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Siūloma prailginti pabėgėlio globojimo laikas
Norima, kad suaktyvintų
Augštojo komisaro įstaigos veiklą

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE,
Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai šį rudenį čia susirinks Gene
ralinė Asamblėja savo dvyliktosios sesijos, jos darbų plane bus 
kątik Genevoje priimtas nutarimas prailginti pabėgėlių tarptau
tinę globą dar penkėriems metams. ,

Iš Genevos čia gautomis žinio
mis, tenai posėdžiaujanti JT Eko 
nominė ir Socialinė Taryba vien
balsiai priėmė rezoliuciją, kuri 
siūlo prailginti JT Augštojo Ko
misaro Pabėgėlių Reikalams įs
taigos darbą ligi 1963 metų. Da
bartinis Komisaro mandatas tu
rėjo baigtis 1958 m. gruodžio 31 
d.

Ekonominė ir Sociąlinė Tary
ba savo nutarimą padarė po to, 
kai panašių išvadų dėl pabėgėlių 
globos termino pratęsimo jau bu 
vo priėjęs jau tenai anksčiau po
sėdžiavęs JT Pabėgėlių Fondo 
vykdomasis komitetas. Taryba 
taipgi patvirtino ir to komiteto 
pageidavimą, kad Augštasis Ko
misaras suintensyvintų savo įs
taigos darbą, kiek galima labiau 
rūpinantis pabėgėliais stovyklo
se, bet nepamirštant ir tų, kurie 
gyvena privačiai.

Rusai ir lenkai susilaikė.
Kaip matyti iš Genevoje vyku

sių posėdžių pranešimų, ta Tary
bos rezoliucija, siūlanti pratęsti 
Komisaro įstaigos veiklą penke- 
riems metams, buvo pasiūlyta 
Kanados, Prancūzijos, Olandijos, 
D. Britanijos ir JAV.

Kai buvo balsuojama už tą re
zoliucijos dalį, kurioje kalbama 
apie Komisariato termino pra
tęsimą, Sovietų Sąjunga ir Len
kija susilaikė. Vėliau Lenkijos 
atetovas paaiškinęs, kad tas jo 
žygis nereiškiąs, jog jis kaip 
nors kritikuojąs Komisarą, ku
riam jis jaučiąs gilią pagarbą.

Sovietų atstovas, kaip ir kiti Nasseris išvarė. Izraelio stebėto
jų atstovai, prieš tai visoje eilėje i jas Tarybos sesijoje, pasiprašęs
panašių posėdžių, priekaištavo, 
kad Komisariatas savo uždavi
nių neatlieka, nes nesirūpina re
patriacija. Girdi, dabar sovieti- 
joje esanti plati amnestija, ir jis

William Proxmire laimėjo prima
riniuose rinkimucse demokratų par
tijos nominacijų į senatoriaus vie
tą._____________________  (INS)
turįs žinių, kad daugelis pabėgė
lių norį sugrįžti, tik jiems nesu 
daroma sąlygų. Sovieto kalba 
atstovo Bechin savo turiniu bu
vo panaši į prof. Juozo Matulio 
kalbą, kai jis Sovietų Sąjungos 
vardu užpereitos Generalinės 
Asamblėjos komitete „sielojosi“ 
via dėl tų pabėgėlių sugrąžinimo.

Prašo atmokėti Jugoslavijai
Prieš priimant rezoliuciją, Ta

ryba susipažino su Augštojo Ko
misaro metiniu pranešimu apie 
jo vadovaujamos įstaigos darbą 
ir išklausė jo kreipimąsi į vy
riausybes, kad jos pagelbėtų Ju
goslavijoje esantiems vengrų pa
bėgėliams. Jis prašė ne tik finan
sinės paramos, bet ir priimti 
juos į savo kraštus ir sudaryti
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sąlygas pastoviai įsikurti.
Komisaras pranešė, kad ven

grų pabėgėliams suplaukė apie 
dvidešimt mil. dol., iš kurių de
šimt mil. buvo jiems paskirta 
per JT. Tačiau jis pabrėžė, kad 
Jugoslavija, priimdama vengrus 
atbėgėlius ir jais rūpindamosi, 
jau padarė per aštuonis mil. dol. 
išlaidų, kurias reikėtų padengti 
organizuotai. Jis pareiškė apgai
lestavimą, kad tarptautinis soli
darumas Jugoslavijos atžvilgiu 
yra daug mažesnis, nei buvo Aus 
trijos atžvilgiu, kai anai su ma
terialine pagalba subėgo daug 
kraštų. Tikėdamasis, kad mate
rialinė parama ateis, Komisaras 
reiškė viltį, jog ilgainiui gal pa
vyks gauti reikalingas vizas ir 
nebus reikalo laikyti pabėgėlius 
stovyklose.

Jis priminė, kad, 1958 m., pa
gal dabartinius apskaičiavimus, 
dar bus stovyklose arti trisde
šimt tūkstančių pabėgėlių, ir 
jiems dar reikės papildomų ketu
rių su puse mil. dolerių.

Tarptautinės Talkos prašyda
mas, kalbėjo ir Jugoslavijos at
stovas, pareikšdamas, kad ligi 
šiolei iš Jungt. Tautų Jugoslavi
ja tėra gavusi 720 tūkst. dol., 
kas tėra maža dalelytė, palygi
nus su faktinėmis išlaidomis.

Tol. ir Vid. Rytų pabėgėliai
Augštojo Komisaro žinioj yra 

ir kitokios kilmės pabėgėlių, 
ypač pastaruoju laiku padidėju
sių iš Egipto. Tai žydai, kuriuos

balso, aiškino, kiek žydai dėlto 
yra nukentėję ir kad vengrų tra
gedijos didumas nustelbęs žydų 
nelaimę.

Egipto atstovas, žinoma, prie
šinosi, kad Jungt. Tau tos tais 
pabėgėliais rūpinasi, priminda
mas arabų pabėgėlius, kurie bu
vo priversti palikti savo nuosa
vybę tose vietose, kur dabar yra 
Izraelio valstybė. Tačiau jam bu
vo priminta, kad šitie arabai ne
įeina į Augštojo Komisaro glo
bos sritį. Jais rūpinasi atskiras 
Komisariatas.

Pabėgėliai, esantieji Hong 
Kong, tautinės Kinijos atstovo 
buvo nurodyti kaip labiausiai ap 
leisti, nors tai esanti viena di
džiausių pavienių pabėgėlių gru
pių. Kinas kvietė ir jais rūpin
tis bent tiek, kiek rūpinamasi 
Europoje esančiaisiais.

Hong Konge esantieji pabėgė
liai, apie kuriuos sovietų atsto
vas panašiu piktumu kalba, kaip 
Ir apie Europoje esančiuosius, 
nemaža dalimi sudaro europinės 
kilmės pabėgėlius iš komunisti
nės Kinijos.

• Sveikatos tarnyba praneša, 
kad širdies Ligų instituto direk
toriaus padėjėju paskirtas dr. 
W. J. Zukel.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 1 d. Šv. Petras 

Grandinėse. Senovės: Sudavis ir 
Gfcuda.

Saulė teka: 5:44 vai., leidžia
si: 8:1*1 vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse šilta. 

Temperatūra panaši kaip vakar.

Dulles ir dorinąs
posėdžiavo

LONDONAS, liepos 31. — 
Valstybės sekretorius Dulles sa
vo dienotvarkėj buvo numatęs su 
sitikimą — užkandžius su rusų 
delegacijos atstovu Zorin, su ku
riuo aptarė nusiginklavimo rei
kalus, pakol dar nėra vėlu. Kaip 
žinoma, Vakarų valstybių vyrai 
priėmė Eisenhowerio siūlytą „at
viro dangaus“ planą ir jis buvo 
pateiktas sovietams. Sovietai šį 
siūlymą įvairiai sukinėdamiesi 
atmetinėja. Sekretorius Dūlles 
vakar pareiškė, kad reikia su
rasti susitarimą anksčiau negu, 
kad ginklai išsprūs iš rankų.

Parduota už centus
NEW YORK (LAIC)-— „Jour

nal“, Shreveport, Louisiana, ra
šo : „Praėjo 12 metų nuo didžiau
sio Amerikos istorijoje demobili
zacijos, kuri privedė prie Ame
rikos armijos stovyklų sunaiki
nimo ir karinių reikmenų parda
vimo už centus.

Mūsų karo sąjungininkas — 
Sovietų Sąjunga stebėjo mūsų 
įniršusią demobilizaciją ir laukė 
su pasitenkinimu. Mes sunkiai 
sumažinome garnizonus, kurie tu 
rėjo pildyti paliaubų prievoles 
Japonijoje, Vokietijoje ir Austri
joje, kada generalisimo Joseph 
Stalin, ir jo užsienių ministeris 
V. M. Molotov, parodė savo ran
ką. Jie atsisakė vykdyti taikos 
sąlygas ir vadino jas priemone, 
kuria esą mes norime užimti ma
žas tautas, kada jie buvo pasi
ruošę patys tai daryti. Čekoslo
vakija, Vengrija, Rumunija, Len 
kija, Bulgarija žuvo komunis
tams įvykdžius vieną perversmą 
po kito. Pabaltijo valstybės bu
vo pagrobtos.

Kunigaikščio priešas
LONDONAS, liepos 31. — 

Edinburgo kunigaikštis, Angli
jos karalienės Elzbietos vyrąs, 
polo žaidynėse, stebint karalie
nei, buvo arklio išmestas iš bal
no, tačiau nesužeistas.

Po medžiu stovint
SLENS FALLS, N. Y., liepos 

31. — Trys asmenys buvo perkū
no nutrenkti praeitą naktį, kai 
jie pasislėpė nuo lietaus po me
džiu.

Tunelis po jūra
TOKIO, liepos 31. — Vienas 

japonų karys grįžo iš Sibiro ir 
pranešė, kad jie dirbo tunelį į 
Sachalino salą. Tunelio darbai 
laikomi paslaptyje. Naudojami 
daugiausia įvairių tautybių dar
bo vergai.

Senatoriai Ruasell (kairėj), Georgia, Ervin (centre), North Caro- 
lina, ir Stennis, Mississippi, kalbasi po pasitarimo, kuriame dalyva
vo 16 pietų valstybių senatorių. Senatorius Russell, lyderis pietų se
natorių besipriešinančių prez. Eisenheeveriui dėl civilinių teisių įs
tatymo pravedimo, teigia, kad jei nebus įvesta pataisa dėl prisie
kusių teismo, jie kovos, kad ii viso įstatymas nepraeitų. (INS)

-Popiežius Pijus XII persikėle į vasaros rezidenciją, ’ Castelgandolfo. 
Ten jis entuziastingai buvo sutiktas vasarvietės kaimynų. Apačioje 
vienas entuziastingas kaimynas stebi popiežių per žiūronus. (INB)

Gvatemalos ateitis priklausanti 
nuo Amerikos

GVATEMALA CITY, liepos 31. — Artimoji Gvatemalos atei
tis guli Amerikos rankose. Po didelio JA Valstybių draugo, prez. 
Carlos Castillo Ariyias nužudymo, kongresas privalės diskutuoti 
pagalbos reikalą šiai mažai respublikai, kuri tik buvo pradėjusi 
demokratinį gyvenimą.

Amerika yra parėmusi Gvate
malą nuo to laiko, kai buvo .pa
šalintas komunistinis Gvatema
los režimas prieš tris metus, ku
riam vadovavo tuometinis res
publikos diktatorius Jacobo Ab- 
renz.

Žuvusio prezidento pėdomis
Naujasis prezidentas Luis Ar

tūro Gonzalez, žuvusio preziden
to laidotuvių metu, pareiškė, kad 
jis seks buvusio prezidento pė
domis. Ta pačia proga naujasis 
prezidentas pareiškė, kad jis ti
kisi tarptautinės pagalbos kokia 
yra buvusi per paskutinius tre
jus metus. Be šios pagalbos už
sibrėžtas progresas neįmanomas. 
Naujasis prezidentas pareiškė, 
kad turime dirbti su tokiuo pat 
patriotizmu ir darbo nuotaika, 
kaip kad buvo dirbama ligi šios 
dienos.

Prieš totalizmą
Savo žodyje prezidentas Gon

zalez pareiškė, kad gyvenamasis 
momentas reikalauja pažadų 
tęsti kovą prieš komunizmą ir 
visas kitas totalistines sistemas. 
Kaip į visus tuos politinius rei
kalus bus žiūrima JAV, paaiškės 
kelių savaičių bėgyje.

Linksma prekyba ;
PARYŽIUS, liepos 31. — Va

karų Vokietija ir Didžioji Brita
nija yra didžiausios vyno impor
tuotojos Prancūzijoj, kaip prane 
ša Prancūzijos vyriausybė.

Amerika moka
MANILA, P. I., liepos 31. — 

JA Valstybės sumokės 25 mil. 
dol. pastatymui oro bazės Luzon. 
Apie tai pranešė vakar gen. Ped- 
ro Molina.

Lankys bolševikus
NEW YORKAS, liepos 31. — 

Mrs. Roosevelt pranešė, jog jai 
yra pažadėta viza sovietų įstai
gos, kad ji galėtų aplankyti So
vietų Sąjungą.

Bado streikas
NICOSIA, Kipras, liepos 31.— 

Dvidešimt keturi ortodoksų ku
nigai bei vienuoliai, laikomi už
daryti kaip salos sukilėlių rėmė
jai, pradėjo bado streiką ir strei
kuos tol, kol anglai leis jiems su 
sitikt'i su jų artimaisiais.

Karo prievole
BERLYNAS, liepos 31. — Ko

munistinės Rytų Vokietijos po
litinio biuro narys Kari Schinie- 
wan pareiškė, kad kiekvienas 
jaunuolis turi būti pasirengęs at
likti dviejų metų karo tarnybą 
savo kraštui. Rytų Vokietija tuo 
reikalu neturi jokio oficialaus 
įstatymo.

Budistų talismanas
TOKIO, liepos 31. — Preziden 

tas Eiaenhovver gaus iš budistų 
6 pėdų augščio talismaną, kuris 
saugo sveikatą. Talismanas buvo 
vakar atgabentas į JAV pasiun
tinybę ir jį įteikė budistų šventi
kai. Jų teigimu talismano pada
rymas užtrūko 1,000 darbo die
nų.

Kaina 5 centai

Rusų laikraštininkas apie 
Lietuvos kolchozą

MASKVA. — Sovietų laikraštis „Selskoje Choziajstvo* 
144 įsidėjo ilgą reportažą, pavadintą „Lietuvos kolchoze“. 

Rašo maskolius F. Kulinič. Jis
nuvykęs garlaiviu iš Kauno į Vil
kiją. Čia sutikęs komunistų par
tijos rajono sekretorių ir pareiš
kęs norą nuvykti į Cemiakovs- 
kio kolchozą (ruso vardu pava
dintą!). Pasitaikiusi gera pro
ga nuvykti, nes ten važiavęs Ce- 
kiškįų mašinų - traktorių stoties 
direktorius Samochin (vėl mas
kolius !).

nr.

Kolchoze radę nuobodžiaujan
tį sąskaitininką, o visi kiti — 
buvę laukuose. Tai jau buvo lie
pos mėnuo. Kombainas pjovęs ir 
kūlęs rugius, kolchozininkai tal
kinę su dalgėmis ir grėbliais. VIa 
das Šauklys patikrino varpas. 
Jos buvo iškultos ir jis pratarė 
„Labai gerai“ (užrašyta lietu
viškai). Deja, kombainas jau 
stovėjęs sugedęs.

Vadovai norėję, kad kolchozi
ninkai padirbėtų rankomis ir se
kančią dieną nevažiuotų į turgų. 
Čia vienas kolchozininkų — Jan
kūnas — pratarė:

— Mums „bėda“: pagal darba
dienius atlyginimą gausime tik 
po Naujų Metų. O kuo dabar gy
venti? Tai ir važiuojame į tur
gų, kad kapeiką gautume. Tau, 
direktoriau, gerai — tu gauni 
atlyginimą kas mėnesį. Kad 
mums nors po truputį duotų pi
nigų, mes apie turgų nė nemąsty-J 
tume!

Rusas reporteris rašo, kad dau 
gelis Jankūną palaikė, bet buvo 
ir kitokių. Kilo ginčai.

Kolchozo vadovybė sušaukė 
savo posėdį. Kolchozo pirminin
kas Fel. Pocevičius pasiūlė du
kart savaitėje pasiųsti po vieną 
važiuotą žmogų į Vilkiją, kad 
ten parduotų jų visų kolchozi
ninkų produktus, gautus iš jų 
kiek ir pinigų avansu.

Antru kartu nuvykęs į tą kol

Kandidatai į senatorius
MILWAUKEE, liepos 31. — 

Primariniuose rinkimouse dėl 
Wisconsino senatoriaus vietos, 
kuri tapo laisva mirus šen. Mc- 
Carthy, nominacija iš respubli
konų pusės laimėjo buvęs guber
natorius Walter J. Kohler. De
mokratų nominaciją laimėjo Wil 
liam Proxmire. Abu politikai jau 
kelintą kartą susitinka politinė
se rungtynėse. Jie abu rungėsi ir 
dėl gubernatoriaus vietos, tačiau 
abu kartu laimėjo Kohfer. Prox- 
mire pareiškė, jog jis turįs viltį, 
kad po 20 motų pagaliau Wis- 
consine laimės demokratai, ta
čiau Kohler pareiškė, kad viskas 
kalba už tolimesnį respublikonų 
laimėjimą. Iš 2,300,000 galinčių 
balsuoti tebalsavo tik 500,000. 
Galutiniai rinkimai įvyks rug
pjūčio 27 d. ,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

Egipte trylikos buvusių armijos karininkų teismas įvyl 
rugpjūčio 12 d. Jie kaltinami norėję nuversti Nasserį.

— Jeruzalės teismas, buvusį koptų tikybos dvasinį viršinint 
Pachim, nubaudė 12 m. sunkiųjų darbų kalėjimu ui šnipinėjim 
Jis teisinosi, kad iinias rinko savo naujai knygai.

— Gen. Bradley, buvęs 96 divizijos vadas antrame pasaulini 
me kare, mirė nuo širdies atakos, kuri jį ištiko maudymosi basein 
Bradley buvo 65 m. amiiaus, West Point akademiją baigė 19 Uf r

— Rusija sutiko duoti Jugoslavijai 250 mil. dol. vertės p ag a 
bą, kurią ji buvo nutraukusi po vengrų sukilimo. Pagalba numat 
jna Rytų Vokietijos technikų jėgom ir Maskvos pinigais.

— Prez. Eisenhower pasakė vakar, kad jis nori įteikti nau 
mokykloms remti įstatymą.

— Nelengvom, sąlygom buvo susitaikyta su kaliniais sukil 
siais Montana valstybės kalėjime. Sukilėliai buvo pagrobę 8 sa

gus. Nutarta kalinių reikalavimus peržiūrėti.

Vol. XU

chozą F. Kulinič patyrė, kad už 
darbadienį kolchozininkai gavo 
sklypelių. Taipgi nutarta duoti 
po 5 rublius ir po 10 svarų duo
nos... (ubagiškas atlyginimas). 
Savo darželiuose turi išsiauginti 
bulvių ir patys išlaikyti karvu
tę.

Kolchoze korespondentas dar 
sutiko Kazimirą Jakentaitę, Ur
šulę Grečkauskaitę, Elvirą Mi
kalauskaitę, Jadzę Liutkevičiūtę, 
Genę Jaskutytę. Kolchoze sėja
mi ir kukurūzai, kurių žalios ma
sės buvo gauta po 300 centnerių 
iš hektaro.

Visasąjunginėje žemės ūkio 
parodoje Maskvoje yra „Lietu
vos“ paviljonas, kur, įvertinant 
jų nuopelnus, išstatyti portretai 
Pocevičiaus, Grečkauskaitės, Mi
kalauskienės...

Bomba į JAV konsulatą

BEIRUT, Lebanonas, liepos 
31. — Prokomunistiška teroris
tų grupė įmetė dinamito bombą 
į Amerikos informacijos biurą, 
kaip atrodo protestuodami dėl 
teismų už išdavimus. Teroristai 
taip pat bombardavo ir Jordani
jos konsulatą. Užpuolimas įvy
kęs vakar naktį yra, kaip atrodo, 
rezultatas, kai vietos laikraščiai 
parašė, kad bylos prieš šnipus 
vykdomos su JA Valstybių pa
laiminimu.

• Bijo balsavimų
BERLYNAS, liepos 31. — Ry

tų Vokietijos komunistinė val
džia paskelbė, kad Vakarų vals
tybių pasiūlymas suvienyti Vo
kietiją, pravedant laisvus balsa
vimus, yra nepriimtinas.

• San Rafael mieste, Califor- 
nijoj, kilo gaisras praeitą pirma 
dienį ir sunaikino vieną bloką 
pilną krautuvių. Padaryta virš 
2 mil. dol. nuostolių.

IValter J. Kohier, Respublikonai, 
laimėjci primariniuose rinkimuose 
nominacijų į IVisconsin senatorius 
viėtoj mirusio McCarthy. (INS)



4
I

Medžlagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, III.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Visą dieną vyko suvažiavimas 
j stovyklą ir registracija. Vaka-

viams, kad jie yra lietuviai ir jų 
gimtoji žemelė Lietuva yra li-

re visi stovyklautojai pirmą kar kusi už jūrų marių.
tą valgė vakarienę. Po vakarie-! Taip ir progresuoja mokslei-

Primename, kad kiekvienas i 
suvažiavimo atstovas gali turėti

(Nukelta į 7 psl.)

A. a. Bronių Stočkų prisimenant
Mūsų pačių išvaikščiotų Lie

tuvos takų sūnus, gimęs 1912 
m. Suvalkijoj, pradėjęs ten 
mokslą, baigęs VDU Teologi
jos — Filosofijos fakultetą, ger 
manistiką ir filosofiją, a. a. Bro
nius, išėjęs didelę gyvenimo mo
kyklą, pergyvenęs įvairias die
nas keliuose kontinentuose, vėl 
sugrįžo arčiau numylėtos tėviš
kės ir š. m. liepos 23 d. po labai 
pavojingos operacijos mirė Frei- 
burge, Vokietijoje.

Rašantis šias pagarbos velio
niui eilutes yra kitos vietovės ir 
kitos profesijos žmogus, tačiau 
gyvenimas taip susiklojo, kad 
tiek praeities dienos, tiek studi
jos, tiek tremties išgyvenimas, 
tiek idėjos mane su a. a. Bro
nium vis suvesdavo.

A. a. Bronius — ateitininkas, 
pasirinkęs visuomenininkų Vy
tauto klubą, sielojosi visuomeniš 
komis problemomis ir pagal lai
ką ir galimybes spinduliuodavo 
įvairiose srityse. Jo plunksna 
pasiekdavo ir lietuviškos spau
dos puslapius.

Išgyvenęs nepriklausomos Lie 
tuvos kūrybos dienas, okupaci
ją ir tremties audras, pradėjęs 
įsikurti Amerikoj, išvyko trum
pam laikui šią vasarą į Europą 
ir ten netikėtai
mirė ir palaidotas amžiams

Nuoširdžiai užjaučiame velio
nio seseris at-kes Teresę ir Pet- 
rutę, seseris Uršulę ir Onutę, 
brolius Joną ir Vladą bei jų šei
mas.

Kur mes at-kai begyventume,

nės visi išsirikiavo ir buvo pra
nešta, kas stovyklai vadovaus: 
Valukonis, komendantas Vaclo
vas Kleiza, dvasios vadas kun. I. 
Urbonas, meno vadovas Pr. Za- 
ranka, berniukų vadovas Arūnas 
Liulevičius, mergaičių vadovė 
Audronė Stakytė, sporto vadovė 
Vida Krištolaitytė, mergaičių 
programos vedėja seselė Paulė 
iš Putnamo, jaunučių vadovai 
Angelė Katelytė ir Aleksandras 
Šatas. Susipažinę su vadovais, 
moksleiviai tvarkėsi iki vidurnak 
čio. Išvargę po kelionės ir su
sitvarkymo moksleiviai saldžiai 
miegojo, nors ir uodai zyzė apie 
nosis.

Ryte pabudę visi apsiklausė 
ir apsidairė, kur jie esą, nes pir
mą kartą nakvojo naujuose ba-

vių stovykla tarp žalių kalnų ir 
miškų prie Spyglio ežero.

Jūra Gailiušytė

STUDENTŲ ATEITININKŲ 

DĖMESIUI!

SAS Centro Valdyba, remda
masi SAS statuto 32 paragrafu, 
š. m. rugsėjo 6, 7 ir 8 dienomis 
ALRKF stovyklavietėje, Man- 
chester, Mich., šaukia metinį 
SAS suvažiavimą.

Kadangi SAS suvažiavimą su
daro narių rinkti atstovai, drau
govės yra prašomos išrinkti po 
vieną atstovą nuo kiekvienų 
penkių narių, ir ne nuo mažiau 
kaip trejeto narių likučio. Drau
govei negalint prisiųsti į suva
žiavimą reikiamą skaičių atsto
vų, galima rinkti kitoms drau-

PERK RAUSTAU
K A I. I) V S 

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

2313 W. 91st St., Chlcago, IU. 
Tel l’Kesiott 9-2781

V***********#*************)
TEBERAŠAI RANKA?

Rašomoji mašinčlč rašo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visų, gyveni
mą,. Mokysite tik po $5.00 kas mė
nesi- Pristatoma i bet kuri pasaullc 
kampą su pilniausiom garantijom.

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4-—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

ToL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

IETĮ'via OYDVTOJABJ
3925 West 69th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P.

Ketvirtadienis, 1957 rugpj. 1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - l*ruu~/.t»iaa

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

(An-h Supports) Ir LU
Vai.: 9-4 Ir 8-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS I..AB
2850 W. 68rd St, Chlcago 29, IU 

Tel. PRospeot 6-5084

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. L. Giedraitis, 1632 B road Street,
Hartford, Coiin., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.; ******

_ , , ,, mirusius gerbiame ir uz juos melTylus, kuklus, gilus savo as- ... . 7 , ..... , ,, , dziames, kad jie pas Dievą pa-
i dėtų mums surasti gyvenimo ke- 
I lią-

Mano pareigos ateitininkuose 
leidžia man paprašyti Chicagos 
ateitininkus ir vytautininkus su
sirinkti š. m. rupgjūčio 3 d. (šeš 
tadienį) 8:30 vai. ryto Marąuet- 
te Parko parapijos senojoje baž 
nyčioje šv. mišioms, atiduoti pas 
kutinę šio gyvenimo kelionės pa

garbą velioniui ir drauge su gi
minėmis pasimelsti už a. a. mūsų 

brolį Bronių. Kaz. Kleiva

menybe, išsimokslinęs, keletą 
kalbų mokėjęs a. a, Bronius, ga
lima teigti, beveik visą gyveni
mą rado laiko naujoms studi
joms. Vokietijoje, Seligenstadte, 
velionis trumpesnį laiką moky
tojavo gimnazijoje, Stuttgarto 
universitete pradėjo ir baigė e- 
lektrotechnikos studijas. Kai ap 
sigyveno JAV, velionis ir vėl gi
lino pastarąsias studijas New 
Yorke naujoj mokslo laimėjimų 
šviesoj.

rakuose. Mankšta ne kaip pavy- govėms priklausančius ar paski- 
ko, nes visų kaulai dar buvo su- rus SAS narius. (Vieną nuo 5 

i stingę. Po mankštos mokslei- narių).
__°PeraC1‘'OS viai pirmą kartą pakėlė vėlia- Korporacijos turi tas pačias 

vas, kurios plevėsuoja augštai teises kaip ir draugovės atstovų 
virš žaliųjų stovyklos miškų ir rinkimo atžvilgiu. Jeigu visi kor 
laukų. Šv. mišias atnašavo dva- poracijos nariai priklauso drau- 
sios vadas kun. Urbonas ir kar- govei, korporacija gali atstovo 
tu pasakė pritaikytą mokslei- nesiųsti, bet, jei korporacija sa- 
viams pamokslą. Pusryčiai bu- vo atstovus siunčia, tuo atveju 
vo skanūs, nes visi buvo alkani korporacijos nariai neturi teisės 
po ilgos ryto programos. Po rinkti draugovės atstovų, 
pusryčių moksleiviai truputį ap-! Užsienio ateitininkai, negalį 
tvarkė stovyklos rajoną ir po dėl didelių nuotolių suvažiavime 
to ėjo maudytis. 'Stovyklos eže- (dalyvauti, atstovais gali rinkti 
ras Spyglys visiems labai patin-' JAV gyvenančius studentus at- 
ka, nes jame maudytis tikrai eitininkus. Dėl galimų kandida- 
puiku. j tų užsienio skyriai turi susižinoti

Pietūs buvo ypatingai skanūs, su SAS Centro Valdyba. Užsie- 
mat maudymasis sužadino ape- nio studentai taip pat turi teisę 
titą. Po pietų pailsėję vėl visi; atsiųsti į suvažiavimą nevardi-

i

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. 'VAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Oeneralis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą namų statyboje. • Patys 
itliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimąėjo maudytis Spyglin. Po pava- nius įgaliojimus, pagal kuriuos dpi valandos skambinti telefonu 

karių buvo pasiruošimas laužui, mandatų komisija išrinks atitin- p E 2trįįja(j> vat’r
Meno vadovas būreliams nurodė,1 karną skaičių atstovų iš suvažia- (estad

vimo dalyvių tarpo. Šie įgalioji- ------ ***** *”*• ORovchin 6-5603

Moksleivių at-kų stovyklos pirmosios dieons

kaip reikės pirmajame lauže pa
sirodyti. Po vakarienės visi ėjo 
ruoštis laužui. Laužui beliepsno

Moksleiviai ateitininkai jau 
šeimininkauja savoj stovykloj. 
Gražus ir giedras liepos mėn. o- 
ras ir platūs laukai suviliojo 
moksleivius at-kus į stovyklą iš 
Chicagos, Clevelando, Detroito

oficialus stovyklos atidarymas. 
11 vai. buvo iškilmingos pamal
dos po mėlynuoju dangumi. Šv. 
mišias atnašavo vysk. V. Briz- 
gys, o pamokslą pasakė prel. P.
Juras. Tą patį savaitgalį priva-

jant, aidėjo lietuviška daina ir ladelphia, Pa.) nevėliau rugpjū 
žodis, primindami mūsų mokslei čio 27 d.

mai turi pasiekti SAS Centro Tel- oflso WA s-soio, rez. pr 6-7333 
Valdybą (913 Ruscomb Str., Phi Į DR. ANTANAS ALEKNA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1601 W. Garfield Blvd.

ir kitų vietovių. Stovykla tęsis žiavo daug studentų į suvažiavi-
dvi savaites.

Nauja jaunimo stovykla Man-
chester, Mich., jau įrengta sto
vyklavimui. Liepos 28 d. įvyko

mą ir taip pat svečių iš visur 
apžiūrėti stovyklos. Sekmadienį 
pradėta moksleivių ateitininkų 
stovykla.

Didžiulis Išpardavimas!

Ii. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
kaip H. Seiman dėl persikėlimo | kitas patalpas nupigino kainas 
kostiumams, švarkams, kelnėms, marši kiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams Ir žieminiams rū
bams 83%. /

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

. I"ai.ke didžiulio išpardavimo krautuvė atdara plrmad. 
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai vak. o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

H. SEK* AN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

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

f
Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMfiK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS! 
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. VIrginia 7-7097

MOVJNC

SPECIALUS BARGENAS
ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAM (VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI.IK A. RATTTM1NIH, NELLIB BURTUI,18, ffe*.

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

K rautuv6 atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt.
1~4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad.
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. I, 7 9 vai 
vak šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. WAlbrook 6-5076

Tel. ofisu Ir butu OLymplo 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir o-s vai. vak 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South W esteri, Avenoe
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 1 I vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. NVAlbrook 5-3765

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Kez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVItlUS
GYDYTOJA TR CHIRURG® 

Office: 10748 South Mlehlgan Avė.
Buto 1853 W. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kasdien nuo 6 v. y. ,lkl 9 v. vU 
' Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai, popiet.

Tel,: Ofiso — PITllman 6-676* 
Buto - - BEverly 8 - 8 9^6

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4299 W. 63rd St 
Oftoo tel. REllanoe 5-4410 

Rextd. telef. GBovehUl. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-28*6 
RezldencUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb Ir Hermitage)

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tek O Filtrai 6-22*4

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

Tel. TOwnhall 3-0*5*
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu

Atostogose nuo liepos 20 d. iki 
rugp. 5 d.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Ralsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. tr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tč)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Kez.; YVAlbrook 5-3048

”>1 Ofiso HE.4-6849 rez HF 4 2824
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 Weat 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir šešt. pagal sutarties 
aekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•817 South Westera Avenue 
Chlcago 2», III 

telefonas REpublIe 7-4*00 
Rezldenda: GRovehUl 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnto 7-0036. 

RezMenddoe tel. BEverly 8-8*44

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6867

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

2454 We*t 71*4 Street
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Oftoo telef. YArds 7—1166 
(tendencijos — RTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t S5th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvt) 

VAL. 1—4 Ir 6:90—8:90 p. p. kas- 
4ten Išskyrus trečiadienius Atidarą

Šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETŲVT8 OTDTTOJAH)
2500 Weet 63rd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p Ir 7:9.
00 $ vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefoną* ORovehill 5-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPFCIAT.TST®
— PRTTAIKO AKINIUS —

Valandoa: 9—12 ir 7—9 v v pagal 
suMltarlmą Išakyrus trečiadienius.

>422 V. llarųuette Road

a

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susltarlma

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

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

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

Namų — CKdarerest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 2417 
W. 62nd St., tel. RepnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

tšL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. CHIRT’RGINftS IR 

ORTOPEUINP.S LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpublIe 7-22*0 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tikrina akto Ir pritaiko akinius, 
keičia silkina Ir ršmns 

4455 S. Oaliforni* A v*. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 
1 uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PrlBmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai popiet

Tel. oftoo PR. 1-6446, rez. HE.4-315C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 VL

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oftoo CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artealan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
usrruvis akių gydytojas

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82F 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dtrbtuvč 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tr« 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p. p

DR. S. VAITUSN, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kurts 

yra priežastis galvos skaudšjimo be* 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80
iki 6 vai Sekmad ir treč uždam

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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MAO GUDRAVIMAS
Anglijos katalikų savaitraštis “The Tablet” labai gyvai at

siliepia į visus tarptautinius gyvenimo įvykius. Įdomu, kad vie
name savo vedamųjų straipsnių šis laikraštis teigia, kad “mes 
gal jau matome paskutinį laipsnį tarptautinio komunizmo, kuris 
buvo mielas Leninui ir Trockiui, galvojusiems, jog viso pasaulio 
gyvenimas bus užtemptas ant Maskvos kurpalio, o darbininkų 
susipratimas nugalės tautines savijautas”. Per ilgą metų eilę 
rusams vis tik pavykę įpiršti savo pažiūras visų kraštų komu
nistų partijoms. Jie daliniai ir nusivylę, kad tas procesas taip 
ilgai truko.

Toliau vedamajame pastebimas ir tas faktas, kad dabar jau 
kyla ir stipresnių balsų apie besireiškiančius skirtingus kelius į 
socializmą. Tikriausiai, kad tiems balsams stiprybę teikia noras 
atsikratyti vienpusiškos rusų globos ir savo kelią pagrįsti savo 
tautinės istorijos bei visuomeninio gyvenimo išsivystymo fak
tais.

“The Tablet” nurodo, kad vienu pavyzdžių yra raudonosios 
Kinijos diktatorius Mao, kuris valdo kelis kartus daugiau žmo
nių, negu jų gyvena Sovietų Rusijoje ir 40 kartų daugiau negu 
Tito Jugoslavijoje. Laikraštis teigia ir tai, kad Mao diktatorium 
tapo be raudonosios armijos ar Maskvos diplomatijos pagalbos. 
Kinijoje nesą Maskvoje išauklėtų, kuriems rusiškumas kvepėtų.
Su šiuo jų teigimu nevisai būtų galima sutikti. Maskva daug kuo 
prisidėjo, kad Kinija būtų pagrobta komunistų. Be tos pagal
bos ne taip jau lengva būtų buvę taip greitai pasigrobti mil
žiniškąjį kraštą ir užrioglinti jam komunistinę vergiją.

Laikraštis daro pastabas ir apie Mao savo laiku pasakytą vo 
“garsią” kalbą, kuri buvusi skirta ne vien kiniečiams, bet taip 
pat Indijos Nehru ir neutraliesiems Azijos kraštams. Gal ji bu
vo taikoma ir Rytų Europai, kur vietinis nacionalizmas yra stip
resnis, negu prisirišimas Maskvos komunizmui. Rytų Europai 
Mao mintys gal buvo kiek patrauklesnės, kaip savo laiku iš 
Maskvos skelbiamos idėjos buvusios gana patrauklios Vakarų 
Europai, kuomet ji dar nežinojo diktatūros žiaurumų ir žvėriš
kumų.

Tiesą pasakius, toji Mao kalba nebuvo nei kaip liberalo, nei 
kaip tautininko. Tai buvo marksisto komunisto kalba, siekianti 
gudriu būdu sustiprinti komunistinę diktatūrą. Jei rado džiaugs
mingo atgarsio Rytų Europoje, tai buvo tik todėl, kad ji atėjo iš 
toliau negu iš Maskvos.

Nusiginklavimo bėdos
“Monitor” rašo, kad Vakarų diplomatai ir karo reikalų 

žinovai kuria painius nusiginklavimo projektus, kuriais siekia 
aprūpinti visus savo reikalus, tačiau nepaplanuoja, ką daryti 
su ekonomiškomis nusiginklavimo pasekmėmis.

Sakoma, jog Maskvą verčia rimčiau į nusiginklavimo de
rybas eiti dogmatiškas įsitikinimas, jog čia sutaupys jai reika
lingų naujų kapitalų ir sykiu subankrotins kapitalistų kraštus, 
nes juose įvyks ekonominė krizė. Šitas įsitikinimas bus naudin
gas Vakarams tik tuo atveju, jei jie bus pasiruošę ir neprileis 
net prie mažutėlio ekonominio atoslūgio.

Amerikos darbininkai, kurie dabar gamina lėktuvus, elektro
nines sistemas ir mygtukų mašinas, geriau sugeba gaminti e&li-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kapt. K. 1). Cliaiuller, 33 ui., džiaugiasi laikydamas Bendix trofėjų 
Washingtone, po to kai jis iš Chicagos j Washingtoną nuskrido re
kordiniu laiku, per 54 inin. 45 sek., vidutiniškai 679 mylias per vai.

nuo idiotiškojo gyvenimo 
muose.’

Rusijos paskutinių 40 metų 
istorija puikiai pavaizduoja iš
vardintų sapnų — idealų kovą. 
Pastebima trys momentai. Pir
mas buvo Lenino supratimas 
patraukti valstiečius savo pu
sėn. ‘Visa žemė—valstiečiams!’, 
jis sako. Antras momentas bu- 

Stalino beširdis kaimiečių
apgavimas. Lenino pasiūlytoji 
žemė buvo atimta ir 25 milio- 
nai kaimiečių šeimų suvaryta į 
kolūkius. Kiek kraujo ir ašarų 
pralieta —- niekas dar tiksliai 
neapskaičiavo. Trečias momen
tas buvo nerami pusiausvyra, 
kur žemdirbys pasidarė nelygi
nant tas pusiau skustas, pu
siau luptas pasakos ožys. Jis 
buvo ir valstybinės baudžiavos 
bernas ir nuosavo sklypo savi
ninkas.

Šių dviejų sapnų — idealų ko 
va išaiškina amžiną, nepagydo
mą Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio nenašumą. Tą ūkį ėda, 
kaip Chruščevas pripažino, 
‘kirminas’ — žemdirbio neužge 
sinamas troškimas būti savo že
mės ir savo darbo vaisiaus šei
mininkas.

Panašūs dalykai dėjosi ir ki
tur. Kinų diktatorius Mao pra
džioje dėjosi “žemės ūkio refor 
mininku”. Rytų Europą okupuo 
dama raudonoj iarmija vykdė 
“žemės reforma” — davė beže-

nes gyvenimo reikmenis negu karo. Tik reikės sumanumo gink- miams ir mažažemiams žemės

kai-iėių) ir nuo Naujų Metų žada 
nieko nebeimti iš nuosavų skly
pelių. Mao, taip pat, suteikė 
daugiau valdymosi laisvės savo 
“kooperatyvams”.

Per 40 metų rusų diktatūra 
nesukūrė naujo, kolektyvinio 
žmogaus žemės ūkyje (kaip ne
sukūrė ir bendrai visuomenė
je). Tokiu būdu komunizmo pa
saulyje eina neatiaidi vidinė ko 
va. Jei diktatūra nusileis, jai 
graso visa kontrolė iš nagų iš-! 
sprukti; jei nenusileidžia — at- '< 
siranda ir dega vidinis, masinio 
pobūdžio politinis nepasitenki
nimas. V.

valstybių senatoriams ir kongres 
manams, prašydami juos šį įs
tatymo projektą (S. 2410) pa
remti. Rašykime tuoj, nedels
dami, nes kongreso sesija bai
giasi. Labai svarbu, kad šioje 
sesijoje šis įstatymo projektas 
būtų priimtas.

Rašykite laiškus ar atvirukus 
šiais adresais:
(senatoriaus vardas ir pavardė) 

Senate Office Building 
Washington, D. C. 

(kongresmano vard. ir pavardė) 
House Office Building 

Washington, D. C.
Ini. Antanas Rudis, 

ALRK Federacijos pirmininkas

Jeigu neturtingasis ne visada 
gali gauti mėsos, tai turčius 
nevisada ją gali suvirškinti.

-H.
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lams skirtas sumas paleisti apyvarton gaminti kitokius gaminius. 
Čia įmonių vedėjai, darbo vadai ir politikos vairuotojai turės 
pasukti galvas. Tegul pradeda dabar. V..

PREZIDENTO PIRMASIS 
PUSMETIS

“New York Times” žymusis 
korespondentas Washingtone, 
James Reston, rašo:

“Pirmąjį antrojo termino pus 
mėtį pasvėrus, prezidento Eisen 
hovverio administracija turi kuo 
pasigirti ir teigia daranti pa
žangos trimis svarbiausiais 
klausimais: nusiginklavimo, pa 
tikrinimo pilietinių teisių juodu 
kams ir infliacijos sulaikymo. 
Tačiau, bėdų turi ir Washingto- 
nas, ir Maskva, nors čia mano
ma, kad komunizmo pasaulyje 
bėdos rūstesnės ir ne taip leng
vai pagydomos.

pasaulinio karo išlaikyti keletą 
metų, laisvės vėjai pavergtuose 
kraštuose, o gal ir pačioje S. 
Sąjungoje bei raudonoje Kini
joje, diktatūros jei visiškai ir 
nesugrius, tai bent privers ją 
kitu balsu su Vakarais kalbė
tis” V.

VALSTIEČIAI—DIKTATŪROS 
DUOBKASIAI?

“New York Times” redakci
jos štabo narys ir sovietinių 
reikalų žinovas, Hary Schwartz, 
to dienraščio savaitiniame žur
nale pasakoja:

"Valstietis - žemdirbys turi 
savotišką įgimtą pobūdį, kurio I

(Lietuva, p otokių “dalybų”, ne
teko tūkstančių gyventojų, de
portuotų Sibiran). Po pirmojo 
momento atėjo antras, sukėlęs 
visur pasipriešinimo. Kinų kai
mietis suprato, kad jis toks pat 
vargšas, kaip pirmiau, tik da
bar neturi net nuosavo sklype
lio. Jugoslavijoj, Lenkijoj, Ven
grijoj kaimietis privertė visai 
antrojo momento atsisakyti ir 
atsukti nugaras kolūkiams. Net 
Azijos Vietname diktatūra pri
pažino turėjusi sukilimų dėl an 
trojo momento vykdymo.

Komunistai siekia kaimietį 
apraminti keliais būdais. Pir
mas buvo stalininis — spausti. 
Tačiau, jo išdava gamybos ne
našumas ir masinis nepasiten
kinimas. Tito, Gomulka ir Ka- 
dar visai kaimiečiui nusileido, 
bet Chruščevas bando vidurio 
kelią. Pakėlė kainas rekvizuo
jamiems javams (reiškia, ma
žiau spaus kapitalų iš kaimie-

REIKALINGA
SKUBI AKCIJA

Balfas šiomis dienomis pain
formavo lietuviškąją visuome
nę, kad sentoriai Kennedy, Pas- 
tore, Lausche ir Humphrey pa
tiekė senatui įstatymo projek
tą, vadinamą S. 1410. Šiuo įsta
tymu numatyta gana daug leng 
vatų ir, kas svarbiausia, 80,000 
neišnaudotų kvotus numerių pa 
skirstyti kitoms valstybėms. Šio 
skaičiaus dalis tektų ir mūsų 
tautiečiams. Kaip žinome, ne
maža mūsų tautiečių, gyvenan
čių .įvairiuose kraštuose, nori 
emigruoti į Jungtines AAerikos 
Valstybes ir yra užsiregistra
vę JAV konsulatuose, tačiau 
jiems tenka laukti vizos eilę me 
tų, nes Lietuvai paskirta kvota 
yra labai maža. Tat dabar atsi
rado gera proga jiems padėti 
emigruoti į JAV. Todėl prašau 
visus Amerikos Lieuvių Romos 
Katalikų Federacijos skyrius, 
jų narius ir visą katalikiškąją 
visuomenę skubiai rašyti savo

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir niKttrynų, tai vartokite naujų 
ir h k u b ų skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkiitė kainuoja tik 
$1.04) Jūsų apylinkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3469 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
4 3rd St. Store, 27 35 W. 43rd 
J & J, 2657 W. 69th .
Charles, 6460 S. Kedzie 
Nieks. 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 8. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė. 
lioman's, 3000 W. 59th 
Maranda's, 2659 W. 63rd 

Vanok. 6010 W. 26th St.. Cicero 
Dargis, 2425 W. Marquette Rd. 
Chochola, 3 758 W. 26th St.

JANIS KLIDZEJS

F
S

Kas laimėjo premijas?
Moksleivių Ateitininkų Sąjun- 3, Ohio. Ji gauna MAS CV pre- 

gos skelbtojo rašinio “Kuo moks miją — nemokamą vasaros sto- 
leivis ateitininkas gali prisidėti vyklavimą MAS stovykloje ir 
prie lietuvybės išlaikymo” kon- 15 dolerių pinigais.
kurso komisija, susidedanti iši 
pirm. Aleksandro Šato, nario Antrosios premijos — nemo

kama vasaros stovykla — lai
mėtoja “Lietuvaitė” yra Ingrida

, . . .. __ , . Stasaitė, 18112 Windward Rd.,birželio 25 d. Chicagoje, vien- aeveland 19 Ohio 
balsiai nutarė:

1. Pirmąją premiją skirti “Bal 
tijos Jūra” slapyvardžiu pasira
šiusiam konkurso dalyviui,

2. Antrąją premiją skirti “Lie 
tuvaitės” slapyvardžiu pasira
šiusiam dalyviui.

3. Trečiąją premiją skirti “Vė
jelio” slapyvardžiu pasirašiu
siam konkurso dalyviui.

Atplėšus vokus paaiškėjo, kad 
“Baltijos Jūra” yra Jūra Gailiu-

Vaclovo Kleizos ir sekretoriaus 
Jono Šoliūno, susirinkusi š. m.

Slapyvardžiu “Vėjelis” pasi
rašiusi dalyvė yra Aurelija Ku- 
cinaitė, 49 Fairmount Avenue, 
Brockton 36, Mass., ir jai tenka 
trečioji — pusė mokesčio už va
saros stovyklą — premija.

Tris pirmąsias premijas lai
mėję rašiniai komisijos nuožiūra 
skelbiami lietuvių periodinėje 
spaudoje.

Konkurso komisijos vardu 
Jonas šoliūnas, sekretorius

Giles šytė, 1249 E. 82 Str., ClevelandiDetrc.it, 1957 liepos 25 d

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

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

ms

Pavyzdžiui, kinai rodos visai gal niekas nepakeis. Pas Tols- 
atvirai ir tvirtai graso Maskvos tojų vienas kaimietis pareiškia:
pirmenybei nustatyti komuniz 
mo diktatūrai ideologiją. Pra
monės decentralizacija ir lais
vesni saitai pavergtiems kraš
tams sukėlė prieš Chrųščevą jo 
sėbrus ir pakurstė vengrų suki
limą bei lenkų atospyrį Mask
vai. Visoje Rytų Europoje nera
mu. Amerika įvykiams atsfilie- 
pė, suteikdama paskolą Lenki
jai ir sudrausdama Maskvos 
linkimą į arabų pasaulį.

Tačiau, kaikurie Washingto- 
ne klausia, prezidento Eisenho- 
werio noras pasiekti ne paliau
bų šen ir ten, bet pilnos sutar
ties su diktatūra, ar tik neįves 
prezidento į komunistinius slą- 
stus? Kiti mano, kad Amerikos 
talkininkai, gudriai išnaudoda
mi Amerikos baimę komuniz
mo, suverčia visą apsigynimo 
naštą Amerikos doleriams.

Šiaip ar taip, įvykiai Veng
rijoj ir Egipte neprivedė prie 
pasaulinio karo, nors paliko pa
grindinius galvosūkius neišsprę 
stus. Dulles, rodos, tiki, jei da 
bartinę pusiausvyrą pavyks be

‘Duok man ganėtinai žemės, ir 
pats velnias man nebus baisus!” 
O lenkas valstietis man sykį 
tarė: ‘Tegul valdžia leidžia man 
turėti nuosavos žemės ir teisin
gai užmoka už mano darbo vai
sių — būsiu laimingas. Bet jei 
sieks kolūkį užkarti, bus bė
dos!’

Komunizmo pasaulyje 70-tas 
nuošimtis gyventojų — valstie
čiai. Tame pasaulyje kovoja du 
idealai — sapnai. Vieną sugal
vojo Marksas, vienišu knygas 
beskaitydamas britų knygyne 
Londone. Kitą amžiais susikū
rė milionai žmonių valstiečių. 
Markso sapnas pagrįstas pra
mone ir darbininkija. Kaimietis 
sapnuoja apie žemę ir jos dir
bimą. Marksas nujautė būsią 
bėdos su kaimiečiais. Sakė: *Sa 
vo ponavimo metu buržuazija 
sukūrė didesnių ir stambesnių 
gamybos pajėgų, negu visos ki
tos žmonių kartos krūvon sudė
tos.’ Vienu geriausių kapitaliz
mo vaisių, sako, buvo ‘išlaisvi
nimas žymių žmonijos

Ollčfųiioiioi
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— Čia Sajanuose baisiai ilgi metai, tarsi šimtme
tinė istorija. Aš sakau atvirai, panele Upanyte, jei jūsų 
čia nebūtų, mano nervai susprogtų kaip stiklai nuo 
plaktuko smūgių...

— Aš? Ha, ha, ha! man tai jau daug kartų sako
te... Aš tačiau ne gailestingoji seselė, ne nervų gydy
toja... Taip, taip, ponas Grinbergai.

Upanytė juokėsi tarsi maža mergaitė, nes jai pri
siminė daugelis ankstyvesnių atsitikimų, kai Grinber
gas po apsilankymo pas ją, išėjo, labai sumišusią ir 
karčią sielą vaizduodamas.

— Dėl manęs, dėl manęs... Galvokite kaip norite, 
bet taip yra, panele Upanyte.

— Ar leisit užsirūkyti?
— Prašau.
Jis užsidegė cigaretę ir per dūmų miglą žiūrėjo į 

lubas.
— Likimo ironija!.. Mus abu tuoj po universiteto 

baigimo atsiunčia čia į tremtį, į džiungles... Sakykite,
skaičių už kokį nusikaltimą? Prašau, jūs važiukite į Salanus!

Standard Federal
i'^i

AND LOAN ASSOCIAT1ON 
O F CHICAGO ; -^ ^

- 4 192 ARCHER AVĖ., CHICAGO,32
( Archer Avė. at Sa c ra menfo )/^.t 

PHONE: Vlrginia 7-1141

Ten, ir velniai žino kur! Yra vietų ir Rygoj, bet tie 
ponai nori, kad jų labai prašytų...

— Ponas Grinbergas! Atvirai sakant, man norisi

tų to būrio vadovo. Jo visi klauso ir visi kelia triukš
mus, pasakojo Grinbergas.

— Kuris toks yra, — klausė Upanytė, nors ir ži-
su jumis išsibarti! Tremtis, džiunglės... Kas jus čia nojo.
laiko? Alga? Aš mėgstu čia darbą ir visą apylinkę ir 
būčiau nelaiminga, jei mane iš čia iškeltų.

— Galbūt... Jūs iš šio krašto...
Ponui Grinbergui pasidarė taip tarsi nepatogu, 

taip tarsi gėda, ir jis tylėjo. Pradėjo pasakoti apie va
saros planus.

— Kai tik būsiu laisvas — iš čia! Mano tėvas pa
jūry, Dzintaruos, turi vasarnamį. Ten pailsėsiu... Jei 
jums iš to būtų džiaugsmo, važiuokite pas mane, gy
venkite nors ir visą vasarą! — Jūra... Saulė... Baltų 
smilčių krantas. Pasilinksminimų, kiek norite — nuo
bodu nebus...

— Niekur aš nevažiuosiu. Čia pat dešikit kilo
metrų už Salanų yra mano namai. Ravėsiu cukrinius 
runkelius.

— Jūs?! Jūs ir cukriniai runkeliai! Kam tada pa
sauly yra tie... na tie, kurie užsidirbti eina?

— Ar jie nėra tokie pat žmonės ?
— Tai aš nesakau...
— Užsidirbsiu pati, esu papratusi iš mažens.
Dar tyla. Ilga tyla.
Eikime laukan. Man troboj nusibosta — ji sakė, 

nes norėjo greičiau išsisukti nuo Grinbergo.
Išėjo į sodą. Viršum jų pečių kvėpavo saulė ir kve

pėjo pavasaris.
Pradėjo kažką kalbėti apie mokyklą.
— Aš su savo klase galėčiau apsieiti, jei ten nebū-

— Rugajus. Stora oda.
— Rugajus? Toks mielas, gabus berniukas...
— Bet kerštingas kaip dramblys. Už elgesį gavo 

penkis su minusu. Matysime, kas bus toliau.
— Kodėl jūs tokį gabų mokinį sąmoningai gramz

dinate ?
— Kam tad priklauso galia klasėje — man ar 

jam? Ir iš tikro — aš jo užsispyrimą sulaikysiu!
— Ar tai bus tikrasis kelias?
— Kito nėra ir nebus. Aš jam dar parodysiu, kur

vėžiai šienauja. Mokykloje reikalingas autoritetas? 
— Taip, reikalingas gražus ir kilnios dvasios auto

ritetas... — sakė Upanytė ir jai pasidarė liūdna.
Ištiesė ranką Grinbergui.
— Jūs kur nors skubate, panele Unanyte?
— Skubinu.
Ji ėjo į Sidabro ežero pusę. Sustojo. Klausėsi.
— Žydėk, žydėk rugių varpa... atplaukė nuo ežero.

Atpažino mokinių balsus ir galvojo apie jaunuolius va
saros naktį. Ji pati dar buvo tokia jauna.

Ėjo tenai. Apsistojo ežero pakrantėje ir klausėsi 
ašarų pilnom akim.

Tenai atėjo du. Tai jos auklėjamosios klasės ber
niukai.

— Ar jūs pažįstate Rugajų iš ketvirtosios klases. 
— Taip, kaip gi ne.
— Tai rytoj rytą nueikite pas jį ir pasakykite, kad 

jis ateitų pas mane.
(Bus daugiau)

ClevelandiDetrc.it
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ŠILUVA - LIETUVOS ŠVENTOVEi
J. BUDZEIKA, Chicago

Liurda« yra garsus ir žino
mas pasauliui Marijos apsireiš
kimais ir nuostabiomis Dievo 
malonėmis. Kitais metais jau 
sueina šimtas metų nuo Marijos 
pasirodymo šioje vietoje pa
prastai Prancūzijos laukų mer
gaitei Bernadetai. Čion su
plauks didžiulės minios žmonių, 
maldininkų iš visų pasaulio 
kraštų pagarbinti Marijos ir 
padėkoti Dievui už taip didelį 
ir šventą Jo gailestingumą žmo 
nėms. Galbūt tuo metu Marijos 
užtarimu ne vienas pagis ligo
nis, ne vienas atsiras ir su Dier

vo didelė ir nepaprasto džiaugs
mo šventė, surengta Marijos 
garbei. Po to Šiluva dažnai tu
rėjo būrius maldininkų, kartais 
net ir iš kitur atvykusių. Ir taip 
diena dienon Šiluvos garsas pli
to ir didėjo žmonių tarpe, ypa
tingai kada įvykdavo nuostabių 
pagijimų. O pagarbą ir meilę 
savo Motinai Marijai žmonės 
reikšdavo nuolankiausiu būdu: 
jie klupsti eidavo ne tik apie 
Marijos koplyčią ir Jos altorių, 
bet pamatę pačią Šiluvą pulda
vo keliais ir iš toli nežiūrint net 
kelio grubumų į Marijos kop-

SVEIKINA LAKŪNĄ

Fabrikantų atstovas sveikina lakūnų, neseniai perskridus) 775 mylias 
iš Fort VVorth, Tex., į Dayton, O., vienų vietų per 1 vai. 17 min. (INS)vu susitaikins nusidėjėlis, ne lyčįą ateidavo klupsti. Todėl ne

vienas silpnas tikėjime patirs 
Dievo malonių ir pagys savo 
dvasia. Tai bus maldų ir Dide
lių malonių metas ne tik Pran
cūzijai, bet ir visam pasauliui. 

Šiluva — Lietuvos Liurdas
Lietuvoje mes turime Šiluvą, 

kuri yra labai panaši į Prancū
zijos Liurdą. Šiluvoje yra apsi
reiškusi Dievo Motina kaip ir 
Liurde. Šiluvoje yra stebuklin
gas Marijos paveikslas, Bažny
čios patvirtintas, prie kurio 
taip pat vyksta įvairūs stebuk
lai, atsivertimai ir kitos nuo
stabios Dievo malonės. Į Ši
luvą irgi eidavo maldininkai 
pavieniui, būriais ir procesijo
mis, ir net iš kitų kraštų. Liur- 
das švęs savo 100 metų sukak
tį nuo Marijos apsireiškimo to
je vietoje, o Šiluva — jau 350 
metų. Tiesa, mūsų brangi Šilu
va neturi tokio garso, kokį šian 
dien turi Liurdas ar Fatima. 
Tačiau neužmirškime, kad Liur
das ir Fatima nuo savo užgi
mimo dienos — visą laiką yra 
laisvuose kraštuose, o Šiluva 
jau kelintą okupaciją išgyvena 
ir dabar dar katakambose. 
Lietuvoje ir visuose bolševikų 
valdomuose kraštuose Katalikų 
Bažnyčia persekiojama ir tikė
jimas mindomas į purvus. To
dėl dabar negali būti net ir kal
bos apie betkokį mūsų Šiluvos 
garsą panašų į Liurdo.

Lietuva priklauso prie vidu
rio Europos tautų — ji yra Eu
ropos širdyje ir tarp rytų ir va
karų kultūros vartų. Rytuose 
yra įsigalėjęs provoslavizmas, 
o vakaruose, ypač Vokietijoje, 
protestantizmas. Protestantiz
mas buvo užgriuvęs visu savo 
svoriu ir Lietuvą. Tačiau Dievo 
malonių veikimas per Marijos 
užtarimą ir šiandien Čia sutruk
dytas. Tautos neteko savo lyg
svaros. Europa virto karo griu
vėsių, nerimo ir tremtinių lau
ku.

Šiluvos kilimas
Nuo Marijos apsireiškimo Ši

luvoje praėjo daugiau kaip pu
santro šimto metų, kol buvo 
pradėta Šiluvą plačiau garsin
ti, ir darytis žinoma visoje Eu
ropoje. Tai įvyko 1775 metais, 
kada popiežius Pijus VI patvir
tino stebuklingąjį Marijos pa
veikslą, leido jį apvainikuoti 
Karalienės garbės vainiku, su
teikė visuotinus atlaidus Mari
jos gimimo dienoje — rugsėjo 
8 d. ir leido juos švęsti per visą 
oktavą. Šis popiežiaus patvirti-' 
nimas stebuklingo Šiluvos Ma-1 
rijos paveikslo greit nuaidėjo 
po visą Europą. Be to pati vai
nikavimo šventė ilgą laiką buvo 
garsinama visose Lietuvos ir 
Lenkijos bažnyčiose iš sakyklų.

Marijos paveikslo vainikavi
mas įvyko 1785 metais rugsėjo 
8 dieną ir labai iškilmingai. Su
plaukė minios žmonių iš įvairių 
kraštų, daugybė kunigų pralotų 
ir vyskupų. Sakoma, kad šios 

iškilmės nevienam net ir ašaras j 
išspaudusios, nes Šiluva dar nie 
kad to nebuvo turėjusi. Tai bu-

nuostabu, kad čia švenčiausioji 
Motina Marija buvo žmonėms 
labai gera, ir jie per Jos užtari
mą išsimelsdavo sau visokių 
malonių.

Šiluvos naktis
Neilgai Šiluva galėjo laisvai

Duoną Ir (vatrtM nkcningM 
tmllratea

BRUNO’S KEPYKLA
■ *839-41 g. IJtnanlca Avė.
■ TeL GIdrralde 4-U7«
■ Pristatome J visas krautuves
■ Ir restoranus, taip pat 1*- H siunčiame į visus artimuo- H alus miestus.

smėlio kalva, kurios, atrodo, 
net ir pušys nemyli. Ji neturi 
savyje nei brangių gamtos tur
tų, nei nuostabaus grožio gam
tos vaizdų ar kitų dalykų, kurie 
čia žmones trauktų ir viliotų. 
Šiluva yra garsi ir žmones į sa
ve suveda tik Dievo malonėmis, 

ir pačiai žmonėms dalinti Dievo I kurios čia teikiamos per mūsų 
malones einančias per Marijos , Motinos Marijos rankas ir užta-

rimą. Atėmus iš Šiluvos tas 
Dievo malones, ji būtų visų už
mirštas kampelis. Dabar ji yra 
dvasinis sielų kurortas, čia žmo 
nės pasveiksta tiek savo siela, 
tiek kūnu. Be to, dangiškasis 
Gydytojas pagydo čia kartais 
ir tuos ligonius, kurių žemės gy 
dytojai nepajėgia ir atsisako 
pagydyti. Tad Šiluvoje geri žmo 
nės nieko daugiau ir nejieško, 
kaip vieno Dievo ir Jo pagal
bos. O mūsų gailestingoji Mo
tina veda juos čia Dievo malo-

rankas: atėjo rusai, užėmė Lie
tuvą ir atskyrė ją nuo viso pa
saulio, o su Lietuva drauge bu
vo atskirta ir Šiluva. Rusams 
uždarius kelius į Lietuvą ir Ši
luvos garsas pradėjo palengva 
nykti iš žmonių atminties. O po 
sukilimo Šiluva buvo atskirta 
ir nuo pačių lietuvių: buvo ru
sų uždrausta maldininkų kelio
nės, procesijos, susiėjimai, iš
kilmės. Nenuostabu tad, kad Ši
luva net ir pačių lietuvių tarpe 
buvo lyg ir primiršta.

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, pradėjo atsigauti ir Ši- nėmis prie paties Dievo, 
luva. Žmonės pradėjo iš naujo 
ją lankyti. Tačiau mūsų nepri
klausomybės metai buvo tiek 
trumpi, kad ne nesuspėta pasi
rūpinti ir savomis šventovėmis, 
jų atstatymu, organizavimu ir 
t.t. O šiandien jau keliolika me
tų, kaip Lietuva yra valdoma 
svetimųjų ir netekusi savo ne
priklausomybės. Ypatingai yra 
žiauri, viską naikinanti bedie
viškoji komunistinė okupacija.
Tad ir Marijos šventovė Šiluvo
je yra neužmiršta, bet gyvas 
ateities reikalas!

Šiluvos antgamtinė vertė 
Šiluva yra pilko ir nederlingo

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

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

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

SEflP’Q SELF■Air 9 SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

• AU PHONES — WALBR00K 5-8202
ACOUST-RUGP. 1, 2, S d. d. .

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

ASBACH URALT Fifth $5.$9
METAXA 5 STAR BRANDY Fifth $5.38

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED STEINHAGEN URQUELL Fifth $4.59
CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fifth $6.79
WURZBURGER IMPORTED BEER

Ca&e of 24 bottlea Case $7.50
PAKŠT BEER, Cam of 24 Cam

40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA II 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

ICNOlOvi

403* Archer Dmm Tai. la3-47i» 
AUGUSI SALDUKAS Pralietojo

$3.98

žmogus. Ir Marijos atėjimas Ši- 
luvon ir Jos ašaros taip pat yra 
daugiareikšmės vertės.

Marijos pasirodymai Šiluvo
je pabudino žmones, sujudino 
jų širdis ir jie vėl sugrįžo prie 
Dievo ir savo Motinos. • |

Šiandien Lietuva skęsta ko-i 
munizmo tvane. Mūsų sugrįži- i 
mas prie Nekalčiausios Merge- i 
lės Marijos Širdies, kaip ir ano 
meto lietuvių, padarys galą bo- 
dieviškam komunizmui.

Šiluva yra ne tik religinė1 
Marijos šventovė, bet drauge iri 
mūsų tautos šventovė, kuri 
mum3 turi būti dvigubai brangi 
ir miela. Šiluvos Madona yra 
tikroji mūsų Motina ir Globėja 
tiek namuose, tiek išeivijoje. 
Tesuburia Ji mus šiandien po 
savo pilna malonių ranka, išsi
mėčiusius po visus pasaulio

Marijos apsireiškimo misija
Marijos misija dėl kurios Ji 

atėjo anuomet į Šiluvos laukus 
yra gyva ir šiandien. Pagrindi
nis Jos apsireiškimo tikslas bu- ž^^MJOilliMMiloioioitMMJKilOKiKHOinitMiloioii
vo žmonių išganymo tikslas, o 
visi kiti — artimesni ir tobules
ni Jos tikslai savaime išplaukė 
iš pagrindinio. Visi Dievo veiks 
mai yra daugiareikšmiai. Viena 
reikšmius veiksmus daro tik

[1

kraštus ir tesujungia į vieną šiai tepuošia mūsų namus, nes 
dvasinę šeimą. Jos vardas te- tik per Jos malonę mes galėsi- 
skamba mūsų širdyse, seimo- me sugrįžti ir į savo gimtuo
se ir organizacijose. Jos paveik I sius namus.

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

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

Tel. CAlumet 5-1064'

i/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '\k'SAN
2555 VV'EST 47th STREET LAlayette 8-108*

B. R. Pletldesricz, prez.; E. K. Hetklewlcz, sekr. Iv advokatas
MhL.iii. aukotus dlvldeudiin. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytolains patarnavimai aemokamal.

Pradėkite taupyti atidarydami suskaite ilandlen. Apdrausta Iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. tr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o seėt nuo 9 iki vidurdienio.

e \ į) T

IVI O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BIshop 7-7075

3^ 36t3^

JOHN PAKEL, SR., President

SPECIAL for July ... Savings plated by the 15th of the Month 
will earn a full month’s Dividend.

JULY 6, 13, 20, 27... 1957

Padėkite mums atšvęsti mūsų šešių mėnesių jubi- 
lėjų naujuose namuose. Nuo birželio 29 d. iki liepos 
27-tos d. Chicago Savings švenčia savo šešių mėnesių 
darbuotę gražiuose naujuose namuose, šešių mėnesių 
laikotarpyje pas mus buvo atidarytos 2,826 naujos 
sąskaitos, mūsų turtas padidėjo $2,313,936.92, ir 
dabar pasiekė naują rekordinę $22,344,636.58 sumą. 
Mes išdavėm virš 300 naujų (morgičių) paskolų na
mams pirkti arba naujiems statyti, viso daugiau kaip 
$4,500,000. Mūsų biznio apyvarta viršijo $18,000,000.

Jūsų taupmenos pas mus pilnai apsaugotos Fede 
ral Savings ir Loan Apdrauda. Nuo Chicago Savings 
inkorporavimo 1924 m., taupytojai nėra turėję nė 
vieno cento nuostolių. Per 33 metus kas pusmetį mūsų 
taupytojams buvo išmokėti aingšti dividendai.

<3©@Q,

1 ™
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CHICAGO SAVIKGS

Be to, mūsų taupytojai gauna dar daug jvainų 
neapmokamų patarnavimų kaip šeimos sąskaitų ap
mokėjimą, čekių iškeitimą ir pan. šeštadieniais, ’iepos 
6, 13, 20 ir 27 nuo 9:30 vai. ryto iki 1 v. p. p. ir 
ketvirtadienio vakarais, liepos 11, 18 ir 25 nuo 5:30 
iki 7 vai. vak. visi aplankusieji mūsų įstaigą bus pa
vaišinami kava ir riestainiais. Atsiveskite visą šeimą...

Bus visokių dovanų vaikams ir suaugusiems.

Mūsų darbo valandomis mes duodame veltui, vė 
sinamą (air conditioned) su garsiakalbiais susirinki
mams kambarį, kuriame telpa 100 asmenų. Reikteilui 
esant paskambinkite.

nu
S V S f £ AR

fe- JUVfNItl SAVINGS

(OUNItl

ROMI PllRRIRG

I00N

I00N UI

tlVIt MUlIRtS

fREE PIRATE 
AND TREASURE 

CHHI AND 
OYHER GIRS 

to dll 
Children 

oreompcinied 
by un adult.

iiHEVATOI IFTWFEH

1 UUOIS

& LOAN ASSCf 1ATI0N L

CHICAGO 36, ILLINOIS

A •

Z

6245 SOUTH WESTERN AVENUE GR6-7S7S
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Jįį,
— LB Detroito apyl. valdyba, jo svečiai iš Chicagos — J. Ja- 

ruošia didelę gegužinę — sąkkry ' siūnas, Antanas ir Aldona Ob- 
dį š. m. rugsėjo 8 d. New Liber-1 raičiai, Geo ir Dela Balch, kurie

kapelionui. Po to mergaitės pa- Juozas Urbonas buvo sulaukęs 
šoko Vainikėlį ir dar porą šokių, gilios senatvės — 74 m. amž.;
Baigusios programą, seselės mirė liepos 23 d. Buvo LRKSA 
Paulės vadovaujamos, su daina 265 kuopos narys. Priklausė Sv. 
nužygiavo į bendrabučius, iš kur Antano Draugijai ir Lietuvių 
pasiruošė išvažiuoti į namus, o Piliečių Klubui. Su žmona Ma-

palinkėjo darbą gerai pradėjus, į jų vietą atvyko nauji stovyk- rija išaugino gražią šeimą: sū- na Julija įsirašė LRKSA 265 
lautojai — moksleiviai at-kai. | nūs Juozas ir Petras yra baigę kuopos nariais.

Į vandenį į farmacijos mokslus ir dirba kaip _ Pas Pov. ir EI. Kirklius,

Pabaigus oficialiąją dalį, visi [ vaistininkai, gi Jonas yra me-i“Pauls Bar” savininkus, vieš’ė-
nuskubėjo atsigaivinti į vande- talurgijos inžinierius ir dirba — -----
nį, nes laike pamaldų ir iškilmin- Cincinatt imieste. Viena dukre- į

Ateitininkų S-gos, LRKSA Mi- 
chigano apskr. valdybos. Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos svei 
kinime džiaugiamasi, kad nors 
viena rezoliucija jaunimo reika
lu jau vykdoma. Seselė Paulė

ty parke.
— Algirdas Nakas, dirbąs na

mų pardavimo biznyje, su žmo-

gerai ir užbaigti. Ji labai verti
no geras aukotojų širdis, saky
dama, kad ir našlės skatikas yra 

ALRKF Jaunimo Stovyklos | Sudarius prezidiumą, buvo su- lygiai didelė auka. Ragino su- 
atidarymas yra jau įvykęs fak- i giedoti JAV ir Lietuvos himnai, dėti aukas iš širdies, nereikalau
tas, š. m. liepos 28 d. įrašytas Inž. Antanas Rudis savo kai- jant garsinimų, kad jaunimas

Stovyklos atidarymo šventė

į Amerikos lietuvių istorijos pus 
lapius. Šį įvykį praėjusį sekma
dienį atšvent ė daugiau 2,000 lie
tuvių, susirinkusių net iš toli- ja yra padariusi kaip jungian-

boje išreiškė didelį džiaugsmą, augtų Dievui ir Bažnyčiai. Ig- 
kad įkurta dar viena katalikiška, nas Malėnas, sveikindamas LB 
įstaiga ir priminė, ką Federaci- Centro Valdybos vardu, pabriė-

mų Amerikos kampų į šią žavin
gą lietuvišką sodybą, esančią 
prie Manchester, Mich., kurioje 
jaunimas galės pailsėti ir sustip
rinti dvasinius saitus su savo 
arba savo tėvų gimtuoju kraštu. 

Suvažiavo daug svečių 

Gražios savaitgalio dienos su
traukė labai daug žmonių. Vieni 
atvyko šeštadienį, kiti sekma
dienį. Vįso buvo apie 700 ma
šinų. Su vaikais buvo daugiau 
2,000 žmonių. Ne tik iš Chica
gos, Clevelando, Detroito, bet ir 
iš tolimojo New Yorko, Lawren- 
ce, Mass., Toronto ir kitų tolimų 
vietų.

Pamaldos

tis organas. Dr. Damušis savo 
žodyje pareiškė, kad šis lietuviš
kas židinys įkurtas dėka pasiau- 
kojiųio atskirų asmenų ir paste
bėjo, kad aukos kelias yra toks 
turtingas, kad žmogus, į jį pa
tekęs, jame pasilieka. Išreiškė 
padėką statybos ir globų komite
tų darbuotojams, ypatingai inž. 
J. Mikailai, inž. P. Baltakiui Br. 
Polikaičiui ir visai eilei kitų as
menų. Dar pastebėjo, kad sto
vyklos gyvenimo širdis yra Ne
kalto Prasidė jimo seselės iš Put-

žė, kad Federacija paleido srovę 
lietuviškam gyvenimui ir susi
laukė ypatingo LB dėmesio. 
Kun. V. Dabušis sveikino Fede
raciją už pasiryžimą įvykdyti 
rezoliuciją jaunimo stovyklos 
reikalu. Dr. Danilevičius, kalbė
jęs 125 katalikų gydytojų kor
poracijos Gajos vardu, pažadėjo 
per 2 metus $10,000 auką. Kun. 
Vaišnys, SJ, sveikindamas pa
stebėjo, kad nors tėvai jėzuitai, 
pastatę Chicagoje Jaunimo na

lė yra jau anksčiau mirusi, o 
antroji — Frances — gyvena 
pas motiną. Už velionies sielą 
šv. mišias atlaikė kun. V. Dabu
šis, asistuojamas kun. Martin- 
kaus ir kun. Simanavičiaus. Į 
Šv. Kryžiaus kapines palydėjo 
kun. Simanavičius ir artimieji 
bei pažįstami.

TRUMPAI 

— Berniukų stovyklavimas

go posėdžio buvo uždrausta mau 
dytis. Buvo ir nepatenkintų šiuo 
draudimu, tačiau reikia atsimin
ti, kad pamaldų ir kitų iškilmių 
metu tupėjo būti tvarka, kitaip 
būtų susilaukta dar daugiau prie 
kaištų. Pagaliau, kaip būtų re
agavę vietinės diecezijos atsto
vai, atsilankę į mūsų šventę, jei 
būtume nesusitvarkę.

šventė pasisekė 
Šventė pasisekė, nes susilauk

ta iš visų lietuvių šilto pritari- ALRKF Jaunimo Stovykloje.
mo, gausaus atsilankymo ir pa
ramos įvairiomis aukomis, kas 
praturtino bufetą bei dovanas 
atsilankiusiems. Inž. A. Rudis, 
ta pastebėjęs, kad stovyklai rei-mus, turi daugiau skolų, šią sto

vykią parems pirmuoju jų na-, kalingas traktorius, pažadėjo jį 
namo. Kvietė visus lietuvius, ne- muose įvyksiančio parengimo j parūpinti — dovanoti. Į šventę 
keliant praeities nuosėdų, jung- pelnu. Tėvų jėzuitų ir ALRKF I buvo atsilankę vietinių biznierių,
tis į lietuviško židinio kūrimą. 

Inž. Mikaila papasakojo apie 
Tokia daugybė žmonių būtų at^^tus darbus ir jų kaštus, da

netilpusi ir erdvioje salėje. To
dėl sodo slėnyje buvo paruoštas 
altorius. Susirinkusius medžiai 
dengė nuo karštų saulės spindu
lių. Iškilmingas šv. mišias atna
šavo J. E. vysk. Vincentas Briz
gys. Pamokslą pasakė prel. Pr. 
Juras, kuris pabrėžė, kad šios 
stovyklos įsteigimas yra vienas 
svarbiausių katalikiškos akcijos 
darbų ir prašė visus pagal išga
les paremti. Pamaldų metu gie
dojo Šv. Antano parapijos cho
ras ir seselių paruoštos stov-

tikslai — gelbėti jaunimą iš dva
sinės tremties — sutampa.

Prel. Pr. Juras palinkėjo, kad 
vęs finansinį stovyklos stovį, iš- ko greičiau atsirastų administ- 
kėlė didelius dr. Damušio nuopel , racijos pastatas, kuriame sese-
nus kuriant šią stovyklą ir įvar
dino sav obendradarbių atliktus 
darbus. Dėka inž. L. Bajoriūno 
naujo metodo, buvo galima sto
vyklos ežerą padaryti tinkamu 
maudymuisi. Statybos planai ir 
priežiūra buvo atlikta tik lietu
vių inžinierių. Arch. Melnikas 
padėjo sudaryti namelių projek
tus, inž. J. Dunča sudarė vieti
nės kanalizacijos projektą, inž.

lės galėtų nuolat apsigyventi.
J. E, vysk. V. Brizgys paste-

A. Banėnas sudarė elektros in 
vykiau jančiosmergaitėsBedau i staliacijos planus. Prie staty- arija kol yra gerų darbų. Jo Eks 
gybės kunigų, į pamaldas taip i bos ir JOs Priežiūros dirbo inž. celeneija pareiškė išgyvenąs dar

Jonas Valukonis, C. Anužis ir vieną didelį džiaugsmą dėl šios
Petrauskas. Kun. V. Dabušis,, stovyklos įkūrimo, 
pažadėjęs aukų, nulėmė, kad sa-1 žaidžia, juokiasi ir šoka ... 

lė buvo pastatyta didesnė negu
buvo planuojama, .Priminėj kad 
buvo ir stambių aukotojų: Ona 
Januškevičiūtė paaukojo $2,500,
Marija Januškevičiūtė — $2,-

pat atsilankė ir Manchesterio pa 
rapijos klebonas kun. Snyder, 
kuris turėjo skubėti atgal, nes 
jo parapijoje buvo vedamos mi- 
sfjos. Kunigų tarpe turėjome ir 
svečią iš Europos kun. Viktorą 
Kalecką, lietuvių sielovados Va
dovą Vokietijoje. Po pamaldų J.
E. vysk. V. Brizgys pašventino 
visus tris stovyklos pastatus.

Išikilmingas posėdis 

Pasistiprin’ę ir pailsėję svečiai 
buvo sukviesti į jtalno papėdę 
po medžiais iškilmingam posė
džiui. Stovyklos atidarymo’ šven 
tės komiteto pirmininkas Pranas 
Polteraitis, taręs trumpą svei
kinimo žodį, pakvietė dr. Damu- 
šį vadovauti iškilmingam posė
džiui. Į garbės prezidiumą bu
vo pakviesti: Lietuvos episkopa
to atstovas J. E. vysk. V. Briz
gys, prel. Pr. Juras, ALRKF 
pirm. inž. A. Rudis, JAV Lietu
vių Bendruom. atstovas Ig. Ma
lėnas, Stovyklos Statybos Komi
teto pirm. inž. Jurgis Mikaila, 
Stovyklos Globos Komiteto atst. 
Br. Polikaitis, kun. V. Dabušis,
F. Manelienė, S. I^aniauskas, E. 
Paurazienė, A. Ambrozienė — 
stovyklai lėšų telkimo darbuo- 
buotojai, jėzuitų atstovas kun. 
Vaišnys, SJ, šventės komiteto 
pirm. Pr. Polteraitis, LB Detroi
to apyl. pirm. L. Heiningas, se
selės Paulė ir Konsulata, “Ga
jos” pirm. dr. Z. Danilevičius, 
stovyklos kapelionas kun. Pau
lauskas, Lietuvos Vyčių atsto
vas R. Boris, LRKSA atstovas 
R. Valatka, kun. Br. Dagilis ir 
dr. Meškauskas

kurie auka parėmė arba pažadė
jo paremti stovyklą. Aukoto
jus sužinosime vėliau.

viai

MIRTIS ŠIENAUJA

Praėjusią savaitę mirė 5 lietu
vis! vyrai

prie Manchester, Mich., kaip jau 
buvo rašyta, bus pradėtas š. m. 
rugpjūčio 11 d., sekmadienį, ir 
truks dvi savaites. Stovyklos 
vadovu yra pakviestas kun. Vy
tautas Memenąs, komendantu — 
Vaclovas Kleiza. Informacijas 
teikia: Chicagoje — Antanas 
Repšys, telef. WE 6-4846, Cle- 
velande — Gailiušienė, telef. RA 
1-8191 ir Detroite — Leopoldas 
Heiningas, telef. WE 1-0415.

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospect 6-7960

aplankė Detroito ir VVindsoro žy 
mesnes vietas. Tačiau liepos 22 
d. pas Povilą atsilankė nelauktų 
svečių, kurie į jo barą atėjo 
maskuotais veidais ir, grasinda
mi ginklu, ištuštino kasą ir sku
biai pasišalino. St. G-kas

3V. ivrm JUS .V. JV5 TV.

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAIS1
PRISTATOM 

Visokių Rūšiui 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS. Prm.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai.
Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 

• šeštadienais iki 3 vai. vakaro

— Kazimieras
bėjo, kad nesą ko dejuoti dėl Belickas, Petras Senavaitis, Gab 
skolų. Edmontono, Kanadoje, rys Tomkus iš Ann Arbor, Juo- 
300 lietuvių pasistatė bažnyčią zas Urbonas ir Juozas Valentu- 
ir svetainę. Jei Clevelando lietu- kavičius. Jiems paskutinį kartą 
viai pasistatė bažnyčią, jei se- patarnavo Brazys ir Stepanauc- 
serys kazimierietės pradeda sta- kas.
tybas už 7 milionus, tai Jauni
mo stovyklos kūrimo išlaidomis 
netektų skųstis. Žmogus turi 
būti rėmėjas tol, kol jis gyvas

Iškilmingą posėdį baigus gies
me “Marija, Marija”, pradėta 
stovyklaujančių mergaičių pro
grama žaidimu “žaidžia, juokia
si ir šoka mūsų šimtas iš vi-

000, inž. Kazickas ir Valiūnas— sur”. Vadovavo seselė Paulė, 
$1,200, Vincas Žemantauskas—1 pranešinėjo Pranas Zaranka. Po
$500. Iš viso aukų buvo gauta 
$33,500, o išlaidų jau padaryta 
$86,000. Yra skolos $55,000.

Sveikinimai

Buvo gauti sveikinimai iš Lie
tuvos konsulo Chicagoje dr. P. 
Daužvardžio, Vliko pirm. dr. A. 
Trimako, L. L. Komiteto pirm. 
V. Sidzikausko, LB Tarybos pir
mininko J. Šlepečio, Moksleivių

pirmojo žaidimo sekė “Sėjau 
rūtą”, paskiau tautinis šokis Ke
purinė, žaidimas “Barė ponas 
katinėlį” ir, susispietusios į bū
rį, vadovaujamos Pr. Zarankos, 
padainavo keturias daineles. Iš
siskyrusi iš mergaičių tarpo Z. 
Danilevičiūtė tarė atsisveikinimo 
su stovykla žodį. Dėkojo sto
vyklos steigėjams, seselėms ir

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

f R ATVTRU ' ODOS LIGŲ
Tie, kurie ketičia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sėdSti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenejusios žaiždoa 
niežBJimą Ir skaudėjimą senų atvl 
-u Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
vpatbyea palengvins Jusu skaudOJl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų JI taipgi pašalins 
nležejlmą ligos vadinamos PSORIA 
ST8. Taipgi pašalina perššjlmą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlma 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
lžlūstančlos suskllslos odos dedlr- 
vtnlų. odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra.gąra gyduole nuo 18- 
vlršlnlų odos ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. 31.36. Ir 38.60.
Pirkite valstlngseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc., Ga- 
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI nauja 

R H E EM 

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-COND1TIONER

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

GAZU AR ALYVA

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOHOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

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

PARDUODAME IR TAISOME

S

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ITT.

Telefonas — FRontier 6 1882

J

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONAUI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy, 
Detroit 9, Mich. ■

(1% bl. i vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabiu.: Vlnewood 2-0229 
namu: LUzon 4-8961

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

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

atstovą

VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VI 8-6000, 

Besidencijos — TA 6-4866 
ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA»
393 Wnt Grand Boulcvard 

cor. S kady Lanr Detroit 16. Michigan 
Namų telef. VI 1-7970 

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

Treč. ir Ht 12-3 vai 
___________Telef TA 6-0686____________

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-G156 

GENERAL OONTRAOTOR 
Atiteka Įvairius statybos, patalsy 

mo ir pertaisymo darbus — stallnln 
kyst.es cemento, mūrijimo, elektros 
pluuibingo, dažymo Ir dekoravimo.

___________ ____ _____ ________ _____ Atskirų kambarių bei butų Įrengimas
gai (pilna suma) bus jums grąžinti. | osstngeae ir skiepuos*.
(Patikrinkite, kad Jūsų vardas Ir adre- ,
aas yra aiškiai užrašyti spausdlntom | ' 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū- i 
eite tikri, kad NUVIDA gausite be I 
Jokio delsimo.) 1

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association ,
šaukite telefonais

ofiso: WE 8-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ '

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

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

namų — WE 3-8192

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 84. D],

JONAS G litililli’HLId

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, m.

TOwnhalI 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, gąy.

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIOCU TAUKAI •NAUJAUSI KNAUSTnAO įAANKIAI 

NjBU Atsrų AAmUNIAS-MUS Uf SĄtlNINGAS AAnUfNAtUAAA

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. VZAIUeek 5-9209

...-ra,, \........................ ■ f

J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TEKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2512 W. 47tk SL TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
,SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal J tamsią, spalvą, beveik magiš
ku bfldu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
stalgaus dažymo. Turint sj nuostabų 
miSInj Jums daugiau nebereikčs "at
rodyti senu” žilais plaukais, ir Jūs iš
vengsite varžymosi <161 dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas tnlSinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite iSbandytl be rizikos 
pasiųsdami Šią ISkarpą j TRYSAN 
CO., Dept. 103. PEEKSKI1.E, N. Y. 
Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po 33 kiekviena, už kurias 
jūs sumokėsite pastininkui tik |o, 
kuomet jums pristatys. Čia Jums su
taupoma 31. ir tai dar ne viskas. Jei, 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 

4 galėsite grąžinti antrą bonką ir pini-

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>o

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

5705 W. Vemor Hwy., Detroit », 
Mich. Tel. VInewood 1-3788

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantiems | užjūri vaistus. 
Vaistine veikia virš 60 metų. 
■oooooooooooooooooo<xxxxxxx^

SIUNTIMUI Į LUCTUVA
100% vilnones ir gabardino me

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

810 Michigan Avė. ft 8rd SL 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2856

Skaitykite “Draugą”!

VASAROTOJAMS

“NIDOS” vasarvietėje prie Lob- 
dell ežero priimami vasarotojai — 
sn maistu ir be. Galima atvykti ir 
traukiniu. Kreiptis raštu: “Nida’’, 
Linden, Mich. Kodaičiai, arba tel. 
Linden 4-2448.

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

Unlversal Savlngs and Loan Association nitlkrlna saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentūra Iki 
810.000.00 kiekvienam indėliai Ir reikalingi rezervai, o 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus, 
tag <r draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

grd-

UNTVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Atliekame didellui Ir itažus automobilių remontas. Lyginimas, di- 
žymaa. Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ava.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sųlygomis

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

CONTINENTAL SAVINGS A LOAN ASSN.
4559 Sg. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

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

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

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

Pridėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Talei, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įetligoje — BRIGHTOH SAVIHGS AHD L0AH1
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti lld 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui! ..

OFISO VALANDO8:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 v.v.

kyst.es


I

« DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 rugpj. 1

Fluoriduotas vanduo ir 
arthritis

Dr. Ch. L. Steinberg per dve
jus metus tyrė, ar fluoriduo
tas vanduo (ką dabar miestai 
vykdo apsaugodami žmonių dan 
tis) nėra priežastimi arthritis 
ligos. Nustatė, kad šiuo atžvil
giu fluoriduotas vanduo nėra 
kenksmingas. Iš kitos pusės, to 
paties daktaro tyrimai patvirti
no, kad fluoriduotas vanduo 
apsaugo dantis nuo gedimo.

East Chieagoje, Ind., padary
damas apie $150,000 nuostolių. 
Gaisro priežastis nenustatyta. 
Begesinant net trys ugniagesiai 
buvo pritroškinti ir trumpam 

i laikui buvo nuvežti į ligoninę.

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ajw Arbor WPAG — 1U50 kit.- 
cyclee

1:30 p. p 
'/MlejMi, kALPH VALATKA 

<5756 lxNMire — Detroil 27
Mlehlffae

$150,000 NUOSTOLIŲ

Gaisras sunaikino medžio 
medžiagų dviejų augštų sandėlį

PAJIESKOJIMA1
J ieškomas agronomas Alfonsas 

Šeštokas, kilęs iš Grajauskų kaimo, 
Bartininkų vals., Vilkaviškio apskr. 
Jo jieško sesuo Monika šeštokaitū- 
Sasnauskienė. Jis pats arba žinantie
ji prašomi kreptis: Vincas Lavins- 
kas, 1411 S. 48th Court, Cicero 50, 
III. Tel. T0Wnhall 3-7451.

J ieškomi: J) Kazimieras Simokai- 
tis„ s. Simo, jieško Marcelė Simo- 
kaitienė. 2) Pranas ir Vitas Duk- 
nevičiai ir Vincas Jucaitis, jieško 
Stasys Dukneviėius. Kreiptis: A. 
Končius, 3335 W. 65th St., Chicago 
29, III. PRospect 8-1768.

Aš, Kazimieras Beuiušis, noriu ra
sti moterį, su kuria galėčiau apsives
ti. Moteris turi būti tarp 50 ir 60 
m. amžiaus. Aš esu 65 m. amžiaus. 
Gyvenu iš jiensijos. Per vasarą gy
venu rytuose, o žiemą važiuoju j 
šiltus kraštus. Mano adresas: Ka
zimieras Beuiušis, 312 Betliel road, 
F. R. D. Boothwvn, Penu.

Ar Manja apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J Bu.izeikt.- k> 
pttėje ? 1 2
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centn

Ją galite gauti

•DRAUGE’
4545 W. 63 St., Chicago 29, III

• -•» — -<►-

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIII* 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

I .tetaivos Vyčių Pittsburgtn

JI TRANSU' O J AM A 
Kiekvieną sekmauk'n1 nuo 

1:80 Iki 2:00 vai. p. ~
>6 STIPRIO8 IR GALINGOS

WLOA
KAIJIJU STOTIES BRADDOCKt

Visais reikalais kreipkitės Šiuo adrt 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOl'i 
Rauto Statlon WLOA. Braddock. Pa

Remkite (litu. brauna!

Didelio skausmo ir liūdesio valandoje, mielai Di. Au

relijai su dukrele ir mieliesiems p.p. Ksaverai ir Alfonsui 
Eimpėms dėl mylimo vyro, tėyo ir žento

A. j* A.

MATO ŠEREPKOS
mirties, reiškiame savo giliausią užuojautą.

Elena ir Robertas Banevičiui su šeima

REAL ESTATE

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

I m. senumo mūr. bung. (i kamb,, 
platus sklypus — puikiai įrengtus. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. guzu,

| alum. langai, nauj. garai. <24,000 
t Mūr. 2 a. po C k. eent. šild., sklvp. 
i 81 pėdų, garažas. $29,000. '

M . ŠIMKUS
II E A 1, ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLIffskle 4-7450; Res.

Y Arda 7-2040

Pajamų Pirkėjams
Didelis, kampinis mūrinis paja

mų namas — 4 ir 5 kamb. butai. 
Pilnas rūsys. Aluminum žieminiai 
langai ir siėteliai.

Mėnesinių pajamų $360.00.
BRIGHTON PARK RAJONE

(14SS II IFD AND HELP W A N T E D AII S
REAL ESTATE REAL ESTATE

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS PAJAMŲ’ 
NAMAS

Nedelskite nei minutes.. . Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN!

TILT "N" TOTE 
SERVING SĖT 
už $500.00 santaupas
Nepalie jianti tacą ir 6 žavios 
stiklinės... nešti užkandžius 
ir gėrimus vienoje tacoje... 
arba naudoti kaip gražų 
centrinį padėklą ar sienos 
papuošimui NEMOKAMAI, 
kai jūs atidarote taupymo 
sąekatą $500.00 arba įde
date tokią pat sumą į seną 
sąskaitą.

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tai daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote naują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate 
tokią pat sumą į jau tiuri-

DABAR
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS U2 
TAUPYMO SĄSKAITAS 

SANTAUPOS, ĮDftTOS IKI
10 RUGPJŪČIO, NE&A 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

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

INSURED

Assets Over $16,000,000.00 1
FINANCIAL STATEMENT 1

Certified Juno 30. 1957 1
ASSETS |H

First Morlgage Real Estate Loons.................. S1S.M1.OM.24 ■
Federal Home Loan Bank Stock................... 2SO.OOO.OO I
U. S. Government Bonds................................ MA-AAA AO B

10 |
Office. Land and Building

After Depreciation.....................................
Office Equipment and Fixturet

After Depreciation..................................... - 44,000.BS 1
Other Assets........... ................. ......................... 1.SB0 7S ■
totai assets............................ ... $16.0*1.704.47 ■

UABIlITItS
Members' Share Accounts........................ S12.24S.BOO.OS 1
Advanc.i from Federol Home Loan Banį 1,460.000.00 1
Accounts Payabte ........................ 4,007.32 ■
Loons in Process..................................... ......... ... 1,324,760.01 H
Escrow Payments for Taxes and Insurance 75.006.1 S 1
Spėcific Reserves............................................... 3,005.37 ■
General Reserves and Undivided Profits.... 060,024.47 1
TOTAI IIABIIITIES AND CAPITAl............... $16,041.704.67 1Where the 

SAFEVf ot Your

Savings COMES FIRST

Office fluurtt fur YOUR C’unv/niencr

y. * A M to « r.M. Solurday, V A M IO I f M '
fuetdoy - Thundoy • Frtday, 9 AM. TO 5 P M.

CtOSEO AU DAT Wedo«tday

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Ct
TO 3-8131 • Cicero 30

Brighton l'ke Ir Marąuette Hke.
•i Ir 3 kb., gar., šild.. <lv. lotas, pa

likimus (lnįįnaiuas, tik $15,001).
2 po 4 kb., nauj. gar., tik $11,300. 

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $10,500.

Naujas 2 po 5 kb. tik $2$,500. 
Naujas 0 kb., brang, pried., bargenas.

Yra pigiu ir pelningą namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
RĘAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.1

Visas modemus. Butai su spin- i 
tom virtuvėse. Plptelių vonios. Rū-1 
sys su poilsio kambariu. Žieminiai 
langiai ir sieteliai, uždari porčiai. 
Naujai percementuotas mūras. Ge-j 
ros pajamos už butus. Žema kaina. 
BRIDGEPORTO RAJONE.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 1 
4302 W. 55th Street
Telei. LU 2-1700

DU MŪRINIAI NAMAI
3363 So. Lituanica Avė. — 4 ir 3 
kamb. apačioje ir 6 kamb. viršuj. 
848 W. 34th St. — 2 po 4 kamb. 
Abu namai parduodami kartu. — 
Kreiptis į sav. 2-me augšte: 3363 
So. Ljtuanica Avė., YArds 7-0422

GRAŽIAUSIAS NAMAS
Dydis šio puikaus namo 24'x”x55'. 

5 M; kamb. "Dutch” bungalow —- 24 
pėdų salonas — "sun parlor”, I 5 pė
dų valgomasis, 12x14 pėdų virtuvė, 
15 pėdų miegamieji. Uždaras porčius. 
Plytelių vonia. Alyva apšild. 2 autom, 
garažas. Namas kontraktoriaus sta
tytas kontraktoriui. Dabartinė tokio 
namo vertė apie $25.000. Našlė turi 
skubiai parduoti, tad už $19,500 ga
lite nupirkti. Ant Maplewood Avė. 
prie 65th. Pamatykite šį puiku na
mą. Skambinkite dabar — PRospect 
0-6644 arba REpublic 7-6392. THA- 
VIS & TRAVIS, 261$ W. 63rd St.. . .

PARDAArtUJi

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONTIAC su automatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik SDO 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949. •

LABAI RITA PROGA
Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau

tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko. Šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 % karo garažas. 
$19,500. A. Katilus.

SKONINGI 6 KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Fairfleld ir 73rd. Volodkevi- 
čius.
2 Al KŠTV MPR. NAMAS — $18,060

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We$t 71st Street 
Visi telefonai: WAIhrook 5:6015

OAKLAWN
5 k. gražus bungalovv ant 75 pėdų 

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

Marąuette Parke
6 k. mūr. bungalovv. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, a.ir-condition. Dide
li mieg. k. įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis' su rūsiu 4 butų po 6 

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

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

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

Mūrinis, 7 kamb. namas (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai puikus vidaus, 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (fire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir $4 bloko nuo :high 
school. laibai gražiai prižiūrėtas Ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 55th ir Ko- 
mensky Avė. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,500.00.
KRAUTUVfi-BUOERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžii$iai šaldytuvai mėsai 

laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinėius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY 
6433 S«. PulMki St.

Telef. LUdlow 5-5900

HELP YVANTED — MEN

AUTO BODY A FENDER MEN 
AN1) HEAVY LINE MECHANICS

Only journeytnen mechanics vvitli 
tborough knowlodge of Buick cars 
need apply. Phone or see

M R. J. H. MAYOTTK 
BOULEVARD BUICK 

DAnube 6-2200

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

Tel. PRospect 8-2215

BRIGHTON PARKE

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas {mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.; rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild..

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SI.. CL 4-2360

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. WAIbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSK1S

PROGOS — OPPORTUNITIES

MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK
LA. Įsigyvenęs biznis. Geros paja
mos. Savininkas turi parduoti dėl 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog į sa
vininką tel. DRexel 3-9539.

MODERN COCKTAIL LOUNGE 
• Gerai įsigyvenęs biznis 

Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 
vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9 
vai ryto iki 1 p. p,

VVE9-8187';
po 3 vai. skambinti CApital 7-6691

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400
iHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiit 

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
ItEAL ESTATE SALES 

2600 W. 5«tli St. Tel. I’Bospeet S-5454
iniiHiiiiiiMiiHiiiiKiiKMiiiiiiiiiiiiiinimMtiiiijiiiHiuuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiifiauiuiiiMiaiMntimmm

MISCELLANEOUS

GAGE PARKE

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Kadijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4/2%. Pilna kaina $19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MARQUETTE PARKB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

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

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$24,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS RealEliate
Insurance, Notary Public 

6616 So. Western Avė.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085

A C H I N E 
OPERATORS

W AN T E D
STEADY JOBS

AT TOP WAGES
Fine working conditions

Company beneiits

See Mr. ELLIOTT

AMERICAN 
ENVELOPE CO. 
3100 W. GRŠNDflVE.

C ASHIER-
T Y P IS T

Interesting varied work
Permanent Position 

With well established concern 
Good salary — Company Benefits

NORTH CENTRAL
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
_______ LOngbeach 1-5835_______

MATRO N
For Einployee’s Lounge 

And Light Office Cleaning
40 Hour Week

Permanent Position
Pleasant Surroundings

Employee Benefits
GONTACT M1SS W1TTMANN

NAtionai 2-5000
ST. PAUL FEDERAL 

SAV. & LOAN ASS’N 

6720 W. Norih Avė., Chicago

Veltui duosiu kambarį moteriai už 
pasaugojimo vaikd nuo 3:30 P.M. iki 
5:00 P.M., keturias dienas savaitėj.

5428 S. Morgan St.
II fl.

Llvlngston 8-5899

BUILDING & REMODELING

GROCERY & CONFECTIONARY-
Maisto ir saldainių krautuvė. Sku
biai parduodama už prieinamą kai
ną. Gyvenimui patalpa užpakaly.

__  2258 West 21 st Place
•SUPER MART. Įsigyvenęs biznis. 

Geros įplaukos, virš 
$150,000 brutto -pajamų.

KEGGIE'S SUPER MART
1551 West Taylor Street

________ SEeley S-8455_________

MRISTO PRODUKTŲ IR
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
5 kauib. 3 mieg. apartmentas. šil
dymas “forced aii” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAIJDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

I Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland At©_ Chlouro 86,111.

Nauji namai, garažai, įvairūs pa- 
talsytno ir pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTItACTDK 

4827 8. Gampbell Av., Chicago 32. III. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-7450

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

IflNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame būtų išnuomavi

mai. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Seal Estete 

5916 80. WMtern. PRoapec* «-13*4

ĮSIGYKITE DABAK

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas; 515 
\nllnn Wllk>w Snrlngs III

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
rą biznį: įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chl- 
cagą. 2014 Canaiport Avė., Chlcugo 
16, III. SEE 3-8082.

Parduodama TAVERNA ant Halsted 
St. tarpe 41-os ir 43-člos, priešais 
Stock Yards didžiuosius vartus. Biz
nis Išdirbtas per daugel) metų. Par
duoda dėl senatvės. Namas ir taver
na $15,000. Susitarimui skambinti 
ABenleen 4-7172.

dCEROJE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Parduodama TAVERNA & “PA- 
CKAGED GOODS”. Geras biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Priei
nama kaina; ir geros sutartys. Už
pakaly yra penki gyvenimui kam
bariai. Skambinti OLympic 2-0579, 
apie penktą vai, vak. susitarimui.
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
Skelbtis •DRAUGE’ aosimoga 
nes ils yra plačiausiu! skaitomi' 
lietuvių dienraštis <> skelbime 
kaina vra prieinama visiem*. 
(XXXX>O<XXXX><X)<>O<X>O<><X><>OO<><>-

VIKTORO KO 2I C O 8 
Lletavtšką gazolino stotia ir aato 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8, WESTERN AVĖ. PB'8-9583

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDF9S
General Contractlng Co.

1 Ra» V. Sodeika Ir J. Hkonibskaa) 
1600 8. 4(iTH CT.. CICERO 60. ILL
Tel. Ol.ymple S-7881J TO 8-4286

ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

0-TK><><><><><X><>0<H>0<>00<X>000<>0<>0 ‘

P L U M B I N G s
IJcensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Auukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
H Albrook 5-3451

<x>ooooo<xxxxxxxx><x><xxx><akxxi

(Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

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

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
OKNERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. Blahop 7-8340 
2787 Wwt 43rd Street

ų0UR iNo^

Skdhkitės “hraujje”!

J. BREIVE and SON
CX)NSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube 6-2723 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai.
vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS i 
BENDROVE 
ORAS

Bulldem Oen. Contractora
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų paštetų

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

10NAS STANKUS $
dRaštinės Ir buto telefonas 

PKuHpeet 8-2013
6800 SO CAMPBEI.I. AVĖ. A 

Chicago 29. IIL



»

-'dionis, 1957 rugpj. 1

1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
tik vieną mandatą. Taip pat vi
si SAS padaliniai ir paskiri na
riai turi atkreipti dėmesį į sta
tuto 36 paragrafą, kuriame sa
koma : “SAS narys, nesumokėjęs 
nario mokesčio, neturi teisės 
rinkti ar būti renkami SAS su
važiavimo atstovu”.

SAS Centro Valdyba

TRUMPAI

— SAS CV dar kartą primena,

kad šiais metais tradicinė vasa
ros stovykla įvyks naujoje AL- 
RKF stovyklavietėje, prie Det
roito. Stovykla tęsis nuo rug
pjūčio 28 d. vakaro iki rugsėjo 
8 d. popiečio. Vis istudentai at
eitininkai, vykstą į stovyklą, tu
ri iki rugpjūčio 24 d. užsimokė
ti registracijos mokestį, kuris 
kartu su vykstančiųjų sąrašu tu 
ri pasiekti SAS CV nevėliau rug 
pjūčio 24 d. Registracijos mo
kestis yra 5 dol. ir jis yra įskai
tomas į pilną stovyklos mokes
tį — 30 dol. Stovyklaujantieji 
mažiau kaip 7 dienas turės mo
kėti po 4 dol. už dieną.

— Meno ir literatūros vakaro, 
ruošiamo SAS Centro Valdybos 
Detroito studentų at-kų draugo
vės, paruošiamieji darbai yra 
smarkiai pajudėję pirmyn. Šia
me jaunimo koncerte dalyvauti 
sutikimą jau davė jaunieji so
listai A. Gaigalaitė, N. Ambra- 
zaitė, P. Zaranka ir dramos ak

toriai I. Nikolskytė ir A. Žemai
taitis. Šie jaunieji menininkai 
yra spėję savo meniniais gabu
mais gražiais pasižymėti lietuvių 
ir amerikiečių visuomenėje, tad 
tenka visiems tikėtis augšto ly
gio koncerto. Šis vakaras įvyks 
rugsėjo 7 d. Detroite.

— A. Giedraitis, Hartfordo 
studentų ateitinnikų draugovės 
pirm., ir D. Giedraitytė, Putna- 
mo draugovės pirm., šiomis die
nomis lankėsi Philadelphijoje, 
kur su SAS CV nariais pasitarė 
ateinančios vasaros stovyklos ir 
SAS suvažiavimo klausimais.

— Dr. VI. Viliamas atstovaus 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bą SAS suvažiavime. Suvažiavi
mo metu bus paminėta Palangos 
reorganizacinės konferencijos 30 
metų sukaktis, kurios išdavoje 
studentai ateitininkai sudarė at
skirą vienetą Ateitininkų Fede
racijoje.

— Hartfordo ir Waterburio
studentai ateitininkai ruošia 
Maironio sukakties minėjimą, ku 
rį jie atliks vasaros stovykloje.

— SAS Centro Valdyba yra 
gavusi Lietuvos Vyčių pirm. V. 
Činiko laišką, kuriame jis pri
ima kvietimą Lietuvos Vyčių 
Centro Valdybos nariams atsi
lankyti SAS stovykloje ir meti
niame suvažiavime.

— Dr. V. Vygantas, grįžda
mas iš Pax Romanos suvažiavi
mo San Salvadore, sustos Los 
Angeles ir čia atstovaus SAS 
Lietuvos Vyčių seime.

— D. Valančiūtė, Los Angeles 
studentų at-kų draugovės pirm.,

A. A.

t

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) Įstatymas su 
nanjaustais 1P5d metų papildymais, 
būtent: 1) OficialSs penai ių ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 82 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, iiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(VVonkmen’s Oompensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
8lžeidimus klek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

JUOZAPAS GRIMELIS
Gyveno 2312 South Seeley Avenue, Chicago, III.

Mirė liepos mėn. 31 d., 1957 m., 8:45 vai. ryto, sulaukęs 
|71 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Pagramančiu pa- 
Įrapijos. Amerikoje išgyveno 36 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanislovas, marti 
iMarie, ir Jonas; duktė Bronislava Petraitis, žentas Stanislo- 
lvas; 5 anūkai: Brolis Donaldas Petraitis, M I.C., Diane Pe- 
Itraitis, Robert, Terrenee ir Judith Grimelis, kiti giminės bei 
| draugai ir pažįstami.

Kūmas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
įPlace. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 3 d. Iš koply- 
jčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas i Aušros Vartų parapijos 

bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velioiiies sie
lių. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuli dę lieka: sūnūs, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, tel. VIrginia 

17-6672.

BATAMS ODA
Pilnas pasirinkimas odos ir priedų reikalingų batų gaminimui. — 
Siuntimui j užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 
Valandos 9—5 pirmad., ketv., penki. 8—4 sekmad.

MOnroe 6-0091 »

I- SACHS — LEATHER
637 W. KOOSEVELT BD„ CHICAIiO, ILL.

■!r-

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Ii GERIAUSIU 
FABRIKŲ PAS BUDRIKI ANT PARODOS

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

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS. 
JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.

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

Sekmadieniais uždaryta pej* vasarą
Bitdriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo stoties 

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

Rudriko mechanikams C Alum et 5*7287
J

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* dideli* 

sunkvežimis su pilna ap- 
dranda. Pigas Ir sąžiningas 
patarnavimna.

R. ŠERĖNAS
1047 W. 87th PI., Chicago,

ŪL WAlbrook 5-8063

rašo, kad net du Los Angeles 
studentai žada nepabijoti didelių 
kelionės išlaidų ir atvykti į SAS 
vasaros stovyklą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Astuonerių Metų Mirt’es 
Sukaktuvės

PADĖKA
A. j- A.

RYMAS KUPSTYS
Gimė 2. 4. 1944 — Mirė 7. 25. 57 
Palaidotas šv. Kazimiero kapinėse

IlZUO
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems už pareikštų 
jautų mutns dėl mūsų sūnaus ir brolio tragiškos mirties.

ONA BUBLIENE
(Pagal tėvus Serbentukė)

Oyveno Caluniet City, llllnoiti 
Ir Haininund, Indiana

Praėjo aAtuoncri metai kaip 
negailėtuInga inlrtia atskyrė iš 
niūaų tarpo mylimu žmoną ir 
motinėlę.

Netekome suvo myimos rug
pjūčio 1 d.. 1949 m.

Nors laikas tęstasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Ji apleido tą vargingą 
šio pasaulio gyvenimą ir nuke
liavo j amžino poilsio vietą. 
Kūnas ilsisi šv. Kazimiero ka
pinėse, 28-tame bloke. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jai 
amžiną atilsį.

šv. Mišios už a. a. Onos Bub
lienės sielą bus atlaikytos šv. 
Pranciškaus bažnyčioje, India
na Harbor, Indiana, pirmad., 
rugpiūčlo 12-tą dieną, 8 vai. 
ryto.

Nnhfldę: Vyras, duktė, sū
nūs, marčios, anūkai, seserys, 
broliai, švogerlal, pusbroliai, 
pusseserės ir kiti giminės.

Dėkojame kun. Frank Kelpšas, kuri. John Kuzinskas, kun. B. Bud-I 
vytis, vargonininkui Baltrušaičiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas, I 
o taip pat grabnešiams už paskutinį velioniui patarnavimų. Dėkojame 
visiems už užpirktas Šv. Mišias, paskelbtas spaudoje užuojautas ir nt- 
siuntuaieins gėlės. Ypatingai nuoširdus ačiū p. p. Jukuiams, Goštautams, 
Mačiuliams ir p. Vilkui. Dėkojame laidotuvių direktoriui A. M. Phillips 
už tvarkingų, sąžiningų ir malonų patarnavimų. ,

Taip pat mūsų nuoširdi padėka “Valantine” Boys Club direktoriui
S. W. Knarr, Chicago Boys Club ir Winona Lake, Ind., vadovybei, ku
nigui ir visiems stovyklautojams už pareikštų užuojautų, užpirktas Mi
šias ir gėles. Dėkojame St. Georgės mokyklos sesutėms kazimierietėms, 
St. Georgės mokyklon mokiniams ir visiems, visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse, kuriems atskirai neturime galimybėj padėkoti.

Nuoširdus ačiū!
PETRAS, ONA IR ALGIS KUPSTYS

MOŠŲ ŠIRDINGA PADĖKA
Norime išreikšti širdingų padėkų visiems ir visoms, kurie prisidėjote 

prie suraminimo manęs toj manei visame gyvenime nuostolingiausioie va
landoje. Birželio 3 d., nors-esant dar gan jaunai, mirtis pažiūrėjo į akis 
nukirsdama gyvybėj siūlų mano mylimai žmonai STELLAI, užduodama 
tokį didelį ir skaudų smūgį man ir visiems giminėms bei pažįstamiems. 
Bet pareikštas gerų draugų nuoširdumas ir užuojauta didžiai suramino 
mane ir pagelbėjo man tų sunkumų pergyventi.

Pirmiausia noriu išreikšti padėkų Our Lady of Lourdes parapijos 
kunigams už atlankymų koplyčioj. Atlaikymų gedulingų Mišių ir maldas 
kapinėse: Rt. Rev. Wsgr. John P. Campbel Thomas F. Fielding, Eugene 
F. Durkin S. T. D. ir Edward J. Cronin. Visiems, kurie prisiuntė Šv. | 
Mišių aukas. Už prisiųstas gėles, kurių buvo gana aaug. SLA 134 kp.
.už gėles ir garbės grabnešes. Ačiū visiems, kurie prisiuntė laiškus bei 
telegramas, dar Stellai esant ligoninėje ir mirusiai. Ačiū karštai. Visiems 
ir visoms, kurie ir kuries kuomi nors prisidėjote prie suraminimo ma
nęs ir suteikėt paskutinį patarnavimų mano mylimai žmonai Stellai, pa
lydėdami į amžino poilsio vietų Šv. Kazimiero kapinėse. Didelis ačiū 
mano broliui John ir jo šeimai iš Detroit, Mieli. Nesigailėdami nei laiko, 
nei lėšij atvažiavo net 4 kartus.

Nesitikėjom, kad mes turėjom tiek daug draugų, kurie gelbėjo mus. 
Nors kaimynai yra svetimtaučiai, bet nelaimėn patekus daug mums gel
bėjo, ačiū visiems.

Mes jūsų visų draugiškumų ir užuojautos niekad neužmiršime. Dar 
kartų reiškiame nuoširdžiausių padėkų visiems.

O tau, mano mylima žmona Stella, amžina ramybė.

Giliai liūdi, vyras ir duktė
THOMAS MILLER IR DUKTĖ THERESA 

4626 Dover St. AR 1-7259

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą .VANDOS FANKIENES 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita I 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” '

4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III. i

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

19 WGEP stoties — Banga liti
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT/vP. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
8E9TAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:80 v. f. ii stotiea 
WOPA — 1400 UI.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, mt.
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

GUŽAUSKŲ
BEVERLY KILIA GELINYClš
Geriausios gSIAs (101 vestuvių, Danį. 
tą, laidotuvių ir kitų papuoAim-

2448 Weat 61rd Stresą
Tel. f-Hospect S-08SS ir PR 8-nsaa.

PADĖKA

A. A.

URŠULĖ LAURINAVIČIENĖ
Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1957 m. liepos mėn. 22 d 

ir palaidota liepos mėn 25 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoj.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.
Nuoširdžiai dekojiame didž. gerb. kunigams: kun. kleb. klan. 

J. Račkauskui ir kitiems kunigams, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas už jos sielą. Ypač dėkojame kan. J. Paškauskui, kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą ir kun. V. Zakarauskui, kuris pa
lydėjo veikmę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
siėlą

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių.
Dėkojame Seselėms Kazimierietems už atsilankymą į koply

čią. Dėkojame kun. S. Adominui, T.T. Marijonams, Jėzuitams, 
Saliziečiams ir kitiems kunigams už atsilankymą į koplyčią. 
Taippat dėkojame varg. A. Giedraičiui ir p. Mary Banky už 
giedojimą. Dėkojame Adomui Oškeliūnui už parūpinimą grab- 
nešių. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
tojte liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Dolikui, kuris maloniu 
patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rtai neturime galimybes padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui. Vyras ir sūnus.

Liūdesio valandoje-, mylimai motinai, uošvei ir 
senelei

A. f A.

KUNDAVIČIENEI mirus Lietuvoje,
p. Oną Junkerienę ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

B. Matulaitis ir
Reiniu šeima

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LMlDtilO VALANDOJ 
’ fealUt*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

a»l«fte ūalysei 
Jūsų Barnų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- ftk Mes turime koplyčias’
’ vimas dieną* ir nak- flgf Jįa v s o s e Chicagos iri
f tį. Reikale š a u k t i # Roselando dalyse iri

tuojau patarnaujame. (i mus.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel VArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wnat 18th STREET TeL SEeley 8-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAŠT
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpuMk 7-1213

2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

V ANCE FU NĖR AL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhal1 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugų'.
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X Ona ir Alfonsas Kaulakiai,

gyveną M i a m i, Floridoje, 
“Draugo” reikalams paaukojo 
$10. Už dosnumą jiems priklau
so mūsų nuoširdi padėka.

X Gimimo švč. Panelės Ma-1 Golfo 
rijos parapijos bažnyčioje, Mar- 
quette Parke, rugpjūčio mėn.
1 d. 12 vai. dieną prasideda 
Parcinkulės atlaidai, kurie baig
sis rugpjūčio mėn. 2 d. vaka
re. Ta proga bus klausoma iš
pažinčių trečiadienio vakare, o 
taip pat ir ketvirtadienio ryte,
3 vai. po pietų ir vakare 7 vai.
Bus klausoma išpažinčių ir 
penktadienį iš ryto. Šv. Komu
nija bus dalijama kiekvienų šv. 
mišių metu. 1

Pamaldų tvarka bus tokia: 
ketvirtadienį 12 vai. dieną nau
joje bažnyčioje bus išstatytas 
Švč. Sakramentas ir pasiliks al
toriuje adoracijai iki po .mišpa
rų, kurie bus laikomi 7:30 vai. 
vakare, ir bus pasakytas trum
pas pamokslėlis. Penktadienį 
ryte šv. mišios bus ' laikomos 
tokia tvarka: 6, 6:30, 7, 7:30,
8, 8:30 ir 9 vai. Vakare 7:30 
vai. prie išstatyto Švč. Sakra
mento bus mišparai.

Atlaidus galima laimėti abie
jose parapijos bažnyčiose. Juos 
galima laimėti tiek kartų, kiek 
kartų bus aplankyta kuri nors 
iš šių dviejų bažnyčių ir pasi
melsta Šv. Tėvo intencija (6 
Tėve mūsų, 6 Sveika Marija ir 
6 Garbė Dievui Tėvui). Atlai
dus galima laimėti sau ir įniru
siems.

Penktadienį visos šv. mišios 
bus laikomos naujoje bažnyčio
je.

X Paraguajaus konsulo žmo

na p. Maria Cabrera de Adlei 
suruošė išleistuvių pietus p-lei 
Jean A. Horwood, Kanados 
vicekonsului, savo rezidencijoje 
Oak Parke. Viešniomis buvo: 
p-lė Jacqueline Bertrand, einan
ti Prancūzijos generalinio kon
sulo pareigas, ir jos motina, tik 
atvykusi iš Paryžiaus; p-lė E. 
Turner, Britanijos prokonsu
las; ponia Herdis Steen, Dani
jos vicekonsulas; kanadietė žur
nalistė Kay Middleton; konsu-

X Stanley P. RalzekaM, Lith. 
Chamber of Commerce prezi
dentas, po dviejų savaičių ato
stogų Wisconsino valstybėje 
sugrįžo prie savo . pareigų ir 
energingai darbuojasi Lietuvių 
Golfo dienos organizavimui. 
Penktadienį, rugpjūčio 2 d., 8 
vai. vakare Dariaus ir Girėno 
svetainėje šaukiamas specialus 
Prekybos Rūmų Direktorių ta
rybos posėdis, kuriame bus ap
tarti visi su Golfo dienos rengi
mu surišti reikalai. Lietuvių 

diena ivyks trečiadienį,
rugpjūčio mėn. 21 d., Sout.h- 
moor Country Club laukuose, 
prie 131st Street ir Southwest 
Highway, Palos Park, Illinois. 
Vakare klubo patalpose rengia
ma vakarienė, kurios metu bus 
įteikti Golfo žaidynių nugalėto
jams prizai. Kas norėtų daly
vauti Golfo žaidynėse ar atsi
lankyti į vakarienę, prašomas 
skambinti Lietuvių Golfo die
nos komiteto pirmininkui Al
girdui L. Pivaronui telefonu 
FRontier 6-4622.

X M. K. Srubų, gyv. 1627 S. 
51 Court, Cicero, plačiai žino
mų veikėjų, dukrelė Valerija ir 
žentas Jšck Phillips, o taip pat 
ir jų sūnelis James atostogauja 
Wisc. valstybėje. James Phillips 
šiemet baigė su pasižymėjimais 
Šv. Antano parapinę mokyklą; 
po atostogų lankys augštesnę 
mokyklą. Valerija ir Jack 
Phillips dirba didmiestyje ir tu
ri gerus atsakomingus darbus.

X Stasys Mažintas iš Cleve- 
lando, Ohio, saleziečių Šiluvos 
koplyčios statybos fondui pa
aukojo $1,000, o Juozas ir Le

okadija Tamašauskai iš Brigh- 
ton Parko tam pačiam tikslui 
paaukojo $500. Šiluvos koplyčia 
bus pradėta statyti 1958 me
tais saleziečių vienuolyne prie 
Cedar Lake. Koplyčios pastaty
mas ir įrengimas kainuos apie 
$200,000.

X Cecilija ir Romualdas Sta
siūnai atvyko iš Phoenix, Ari
zonos aplankyti savo seserų, 
giminių ir draugų Chicagoje ir 
Antioch, III. Jie, paviešėję mė
nesį laiko, vėl grįš į Phoenix, 
Ari?., kur turi savo gražią re-, 
zidenciją. K^im svarbu susisiek
ti su Stasiūnais, gali juos pa
siekti telefonu — VI 6-4389.

lų žmonoa: Britanijos — p. S 
Airey, Kanados — p. R. F. 
Renwick, Lietuvos — J. Dauž- 
vardienė ir Uruguajaus — J. 
Stungevičienė.

Šhio metu 15 moterų užima 
svarbius postus įvairiuose Chi
cagos konsulatuose.

X šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų I skyrius praėjusį sek
madienį v turėjo H. Gedvilienės 
namuose arbatėlę, kuri gerai 
pavyko. Čia pasidarbavo H. 
Gedvilienė, J. Čepulienė, V. 
Bučnienė, P. Turskienė, Kuni
gunda Jocienė ir Sofija Mickū- 
nienė. Rėmėjų I skyrius dėkoja 
H. Gedvilienei už arbatėlės pri
ėmimą į savo namus ir visoms 
už atsilankymą.

X Tėvų Marijonų gegužinė 
įvyko praėjusį sekmadienį se
minarijos darže ir aikštėje, Cla- 
rendon Hills, III. Buvo atvyku
sios įvairios ekskursijos i§ visų 
lietuviškų kolonijų. Buvo daug 
laimėjimų ir graži meninė pro
grama. Žmonių buvo pusėtinai.

X Parcinkulės atlaidai bus
rugpjūčio 2 d. Tai visuotiniai 
daugkartiniai atlaidai tretinin
kams savo bažnyčiose, o kitiems 
tėvų pranciškonų bažnyčiose ir 
visur ten, kur tie atlaidai yra 
įvesti.

X Stasys Kondrotas, baigęs 
augštesniąją mokyklą, savano
riu stojo į Jungtinių Valstybių 
kariuomenę ir pirmadienio rytą 
jau išvyko tarnybon. Tėvai — 
Petras ir Mikalina Kondrotai 
gyvena Marąuette Parke — 
6916 So. Maplewood.

X Ona Kalvaitienė, gyv. 4945 

So. Halsted St., vardadienio 
proga buvo pasveikinta savo 
artimųjų ir draugų, o taip pat 
buvo ir gausiai apdovanota. O. 
Kalvaitienė yra plačiai žinomos 
Chicagos veikėjos Benetos Ci- 
cėnienės mamytė.

X Ona Mažeikienė, gyv. 3215 
So. Green St., vardadienio pro
ga buvo pasveikinta savo arti
mųjų ir draugų. Ji yra ilgametė 
Šv. Jurgio parapijos parapietė. 
Benediktas ir Ona Mažeikos 
yra nuoširdūs gerų darbų rė
mėjai.

X Katarina Stasiūnas tragiš
kai žuvo liepos 28 d. besimau
dydama 63 gatvės paplūdimy. 
Angliškoji spauda buvo pra
nešusi, jog žuvusioji buvo mer
gina K. Stasilinas, o iš tikrųjų 
turėjo būti ponia K. Stasiūnas.

X Kun. Kazimieras Baraus

kas, “Draugo” redaktorius, ir 
kun. Vytautas Bagdonavičius,

MIC, “Draugo moderatorius ir 
Lietuviškos Knygos Klubo ve
dėjas, praėjusį pirmadienį išvy
ko trijų savaičių atostogoms.

X Ponia Helen širvinskienė

ir p-lė P. Zakaraitė praėjusį 
trečiadienį išskrido lėktuvu į 
Colorado. Ten paviešėję keletą 
dienų pas H. Širvinskienės se
sutę, skris į Californiją daly
vauti Vyčių seime.

X Mary Petkūnas, A n n a 

Ijaurinis ir Helen Tamasunas

(visos trys yra sesutės) atosto
gauja su savo šeimomis Beverly 
Shores, Ind.

X A. a. Juozapas Jančaus-

kas buvo palaidotas vakar iš 
Cicero šv. Antano parapijos 
bažnyčios.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGG, ILLINOIS 

NUOSTOLINGAS GAISRAS BOSTONE
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CHICAGOS ŽINIOS
LAIMĖJO PREMIJAS

Fordo fondas buvo paskelbęs 
moksleivių rankdarbių konkur
są. Iš viso buvo paskirta 732 
premijos 50 000 dolerių sumo
je. Net 71 Chicagos jaunuolis 
laimėjo 75 premijas. Trys čika- 
giečiai laimėjo po $100; iš viso 
tokių šimtinių premijų buvo 32. 
Tarp laimėtojų yra ir lietuvių 
pavardėmis: Jonas Dru,gis, 18 
m. amžiaus, gyvenąs 5404 W. 
Fulton, Austin, gavo $20 gar
bės lapą už architektūrinius 
braižinius; R. Jareckas, 18 m. 
amžiaus, gyvenąs 10454 So. 
Green, Chicagoje, ir lankąs 
Chicago Vocational mokyklą lai
mėjo antrą premiją mašinų 
skyriuje, dažų ir kitų gaminių 
projektavime, gaudamas $80 
premiją; Petras Karnezis, 20 
m. amžiaus, gyvenąs 8221 So. 
Evans, lankąs taipgi Chicago 
Vocational, laimėjo antrą pre
miją mechaniškos braižybos 
skyriuje, gaudamas $80; D: 
Kruminas, 17 m., gyvenąs 4518 
N. Springfield, Lane, gavo $20 
premiją ir garbės lapą už ar
chitektūrinius braižinius.

AŠARINES DUJOS VAIKAMS

Policija peršovė Hoyt Kelly, 
34 metų amžiaus bedarbį laik
rodininką, kuris policijos tar
nautojams grasino revolveriu. 
Kiek anksčiau jisai paleido aša
rinių dujų šūvį į vaikus, kurie 
triukšmingai žaidė jo namų 
prieangyje šiaurinėje Western 
gatvės dalyje. Vienas keturių 
metų berniukas pasiskundė tė
vui, kad tos dujos griaužia jo 
akis. Tėvas pašaukė policiją. 
Kai policijos valdininkai atvy
ko į Kelly namus, tas užsiraki
no, užsibarikadavo duris. Poli
cininkai jas išlaužė ir tada Ke
ly juos sutiko su revolveriu ran
kose. Vienas iš policininkų šū
viu sužeidė jo ranką.

PASITARIMAI SU NEGRŲ 
VADAIS

Chicagos mero raštinėje ant
radienį įvyko pasitarimai su 
miesto negrų vadais. Jiems bu
vo pažadėta, kad griežčiau bus 
nubausti prieš negrus pavartoję 
prievartą areštuotieji baltieji, 
bus perspėti policininkai, kurie1 
riaušių metu nebuvo reikiamai 
aktyvūs. Siekiama, kad būtų 
pašalinta rasinė neapykanta 
Chicagoje.

X Vasarinė mokykla Cicero- 
je baigė savo darbus praėjusį 
sekmadienį. Tą dieną po visų 
iv. mišių buvo galima pamatyti 
parapijos salėje vaikučių dar
belius, kuriuos jie atliko.

X Stasys Šeputis, gyvenąs 
Londone, Kanadoje, “Draugo” 
knygų fondui atsiuntė auką, už 
kurią Jam priklauso nuoširdi 
padėka.

X Petras Pleštys, 5421 So. 
Neva Avė., tik už 6 dienas pra
leistas ligoje iš Leonardo Jan
kausko gavo $225.00 čekį.

AMERIKIEČIŲ IŠGEL

BĖTASIS

Chicagoje šiomis dienomis 
gavo JAV pilietybę kun. J. Tyl- 
zanowski, kalbų ir tikybos mo
kytojas Šv. Ritos Augšt. mo
kykloje. Jį prieš kiek laiko 
amerikiečiai išgelbėjo iš nacių 
Dachau stovyklos. Kai vokie
čiai žygiavo į Lenkiją, jis pasi
traukė į rytines sritis ir tenai 
buvo bolševikų uždarytas į ka
lėjimą. Sargybiniui padovano
jęs laikrodį, jis galėjo pabėgti. 
Iš rusų pusės perėjo į vokiečių 
užimtą Lenkijos dalį, jis tenai 
buvo areštuotas ir kaltinamas 
įvairiose vietose, kol pateko į 
žiaurųjį Dachau kalėjimą. Ame
rikiečių išlaisvintas jis atvyko 
į JAV 1952 m. Dabar turi 43 
m. amžiaus.

ŽMOGŽUDŽIO NEIŠLEIDO

Chicagos amerikietiškoji spau
da labai daug i*ašė apie galimy
bes, kad Illincfis gubernatorius 
Stratton dovanosiąs dalį baus
mės Nathanui Leopoldui, ku
ris 1924 metais su kitu sėbru 
nužudė 14 m. berniuką. Tas Le- 
opold kalėjime jau išsėdėjo 33 
metus ir jau atėjo toks laikas, 
kad gubernatorius turi teisę 
jam bausmę dovanoti. Galbūt 
jį neužilgo išleis kalėjimo ad
ministracija, bet tada jis vis- 
tiek pasiliks policijos priežiūro
je-

APŽIŪRĖS JŪRŲ KELIA 
. I CHICAGA

Daugiau kaip 100 Chicagos 
verslo, civilinių ir profesinių 
vadovaujaučių asmenų North 
American laivu rūgs. 11 d. iš
plauks apžiūrėti Šv. Lauryno 
upe išvestąjį kelią jūrų lai
vams. Jie nori arčiau pažinti 
vieną iš didžiausių ūkinių ir in
žinerijos planų, vykdomų šioje 
srityje.

PRIGĖRĖ MERGYTE

Eckhart parko maudymosi 
baseine, 1330 W. Chicago avė. 
Chicagos mieste prigėrė 13 me
tų mergaitė Sandra Antosz. Tai 
pirmoji šio sezono auka par
kuose. Iš pradžių ji buvo negi
lioje vietoje. Tik paskiau sar
gybinis pamatė ją po vandeniu 
7 pėdų gilimoj. Ištraukus nebe
pavyko ją atgaivinti.

TIRIA TV, UŽMUŠUSIA 

VAIKĄ

Tardytojo sudaryta prisieku
siųjų teisėjų grupė susidedanti 
iš 10 ekspertų elektros srityje, 
vakar tyrė tą televizijos apara
tą, kurį prilietęs buvo elektros 
nutrenktas vienas Chicagos ber
niukas.

.AZIJOS SLOGA ILLINOIS

Edwardsvillėje, III., rastas 
Azijos sloga (flu) susirgęs 
žmogus. Laboratorijose vyksta 
tyrimai eilės kitų įtartinai su
sirgusių asmenų. Atrodo, kad 
ir Illinois valstybėje jau prade
dama sirgti aziatiška sloga. Iš 
viso jau rašta apie 12 susirgi
mų.

Televizijos vyskupas
Vyskupas Fulton Sheen veda 

nuostabiai uolų modemč apašt. 
gyvenimą nuo pat pirmųjų ku
nigystės dienų. Jis yra nenuil
stantis kalbėtojas ir sielų lai
mėtojas.

Vysk. Sheen gimė 1895 m. 
gegužės 8 d., Ei Paso, III. Mo
kėsi šv. Viktoro kolegijoj, Kan- 
kakee, III., ir šv. Povilo kun. se
minarijoj, Minnesotoj, kur bai
gė mokslus filosofijos ir teolo
gijos doktoratais. Kunigu įšven 
tintas 1919 m. Profesoriavo Ita
lijoj, Belgijoj, Anglijoj ir Ame
rikoj. Turi keturis doktoratus 
ir laisvai vartoja septynias kal
bas. 1951 m. buvo pakeltas į vy
skupus.

Puikūs teniso žaidėjas. Visa
da keliauja orlaiviu. Negeria 
alkoholinių gėrimų ir mažai vai 
go. Nenuilstantis kovotojas 
prieš komunizmą, tikrosios lai
svės skleidėjas, žmogaus teisių 
ir sąžinės gynėjas. Jo pamoks
lai lengvi, bet giliai pamokinan
tys, suprantami eiliniam žmo
gui ir užtektinai medžiagos 
mokslininkui. Jo konferencijos 
pagrįstos Evangelija, šildančios 
širdį ir apšviečiančios protą.

1 Jo knyga ir straipsniai visų 
mielai skaitomi, net ir užsieny
je turi didelį pasisekimą. Jo 
apaštalavimo darbas tikrai nuo
stabus. Kiek daug nepaprastų 
atsivertimų! Protestantai, ko
munistai ir žydai kasdien perei
na į katalikų tikėjimą.

Vysk. Sheen tapo garsus sa
vo kalbomis per radiją ir tele
viziją. B. Mikalauskas

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Gildos Brig’hton Parko skyrius Nr. 
1 rengia šį sekmadienį, rugpjūčio 4 
H., 2 vai. p. p. pikniką ir bingo Vy
čių darže, 2453 Y. 47th St.

Gražiame Vyčių darže bus gera 
proga smagiai laiką praleisti ir lai
mėti puikių dovanų. Kaip žinome, 
Nekalto Prasidėjime seselės gražiai 
veda mergaičių stovyklą pne De
troito. Šios stovyklos išlaikymas su
rištas su didelėn is išalidomis. Tat 
savo atsilankymu paremsite šį kilnų 
seselių darbą. Kviečiame visus.

Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos 
Brighton Parko skyrius

— ALRK Moterų s-gos 48 kuopa
turės išvažiavimą Illinois State Park 
rugpjūčio (August) 7 d. Autobusas 
išvažiuos 8 vai. iš ryto nuo 15 St. 
ir 49 Court, Cicero. Išvažiavimo me
tu ten pat bus galima nusipirkti vai
sių ir kitokių dalyką. Biletų galima 
gauti telef. TO 3-5739 arba OL 2- 
9373.

— Budriko radijo programa, šį 
vakarą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHPC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. girdėsime gražių lietuviš
kų dainų ir muzikos bei naudingų 
pranešimų. Tad pasiklausykite. Šias 
programas duoda savo lėšomis Juo
zo Budriko namų rakandų, televizi
jos ir auksinių daiktų krautuvė Chi- 
eagoje, 3241 So. Halsted St.

Pranešėjas

PRANCŪZŲ PULKININKAS 

CHICAGOJE

šiandien Chicagos priešlėktu
vinės apsaugos įtaisus, tas gar
siąsias priešlėktuvines skren
dančias bombas nike ir ajax 
apžiūrinėja prancūzų pulkinin
kas Francois L. DeGerming, 
karinis atachė prie Prancūzijos 
pasiuntinybės Washingtone.

TĖVYNĖS MEILES KELK’
JONAS MIŠKINIS

Lietuva, mano žemė, šalelė gimtoji,
Tas tik supras, kad tu jam sveikatą atstoji. 
Kas tik tavęs neteko; pasiilgęs šiandien,

Tavo re giu grožį ir kampą kiekvieną . . . 
Nešk tuo tarpu nors mano išsiilgusią sielą 
Į kalnelius, kur medžiai suaugę siūbuoja, 
Ten, į Nemuną melsvą, kur pievos žaliuoja....

A. Mickevičius

Kaip tėviškė vra išplėstasis šei
mos namas, taip tėvynė yra iš
plėstoji tėviškė. Žmogui bręstant, 
jo aplinka vis didėja, kartu plinta 
jo akiratis ir jo ryšiai su kitais. 
Vaikui užtenka jojo tėvų namo. 
šiuo metu žmogus jaučiasi esąs 
dar kūdikiu. Paagėjęs jau žengia to 
liau. Jis tarsi palieka namus ir ei
na tėviškėn, nes namai jam per- 
enkšti ir tėvų ratelis pereiauras. Jis 
darosi kaimo ar miesto narys. Beit 
kaimas ar miestas dar nėra galuti
nė bendruomenė bei tėviškė ir dar 
nėra galutinis dalykas, su kuriuo 
žmogus jaučia organišką saitą. Už 
šitų siaurų ratelių laukia jo tėvynė. 
Tuo būdu žmogus tampa tautos na 
riu arba tautiečiu. Iš tėviškės jis 
tarsi iškeliauja į tėvynę. Moksli
ninkas J. Joos sako: “šitoji mažu
tė tėvynė išplatinta, kad taptų 
didžiule sielų šąjunga, tradicijų do
rovės ir likimo bendruomenė, kad 
taptų tėvyne ir tauta.” Tuo būdu 
žmogų su tėvyne saisto tie patys 
pagrindai, kaip ir su tėviške.

Tėvynė
Tėvynė — tai žemė, kur mūsų sė- 

vų sodybos, kur senelių ir didvyrių 
kapai. Tėvynė yra tai ne vien tik 
žemė, vieta, bet ir tauta — žmo
nės, kurie mums artimi savo pra
eitimi, kilme, savo kalba ir papro
čiais. Taip suprantama tėvynė 
žmogaus širdžiai yra brangi, kilni; 
o brangi yra todėl, kad ji yra sa
va. K. š., ilgėdamasis tėvynės, ra
šo:

“Man liūdna ir ilgu svetimoj ša
lyj. nes visur jaučiuosi nelaisvėje, 
nors miestai čionai blizga garsieji, 
bet verkiu kaip vaikas, Tave prisi
minęs. O ilgesys širdį kaip kirmi
nas graužia, sugrįžti skaisčios Ka
ralaitės Tėvynėn ir dirbti statyti 
jai augštas seklyčias su bokštais 
augštais, savai karalaitei. Iškelti 
jai sostą iš gintaro gelsvo, vainiką 
nupinti iš mano žiedų, o sienas iš 
puošti audimais margaisiais ir sta
lą, kaip šventei, užtiesti balltai. Ta
kus jai iš rūmų į laukus išvesti, 
kur derlius pribrendęs gražiųjų ja
vų, kad skalsą matytų Ji lygiai 
visuose, o vargo ir alkio, kad nie
kas nejaustų . . .”

Žmogus yra sėsTys
Žmogus gyvena ne kažinkokiose 

dausose, bet žemėje. Žemė yra pla
ti. Po visą šitą plačią žemę yra iš
barstyti žmonės. Vienus žmones 
nuo kitų skiria erdvė. Ar kada žmo 
nija nuveiks erdvę, nežinia.. Nū 
ji dar erdvės nėra nuveikusi. Nū 
žmonija dar nėra valdoma iš vie
no pasaulio centro, nors komuniz
mo garbintojai siekia seniai to. O 
tam yra ir sąlyginės kliūtys, bū
tent, tolis, klimatas, rasė, ūkis. 
valstybinės santvarkos, kalbos, pa
pročiai; visa tai veikia žmones iš-
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vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 We»t 63rd Street, 

Chicago 29, III. a

Platintojams duodam* nuolaida

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOMĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.
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skiriančiai. Vadinasi, lig šiol “svie 
to lygintojams” nepasisekė visų 
žmonių padaryti lygių visais at
žvilgiais. Nepasisekė taip pat visų 
žmonių pajungti vienai pasaulio 
valdžiai. Kultūringas žmogus yra 
sėslys. Jis gyvena vienoje vietoje 
ir skiriasi nuo kitų toli gyvenan
čių žmonių. Gyvendamas vienoje 
vietoje, žmogus įeina į tokio ar ki
tokio pobūdžio vietinius sambūrius. 
Trumpai sakant, žmoguje yra ga
lingas savisaugos instinktas. Jis 
verčia žmogų įeiti į glaudesnį kon
taktą su jam artimesniaisiais savo 
tautos žmonėmis. Stengiasi pasižy
mėti kultūringumu, kad pateisintų 
savo buvimą. Be to, paskiro žmo
gaus gyvenimas nėra ilgas. O ir 
žmogaus pajėgos nėra begalinės. 
Tačiau jis vistiek pasirenka vieną 
labiau organizuotą savo tautiečių 
grupę ir joje prisiglaudžia, su ia 
susigyvena ir tampa jai ištikimu. 
Žmonės tiesiog instinktyviai, gam
tiškai ir nejučiomis pripranta prie 
tos aplinkos, kurioje jie gyvena, 
prie gamtos, prie kaimų, prie sa
vo krašto kultūros, papročių ir sa
vo tautos gyvenimo. O kai gyveni
mo likimas žmogų išplėšia nuo sa
vo tautos kamieno ir nubloškia sve 
timan kraštan, jis dėl šio labai sie
lojasi, pergyvena, nerimauja dėl tė 
vynės ilgesio.

Yra ir dvasinių elgetų 
Tačiau yra žmonių, kurie \visą

gyvenimą gali išgyventi savo kraš
te, savo tėvynėje, savo valstybėje 
ir nežinoti, kas jo tėvynė. Jis ga
li jos visai nepamilti asmeniniais 
arb luominiais sumetimais. Be to, 
jis gali norėti savo krašto prijun
gimo prie didesnės, galingesnės 
valstybės. Pasakysime, kad tokio 
“patrioto” siela tautiškai yra tuš
čia, net mirusi. Toks žmogus pat
riotiškumo požiūra yra tikras varg 
šas; jis yra dvasinis elgeta; jis 
kūrybiškai yra visiškai bergdžias. 
Nemažai yra tokių žmonių, kurie 
negali mylėti savo tėvynės vien tik 
dėlto, kad jų instinktas gyvena as
meniškai egoistiniais arba egois
tiškai klasiniais interesais. Tokių 
žmonių sielai tėvynės meilė bei ide- 
ja_ nieko nebyloja. Mat, tėvynės 
idėja taria žmoguje esant gyvą 
dvasinį pradą. Tėvynė yra kažin- 
kas dvasinis. O tokiuose tėvynės 
nemylinčiuose žmonėse dvasios nė
ra arba ji yra visai išblėsusi, nu
mirusi. Tai, kuo jis dar. tiki, yra 
materija, ekonominiai sumetimai 
arba išskaičiavimai. Todėl tokie 
dažnai ir sako: “Ten mano tėvynė, 
kur man gera gyventi”.

Tėvynė turi teritoriją 
Tėvynė yra reikalinga teritori

jos. Be teritorijos toli gražu nė
ra tėvynės. Tėvynei yra reikaliriga 
geografinė ir klimatinė aplinka; 
bet klimatines sąlygas ir geogra
finę aplinką galima rasti ir kituo
se kraštuose. Vienok nė vienas iš 
minėtųjų dalykų, skyrium paim
tas, negali sudaryti tėvynės. Mat, 
kaip minėjome, tėvynė yra kažin- 
kias dvasinis. Ir priešingai. Patrio
tiškumas gali būti ir tada, kada 
nėra to ar kito tėvynės turinio. 
Yra žmonių, niekada nebuvusių sa
vo tėvynėje Lietuvoje ir silpnai lie
tuviškai kalbančių arba visai ne
kalbančių, o visa širdimi Lietu
vą mylinčių. Tačiau yra ir tokių, 
kurie savo kilme ir krauju yra tik
riausi lietuviai, kurie Lietuvoje gi
mė ir augo ir ten dabar gyvena, o 
vis dėlto Lietuvą parduoda arba iš
duoda svetimiesiems. Skaudu ir 
liūdna, bet taip yra.

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
. 167 psl., 
kaina $1.50.

Ulaakymus kartu bu plntratfl slunklte:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago 29, Illinois


