkti rinkliavą. 
Aukų rinkėjai kreipsis į jus, Ro 
chesterio lietuviai, prašydami au 
kos pagal išgales. Jei kuris ne
būsite aplankytas, prašome sa
vo auką įteikti tiesiog LB apy
linkės valdybai. 

— M. Stark, Santa Monica, 
Calif., pradėjo tvarkyti "L. D." 

Rugsėjo 8 minėjimas 

Š. m. rugsėjo 12 3 vai. p. p. 
parapijos salėje LB Rochesterio 
apylinkė rengia Rugsėjo 8 — 
Tautos šventės — minėjimą. Pa 
ska tą skaitys dail. Liudas Vili
mas. Meninę dalį atliks muziko 

Pabaltiečių šventė 

LB Rochesterio apylinkės vai 
dyba, susitarusi su vietos lat
vių ir estų atstovais, š. m. lap-

» i j ! j k y S t t i S - ^ S L * £r*° admi«istra-ni^ -ka. Armono vadovauiama8 choras 
karnas susipažnimas su lietuvių 
kultūros apsireiškimais (imant VI. Mikliau* - Muchlios bu 
smulkmeniškai), bet tai vis iš- te rugpjūčio 28 vakare įvyko 
dava nepakankamo lietuviškos naujo lietuviško filmo premje-
mokyklos lankymo. Tačiau juk r&. Vietos studentai santarie-
įmanoma ir nežinant lietuvių Ii- c*ai įsuko keliolikos minučių k r i č i o 5 d. 6 vai. vak. lietuvių 
teratūros smulkmenų būti geru spalvotą filmą įdomesnių nuotru Parapijos salėje rengia Pabalti-
patriotu. j pų iš vietos studentų gyvenimo.1 J° sąjungos minėj'mą. Oficialio-

K a p paprastai Lietuvių Moks Po premjeros filmas iakeliavo į f dalyje kalbas pasakys lie-
A ' I i i . W% I k i 

lo Instituto paskaitos lydimos! rytines valstybes. P. Pk. 
paklausimų ir diskusijų. Savo 
nuomones reiškė V. Muchlia, J. O t n a h a , N c b f . 
Kojelis, prof. dr. P. V. Raulinai- _ . « . . . 

Omahos skautu stovykla tis, F. Kudirka ir prof. M. Bir
žiška. 

tuvių, latvių ir estų atstovai. 
Meninę dalį atliks visų trijų tau
tų menininkai. 

Po to, puikiai muzikai gro
jant, visų trijų tautų jaunimas 
turės puikią progą bešokdami 1955 rugpjūčio 14 antrą vai 

Vertingos jų nuomonės dar po pietų Omahos skautai išvyko arčiau susipažinti vieni su kitais, 
labiau iškėlė temos aktualumą, stovyklauti į Camp Cedars, A-- Atsivėsinti ir pasistiprinti galės 
Atskambėjo susirūo :nimas, ar1 merikos berniukų skautų stovyk> puikiame bufete, 
sekančioji lietuvių karta, kuri! lavietę, esančią 50 mylių nuo O-į ^ ^ Juozas Dirse 
dabar lanko žemesniąsias mo- manos. » 
kyklas bus lietuviška TNusiskųs-; Camp Cedars stovyklavietė S. m. rugpjūčio 31 po sunk os 
ta, kad jau kaip taisyklė didelis yra puikiai įrengta gana paki- ligos mirė visiems Rochesterio 
nuošimtis baigiančių augštąsiasI lioje vietoje, apaugusi gausiais'lietuviams gerai žinomas resto-
mokyklas d'ngsta tautai, taip I medžiais, ant skardaus Platos rano savininkas, nuoširdus visų 
buvo Rusijoje, taip yra ir JAV. I upės kranto. Apylinkės labai lietuviškų reikalų rėmėjas Juo-
Visaip stengtasi jieškoti priežas-j gražios. Dėl nepaprastai didelių! zas Dirsė. Liūdesy paliko žrao-
tie§ to nelsmto redEkinic. Eet| kaitr4 žolė išdsgusi ir nutryp-!ną, dukrą,, sūnų to gimines. 

M. MIŠKINIS, M. D. 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT 
393 West Gvard Boulrvard 

cor. Shady Lanc Detroit 16. Michigai 
Namv telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
TrcC. ir 4dt. 12-3 vmL 

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel A venų© 
Detroit 27, Michigan 

TeL WE. 4-6t«§^ 
GENERAL. OOMtRA<^OR 

Atlieka {vairius statybos,, pataisy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinln-
KystSs cemento, mūrijimo, elektros 
piumbingo, dažymo ir dekoravlm* 
Atskiry kambarių bei butų įrengimą* 
paitogese ir skiepuose. 

K l a u s y k i t e 
LITHŪANIAN MELOOiES 

Aun Arbor — WPAG — 1050 kli«-
cycies 

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan 

BRoaduay 3-2224 

NUO UŽSI^ENEJUSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDA 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia, nuo SENŲ. A l 
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ. ji« 
negali ramiai sedttl ir naktimi 
miegoti, nes jų užsisenSJ-Jsios Saisdot 
niežti ir skauda. Kad pašalinti U 
niežėjimą ir skaud6jim% senų atvl 
rų ir skaudžių žaizdų, uždekltf 
LEOULX) Ointment. Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins jūsų skmudSjl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau 
dilų nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSOHIA 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą llgot 
vadinamos ATHUETE'8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir porplySima, 
tarpiršČių. Yra tinkamas vartoU nuf 
džiūstančios, suskilusios odos dedlr 
rlnių, odos išbėrimų ir t. t . talpr 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
slrodo skaudus iSberimas nuo vysty 
klų. JI* yra gera gyduole nuo Ii 
vtrilnių odos llgų.l.e-
gnlo Ointment yra 
parduodamas po 7 S 
e t , $1.26, Ir »t.50. 
Pirkite vaistinėse Cni 
cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlso. Ga 
ry, Ind.lr Detroit, «Mi-
ohigan arba rašyki
te Ir atsiųskit* Mo-
ney order i: 

LEGULO, Itepartmeut D. 
5618 W. Eddy S t Chira-o 34, ID 

— 
SKELBKITfiS "DRAUGE". 

= 

MOVIHC MOVINC •CISTAS nmufmS 
f^r i i TOU m ARTI € /*§ 

NAUJI OIDELl TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYm (fiANK/AI 
ILGU METŲ PATTRIMA$-Pt6US I*SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 5 1 , ILL. Td. WA!Wrook 5-9209 

visad Uetu\ybfe vėliavą neėa ta, nes, kaip amerikiečiai vado- K. fe. 

MIDLAND 
Assoc id^ ion 

IH iUf t iO 

PER 4 0 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

6ENDROVĖ 

4038 Archer I i enyt ų\. U3-6719 

IjUGUST SAL0UKAS P»asUiri« 
mmmtmtmmmm 

PERKRAUSTYMAI — MO VING 
Pigua, sąžiningaa darbaa. Visi npdruirfžmt. U artimų Ir 

to'iinŲ ^iRtAncijų ftauidU nrliinlsti 
•41S H. LITO AN1CA A VEL, CHICAGO, ILL. 

VILIMAS 
TVIeloaae — 

NARIAI UIWW TAUP. IF SKOLINIMO 

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10.000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namu įgijime! 
s 
Lengvomis Sęlygomis 

— . 

CHICAGO' SiVINGS I L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ave. Chicago 36. m. 

CHANE SAVINGS A L0AH ASSN. 
2553 W. 47th St. Chicago 32. IU. 

DISTRICT SAVINGS A L0AN ASSN. 
3430 So. Hal»ted Street Chicago 8.111 

UHIVERSAL SAVINGS A LOAN ASŠIT 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU. lt 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias deiimt myliu 
Vieno kambario baidos arba rišo šamo. Kreipkitės paa mua Tnrįi daug 
metų patyrimo perkraustymo darbe. . 

Pnst atome anglis ir pečiams abf jų — dideliais ir malsi* kiekiai N. 

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avenue TeL Vlrginia 7-7097 

Skaitykite ir pUtiakite dieanšti "Drau^". 
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DIEN. "DRAUGAS" SKELBIA PENKTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 
lt 

Skiriama tūkstantis (#1,000.00) dolerių premija 
• • * 

PAJIE1K0JIMAS 
Milė Andrijauiki«n3 (Jono duk-

ft) prašoma atsiliepti lino adresu: 
ALDOKA MOTIEJŪNAITĖ, 

4316 S. Fairfield Ave., 
CHICAGO 32, ILL. 

Telefonas VIrginia 7-4350 

Beprasmi jėga pati save pra-
žudo. — Horacijus. CLASSIFIED & BELF WANTED ADVERTISEMENTS 

T> t M E S I O ! 
Jeigu dSI vietos trfikumo rengia

tės išmesti senus laikraščius kaip 
"Drau_*M. ••Cinrso", "Vyti", Moterj 
IMrva" ir visus kitus katalikiškus. 

, iki metų ar daugiau atgal visus ar 
' ne visus numerius, tai atlyginsiu pas-

.1 rastis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra- i to isiatdas ir vargą, Parašykite ką 
T-T « . i ,u- •• *. «xi i i T» Ir klek turite: Mrs. V., ant. 1, 309 

darbu.j I .ubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-

' ' 

kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1955 m lapkričio mėn. 1 d. 

nu 
^er'^usiam romanui skiriama premija — tūkstantis dole-
?' metų premijos mecenatas yra kun. dr. J. Prunskis. 

'"rv komisiią sudaro Toronte, Kanadoje, gyvenantieji 
kultūrininką5:, Ant. Gurevičius, kun. dr. J. Gutauskas, Iz. Matu
sevičiūtė, St. Prapuolenytė ir Vyt. Tamulaitis. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, III 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa
sirinktą slapyvardį. 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildom© 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premi
jos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi-
tarim'L 

Vartok St., Jersey City, N. J. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
rransmienos ir t t. MOBILGAS benzinas. įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 

M. CESAS, patyręs acto specialistas 

Jr ^ 

Bu d r i ko Rakandų Prekyba 
1958 metų modeliai, visų žinomų Amerikiečių išdirbi

nių. Pirk si te žemiausiomis kainomis. Budrikas turi did 'Ii 
pirmos rūšies prekių sandeli ir duoda 3 metams išsimo-
kej; ims. Budrikas turi 3 nuosavus sunkvežimius ir prista
to prekes Jums į namus. 

JONAS GRA0INSKAS 
1-KL.fc.VlZI.JOS, RADIO, PATKFONl 

TAISYMAS 
'PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

-ATVAŽIUOSIM POPIET* 
J. G. Televislon, 944 \V. 35th PI. 

. oiriuutu r tvuuuei o-ivao 
Pas lietuvi — ir cerlau Ir Dil iau 

V I K T O R O K O 2 I C 0 8 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gaaollno Shell stotis Ir 
Auto taisymas. 5759 8. Western A v e 
Tel. R E 7-0583. Atliekami motoro 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

. — . . . . , - « . . . . . — _ _ — — — • -

TELEVIZ IJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Precin Photo Studio 
EVO. 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481 

M18CELLANE0IJ8 
įvairus Dalykai 

Duona Ir įvairias skoningas 
onjaute* kepa 

LIETUVIŠKA APDRAUDD 
AGENTCRA 

Gjrvybėa, ligonines, automobilių. 
baldu, namų ir visos kiton apdraudoa 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos, 
Hmulkesnial Informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTUKSTATB INSURANCS 

AGENCY 
JV90O S. Astiland Ave.. Chica-o »«, ni . 

Tel. \S AJbrook 6-5671 
Agentų ir brokeriu dėmesiui! 

Prie* drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augs-
ciausi komisai. Savi pas savus! 

"DRAUGAS" AGENCT 
55 Eaat Wa«hlngtoo Street 

TrL DF^rbom 2-2434 

2334 South Oaklev Avevne 
Tel. VIrginia 74640: 7-0641 

H « l « l 

REAL ESTATE 

REAL ESTATE 

d t.fr t 
V.\\ >^v 

BRUHO'S KEPYKLA 
SSS9 S. UTUANICA AVE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome } visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia } visus artimuosius 

miestus. 

O V I N G 
A. BENULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
;s tolimų ir artimų- atstumų. 

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

1885 CANALPORT 

SONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įreug-
ra vieta įvairioms 
notraukoms. Spe

cialybe — vestuves. 
Jaunavedžiams duo-
iarr.a puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbaa 

414 West 63rd Street 
Tai. E N g . 4-5883 arba E N g . 4-5840 

P&.I.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 82, III. — TeL LA 3-861? 

8T ATY B AI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKJv RCftl Ų 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWTNAS. Pres. 
30S9 8 0 . HAJLSTED S T . 

TeL Vlctory 1-117S <#* 
APKAlNAVIMĄ IR P R E K I V PRJ> 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAaTINft ATIDARYTA kasdien DIK 
ryto Iki S vai. vakaro Ir 

vakaro. 

1956 METŲ 
• rKLEVIZIJOS • 

FM tr NEŠIOJAMI RADIJAI 
Aukštos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

ViDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV I R RADIJO LF3IPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

Visų radiju, fonografų, TV Ir 
rekordavlmų aparatų 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių inžinierių 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos žemiausios 

f vai. 
Šeštadieniais Iki S vai 

OTELCVISIOn 
Csales- servlce) 
3130 So. Halsted — DA 6-6887 

Miegamojo kamb. baldų, virš šimtas įvairiausių 
setų 1956 metų modelio. Kainos nuo $ 14800 

Svečių kamb. baldai, parlor setai, minkštos kė
dės, Pullman, Kroehler, Simmons h* kiti. Kai
nos nuo $128 už 2 gab. 

3ealy Posturepedic matracai, $59 vertės, po $3995 
Kiti matracai nuo $24.00 iki $75-00 
Skalbiamos mašinos, Hoover dulkių siurbliai, alie-

• jinai, angliniai ir gaziniai pečiai 
Siuvamos mašinos stalo modelio $48-00 
Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 col $88°° 
7 kub. pėdų refrigeratoriai, 1956 metų po $14800 
Vilnoniai kilimai 9x12 Lee, Bigelovv $4800 
Rašomieji stalai moksleiviams $2400 
Knygoms spintos su stiklo durim $28°° 
9x12 linoleum $495 
Grindims vilnoniai takai, 1 jardas $295 
Puikios stalinės lempos svečių kambariui $J95 
Pikniko dėžės po . . . $700 
Pikniko kėdes po 7 5 centus 

BALDŲ PASIRINKIMAS DIDELIS. PATALPA ANT 6 LOTŲ. 

Jos. F, Bud r i k P Inc. 
*241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais- nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

Įmonė atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v. v. 
Kitom dienom nuo 9 iki 6. Sekmad. nuo 10 iki 5 vai. vak. 

^ 
T 

Biznieriams apsimoka skelbtis 'Drauge". 

GIRLS & WOMK\ 
Y O U ARE NEED.ED AT 

A 
D 

A D IRAL 
R 
A 
L 

ASSEMBLERS WIRERS 
SOLDERERS 

Clean . . . Light . . . Sitting v/ork in Small Parts 
Division . . . oi our medern, well Eąuipped plant. 

STEADY EMPLOYMENT G00D VVAGES 

A p p 1 y a t 

• 4150 NO. KNOX AVENUE 
Enter Knox from Montrose — 1 fflock East of Cicero 

Š I L D Y M A S 
A. Stančianskas Ir A. Lapinu 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

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

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalis. 
J. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

Daugiausia sutaupysite pinigu 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRAI 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicago j . Patikrinkite! 

A L G BU D B E C K A S 
REALTY 

1839 W. 47 St TeL IAf. S-SS84 
(Ir sekmadieniais) 

ARTI MARQUETTE PARKO. 
2-jų augštų mūrinis namas. Karštu 
vandeniu apšildymas. 5 kamb. 1-me 
aukšte, 6 k. 2-me augšte. Vieną bu
tą tuojau bus galima užimti. 2 au
tom, garažas. Pilna kaina 20,000. 
Susitarimui šaukite CLiffside 4-0104 

Jeigu ieškote pirkti namo, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
Ri: \L ESTATE 

2735 W. Tint. St. WAIbrook S-StllS 

Priei pirkdami ar parduodami 
namus, biznais , sklypas ar ūkius 
at lankykite mos . 

KUTBA-NORKUS REALTY 
R E A L ESTATE-rNSITRANCE 

2405 Weat 51 8t . 
WAlbrook 5-6030 

PBospect S.S57S (rak. tr *ea_naA.) 

4 KAMB. MEDINIS BUNGALOW. 
Karstu oru ap&ild. Platus sklypas. 
2 .-kstra kamb. rūsy. Arti 55th ir 
Mobile. Kaina $10.800. SVOBODA. 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038. 

P L U M B ING 
Licensed, bonded plumbers* 

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

TeL GRovehill 6-6708 arba 
W Albrook 5-8451 

Bl'ILDING A REMODELING 
SAMŲ STATYBA 

IvatrOs <^iaJsymai tr pardavimas 
Jei norite pirkti ar užsakyti narna, 
kuris būtų serai Išplanuotas, pato-
grus. gražus ir pigus, pirkite »r užsa
kykite pas 

Susitarti Saukit RElianoe 6-8203 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keatmg Ave., 
CHICAGO 82, ILK 

KONTRAKTORIUS ' 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th St. Cicago 16 

A. Glntnerla, pirmininkas 
Y. Petrauskas, statybos vedėjas 

CH S-1535 
Liletuvlų Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

BUTLDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

TeL HEnatock 4-5881 

BRIGHTON P A R K E parduodamas 
2-Jų augštų medinis namas. Geriau
siame stovy. 1-me augšte 4 k.. 2-ms 
augate 5 k. Apžiūrėti gal ima kasdien 
po 6 v. v., SeStad. ir sekmad. visą 
diena. 

4629 S. Washtenaw Ave., 

Chicago 32, 111. 

P A B D A V I M I I 

Būtinai turiu apleisti butą. Par
duodami 4 k. baldai. Kartu ir tia-
mų apyvokos reikmenys. Po 6:30 v. 
v. skambinkite — Mldway 3-6731 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

EMERALD FOOD MART, 
3001 S. Emerald Ave. 

DAnube 6-1S17, 
po 7 vai. *vak. TA\ lor 9-5372 

Pardavimui 16,000 vartės krautu- ' 
v« už $4,500. Gyvenimui butas už- . 
pakaly. At\->-kite ir apžiūrėkite. 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės J 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. S-S881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 vaL 
vak, Svstad. nuo * v. r. iki 8 v. v. 

TrečLadInetai* uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8138 So. Halsted S t 

Ph. DAnube 6-2793 
Padeda pirklti - parduoti namus, 
flkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

GRAZCS 2-Ju BUTV M t R I M S . 5 
ir S kamb. Koklių vonios. Moderniš
kos virtuves. Garažas. Kombinuoti 
žieminiai langai. Abu 5 k. butai ga
li būti perdirbti į 2 butus. Vienas 
b u t a s rūsy. Puikiausiame stovy. 
$23,000. V m . T. Karrets, Hl'«l<on 
3-6181. • 

LYONS. Medinis bungalow — 8 
kamb. Karštu oru-alyva apšild. 2 
autom. gar. Platus sklypas. Rūsys. 
Mokesčiai tik $98. Kaina $14.iH>0. 
SVOBODA. 6<»13 O r m a k Rd. BIshop 
^-2162. , 

>2.500 JMOKETI. Mūrinis 2-jų bu
tų po 4 kamb. Apylinkėje 26th ir 
LAwnda!e. 2 autom. mūr. garažas. 
Svarus. $J»2 pajamų į mėn. $13.5uo. 
skolą mokėti kaip nuomą. SVOBO
DA. 3739 \V. 26th St. LAwndale 1-
7u3S. 

HELP WANTED — VYBAI 

Reikalingas kepėjas padėjėjas 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th St. 

HELP WANTED MOTERYS 

Lietuviškai valgyklai — 1829 So. 
Halsted St., tuojau REIKALINGA 
PADAVĖJA, mokanti ir an^lų kal
bą. Darbas nuo 7:00 vai. ryto iki 
3:00 p. p. 

Kreiptis ten pat pas Petronį nuo 
3 v. po pietų. 

H 0 » R W Ą & > 

i M Ū R A S Į 
= BUIIJOERS, INO. _ 
_ Stato gyvenamuosius na- i 
r mus, ofisus ir krautuves pa- B 
Ei gal standartinius planus ar i 
_| individualinius pageidavimus, c 
= Įvairūs patarimai statiy- |= 
E bos bei finansavimo reika- rj 
s lais, skiciniai planai ir na- j 
= mų Įkainavimas nemokamai. | 

Statybos reikalais kreiptis £ 

S TeL PRospect 8-2018 arba : 
= LUdlow 6-8580. = 
s 0800 SO. CAMPBELL AVE., § 
' Chkmgo 29, Illinois = 
7i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i ini? 

ĮSIGYKITE DABAR 

PENSIJOS IR PAŠALPOS 
Sloj knygelėj telpa: 1. Senatvės 

pensijos Ir palikuonių pašalpos, 
II. Nelaimingu atsitikimų kompensa
cijos. Spaudai paruošė Pr. Bulaitis 

Sloj knygelėj atspausdintas JAV 
Socialinio Draudimo {statymas su vi
sais naujausiais papildymais Ir pa
aiškinimais. Be to, čia Jdėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis. 

Kaina 60 centų. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"Draugas", 2334 So. Oakley Ave,, 

Chicago 8, BĮ. 

mmmmmmummmmmammmm 

^ S 4 V | N G S V 

7 Kamb. Namas Už S12,500 
Savininkas iš priežasties ligos turi 

apleisti miestą ir skubiai parduoda 
narna, kuris vertas daug daugiau. 
Namas gražus iš lauko ir vidaus. 
Naujai perdirbtas. Saulėtas kamba
rys priešaky, salionas su marmuro 
"flreplace" ir elektros vieloms dėl 
paveikslų, ant sienų, valgomas, vir
tuvė. S miegami kambariai. did»*lis 
"pori'ius", vonios kamb., saiko*. 
1 autom, garažas. Karstu vandenin 
šildomas (stoker). Darželis gėlėms 
ar daržovėms pasodinti. Gera trans-
portucija. Vertas apžiūrėti. 

Tt4. E\g. 4-5S83 ar KXg\ 4-5840 

IftNUOM ĮJOJAMA 

I2swom. 6 k. butas 6223 S. Green 
St. 1-mas augštas. 

W£ntwortu 6-4843 
5 KAMBARIAI išnuomojami. 

Kreipkitės telefonu 
RCckwell 2-6875 

1ŠNUOM. 6 k. butas Marouctte 
Parke . Skambinti 

PRosp. 6-7328 

IŠNUOM. mieg. kamb. moteriai 
ar mergaitei . 

1639 S. 50th Ave. , Cicero 

Brighton Parko kolonijoje visiškai 
naujame name išnuom. visiškai at 
skiras kambarys vyrui. VIrginia T-
5260. - / 

EDGEWATER HOSPITAL 
HAS IMMEDUTE OPENING FOR 

• KITCHEN W0RKERS 
(Cook Helpers, Salad Momen, 
Diet Maid) 

• NURSE'S AIDĖS 
(Experience reąuired) 

E0GEWATER HOSPITAL, 
Phone UPtown 8-6000 

• N0USEMAN 
Excellent starting salary- Eree 
Meals & Insurance Many other 
benefits. 

5700 No. Ash!and Ave. 
Apply Personnd Ofloe 

įdomiausias romanas! \ 

JGLIAlJDA 

OftAPllO 
PREMIJl/OTAS 
R O M A hJAS 

Gyva intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

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

Chicago 8, Dlinoii 
_£ 
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Pastabos ir nuomones 

NE VIEN TIK AUKOS 
Turbūt vienintelė pasaulyje 

šalis, kur taip plačiai žydi aukų 
rinkimo "verslas" yra JAV. Čia 
suaukoja mos didžiulės sumos pi-
n g ų įvairiausiems tikslams. Pa
kanka tik įtikinti, sujaudinti ir 
mokėti auką priimt. Tobulai su
organizuotas aukų rinkimas duo 
da puikius rezultatus. Tai pa-

Franz-Shubertstr. 22, B l . l , Ger
many, a) Janulevičius, Therese, 
gim. 1926.6.11,, Schw€infurt, Vo
kietijoje, b) Janulevičius, Jonas, 
gim. 1948.11.6., Schweinfurt, Vo
kietijoje. 

6C. KAVALIAUSKAS, Julius, 
g. 1923.6., Kriauniuose, Lietuvo-

gųjų remejų stovyklos suviliotų J statybininkas, Alle 42, Nuove-

šviestų gimnazijos vidaus gyve 
mmą. Tas daug ką iš abejin 

į aktyviųjų rėmėjų pusę. Išlei 
dus keliolika tūkstančių egzemp
liorių, o l ietuviškoms organiza-

lle Cite, Frais Marais, par Douai 
NORD, France. 

67. KIEMSCHIES, George, gim. 
1938.2.21., Kybartuose, Ldetuvo 

cijoms apsiėmus savo narių bei j e ; metalo tekintojas, Frankfurt/ 

77. PAPLAUSKAS, Petras, g. 
1921.7.5., Lukšiuose, Lietuvoje; 
šaltkalvis, (21b) YVolmarstein / 
Buhr, An der Flotpfeife 11, Ger
many, a) Paplauskas, Margareta, 
gim. 1915.2.2/., Tarnovitz, Silezi
joje, b) Pavelkovyts, Zene, gim. 
1939.1.1., Tarnovitt, Silezijoje; po
dukra, c) Pavelkovyts, George, j Bamberg, Markusplatz 16," Ger-

87. UKA, Marija, gim. 1904.4.2., 
Robkojuost, Lietuvoje; šeiminin
kė, Bamberg, Holzmarkt 1, Ger
many, a) Uka, Erika, gim. 1939. 
6.2., Tilieje, Lietuvoje; šeiminin
kė. 

88. UKA, Werner, gim. 1934.9. 
21., Tilžėje, Lietuvoje; dažytojas, 

pažįstamų tarpe išplatinti, spau 
dai, liet. bažnyčioms, radijui, 

siekiama naudojant televiziją, | prekybos įmonėms prisidėjus 
radiją, kiną, spaudą, reklamą ir prie Bolidaus ir vispusiškai bran-
tt., kam taip pat reikalinga tu- gaus kūrinio išplatinimo, gal ima 
rėti pinigų. Juk viešoji opinija 
kaip vaškas tirpsta, doleriais pa-
kait'nta. 

, Turiu galvoje Vasario 16 gim
naziją su jos skolomis ir išlai-

Main, Frankenallee 243, Germany. 
68. KOVVOCZEK, Witold, gim. 

1921.7.16., Opeln, Vokietijoje; me
talo tekintojas, Frankfurt/Main, 
Eschersheimerlandstr. 210, *Ger-
many. 

69. LAUKMICHEL, Johannes, 
gim. 1921.2.14., Niemersatt, Lie-. 
tuvoje; kūrikas, Bruch.muhlbaeh, 
4203 LSCo., Germany, a) Laukmi-
chel, Rosa, gim. 1926.10.22., Nai-
Ja, Vokietijoje, b) Laukmichel, 
Gertrūda, gim. 1946.4.2., Naila, 
Vokietijoje, c) Laukmichel, Eri
ka, gim. 1948.1.13,, Naila, Vokie
tijoje, d) Laukmichel, Albert, g. 
1954.5.27., Naila, Vokietijoje. 

70. MINELGA, Jonas, g. 1920. 

laukti gražių pajamų. Čia norė
tųsi pabrėžti žodį pajamos prieš 
pastatant žodį aukos ir primin
ti, kad aukos lieka aukomis, bet 
pati gimnazija tepasvarsto pa-

kymu. Aukos plaukia, bet ne jamų galimybes, turint turtin-
tiek, kad pakaktų. Nelietuvių gus "giminaičius" tiek Ameriko-
kilmės amerikiečiams mūsų gim je, tiek kitur. 
nazijos reikalai nerūpi taip, Tas pasiūlymas turėtų pasi-
kaip ir mūsų pavergtoji Lietuva. , sekti, bet tam yra būtinos dvi! 4.26., Joteikiuose, Lietuvoje; sta-
Vieni paty 8 iietuviai galėtu f s t y g o s : 1) rūpestingas leidinio & J E S T S ^ S T a ) * £ > ' -
laikyti, bet ką padarysi, kai di- paruošimas (su vokišku atidų-j g a > Albina, gim. 1926.7.10., Liud-
džloji dauguma abejinga i r t a m mu ir kruopštumu, amer kietis- Į vinave, Lietuvoje, b) *MineIga, 
pateisinti savo įsitikinimus turi . ku biznieriškumu ir... l ietuviška g f i S J t • g*m\ V!^}'5'' R 2 2 ? ' tT - • 'T^- * i •*«; x « i i - A , v ftr n i i -J- • i Vokietijoje, c) Mmelga, Romas, Negi prašysi: "Dėstyk štai č.a kantrybe) ; 2) t inkama leidinio g i m 1953.11.21., Mittelschneissc, 
savo samprotavimus, o aš jau platinimo organizacija. N e tik j Vokietijoje:. 
tave įtikinsiu, kad klysti". T o - ! t inkama, bet vispusiškai tobula.1 77. MULEVIČIUS, Vladas, gim. 

11923.3.21., Vadiškiuose, Lietuvo-
Antra rūš s pajamų, kurių !je; statybos technikas, Schwet-j belie, \ aidevutis, gim. 1936.6.30., 

zingen, 8591 LSCo., Germany. Marijampolėje, Lietuvoje, c) Stru 

gim. 1941.6.18., Tarnovitz, Silezi
joje; pušimis. 

78. PLAUŠINIS, Valys, g. 1916. 
10.13., Daukšiuose, Lietuvoje; šo
feris, Schwetzingeii, 8591 LSCo., 
Germany. 

79. PLEWE, Horst Herbert, g. 
1933.10.11., Šilutėje, Lietuvoje; 
darbininkas, Uhlerbom, 4204 LS
Co., Germany. 

80. RUDYS, Jurgis, gim. 1919. 
11.13., Panevėžyje, Lietuvoje; šo
feris, Schwetzingen, 8591 LSCo., 
Germany. 

81. SABONIS, Jurgis, g. 1921. 

many (Nr. 85 Subat, Mėta, šei 
mos narys — sūnus). 

89. VAITIEKArTIS, Vladas, g. 
1921.2.16., Tirmėnuose, Lietuvoje; 
šoferis, Grosą — Auheim, Civil-
gemeinde, Germany. 

90. VISMANTAS, Arturas gim. 
1910.5.3., Pittsburgh, JAV-se; sta 
tybos ir ūkio darbininkas, 5, rue 
Demolombre, ViUers-Cotterets, 
(Aisne) J Frante, a) Vismantas, 
Guntheraitė, Emma, gim. 1908.7. 
7., Ditkėnuose; Lietuvoje. 

91. VITKUS, Antanas, g. 1900. 
2.26., Rozalime, Lietuvoje; ūkinin-

5.23., Kėdainiuose, Lietuvoje; s i u - | k a f i ' ( 3 3 ) ^ ^ _ j ^ o r f , Gel 
vėjas, Kaiserslautern, 2040 LSCo., ^ j ^ ^ ^ 4 4 G e r m a n y 
C*6riri£LiiV 

82. SCHMIDT, Otto Ernst, gim. M. VERECKIS, Jonas, g. 1920. 
1916.3.3., Parchim, Vokietijoje; 7 - 8 - Urbantuose, Lietuvoje; šofe-

dėl ir atėjo galvon štai kokia 
mintis. Prašau pasvarstyti ir 
panagrinėti. 

Prieš daugelį metų esu var
tės vienintelės caro Rusijos ka
talikų gimnazijos išleistą albu
mą. Jame buvo pačios gimnazi
jos, jos salių, auditorijų, virtu
vės, koplyčios, dirbtuvių, kori
dorių ir tt. vaizdai (nuotrau
kos) . Galėjai rasti v isas moki
nių klases, pedagogus, žemesnį
jį personalą ir tt. Tokį kelioli
kos ar keliasdešimt lapų albu
mą peržiūrėjęs, gauni pilną iš
viršinį tos gimnazijos vaizdą. 
Kuo būtų blogas sumanymas im 
t is to darbo pačiai Vasario 16 
gimnazijai ir išleisti gimnazijos 

šoferis, Bnichmuhlbadi, 4203 LS
Co., Germany, a) Schmidt, Edith, 
gim. 1922.2.25., Sichlau, Vokieti
joje, b) Schmidt, Evelyn, g. 1945. 
5.10., Jechnit*;, Vokietijoje. 

83. SMILHIS, Alfansas, g. 1925. 
7.16., Sakiuose, Lietuvoje; šofe
ris, Schvvetzingen, 8591 LSCo., 
Germany. 

84. STRUBELIS, Antanas, gim. 
1907.6.1., Marijampolėje, Lietuvo
je; šaltkalvis, (21a) Bielefeld, 
Klo|«tockstr. 17, Germany, a) 
Strubelis, Berta gim. 1920.10.9., 
Juodraištyje, Lietuvoje, b) Stru-

7,1. NEVERAUSKAS, Juozas, 
fim. 1900.7.2., Šakiuose, Lietuvo-

Kaiserslautern, 
Š593., Germany. 

73. NEVERAUSKAS, Juozas, 
;im. 1926.2.7., Naumiestyje; Lie-

gimnazija galėtų sau pasirūpin
ti, tai suorganizavimas turisti
nės kelionės, ypač vasaros metu, 1 Je; darbininkas, 
į Vasario 16 gimnaziją. Sudary
mas sąlygų turistams praleisti 
nors keletą dienų pačioje g im-T u 7 0 j e ^"da7bin inkTs ,""K^ 
nazijoje ar netolimoje apylinkė- tern, 8593 LSCo., Germany. 
je. Sudaryti palankias turis- l t 0 ^ I K S 3 A I T I S \ K u r t a s : f m

a t 4. 1 1 J - i - ! 1923.8.5., Naumiestyje; šoferis, 
tams nuotaikas, kad grjzę kitus j U h l e rborn, 4204 LSCo., Germany, 
paragintų atostogas praleisti lie- a) Nikštaitis, Marija, gim. 1935. 
tuviško mokslo, aplinkos bei j 7.7., Bad Kreuznach, Vokietijoje, 

4. -i ILH T> b) Nikštaitis, Carmen, gnn. 1952. 
nuotaikos židinyje. Pati viena, • £ £ B a d KreUznach, Vokietijoj. 
be užjūrio brolių, gimnazija bū- 75. OLEKAS, Marija Jieva, g. 
tų bejėgė. Tame reikale jai tu- 1921.7.10., Agurkiškyje, Lietuyo-
rėtu oadšti amerikiečiai Bet ir iJ e ' u k i n i n k ė . A l l e e 4 2 - Nouvelle reių paaeu ameriKieciai. net ir C i t e F r a i g M a r a i s p a r D o u a l , 
cia be darbo ir tobulos organi- (NORD), France, a) OleKas, Vid-
zacijos turistus nuo kelionių po j mundas, gim. 1946.4.4., Danijoje, 

b) Olekas, Algimantas, gim. 1952. 
8.8., Prancūzijoje, c) Olekas, Mi-
chele, gim. 195C.fi.28., Prancūzi-

albumą, kuriame be anksčiau ^ P a s * u l * . * ' < a š a r u *> a k a l 

. .x . , v u - . nę nepnvihosi . 
mmetų nuotraukų galima butų 
rasti jau gimnaziją baigusių, bu-1 Gal ir manytų kas, kad moks-1 JOJ

7
eg P A K A L E N K A , Benas, gim. 

vusių jos steigėjų, mokytojų bei j lo įstaigai imtis biznio neišpuo-Į 1926.12.10., Panevėžyje, Lietuvo-
remėjų fotografijas ar pavar- j la. A š manyčiau, kad geriau š v a ! je; šoferis, Kateerslautein, 
des. O paduotos diagramos, s t a - ' r u s biznis, negu įkyrus pinigų 
tist ika bei apžvalga nuveiktų prašinėjimas kolegijoms išlaiky-
darbų kultūros, mokslo, visuo- ti, ką pačiam teko patirti bū-
menės bei sporto srityse, nu-.' nant Amerikoje. A . J. 

LSCo., Germany. 

Šiems asmenims reikia garantijų 
PAPILDOMAS SĄRAŠAS 

9 e 5 6 A B £ ? P T Y S ' p<>vilas, g. 19221- 62. FISER, Ilmars, gim, 1923. 
^o., Osteikiuose, Lietuvoje; buhai- 3.18., Riga, Latvijoje; darbinin-
AUB' 8 ^ e r i s (2U> B^^feki, Am k a s . Uhlerborn, 4204 LSCo., (ler-
AJten DreisLh 13a, Germany, a) many, a) Fiser, Egita, gim. 19-

29.8.5., Libau, Latvijoje; siuvėja, 
b) Fiser, Silvija, gim. 1952.1.24., 
Ofenbach, Vokietijoje. 

63. GUIGA, Bronius, gim. 1927. 
4.1., Saldutiškyje, Lietuvoje; rin
kėjas, Kaiserslautern, 2040 LSCo., 
Germany. , 

64. HORSZCARUK, Pioter, g., 
1917.4.7., Kriwno, Galicijoje; ū-
kininkas, 21a) Bielefeld. an den 
Gehren 8, Germany, a) Horszc-a-
ruk, Prane, gim. 1915.3.4., Kun-
drėnuose, Lietuvoje, b) Horszca-
ruk, Peter, gim. 1952.12.31., Bie
lefeld, Vokietijoje. 

64. JANULEVIČIUS Jonas, g. 
1924.5.9., Merkinėje Lietuvoje; 
darbininkas, (13a) Schwejnfurt, 

Bertys Albina, gim. 1933.1.4 In-
daiatube Brazilijoje; siuvėja, b; 
Bertys, Paul, gim. 1954.11.3, Bie
lefeld, \ okietijoje. 
o į l B^RYS> Pranas, g. i 9 17. -
« M Talaniuose, Lietuvoje; sU-
tybos darbininkas, Uhlenborn De-
pot. Germany. 

fJu «JL U I k l ? k e ' ^^uvoje , ša-iens, Sdmetzingen, 8591 LSCo., Germany. *-̂ v>u., 
59. DELGAU. Wilhelm, g. 1907.-

y / l . , Kaune, Lietuvoje; malūni
ninkas, Herruigen/Werra, Schil-
leatr. 29, Gemany, a; Delgau, Ber-
tha, gim. 1910.4.15., Kaune, Lie-

i Q ^ ' ^ Q b ^ d g a U * R u d o I f ' ^ m -
iy^o.d.29 , Kaune, Lietuvoje; šalt
kalvis, c) Delgau, Bruno, g. 1937.-
12.25., Kaune, Lietuvoje; elektri-
. ^ ' dJ , ^ e l S a u - Walter, gim. 1942. 
»9., Soldau, Vokietijoje, e) Del
gau, Bernhard, gim. 1951.6.27., 
Henngen, Vokietijoje. 

60. EIDENAS, Antanas, gimęs 
1920.8.1., Švėkšnoje, Lietuvoje; 
kelneris, Schuetzingen - Mueling, ! 
Germany, a) Eidėnas, Genovaitė, 
gim. 1926.12.3., Šiauliuose, Lietu
voje; pardavėja, b) Eidėnas, Ire
na, gim. 1948.8.3., Belgijoje 

61. ENSKAT, Gustav Albert, g. 
1936.1.21., Beruktiške, Lietuvoje; 
stalius, Kaiserslautern, 2040 LS 
Co., Germany. 

GERIAUSIOS 
rašomos m a S i n 6 1 5 s pasauly yra 
ROYAL. Tai didžiausia pasauly r. m. 
firma su visada naujausiais patobuli
nimais. 

Maža mašinėle su 88 ženklais ra
šysite visą gyvenimą visomis kalbo
mis su Jūsų pasirinktu raidžių dy
džiu bei stiliumi. 

Prieš pirkdami kitur Įsitikinkite 
ar perkate gerą ar geriausią prekę. 

Pranešę savo adresą dykai gausite 
smulkiausias informacijas su daugy
be paveikslų per: 

belis, Aldona, gim. 1938.11.7., Ma
rijampolėje, ,'Lietuvoje; pardavė

ja, d) Strubelis, Mėta, gim. 1943. 
11.6., Koeslin, Vokietijoje, e) Stru 
belis, Irma, gim. 1945.5.7., War-
nin. Vokietijoje. 

85. SUBAT, Mėta, (gim. Uka) 
gim. 1909.5.4., Pagėgiuose, Lietu
voje, Bamberg, Markusplatz 16, 
Germany, a) Subat, Heinz, gim. 
1939.5.18., Tilžėje, Lietuvoje, mo
kosi kepėju, b) Subat, Ursula, g. 
1941.0.27., Tilžėje, Lietuvoje, c) 
Subat, Gerhard, gim. 1946.1.27., 
Bamberg, Vokietijoje. 

86. UBARTAS, Stepas Antanas, 
gim. 1916.4.25., Tauragėje, Lietu
voje; stalius 15, rue Coj>ernic, 
Mesnay (NORD), France, a) U-
bartas, Gegraitytė, Natalija, gim. 
Lietuvoje, b) Urbatas, Birutė, g. 
1948.1.20., Vokietijoje, c) Ubar
tas, Danute, gim. 1949.2.21., Pran
cūzijoje, d) Ubartas, Natalija, g. 
1953.11.3C, Prancūzijoje. 
'IIIIIIIIItlIlIlJillllMllllIllllllUtfimilltIHI' 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLŠ: GfiLKNYOA 

l er lauaios gelCs d6i vestuvių, bankt 
ML laidotuvių Ir kitų r*ipnoSimų 

244.1 YVKST ftSRD S T R E E T 
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ris-mechanikas, Altenberg, Nbg 
Kirchenweg 14, (Jermany, a) Ve-
reckis, Mathilda, 1929.4.9., Alten-
berg, Vokietijoje. 

93. ŽADVYDAS, Stasys, gim. 
1913.5.14., Mažeikiuose* Lietuvo
je; kepėjas Goeppingen, Flug-
platz.Staatl. Wohnheim 5/8, a) 
Žadvydą*, Ona, gim. 1919.10.30., 
Klaipėdoje, Lietuvoje, b) Žadvy
das, Irena, gim. 1944.12.11., Kauls 
dorf, Thueringen, Vokietijoje, c) 
Žadvydas, Stasys, gim. 1946.2.26., 
VVusrzburg, Vokietijoje, d) Žad
vydas, Aldona, gim. 1947.3.28., 
VVuerzburg, Vokietijoje, e) Žadvy
das, Algirdas, gim. 1948.11.21., 
Schwab. Gmuend. Vokietijoje, f) 
Žadvydas, Kęstutis, gim. 1948.11., 
21., Schwab. Gmuend, Vokietijo-
je, g) Žadvydas, Vytautas, gim. į 
1951.12.30., Goeppingen, Vokiet. 

94. ŽALINSKAS, Jonas, g. 19-
31.12.2., Saikviete, • Lietuvoj2: ū-
igo darbininkas, Uhlerborn, 4204 
ESCo, Germany. 

Tl 

J A U N I M O L I T E R A T Ū R O S 
P R E M I J A ! 

1. Lietuviškos K n y g o s klubas ir ateitininku "Šatrijos" m?-
no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti t inkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniuju mokyki v (Higfa 
School) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA 
2. Premija bus duota už bet kuries rūšies ar žanro auklė

jantį ve'kalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, ar fcuiios kiteo rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. rr^mija nebus skaldoma tarp keliu autorių. 

4. Autoriai a r leidėjai f$55 meta is išėjusias k n y g a s ar 
spaudai pa engtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siusti iki 1956 metai kovo 1 dienos š iuo adresu: Jaunimo 
Li terat jros prūnijai skirti komisijai, 2834 S. Oakley A v c , Chi-
cago 8, lil'.nois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde, 

5. Premijai skirti komisiją kviečia Lietuviškos Knygas 
klubas ir "Šatrijos" vado\-ybė iš raš>iojų, p?dagogų ir kultū
rininkų, 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskia. 

l o n o i aoc^oc 3 0 

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad 8t., Harford 6, Conn.. 
kuris "Draugui" žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo. 

lėlei. JiEpubuc 7-&xiH 
ADOMAS VAITKFVICirJS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Gretos, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
ATLAS fUEL CO. 

A t s i o v a s 
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 

4 . A 

JOHN TRAKSELIS 
Gyveno 1307 S. 5t>th Court, 

CICERO, I L U 
Mirė rūgs. 6 d.. 1955, 3:45 

vai. ryto, sulaukęs 48 m. am
žiaus. Gimė Cicero, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona M^iry (Vand^rvoord), 
suninr-$dteii, Jr. ir duktė Mary 
Ann Katsiroubas, i entas Tho-
mas, motina I>omicel6 Trakse-
lienė, 3 seserys: Stella I.ipsky, 
švogreris Juozapas, Josephine 
Hallbert, švogeris Frank ir 
Frances Leiseski, švogeris Wal-
ter, ir jų šeimos, uošviai Je-
rome ir Bertha Vandervoord, 
kiti giminėe, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Raudonos Rožčs 
Klubui. 

Kūnas pašarvotas A. Petkus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Avc.. 
Cicero, 111. . 

l a idotuvės įvyks rugsėjo 1« 
d., ift koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos koplyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už veliu-
nies sielą. Po pamaldų, bus nu 
lydėtas į &v. Kazimiero kūpi. 
nes. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas ir motina. 

l-aidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TO 3-2109. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

l 
6812 SO WESTERM AVL 1410 S0. 501h AVL 

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

T0wnhall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4G05-07 South Hermitage Avenue 

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South California Avenue 

Telefonas U 3-0440 ir LA 3-98S2 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Jr - ^ . 

TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAFŲ 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANICS TV 8C RADIO 
S A L E S & S E R V I C E 

Pranas KERŠIS — Paulius F. E N D Z E U S 
748 West 33 Street CAlumet 5-7252 

^ • ! /P 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— 8AVIN1NKO — 

SAINT CAS IMIR 
MONUMENT CO. 

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

Didžiausia* paminklams planq 
pasirinkimai mieste. 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

SEKANTIEJI VRA NARIAI CHTCA(K)S HETTJVIŲ 
L.AIDOTTJVIT; DIREKTORIUJ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Roselando dalyse ir, 
tuojau patarnaujame 

N u o 

1 9 2 4 

i ki 

1 9 5 5 

Į 

AUGSTAS DIVIDENDAS Ui TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND f^OAN ASS'N: 1, Pas mus visi indeliai yra apdrausti 
IKI $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mos taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius fr visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame, valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. • 

P a s m u s y r a š i e t a u p y m o s k y r i a i : op t iona l , i n v e s t m e n t ų . v a k a c i j ų , C h r i s t m a s Club ir B o n u s S a v i a g a . 
K v i e č i a m e v i s u s t a u p y t i š i o j e pač io j e p r o g r e s y v i š k i a u s i o j e l i e tuv ių t a u p y m o bendrovė je . 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOOATION 
6234 South We*tern Avenue J O H N P A K E L , Prezidentas GRovehilI 6-7575 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiaedleniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto lkl i vai. po pietį]. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 lkl 4 valandos po piety. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
M07 S. LITU AMCA A VE. TeL Y Arda 7-S401 

PETRAS P. GURSKIS 
453 West 18th STREET TeL SEeley 5-5711 

ALFREDAS VARCE 
177 WOOD6H>E E&, BivcrHfaU, OL TeL j j j g j į t l S4HMI 

M U S J. RIDIKAS 
1ŠM S. HALSTED STREET Telephone Y Ards 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
IMSI a HICHIGAN A V E TeL OOmmodora 4-22SS 

U O 

192 4 

i k i 

1 9 5 5 

HRfilS F. RUDMIA 
*S19 8. UTCANICA A VE. TeL Y Arda 7 - U S 8 - U » 

PETRAS 6IELI0RAS 
4S48 S. CALIFORNIA A V E N U E TeL LAfaye t t e 3-S5T2 

VAUITIS — R0TKUS 
M h A VE., CICERO, ILL. Tel. OLynple l a M 1 

^ 

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

STEPONAS C. LACKAVYICZ 
2424 W. 69tfi S T R E E T REpubUe 7-121S 
2314 H . 23rd P L A C E VIrginia 7-6672, 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

http://195C.fi.28


-

DIBNRAšflS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLTNOIS Ketvirtadienis, rugnęjc $. 1$$$ 

X Edv. ir Vale Točilauskai, 
6600 S. Honore, turi maisto 
krautuvę, kurią veda St. Bu
kauskas, kaip prityręs žinovas. 

X Mykolas Biržiška persi
kėlė į kitus namus. Dabartinis 
jo adresas yra šis: 1120 South 
Magnolia A ve., Los Argel s 
8, Calif. 

X Vlada ir Bronislovus Si-
liūrai susilaukė trečio sūnaus 
— Mindaugo Vladislovo: da
bar augina tris sūnus ir dukte
rį. 

X Leokadija žeraguliene dar
bovietėje susižeidė ranką ir 
gydosi namuose. 

X Birute Sadauskiene džiau
giasi susilaukusi dukrelės, o 
du broliukai — sesut-

X Petras Glenv/a sveiksta 
po sč km ingai dr. Maciūno pa
darytos operacijos. 

X Sofija šarkauskiene su 
dukler.mi Aleksa atvyko j Chi-
cagą iš Arlington, Calif. Lan
kėsi Draugo piknike ir stebė
josi labai dideliu skaičium sve
čių. 

X Ričardas ir Rūta W<įjda-
tai susilaukė dukr?lės Sandrcs 
Ruth; Bridgeporto prekybinin
kai Frank ir Elena VVojdatai 
džiaugiasi ta miela dukraite 
(anūke). 

X Dr. Vincas Raslavičus, 

110 MfiNSSZO GflLl 

Chicagos šiaurinėje miesto d i -
X JAUTOS ir Jono Tomo Ja-1 lyjc, kampas Racin? ir Diver-

nuliu vestuvės sekmadieni pra-'sey Ave., banko name antra-
ejo ypatingai iškilmingai. Po me augšte atidarė savo gydy-
sutuoktuvių apeigų šv. Jurgio tojo kabinetą 

CHICAGOS 2INIOS 

Šios tropinė* gėles yra išrinktos męsojo nu'nesio p«"l«"m Linkoln ir 
UarfieUI i>arkuos<>. T»n» gčlių besišypsantis iiedas via no tropinis, bet 
\ lėtinis. 

IŠ ARTI IR TOLI 

bažnyčioje vakare buvo vaišės 
Dariaus-Girėno svetainėje, ir 
čia buvo ypatingai daug sve
čių. 

X Stasys ir Jadvyga sa
rau skai, gyv. 1712 No. Wolcott 
str. nusipirko Chicagos mi sto 
pietinėje dalyje gražų namą ir 
šiomis dienomis persikelia ten 
gyventi. Stasys Šarauskas yra 
LRK Susivienijimo Amerikoje 
16-os kuopos sekretorius, gra
žiai tvarkantis tos organizaci
jos reikalus. 

X Jenas Gradin kas, vienas 
žymiausių, radijo ir televizijos 
aparatų specialistas, šiomis 
dienomis 47 gatvėj, netoli Wes-
tern Ave., nusipirko didelę ra-
dio ir televizijos krautuvę, ku
rią po didesnio remonto netru
kus atidarys. Prie krautuvės 
veiks ir dirbtuve. Tikrai džiu
gu, kad lietuviai profesionalai 
plečia savo biznius. 

X Lietuviu Statybos Ben-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Aušrai ir Jurgiui Blekai-

IrovS Standard Builders,; čiams, šiuo metu gyvenantiems 
[ne, pradėjo statyti Marquette 
Parke, prie 69 ir Maphvvood 
jatvės, kampinį dviejų augštų 
namą pagal inž. archit. Mulo-
<o ir Stankaus projektus. 

X Vladas Baltrušaitis, S v. 
Jurgio parapijos vargoninin
kas ir vyrų choro dirigentas, 
su šeima persikėlė į naują bu
tą priešais pat kleboniją: 3229 
So. Lituanica ave., tel. FR 6-
0787. 

X Putrius Feliksas, Dudonis 
Juozas ir Križevičius Kazys, 
kūrejai-savanoriai, visi gyveną 
Chicagos mieste, prašomi pra
nešti savo gyvenamos vietos 
adresus skyriaus valdybos sek
retoriui M. Kliknai, 3311 N. 
Scminary Ave., Chicago 13, 111. 

X Marija D!mšiene su sūnu
mi Romualdu ir keli kiti lietu 

VVashingtone, D. C , gimė sū
nus 

—Margarita Vaiginiene, gyv 
Cievelande, Ohio, kartu su sa
vo dukrele Irena perėjo į ka
talikų tikėjimą. Jas rūpestin
gai paruošė Šv. Jurgio parapi
jos kun. Goldikovskis. 

— Juze Orentiene su savo 
dviem dukrelėm Jūrate ir Da
lyte išvyko į Detroitą atosto
gų. P. Orentiene yra darbšti 
Clevelando lituanistinės mo
kyklos mokytoja. 

— Rugpjūčio 30 d. į New 
Yorką tarp 1,200 tremtinių 
(816 iš Vokietijos, 379 iš Aust
rijos, 9 iš Belgijos ir 6 iš Pran

cūzijos) atplaukė šie lietuviai: 
Jonas Bielskis, apsistos Rock-
ford, 111., L. Ba2§nas su šeima, 
Naugatuck, Čonn., Jonas Rei-
manas su šeima, Sofija Reima-
nas ir Nikodemas Mičius ap
sistoja Chicagoj. Vytautas Mil
dažis, Baltimore 12, Md., Pet-

Mich., Rūta Laukaitis, Vichita, 
Kansas, Vladas Venckūnas, 
Baltimore, Md., I. Grusin su 
šeima, Baltimore, Md., J. Kal
niškis, Blackstone, Mass., Z. 
Masilionis, Balton, Pa., ir Vi
tas Viliūnas, Philadelphia, Pa 

— Kusi. Juozapo čepukaič'o 
nuotrauką įsidėjo laikraštis 
"Jednosc", pažymėdamas, kad 
jis šiemet švenčia sukaktį 35 
m. kunigystės ir 30 metų dar
buotės Šv. Andriejaus parapi
joje Philadelphijoje. Tą me
džiagą laikraščiui parūpino 
K. Vidikauskas. Savaitraštyje 
"Gv/iazda" tilpo K. Vidikausko 

X M. Janušauskiene iš Les 
Angeles, Calif., atvyko į Chica-

viai, jyv. Rockforde, 111., atvy-lgo čia paviešėti ir aplankyti eilėraštis, skirtas Kristinai Gri 
I ko į "Draugo" pikniką; j e pa- savo senuosius pažįstamus. 

lios Vlado B u l e n Ų ; s i p a e a k o j o J < a d š i o m i s d i e n o m i g j p r i e š įšsikeidami į California 
antras sūnus Eugenijus Juo-! įsigijo JAV pilietybę, pasiruoš? i jos vyras Bonifacas (jau 

menei. 

$500,000 nuostolių kasdien 
dėl narkotikų * 

Chicagos policijos narkotikų 
skyriaus vadovas John" McDer-
mott Rotary klubo pusryčių 
metu pareiškė, kad Chicagoje 
kasdien. narkotike vartotoja 
įvykdo tiek nusikaltimų, kad 
pinigine jų visų bendra verte 
siekia apie pusę miliono dole
rių. Savo turimų narck.ikų 
vartotojų skaič'.umi Chlcaga 
užima penktą vietą tarp^JAV 
mie3tų, bet Chicagoje narkoti
kų vartotojai įvykdo daugiau
siai nusikaltimų. McD.-rmott 
dėl to nemažai kaltės randa tė
vuose, kurie perdaug patys už
sidegę malonumų jieškojimu ir 
reikiamai nesirūpina, ką daro 
jų vaikai. Blogiausia, kad mo
tinos, įpratusios į narkotikus, 
gimdo vaikus, kurie taipgi bus 
į tai palinkę ir tik speciali vai
kų priežiūra gali mažuosius iš
gelbėti nuo tos nelaimės. 

Auklėjamoji televizija . 
Naujoji Chicagos televizijos 

stotis — WTTW, skirta auklė
jimo reikalams, jau turėjo pir
mą demonstraciją mokytojams: 

Peršvietimai dirbantiems 
prie maisto 

Chicagos Sveikatingumo ta
ryba įvedė nuostatą, pagal ku-
4 kiekvienam a3m?niui, kurs 
dirba prie maisto, privalo būti 
peršviesta rrntgeno spinduliais 
krūtine, tikrinant ar jis neturi 
užkrečiamų ligų, kaip p,z. džio
va. 

Nusikaltimų tyrimas 
Šį mėnesį Chicagoje vėl pra

sidės apklausinėj mai. stengian
tis nustatyti, ar nėra kokio ry
šio tarp nusikaltėlių ir parei
gūnų mūsų m.este. Apklausi
nėjimai būsią vieši, išskyrus 
atvejus, kai kitaip r.ikalaus 
liudininko saugumas. 

Po Ii j u susirgo 28 m moteris 

KAS. R4 IR KUR 
^Lietuvių iiuvejų lokalo 269 

poatostoginii narių susirinkimą? 
įvyksta rugsėjo 9 d., 6 vai. vak. 
Amalgamated Clothing YVorkera 
of America patalpose, 333 S. Ash
land Blvd (Įėjimas ii Van Buren 
gatves). Lietu\iai siuvėjai prašo
mo šiame susirinkime dalyvauti, 
nes yra susidarę eilė svarbių rei
kalų, kuriuos reikės aptarti. 

Lokalo Valdyba 
— Bud riko radijo programa. 

Kiekvieną ketvirtadienį mes gir
dime gražių lietuviškų dainų ir 
muzikos Budri ko radijo progra
moje iš stoties VYHFC, 1450 kil. 
nuo 6 iki 7 vai. Tad pasiklausyki
te ir šį vakarą. Girdėsite gražių 
dainų, kurias sudainuos buv. Lie
tuvos operos solistė p. Izabelė Mo-
tekaitienė. Prie to dar bus juo
kingas dialogas ir nr-lių kontes-
tas. Šias programas duoda Juozo 
Budrike namų rakandų, televizi
jų ir auksinių daiktų krautuvė 
Chicagoje, 3241 So. Halsted St. 

S. K. 
—4v. Kazimiero seserų rėmėjų 

dr-jos 8-tas skyrius turės susirin
kimą, penktadienio vakarą, rugsė
jo 9 d., tuoj po pamaldų (Jim. švč. 

: Panelės parapijos salėje, Mar-
^nicagoje susirgo ponjo liga q u e t t c P a r k e S x a r b l l k a d ^ g 

viena 28 m. moteris, gyvenanti ( narės dalyvautų. Valdyba 
3800 N. Kedvale ave. Jos du 

ras Vaičekauskas, D e t r o i t , | a n t r a d i e n | i š j 0 £ J D U V 0 d u o t a 

pusvalandžio programa. Regu
liarios programos prasidės rug
sėjo 19 d. Iš pradžių ta stotis 
veiks tik dvi dieni savaitėje: 
pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 4 vai. p. p. iki 1 0 vai. p. p. 
Vidurį lapkričio tos stoties stu-

vaikai buvo gavę po vieną in
jekciją ski?pų prieš poliją. Pa
tys vaikai nėra susirgę. 

65,500 užsilikusių bylų 
Pradedami savo rudeninę se

siją Chicagos teismai turi 65,-
500 užsilikusių bylų. Teismai 
numato taip susitvarkyti, kad 
Šių bylų sprendimas būtų pa
greitintas. 

Illinois valstybėje žuvo 
28 žmones 

tadariai prisipažino kalti. Jie 
visi yra iš New Yorko miesto 
ir jų amžius nuo 15 iki 21 m. 

Nušovė karį 
Čikagietis karys Martia L. 

Drach, Ž2 m. amžiaus, sekma
dienį buvo nušautas korėjiečio 
sargybinio Seoule. Laukiama 
pranešimo apie tos nelaimės 
smulkmenas. 

Moteris jaunimo komisijoj 

laimėse žuvo 28 žmonės; viso
se gi JAV-se žuvusių skaičius 
pasiske 238. 

Sueme tris niekšus 
Tulsoje suimti t rys niekšai, 

kurie Chicagoje nuskriaudė 
vieną 33 metų šeimininkę. Pik-

zas pakrikštytas pjreitą sek-1 a S ū d u v o s i š l o i s t o s knygelės miręs) yra buvęs ilgame- n i s t e r i j o j , po dvi e 
madienį. Kr'kštijo kun. dr. J 
Prunskis, krikšto tčvais tuvo 
Ona Gureckaitė Nakaitienl ir 
Aloyzas Baronas. Vaišių me
tu buvo pasidalinta įvairioms 
mintimis, iš kurių didesnio dė
mesio susilaukė D. Veličkos, 
dr. P. Kisieliaus ir J. Meškaus
ko žodžiai, liečiantys tremties 
politines ir kultūrines aktuali
jas. 

X ALB Cicero, 111., apylin
kės valdyba rengia š. m. rug
sėjo men. 10 d. 8 v. v. Šv. An
tano parapijos salėje Tautos 
šventės minėjimą. Prof. Ged. 
Galva skaitys paskaitą "Lais-
/ieji lietuviai ir jų dabartinia* 

uždavinia*.". Po paskaitos įdo
mi meninė dal:s. Rugsėjo mėn. 
11 d. Šv. Antano bažnyčioje 
suma bus laikoma Lietuvos in
tencija. 

"Kaip pasiruošti JAV piliety
bei". 

X K. Nemaniūniene, P. Be-
nešius, J. Kass ir O. Dačiulienė 
atsiuntė Draugui po $5. Po 
tris dol. atsiuntė J. Pranaitis, 
T. Norbut, Vincas Šoris, A. 
Pilietauskas, S. Mekšonis, Fr. 
Vaičkus, V. Radvila, K. And
riulis ir Z. Danilevičius. J. Pi-
variūnas paaukojo Draugui $2. 
Padvaiskas Petras $4. 

» 

X Kongresmanas Ray J. 
Madden sutiko, dalyvauti ir pa
sakyti kalbą tautos šventės 
minėjime, kurį rengia A. L. B. 
E. Chicagos apylinkė š. m. rug
sėjo 11 d. 6 v. v. Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos salėje. 
Ponas R. J. Madden yra dide
lis lietuvių draugas, mūsų rei-

calų gynėjas ir žinovas, todėl 
Į jo pranešimas žada būti tikrai 

^Valdyba, maloniai kviečia lie- • įdomus. Programą atliks p. 
įjuviškąją visuomenę kuo skait-j A l i c e stsphens vadovaujamas 
^Tingiausiai dalyvauti tiek mir.ė- t r i o : Peškienė, Mačytė ir Bo 

jjf&e, tiek ir pamaldose. binienė. Solo dainuos Peškienė. 

X Chicagos Lietuvių Vyru 
Choras šį penktadienį, rugsėjo 
9 d., 8 vai. vak., 2548 W. 69 
St. patalpose, pradeda naują, 
jau septintą da'navimo seznną. 
Choro dirigentas, kaip žinia, 
yra muz. Vladas Baltrušaitis, 
o asistentas Alf. Gečas. Val
dybą šiam sezonui sudaro Vyt. 
Radžius, L. Bildušas, K. Skais-
gjrys, Vyt. Gutauskas ir Pr. 
Olis. Kviečiami įsijungti ir 
nauji vyrai, norį lietuviška dai
na prisidėt' prie tautinio, pat
riotinio darbo, o ypač pagei
daujama šiais metais, kai 
sparčiai ruošiamasi JAV i: 
Kanados Lietuvių Dainų šven
tei, įvykstančiai kitąmet Chi
cagoje. 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

— Danute Staknyte, tarnau
janti JAV užsienių reikalų mi-

jų mėnesių 
tis Šv. Jurgio ir Šv. P. Marijos | a t o s t 0 g U N e w Y orko apylinke-
Gimimo parapijų vargoninin-! 

kas, o ji tų parapijų chorų so
listė. Priklausė taip pat ir vy
čių Chicagos apskr." chorui, 
kaipo solistė. Retas senųjų Chi
cagos lietuvių ruoštas koncer
tas apsieidavo be M. Janušaus
kienės, nes visų buvo mėgiama, 
kaipo gražiabalsė dainininkė. 

lie laimėjo Draugo 
dovanas 

Draugo išvažiavime, kuris 
įvyko rugsėjo 5 d. Lemont, 111., 
burtų keliu buvo paskirstytas 
$1,000. Pirmąją dovaną $500 
iaimėjo Povilas Maukus, 691f 
S. Talman ave., Chicago, 111, 
bileto Nr. 25261; 250 dol. lai
mėjo Jenas Kavaliūnas, 4501 
W. Altgeld st., Chicago, 111, bi
leto Nr. 100202; kitą dovaną, 
taip pat $250, laimėjo P. Kim-
k fina s, 11 Florence st., Hamil-
ton, Ont , Kanada. Bileto Nr. 
1330. 

je, išskrenda į Melbourne, 
Australiją. Iki šiol • Staknytė 
buvo Amerikos Generalinio 
konsulo sekretorė Gen:voj 
Šveicarijoj. Pakeliui j Austra
liją ji aplankys savo gimines 
Kalifornijoj. 

Danutė gimė ir* augo Palan
goje. Į Ameriką atvažiavo su 
tėveliais rusams okupavus Lie
tuvą 1940 metais. Baigusi gim
naziją pas seseles Kazimierie-
tes Newton, Pa., karo metu 
tarnavo savanore Amerikos lai
vyne. Po karo grįžo Europon 
tęsti mokslo. Studijavo pran
cūzų kalbą ir filosofiją Sorbo-
nos Universitete. Baigusi stu
dijas gavo tarnybą Amerikos 
konsulate Genevoje. Ten jai te
ko susipažinti su kaikuriais A-
merikos senatoriais ir kongres-
.manais, jų tarps ir su kongres-
manu Kerstenu, kuomet jis 
lankėsi lietuvių bylos reikalais 
Europoje. , 

ŽUKOVO SEIMĄ 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME l MARIJA. Nuo
stabus Švč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (Sv. Brigi
tos. Marijss Agreda, ses. Katarinos 
Emmerich»ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina S1 pasakojimą su nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauktos kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik 13.00. Sią puikią knygą 
paraše pr«*L dr. F. Bartkus. 

MARIJA Ml'MS KAL.BA. Sv*. Ma 
rija laiko bagyje apsireiški {vairiose 
pasaulio vietovCso. Slos knygos au
torius Kun. J. KuzmtckLs šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette. Lurde. Fa-
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medaliki-
U ir kt. įžangoje ir pabangos žodyje 
autorius svarsto Sv*. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl.. paveiks 
luotą, jrišta ] kietus viršelius ir kai-
nuoln *2.00. 

AISROS fcVAlOfcDft. 15 tautų «r 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus IŠ Jvai-
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-
ruolls. Tai knyga anie Mariją, kurt 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 pal. Kaina $2.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite. 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Hayes, našlę Amerikos Legio
no komandieriaus, nare į Illi
nois Jaunimo komisiją. 

Illllllllllilllllllillllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiinii 

P 0 P U L A R 
LITHUAMAN RECIPES 

Surinko JUZ£ DATJŽVAUDIENS 

Šią nuotrauką maršalas Žukovas atsiuntė prezidentui Eisenhower. Joje matyti maršalo žmona, žentas Va-
silevgky su žmona ir dukfcerimi ir dar viena duktė Ella. (INS) 

Illinois gubernatorius Strat-
Darbo dienos savaitgaly HII- , _ ... ._ _ 

dijų patalpos Mokslo .r Pra- n o i g v a U t y b § j e s u s i s i e k i m o n e > " P ^ y r e c.kag,etę Mrs. E. 
mones muzėjuje bus baigtos 
įrengti ir tada stotis veiks kas
dien nuo 4 vai. p. p. iki 10 vai. 
vak. 

Baigėsi Brinks streikas 
Brinks, Inc. bendroves, kuri 

saugiai cabena į frankus pini
gus iš prakybos ir kitokių įstai
gų, streikas pasibaigė. Tar
nautojai gaus atlyginimą 27 
centais per valandą didesnį. 
Dabar jų alga padidinama 10 
centų valandai, kitais metais 
— vei 9 centais ir trečiais — 
dar 8 centais. Sutartis pasira
šoma ketveriems metams. Lig
šiolinis Brinks darbininkų at
lyginimas buvo $1.98 valandai. 

Daugiau erdves, daugiau 
mokytojų 

Trečiadienį Chicagos mokyk
los pradėjo darbą. Jose šiem?t 
daugiau mokinių, daugiau mo
kytojų ir daugiau patalpų. 

Stipendijos šimtui studentų 
Sears Roebuck bendroves 

fondas pasižadėjo šimtui stu
dentų suteikti kolegijos kursui, 
ketveriems metams, stipendi
jas. Be to — teiks dovanas 
įvairioms švietimo įstaigoms, 
iš viso tam reikalui p . r metus 
skirdamas $600,000. 

Perveža helikopteriu 
Navy Pier patalpose yra in

žinerijos paroda. Kita panaši 
paroda — mašinų įrankių — 
vyksta International Amphi-
theatre patalpose. Tarp vieno3 
ir kitos parodos palaikomas 
greitas susisiekimas helikopte
riu. 

Stropiau jieškos bombų 
sprogdintojų 

Chicagoje parinkta speciali 
policininkų grupė, kuriai pa
vesta atidžiai jieškoti kaltinin
kų tų bombų sproghvmų, kurie 
paskutiniu metu Chicagoje ir 
Coolfc apskrityje dažnai pasi
taiko. 

Daley už Stevensoną 
Įtakingas demokratų parti

jos veikėjas Chicagos meras 
Daley ir nacionalinio demokra
tų komiteto narys Arvey spau
dai pareiškė, kad jie rems Ad-
lai Stevensono kandidatūrą į 
JAV prezidentus. 

Tai nepaprasta knyga. Viri 100 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo tr televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
ta tokia 'knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

" D R A U G A S " 
2384 So. Oakley Aveaoe, 

CHICAGO 8. ILL. 
IIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Uideik ttų dienų }tempimas, karo b Ūtos faHmyt* 

sekti kasdienius įrykius. Tam reikalui • I f i sJd i darosi būtinybe. 
Šiais metais sueina 50 merų kaip ttkevota spaados laisve. Tas ja-

btlejus tebūnie minimas iulun: kiekvienuose lietuviškuose namuose "BetavbV 
kas" laikraštis, e iiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats įvesdamas 40 m. sukakti «»"• įsikūrimo Chicagoje, daro B savo puses 
4uka: naujiems skaitytojams siusime dienrašų pci mėnesi kuko —"«^—"*», tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kun tuo interesuojasi. 

•Ilraugas' yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentu k n> 
lormatonų, kai šeštadieni duotfa mokslo, meno, literatūros priedą, tari spe-
tiatius skyrius: motetu, jaunimo (steitnunkų, oi antį, studentą), 
katąs .jatareją, kaaact duoda $1,000 psisssljsi fiassšsss = 
saaaaaasj 

Brazilijoje, Argentinoje, Cfleje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
ItaH joje, Franciai jo je, net Ar AisstraMjoie. 

.uresite progos •ntipsfrnd su geriausiu lietuvišku 
dar neskaitote, atsiųskite savo adrfsą, o taip pat 
•o dar neskaito h* mes per mėaeaj buka „Draugą" 

M 
avo pažįstamų, kark 

be uzmokescis. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenuc 

CHICA GO 8, ILLINOIS 

^ J 


