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Numato pasitraukti komunistų Kinijos diktatorius
Lenkijoj kelti tostai ir

pasikeista dovanomis
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Kitur ir kitomisprogomis kalbėdamas Preikšas vertinęs la

bai teigiamai lenkų — lietuvių kultūrinių santygių užmezgimą ir 
gilinimą, o poznaniečiams dėkodamas už priėmirrlą, jis pareiškęs: 
“Lietuvius su lenkais riša ne tik bendras mūšis ties Žalgiriu, bet 
ir bendra kova, kurią jie, ranka rankon su rusų darbininku vedė 
prieš carizmą.

Riša mus kova prieš tarptau
tinį fašizmą, prieš jam giminin
gą buržuaziją, prieš hitlerizmą.
Lietuvių tauta, didžiai susido
mėjusi, stebi vieską, kas pas 
jus Lenkijoje vyksta ir džiau
giasi jūsų laimėjimais”.

Nežinant, kokiame kontekste 
Priekšas šį sakinį pasakė, atro
dytų, kad gal lietuviai džiau
giasi ir lenkų spalio perversmo 
laimėjimais, tačiau sunku būtų 
tikėti, kad Preikšas būtų šitai 
turėjęs galvoje. •

Šalia kalbų, Preikšui teko dė
ti ir vainikus ant lenkų Než.
Karevio kapo Varšuvoje (ir rau 
donarmiečių mauzolėjuj) ir Bu
chenvaldo buv. koncentracinėje 
stovykloje pagerbti tenai žuvu
sius. Bet Preikšas lietuvių de
legacijos vardu ne tik kalbėjo.
Jis gėrė vyną ir kėlė tostus pri
ėmimuose, kuriuos jiems lenkai 
suruošė. Vienas priėmimas mi
nimas birželio 21 d. vakare, 
reiškia, atvykus, o kitas mini
mas liepos 1 d., tai yra, dekadai 
užsibaigus.

Pasikeitimai dovanomis
Preikšas ir atžymėjimų iš 

lenkų gavęs. Kaip Trybuna Lu- 
du rašo, lenkų valstybinės ta
rybos pirmininkas įteikęs jam 
medalį, lenkų vadinamą “už mū 
sų ir jūsų laisvę”. Tai, pabrėžia 
ma, Preikšui atžymėjimas už jo 
dalyvavimą Ispanijos civilinia
me kare. Kartu Preikšui buvo 
įteiktos ir vėliavėlės, skirtos ki
tiems lietuviams, dalyvusiems 
Ispanijos kare ir kovojusiems 
komunistų pusėje. Tos vėliavė
lės neva buvusios pasiūtos Ka- 
talonijos moterų 1938 m. ir II 
pas. karo metu išsaugotos Pran 
cūzijoje.

Tačiau lietuviai lenkams ne
pasiliko nedėkingi. Jau anks
čiau Poznanėje prof. Žiugžda 
lenkų universitetui įteikė nau
jausius Lietuvos Mokslų Akade 
mijos leidinius, o Varšuvoje 
Preikšas įteikė lenkams “daug 
dovanų” Mickevičiaus muzėju- 
je. Jų tarpe buvo tofokopijos ir 
nuotraukos Mickevičiaus muzė- 
joje Naugarduke esančių eks
ponatų, Mickevičiaus Kaimo pa 
skaitų rinkinio leidinį ir filmą,
'vaizduojantį vietoves, kuriose 
Mickevičius gyveno.

Be šių stambesnių “žygių”, 
lietuvių delegacijos nariai, kaip 
spauda rašo, lankėsi ir Trybu
na Ludu redakcijoje Varšuvo
je. Lodzėje vilniškės “Tiesos” 
vyr. red. Zimanas aiškinęs len
kams, kad Lietuvoje teigiamai 
vertinama lenkų spaudos lygis, 
nors su kaikuriomis mintimis 
ir nesutinkama.

Kviečia lenkus prie šaltinių
„ Katovicuose rašytojai Just.
Marcinkevičius, Gricius ir Vyt.
Radaitis, susitikę su lenkais ra
šytojais, nagrinėjo literatų ak
tualijas, o Poznanėje prof.
Žiugžda, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos viceprezidentas, 
įteikęs lenkų universitetui Aka
demijos leidinius, oficialiai pa
kvietė lenkus mokslininkus at
vykti į Lietuvą. Kvitimas buvo 
patvirtintas ir Preikšo.

Tie kivetimai atėjo po to, kai j Chicagoje ir jos apylinkėse 
dieną anksčiau, lenkų profeso-| tvanku ir šilta. Galimas lietus.

riai Otrębski ir Lowmianski, 
kurie šiuo metu vadovauja Poz
nanės universitete vykdomam 
plačiam darbui lietuvių kalbos 
ir kultūros studijų srityje, pa
siskundė, kad daugelis šaltini^ 
jiems nėra prieinami ir dėlto nu 
kenčia jų darbas.

Ta pačia proga lenkų spauda 
nurodo, kad Poznanė šiuo metu 
Lenkijoje yra lituanistinių stu
dijų centras. Prof. Otrębskis 
yra baltų katedros vedėjas, pa
staruoju laiku išleidęs didžiulį 
lietuvių kalbos gramatikos to
mą ir kelis jų dar berengiąs. 
Lenkai mokslininkai, kaip Gaze 
ta Poznanska rašo, supažindinę 
lietuvių delegaciją su mokslo 
apie Lietuvą skleidimu Lenki
joje.

Pagalba užsieniui
TVASHINGTONAS, rugpj. 14. 

— Senatas vakar naktį priėmė 
nutarimą, pagal kurį užsieniui 
pagelbėti yra paskirta 3,367,000, 
000 dol. suma. Užvakar prezi
dentas buvo sušaukęs partijų 
vadus ir pageidavo, kad tas įs
tatymas būtų kuo greičiau pri
imtas. Prez. prašė paskirti 3,- 
864,000,000 dolerių, tačiau se
natas šią sumą sumažino 517 
milionų dolerių.

Gen. Earle E. Partridge

Air Mareliai C. Roy Slemon

Jungtinė Kanados ir Amerikos o- 
ro gynybos apsaugos sistema, su 
vyr. būstine Colorado Springs, Co- 
loradoje, yra vadovaujama aviaci
jos generolo Earle E. Partridge ir 
Kanados aviacijos šefo maršalo C. 
Roy Slemon.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 15 d. Ėmimas į 

Dangų Svč. P. Marijos (Žolinė). 
Senovės: Utenis ir Rugilė.

Saulė teka: 5:57 vai., leidžia
si: 7:53 vai.

ORAS

manevruose Viduržemio jūros 
(INS)

Mao Tse-tungas įnešęs kartelio 

į komunistų partiją
HONG KONG, rugpj. 14. — Raudonosios Kinijos diktato

rius Mai Tse-tungas, vadovavęs daugiau, kaip 20 metų Kinijos 
komunistiniam judėjimui, pranešė Kinijos gyventojams, kad jis 
yra pavargęs ir pasirengęs pasitraukti iš posto.

Šis raportas gautas iš kinų ------------------------------- —------

Britų traktorius traukia iš smėlio JAV marinų mašiną Nato 
srityje.

Chrusčevas Berlyne kvietė

baigti šaltąjį karą
BERLYNAS, Rytų Vokietija, rugpj. 14. — Vakar Sovietų 

Sąjungos bosas Chruščevas Berlyne, užbaigdamas savo kelionę, 
šaukė baigti šaltąjį karą, ta pačia proga kvietė kuo greičiau su
jungti Vokietiją.

Baigiamoj kalboj raudonasis 
bosas Markso Engelso skvere, 
kalbėdamas buvo daug santū
resnis. Išskyrus nuolatinį Ade
nauerio puolimą Chruščevas sa
vo kalba daugiau moderavo ir 
tonas nebuvo plūstantis, kaip 
per visą viešnagę Vokietijoj.

Mirtini priešai

Chruščevas kalbėdamas nu
siskundė, kad Vakarų Vokieti
ja jo kalbą, pasakytą Rytų Vo
kietijos parlamente, išvadino 
grubia. Esą jis grubiai kalbėjęs 
todėl, kad tai tėra vienintelė 
priemonė prieš Adenauerio laik 
raščių sakymą, kad sovietai yra 
mirtini Vokietijos priešai ir 
kad jie nuolat komunistus drab 
sto purvu. Kalbėdamas apie Vo 
kietijos sujungimą Chruščevas 
sakė, kad reikia Vokietiją su
jungti į “taiką, laisvą, demokra 
tišką' valstybę”. Žinoma, komu
nistišką.

Atsakydama į Chruščevo kal
tinimus Vakarų Vokietijos spau 
da primena Ribentropo ir Sta
lino susitarimą.

Jokio nesutarimo

Kalbėdamas apie kompartijos 
reikalus, Chruščevas pareiškė, 
jog manymas, kad yra koks 
nors galimas skilimas tairp jo 
ir Vokietijos kompartijos sekre
toriaus Ulbrechto yra nesąmo
nė. Ulbrechtas, kaip žinome, ap 
šauktas ,0alinistu. Prieš išvyk
damas Chruščevas atsibučiavo 
su komunistų premjeru Grote- 
wohl ir trečiadienį išvyko trau
kiniu į Maskvą.

Pabrangs pastas
WASHINGTONAS, rugpj. 14. 

— Vakar naktį atstovų rūmai 
patvirtino, kad pirmos klasės 
laiškams tarifas pakeliamas 
nuo 3 ligi 4 centų, o oro paštui 
nuo 6 ligi 7 centų. Taip pat at
virukai kainuos 3 centus. Sis 
pakėlimas įgalins padengti nuo 
latinį pašto departamento defi 
eitą, kuris šiais metais siekė 
615 mil. dolerių, neįskaitant nu 
matytų algų pakėlimų, kas pa
didintų išlaidas dar 317,5000,- 
000 dolerių. Dar šis reikalas 
turės būti patvirtintas senato..

• Indijoj, New Delphi mie
ste, pardavinėjamas vanduo 
maždaug po 2 et. už stiklinę. 
Toj apylinkėj siaučia karščio 
banga.

Dulles ir Chruščevas
Atsisveikinimo kalboje Rytų 

Vokietijos kompartijos sekreto
rius’Ulbricht dar pareiškė, kad 
JAV sekretorius Dulles atvykęs 
kalbėjo tik su Hitlerio ekono
miniais patarėjais, gi Chrušče
vas gatvėse su ūkininkais ir dar 
bininkais. Ta proga Rytų Vokie
tijos pareigūnas Otto Nuschke, 
74 m. amžiaus, pasakė, Kad bal
suoti už Adenauerį tai balsuoti i 
už Hirosimą.

Pradėjo darbą
LODZE, rugpj. 14. — Šian

dien baigėsi Lodzėje streikas, 
kai iš Varšuvos atvyko polici
jos ir kariuomenės pastiprini
mai. Pirmasis tramvajus išėjo 
5 vai. rytą. Streikas buvo orga
nizuotas apie 10%, kiti suabe
jojo ir tuo būdu susilpnino strei 
ką. Streikas vos neišvirto į di
desnes riaušes, kurių pagrindi
nis šūkis buvo “duonos ir lais
vės”. Streikas baigtas atsižvel
giant į tėvynės reikalus.

Siūlo lėktuvus
KOPENHAGA, Danija, rugp.

13. — Danų vyriausybė svarsto 
Amerikos pasiūlymą pirkti 18 
SuperSabre sprausminių naikin 
tuvų ir keletą Sabres naikintu
vų už 30 milionų dolerių.

Išbrauktas Molotovas
MASKVA, rugpj. 14. — Mo

lotovo vardas išbrauktas iš So
vietų Sąjungos žemėlapio. Ka
zachstano oficialūs asmenys 
praneša, kad vietovė Osian Mo- 
lotov toliau vadinsis Balkashin- 
skid vardu.

Mirė skiepų išradėjas
VARŠUVA, rugpj. 14. — Len 

k i jos žinių agentūra praneša, 
kad dr. Rudolf Weigl, 74 m., 
skiepų prieš šiltinę išadėjas, mi
rė rugpjūčio 11 d. Skiepai išra
sti prieš 20 metų. Jis buvo Bel
gijos karališkos medicinos aka
demijos, Belgijos Biologų drau
gijos ir New Yorko mokslų aka 
demijos narys.

Baigtas sukilimas
MANAMA, Bahraein, rugpj.

14. — Britai praneša, kad suki
limas Omane vakar beveik lik
viduotas. Paskutiniai sukilėlių 
miestai, Tanuf ir Bakla, paimti 
be pasipriešinimo.

Pabėgo šnipai
NEW YORKAS, rugpj. 14.— 

Valstybės oficialūs asmenys pra 
neša, kad pabėgo iš Mexico City 
du amerikiečiai turėję ryšių su 
sovietų šnipais. Alfred K. Stem 
ir jo žmona Martha Dodd Stem, 
buvusio Amerikos ambasado
riaus Vokietijoje duktė, išvykę 
į Šveicariją. Stem šeima turėjo 
stoti apklausinėjimui teisme 
New Yorke susirišusioj su šni
pais Albam ir Myra Soble, Ja- 
cob Albam ir George Zlatowski.

Atvežė slogą
NEW YORKAS, rugpj. 14.— 

Į New Yorką atplaukė laivas 
Aroso Sky, su 847 keleiviais, 
kurių apie 200 buvo paliesti Azi 
jos slogos. Didelė dalis iš jų 
yra studentai iš 18 kraštų. Apie 
50 asmenų atvyko dar tebeser
gą. Studentai gyvens amerikie
čių šeimose, 44 valstybėse, kur 
jie lanko augštesniąsias mokyk 
las.

biznierių, kurie atvyko į Hong 
Kongą iš Kinijos. Šis nutarimas 
išplaukiąs iš ankstyvesnių dikta
toriaus kalbų, ypač pasakytos 
vasario mėnesio 27 d., kuri įne
šė daug kartėlio į komunistų 
partiją.

Jo pakaitai

Mao Tse-tungą numanoma pa
keis pirmininkas Chou En-lai 
arba vicepirm. Liu Sha-chi. Kaip 
sakoma, tas pasitraukimas ri- 
šium su Mao Tse-tungo pareiš
kimu, kad 1952 m. kovojant su 
vadinamais reakcionieriais buvo 
sunaikinta 800,000 asmenų, gi

Nauja Lietuvos
Vyčių vadovybė

LOS ANGELES, Calif., rug
pjūčio 12 d. — Lietuvos Vyčių 
44-tojo seimo paskutiniame po
sėdyje sekmadienį išrinkta šiai 
organizacijai vadovauti centri
nė valdyba iš šių asmenų: pir
mininku Walter Cinikas iš Pitts 
burgh, Pa.; vicepirm. Leonar
das Valiukas — Los Angeles, 
Cal.; sekretorėmis — Marijona 
Lukas — Dayton, Ohio, ir Mar
celė Onaitis iš Pittsburgh, Pa. 
W. Skudrytė iš Boston, Mase.,

Formozos žiniomis, daug dau-/®r*nk^a finansų sekretore, o
giau. Daugelis nekomunistų in
telektualų yra aiškiai pasisakę 
prieš Mao Tse-tungo liniją.

Pieno streikas

Jonas Danielis, taip pat iš Bos
tono, iždininku.

Kitą seimą (1958 m.) nutar
ta šaukti Philadelphia, Pa.

Seimas buvo gausingas. Jis 
buvo pagerbtas visa eile gar
bingų svečių: kardinolo Mcln-ALBANY, N. Y. — Dvi gru 

pės farmerių pradėjo pieno strei tyre. vyskupo V. Brizgio, gar 
ką trečiadienį. Farmeriai nori kės konsulo dr. J. Bielskio, prof 
pakelti pieno kainą. Streiką šau M’ Biržiškos, buvusio JAV ats
kia farmerių unijos Farmers 
Union ir Dairy Farmens of 
America. Kiek farmerių prisi
dės prie streiko, nenumatyta.

• Cecil B. DeMille, filmų sta
tytojas, savo 76 m. sukaktuvių 
proga rengiasi pastatyti filmą, 
kuris baruotųsi biblija.

• Anglijoj lijo stiprus lietus 
ir siautė audra. Patvindė gele
žinkelius, autostradas ir kaiku- 
rie motoristai išbrido palikę ap
semtas mašinas.

Jieškoma pinigų, 

paslėpė Sov.
NEW YORKAS, rugpj. 14. 

sumos pinigų, kurie galėjo būti 
sovietų šnipo Rudolf Ivanovič 
špionažo reikalams.

Oficialūs asmenys sako, kad 
Sovietų Sąjungos šnipai gali 
būti paslėpę ten apie 50,000 dol. 
Pinigai jieškomi ir 75 mylios 
nuo New Yorko, Paughskepsie 
apylinkėje, kur Abel buvo įsi- 
sengęs slaptą radijo siųstuvą.

Milionas dolerių
Jieškojimas pinigų buvo pra

dėtas trumpai po to, kai. FBI 
agentai atrado 15,000 dol. gry
nais, Abelio padėta išnuomuo- 
tame seife Manufakturers Trust 
Co., Alan Winston vardu. Kai 
Abel buvo areštuotas jis gry
nais turėjo 6,000 dol. Niekas iš 
FBI žmonių nežino kiek iš tik
rųjų pinigų buvo Abel žinioje, 
tačiau manoma, kad tam reika
lui jis savo dispozicijoj turėjo 
apie 1 mil. dolerių. Pati Abel 
finansinė padėtis dabar bloga, 
nes jis vakar teisme prašė ci
garetės.

Pasiuntė protestą
WASHINGTONAS, rugpj. 14. 

— Valstybės departamentas už
vakar pasiuntė protestą sovie
tams, kad jie uždarė Vladivosto 
ko uostą. Jungtinės Amerikos 
Valstybės tai skaito nusižengi
mu tarptautinei jūrininkystės 
teisei. Manoma, kad ten bolše
vikai .rengė povandeninių laivų 
bazę.

Sąj

kuriuos 

ungos Šnipai
— FBI agentai jieško didelės 
paslėpti New Yorko apylinkėje 
Abel ir kurie buvo naudojami

tovo Lietuvoje O. Noremo, gar
saus sportininko Prano Lubino, 
filmų aktorės Rūtos Lee - Kil- 
monytės, ALRKF pirmininko 
A. J. Rudžio ir daugelio kitų. 
Seimą suruošė L. Vyčių 133 kp., 
L. Valiukui pirmininkaujant.

Nauji keliai
LONDONAS, rupj. 13. — Bri 

tanija paskyrė 672 mil. dol. iš
vesti Britanijos autostradas li
gi 1962 m. Harold Watkinson, 
susisiekimo ministeris, sako, 
kad tokių kelių dar nebuvo Ang 
Ii joje.

• Cripple Creck, Colo., žino
mos anglių kasyklos dabar vėl 
pradėtos naudoti — jose bus 
auginami grybai.

Daugiau alaus
PARYŽIUS, rugpj. 13. —

Prancūzai mėgsta vyną, tačiau 
paskutinė statistika rodo, kad 
geriama daugiau alaus. Prancū-j 
zai alui išleido 1957 m. 314 mil. 
dolerių, 28 kvortas asmeniui, gi 
1950 m. tik 92 mil. dol.

• Meksikoj gyvenęs Jugosla
vijos boso Tito giminė Vladi- Dr. Morris Greenberg, New Yor-
mir Vronz bus ištremtas iš to ko SerKančių priežiūros biuro di- mir vronz dus įsiremtas iš to rektoriug patįkrinęs laivo “Arosa 
krašto, kadangi susirišo su pro-| sky” 50 sergančių keleivių patvir- 
komunistiniais pabėgėliais iš tino, kad tai tėra tik švelni Azijos
Guatemalos ir jiems siūlė gink- slo&°« fo™a- Rytojai patikrino 

J ° i ir kitus laivo keleivius bei laivo
lus- įgulą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV 47 jaunuoliai, dalyvavę Maskvos festivaly, gavę 
kvietimą iš Raudonosios Kinijos, šiandie j ją išvyko. Kadangi 
JAV su Raudonąja Kinija neturi diplomatinių santykių, tai JAV 
departamentas praneša, kad turistai gali būti nubausti.

— Sirija paprašė išvykti iš šio krašto tris Amerikos diplo
matus, kurie esą nusistatę prieš dabartinį prezidentą Shukri Ku- 
watly. Ambasada praneša, kad kaltinimai yra visai pramanyti.

— Bostone nuo praeito šeštadienio neišeina laikraščiai dėl 
darbininkų streiko. Vakar tuo reikalu Bostone tarp leidėjų ir 
darbininkų buvo pasitarimas.

— Vakar Nevadoj turėjo būti išsprogdinta 16-ta atominė 
bomba, bet atidėtas sprogdinimas ligi šiandien.

— JAV oro pajėgų vadovybė praneša, kad ateity lakūnai 
turės pasirašyti sutartį ne trims, bet penkoriems metams. Du iš 
trijų lakūnų po 3-jų metų iš kariuomenės išeina.

— Vengrijos komunistai pakorė 70 metų ūkininką, kuris 
padarė nužudymų 1919 metais.



Medžiagą siųsti: V. KLEIVA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, Iii.

Jaunuolio santykiai su tėvais
Nors gyvename tėvelių glo

boje ir kasdien su jais susidu
riame, tačiau retai kuriam iš 
mūsų ateina mintis pagalvoti, 
kokiuose santykiuose mes su 
tėvais gyvename, ar teisingai į- 
vertiname tėvelių rūpesčius ir 
jų rodomą meilę mums. Daugu
ma mūsų tuo visiškai nesido
mi, bet gyvena tik savo nuo
taika ir savais interesais. Kuo 
mūsų tėveliai rūpinasi, tai jų 
pačių reikalas, tas mums ma
žai turėtų rūpėti. Svarbu, kad 
tik jie patenkintų mūsų reika
lavimus, kad leistų ten, kur mes 
norim, ir kad nupirktų ’to, ko 
mes norim.

Iš tikrųjų gi labai verta pa
galvoti, ar viskas tvarkoje tarp 
mūsų ir mūsų tėvelių. Ar kar
tais jiems nenusikalstam savi
mi besirūpindami ir juos pa
miršdami.

Jaunimo tarpe girdim daž
nai kalbant: fi, mano tėvai ma
nęs nesupranta. Jie tokie jau 
senoviški. Jiems atrodo gražu 
tik tas, ką jie jauni matė. Mū-

gyvenam naujus laikus.
Jaunimui taip jau atrodo, 

kad tėvai priekabūs ir jaunimo 
nesupranta, nes jie to neleidžia, 
ten draudžia, o ano vėl neduo
da. Aišku, taip neturėtų būti, 
— galvoja jaunas žmogus.

Kaip visi žmonės, taip ir pa
tys tėvai kartais klysta. Bet 
argi jaunuolis nedaro klaidų? 
Ir didžiausia jaunuolio klaida 
glūdi tanąe, kad jis labai daž
nai save laiku gudresniu už tė
vus. Tėvais kartais gali ir ne
žinot: tų dalykų, kuriuos jų vai 
kai mokyklose mokėsi, ypač jei 
tėvai tokios mokyklos savo gy
venime nelankė, bet gyvenimo 
patirtimi vaikai niekad tėvų ne
pralenks. Tėvai pažįsta gyveni
mą daug geriau, negu jų vai
kai.
g u,- «a» «a» «a» «a» -a- «a» -a- -a- -a- -a- -a- -a- «a» vmCzF. ^F. .V. <
SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WQEP stoties — Banga 189t 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD,

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 UI.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

it ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilną ap- 
drauda. Pigu Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE KAS
3047 W. 67th Pi., Chicago,

I1L WAlbrook 5-8063

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS 
2146 So. Hoyne Avė. Telof. Vlrginia 7-7097

MOVJNG

MAiųi OfOSU 7*OtOU-NAUJAUSt fOMUSTTMO t&NK/A! usų metu em/UMAs-neus /ESĄiMw&ASMnMMAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, IU.. Tel. WAIkeel< 3-9209

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Cb i nagos Saving* Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų t tirtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 IU K 
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o AeAtadlenį nuo 9 lld Z valandos po pietų.

Kai jaunuolis skundžiasi, kad 
jo tėvai jo nesupranta ar neat
jaučia, čia jis ir vėl klysta. Tik 
retais atvejais tėvai gali nesu
prasti jaunuolio a rjaunuolės. 
Jaunas žmogus galvoja, kad tė
vai nesupranta, nes jam nelei-

Jaunuolis turėtų rodyti tė 
vams daugiau pagarbos ir steng 
tis juos suprasti ir atjausti, vie
toj būti egoistu. Prieš prašyda
mas iš jų pinigų ar kitokių gė
rybių, jis turėtų pagalvoti, ar 
jie jų turi ir gali duoti. Gi ne
gavęs vėl tegul nevaidina irzlio 
ir nelaimingiausio žmogaus.

Jaunuolis neturi pamiršti, 
kad jo tėvai jį myli, ir, būda
mi žmonės, yra surišti su sa
vo pareigomis. O pagrindinė jų 
pareiga yra savo vaiką išauk-

sų idėjos jiems nesuprantamos Į lėti geru žmogumi. Vietoj ėjęs 
dėl to, kad jie vis dar neįsten-' prieš tėvus, jis turi tėvams pa- 
gia įžiūrėti, kad mes šiandien dėti ir jų pusę palaikyti.

dami nė mažiausio ženklo, kaip 
filmų artistai ant kino ekrano.

, , , • E>u žmonės mums liekasi patys
dzia ko nors daryti. Tikrumo-' artlmiau8i tai mSs tėvai. ma. 
je jie jam neleidžia tik dėlto, ma ,r m juM artimesni
kad numato busimus blogus re-1 nebuVQ jr nebus Laba, nege_

rai elgiasi jaunuoliai, kurie, nu
toldami nuo savo tėvų, jų nebe
klauso pabėgdami j “laisvę”. 
Jie darosi panašūs Kristaus E-

zultatus, jei savo vaikui leis tą 
daryti. Ateis laikas, kada jau
nuolis supras tėvų mintis. Bet 
kartais tai gali būti jau pei 
vėlu.

Pasauly sutinkame daug žmo
nių? Su vienais mes suartėjam, 
bet dauguma prabėga nepalik

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-CONDFTIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Iii.

TOtvnhall 3-6670 
Bl&hop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

J

Sudiev, mielas Spygly!
Toli nuo didelių miestų, kur 

šlama medžiai, kur kalnai susi
lieja su dangumi, kur girdėti žio 
gų čyrenimas bei paukščių čiul
bėjimas ir šviečia prieš saulę 
“®pyglys”, ten gamtos ramumo
je ir pievų gėlių margume dvi 
savaites skambėjo lietuviška dai 
na ir žodis. Ten moksleiviai at
eitininkai stiprino savo fizines 
ir dvasines jėgas.

Nuo liepos 28 iki rugpjūčio 10 
d. moksleiviai ateitininkai sto
vyklavo ALRKF stovyklavietėje 
prie Mancheser, Mich. Sto

vangelijoj minimas “sūnus pa
laidūnui”. Gerai, kad tas dar 
sugrįžo pas savo tėvą. Bet ar 
visi spėja tą laiku padaryti?... 
mapjamcšiio. — ?aiyri areū a dinį į krepšį ir žaisdami tinkli-

, Aldona, šapokaatė, nį nepajusdavome, kad jau lai- 
(Toronto) kas vakarienei.

Didžiulis Išpardavimas!
iii

H. 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. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas $ 
kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengtfnui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

y

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

Laike šių didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dieniomis iki 6 vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

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

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

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

vykiai vadovavo šie asmenys: 
stovyklos vadovas doc. J. Valu- 
konis, dvasios vadas kun. I. Ur
bonas, stovyklos komendantas 
Vacį. Kleiza, administratorius J. 
Zadeikis, meno vadovas Pr. Za- 
ranka, mergaičių vadovė A. Sta
kytė, berniukų vadovas A. Liu- 
levičius, jaunučių vadovai A. Ka 
telytė (mergaičių) ir Al. Šatas 
(berniukų), sporto vadovai V. 
Krištolaityt'ė (mergaičių) ir P. 
Žumbakis (berniukų), sekreto
rė D. Stakytė, mergaičių prog
ramos instruktorė seselė M. Pau 
lė, maudyklos sargas A. Rusec- 
kas.

Kiekvieną dieną pradėdavome 
J5v. mišiomis, kurias atnašauda
vo kun. I. Urbonas. Saulės ši
limoje ir medžių pa\«sy klausy
davomės paskaitų, referatų, dai
nuodavome dainas ir šokdavome 
tautinius šokius. Po pietų pa
čios smagiausios valandos būda 
vo plaukymas “Spygly”, kurio 
vandenėlis vėsus, tyras ir gai
vinantis.

Pasistiprinę pavakariais eida
vome sportuoti. Mėtydami svie-

į&gssi:
s/ L

F.

Vakare neleisdavome laiko vėl 
tui. Būdavo tai minėjimai, tai 
šokiai, tai paskaitos.

Į stovklą atsilankydavo daug 
svečių. Kun. dr. P. Celiešius pa
buvojo stovykloje kelias dienas 
ir pravedė pašnekesį apie mei
lę. JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirm. St. Barzdukas, aplankyda
mas mus, kalbėjo apie mūsų žy
mesnius rašytojus ir jų kūrinius. 
Dažnai mus aplankydavo dr. A. 
Damušis. Vieną vakarą jis skai
tė paskaitą “Ateitininkas ir pa
saulėžiūra”. Atskirus pašneke
sius pravedė dr. O. Vaitas ber
niukams ir J. Damušienė mer
gaitėms. Valerija Kundrotienė 
skaitė paskaitą apie Lietuvą. 
Mielas svečias stovykloje buvo 
Faustas Strolia iš Chicagos, ku
ris mums koncertavo smuiku.

Stovykloje mes ne tik klau
sėmės, bet ir patys dirbome. Be
veik kiekvieną dieną būdavo ku
rio nors moksleivio referatas. 
Kas antrą dieną išeidavo stovyk
los laikraštėlis “Spyglio Ežero

(Nukelta į 7 psl.)

Dabar Daugelis Vartoja

DIRBTINIUS DANTIS
Su didesniu patogumu

FASTEETH, malonūs alkaliniai (ne- 
rūgštūs) milteliai, tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal
bėti su didesniu patogumu, tik už- 
barstykite truputį FASTEETH ant 
savo dirbtinių dantų. Nepasilieka 
limpamos košės skonio. Sustabdo 
"dantų kvapų”. Pirkite FASTEETH 
savo vaistinėje.

Ofino ir buto tel. OLymplo 3-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

“VOYTOJAS IR CHIRURGAS 
n-r’Hvia otdttojab,

3925 West 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 3-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 3-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Qflso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ KIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Weatern A venas
(MEDICAK BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vąi ryto Iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-3766

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

i'1Bi valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad ir 
Seštad

Kės. tel. GRoveblll 6-6608

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius - 

6322 South VVestern Avenue
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais HI-, vai .Trečia- 

I dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus
Ofiso ’elefonas: PR 8-3229 

Res telef. WAlbrook 6-6076

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. rak. 
Trečtad. Ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso EAfayette 3-6048 
Rex.: WAlbrook 6-3048

”'dl. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71«t Street

Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South Westeru Avenue 
Ghleago 29, m 

telefonas REpublIe 7-4900 
Reaidenda: GRoveblll 6-8191

. pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-6:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VlrglnlA 7-0036.

Jos tel. BEverly 8-8344

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
K-v RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų

2454 Weet 71at Street *
(71-09 ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. ■tmidenctjoe «- HTewart 3-4311.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 756 Węat 85th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvė) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—6:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarė

šeštadtenlAls 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-S8S8, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo I—4 p p Ir 7:8t
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehilI 0-1505
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPBCTALIST®

— PRITATKO AKINIUS —
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
ausi tari mų Išskyrua trečiadienius.

1422 V. Harųaette Road

Ketvirtad., 1957 rugpjūčio 15

įO P. ŠILEIKIS, 0. P.
l Irtliopetlae - ProU-zlstas 

Aparatai-Protesal, Med ban
’ drlttl Spėt:. pagaliui kojom 

(Arcb Suppurta) tr t- t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAK
2850 W. 68rd St, Chicago 29, III 

Tel. Pttospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 VV. 6Srd St 
Ofiso 1*4. RElianoe 6-4410 

Rrald. telef. GRoveblll 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 ą m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad ir Seštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffalde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir H erini bige)

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 3 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 Weet 16tta Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, Seštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0969 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ilgos) 
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. Antr.,
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Seštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

DR. A. M A C I 0 N A S
CHIRURGAS 

2454 VV. 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. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. I. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Kpivialybo — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. GIb. 8-6195

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. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ralsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 ▼. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. liti 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PTTUman 6-6766 
Buto--BEverly 8-8946

. Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAI S LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — GEdarereet 3-7786

DR., VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
W. «2nd St., tel. ResabUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-3636
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečtad. Ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGlNfiS IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-3390 

YAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryta Ir nuo 6:00—3:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. tr
kitu laiku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stlklna Ir rfimns 
4455 S. Oalifornia Avė. .TA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S V. p. p. 

uždarytas

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškCYičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus .

Tel. ofiso VTctory 2-1681
Rez. Vlctory 2-O74L

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. .1-6446, rez. HE.4-3164)

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-666« 

Rezld. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82V 

Pritaiko akintu.
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad, nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai Akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiame 
( mokyklos valkus

4712 South Ashland Ava.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeAtad. 10:30
Iki 6 vai. 8«fcnriad Ir treč uždara

DRAUGAS
THE UTHIJANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinoto. Tel. LUdlour 5-9506
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KILNUS UŽSIMOJIMASn

Vakar mūsų dienraštyje, paskutiniame puslapyje, buvo įdė
tas pranešimas tokia antrašte: “Steigiama mažoji seminarija”. 
Paduodant šį pranešimą spausdinti, redaktoriams gal ir į galvą 
neatėjo tikroji to pranešimo prasmė, nes jis turėjo būti pir
mame puslapyje ir žymiai stambesnėmis raidėmis atspausdintas.

Matote, Amerikos lietuvių religiniame, tautiniame ir kultūri
niame gyvenime dar yra daug spragų. Jas reikia užtaisyti, jei 
norime, kad jis būtų pilnas ir užtikrintų ateitį vietos lietuviams, 
padėtų išsilaikyti visai tautai, o į Amerikos gyvenimą įneštų daug 
ką gražaus. Tėvai Marijonai savo užsimojimu įsteigti Chicagos 
kaimynystėje, Marian Hills, III., mažąją seminariją, kurion galės 
įstoti pradžios mokyklas baigę berniukai ir ruoštis būti kunigais, 
kaip tik papildys tai, ko vis dar trūko pačiai vienuolijai ir visai 
katalikų visuomenei.

Vakar šioje vietoje rašėme apie Marianapolį — lietuvių 
augštesniąją mokyklą berniukams. Ją įsteigė ir išlaiko Tėvai 
Marijonai. Ji reikalauja ne vieno kito, bet keliolikos kvalifikuotų 
mokytojų, kuriuos turi parūpinti vienuolija. Visos Amerikos ka
talikų mokyklos, ar jos būtų pradžios, ar pačios augštosios, re
miasi kunigais, broliais vienuoliais ir seserimis vienuolėmis, ku
rie aukojasi jaunimo mokymui ir auklėjimui. Jei reikėtų sam
dyti toms mokyklon^ visus pasauliečius mokytojus ir profeso
rius, tikrai jos negalėtų išsilaikyti. Tik todėl išsilaiko Mariana- 
polio augštesnioji mokykla ir kitos, kad vienuolijos aprūpina jas 
savais, gerai išmokslintais ir išauklėtais mokytojais. Jei neatsi
rastų kandidatų į vienuolynus, kuriuos būtų galima paruošti mo
kytojais, greitai užsidarytų privatinės katalikų mokyklos, užsi
darytų ir Marianapolis. Turėdama tai galvoje, Tėvų Marijonų 
vadovybė ir steigia paruošiamąją seminariją.

Bet marijonams ne vien tik mokytojai reikalingi. Kaip gerai 
žinoma, jie varo labai platų barą spaudoje, leisdami dienraštį, 
savaitraštį ir mėnesinį žurnalą bei spausdnidami knygas. Ir čia 
reikalinga gerai paruoštų, šviesių darbininkų, be kurių sunku 
būtų išlaikyti tai, kas yra sukurta, kas šiandien turima. Juk ir 
mūsų spaudos ateitis daugiausia priklausys nuo to, kiek ir kokių 
spaudos darbininkų bus paruošus viienuolija. Mažoji seminarija 
ir čia turės suvaidinti svarbų vaidmenį.

O kaip apie misijas tiek Amerikoje, tiek kituose kraštuose? 
Ir joms reikalinga paruošti darbininkų.

Prieš keletą dienų matėme pranešimą apie naujų viršininkų 
paskyrimą įvairiems marijonų namams. Šiaurės ir Pietų Ameri- 
kose rodos jų yra 10. Jiems reikalingi ne tik viršininkai, bet 
prie jų turi būti ir daugiau vienuolių darbinnikų: klebonų ir vikarų 
parapijoms tvarkyti; misijų namams reikia ne vieno, bet visos 
eilės misionierių; augštesnioms mokykloms — ne vieno kito, bet 
dešimčių mokytojų; spaudai — labai daug darbininkų redakci
jai, administracijai ir spaustuvei. Be to yra dar kitos sritys, 
kuriose vienuolijai tenka dirbti.

Kaip matome, dirva yra labai plati. Jai reikia darbininkų. 
Mažoji seminarija imasi darbo juos paruošti, pasitikėdama, kad 
atsiras pakankamas lietuvių berniukų skaičius, kurie panorės 
aukotis, ruoštis ir dirbti Dievo garbei ir tautos gerovei.

Pagaliau, neišleiskime iš galvos dar vieno labai svarbaus mo
mento. Visi gerai žinome, kad bolševikams persekiojant Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje, ten tik maža dalelė kunigų ir vienuolių 
beliko. Šventai tikėdami Lietuvos prisikėlimu laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui, turime ruošti darbininkus — kunigus ir 
vienuolius — religinio gyvenimo atstatymui Lietuvoje.

Tai štai kodėl yra sveikintinas marijonų užsimojimas įsteig
ti mažąją seminariją.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SVORIS

TEETOT'

vRimticd ^afandcfct

Marija ir taikos viltys
Dr. P. P. STONKCNAS

Šiandien visas pasaulis kalba 
apie taiką. Daugiausia apie tai 
kalba komunistiniai kraštai; bet 
ar visiems yra žinoma, apie ko
kią taiką jie kalba? Jų taikos 
supratimas yra galutinis paver
gimas ir sunaikinimas užgrobtų
jų tautų, kad vėliau, tinkamai 
pasiruošę, galėtų išplėsti komu
nizmą visame pasaulyje.

Tikrosios taikos kelias yra vie 
nas ir paprastas, paties Dan
gaus nurodytas ir kelis kartus 
žmonėms pakartotinai primin
tas. 1917 m. Marija kalbėjo Liu 
cijai: “Žmonės turi daryti atgai
lą ir sąžiningai atlikti savo kas
dienines pareigas ... Viešpats 
nori, kad būtų įvesta pasaulyje 
mano Nekalčiausios Širdies gar
binimas ir kiekvieno mėnesio pir 
mųjų šeštadienių atgailos ir at
siteisimo Komunija. Jei tai bus 
vykdoma, ką aš prašau, atsivers 
Rusija ir pasaulis susilauks tai
kos; o, jei žmonės nesiliaus įžei- 
dinėję Viešpatį, komunizmas iš
siplės visame pasaulyje, daug ne 
kaltų bus nukankinta ir keletas 
tautų sunaikinta ... pagaliau 
Mano Nekalčiausioji Širdis 
triumfuos”.

Svarstant ir giliau įsisąmoni
nant į šiuos Marijos pasakytus 
žodžius, atrodo, kad šiandien pa 
saulis nieko nėra taip skubiai 
reikalingas, kaip maldos ir at
gailos, kad tuo būdu būtų įgyven 
dinami Marijos prašymai, kurių 
dar vis nenori suprasti ir vyk
dyti nemaža žmonijos dalis.

Žmogus pats vienas yra bejė
gis palengvinti komunizmo pa
vergtų tautų kančias, grąžinti

pasauliui taiką ir išsigelbėti iš 
savo rankomis pagaminto gink
lo, skirto sunaikinti žmonijos 
kultūrą, civilizaciją ir patį žmo
gų.

Kristus yra tikrasis taikos Ka 
ralius ir į jį turi būti nukreiptos 
žmonijos akys. Tačiau, kad grįž 
tų žmonijai taika, yra būtina są
lyga: žmogus turi pasikeisti sa
vo dvasioje ir paklusti Dievo į- 
sakymams ir jo valiai. Jei to 
nesuprasim, iš dabarties nelai
mių žmonijos neišgelbės nei tur
tingų auksas, nei karių ginklai, 
nei didžiųjų politikų iškilmingos 
kalbos bei ilgi posėdžiai. Žmoni
jos viltis yra tik Nekalčiausios 
Marijos Širdies triumfe, t. y. pa
skirų asmenų ir ištisų tautų su
tartiniame grįžime prie Dievo.

Gal kaikas paklaus, ar yra 
prasmė daryti atgailą? Kas ne
tiki — tam nėra prasmės ne tik 
maldoje ir atgailoje, bet net ir 
pačiame jo gyvenime. Tačiau ti
kintis žmogus žino, kad Marijos 
prašymai yra neveltui pasakyti. 
Jie pasakyti tam, kad būtų at
statytas ryšys tarp Dievo ir 
žmogaus, kurį netikintis žmo
gus jau seniai nutraukė ir to pa
sekmėje dabar matome pasauly
je egzistuojantį chaosą.

Vykdydamas Marijos prašy
mus, popiežius Pijus XII 1942 
metais paaukojo Rusiją ir visą 
pasaulį Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai, o šio pamaldumo išpla
tinimui įvedė Nekalčiausios Ma
rijos Širdies šventę, kuri yra 
švenčiama dideliu entuziazmu vi 
šame pasaulyje rugpjūčio 22 d.

Dabar, švenčiant Marijos į

Amerikos Lietuvių R. K. Fe 
deracija, kurios pirmininkas 
šiuo metu yra pasižymėjęs lietu 
vių veikėjas inž. A. J. Rudis, 
ėmėsi gražios iniciatyvos — a t 
gaivinti Šiluvos Mari
jos garb i n i m ą. Federacija 
pagal Popiežių mintį rūpinasi 
pagilinti Kataliku Akcijos prak
tinę veiklą ir įtraukti į viešąjį 
gyvenimą ar vieša religinių pra 
ktikų atlikimą juo daugiau pa- 
saulininkų.

Pati Federacia apjungia 
JAV-se įvairias katalikų organi 
zacijas bei brolijas. Neseniai ba 
žnytinei vadovybei, klebonams 
ir k. dvasininkams, vienuolynų 
vyresnybei, ALRKF apskr. pir
mininkams ir įvairioms kat. or
ganizacijoms buvo išsiuntinėti 
aplinkraščiai be’ instrukcijos, 
kaip rugsėjo 8 d. reikia JAV-se 
lietuvių kat. parapijose ruošti 
minimąją švente, kaip organi
zuoti bendrus centrinius minėji
mus etc. Chicagoje, vadinamoje 
pasaulio lietuvių sostinė, centri 
nėms iškilmėms vadovaus ir su 
teiks palaiminimą pats Jo Em. 
kard. Stritch.

Netenka abejoti, kad lietuviai 
ir įvairios jų organizacijos, tiek 
dvasininkai, tiek pasaulininkai, 
aktyviai parems šią mintį ir pa 
dės įspūdingai oravesti pačias 
iškilmes. Pati lietuvių visuome
nė jau seniai pageidavo panašių 
dalykų. Prancūzai turi Liurdą, 
Iberų pusiasalis — Fatimą, gi 
mūsų Tėvynė iš seno garsi kaip 
Marijos žemė. Jai, Dangaus Ka 
ralienei, buvo skirta visa eilė 
šventovių, iš kurių ypatingą vie 
tą užima Šiluvos Marija.

Kas yra Šiluva — lietu
viams netenka aiškinti. Kokia 
tebėra Šiluvinės Marijos garbi
nimo mintis išeivijoje, rodo gau 
sus jos vardu bažnyčiose, vie
nuolynuose, koplyčiose prista
tyti paminklai, statulos ir kito 
kie atminimai. Neabejojama, 
jog rugsėjo 8-ją lietuvių mintys 
ir vėl skris į bolševikų pavergtą 
tėvų šalį, o pačios maldos bus 
skiriamos pavergtosios Tėvynės 
vargams lengvinti, prašant, kad

Dangų Ėmimo šventę ir laukiant 
augščiau minėtos šventės, turė
tų būti kiekiveno lietuvio šven
ta pareiga giliau pagalvoti apie 
Marijos įspėjimų prasmę, apie 
komunizmo nešamus žmonijai 
baisumus bei mūsų tautos liki
mą ir nuoširdžiai pasižadėti sa
vo širdyje vykdyti Marijos pra
šymus, pradedant sąžiningu kas 
dieninių savo pareigų atlikimu 
ir baigiant kiekvieno mėnesio 
pirmųjų penktadienių ir šešta
dienių atsiteisimo Kimunija.

Jei tai bus padaryta, galima 
tikėtis, kad pasaulis sulauks Ma 
rijos pažadėtos taikos.

juo greičiau ateitų taip visų tro 
kštamasis išlaisvinimas.

Ta proga tenka išryškinti dar 
vieną malonų konstatuoti mo
mentą : JAV-se lietuviai 
katalikai įgauna vis 
daugiau svorio bei įta 
kos tarp kitų tautybių 
katalikų ir iš vis.o vie
šajame gyvenime. Dažni 
jų žygiai, kad ii- beveik grynai 
religinio pobūdžio, betgi netie
siogiai vienu ar kitu būdu taip 
pat primena okupantų paverg
tąją tėvų žemę ir joje turinčius 
bolševikinę priespaudą vilkti mū 
sų tautiečius. O kiek katalikai 
yra įvykdę įvairiausių tiesiogi
nių žygių, skirtų Lietuvos bylai

ginti ir populiarinti tarp ameri
kiečių! Ir ši Šiluvos Marijai 
skiriama maldų diena, tuo 
būdu atgaivinant ir toliau puo
selėjant gražiąsias tautines - re 
Ilgines lietuvių tautos tradici 
jas, kaip tolimesnė tos veiklos 
grandis, iš naujo primins kitų 
tautybių tikintiesiems bolševikų 
pavergtosios Lietuvos likimą.

Šios gražios tradi
cijos atgaivi nimui pri 
tarė netik Lietuvių Ku 
nigų Vienybė, bet ir pa
tys žymieji JAV katali
kų hierarchai — JAV 
Episkopatas ir kard 
Stritch. Imtasi visų reikalin 
gų žygių, jog ir per šiuos atlai
dus tikintiesiems, kaip kadaise

Lietuvoje, būtų taip pat suteikti 
visuotiniai atlaidai.

Netenka abejoti, jog lietuviai 
ir per šias reikšmingas iškilmes 
pasirodys organizuotai ir sėk
mingai. A. P-nis.

Verkiantis gluosnis
Gluosnis pradžioje buvo kaip 

ir visi kiti medžiai: tiesiomis ša
komis, kuriose paukšteliai suko 
lizdus. Bet štai vienas iš jų bu
vo pasodintas nedoro karaliaus 
sode. Pavaldiniai karaliaus la
bai neapkentė, bet mylėjo ka
ralienę, kuri buvo labai gera, 
graži ir mandagi. Kiekvieną va
karą ji ateidavo atsisėsti po 
gluosniu ir čia priimdavo paval
dinius, išklausydama jų reika

lus. Kiekvienam pasakydavo ge
rą ir suraminantį žodį.

Vieną dieną karalienė apsir
go. Dar kartą atėjusi pas gluos
nį, pasimeldė, užmerkė akis ir 
mirė. Tada gluosnis nuleido ša
kas,apgaubdamas jos kūną. Nuo 
tos dienos gluosnio šakos, ir vi
sų gluosnių, visada nuSvyrusios 
į žemę, tartum tebeverkiančios 
gerosios karalienės. B. M.

Girtuoklystė yra visų negero
vių motina: nusikaltimų šaknis, 
ydų daigas, galvos apsukėja, 

jausmų sutrikdytoja, kalbos iš- 
kreipėja, skaistumo naikintoja, 
gėdingų įpročių įvedėja, gyveni
mo nešlovė, sielos gadintoja.

—Šv. Augustinas

nothing gives your kitchen the modern look 

likę a modern electric range
and nothing cooks cleaner, cooks cooler,or cooks food faster!

Vienas namų reikmenų, prekybininkas neseniai 
pareiškė, “Dabartinis yra elektros amžius ... elek
triniai tarnai užima vietą naimuchie.’’

Tipiška kryptis į tą pusę yra tendencija var
toti elektrinę virimui krosnį. Moterys mėgsta jos 
naujovišką išvaizdą ir įvertina virimo vienetus, 
kurie puodus užlaiko blizgančius. Ir elektrinės or

kaitės laiko vienodą karštį dėlto kad insuliacija 
yra 6 šonuose (ne vientik 5). Tokie pagerinimai 
kaip tai automatiškos orkaitės kontrolės, “radiant 
broiling”, nauji “super-speed” virimui vienetai 
irgi yra maloniai priimami. Lygiai svarbu, jūs 
galite būti tikri, kad jūsų nauja elektrinė kros
nis pasiliks moderniška per daugelį metų.

See your 

electric
appliance dealer

v Commonwealth Edison
Public Service Company

® C. E. Co.
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12.
Andriaus tėvas, jau keletą naktų nemiegoda

mas, buvo galvojęs ir pergalvojęs, kaip parūpinti 
sūnui pinigų mokesčiui už mokslą.

O juk taip: greitai išmynę linus, pasivadino pa
dėti savo pusbrolį, Viktorą Rugajų, ir abu tris die
nas juos braukė, kad tik dulkės ir dūmai rūko iš 
jaujos. Abi rankos ir pečiai skaudėjo. Spaliai krito 
už apykaklės, į ausis ir akis. Iš burnos spjovė juodą. 
Skubino ir pasirūpino. Surišo šešius pundulius.

Tai buvo neįprasta — ji, kuri paprastai būdavo 
tokia linksma, visada saulėta nuotaika, jos akis tą 
dieną dengė kažkokie liūdni šešėliai. Tokiu pat liūd
nu žvilgsniu peržvelgė klasę ir jos akys sustojo ties 
Rugajaus akimis. Valandėlę jis žiūrėjo tiesiai, tada 
jo akys darėsi miglotos, pasisuko į šoną ir žiūrėjo 
pro langą į miestelio raudonuosius, mėlynuosius ir 
pilkuosius stogus, paskendusius lengvame rūke.

Tyla. Klasė šnibždėjosi.
— Na, ką mes šiandien veiksim — ji patylomis 

paklausė, tarsi sau kalbėdama.
Kitą kartą veik nesuvaldomai linksmai klasė 

tylėjo.

— Taip. Aš ištaisiau jūsų sąsiuvinius ...
Klasė tylėjo. Laukė. Mėlynų sąsiuvinių krūva 

gulėjo ant stalo.
— Rugajau, tavo sąsiuvinys pirmasis, — vienas 

šnibždėdamas pamojo galva jam.
— Ji girdėjo, pakėlė galvą, 
r— Rugajau ...
J iš atsistojo.
— Gali sėstis.
— Čia Rugajau yra tavo puikus rašinys. Sa

kau — puikus. Tai pirmutinis toks iš visų šiais me
tais parašytų. Turiningas mintimis ir sklandi kalba. 
Susidomėjus galima skaityti iki galo. Ji atspausdin
sime mokyklos žurnale. Tiktai toji antraštė tokia... 
tokia savotiška, žvaigždžių atspindys purvynė. Na 
taip — bet galima palikti ir tokią ...

Padavė Rugajui sąsiuvinį. Tylėjo valandėlę.
— Rugajau... Tu esi gabus, gal būt gabesnis 

negu kuris kitas, šiemet turi baigti mokyklą, bet 
pasakyk, kodėl elgiesi taip, kad kaikurie mokytojai 
negali baigti kalbėti apie tave kiekvieną dieną. Man 
apie tave galvojant, dažnai akys aprasoja. Ir iš to 
rkšinio aš daug ką suprantu ... Nors kaip ten be
būtų, turi žinoti savo vietą. Mokytojai lieka mokyto
jais ir auklėtiniai lieka auklėtiniais... šiemet pas
kutinieji metai. Turi išlaikyti, Rugajau... Aš su
prantu visa ... Padaryk man ir savo geriesiems 
draugams tą džiaugsmą. Turi išlaikyti. Juk tikrai 
turėsi eiti j universitetą.

Klasėje buvo tokia tyla, kad buvo girdėti kvė
pavimas. Rugajus tylėjo ir dar pasuko galvą ir žiū
rėjo pro langą į migloje skęstantį miestą.

— Po pamokų, Rugajau, ateik į mano butą. ŠJ 
tą turime pasikalbėti, — taip ji dar pasakė!

— Na, dabar į darbą!
Perskaitė visus sąsiuvinius. Po to mokėsi gra

matikos.
Linų parduoti į Salanus nevažiavo pats Andriaus 

tėvas, bet pasiuntė Viktorą Rugajų, nes jis visada vis
ką sugebėjo geriau padaryti. Ir išgerti mėgo pavyzdin
gai-

— Tik žiūrėk, nepragerk mano sunaus mokslapi- 
nigių! — taip jam išvažiuojant, Andriaus tėvas pri
grasino.

— Na, ar tu mane bepročiu laikai? jis sumurmėjo 
ir išvažiavo.

Tai buvo penktadienis. Apie aštuntą jis jau sto
vėjo su linais prie pirmojo linų priėmimo punkto, prie 
Kliavinio.

— Linai kaip sidabras. Pirmoji rūšis!
Taip linus girdamas, jis praskyrė pundulio vidų, 

nugluostė juos ir nulaižė liežuviu savo ruduosius ūsus, 
į linų priėmėją žiūrėdamas.

— Pusė ketvirtoji, pusė trečioji, — priėmėjas pa
sakė.

— Ką? — Viktoras Rugajus susuko kaip griaus-
i mas.

— Na, margi, nevienodos spalvos, — taip sakė 
priėmėjas.

— Ką? Linai margi? Tu pats greičiau margas ar 
margos tavo akys, jei nematai, kur turtas! Na, ar ant
roji ir trečioji nebus?

Priėmėjas nusišypsojo.
Piktas kaip žvėris, Rugajus Viktoras, didele jė

ga griebė ir metė linus atgal į vežimą ir pradėjo va
žiuoti, atgal žvalgydamasis.

— Jei norit, tad — trečioji — suriko paskui pri
ėmėjas.

. (Bus daugiau)

Z
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— Agnė Abišalienė, kuri prie, Dr. Otonas Vaitas pagal gali- Lieponis — skalbimo mašiną ir pa-
Wayne ir Enocorse !td. sėkmių- mybes reiškiasi ir visuomeninia- tefoną, F umįture Co„ Chicagoje,,
gai vena alines bizių, su savo me darbe. Išsiskiria tolerantm- chicagoje — karolius, Junonas,
dukra ir anūke buvo nuvyku- guniu, dėl ko visų žmonių yraChicagoje—lėkštęirkeletąsmul-
sios į Kanadą, Rocky Mountains, I gerbiamas ir gražiai traktuoja- kių dovanų, Semėnas, Chicagoje -

, , . • b : radijo anteną, Harper Canton Flo-pasigercti gražiomis Kanados mas. Linkima naujam gydyto- rista8, sav. Antoinette SVebber, ne

kai visuomenei, gausiai atsilankiu
siai į šią šventę ir savo aukomis I 
prisidėjusiai prie šios šventės pa-1 
sisekimo. Ačiū visiems!

Šventei Ruošti komitetas

pasidaro nusikaltėliais, ypač 
kiek čia turi įtakos blogi drau
gai.

PADftTI ŽMOGl'I NELAIMĖJ vo didžiuosius užmanymus, ner-
iuvo a D TZ t vuojasi, kad jais nepasitiki tau-LRKSA (Lietuvių Romos Ka- „ i • • • •o... tieciai ir neskiria pinigų jų pla

nams vykdyti, gi tuo tarpu pa-talikų Susivienijimas Ameriko
je) yra ta didžioji lietuvių ka- 
ritatyvinė organizacija, kuri pa
deda kiekvienam savo nariui ne
laimės atveju. Nevisi pakanka
mai žino apie šią organizaciją

tys nepasitiki arti šimtmečio gy
vuojančia tvirta ekonomine or
ganizacija! Tačiau tai yra ma
žos išimtys Daugumoj mūsų tau 
tiečiai apsigalvoja ir pasirenkabei jos finansinį stovį ir todėl ne LL, teisingą kelią, pasukdami j bepakankamai vertina jos patarna 

vimo reikšmę, šios organizaci
jos išduodamos gyvybių apdrau- 
dos yra lygiai tokios, kaip ir di
džiųjų kompanijų. Jeigu šian
dien LRKS turėtų grąžinti savo 
nariams indėlius, tai kiekvieną 
dolerį galėtų padengti $1.16, ar
ba 16 centų daugiau. Tai reiš
kia, kad organizacija finansiniai 
stovi labai tvirtai ir yra verta 
didesnio tautiečių pasitikėjimo. 
Todėl kiekvienam lietuviui pa
tartina savo gyvybę apdrausti 
tik lietuviškoje organizacijoje, 
nes tuo pačiu prisidedama prie

tuviškąsias 
zacijas.

apdraudos organi-

vietomis
— Bariu

roito “Tigers” lygos žvaigždė, 
šiuo metu dirba biznyje į jau ke
linti metai turi alaus, vyno ir 
degtines krautuvę. St. <l-kas

jui, suskubusiams taip greitai ir troite fikusą- gėlę, Rapolas Va-
MeCosk,, buvę-., Dėt ! "ražia imecli«lno» "Įtyje g* XitUetro"itfIC",MBėt V1

tinti, geriausio pasisekimo. Zubriokas, Detroite — laikrodį ir 
Vladas Pauža apyrankę. Be to, per Stasį Stapu- 

I lionį savo dovanas prisiuntė de- 
0 j troitiečiai: Radvilienė vyno butelį,

— Detroito Piliečių Klubo ge- barų savininkai; Baleišis, P. Kir-
gužinė įvyks šį“ sekmadienį klys, Kviklys ir Pakalniškis, J-^Y* c € I firma Poni ir 94 Str Rar
Beechnut Grove darže.

Iš kur berniukų nusikaltimai
Nervų Higienos institutas su

teikė $13,200 pašalpos Katalikų 
universitetui Washingtone, kad 
ištirtų kelius, kaip berniukai Į

PERK RAUSTAU
BALDUS 

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

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

DR. OTONAS VAITAS 
ATIDARĖ: GYD. KABINETU
Kiekvienam gydytojui, svetur 

baigusiam medicinos 'mokslus,
PADĖKA

rinas, Paul Bar ir 24 Str. Bar
| paaukojo po butelį degtinės. Taip 
I pat daug daiktų' suaukojo De-j 
i troito visuomenė, kurių neįmano- ! 
ma čia išvardinti. Reiškiame gilią ,

Neseniai prie lietuviškos para
pijos buvo renkamos aukos mi
rusio viengungio laidojimo išlai
doms apmokėti. Kiek žinoma, 
daugelis pasitiki fabriko ap- 
drauda, gi, netekę darbo, jos nu
stoja ir nelaimės atveju tenka 
kreiptis į geraširdžius. Tad ar
ne geriau iš anksto pasirūpinti Vaitas atidarė gydytojo kabine- 
savo likimu ir apsidrausti lietu- tą 5605 Michigan Avenue, kur 
viškoje apdraudos organizacijo
je? LRKSA Detroite jau turi 
keturias kuopas, kurios veikia

ALRKF Jaunimo Stovyklos Šven Į pa(jėką visiems aukojusiems ir mū 
nėra lengva įsikurti Amerikoje, tei Ruošti komitetas nuoširdžiai dė- sų talkininkams; A. Pesiui, A.
Privalu atlikti ligoninėse prakti- ,koja. visiems. prisidėjuaiems au-
. . ... ., .. ” . , ' komis, pinigais, maisto produktais,
ką ir išlaikyti atitinkamus egza- dovanų fantais ir talkininkavu- 
minus. Tačiau pasiryžimas ir
kruopštus darbas nugali visus 
sunkumus. Dėl to yra džiugu, 
kad lietuviai gydytojai savo ga
bumais ir darbštumu kaskart 
labiau įsitvirtina.

Detroite š. m. rugpjūčio 1 d. 
gabus ir energingas dr. Otonas

lietuviškų institucijų užlaikymo. P”e lietuviškųjų parapijų. 
LRKSA savo stambiomis pasko , Šiuo metu per visą rugpjūčio

pagal nurodytas valandas pri
iminėja sergančiuosius. Vieta su 
sisiekinlo atžvilgiu yra labai pa
togi, nes lengvai ir neklaidžiai

siems savo darbu. Bufetui aukojo:
Red Arrow Bottling Co. 100 dė

žių vaisvandenių; savininkai Šė
pų ta, Sakalas, ir Rukšėnas. Ace 
Packing House sav. A. Kratavi- 
čius — 100 svarų dešros, Galiūnas 
Market — 50 svarų dešrų, Aeme 
Pie Co. sav. Omčius — 300 pyra
gaičiu, Chamberlain Bakery sav. 
Vasiliauskienė — 30 kepalų duo
nos ir 200 pyragaičių, Helen Rau- 
by pagamino ir paaukojo 100 žmo
nių pietus, P. Balandienė — skanų 1 
tortą. Dovanas paaukojo; “Bar- į 
ney’ Cloth” Detroite — kostiumą, i 
broliai Braziai, Clevelande — kos-

Barakauskui, p. Sirtautienei, p. 
Bitlerienei, Mikaitei, Plečkaitytei, 
Bražėnui jr visiems, betkuo pri- 
sidėjusiems, o taip pat ir lįetuviš-

Vestuvių nuotraukos ir U 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

Duoną Ir įvairias skenlngae 
bulkutes kepajdoak

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. IJtuauica Avė. 

Tel. Cl.irfslile 4-0370

Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

lomis (po keliasdešimt tūkstan
čių dolerių) yra padėjęs kurtis 
lietuvaitėms seselėms kazimierie 
tems, pranciškietėms ir kt. Pa
galiau ir jaunimo stovyklai prie 
Manchester, Mich., kurioje det- 
roitiečiai praleidžia savaitgalius, 
o jaunimas vasaroja, yra pasko
linęs keliolika tūkstančių dole
rių. šios organizacijos istorijos 
puslapiuose rasite visą eilę dar
bų, kurie pasitarnavo lietuvybei 
Amerikoje išlaikyti ir pačiai Lie 
tuvai. Ir šiandien kiekvienas, ku 
ris save, savo vaikus arba arti
muosius jungia šion organizaci- 
jon, užsitikrina sau pagalbą ne
laimės atveju ir prisideda prie 
lietuviško ekonominio fronto 
tvirtinimo.

LRKSA, persiritęs per septy
niasdešimtuosius savo gyvavimo 
metus, yra reikalingas jauno lie
tuviško prieauglio. Klysta tas, 
kuris mano, kad jam ar jo vai-

mėnesį vyksta naujų narių va
jus. Stokite nariais. Pas jus 
gali kreiptis Rapolas Valatka, 
Petras Medonis, Vincas Bekam
pis, Jonas Zemnickas, Ona Va
latkienė, Matas Šimonis, Vladas 
Bublys arba ir kiti mūsų orga
nizatoriai. Informacijų prašy
kite patys pas paminėtus asme
nis. LRKSA yra turtingas, tik 
jam reikia didesnės šeimos, ku
rioje tamstos visi tilpsite.

TRUMPAI

— Šv. Antano par. gegužinė 
įvyks š. m. rugsėjo 22 d. Beech- 
Nut Grove darže. Dalyviams y- 
ra paskirtos dovanos nuo 25 iki 
100 dolėrių vertės. Dovanoms 
biletukus platina parapijos ko
mitetas.

— Į LRKSA nariais įstojo Ka
zys ir Rožė Ražauskai, Stasė Ja- 
nulevičienė ir Petras Želvys.

— Marija Sims, poetė ir žino

tiumą,, Great Lakęs Supply Co. 
. , . ... . . . , . ’ daržovėms pjaustyti mašinėlę, Fur-pasiękiama įvairiomis susisieki-1 niture Center, Chicagoje sav. J. 

mo priemonėmis. Pats kabinę- —----------------- ...
tas yra erdvus ir gražiai jreng 
tas.

Dr. Otonas Vaitas visus me
dicinos mokslus yra baigęs Vo 
kietijoje. Prieš vienerius metus 
vienas pirmųjų sėkmingai išlaikė 
egzaminus verstis gydytojo prak 
tika Michigano valstybėje. Jis, 
palyginamai nors dar jaunas, ta
čiau. suskubo jau įsigyti didesnį 
patyrimo gydyme. Jam teko il
gesnį laiką dirbti ligoninėse pas 
gerus vidaus ligi; specialistus ir 
industrinėje medicinoje. Jis pra 
dėjo savarankiškai ligonius pri
iminėti ir gydyti 'ligoninėse, dar 
neturėdamas savo nuosavo kabi 
neto. Tokiu būdu įsigijo dau
giau patyrimo ir praktikos. Sa
vo ligonius guldo Providence ir 
Dearborn Medinai Center ligo
ninėse, kurios yra avi ėstos ko
kybės

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVĄ

BE DAŽYMO

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 — interior 
decorator.’ — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldu, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTAT0M 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA 

CARR

Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus ( 
atgal į tamsią spalvą, beveik magiš
ku būdu. Vartojant kasdien per ( 
trumpų laikų palengva ir stebuk- ( 
tingai keičia žilus plaukus be jokio I 
staigaus dažymo. Turint sį nuostabų 1 
mišinį jums daugiau nebereikės “at- 
ruil\iį .senu" žilais plaukais, ir jūs iš- j 
vengsite varžymosi dėl dažytų plau
ku. kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU- 
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šių iškarpų į TRYSAN 
CO., D*'pt. 103. PEEKSK1LL, N. Y.
Jie jums pasius dvi bonkas, kainuo
jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs - sumokėsite paštininkui tik $:>, 
kuomet jums pristatys. Uia jums su
taupoma š 1. ir tai dar ne viskas. Jei, 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, I 
neįeisite rezultatais pilnai patenkinti, Į
galėsite grųžinti antrų bonkų ir pini- i Apkainavimą ir Prekių

MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Pres.
3039 So, Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

kui ekonominę ateitį užtikrinsima Detroito veikėja, šiuo metu
svetimieji. Yra tokių naivių žmo dirba Joy Garden Market__sa-
nių, kurie sugalvoja didelius pla vo įsigytoje maisto produktų 
nūs ir, norėdami įgyvendinti sa- krautuvėje, 18434 Joy Rd.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAIa* ssr tAr "A" ma sar sar saa sat sa» saa U/ «aa oa* ■ a • -a • • «» VV ssr s J

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.(1% bl. , vak. nuo Holy Redeemer)

narys United Northwestern 
Reaity Association 
šaukite telefonais 

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

GUSTAFSON REALTY CO.
13000 Schoolcraft kamp. SorrentoPriėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 

vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečlad. 
uždaryta.

Tei kabin.: VInevvood 2-0229 
namu: LUzom 4-8961

Jeigu norite pirkti aria parduoti 
namuB, sklypus. Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
sies ’

ELSEA REALTY AND
IN VESTMENT CO.
6217 W. Fort St 

atstovą
VLADA BARAUSKU

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

Si imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nauia savo klijentams.__________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 W«t Grand Boulevard

cor Shady Lane Detroit 16. Michig&i,
Namų telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-61BB 

GENERAL OONTRACTOR 
Atlieka įvalrbia at&tyboa, patatay 

mo Ir pertaisymo darbu, — atallntn 
kyatto cemento, mūrijimo, elektroa 
plumblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kam bertų bei butų Įrengimą* 
oaetoffftap Ir skiepuose.

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

5605 Michigan Avė.
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ii penkt. 10—12, 
2—5, 8-—8. Antradlen. 10—12, 2—R. 
šefttad. 1—B.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
Algirdą na k a
J. L. Sulllvan Reaity atstovą 

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

namų — WE 3-3192

0<><><><XX><><X><X><X>0<XXKXKXXXK><>‘

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ 8PECIALTSTAS

5705 W. Vemor Hwy„ Detroit », 
Mleh. Tel. VInewood 1-2788

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 į užjūrį vaistus. 
Vaistinė veikia virš 50 metų. 
■^^^^<XXHXKXXXX><XKXX><><>O<><>CM3

SIUNTIMUI Į LIETUVA
100% vilnonės ir gabardino me

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

810 Michigan Avė. & 3rd St. 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

Skaitykite '‘Dranga”!

VASAROTOJAMS

“NIDOS” vasarvietėje prie Tz»b- 
dcll ežero priimami vasarotojai — 
su maistu ir be. Galima atvykti ir 
traukiniu. Kreiptis raštu: “Nida“, 
Linden, Mich. Kodaičiai, arba tel. 
Linden 4-2448.

Klausykite
UTHUANIAN MELODIES

Knn Arhor WPAG - 1050 Irti. 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjau - RALPH VALATKA 

15756 Lmure — Detroit 27,
Michigan

J 
(Su

j gai (pilna suma) bus jums grųžinti. į 
(1 ’atikrinkite, kąd jūsų vardas ir adre- | 
sus yra aiškiai Aižrašyti spausdintom 
raidėm antrojeęjiusejė voko, tada bū
sit.- tikti. kiufČNtiyrnA' gausit! be 
jokio delsimo.)

Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo
8 va!, ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

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

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

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

SBBBm'OTiBBSBasrasss

’R TAUPYK
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.

Į
Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 

taisyti.
kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL —

sutaupysi p.nigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.1
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 
piety. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Štandard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

a. OF CHICAGO .
yjSHW«S»r*»kANI> LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO • 

ARCHER-AVĖ., CHICAGO 32 
fUHiniSRm V|IIIIH|k«£».'« < Archer Ave' Sacromenlo)

RHONE. Vlrginia 7-1141
-r'-.

|Aes 

moka®“1 

pjvidetA

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BE NDROVt

4038 Archer Aveoue t«i. la3-čzi» 
AUGUST SALDUKAS Prazldarto

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

%

N.

3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 
Telefonas — FRontier 6 1882

■ -------------------r

JONAS GRADINSKflS
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2612 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

grane savings 'T”"*"
4555 VVEST 47tb STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkiewicx, prez.; L. R. Pletklewlei, sek r. Ir advokatai
Mokam, aiikštue dlvldendiut HelCUme ėekl.m. ParrtiMMlame Ir perkame 

raištybės hnnue l'anpyUdama |mtarna%Intai Bemokamai.

I'ratlėki te taupyti atlriary.laml ■sąskaitą Mandien. Apdrausta Iki 810,000

Darbo valandos: pirmad. ir ketvir’ad nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
antr. ir penk. 0 Iki 6; treč uždaryta, o AeBt nuo 0 Iki vidurdienio.

Perskaitę dienr. “Ilraiigf, (įmikite jį kitiems 

Pasinaudokite "Draiijio" Classified skyriumi.
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25 DARBO IR AUKOS METAI
Kai kadaise kun. kleb. Jonas 

Vaitekūnas, tada dar šešiolikine 
tis jaunuolis, pasitraukęs Iš tė
vynės dėl užtrenktų jam mokyk
lon durų po jo pasipriešinimo 
mokytojui, atsisakiusiam dėsty
ti lietuvių kalbą mokykloje, pa
siekė Amerikos krantus ir pro 
šią mažutę Rhode Island valsty
bę vyko į Maine pelnytis kasdie
ninės duonos, nė nepagalvojo, 
'kad didžioji jo gyvenimo dalis i 
•bus. paaukota Providenco lietu
viams.

Karštai ten Lewistone ėmėsi 
jis fizinio ir visuomeninio darbo, 
bet neilgam. Už metų kitų — jis 
.jau Hartforde. Čia 1916 m. rug
sėjo 27 d. jis ir vėl laimingas, 
įžengęs La Salette tėvų veda- 
mon mokyklon tęsti mokslo. A- 
tostogų metu mokydamas New- 
arke lietuvių vaikus, kaip pa-, 
maldus moksleivis, atkreipė į sa 
ve lietuvių dėmesį; geraširdžiai 
sudarė lėšas ir 1923 m. lapkri
čio mėn. — jis jau Gregorianu- 
mo universiteto filosofijos stu
dentas Romoje, o 1927 m. spa
lio mėn. persikėlė teologijos stu 
dijoms į Franz Joseph jėzuitų ve 
damą universitetą Innsbrucke, 
Austrijoje. 1930 m. balandžio 
6 d., baigęs šį universitetą, pri
ėmė kunigystės šventinimus. Po 
to tuojau iškeliavo Šventojon 
Žemėn ir Jeruzalėje aukojo pir
mas šv. mišias.

Bet jis — Panevėžio vyskupi
jos kunigas ir jo pirmieji jau
natviško entuziazmo darbo me
tai paaukoti Panevėžy šv. Pet- 
To ir Povilo parapijoje. Čia jis 
pasižymi, kaip jaunimo organi- 

’.zatorius, spaudos platintojas 
(tik vienais metais išplatinęs 
daugiau 800 “Mūsų Laikraščio” 
metinių prenumeratų), drąsus 

įkykloje tarti atvirą tiesos žo- 
dėl ko ne savo noru antrą

aykį turėjo apleisti tėvynę.
t Po trumpo keleto mėnesių 

tabtelėjimo Marianapolyje, mi
rus kun. L. Kavaliauskui, 1932 
m. rugpjūčio mėn. jis vyskupo 
kviečiamas priimti Providence 
jŠv. Kazimiero parapijos klebono 
pareigas.
: Providence parapija — viena 
jaunesniųjų. Tuo laiku ji turėjo 
įtik nedidelę bažnytėlę ir klebo
niją. Buvo tai depresijos metai. 
Parapiečiai — ne iš turtingųjų. 
Tačiau naujasis klebonas nieko 
nedelsdamas pradėjo organizuoti 
bažnyčios statybos fondą. Neį
tikėtinai greitai iškilo bažnyčios 
sienos greitai buvo įrengta ir 
1935 m. spalio 13 d. vysk. Fran
cis Keough ją pašventino.

Bet čia dar nesustota. Tuoj 
kun. J. Vaitekūnas imasi naujo 
darbo — parapinės mokyklos 
statybos. 1937 m. balandžio 11 
d. mokykla jau pašventinama ir 
1938 m. mokykla atidaroma su 
23 vaikais, o dabar joje moko
si daugiau 100. Mokykloje dirb
ti pakviečiamos seselės kazimie- 
Hetės, kurios sėkmingai tebedir 
ba ligšiol. Šiemet mokyklą bai
gė 13 mokinių.

Prie naujosios bažnyčios įsi
gytas puikus namas klebonijai, o 
buvusioj klebonijoj apgyvendin
tos mokykloje dirbančios sese
rys. Parapijai taip pat įsigytas 
ir išnuomojamas didelis gyve
namasis namas.

Visos svarbiosios bažnyčios 
ir mokyklos statybos atliktos 
pačiu pigiausiu laiku.- Jei šian
dien tas pačias statybas parapi
jai tektų atlikti, tai kaštuotų 
keturis ar penkis sykius bran
giau negu tada. Nors tas sta
tybas vykdant buvo pasidaryta 
ir skolų, bet jos visos šiandien 
yra išmokėtos. O visa tai pada
ryta dideliu kun. Jono Vaitekū
no sumanumu ir ryžtingu darbu.

, Parapijoje veikia Mokyklos 
Moterų Gildą, Šv. Onos Drau
gija, Katalikų Klubas, Lietuvos 
gyčiai ir ypač parapija gali pa
sididžiuoti Jono Beinorio veda
mais net trimis chorais — bend
ru parapijos choru, Mokyklos 
Moterų Gildos ir mokyklos vai
kų choru. Chorai ypač sušilau-' 
kia didelio kun. J. Vaitekūno 
dėmesio ir globos.

Kun. J. Vaitekūnas nesiribojo 
tik parapine veikla. Jis — uolus 
lietuviškų suvažiavimų dalyvis, 
aktyvus darbuotojas ir garbės 
narys Lietuvos Vyčių organizaci 
joje, dvasios vadas ALRKF N. 
Anglijos apskrity, darbštus Lie
tuvių R. K. Kunigų Vienybėje 
ir kitose religinėse bei visuome
ninėse organizacijose. Jis pade
da lietuviams pranciškonams įsi
kurti Ma;ne, jis didelis tėvų ma
rijonų bičiulis ir rėmėjas, jam 
dėkingos už paramą Šv. Kazi
miero Kongregacijos seserys, Ma 
rijos Nekalto Prasidėjimo sese
rys ir kiti vienuolynai.

Tad Providence Šv. Kazimie
ro parapija dideliu dėkingumu 
prisimena sėkmingą kun. J. Vai
tekūno darbuotę per 25 metus 
ir rudeniop ruošiasi iškilmingai 
šią sukaktį paminėti, o sukaktu
vininkui linki sveikatos ir Dieve 
palaimos jo darbams. Ilgiausių 
metų! K. V. M.

Raupsuotieji Fatimoje
Net 500 ligonių, sergančių 

raupsais, ’ydimi mediciniško 
personalo ir sav. namiškių, ap
lankė Fatimos šventovę.

fOOOOOOOOOOOOOOTOOOOOOOOOOO

RADIJUKAS = 
— LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą. La
bai ekonomiški; ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite įsitikinti J šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
Ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
Ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. BonkutS kainuoja tik 
*1.00 Jūsų apj linkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 8. Mlchtgan 
48rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. «9th
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6553 S. Kedzie 

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

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargia, 2425 W. Marųuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

TCLCVISIOn
Csales - servlce)

Sav. Ini. A. SIMCNAS 
3321 8. Halsted — OUffslde 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.
Ir ketvirtadieniais 9—9

oooooooooooooooooooooooooo—- ——

TKRF.RAAAI RANKA?

k
 Rašomoji mašinėle rašo gražiau, 
eičiau, Iki 10 egz. iš kart! I val
iusi modeliai nuo $69.95 Ir augš- 
člau. Pigu, nes tarnauja visų gyveni

mų. Mokėsite tik po $5.00 kas m8- 
*eaĮ. Pristatoma j bet kurj pašaullf 
Kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1*83 Itrrmd Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

KANADOJE

Toronto, Ont.
Vėl ‘‘Vytiečių Dienos”

“Vytiečių Dienos” — tai Lietu 
vių Sporto Klubo “Vytis” To
ronte žinių biuletenis, leidžia
mas kiekvieną mėnesį .redaguo
jamas A. Banelio, mašinėle per
rašomas E. Žėkaitės. Biuletenio 
spausdinama 200 egz. ir jis ski
riamas klubo reikalams. Adr.:
230 Salon Avė., Toronto, Ont.,
Canada.

Apie šį simpatišką sportinin
kų leidiniuką jau esu rašęs 
“Drauge” aną mėnesį, tačiau 
neiškenčiu žodžio-kito netaręs ir 
šiam numeriui pasirodžius.

“Vytiečių Dienos?, be abejo
nės, tai leidinys, nepretenduo
jąs į jokias augštumas, tačiau 
atliekąs nepaprastai svarbią mi
siją išeivijos lietuvių sportinin
kų tarpe. Jis nepasižymi nei sa
vo puošnumu, nei spausdinimo 
technikos prašmatnybėmis. Tai 
lapelis, abipusiai spausdintas ro 
tatoriumi, viršuje papuoštas šū
kiu "Sveikame kūne — sveika 
siela!”, tačiau talpinąs savyje 
gana gražios sportinės medžia
gos, kuri gana įdomi pasiskai
tyti ir junuoliui, degančiam ^por 
tinę dvasia, ir senoliui — besid 
minančiam mūsiškio išeivijos 
jaunimo gražiomis pastangomis.

Šiame numeryje, pažymėtam 
Nr. 3, š. m. liepos 25 d. data, 
talpinamos štai tokios sporti
nės žinios.

Vedamojo pareigas einančia
me žodyje, tarp kita ko, redak
torius dėl sporto šitaip pasisa
ko: “Be abejo, nevienam iš mū
sų kartais darosi neaišku, kodėl
sporto aikštėse atliekant__
kaus ir įtempto darbo reikalau- į reikšm? sportininkams ir ben- 
jančias pratybas bei rungty- ^ra* jaunimui.( 
nes ? Ar gi vientik raumenų la- Po to paduodamos žinios apie 
vinimui? Sveikatos užgrūdini-1 “Vyties” športo klubo veiklą,

IŠLAVINTA DRAMBLIUKAS

Vokietijoje, Frankfurto mieste, 
viename naktiniame klube šis dram 1 
bliukas Monu svečiam duoda pa
rūkyti cigaretę, kurį jis pats pa
traukia. Monus taip pat groja lū-

, besivystančią įvairiose sportinė - spausdinimą ano mėnesinio biu- 
se šakose, nurodant jų treniruo- letenio apžvalgos ir padėka šitų
tės laiką ir vietą, o tąip kitus 
sportinius laimėjimus — bendrai 
lietuvių sportininkų pravesimus 
arba pravestus.

Kaip ir kiekvienam “Vytiečių

NUO U2SISENCJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų utslsenėjuslos žalidos 
niežėjimų ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mų tr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimų* ilgos vadinamos P8ORIA- 
flTS Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyžlmų 
tarppirščtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllsloa odos dedtr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolė nno Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
nt., 11.16. Ir $8.60.
Pirkite valstlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwsukee. Wtsc . Ga 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
chlgan arba rašyki 
»»• I r atsiųskite Mo- 
oey order j

Akmenys iš okeano
pačių žodžių autoriui už vytie- Mie, K™' JaP°»1j°a 
čių darbų įvertinimą ir padėsi-' f,yvent0Jal "utare„ P8818^ 
nim, tolimesniam darbui ; Marijos šventovę. Ilgai jiežkoję

Gyvuokite ir dirbkite toliau ‘“kam, akmenų, rado juos ne- 
pertoliausiai okeano dugne. Jie 
pasirūpino laivą, reikiamas ly
nas ir nutarė iš okeano ištrauk
ti reikiamą kiekį savo švento
vei. Su jais darbuojasi Mary- 

gas kuo galėdami. Pr. Alšėnas knoll misionieriai.

su tokiu pat pasišventimu spor-
Dienų” numeryje yra skyrelis tiniuose baruose, nes tas Jūsų 

darbas gelbsti kelti lietuvių ir 
Lietuvos vardą svetur, o mes 
paremsime Jūsų gražias pastan-

apie ryškiausius vietos klubo 
sportininkų veidus. Šiuo kartu 
paminima Sofija Kasperavičiū- 
tė, viena iš labiausiai besireiš
kiančių vytiečių tarpe sporti
ninkė.

S. Kasperavičiūtė yra “Vy
ties” klubo valdybos narė ir pa
rengimų komisijos vadovė. La
bai charakteringai redakcija ap
rašo tos sportininkės sportinės 
“karjeros” pradžią, kurios čia 
neiškenčiu nepaminėjęs: “Jau 
savoj gimtojo Rokiškio bažny
čioj, krikšto metu, energingai 
darydama muzikinę mankštą, 
pradėjo sportuoti”...

Tenai pat paminima ir sporto 
entuziastė Vida Balsytė, kuri, 
jau,turėdama titulą kaip “Miss 
Lithuanian Vytis”, dalyvavusi 
tarptautiniame sportinių klubų 
pašvenčiamos ištisos valandos 
atstovių pasirodyme .labdarin-pine armonika, pagroja statinių, — , , ,.

vargonais ir su uodega padaužo j Sam Progresą klubui paremti, 
būgną. (INS) dalyvauja^ apie 3,000 žiūrovų,

iš 12 atskirų klubų, buvo iš
rinkta pirmąja ir apvainikuota 
kaip “Miss Progress Club”. Šios 
rūšies karalaitė dargi gavo $50 
premiją.

Toliau — vytiečių savybės ir 
asmeniško gyvenimo truputis ži
nučių, padėka “Draugui” už at-

mui ar laimėjimų siekimui ? Juk, 
sakysime, toks kamuolio spar- 
lymas į tarp dviejų stulpų esan 
tį tarpą, ką mes vadiname fut
bolo žaidimu, iš šalies žiūrint, 
atrodo juokingu ir betiksliu lai
ko eikvojimu. Tas viskas galėtų 
būti nemalonia tiesa, jeigu spor 
tavimo nematuotume kitų — 
daug augštesnių — tikslų mas
tu”...

Šiame, gana logiškame, žody- 
sun- redakt°rius apibūdina sporto

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.f Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St..

LOAN ASSN.

Chicago 8, III.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8t RADIO, INC
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Jau laikas užeiti į. •.
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMAK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

DIDEUUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M

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

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy SU Chicago 34. III,

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (S LOVA K) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iŠ visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

' Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus orkestras šokiams ir bus nuolatinė progra
ma, kuri paįvairins dienos įvykius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.

Autobusų tvarkraštis:
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos pasapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12; 01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11; 00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI
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RINKIMAI, KURIUOS VISI “LAIMĖJO
POV. MASTIS. Buenos Alrra

Š. m. liepos mčn. 28 d. Ar- laimėti, tad verčiau balsuos už 
įgentina rinko atstovus j konsti- radikalus (liaudies) ir tuo su- 
tucinį seimą. i trukdys galimą Frondizio lai-

Savo kandidatus išstatė virš [ j^m4-
20 partijų. Tradicinės ir stip
riausios Argentinos partijos — 
radikalų ir konservatorių — 
prieš rinkimus susiskaldę į gru 
peš. Radikalai oo ilgų derybų 
sudarė dvi atskiras partijas: 
radikalai — liaudies (už kons
titucijos reformą) ir radikalai, 
remiantieji Frondizio kandida
tūrą į prezidentus (už preziden

Tad rinkimų rezultatų buvo 
laukiama su nepaprastu įtem
pimu. Ir, galima sakyti, jie nu
stebino visus. Balsų surinko 
(imant apvaliais skaičiais): ra
dikalai (liaudies) — 2,100 t. 
(74—78 ats.); radikalai—Fron 
dizio — 1,700 t. (74—76 ats.); 
socialistai — 520 t. (10 — 13 
atst); kr. dem. — 430 t. (9 —

eis lemiama kova; komunistai 
— laimėjo mūsų programa . ..

Rinkimai, kuriais visi paten
kinti, visi “laimėjo” ...

Tikrumoje, absoliučios daugu 
mos niekas negavo, tačiau iš 
pravestų atstovų skaičiaus ma
tosi, kad konstitucijos reforma 
bus daroma katalikams palan
koj dvasioj.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas IPOLITAS ZOLUM- 

SKIS, .kilęs iš Girielės. Prašome 
atsiliepti arba apie jj pranešti šiuo 
adresu. Kazys Juška, 3942 Risdon 
St., Detroit 16, Michigan.

Greitas palengvinimas nuo

MAIAlAi.MML IK NUO BRONCHU

ŠIENLIGĖS

(IASSINO UI) HUF WANTED AI) S
REAL ESTATK SEAL ESTATE HELP WANTED — MEN '

to ir seimo rinkimus pagal 1853111 ats.); ir t.t. Kiti pravedė po 
b. konstituciją). Konservatorių nuo 1 ligi 8 atst. (komunistai 
vadovybė nutarė rinkimuose ne —2 ats.). Baltų balsų — 2,000, 
dalyvauti, tačiau kelios konser- 000.
vatorių grupės kandidatus iš- Komunistai nepopularūs 
statė. Marksistų dalyvavo 3 įjž radikalus (liaudies) bal- 
partijos: socialistai, komunis-; savo daug katalikų, ir dalis tų 
tai ir dem. progresistai. Tačiau I balsų — reikia tikėtis — sekan-

Prašau atsiliepti ANTANĄ JO
NAITĮ, s. Jurgio. Jieško Petras 
Skačkauskas gyvenąs Sibire. Dėl 
adreso kreiptis: 10326 Kipling St., 
Westchester Iii. Tel. Flllmore 5- 
2465.

Jieškoma STASE ANUSKYTE, 
prieš karą gyvenusi Kaune ir dir
busi pas Dr. A. Gylį Atsiliepti: 
P. O Box 37, Canmtillo, Teitas.

daugiausia susidomėjimo iššau 
kė pirmą kartą su savo kandi-

čiuose rinkimuose pereis krikš. 
demokratams. Frondizio surink-

datais į politinę areną išėję krik tų balsų apie 40% sudaro pe
ščionys demokratai. Vieni žiū
rėjo su ironija — pykčiu, kiti

ronistaiį kurie lengvai gali at
kristi. Socialistai B. Aires mies-

pranašavo nepaprastą pasiseki- te beveik visuomet pirmaudavo,
mą.

Gyva ir smarki agitacija 
Priešrinkiminė agitacija buvo

labai gyva, laisvai varoma mi
tinguose, spaudoje ir per radi
ją. Valdžia politikams davė pil
ną laisvę ir visokias lengvatas, 
sau pasilaikydama tik pasyvaus 
stebėtojo ir tvarkos saugotojo

bet šį kartą atsistojo trecion 
vieton, o provincijose surinko 
tik nežymų balsi) skaičių. Ko
munistai pasirodė visai nepopu
larūs, nors propagandai nesi
gailėjo (Maskvos) pinigų.

Kr .dem. viltys 
Krikšč. dem. pralenkė visas

viltis, atsistodami ketvirton vie-
rolę. Buvo gausu partijų vieni j ton, greta didžiųjų Argentinos 
kitiems metamų kaltinimų, “ste! partijų. Ir tai duoda vilčių, kad 
buklingų receptų” Argentinai iš, ateinančiuose vasario mėn. rin- 
vesti iš ekonominių sunkumų,' kimuose lengvai gali surinkti 
pagrįstų ir dar daugiau nepa-!apie 1,000,000 balsų ir atsistoti 
įgristų kaltinimų provizorinei , antron vieton.
vyriausybei ir suktų vyliojimų ' Daug kalbų sukelia baltieji 
peronistų balsams laimėti (pe-[balsai: Frondizi juos.skiria sau, 
ronistų partija uždaryta, ir jų | peronistai — sau. Gal teisin- 
šalininkai gavo nurodymų mesti giausia bus 50% jų skirti kon-
balsus balsus). Šioj srity savo 
demagoginėmis kalbomis “re
kordą sumušė” Frondizi, labai 
palinkęs į kairę — marksizmą. 

Vyskupų halsas
“Šaltu dušu” agitacijai buvo 

vyskupų paskelbti nurodymai 
katalikams, kur orientuotis ren
kantis partijas. Dalis partijų 
tuoj aiškinosi, kad jų progra
mos nesipriešina tiems nurody
mams, bandė ir Frondizi aiškin
tis, kad sutinka su jais, nors jo 
partijos žmonės tuoj užprotes
tavo, o socialistai paskelbė, kad 
“jie esą laicistai, bet tikį į Die
vą .. .

Katalikų tarpe girdėjosi bal
sų, kad partijos su krikščioniš
komis programomis (krikšč. 
dem., federalinė unija, krikš.

servatoriams ir kitoms smul
kioms partijoms, kurios neda
lyvavo rinkimuose, 10% — vi
suomet jų būdavo, ir tik liku
sieji gali būti oeronistų. Taip, 
kad peronistai (tarp “baltų” ii 
“frondizininkų”) būtų surinkę 
apie 1,600,000 balsų. Jei tas ap
skaičiavimas teisingas, jų parti 
ja stovėtų antroj vietoj (15% 
visų bal.).

Įdomu buvo po rinkimų var
tyti Argentinos spaudą: Fron
dizi tvirtina, kad dauguma pa
sisakė už jį ,ir jis kovos su ma
žumomis už tautos gerovę; pe
ronistai — tauta eina su mu
mis ,ir mums turi atiduoti val
džią; socialistai — Argentina pa 
sisakė už socializmą, dabar be
liko dvi partijos: jų ir radikalų,

Šeima ir giminės iš Lietuvos jieš 
ko JURGIO BLAŽAICIO, apie 60- 1 
65 m. amž., gyvenusio Maldėnų 
'km., Alvito vals. Jieškomasis, 1944 
m. rudenį vokiečių fbrnto dalinių 
buvo išvarytas iš savo namų ir at
skirtas nuo šeimos. Asmenys ži
nantieji ką nors apie jį ar jo li
kimą prašomi pranešti šiuo adre
su. V. Kačinskas, 1433 N. Hjoyne 
Avė., Chicago 22, III.
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MAY MOTORS
Autorizuotas OIJ>S. pardavėjas

7406 S. HALSTED
Turime daug- gerų, vieno savi

ninko vartotų automobilių. Visi 
mūsų automobiliai yra fabriko per
tvarkyti ir turi mūsų žinomą 
“warranty”. Pasinaudokite proga da
bar. Jei jieškote geros kokybės vai - 1 
toto automobilio, atvykite pas mus ir 
vienas iš mūsų mandagių pardavėjų 
pavažinės — pademonstruos. Turime 
pilną finansavimo bei apdraudimų 
patarnavimą čia pat vietoje. Nereikia 
laukti. Virš 30 metų “Franchised 
Olds” dylerls.
’56 Ford Ran. Wag................$1,695
’55 Olds. *98’ 4-Dr............... $1,595
’55 Olds. ‘88’ 2-Dr..................$1,495
’55 Rambler Cr. Cty.......... $1,495
’53 Olds. ‘98’ Hol................ $ 995
’52 Cad. Spe......................... $ 995
’53 Olds. *98’ 4-Dr............... $ 595
’50 Buick Spec..................... $ 195
’5C Ford 2-D,r........................ $ 125

Šiokiadieniais atdara iki 9-tos 
valandos vakaro.

G. M. A. C. TERMS
VINCENNES 6-3121
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AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBE

dem. unija) neturi galimybės I ir tarp tų dviejų partijų dabar

SELF
« SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202

August-Rugpįūčio 15. 16, 17 d. d.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina 
tik 60 centų. ♦

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gu knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

ŠOU) AT
ALI DRUG STORES

S*id Štampą or Coin
t<w TRIAL SIH lOffor it 

IUYSMAC0.
333 N. Michigan Avė., Chicago 1 Illinois

KKAL ESTATK 'j

MŪRINIS 4 BUTŲ NAMAS. 4- 
4-2-2 kamb. Arti 26th ir Kedzie 
Karštu vandeniu apšild. $12,9000; 
įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739 
W, 261 h St. LAwndale 1-7038,

WORTH, ILLINOIS
Brick raneh, owner transforryd. 

Year old, 3 bedrooms, large living 
room, tile bath, moilern kitehen witli 
eating area. Gas heat. alutninum 
storms & screens. Full dry basement. 
l’rice $10,900.

Call Julien at Cedarcrest 3-7(170
WILLIAM C. GROEBE & C0., 

REALTORS
12211 S. Harlem Avė.

SAVININKAS, Marąuette Parke, 
parduoda 5 kamb. mūrinį bungalotv, 
2 mieg.' kamb. Namas pilnai apsta
tytas moderniškais baldais. Gazu ap
šildomas. Uždaras porčius. Poilsio 
kamb. rūsy. PRospect (I-42S9.

Med. I u. 5 k., II ». 2 aut. gar.8 15,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.$22.(MM). 
■Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva $11,000 
Tuvemu ir 2 kum. uėpuk. Ui 0,500. 
Mūr. 2 imi 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2130 W. 00 St.___________ HE. 4-8202

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skiepas, ga

ražas, 80 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 30 ir Francisco apyl. Kaina 
$19.900.

Mūr. 2 po 4. 27 p. sklypas, pečiais 
šild., gera vieta Kaina $19,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 knib. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptveUas ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37.000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Uaflin apylinkė

je. Ne toi Marąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas įmokėjimas. Proga.

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

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NOHJTE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

KOPRYCH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzie Avė. VAlbrook 5-321*
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

000000000000<XX>0<X>00<XXXXXK

MISCELLANEOUS

CKKXX>O<XXX><H>OOfX><-Ar' n o rvp-
P L U M B I N G

Licensed bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
-Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
YVAlbrook 5-3451

S IL D Y M A S
A. Stančianąkas inatoliuojn vi

sų geriausių Amerikos firmų gazr 
ir alyva kūrenamus pečius fur 
naces). visų dydžių oro vėsintu
vus (Air x>nditinners) ir atlieka 
visus skardos darbus
1546 S. 491h Couri, Cicero
Tel. OLympir 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai vakaro 

OLympir 2-6752

LIET APDKAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa Automobi 

lių finansavimas Notariatas Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami ipdraudas kitur
pasiteiraukite paš inus

JONAS KIRVAITIS
\VAIbrook .*>-507)

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
H1OH S. Ashlantl Avė. (liicago Htt, II).

VIKTORO K O HCOS 
Uetuvlšlc. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5769 8 WF.STERN AVĖ. PR 8-9633

PROGOS — OPPORTUNITIES

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

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

PneČ pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir aemadj

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, aki. $7 p. — nebrangiai.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., aklyp. 
31' pėdų, garašas. $29,000.

Mi ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffalde 4-7450; Ros. 

YArds 7-SMC

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai’ Įrengta pastogė (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite ŠĮ namą.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę Ir mes mielai patarnau- 
■ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulttkl St.

Telef. LUdIow 6-6900

SERVICEMEN
Steady work. Expd. in stoker-oil 
burner repairs and heating instal- 
lation.

CHICAGO
AUTOMATIC HEATING CO.

50IK S. Wentwortli 
HCtterfleld M-HH55

AUTOMOTIVE MACHINISTS
AGE 25—40

Experienced in boring cylinders. 
Fitting pins, aligning rods, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Triangle Engine Rebuilders
4416 W. Roosevelt Rd. NE 8-3*212

FULL OR PART TIME 
SHOE SALESMKN 

Experienced or will train 
Excellent benefits 

R. & S. SHOE STORE 
RELIANCE 5-5888 

Scottsdale Shoping Center

/ VYRAI IR MOTERYS 

RElk ALIN G I
PADĖJĖJAI VIRTUVĖJE

Patyrimas nebūtinas. Dirbti 5 nak
tis savaitėj nuo 5 v.v. iki 2 v. r. 
Priejuostės duodamos ir nemoka
mai išskalbiamos. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai.
SANTUCCI’S RESTAURANT

6211 S. CICERO AVĖ.
Tel. POrtfiimcvith 7-9736

HELP WANTED — FEMALE

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3-29
HENNESSY THREE STAR COGNAC., Fifth $5.09

ORAIN A1AJOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth J.|39

KIJAFA WINE . Fifth $fl.69

IMPORTED CANADIAN WHISKEY Fifth $438

IMPORTED PINEAPPLE OR CREAM OF
BANANA LIQUEUR Fifth $4.88

OLD STYLE LAGER BEER
Case of 24 — 8 oz. hottleb Citse $2.59

Tėvai, Įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
Uiustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.26. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4546 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

PARDUODAMAS NAMAS III MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekinad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

NEBRANGIAI. Taverna ir valgyk
la, su namais. Ant kampinio 30x125 
pėdų sklypo. Taverna ir 8 k. butas 
su rūsiu, karštu vand. apšild., alr 
condition ir mūro namas su 5 auto. 
garažu 1-me augšte ir 8 modern. 
mieg. k. 2-me augšte, “f.-air” apšild. 
ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų 
iš tavernos virš $60,000. iš garažų 
$1,008, iš “rooming houze” $4,176. 
Tuojau nori parduoti, $46,000, arba 
už geriausią pasiūlymą. Ray Langei), 
HEImont 5-1311.

Sikplhkitps hraiijįe’
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Lietuvių tratos trarimuUoa asmeny- patarimų, paraginimų ir paaiškini 

ArkivyMk. Jurgio

TU VHnlnJVi. žvilgsnis Į Arklvyo- 
‘ kupo kančias perneštas senoje Lin-

Matnlalčlo- , formoje.
MitulerlčU™

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

BUDWEISER, SCHLITZ, MII.I.ER, HAMMS
or PABST, Case of 21 12 o®, bottles $3.49

I. I trąšai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 

I Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Ižvel- 
1 girnas bei visiškas pasiaukojimas 
, tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

l'linlIlIlhiltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlIUIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIinillMIIIHIIIUIIUUlUltHnttHIIIMUIMMMHial

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

NORVILĄ
REAL ĮSTATU SALES 

26110 W. 50tli St. Tel. PRospect 8-5454
. .... .

Illinois resort li<|uidation sale 
PAEŽERIO SKLYPAI

50 pėdų "frontage 39 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; mo
kestis $10 į mėn. Skambinti

SOuth Shore 8-2023 

15 AKRŲ'
Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 

su modernišku 5 kamb. raneh namu 
ir kitais ūkio pastatais. $38,900. Sa
vininkas sutinka parduoti 5 akrus su 
namais už $32,000, arba tik 10 akrų 
žemės už $8,000. Nepraleiskite pro
gos įsigyti šią vertingą nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $10,500
5 kamb. patogus mūr. bungalotv. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marąuėtte Parko. Volodkevičius. 

.MEDINIS 2 AUKŠTU
4—3—6 kamb. Gazo krosnys. Pla

tus Sklypas, garažas. Brighton Parke. 
$20,000. A. Sirutis. ,

M C lt. 0 KAMB. REZIDENCIJA
Vienas blokas nUo Marųuette Par

ko. šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. 
Apsauga nuo potvynio. Tik $19,000. 
A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
vu< o-l,.r„n„į. WAIKroolt 5:0015

Pirkite tiesiog iš savininko
Modernus, kaip naujas "raneh” na

mas, 3 mieg. kamb.. didelis galionas, 
6 rūbinės, gazu apšild., alumtnurn 
sieteliai ir žieminiai langai, awnings. 
Arti I. C., krautuvės, mokyklos. Že
mi mokesčiai. Nebrangiai. Reikia tik 

į $2,000 įmokėti. Geroj vietoje. Skaąn- 
binti SKyline 4-5127.

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porėlum. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažaa Tik 
$17,900.

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

MARQUETTE PABKB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė Ir 

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

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

50l« 80. Western Ase.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-70M

tuvoa sostinėje, kur Jie stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjas

Knyga turi 220 psl.. paveiksluota 
Ir Įrišta J kietus viršelius. Kaina 
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U O A 8’’
<545 W. 63 St.., Chicago 29, III 

...................................................................................

H. lAlAbal. Tai įvairiems asme 
nlms rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmižkoe išminties perlai. Išreikšt

Bendras namų ruošos darbas. Pa
tyrimas reikalingas, turi būti atsa
kinga. Vienas mokyklinio ainž. vai
kas šeimoje. Turi būti gera virėja. 
Nereikės valyti langų nei skalbti. Gy
venti vietoje, atskilas kamb. ir radio. 
Tinkamam asmeniui geras pradinis 
atlyginimas. Reikalingos rekomenda
cijos. Taip pat reikia gerai suprasti 
angliškai. Skambinti — REliance 5- 
#400 tarp 10 ir 4 vai. arba ESsex 5- 
5605 po 8 v. v.

IftNUOMUOJAMA — POR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Ta*7nninkaujame butų išnuomavi 

m ui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
M»l« R»i ileslmi PRospect S-3234

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalow 5 kmb. $18,000. 

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 

$16,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000. »

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir | 
pastogė. Geros pajamos. Mažas Įmo- 
kėjimas. Skubiam pardavimui nu
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR
Į rytus nuo Marųnette Parko — 

geras mūr. 6 kmb. bungallow. Centr. 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 8 kmb. 
$10,500. Mažas Įmokėjimas. 20 vie
netų mūr. “rooming house’’. Metinių 
pajamų $12,600. Prašoma $32,600. 
Įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių j$erų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 80. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

★ AŠSEMBLERS 
•k WIRERS

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:80 IKI 4:00 V. V.

5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos

DRAUDIMAS NEMOKAMAI DAUG PRIEDŲ 
KREIPTIS TUOJAU:'

HALLICRAFTERS CO.
4500 WE$T 45th STREET

BUILDINO & REMODELING

(Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
įmo, pertvarkymo (remodeling) darbai j

VACYS PETRAUSKAS
BC1LDING CONTRACTOR 

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

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrminal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Wlllow Springs, III.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

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

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 
1442 8. 48th Ct., Cicero 50, Dl.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Ol/ymplo 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Ud 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Bulldera Geo. Oontraotorn 

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

Namų Įkainavimas(Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOHAS STARKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospect 8-201S 
80 CAMPBELL AVĖ. 
Otricago 29. DL

$ I • I • m •

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Oo.

(Bar. ▼. Nodelka Ir J. Hkonibnkas) 
1800 8. 4VTH CT.. CICERO $8. ILL.
Tel. Oliymplc 9-7881: TO 8-4988

Ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

PLATINKITE “DRAUGĄ”

t
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pusi.)

Aidai”, kurio redaktorėmis buvo 
Jūra Gailiušytė ir Ingrida Sta- 
saitė. Taip pat prieš stovyklos 
pabaigą stovyklai prisiminti bu
vo išleistas vienkartinis leidinė-

Visį stovyklautojai, kurių bu-; 
vo apie 120, gražiai nudegę sau
le ir pilni daugybės įspūdžių ir 
atsiminimų, išsiskirstė namo. 
Jie .turėjo daug erdvės, nes sto
vyklos ribos yra pakankamai pla 
čios ir aali suteikti džiaugsmo 
daug didesniam būriui negu šiais 
metais. Tikimės, kad kitais me
tais stovyklautojų bus daugiau.

,. o , Visi stovyklautojai yra didžiai
dėkingi A'LRKF vadovybei, o y- 
pač dr. A. Damušiui, kuris dause”, paruoštas tų pačių redakto

rių. Du vakarus buvo laužai, ku 
riuose pasirodė visi stovyklauto
jai. Clevelando kuopa buvo pa
ruošusi Maironio minėjimą, o 
Detroito kuopa suruošė Marijos' 
vakarą ir pravedė pavyzdingą 
susirinkimą. Stovykloje buvo su 
piltas partizano kapas su lauko 
kryželiu prisiminimui Lietuvos 
kankinių, kurie žuvo už Lietu
vos laisvę ir gerovę.

Paskaitų skaitė ir stovyklos 
vadovai. Dvasios vadas kun. I. 
Urbonas pravedė religines konfe 
rencijas. Vacį. Kleiza skaitė J. 
Šoliūno paskaitą ‘‘Ateitininkas 
ir sportas”. Al. Šatas skaitė pa
skaitą “Už geresnį pasaulį” pa
gal popiežių Pijų XII. Vacį. Klei 
za pravedė pašnekesį “Ateitinin

giausia yra įdėjęs pastangų ir 
triūso šią stovyklą organizuo
jant. Taip pat dėkojame stovyk
los vadovybei, Putnamo seselėms 
ir visiems kurie prisidėjo prie 
šios stovyklos labo.

Laikas stoti vėl darban — tęs
ti mokslą po vasaros atostogų, 
kurių gražiausias laikas buvo 
praleistas moksleivių stovykloje 
prie “Spyglio”. Tad sudiev, mie
las "Spygly”! Mes tave pamilo
me ir pasimatysime sekančiais 
metais. Iki pasimatymo tuose pa 
čiuose kalnuose ir miškuose!

Jūra Gailiušytė

Iš SAS STALČIAUS

SAS yra pakviesta atsiųsti sa
kų Federacijos santvarka . Jis vo atstovus į National Federa- 
taip pat kalbėjo moksleiviams a- 
pie studijas, o Pr. Zaranka jau
nesniesiems kalbėjo apie mokslo 
vertę.

Savo gabumus mes parodėme 
talentų vakare. Vieni paskambi
no pianinu ar kanklėmis, kiti pa
dainavo. Buvo stovykloje ir dai
laus skaitymo bei deklamavimo 
konkursas. Šiose varžybose lai
mėtojais buvo šie: vyr. mokslei
vių deklamavimo I vieta A. Ud- 
rys, II — J. Orantaitė, III — 
R. Vilutytė; skaitymo — I vie
ta J. Gailiušytė, II — L. Čižaus- 
kaitė, III — I. Stasaitė; jaunu
čių varžybose deklamavime I 
vietą laimėjo D. Bajorūnaitė, 
II — T. Pautieniūtė, TII — L. 
Underytė; skaitymo I vieta V. 
Kutkus, II — J. Jankauskas ir 
ITI — R. Underys.

Sportas stovyklos gamtoj pra 
ėjo labai sklandžiai. Lengvo
sios atletikos varžybos parodė

tion of Catholic College Stu- 
dents suvažiavimą, įvykstantį 
New Yorke rugpjūčio 26 — 31 
dienomis, kuriame bus nagrinė
jama tema “Our Challege 
the Life of Truth” bei diskutuo
jama rugpjūčio 28 d. “The Stu- 
dent in a Modern World — Our 
International Responsibility”.

Philadelphijos draugovės me
tinė šventė įvyks rugpjūčio 18 
d. Šv. Andriejaus parapijoje..!

moksleivių sugebėjipius. Laimė-1 Gaigalaitė skaitė referatą “Atei-

10:30 vai. šv. mišios dr-vės in-Į veikale “Night Mušt Fall”, 
tencija ir bendra Komunija. Po 
to išklimingas posėdis, priesaika 
ir bendri pusryčiai, kurių metu 
paskaitą skaitys dr. A. Klimas.
Pusryčius ruošia vietos sendrau
gės.

Iš Philadelphijos 15 studentų 
vyksta SAS vasaros stovyklon.
Atstovai į SAS suvažiavimą yra 
A. Gaigalaitė, L. Petrauskaitė ir 
R. Lukas.

Paskutiniame P h i ladelphijos 
draugovės susirinkime Audronė

jo šie stovyklautojai: vyr. ber 
niūkų 80 metrų bėgime I vieta
J. Meškauskas, II — J. Fišeris, 
III — K. Kučiauskas; pusės my 
lios berniukų bėgime pirmą vie
tą laimėjo J. Meškauskas, II S. 
Damušis, III — A. Norvilas; vy- 
resn. mergaičių 80 metrų bėgi
me pirmą vietą laimėjo A. Al- 
kaitytė, II — J. Beržinskaitė, 
III — D. Polteraitytė; ketvirčio 
mylios mergaičių bėgime pirma 
vieta teko J. Beržinskaitei, II — 
D. Polteraitytei; jauesniųjų ber 
niūkų ketvirčio mylios bėgime 
pirmą vietą laimėjo K. Jankaus
kas, II — V. Laniauskas, III — 
V. Polteraitis; berniukų 50 met
rų bėgime I vieta teko K. Jan
kauskui, II — S. Norvilai ir III
— V. Laniauskui; mergaičių 50 
metrų bėgime pirmą vietą lai
mėjo J. Juozevičiūtė, II — I. 
Damušytė, III — D. Bajorūnai
tė. Plaukimo varžybose laimėjo 
šie: vyr. berniukų 40 m plauki
me pirmą vietą laimėjo J. Meš
kauskas, II — A. Valaitis, III —
K. Kučiauskas; vyr. mergaičių 
40 metrų plaukime I vieta A. 
Alkaitytė, II — D. Indreikaitė, 
III — O. Vosyliūtė; jaunesniųjų 
berniukų 40 metrų plaukime I 
vieta teko V. Laniauskui, II — 
R. Zailskui, III A. Garkai; jau
nesniųjų mergaičių 40 metrų 
plaukime I vieta I. šapalaitė, II
— A. Šapalaitė, III — A. Jukny 
t'ė; per ežerą ir atgal: vyr. ber
niukų pirma vieta teko S. Damu
šiui, II — J. Bagdanskiui, III — 
R. Burneikiui; vyr. mergaičių 
I vieta — I. Černiauskaitė, II — 
A. Alkaitytė.

Baigiant stovyklauti visi pa
jutome, kad reikės skirtis ir sto
vyklos kalnų ir miškų, kurie 
mums dieną ir naktį šlamėjo, ne 
bematysime visus metus. Pasku 
tinę dieną buvo iškilmingas atsi
sveikinimo susirinkimas, kuria
me buvo įteiktos dovanos pasižy 
mėjusiems stovyklautojams. Sun 
ku buvo skirtis, kai Chicaga iš
važiavo šeštadienį, o likusieji 
išsiksirstėme sekmadienį. Nors 
ir griežta buvo vadovybė ir kar
tais mus pabardavo, sunku buvo 
ir jai pasakyti sudiev.

tininkiškas visuomeniškumas”.
Buvęs SAS pirmininkas K. 

Keblys atlieka karinę prievolę 
netoli nuo Philadelphijos, New 
Jersey.

SAS pirm. A. Gečiauskas ne
seniai lankėsi SAS reikalais Bal 
timorėje ir Washingtone. Ten 
pasitarė ir su MAS pirm. J. Šo- 
liūnu.

Šį savaitgalį įgyvendins šei
myniškumo principą Los Ange
les dr-vės valdybos nariai Dali- 
lė Valančiūtė ir inž. Antanas Po- 
likaitis, o taip pat Bostono dr- 
vės pirm. Aldona Vasaitytė su 
inž. Kęstučiu Alminu. ''SAS CV 
ir visi at-kai linkime saulėto gy
venimo.

New Yorko draugovės sekreto 
rė Gražina Gaubytė aktyviai rū 
pinasi draugovės suvažiavimu į 
stovyklą. Draugovės humoro va 
karas įvyks rugpjūčio 31 d. va
kare.

R. Kriaučiūnas, pasižymėjęs 
ateitininkiškoje spaudoje aktua
liais straipsniais, yra pakviestas 
CV skaityti stovykloj paskaitą. 
Stovykla bus tuo įdomi, kad pa 
skaitąs skaitys tiek jaunesnieji, 
tiek vyresnieji kultūrininkai.

Jaunieji drąmos aktoriai Ir. 
Nikolskytė ir A. Žemaitaitis da
lyvaus SAS metiniame koncerte 
Detroite rugsėjo 7 d. 7:30 vai. 
vak.

Kol. Irena Nikolskytė studi
juoja dramą Bostono universite
te ir yra pasirodžiusi amerikie-1

Pradfkit Tanpvt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LUAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki 910,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Treėlad. 9 ryto Iki 12 vai 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 v.v.

DIENRA5TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

AIŠKUS DOKUMENTAS
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Sovietų Sąjungos šnipo Abelio pranešimas pasako savo 
istoriją. (INS)

tiškaj publikai pirmutinėse mo
terų rolėse: Shakespearo “Tem- 
pest”, Miller “Memory of two 
Mondays, kurį režisavo Broad- 
way režisorius Basil Langton, ir 
O’Neil “Ile”. Jaunoji aktorė 
taip pat yra vaidinusi pirmutinė 
se rolėse su mūsų garsiuoju ak
toriumi H. Kačinsku Bostono lie 
tuvių teatro spektakliuose, pvz. 
Valeriją “Dr. V. Kudirkoje” ir 
Birutę “Tuščiose pastangose” ir 
kt. mo priemones, maudymosi kos- 

Kol. A. Žemaitaitis studijuoja irankiu8' ate‘ti"in

Filmuoja Romą
Katalikų Vyrų sąjunga parū

pins keturius filmus apie Ro
mą. Aiškinimus parašė Paul
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiiuuii

Jei mrite parduoti ar Išnuomo

ti, pamaKdlbkite smulkių skelbimų Į 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti J 

telefonu Vlrginla 7-8640.
■iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

dramą Connecticut universitete. 
Jis yra kiekvienais metais daly
vavęs dviejuose universiteto sta 
tomuose veikaluose, pvz. Dan

Sergius — “Arms and the Man”, 
Heatcliff rolę veikale “Wuther- 
ing Heights” ir kt., Waterburio 
lietuvių teatro statomuose veika 
lose “Mokyklos draugai”, “Var
pų giesmė” ir 1.1.

Paskutinis, “Gaudeamus” nu
meris jau išėjo. Jame yra puikių 
ir smulkių informacijų apie va
saros stovyklą. “Gaudeamus” 
sumaniai redaguoja Džiugas Sta 
niškis, talkininkaujamas D. Pri- 
kockytės ir V. Kasperavičiūtės.

Palangos reorganizacinės kon 
ferencijos 30 metų sukaktis ir 
SAS atsiskyrimo, kaip organiza 
cinio vieneto, minėjimas įvyks 
SAS suvažiavimo iškilmingo po
sėdžio metu rugsėjo 8 d. Lau
kiame at-kų ir neateitininkų sve 
čių iš kaimyninių vietovių.

SAS stovyklon pasiimame pa
klodę, antklodę, mažą pagalvė
lę, kasdieninius reikmenis, rū
bus, maldaknygę, rožančių, rašy

kišką ženkliuką, gerą nuotaiką, 
gražias seseris ir augštus, tam
sius, mėlynakius brolius. Val
dybos nepamiršta vėliavų ir me 
tinės veiklos pranešimų.

Korespondentei jau teko pa
tirti visa stovyklos valdžia: sto
vyklos vadovas — SAS pirm. A. 
Gečiauskas, mergaičių vadovė — 
Dalia Karaliūtė, berniukų vado
vas — Džiugas Staniškis, sto
vyklos administratoriai — A. Lu 
kas, N. Mekytė ir R. Binkyt'ė. 
Nors komendantas neskelbia
mas iki stovyklos, jis bus tikęai 
augštas žmogus.

A. A.

ADELINE MILKINT 
(Sirutė)

Gyveno 6918 S. Campbell Avė.
Mirė rugp 12 d., 1957, 5:55 

-—vai. popiet, sulaukus 62 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilę 
iš Šiaulių apskiŠiaulėnų par.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Clarence, marti Vio- 
let ir Richard, marti Lorraine, 
2 anūkai, sesuo Eleanor Ku- 
chinskas su šeima, brolienė 
Mary Sirus. kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės (vyks penktadie
nį, rugp. 16 d., iš koplyčios 
8:45 vai. lyto bus atlydėta į 
Švenč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
MOK************************

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Glbeon 8-4988

• Generalla kontnktortus nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento ir medlio 
darbus. • Apkatnavlmat nemo
kamai.

Studijuos Berlyne
Louis Heineman, kuris memet 

i baigė Notre Dame universitetą, 
gavo Fulbright stipendiją gilin- 
ais istorijos studijose laisvojo 
Berlyno universitete.

Nuliūdę:
linukai.

Sūnuūs, marčios ir

Laidotuvių direktorius Stepo- 
pas Lackawiez. Tel. REpublic 

7-1213.

A. f A.

IRENAI SKINDERIENEI mirus, 
p. Vacį Skinderį, dukrą Nijolę ir tėvelius giliai už
jaučiame.

R. N. Sabaliūnai

Mielam kolegai
KOSTUI PLEPIUI,

jo mylimai žmonai Vandai Onai mirus, reiš

kiame nuoširdžia užuojauta.

Pupelių šeima

PADĖKA
Grįžusi iš ligoninės Cecilija 

Salas ir jos mylimi tėveliai 
Adomas ir Monika Salasevičiai 
reiškia nuoširdžiausią padėką 
broliui Leonardui už kraują, 
Detroito Katalikams Vetera- 

1 nams už kraują (kuris išgelbė- 
I jo jos gyvybę), taipgi broliui 
į Edvardui su šeima, kun. kleb. 
Mykolui Kundrotui, dėdei ir te
tai Dryzams, tetai Brazaitienei, 
krikšto motinai Petronėlei Ban- 
dzienei, Petronėlei Medonienei, 
Onai Valatkienei ir visiems ki
tiems už gėles, korteles, dova
nas ir linkėjimus. Jūsų malonu
mas ir gerumas visuomet bus 
atsiminta.

Horgan, katalikų rašytojas, lai
mėjęs Pulitzer premiją. Filmus 
panaudos apie 100 NBC televi
zijos stočių per katalikų valan
dėlę.

Nuoskaudas užrašykite smė
lyje, padarytą jums gerą — at
žymėkite iškalę marmure.

—Boiste

G*U 2 A*U S KŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYCIfl
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 YVest 63 r d Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PLATINKITE “DRAUGA’

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

D. JURIONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 8. ILL.

Tel. CAlumet 5-10(14

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO i 

MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
?914 West lllth Street

Tel — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

A.NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ 1410 S0. 50th AVĖ

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehil) 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LlODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!
vimas dieną ir nak- • fisT jSl v s o s e Chicagos ir, 
tį. Reikale šaukti I Roselando dalyse ir,
mus, tuojau patarnaujame.)

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICĄ AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P.
659 YVest 18th STREET

GURSKIS
Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 YV. 46th STREET

ZUOYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 YV. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANOE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwntiall 3 9687

MUM
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X Sunkiai susirgo uolus šal
pos darbuotojas. Gerb. Juozas 
Bliūdžius, gyv. 2440 W. 71 St., 
jau kuris laikas kaip negalavo 
ir vis tiems negalavimams ne
norėjo pasiduoti ir dirbo fabri
ke. Bet negailestingoji liga, pa
sigavusi auką, ne taip jau leng
vai paleidžia. Paskutiniu laiku 
taip negalavo, kad po visų iš
tyrimų skubiai teko paguldy
ti ligoninėn ir rugpjūčio 5 d. 
buvo padaryta sunki vidurių 
operacija. Dabar, po operacijos, 
ligonis jaučiasi gerai, bet ligo
ninėje galbūt teks pagulėti il
gesnį laiką.

Būtų labai gerai, kad gerąjį 
J. Bliūdžiu, leidžiantį taip
skausmingai nuobodžias valan- nuo to paties asmens iš Kelmės 
das, aplankytų jį draugai ir pa
žįstami ir tuo suteiktų jam 
moralinį džiaugsmą. Juk gerb.
J. Bliūdžius yra daugelio orga
nizacijų valdybų narys-pirmi- 
ninkas. O Balfo Chicagoje, ypač 
Marqųę|tę Parko apylinkėje, 
jis yra ašis, apie kurį tos orga
nizacijos sukasi visi šalpos rei
kalai. Jo dėka ne vienam vargs
tančiam Europoje ir Sibiro tai
gose esančiam lietuviui liko nu
braukta graudi ašara.

Operaciją padarė žinomas 
tos srities specialistas dr. V. P. 
Tumasonis ir dabar yra jo prie
žiūroje. J. Bliūdžius guli šv. 
Antano ligoninėje, 2875 W. 19 
St., 322 kambaryje. Lankymo 
valandos 2—4 ir 7—9.

X Sugavo pabaisą. Dienraš
tis “Sun-Times” pirmame pus
lapyje įdėjo atvaizdą pabaisos, 
turinčios lyg sparnus, tris uode
gas po 18 colių, lyg driežo gal
vą su ragais; tai lyg koks iš
džiūvęs driežo ir žuvies jungi
nys. Tą pabaisą sugavęs Alek
sas Šnelius Sox upėje. Ją atne
šė Adolfui Aleliūnui į taverną 
2109 So. Halsted St., Chicagoje. 
Jis pašaukė laikraščio reporte
rį. Šis kreipėsi į gamtininką 
profesorių Tumer, kuris nusta
tė, kad čia dirbtinis dalykas, 
kieno nors peiliu padarytas ir 
įmestas į upę.

X Ketvirtvalandės (F o u r 
o’clocks) yra viena iš labai 
mėgstamų gėlių. Jas rasime 
žmonių darželiuose skersai ir iš
ilgai Chicagos. Rasime jas žy
dinčias ir užsienyje. Ypatingai 
gražių galime rasti “Draugo” 
pastato rytinės pusės palangė
mis, kur ypač vakarais jos at
skleidžia savo pilną grožį ir 
kvapsnį.

X Cicero lietuviai su savo 
tautiečiais iš Meluose Parko, 
Brįghton Parko bei kitų kolo
nijų šį sekmadienį, rugp. 18 d., 
važiuoja į Tėvų Saleziečių so
dybą prie Cedar Lake, Ind. Čia 
įvyks didžiulė ciceriečių rengia
ma Jaunimo šventė-gegužinė. 
Bus važiuojama lengv. mašino
mis; išvykstama 9 vai. ryto 
nuo Šv. Antano parapijos mo
kyklos.

X Maldos už Lietuvą. Rug
pjūčio 22 d., Nekalčiausios Ma
rijos širdies Šventėje, Mėlyno
sios Armijos dvasios vadas kun. 
Al. Kontautas atlaikys šv. mi
šias už Lietuvos laisvę ir pa
saulio taiką. Tos dienos proga 
sąjūdžio centras kviečia visus 
sąjūdžio narius ir visus lietuvius 
melstis už Lietuvos laisvę ir pa
saulio taiką.

X Aleksandros Vaitekaitie- 
nės, gyv. 949 W. 59 St, namuo
se paskutinės audros metu Chi
cagoje perkūnas buvo įsibrovęs 
į vidų; čia apgadino sienas ir 
po to pasitrankė...

Pirkit Apsaugos Bonns!

X Dr. Birutė Skėmaltė-Ka-
sakaitienė, prieš trejetą metų 
išlaikiusi med. gyd. egzaminus 
Illinois valstybėje, dabar baigė 
St. Luke’s ligoninėje rezidenci
ją ir įsigijo gyd. anestezistės 
specialybę. Daktarė pasilieka 
ir toliau dirbti toje pačioje li
goninėje.

X Justas Liepoms, Lietuvių 
Prekybos namų “Furniture 
Center, Ine.” vedėjas, paaukų- 
jo Ch. A. L. mokyklos moky
tojų kambariui naują didelį sta
lą ir dvylika kėdžių.

X Juozas Spaitis yra išrink
tas Bridgeporto verslininkų pir
mininku. Be to valdybon yra 
išrinkti dar du lietuviai — Al
bertas Malela ir Helen Stasiulis.

X Dr. K. Žemeckas neseniai 
viešėjo Chicagoje. Jis buvo at
vykęs iš Winona, Minn.; čia jis 
universitete yra dėstytojas.

X Antanui Urbonui, Vinco 
sūnui, ir Kazimierui Šlepečiui, 
Aleksandro sūnui, yra laiškas

Atsiimti “Drauge”.

KONCERTAI BAIGIAMI
* Rugpjūčio m. pavakariai Chi

cagos Grant Parke'gaivinančiai 
vėsūs. Vėsūs, bet ramiai šilti... 
ir šią vasarą uodai ten ne tokie 
įkyrūs. .. Kas penktadienio, o 
ypačiai šeštadienio bei sekma
dienio, vakarais, prieš pat aš
tuntą valandą susirenka prie
šais koncertų estradą vis ke
liolika šimtų meno mėgėjų či- 
kagiečių: jaunuomenės, turtuo
lių, o, pastebėtina, daugiausiai 
žydų inteligentijos senyvesnio 
amžiaus. Muzika, daina, stygų 
balsas visus gaivina pavakario 
vėsiame ore. O lietuvių, tos dai
nų meno ir muzikos šalies žmo
nių, pastebėtina labai mažai, 
ypačiai, gaila, naujų, kūrybinių 
ateivių.

Praėjusios savaitės pabaigo
je (rugpjūčio m. 10 ir 11 d. d.) 
Grant Parke vyko koncertai tie
siog meniškai majestotingai, 
didingi, imant ne tik lietuvio 
meno mėgėjo, bet ir amerikie
čio akimis. Koncertai buvo pa
skirti didžiajam kompozitoriui 
Offenbachui. O kas iš lietuvių 
nežino jo kūrybos? Dalyvavo 
solistai Amerikos .operų paži
bos: Sylvia Stahlman, sidabri
nis sopranas, Marilyn Cotlow, 
sopranas (kas gi jos balsu ne- 
sigrožėjome?), Rozemary Anoe, 
mezzosopranas (gamtinis lakš
tingalos balsas). Jon Crain, te
noras (retai kaip prilygsta- 
mas), Joshua Hecht, bosas. Or
kestro dirigentas — Julius Ru
dei. Referavo Jerry Kaufnerr.

Publika tiesiog katučiais už- 
kurtino Rosemary ir Jon Crain 
balsų virpesius, kurie perdavė 
Offenbacho kūrybinę sielą.

Buvo išpildyta: 1 — Overtiū- 
ra “La Belle Helene”, toliau so
listai: ištraukas iš Offenbacho 
•operos “Hofmano Pasakos”, 
ištraukas iš “Orfėjus ir pože
mis” ir kt.

Tokio meno prisisiurbus sielą 
ir dar prisigaivinus plaučius 
gaivinančio pavakarės parko 
oro, pirmadienį tarytum gaivi
nančiai stipriau grįžti ir prie to 
sunkaus monotoniško darbo.

Bet štai ta nuobodi monoto
nija stato kad ir naujam lietu
viui klausimą: nauji ateiviai 
šeštadienio bei sekmadienio pa
vakariais prie naujų savo na
mukų Marąuette bei Brighton 
Parkuose laisto žolytes, plauna 
naujus savo nuosavus “buikus” 
bei “pontiakiukus”, o po to, 
apiplovę, skuba į artimiausias 
kaiminystės tavernukes ir savo 
pačių gomuriukus plauna ‘‘mar
telių”, “brovenlnevenu” ar net 
“Smirnovo” išdirbiniais. Ir pa- 
siklausi save kartais: “Kodėl- 
gi savo lysveles aplaistę, skaid
riu vandenėliu nuplovę savo 
“buikiukus”, —kodėl gi jie su 
savo žmonytėmis ir vaikučiais

IŠRASTA LEMPl^TE

Tokia maža Geigerio skaičiavimo lemputė yra išrasta 
palyginus ją su normalaus dydžio kairėj. Ji bus naudoja
ma gyvuliuose tirti sėkmingumą vaisto, kuris vartojamas 
prieš apykaitos ligas. (INS

CHICAGOS ŽINIOS
Atskyrė jauną nuotaką
Chicagos teismas nutarė at

skirti 14 metų nuotaką Jane 
Ruth Kanzler Gehrke nuo jos 
vyno, turinčio 18 m. amžiaus, 
kol bus galutinai nuspręsta apie 
jų moterystę. Kaip žinome, jau
nosios tėvai užvedė bylą, kad 
tos nepilnametės mergaitės 
santuoka būtų panaikinta. Ji 
slapta išvykusi į Minnesotą su
situokė su tuo jaunuoliu. Iki 
byla bus galutinai išspręsta, 
mergaitė gyvens pas tetą. Jos 
vyras ją galės lankyti, bet tik 
kito asmens lydimas.

Tardo mokytoją
Chicagos policija sulaikė mu

zikos mokytoją Eugene Travis, 
40 m. amžiaus. Norima patik
rinti, ar jis neturėjo kokio ry
šio su Grimes mergaičių nužu
dymu. Jis buvo apklausinėtas 
panaudojant melų detektorių, 
tačiau nieko įtartino nerasta. 
Susekta, kad jisai buvo pada
ręs kaikakių seksualinių nusi
kaltimų. Tardymas tęsiamas.

Nauja kometa
Chicagos universitetas pra

neša, kad šiaurvakarinėje dan
gaus dalyje yra matoma nauja 
kometa, kurios uodegos ilgis 
— 15,000,000 mylių. Ji yra apie 
100 milionų mylių nuo žemės ir 
saulei nusileidus matoma pa
prasta akimi. Nuo mūsų Žemės 
naujoji kometa skrieja tolyn 
po 136,800 mylių per valandą.

Persišovė krisdama
Rose Marie Knudson, 29 m. 

amžiaus, Wadsworthe, netoli 
Chicagos, nakčia išgirdo triukš
mą namuose. Paėmusi revolve
rį ėjo ištirti ir tuo metu parkri
to, persišaudama savo koją. 
Jos sveikatos padėtis kelia rū
pesčio, nes ji prarado daug 
kraujo. Tuo metu jos vyras bu
vo išėjęs pirkti cigarečių.

Areštai Chicagoje
Per šiuos metus, nuo sausio 

1 d., Chicagoje policijos moto
rizuotas, kilnojamas dalinys, 
kuris pasiunčiamas ten, kur at
siranda daugiau nusikaltimų ir 
kuris yra sudarytas iš 200 vy
rų, areštavo 579 įtariamus nu
sikaltimuose asmenis ir 17,984 
vairuotojus, laužančius susisie
kimo taisykles.

Atstatys susenusias 
miesto dalis

Chicaga gauna iš federalinių 
fondų gerą skaičių milionų dole
rių, kad galėtų atstatyti miesto 
susenusias dalis.

neskuba porai valandų pavaka
ry į Grant Parką pasiklausyti 
pasaulinio masto koncertų, pa
siklausyti Strausų. Šopenų, Be
thovenų, Offenbachų veltuū .. 
tos dainų šalies vaikai. .. lietu
viai?” — Juozas Gaigalas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., 1957 rugpjūčio 15

IŠ ARTI IR TOLI KAS KĄ IR KUR

Pramogų parkas šiaurėje
Chicagos Parkų distrikto ta

ryba nutarė šiaurinėje miesto 
dalyje, Rogers parke, įtaisyti 
naują pramogų vietą. Tai būtų 
lyg maža “Disneyland”, kokia 
garsėja Kalifornijoje. Tam dar
bui jau patvirtinta sutartis.

Didžioji parodų salė
Galutinai nuspręsta Chicago

je statyti didžiąją parodų salę. 
Miesto taryba oratęsė planavi
mo laiką iki vasario 1 d. Salė 
bus ties Michigano ežeru ir 23 
gatve, 42 akrų plote. Kainuos 
$30 milionų. Problemą sudaro 
privažiavimas prie jos ir vieta 
mašinoms statyti.

Pirma poli j o mirtis
Chicagoje mirė Marjorie Ca- 

sanova, 36 m. amžiaus. Mirė po
li jo liga. Tai pirma šių metų 
mirtis poliju Chicagoje. Ligonė 
buvo laikoma Michael Reese li
goninėje, geležiniuose plaučiuo
se. Ji buvo motina keturių ma
žų vaikų ir laukė penkto. Per
nai metais šiuo laiku Chicago
je buvo 21 mirtis nuo polijo.

Gydytojų nelaimė
Dr. G. Kuterman, reziduo

jantis gydytojas Mercy ligoni
nėje, buvo užmuštas automobi
lio nelaimėje netoli Basin, Wyo. 
Medicinos mokslus jisai buvo 
baigęs Turkijoje. Antras gydy
tojas, vokietys P. Nennhauš, 
toje pačioje nelaimėje buvo 
sunkiai sužeistas. Jis irgi dirbo 
Mercy ligoninėje.

Pirmoji Chicagos 
ugniagesių mašina

• Chicagos Istorinės draugijos 
patalpose ties Clark ir North 
gatve išstatyta pirmoji Chica
gos ugniagesių mašina, kuri 
1835 metais buvo nupirkta už 
$894.38.

OPERAVO PREZIDENTO 
ŽMONĄ

Pulk. H. L. Riva, kariuomenės
moterų ligų gydytojas, sėkmingai n€į vjeno8 mirtinos nelaimės ja- 
operavo prezidento žmoną Waaning 
tone (INS) me-

J. A. VALSTYBĖSE
— Studentų Ateitininkų Są

jungos visuotinis suvažiavimas 
šiais metais įvyks prie Detroito 
esančioj ALRKF stovyklavietėj 
rugsėjo 6—7—8 dienomis. Iš
kilmingo posėdžio, įvykstančio 
rugsėjo 8 diena 11 vai., metu 
bus iškilmingai paminėta 30-ji 
Palangos Reorganizacinės kon
ferencijos sukaktis, kurios išda
voje studentai ateitininkai su
darė atskirą vienetą Ateitinin
kų Federacijoje. Detroito ir kai
myninių vietovių lietuviai yra 
maloniai kviečiami atsilankyti į 
šį iškilmingą posėdį — minėji
mą.

— Į Phoenix. Arizonoje, at
važiuoja nuolatiniam ąpęįgyve- 
nimui vis daugiau naujų lietu
vių šeimų, šių j metu atsikėlė 
iš Detroito, Mich., p. p. Vincas 
ir Bronė Chirai kurie jau nu
sipirko biznį 3014 W. Van Bu- 
ren St.

Kaip girdėti, tai neužilgo ža
da ir daugiau liet. šeimų atva
žiuoti iš Detroito, Chicagos ir 
kitur. *I

— Jūratė ir Lionginas Pe- 
čiūros, gyv. Ann Arbor, Mich., 
šiomis dienomis susilaukė nau
jagimės dukrelės Gintės. Tai 
jau antroji dukra. Abu tėvai 
yra tikrai nuoširdūs įvairių lie
tuviškų darbų rėmėjai ir veikė-1 
jai.

— Vida Dumbrytė, a. a. dr. 
A. Dumbrio duktė, gyv. Brook- 
lyne, nelaimingai krisdama iš
silaužė ranką ir guli ligoninėje.

ARGENTINOJ
— Rosario lietuviai paminėjo 

Išeivių dieną. Neseniai atsikū
rusi Gyvojo Rožančiaus d-ja Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ri
bose pradėjo rodyti didelę 
veiklą. Per susirinkimus, kurie 
šaukiami kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį, nagrinėjama 
asmeninio tobulėjimo klausimai, 
visuomeninė veikla, bet neapsi
ribojama vien tik tuo. Paskuti
niame susirinkime buvo nutarta 
surengti didesnį dalyką, viešo 
pobūdžio, ir tą nutarimą įvyk
dė liepos 14 d. surengdami Išei
vių dienos paminėjimą.

Pamaldos Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje buvo 
Gyvojo Rožančiaus d-jos inten
cija. Pamokslą pasakė lietuvių 
kapelionas kun. A. Kleiva, MIC. 
Per mišias giedojo Roaario baž
nytinis choras, akomponuojant 
Jonui Stašauakui. Po mišių vi
siems susirinkus į salę, prasidė

Byla darbo unijai
Pure Oil bendrovė iškėlė by

lą Chemikalų ir Atominių Dar
bininkų unijai, reikalaudama 

$963,621 — atlyginti nuosto

lius, susidariusius iš streiko, 
kuris esąs nepateisinamas.

Trys girti vairuotojai
Chicagoje trys mašinų vai

ruotojai, kurie buvo rasti įsi- 
kaušę, nubausti po keletą dienų 
kalėjimo, šeši buvo nubausti pi
nigine pabauda po $100 ir $150.

Atidarys Michigano 
gatvės tiltą

Didysis Michigan gatvės til
tas, kurio pataisymas pareika
lavo $1,150,000, . jau baigiamas 
remontuoti ir nuo pirmadienio 
bus atidarytas susisiekimui.

Jieško 75 gail. seserų
Hines Veteranų ligoninė stro

piai jieško 75 gailestingųjų se
serų. Jeigu jų nebus rasta, li
goninė gali sumažinti lovų skai
čių. Gail. sesers atlyginimas — 
$336 mėnesiui.

Be mirtinos nelaimės
Congress gatvės ekspresinis 

kelias per pirmuosius metus pa
sirodė saugiausias — nebuvo

— Cicero jaunimo išvyka įvyks 
rugpjūčio mėn., 18 d., sekmadienį, 
Lietuvių Saleziečių sodyboje prie 
Cedar Lake, Indiana. Programoje 

,. , . . _ . . bus šv. mišios, bendros vaišės,
čiaus d-jos pirm Jurgis Vaja-1 maudymąsi, žaidimai, laužas, 
ga, o pagrindinę kalbą turėjo, Išvykstama organizuotai 9 vai.
dabartinis Rosario klebonas,f*0 nuo Parapijos mokyklos. Dėl 

transportacijos ir smulkesnes įn- 
kun. J. Duoba, MIC. Prelegen- formacijos skambinti: TO 3-3146, 
tas papasakojo savo įspūdžius, OL 2-1003. Kviečiame vsius — jau-

jo oficialioji minėjimo dalis. Su
giedojus “Marija, Marija” įžan
ginį žodį tarė Gyvojo Rožan-

kaip jis ir Lietuva pergyveno 
Dariaus ir Girėno skridimą per 
Atlantą ir jų tragišką mirtį. 
Rosario Lietuvių Bendruomenės 
vardu kalbėjo vicepirmininkas 
Antanas švarlys ir sekretorius 
Zigmas Stasevičius. Be to, visus 
pasveikino daug šventei pasi
darbavęs Aleksandras Pundys. 
Programos metu visi atidžiai 
klausė naujai gautų iš Š. Ame
rikos plokštelių muzikos. Ofi
cialioji dalis užbaigta kun. A. 
Kleivos trumpu žodžiu ir Lietu
vos himnu.

URUGVAJUJ
— Viktoras Cieslinskas, 

Urugvajaus lietuvių sporto klu
bo “Vytis” kapitonas, lankėsi 
Bs. Aires ir turėjo pasitarimą 
su Sp. Kl. “Knyas” valdybos 
nariais ir pirm. J. Petraičiu dėl

Šimkienė, gražios rungtynių, kurios numatomos 
spalio 19 d.

Į Buenos Aires V. Cieslinskas 
atvyko su krepšinio komanda 
“Juventud Uruguaya”, kurios 
jis yra treneris ir sporto vado
vas.

Prasidėjo vaišės. Prie baltai 
padengtų ir skanumynais ap
krautų stalų parapijos salėje 
sėdėjo daug rosariečių, kurie 
džiaugėsi taip pigiu ir skaniai 
paruoštu valgiu. Valgio paruo
šimui daug pasidarbavo d-jos 
pirm. Jurgis Vajaga su ponia, 
kuri nepaprastai vaišinga apsi
lankiusiems svečiams, iždininkė 
Ona Liutkevičienė,, gabi virėja 
ir veikli lietuvė, Ona Ryselienė, 
nemažiau pasidarbavusi šventei, 
Aleksandras Pundys, Jurgis 
Liutkevičius, sūnus Albertas 
Liutkevičius
patarnautojos — sekr. Birutė 
Pundytė, menininkė Danutė Že- 
kevičiūtė, pianistė Nijolė Papeč- 
kytė, Bendruomenės pirm. An
tanas Latvėnas, Papečkys, ku
ris visus vaišino stipriu gėrimu 
ir daug kitų.

Po vaišių visus palinksmino 
lietuviška muzika smuikininkas 
Jonas Stašauskas ir akordeonis
tas Tomas Plepys.

Dalyvavę minėjime džiaugėsi, 
kad Rosario lietuviai vis labiau 
spiečiasi prie lietuvių parapijos 
ir reikia tikėtis, kad tolimesnės 
šventės bus atšvęstos dar su 
didesniu pasiruošimu ir pasise
kimu.

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 

— Kun. Kazimieras Kuzmic- WAlbrook 5-3471. Už Chicagos
VOKIETIJOJE

kas iš Vokietijos persikėlė į 
Angliją, kur planuoja pasilikti 
pusę metų ir pramokti anglų 
kalbos.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M-LO. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudoa Draugija
S40 puslapių; 3/į colio storumo

Kaina......................................... .$3.00
Paauksuota i.............................$3.50

Tai viena Iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucljal; maldos apaštalyatša mal
dos; šv. Valandos maldos; SI gteam.; 
Velyk-ų Ir Všllnlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t-t.

Maldaknygš "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai {rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raldša; daug 
ryškių Iliustracijų.

ŠI maldaknygš yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite;

DRAUGAS 
4545 Weit 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

----- ' • --------------
KAS TIK TURI GERA SKONJ, VISKĄ 

PERKA PAS UEPOMĮ!
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjlmal iki 3-jų metų. Europos 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 Vlctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

............................................

nimą ir suaugusius — gausiai da- 
lyvauti.

Cicero Lietuvių Bendruomenė
— Švč. Panelės G>ndmo parapi 

jcų Šv. Vardo draugija ateinantį 
sekmadienį, rugpjūčio 18 d., turės 
išvažiavimą Labdarių ūkyje — 123 
gatve, Orland Park, III. Šv. Vardo 
draugijos pirmininkas Jonas E- 
vans ir pikniko komisijos pirminin 
kas Jonas Dubinskas kviečia visus 
draugus, pažįstamus, Šv. Vardo 
draugijos narius ir jų šeimas at
važiuoti ten pasilinksminti.

— Sudriko radijo programa, šj 
vakarą Budriko radijo programa iš 
stoties WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 
7 vai. girdėsite gražių lietuviškų 
dainų ir muzikos bei mįslių kon
kursą. Tad pasiklausykite. Perei
tos savaitės mįslių konkurse dova
nas laimėjo: Jadvyga Jankauskie
nė, 12251 So Lowe Avė., rankinį 
laikrodėlį; J. Plačas, 6718 So. U- 
nion Avė., elektrinį faną; Ona Sta- 
siulienė, 4008 S. Maplewood Avė., 
dėžę pieštukų ir Pranas Ačas — 
sofai pagalvėlę.

Pranešėjas

norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

ikiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Liet. Radlo Programa Iš stoties 

7VBM8, lOttft kll. sekmadieniais 18— 
12:80 vai. per pietus: liet muzika 
dainos. Ir Magdutšs Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis i Steponų Minką. 
Baltlc Florlsts, OšUų Ir Dovanų Krau
tuvą, 602 E. Broadway So Boston 
>7, Masa Tel. So. 8-0489. Ten pat 
rauname im* .Draugas" 
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MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė 

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4545 W. 63 St, Chicago 29, Dl.


