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Vakarai dar nenori suprasti Maskvos suktumo!
KOMUNIZMAS LAIMI AZIJOJE W. PROXMIRE -
NE KULKOM, BET RINKIMAIS

Tuo pat metu, kai mes esame nukreipę savo akis į Artimuo
sius Rytus, kur komunistai bando įsitvirtinti diplomatinių ir mi- 
litarinių machinacijų keliu, visai iš kitos pusės ateina žinios apie 
naujus komunstų laimėjimus didžosios Azijos erdvėje, šie laimė
jimai yra tuo pavojingesni, kad jie yra įgyti ne ginklais, bet balsa
vimais.

Paskutiniai rinkimai atnešė 
laimėjimų komunistams Okina- 
wos saloje, Indonezijoje ir Indi
joje.

Okinawa
Nahoje, Okinavvos sostinėje, 

netoli Japonijos, kur yra Jung
tinių Amerikos Valstybių kari
nės bazės, buvo burmistras, ku
ris laikėsi komunistinės linijos. 
Jam prašalinti buvo suorganizuo 
ti rinkimai, kuriuos jis laimėjo. 
Prieš jį susidariusi konservaty- 
vinė koalicija pralaimėjo, nors 
buvo šiek tiek Amerikos karinių 
jėgų remiama. Naha, Okinawos 
sostinė, kurioje įvyko rinkimai, 
turi 120,000 gyventojų. Šie rinki
mai turi tik vietinės reikšmęs, 
tačiau jie yra būdingi tam, kas 
darosi visoje Azijoje.

Java
Prieš keletą savaičių komunis

tai laimėjo savivaldybės rinki
mus Javoje, kurioje gyvena 55 
milionai gyventojų, šis laimėji
mas yra labai reikšmingas dėl to, 
kad Java sudaro gyventojų dau 
gumą Indonezijos respublikoje, 
kurioje iš viso yra 82 milionai 
gyventojų. Bandunge, vakar. Ja
vos sostinėje, .komunistai laimė
jo net absoliutinę daugumą prieš 
nacionalistus. Tradicinė musul
monų partija, kuri yra vakarie
tiškos krypties, gavo tik trečda
li-

9
Indonezijos komunizmo prob

lema yra nepaprastai reikšmin
ga. Prieš 9 metus čia buvo įsikū
rusi komunistinė valdžia, kuri 
buvo nuversta. Sakoma, kad da
bartinis komunistų laimėjimas 
yra atėjęs dėl žmonių tamsumo, 
žmonės tiki komunizmo agentų 
pažadams, bet nežino jo tikro
vės. Visuomenėje yra gyvas koo- 
peracinis judėjimas, noras „vis
ką daryti drauge“. Taip pat yra 
didelis nepasitenkinimas ta būk
le, kuri yra dabar. Komunistų 
partija čia yra geriausiai orga- 
nižuota ir turinti daugiau lėšų 
negu kitos. Jauni komunistų par 
tijos vadai yra priėję įsitikini
mo, kad valdžią lengviau yra pa
imti balsavimais negu kulkomis. 
Nekomunistinėse partijose tuo 
tarpu viešpatauja didelis nesi- 
orientavimas. Jeigu jos būtų vie
ningas, jų pilnai užtektų komu
nistams nugalėti. Ligšiolinis In
donezijos prezidentas Sukamo, 
nors nėra komunistas, tačiau, sa 
votiškos tolerancijos vedinas, ko
voja už komunistų priėmimą į 
koaliciją.

Kerala
Buvo susidariusi nuomonė, 

kad Indijai komunizmas jau nė
ra pavojingas. Tai skelbė pats 
Nehru, ypač po Vengrijos įvy
kių. Ir štai pietinėje Indijos Ke
ralos valstybėje komunistai lai
mėjo vyriausybę. Ši valstybė yra 
raėtingiausia iš visų Indijos pro
vincijų. Joje raštingų asmenų 
yra 30 proc. Kitose — raštingu
mas siekia tik 7 proc. Keraloje 
yra daug be darbo šviesuomenės. 
Naujoji Keralos vyriausybė yra 
nusistačiusi sukurti pavyzdinę 
Indijos komunistinę respubliką, 
kol kas, Indijos konstitucijos rė
muose. Indijos komunistai žino, 
kad Nehru likimas priklauso nuo 
jų malonės. Ligi šiol jie jo never
čia. Tas davė progos kaikuriems 
Indijos liberalams kalbėti apie 
„konstitucinį komunizmą“.

Ką mums sako visos šios ži

nios? Jos aiškiai byloja, kad ko
munizmas dar tebėra gyva idėji
nė grėsmė pasauliui ir kad jis 
dar nėra nugalėtas.

Senatas patvirtino
WASHINGTONAS, rugp. 28. 

— Senatas vakar patvirtino įsta
tymą, kuriuo skiriama naujai 
$3,026,660,000 karinės ir ekono
minės pagalbos užsienio valsty
bėms šiais fiskaliniais metais. 
Įstatymas taipgi patvirtino, 
$667,050,000 iš praėjusių metų 
neišnaudotų fondų užsieninei pa
galbai. Taigi užsieninei pagal
bai viso skiriama $3,692,710,000.

Ike nusivylęs
WASHINGTONAS, rugp. 28. 

— Prezidentas Eisenhoweris nu
sivylęs Wisconsin rinkimais, ku
riuose JAV senato kėdę laimėjo 
William E. Proxmire, o ne buvęs 
gub. Walter J. Kohler.

Jauni darbininkai
susirinko į Romų

ROMA, rugp. 28. — Pasaulinis 
jaunųjų krikščionių darbininkų 
kongresas prasidėjo rugpjūčio 
24 d. Romoje ir jis truks iki rug
sėjo 2 d. Į kongresą susirinko 
daugiau kaip 30,000 atstovų iš 84 
kraštų. Prancūzijos delegaciją 
sudaro 6,000, Anglijos — 1,200, 
amerikiečių dalyvauja 215. Kon
greso atidaryme dalyvavo 5 kar
dinolai, 45 vyskupai ir 12 amba
sadorių. Atskirų tautų jaunimas 
pasifbdo su savo programomis.

Trys pabėgo
STOCKHOLMAS, rugp. 28. — 

Du rusai ir estas, pasprukę iš So
vietų Rusijos per Suomiją, pa
prašė tremtinio teisių (azilio) 
Švedijoje. .

Kiekvienai galvai
VVASHINGTONAS, rugp. 28. 

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse kiekvienam asmeniui, net ir 
tam, kuris dar lopšyje guli ir jo
kių mokesčių nemoka, taksų iš
eina po $545. Iš jų $241 išleidžia
ma krašto gynybai.

SENATORIUS
MILWAUKEE, Wis„ rugp. 28.

— Wisconsin, viena iš respubli
konų tvirtovių, praėjusį antra
dienį išrinko demokratą liberalą 
į Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatą, vieton mirusio senato
riaus Joseph McCarthy. Per 25 
metus nebuvo demokrato senato
riaus ii Wisconsin valstybės 
JAV senate.

William E. Proxmire, 41 metų, 
iš Blooming Grove, Madison prie 
miesčio, išrinktas į Jungtinių 
Amerikos Valstybių senatą. Jo 
konkurentas buvo respubliko
nas Walter J. Kohler jr., 53 me
tų, buvęs Wisconsin valstybės gu 
bernatoriua ir Eisenhowerio res- 
publikonizmo šalininkas.

Apibūdino rinkimus
Naujas senatorius Proxmire 

antradienio balsavimus apibūdi
no kaip smulkių verslininkų ir 
ūkininkų protestą prieš Eisenho- 
werio administraciją, o ne asme
nišką jo laimėjimą. %

Demokratai dabar senate tu
rės 50 atstovų, o respublikonai
— 46.

Atvyko iš Illinois

VVUliam E. Proxmire prieš 10 
metų atvyko iš Illinois į Wiscon- 
sin ir čia pradėjo raikštis politi
nėje veikloje. Jis yra gimęs Lake 
Forest, III. Yra baigęs Yale uni
versitetą, kur gavo bacbeloris 
laipsnį, o Harrard universitete 
gavo magistro laipsnį adminis
tracinio verslo srityje. Jis Wis- 
consin karjerą pradėjo reporte
riu „Madison Capital Times“ laik 
raštyje. Proxmire labai lengvai 
laimėjo rinkimuose prieš Koh- 
lerį.

VVUliam E. Proxmire, demokra
tas, praėjusį antradienį Wisconsin 
rinkimuose išrinktas JAV senato
riumi, vieton mirusio senatoriaus 
Joseph McCarthy. Respublikonų 
kandidatas buv. Wisconsin guber
natorius Walter J. Kohler pralai
mėjo., i (INS)

LENKIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
VICEMINISTERIS MASKVOJE

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 28. — Lenkijos užsienio reikalų 
viceministeris Marian Naszkowski išskrido svarbiems pasitari 
mama į Maskvą su Nikita Chruščevu Ir kitais sovietų vadais.

Jis tikisi susitikti su Sovietų
Rusijos užsienio reikalų minis-
teriu Gromyko.

Naszkowskis nori išsiaiškinti 
kaikuriuos klausimus su Krem
liaus valdovais.

„Chicago Sun - Times“ kores
pondentas Frederick Kuh iš Var 
šuvos praneša, kad Naszkovvski 
oficialiai informuos Chruščevą, 
kad Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka rugsėjo 10 dieną susi
tiks Belgrade su Jugoslavijos 
diktatorium Tito.

Gomulką į Jugoslaviją lydės 
premjeras Cyrankiewicz, agrikul 
tūros ministeris Edward Ochab 
ir užsienio reikalų ministeris 
Adam Rapacki. ,
„Chicago Sun - Times“ korespon 
dentas Kuh praneša, jog Nasz-

kowski bandys įtikinti Chrušče
vą, kad Lenkijos ir Jugoslavijos 
vadų susitikimas nėra nukreip
tas prieš sovietus.

Mokslininkai susitiko
HEIDELBERGAS, Vokietija, 

rugp. 28. r— Daugiau kaip 300 
mokslininkų iš 24 kraštų daly
vauja 7-tame modeminės litera
tūrai ir kalbų kongrese. Kongre
sas yra Heidelberge, Vokietijoje.

• VTeenreztoenf 
snį ruošiasi nau

Dr. Mitchelt Juliussen (dešinėje), Andersenų šeimos 
dentistas, patvirtino kad rastas išnarstytas mergaitės lavo
nas praėjusią savaitę Montrose uoste, Chicagoje, yra Judi
tos Mae Andersen. Dr. Juliussen žiūri į nužudytos mergai
tės dantis. Kartu «u juo yaą policijos pareigūnas Tom Mulvev.

______________ ‘ (INS)
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JAV LAIVYNAS PASILIEKA
VjDURŽEMIO JŪROJE

WASHINGTONAS, rugp. 28. — JAV laivynas vakar įsakė 
stipriems 6-to laivyno vienetams pasilikti Viduržemio jūroje. To
kiu būdu atidėtas 6-to laivyno vienetų planas aplankyti uostus 
prancūzų Rivieroje.

Laivynas laiko paslaptyje, kur 
yra laivai ir kaip ilgai ten jie pa
siliks. Laivynas tik pasakė, kad 
6-to laivyno vienetai veikia Vi
duržemio jūroje, kur atlieka 
„pratimų uždavinius“ prieš įsi
jungiant į Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) martev 
rus.

6-tas laivynas išplaukė iš Vi
duržemio uostų rugpjūčio 17 d. 
pratimams į vakarinį Viduržemį.
Didesnieji pratimai atlikti užva
kar;

Chruščevas puola
Malenkovą

MASKVA, rugp. 28. — Sovie
tų Rusijos komunistų partijos 
vadas Nikita Chruščevas praėju
sį antradienį buvusį sovietų 
premjerą Malenkovą pavadino 
slaptos policijos viršininko Be- 
rijos įrankiu. Berija jau guli ka
pinėse.

/A ■ •
______ ' %

tas Nixonas ru
denį ruošiasi naujai kelionei po 
užsienį, fiį kartą po Vakarų Eu
ropą.

KREMLIUS ATMETĖ ATVIRO 
DANGAUS PLANĄ

VVASHINGTONAS, rugp. 28. — Jungtinių Tautų nusiginkla
vimo pakomitetis, susidedąs iš Britanijos, Prancūzijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados ir Sovietų Rusijos atstovų, Londo
ne penkis mėnesius kalbėjosi nusiginklavimo klausimais.

Sovietų Rusija vakar atmetė
Vakarų pasiūlymą sustabdyti 
atominių ginklų bandymus dve
jiem metam ir orinio ir žeminio 
apžiūrėjimo — atviro dangaus 
— sistemą prieš netikėtus užpuo 
limus.

Sovietų Rusijos atstovas Zori- 
nas vakar piktai užsipuolė Vaka
rų nusiginklavimo politiką ir pa
reiškė, kad sovietai yra pasiruo
šę nutraukti nusiginklavimo pa
sikalbėjimus.
- Maskva gražiai pakalba taikos 
klausimais, bet pati stipriai gin
kluojasi ir graso Vakaram, kurie 
dar iki .šiol nenori suprasti ko
munistų tikslo — pavergti visą 
pasaulį.

Prezidentas Eisenhoweris šian 
dien pareiškė nusivylimą Mas
kva, kuri atmetė Vakarų nusi
ginklavimo pasiūlymą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• 250 metų ąžuolai išliko srei 

ki. Šventosios upės pakrantėje, 
ties Radiškio tiltu, anksčiau au
go didžiauliai ąžuolai. Keletas 
iš jų nukirsti pateko į upę ir 
buvo apnešti dugno smėliu. Kai 
dabar ąžuolų kamienus trakto
riais išvilko į krantą, paaiškėjo, 
kad jie, išgulėję upės dugne 
apie 250 metų, išliko sveiki ir 
tinkami apdirbimui.

• Vilniuje numatoma pasta
tyti dar du kinus, Vieną Anta
kalnyje Jiitą Stalino prospekte. 
Kraševskio gatvėje numatoma 
pastatyti vaikų sporto mokyk
lą, o Antakalnyje antroji klini
kinės ligoninės pastatų eilė. Ne
ries pakrantėje prie Ukmergės 
gatvės būsią pastatytas naujas 
gyvenamųjų namų kvartalas.

Manevruose bus „naudojami" 
ir atominiai ginklai

Rugsėjo mėnesį prasidės Šiau
rės Atlanto Gynybos organizaci
jos didieji manevrai. Jungtinių 
Amerikos Valstybių 188 laivai, 
500 lėktuvų ir 73,000 vyrų vyks į 
didžiuosius karo pratimus, kurie 
apims visą Atlantą nuo Islandi
jos salos, Britaniją, Viduržemio 
jūrą , Turkiją, Norvegiją, vaka
rų ir pietų Europą, išskyrus Vo
kietiją. Į karo pratimus dar įsi
jungia JAV laivynas ir aviacija 
Viduržemio jūroje bei jos pakraš 
čiuose. Viso susidarys apie 125,- 
000 vyrų, 230 laivų ir 800 lėktu
vų. Kitos valstybės išsiunčia šim 
tus tūkstančių karių, keletą tūks 
tančių lėktuvų ir 400—500 laivų. 
Manevruose bus „naudojami“ ir 
atominiai ginklai. Laivynas ban
dys prasiveržti į „priešo vande
nis“. Turkijoje, prie Dardanelų, 
10,000 JAV marinų darys inva
ziją į žemyną. Britų salos ir va
karinė Europa bus ginama nuo 
„atominio užpuolimo“.

Kadarą pakeitė?
VIENA, Austrija, rugp. 28. — 

Austrijos sostinėje gauta žinių, 
kad Maskva įsakiusi Vengrijos 
teroristui Janos Kadarui minls- 
terio pirmoninko pareigas per
duoti savo pavaduotojui dr. Fe- 
renc Muennich, patikimesniam 
Maskvos tarnui,' kuris 20 metų 
yra praleidęs Rusijoje. Sukilimo 
metu jis buvo Vengrijos vidaus 
reikalų ministeris, išdavęs Imry 
Nagy ir susidėjęs su Kadaru, ku 
rį Maskvos įsakymu dabar nu
verčia.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 29 d.: šv. Jono 

Krikšt. galvos nukirtimas, šv. 
Sabina; lietuviški: Lameika ir 
Nadinė.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:32.

Penki ukrainiečiai
Kanados parlamente
KANADA, rugp. 28. — Penki 

ukrainiečių kilmės kanadiečiai 
yra Kanados parlamento nariais. 
Dominijų parlamente Ontario 
valstybę tarpe kitų atstovauja 
šie du ukrainiečiai — Michael 
Starr - Starchevsky ir dr. Ivan 
Kucherpa, abu konservatoriai; 
iš Albertos valstybės į parlamen 
tą įeina ukrainietis Ambrose Hu- 
lovach (Sočiai Credit partijos), 
Fred Zaplitny, socialistas, ir My
kolą Madziuk konservatorius, 
abu iš Manitoba. Michael Starr 
yra John Diefenbakerio kabinete 
darbo ministeriu.

• Pasaulinį alaus gėrimo re
kordą „laimėjo“ Bavarija. Vie
nam jos gyventojui išgerto alaus 
teko 133 litrai 1955 - 56 m. Ki
tuose Vokietijos kraštuose vie
nam gyventojui tik 58 litrai, švei 
carijoje vienam gyventojui ten
ka 46.9 litrai.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, vėsiau.

Lenkų skaičius
Amerikoje

NEW YORKAS, rugp. 28. — 
Lenkų - amerikiečių kongresas 
paskelbė savo apskaičiavimus, 
kiek 1950 metais lenkų buvo 
Amerikoje. Kongreso skaičiavi
mu tais metais iš 150,697,361 gy 
ventojo Amerikoje buvę 6,372,- 
000 amerikiečių lenkų kilmės, 
kas sudaro 4.25% visų JAV-bių 
gyventojų skaičiaus. Daugiausia 
lenkų gyveno New Yorko valsty
bėje — 1,230,000, Ilinois valsty
bėje užėmė antrą vietą su 836,- 
000 lenkų kilmės gyventojais, 
Pennsylvanijos valstybėje esą 
787,000 lenkų kilmės žmonių. 
Lenkai Amerikoje šiuo metu tu
ri 8 dienraščius ir 25 savaitraš
čius. f

Polonijos muzejus
CHICAGO, IU., rugp. 28. — 

Lenkai jau praėjusiais metais 
Chicagoje pradėjo organizuotis 
pastatyti Polonijos muzėjų, taip 
jie tą muzėjų ir pavadino. Dar
bas varomas pirmyn. Organiza
cinio darbo ėmėsi Lenkų Romos 
Katalikų sąjunga. Tokiam muzė- 
jui pastatyti ir įkurti susidarė 
platus komitetas, kurio prieša
kyje stojo Lenkų Romos Katali
kų sąjungos pirmininkas C. L. 
Kozakiewicz. Muzėjun norima 
surinkti visą prieinamą medžia
gą, kuri vaizduotų lenkų tautos 
istoriją ir lenkų gyvenimą Jung
tinėse Amerikos valstybėse. Že
mė muzėjui norima gauti iš Chi- 
cagos miesto nemokamai.

• Iranui, Vakarų sąjunginin
kui, sovietai pasiūlė ilgalaikę pa
skolą pramonės reikalams. Ira
nas turėtų mokėti tik 2 proc. pa
lūkanų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Indonezijos sveikatos ministerija vakar pranešė, kad Indo
nezijoje sloga serga 1,500,000 asmenų iš 82,000,000 gyventojų. 
Nuo balandžio mėn. mirė daugiau kaip 1,000 asmenų, sirgę sloga.

— Vakarų diplomatai įsitikinę, kad sovietų delegacija išeis iš 
nusiginklavimo konferencijos Londone.

— Iš Šveicarijos pranešama, kad Sovietų Rusija siunčia nau
jus kareivius iš Ukrainos ar pietinių provincijų į Vengriją vieton 
mongolų. Šveicarų šaltiniai sako, kad Maskva norinti „sušvel
ninti“ okupacinį režimą Vengrijoje, kad išvengtų naujo sukilimo.

— Liberijos oficiali delegacija išvyko į Maskvą dalyvauti so
vietų žemės ūkio parodoje.

:— Kongresas priėmė imigracijos įstatymą, kuriuo daugiau 
asmenų bus įleista į Jungtines Amerikos Valstybes.

• Sirijoje lankėsi Sovietų Ru
sijos slaptosios policijos komisa
ras generolas Ivan Serov. Po jo 
atsilankymo Sirija išdrįso mesti 
tokius kaltinimus Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, kaip apie 
sąmokslą nuversti Kuwatly vy
riausybę ir išžudyti prosovieti
nius karininkus. Gen. Serov iš
dirbęs su savo kolega pul'k. Ser- 
raj, Sirijos špionažo viršininku, 
ir tolesnius subversyvinius pla
nus ne tik Sirijoje, bet ir visuose 
Artimuose Rytuose.

Tarptautine juristų 
komisija pasisakė
Vengrijos reikalu

NEW YORKAS, rugp. 28. — 
Tarptautinė juristų komisija, ku 
rios būstinė yra Hagoje, Olandi
joje, sukvietė keturiolikos valsty 
bių žymiausius juristus svarsty
ti Vengrijos reikalus ir tais klau 
simais pasisakyti. Tuose svars
tymuose dalyvavo žymūs JAV- 
bių, Britanijos, Kanados, Šveica
rijos, Indijos, Brazilijos, Dani
jos, Vakarų Vokietijos ir kitų 
valstybių juristai.

Tarptautinė juristų komisija 
paskelbė tų juristų tyrinėjimų 
raportus. Tų pasitraimų dalyviai 
turėjo įtakos ir į Jungtinių Tau
tų specialaus komiteto praneši
mą, nes pranešime skelbiami tų 
juristų pareiškimai. Tarptautinė 
juristų komisija paskelbė ir ne
mokamai platina juristų pasita
rimo raportus. Tos komisijos ad
resas yra International Commis- 
ssion of Jurists, 218 Buitenhof, 
The Hague, Netherlands.

Robert (Tnck) Stricklin, jau
niausias JAV senato tarnautojas.

. (INS)



t

Medžiagą slysti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicago 29, III.

PAŠNEKESYS SU SAS PIRMININKU 
ALGIMANTU GECIAUSKU

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, rųgpj. 29, 1957

Artėjant naujiems mokslo 
metams, valdybų kadencijos bai 
giasi. Supažindinti visuomenę 
su Studentų Ateitinįnkų sąjun
gos nuveiktais darbais metų ei
goje, pristatome sąjungos pirmi 
ninko Algimanto Gečiausko nuo 
mones bei komentarus apie SAS 
veiklą. Pašnekesyje su jūsų ko
respondente, įvykusiame š. m. 
rugpjūčio mėn. 23 d., kol. A. 
Gečiauskas atsakė į šiuos klau
simus : J

— Kaip jaučiatės baigdamas 
vadovavimo metus?

— Visuomet yra sunku val
dybos nariui vertinti valdybos 
atliktus darbus. Stengėmės dar 
buotis, jieškojome naujų kelių 
planams įgyvendinti. Jei klydo
me, iš klaidų mokėmės ir gero 
noro netrūko. Gal organizaci
nio patyrimo trūko, bet tai iš
mokome kadencijos metu.

— Kiek žinau, visi v-bos pačiai 
esate ėję įvairia® pareigas SAS 
ir LSS vienetų valdybose. Toks 
patyrimas, be abejo, jums pa
dėjo dabartinėse pareigose?

— Taip, bet Centro valdybos 
darbuose susidūrėme su skirtin 
gaiš veikimo metodais, kai pri
siėjo veikti ne tik su savo orga
nizacijos nariais, bet taip pat 
reikėjo reprezentuoti katalikiš
kai galvojantį jaunimą plačiojo
je lietuvių visuomenėjje ir sve-

— Koks buvo minėtų kursų 
tikslas ir atsiekti rezultatai?

— Kursų tikslas buvo įgy
vendinti platesnio masto atei- 
tininkijos vadų ugdymo progra 
minius rėmus. Rezultatų dar ne 
galime vertinti? Tačiau galime 
džiaugtis pirmųjų kursų vai
siais, kurių išdavoje buvusius 
kursantus randame SAS drau 
govių ir Centro valdybose, < 
taip pat gyvai reiškiantis LSS 
veikime bei akademiniame gy
venime. Centro valdyba taip pat 
maloniai prisimena kursantų 
drausmingumą, rimtumą ir ati
džiai atliktas pareigas. Tokių 
kursų suorganizavimas pareika
lavo ypatingai daug lėšų, už ku
rias padėka atitenka katalikiš
kajai visuomenei, ypatingai sen
draugiams ir šį kartą dosniai 
rėmusiems busimųjų ateitinin
kų veikėjų ugdymą.

— Kaip SAS žiūri į LSS veik
lą ir kokie santykiai palaikomi 
su kitomis jaunimo organizaci
jomis?

- -r- SAS didžiai vertina LSS 
reikalingumą ir ją laiko tinka
miausia organizacija apjungti 
įvairių pažiūrų lietuvišką Jau
nimą. SAS kaip vienetas Lietu
vių Studentų sąjungai nepriklau 
80, tačiau savo narius ragina 
dalyvauti ir uoliai reikštis LSS 
veikloje. Mūsų nariai praeityje 
ir dabartyje įeina į LSS skyrių 
valdybų sąstatus, ir šių metų 
LSS centro valdyboje yra gau
siai atstovaujami. Dėjome pas- 

Lituanus” fi-

timtaučių tarpe.
— Kokiais būdais SAS veikė 

svetimtaučių tarpe?
— Vienas iš pagrindinių da

bartinių jaunimo uždavinių yra tangas paremti
garsinti Lietuvos vardą bei jos, nansiniai ir džiaugiamės, kad 

yra tokių draugovių, kaip Phi- 
ladelphijos, kuri ruošiasi spalio 
mėnesį koncertui, kurio paja
mos bus skirtos “Lituanus” rei
kalams.

tragediją svetimųjų tarpe. Y- 
patingą' dėmesį kreipėme į pa
sireiškimus Pax Romana orga
nizacijoje, kurios veikloje šiuo 
metu dalyvauja net apie aštuo
niasdešimt valstybių. Dr. V. Vy 
gantas šio mėnesio pradžioje at
stovavo SAS Pax Romanos vi
suotiniame suvažiavime San 
Salvadore, kur mūsų kraštui bu 
vo suteikta reta garbė turėti 
savo atstovą sekančių metų 
Pax Romanos centro valdyboje. 
Ši teisė mums buvo suteikta 
vienbalsiai, mažajai Guatemalai 
pasiūlius ir JAV delegatams pa
rėmus jos pasiūlymą. Be to, 
SAS atstovai dalyvavo Pax Ro
manos studijų dienose, Bosto
ne, konferencijose Ottawoje, 
NFOCS suvažiavime New Yorke 
ir t.t. Vedame gan plačią laiškų 
akciją ir esame gavę atsakymų 
iš kaikurių Amerikos vyriausy
bės vyrų, pvz. iš JAV atatąvo 
Jungtinėse Tautose Henry Lod- 
ge, Jr. Taip pat reagavome į 
Vengrijos nelaimes. Artimu lai
ku išeis liuksusinis reprezenta-____ ____________  . _______ spaudos platintojus. Jį galima už
eini,, leidinvn anie ateitininkus, sisakvti per ‘žurnalą “Užuolankos” Cims leidinys apie ateitininkus «dm1nintrnriin aHrpa
anglų kalba, kuriam mintį da
vė dabartinė SAS valdyba. Eu
ropoje SAS turi įgaliotinius I- 
talijoje, Prancūzijoje ir Vokie
tijoje, kurie reprezentuoja ątei- 
tininkus Europos katalikiškų or 
ganizacijų suvažiavimuose.

— Kaip veikėte SAS Ideolo

ginėje ir organizacinėje plot
mėje?

— SAS rūpinasi pilnutinio 
žmogaus išugdymu. Tam tiks
lui šiais metais SAS vienetai 
nagrinėjo temą, kurios tikslas 
buvo duoti progos nariams įsi
tikinti, kad katalikui yra bū
tina visuomeninė veikla ir mums 
kaip ateitininkams, yra būtina 
dalyvauti toje veikloje.

Iš organizacinės veiklos reik
tų paminėti pirmąjį bandymą 
suorganizuoti žiemos stovyklas 
rytuose ir vakaruose, du SAS 
draugovių valdybų suvažiavi
mus Hartforde ir Chicagoje, 
antruosius ideologinio pasiruo
šimo kursus Pųtname ir tradi
cinę vasaros stovyklą Žaliakal
nyje, prie Detroito.

pareikšti praktiškų būdų ben
dram darbui. Kolkas esame ga
vę Akademinio Skautų sąjūdžio 
sutikimą dalyvauti, ir tuo tar
pu laukiame Santaros atsaky
mo.

Metinė Chicagos Studentų A- 
teitininkų draugovės šventė į- 
vyks rugsėjo 15 d., sekmadienį, 
10:30 vai.: bendrai dalyvausime

— Ką norėtumėte pasisakyti išv; mišlose ir draugovės vėlia-
- - - vos pašventinime Švč. PanelėsbUigdaniuM kadenciją?
— Pirmiausia reiškiu nuošir

džią padėką Vyr. Federacijos 
valdybai, ypatingai Fed. vadui 
prof. S. Sužiedėliui ir gen. sek
retoriui kun. V. Dabušiui už jų 
ypatingai nuoširdų dėmesį mū
sų sąjungai. Draugiškas ačiū ir 
mieliems talkininkams, SAS vai 
dybos nariams: kol. Daliai Ka
raliūtei, pavadavusiai mane pir 
mininko pareigų ėjime, sekreto
rėms Raimondai Binkytei ir Ni
jolei Mekytei, uoliai rašiusioms 
laiškus į visas puses, nuo kurių 
priklausė tamprūs ryšiai su vi
sais SAS vienetais, kol. Džiu
gui Staniškiui, sumaniai redaga
vusiam sąjungos oficiozą “Gau- 
dea'mus”, kol. Sigitui Bobeliui 
už užsienio reikalų tvarkymą ir 
diplomatinius gabumūs, kol. Al
giui Lukui už sąžiningą sąjun
gos iždo saugojimą ir turtinimą, 
kol. Broniui Čikotui už atliktus 
artimo meilės darbus sąjungos 
sąskaiton, dr. V. Vygantui, at
stovavusiam mus Federacijos 
valdyboje, kol. J. Uleckui, bu
vusiam įgaliotiniui Vokietijoje, 
'ir visų ateitininkiškųjų vienetų 
yaldyboms ir uoliesiems na
riams.

Būsimai Centro valdybai lin
kiu ir toliau ištvermingai dar
buotis lietuviškiems-katalikiš- 
kiems idealams, dar daugiau pa 
gyvint veiklą, kad SAS ir toliau 
būtų pati gausiausia ir veikliau
sia akademinė organizacija.

Baigęs pašnekesį su šiais švie 
siais linkėjimais, SAS pirminin
kas A. Gečiauskas išskubėjo į 
Centro valdybos posėdį New 
Yorke. Linkime ir ateities cen
tro valdyboms didžiuotis tokiais 
darbščiais nariais, kokiais yra 
šiemetinis sąstatas.

Audronė Gaigalaitė

Su kitomis ideologinėmis jau
nimo organizacijomis šiais me
tais palaikėme artimus ryšius. 
Š. m. SAS stovykloje per Dar
bo dienos šventę planuojame a- 
kademinio jaunimo susiartini
mo dieną, kurioje kiekviena or
ganizacija galės supažindinti 
jaunimą su savais siekimais, na 
rių galvosena ir turės progos

Užsisakykite spausdinamą

ISTORINĖS LIETUVOS 
ALBUMU

Jame talpinama lietuvių, rusų, 
lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įrii- 
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių, šis 
albumas nebus platinamas per

administraciją, adresuojant:
Užuolanka., 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, Dl.

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

Tel. Blshop 7-7075

k****************«#)ro***1IH«
TEBERAŠAI RANKA?

Rašomoji mašlnSIS rašo gražlaū, 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- 
čiau. Pigu, nea tarnauja visą gyveni- 
mą. Mokčsite tik po $6.00 kas me
nesį. PriMatoma į bet kurį pasaulio 
kampą sp pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. L Giedraitis, 1632 Brnad Street,
Hartford. Conn., kuria "Draugui" 
Žinomas kaip sąStnlngo's aamuo.

ADOMAS VAITKEVIAHJS 

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

KihIsm KMtvl.no Santaupos Yra 
Apdraustos Iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Komy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVIHGS,* LOAH ŽSSfl.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, Ui.

CONTINENTAL SAVIHGS t LOAH ASSH.
4559 So. Paulina Si., Chicago 9, Dl,, TAidi 7-0145

ORINE OAVIHM A LOAH ASSH.
2555 W. 47ih Si.,_____________ Chicago 32. 1U.

DISTRICT SAVIHGS A LOAH ASSH.
3430 S. Halsted St„_____________ Chicago 8. HL

ST. AHTHORT SAVIHGS t LOAH ASSH.
1447 S. 49lhCt„ Cicero 5C. 111.. tel. TO 3-8131-32

OHIVERSAL SAVIHGS t LOAH ASSH.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. Dl.

dM«Z/ AiOCt/ AM4M498Z
tUtf Htnt fitrr/unts-p/eus m

l\niAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 S* CHICAGO 36, ILV Tel. WAlk»dt 5-9209

CHICAGOS DRAUGOVES 
ŠVENTE

Marijos Gimimo (Marąuette 
Parko) naujoje bažnyčioje. Tuoj 
Pq šv. mišių įvyks iškilmingas 
posėdis Marijos augšt. mokyk
loje. Posėdžio metu duos prie
saiką naujieji draugovės nariai. 
Vakare, 7 vai., bus studentiškas 
pasilinksminimas Vyčių salėje. 
Korporacijų nariai prašomi dė
vėti savo uniformas. Šventėje 
dalyvauti kviečiami visi.

Kandidatai, kurie duos prie
saiką šventės metu, turi para
šyti po straipsnį apie vieną iš 
ateitininkų principų. Taip pat 
privalo nuosekliai išmokti me
džiagą, gautą iš Centro valdy
bos. Rugsėjo 13 d., penktadie
nį, vai. vakare, Tėvų Jėzuitų 
namuose bus egzaminai. Straip
sniai turi būti įteikti egzaminų 
dieną ar anksčiau. Valdyba

ĮVYKO SUSIRINKIMAS

Pereitą sekmadienį, rugpjūčio 
mėn. 25 d., įvyko visuotinis Chi
cagos SAS draugovės susirin
kimas.

Susirinkimo pirmininku buvo 
pakviestas P. Kylius, sekreto
re — I. Valaitytė. Svarbiausias

e

e

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADUOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 
SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telef onuckit CAlumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

susirinkimo punktas buvo drau
govės pirmininko J. Štuopio pra 
nešimas apie SAS vasaros sto
vyklą.

Saulutei smagiai šviečiant, po 
susirinkimo visi suvažiavo į 79- 
tos gatvės paplūdimį, kur vyko 
visuotinė mankšta ir poilsis. 
Daugumas bandė permušti svie
dinį per tinklą neišvertus me
džių. Nuo šio sunkaus darbo su
šilę, ėjo atsivėsinti į ežerą, o ka
ringai nusiteikę net plaukė sker 
sai kanalą.

'Susirinkimas tęsėsi ligi sau
lės nusileidimo. Ners tam kar
tui atsisveikinom, bet tikimės 
vėl greitai susitikti vasaros sto
vykloje. Dalyvė

►oooooooooooooooooooooooooo

RADIJUKAS — 
LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transisto'rl 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti i 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.

ĮXL€ Vision
Lsales - Service)

Sav. In*. A. 8HMENAK 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais
ir ketvirtadieniais 9—9

oiKKKioootKjoooooooucžooooooo

DR. L Ir K. AGLIHSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

DSl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4.1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečlad. Ir
lettad.

Bes. toL GRoveblU 6-5603

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfleld Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4;-trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Westorn Avenue 

vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-t vai. 
vak. šeštadieniais KKj vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Bes totef. WAlbroob 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Bes.: WAlbrook 6-8048

•"S. ofiso HE.4-6869. rez. HE.4-2224
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 We®t 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., pemet. 1-4 ir T-S 
Antr. l-t, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sek m. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern
Chicago 28. BI 

oro REpublic 7-4SOO
B jMdencša: GRoveblU 6-8181

pasimatymai psgsl sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai .: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. Vlrglnla 7-0036.

tol. BEverlj 8-8844

T
Si

£

Ofiso HE 4-1414, arba BE 7-8700 
Ros. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
YDYTOJAS ir CHIRURGAS 
pec. akušerija ir moterų ligų 

9454 Weat 71at Street 
1-O8 ir Oampbell Avė. kampas)

ai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šešadleniais 1—4 g>. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. Y Arde 7—1166 
Besždenaijos — 8Tewart 8-4811

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 86th Street 
(kampas Halsted ir S6-ta gatve) 

VAL 1—4 ir 6:80—8:10 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 0-S888, rez. RE 7-8199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
IBM Weat 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:88 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Valandos: 9—12 Ir 7—• v. v. 
euattartmą Išskyrus trečiadienius

1499 V. Marųustts Koad

Ofiso ir buto tol. OLympie 1-lMl

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1497 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

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

YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iFTUVis (ITDrrOJAH.

8926 W«st 59th Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 4:80—8:40 
vai. vak. Trečlad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

Tel. ofiso ir buto OLympie 8-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th 8L, Cicero 

Bei. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-2 vai. Ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.

VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir (JblrnrgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 Soutb Weetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAlbrook 6-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4732

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

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirnjad., ketvlrtad., šęįšt. 
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 7-8700 
Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

VaT.: kasdien touo 6 v. v. Jkl 9 v. v!.u 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. IMI 9 v. v., 

Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PtJllman 6-6768 
Buto - - BEverly 8-8946

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

DR. A. HARBUTAS
PIAPČ1Ų IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTY*
4258 So. Whlpple Street

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4848.

Namų — OEdarerest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd 8t., tel. Renublic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-9588
DR. AL RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzlb ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2280 

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—6:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklas tr r«mns 
4486 8. Oalifornia Aro. .YA 7-7381

Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečlad. už
daryta). šeštad. 10 ryte Iki • v. p. p.

DRAUGAS

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St, Chicago 29, nUnola, Tel. ElJdlow 5-96M

Telefonai ORovehill 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIU IJGU 8PECTALISTS 
— PRITATKO AKTNIU8 —

Bntered m fteoond-Class Matter lfarch SI, IBIO, at Chicago, Illinois 
Under the Aot of Marčh S, 1878.

Member of the Cathollc Press Ass*n SITBflCRIPTION RATK8
Publiahad datly, ezept (tandaya $8.00 per year outstde of Chioage

by the 89.00 per year in Chicago A Clesr-
Mtbuanlan Catbolle Praro Hosiety $1.00 per year In Canada
PRENUMERATA: Metams Forelgn $11.00 

U metų l
per year.

1 mšn i rolAOlcagol ir Cicero! $6.00 6 00 8S.76 $12*Kl*ur JA V ir Kanadoj $8 00 $4.60 62 60 $1.68
Užsieny!* •11.66 $6 60 $!•• S I 5*

Rsdsknija straipsnius taiso savo nuotiOra Nsounaudotų straipsniu *•- 
•augo. juro grąžina tik 18 ankMo susitarua Redaketjs sž skalMmę 
-•atsako. Skalbimą kataro priažuaAamoe paros acašroro.

P. ŠILEIKIS, 0. P.SS Ortbopedas - Protosdstas 
Araratal-Protesal, M«d. ban

* dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arob Supports) Ir u u

Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHUPEO1JON TECHNIKOS LAB
2850 w. 63ni St., Chicago 29, Iii 

Tel. Pltoepect 6-5064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4289 W. 68rd St 

Ofiso tol. RElianoe 6-4410 
Rezld. telef. GRoveblU. 8-0617 

Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 
Penktad. tik po pietą.

Trečlad. ir šeštad. pagal eutartl

Ofiso tol. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 

(Kampas 47tb Ir Hermitage)
Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 iki O vai.. Išakyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drive
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tet C Filtrai 6-2284 

5002 Weet 16tta Str„ Oioero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrnbaU 3-0868 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tol. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir ros.: 5100 8. Western Ava 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6571
.Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6189
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 
(71st ir Oampbell Avė.)

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

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-8400
Rezld. PRospect 6-8400

DR. OMĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviafltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGffi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus.
Tel. ofiso Vlctory 2-1681

Rez. VIotory 8-O74S

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street

Kamp. Halsted Ir 11-mos gatvių 
Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.
Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-S180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weat Marąuette Bd.

Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 Vi 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-8858 
Rezld. 6600 8. Arteeian Avė.

VAL 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 mėty patyrimo
Tel. YArds 7-1898 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

IAėjo M spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iŠ lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: 92.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West OSrd Street, 

Chicago 29. Dl.
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ĮSPĖJIMAS RESPUBLIKONAM
Respublikonų partija buvo veik tikra, kad ji laimės specia

liuosius VVisconsino valstybės rinkimus, buvusius praėjusį antra
dienį. Jos nominuotasis kandidatas Walter J. Kohler ir pastan
gų nedaug dėjo rinkiminėj kampanijoj, nes galvojo, kad jo 
išrinkimas yra užtikrintas. Šitokį optimizmą kėlė visa eilė da
lykų. Pirmoj eilėj respublikonai valdė valstybę per daugelį me
tų (nuo 1932 m.). Jų kandidatas į senatorius mirusio šen. 
McCarthy terminui užbaigti, p. Kohler, gana popularus politi
kas, keliais atvejais buvęs išrinktu valstybės gubernatorium. 
Jisai pasisakė be jokių kompromisų remsiąs populariojo prezi
dento Eisenhowerio tiek užsienio, tiek vidaus politiką. Todėl 
ir manė, kad priešrinkiminėj kampanijoj nereikia perdaug per
sitempti, nes laimėjimas lyg ir užtikrintas. Taip galvojo ne tik 
VVisconsino respublikonai, labiausiai pats jų kandidatas, bet ir 
patys vyriausieji centriniai partijos vadai.

Šioje vietoje savo laiku buvo rašyta, kad respublikonų va
dai, būdami tikri Kohlerio laimėjimu, planuoja perorganizuoti 
Senatą savo naudai dar 1958 m. pradžioje, antrai 85-tojo Kon
greso sesijai susirinkus. Buvo spekuliuojama, kad gali ir dau
giau vakansijų Senate atsirasti, nes yra senyvų senatorių iš tų 
valstybių, kurių gubernatoriais yra respublikonai. Jei iš tų “se
nių” vienas ar kitas numirtų, jo ar jų vieton būtų paskirti res
publikonai ir tada, turint p. Kohlerį, Senatą su visomis komisi
jomis bus galima perorganizuoti savo naudai.t * » ' >

Kaip jau žinome, visos šios viltys sudužo. Wisconsino res
publikonų ir jų kandidato optimizmui, pasirodo, nebuvo pagrin
do. Walter Kohleris pralaimėjo. Senatorium išrinktas demokra
tas WiUiam Ę. PToxmire. Jisai gavo žymią balsų daugumą. Stip
rus ligšiolinis rspublikonų frontas Wisconsine pralaužtas. Atei
tyje jis gali ir visai sugriūti, jei bus remiamasi tik tuo, kuo buvo 
pasiremta šiuose sęnatoriaus rinkimuose.

į. Tad, Wiscoh3ino rinkimai ne tik kad neduoda vilčių per
tvarkyti Senatą respublikonišku kurpaliu antroj 85-tojo Kon
greso sesijoj, bet yra labai rimtas įspėjimas respublikonų parti
jos vadams planuojant visuotinius kongresinius rinkimus 1958 
metų rudenį. Dabar jau gali matyti, kad čia optimizmui visai 
nėra vietos. Reiks ir gerų planų, ir stiprių kandidatų ir didelio 
darbo, kad į 86-tąjį Kongresą pasiųsti bent tiek senatorių ir kon- 
gresmanų, kiek jų dabar turima. Vilčių laimėti kontrolę nėra 
daug.

VVisconsino rinkimai parodė, kad vien prez. Eisenhowerio 
popularumu pasiremti negalima. Pagaliau, dar nieks nežino, ar 
1958 metais prez. Eisenhoweris bebus toks popularus, kaip jis 
buvo 1956 metų prezidentiniuose rinkimuose. Atrodo, kad Wis- 
consino ūkininkai parodė nepasitenkinimo respublikonų vyriau
sybės žemės ūkio politika, nes jų didelis daugumas nebalsavo 
už Kohlerį, kaip Eisenhowerio politikos rėmėją. Ūkininkų balsai 
rinkimuose daug reiškia.

Praeitis yra įrodžiusi dar vieną momentą, kuris kalba prieš 
respublikonų viltis 1958 m. Veik kiekvienu atveju kongresiniai 
rinkimai prezidentinio termino viduryje, išeina opozicinės par
tijos naudai. Jei p. Eisenhoweris savo pečiais nepajėgė išnešti 
kongresinių rinkimų’respublikonų naudai 1956 m., tai tikrai sun
ku laukti, kad jis tai padarytų po dviejų metų. Nei bent krašto 
padėtis visais požvilgiais radikaliai pasikeistų, ar tarptautinė 
politika pakryptų į visai gerą pusę, nešant kreditus respubliko
nų ądministracijai ir tuo pačiu jų partijai. Galėtų turėti įtakos 
ir “šaltasis karas” virtęs “karštuoju karu”. Bet kaip dabar da
lykai stovi, 1958 m. rinkimai respublikonams laimėjimų nežada. 
Wisconsino rinkimų duomenys juos rimtai įspėja.

LAIVO KAPITONE inių ginklų, kelia klausimą, ar 
visiškas naujųjų ginklų akcen
tavimas netaps pražūtinga prie
laida, nes bus nepasiruošta ga
limam konvenciniam karui. O 
kada vad. “push button” karas

B

Reikia daugiau bažnyčig prieš kelis šimtmečius. Kaiku- j Žmogus gali nuslėpti visus da-
Paryžius reikalingas apie 700 

naujų bažnyčių, atsižvelgiant į 
gyventojų skaičiaus augimą. 7 
milionų gyventojų arkidiecezi-

tėra nereali ir tolima svajonė, > U* 360 bainy-
suUnka karo teoretikai ir pa- P’^aus centras dabar
tvirtina netolima patirtis. Ang- PUn“ knultuvi'< ir ištaiga ir
lų žygis Omano nuknebus mal-, Priemiea4iai Krei,ai

tun jokių bažnyčių. Daugiau-šinant buvo geriausias konven
cinio karo pavyzdys, nes nau
jųjų ginklų panaudojimas buvo 
neįmanomas dėl dykumų — 
partizaninių kovų pobūdžio, o 
svarbiausia dėl psicholigimų 
motyvų, bijant visuotinės nei
giamos pasaulio reakcijos ne
žiūrint to, kad ir turimą jau 
net ir lokalinio veikimo, “šva
rių” atominių ginklų. O kas 
išdrįs ateityje, nebūdamas vi
siškai užtikrintas laimėjimu, 
pirmas pavartoti atommius 
ginklus, nežiūrint kokio didu
mo karinis konfliktas pradžio
je atrodytų?
Nusiginklavimas — komunistų 

laimėjimas
Taigi dabartinė Vakarų nu

siginklavimo banga gali džiu
ginti tik Kremlių, kuris ta kryp 
timi pats nemano eiti, o savo 
taikos ofenzyva tik vykdo Le
nino pamokymą, kad reikia 
taikos metu priversti priešus 
nusiginkluoti. Fasaulis negali 
užmiršti visos eilės problemų, 
kurios laukia sprendimo taikos, 
ar karo keliu. Tai Vokietijos,

šia bažnyčių buvo pastatyta

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE

ĮRENGTI NAUIĘ 

RHEEM 

LOVVBOY
ŽIEMINI

AIR-OONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 

vas taippat teiks ma

lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

Į NUSIGINKLAVIMO PAKALNĘ
ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.

Prieš du metu gimusi Gene- 
vos dvasia tebeneša savo pra
gaištingus vaisius plačiuose 
tarptautinio gyvenimo horizon
tuose. Paskutiniu metu, gal 
patikėjus nesiliaujančiai Krem
liaus taikos propagandai, Vaka
ruose imta visai rimtai galvoti, 
kad jau atėjo laikas siaurinti 
apsiginklavimą, o gal ir kolek
tyvine tarpt, sutartimi su Sov. 
Rusija nusiginklavimo eigą reg
lamentuoti. Ir štai po vienaša
liško anglų žingsnio pasisakius ( 
už atominę — raketinę gynybos 
sistemą, žymiai susiaurinant 
konvencinio apsiginklavimo ap
imtį, po prancūzų karinės ane
mijos fakto dėl nesibaigiančio 
Š. Afrikos kolonialinio karo ir 
po vėžio žingsniu slenkančių V. 
Vokietijos apsiginklavimo pa
stangų — po viso to atėjo ei
lė ir JAValstybėms. Ateinan
čių metų bėgyje čia numatoma 
sumažinti karinių pajėgų dydį 
apie 300,000 karių. Dėl biu
džeto siaurinimo kaikurie kari
niai užsakymai pramonei atšau
kiami, o daugumos kitų išpil
dymo terminai nukeliami toli
mesnei ateičiai. Numatoma 
dalinė ir visiška kaikurių užjū
rio bazių evakuacija.

Staseno pastangos

Lygiagrečiai Londone jau 
veik pusmetis tęsiasi J. T. nu
siginklavimo pakomisės posė
džiai, kur H. Stasenas ištysu- 
siai dėsto Zorinui ir kitiems sa- 
liaiaonišką nusiginklavimo pla
ną, kuriam, tur būt, nė jis pats 
netiki. Net Zorinas jau daros 
nekantrus, nesulaukdamas to 
dėsimo galo. Kalbos apie nu
siginklavimą tada, kai pasau
lis padalintas į du blokus, lau

kiančius vienas kito sunaikini
mo, kai visa eilė tarpt, pro
blemų laukia sprendimo, svei
kam protui turėtų atrodyti ma
žų mažiausiai nerimtomis. Tik 
politinė būtenybė ir propagan
dinė vara verčia abi puses tęs
ti tą tarptautinio masto farsą.

Palikus nuošaliai tą Londo
no žodinę dvikovę, kyla klausi
mas, kas privertė JAV leistis 
į slidžią ir pavojingą ginklavi
mosi apribojimo pakalnę. Sun
ku prileisti, kad tai būtų daro
ma patikėjus suktai Maskvos 
taikos propagandai. Viena 
svarbiausių tam priežasčių rei
kia laikyti užsitęsusią inflaciją, 
grasančią JAV ūkio pusiausvy
rai. Milžiniškos sumos, išmo
kamos privatiniam ūkiui už ka
rinių užsakymų vykdymą, ne
išvengiamai didino pinigų kie
kį rinkoje per visą eilę metų, gi 
produktų kiekis nė kiek tuo ne
buvo atitinkamai padidinamas. 
Todėl nežiūrint įvairių finansi
nių priemonių, dolerio vertė 
kas mėnuo krito. Dabartinis 
karinių užsakymų apkarpymas 
neabejotinai turi tikslą sulai
kyti slenkančios inflacijos eigą.

Daug kainavęs 
trumparegiškumas

Kartu su ginklavimosi pa
stangų siaurinimu viduje, eina 
ir mažinimas finansinės para
mos ginklavimosi reikalams iki 
šiol plačiai teikiamos sąjungi
ninkams. Taigi karinio susilp- 
ninimo banga palies ir daugelį 
nekomunistinių kraštų.

ši nusiginklavimo banga, rei
kia tikėti, nepasieks pirmųjų 
pokario metų apimties, kai vi
sai trumpu laiku buvo visiškai 
nusiginkluota ir to pasėkoje

rios apylinkės gyventojų skai-Įlykus, išskyrus dviejų: kad jis 
čiumi per paskutinius trejus yra girtas ir kad jis yra įsimy- 
metus padvigubėjo. iiĮėjęs. — Antiphanes

•/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !
į

GRANE SAVINOS |
2655 WRST 47th STREET LAfayette S-lORS

B. R. MeUtiewicz, prez.; E K. Ptotklewlca, sekr. Ir advokatas Į
dltldendua. Kefčtaaae dėklus. Parduodame Ir 

•atotjbčs bonus. Taupytoiams patarnavimai aemokamai

Pradekite laupyti sudarydami sųakalt* Šiandien. Apdrausta Iki >10,000

Darbo valandos, pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
mtr. v penk B Iki 5, treč uždaryte, o auš’ ano 9 iki vidurdienio

Didžiulis Išpardavimas!
Sovietų prekybos laivynas turi 

tris moteris, kurios tarnauja kaip 
laivo kapitonės. Nuotraukoje ma
toma viena iš jų —.Eugenija Gor- 
lenko, kuri vadovauja “Auskelio” 
įgulai, susidedančiai iš 35 jūreivių.

. - (INS)

Maskva užvaldė visą vidurio 
Europą ir didelius Azijos plo
tus. Ir tik Korėjos agresija 
atvėrė Vakarams akis, tačiau 
jau buvo per vėlu, nes savo po
litinį trumparegiškumą reikė
jo apmokėti milžiniška kraujo 
kaina, šiaip ar taip ši nauja 
vienašališka, kad ir dalinio nu- j 
siginklavimo banga slepia sa
vyje didelius pavojus Vaka
rams. Ūkiniu atžvilgiu kari
nių užsakymų staigus susiauri
nimas gali ne tik sulaikyti in- . ,. , . , . , ._ .
flaciją, bet ir taip sukrėsti iki ^ymo kėslų, kiekvienas

Korėjos, Indokinijos, europinių 
satelitų ir kitos žaizdos, kurių 
laikas neužgydys. Iki jos nėra 
galutinai išspręstos, iki Mas
kva nėra atsisakiusi pasaulio

šiol nusistovėjusią ūkinę pu Vakarų žingsnis, silpninąs jų
siausvyrą, dėl ko gali iSaivya- karin* būti
tyti nedarbas, deflacija ir gal 
net ūkinė depresija. Tuo at
veju niekas negalėtų numatyti 
į kokią ūkinę katastrofą galė
tų nuriedėti dabartinio JAV 
gerbūvio vežimas. Maskva gi 
senai skelbia, kad Amerikos 
kapitalistinis ūkis remiasi iš
imtinai karine pramone, ir nu
siginklavimas tuojau iį iš pa
grindų sukrėstų. Jei tai įvyk
tų, Kremliaus taikos ofenzyva

stropiai apsvarstytas, Tiežiūrint, 
kokie motyvai verčia ji daryti.

Tada, kai Vakarai rimtai i- 
masi ginklavimosi apribojimo, 
Kremlius skina naujus laimėji
mus plačiuose Azijos plotuose. 
Rūpestį kelia neabejotina kai
rėjimo tendencija, tame regijo- 
ne. Komunistai laimi laisvų

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

{steigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, m.

TOwnhall 3-6670 

Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS DLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

rinkimų keliu vis stipresnes po
zicijas, o kaikur ir aiškią dau
gumą. Tas procesas vyksta

atneštų jai nepaprastų laimė- Telefonas Vlrgillia 7-2481
Jimą.

Kad ir dalinis Vakarų nusi
ginklavimas karinio pajėgumo 
santykį žymiai pakreiptų Mas
kvos naudai, ypatingai konven
cinių ginklų srityje. Be to, per- 
didelis pasitikėjimas naujųjų 
ginklų pranašumu, kaip kadais 
Maginot linija, gali baigtis ka
tastrofa nenuvokiamo ateities 
karo tikrovėje. Jau vien fak
tas, kad nė vienam vad. mažų
jų karų, įskaitant ir Korėjos,

se Rytuose ir net Amerikos pa
šonėj — V. Indijoj. Nepaslap- 
tis, kad Maskvos balsas pasida
rė žymiai svaresnis po to, kai 
Sov. Rusijos režimas parodė 
kaikurių evoliucijos ir teroro 
atsisakymo žymių. Todėl Va
karai turėtų » nusiginklavimo 
klausimus padėti į šalį, o visu 
rimtumu bandyti rasti kelius, 
kaip išgelbėti tautas, pakliuvu
sias į Kremliaus propagandos 
pinkles ir žengiančias į naujojo

Dnoną Ir Įvairias skcotnna 
bolkųtea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3889-41 S. Litnanlca Avė.

TeL (T.lffsldc 4-0870
Pristatome } visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame { visus artimuo
sius miestus.

H. Seiman

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
Selgan dCl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas

kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 38%.

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

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

nebuvo drįsta panaudoti atomi- kolonializmo pražūtį.

H. ŠEIVA N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
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Toks padūkęs būrys gėrė džiaugsmą, trokšda
mas.

— Ia! I-a! Ha, ha, ha! — juokėsi armonikos lie
žuviai ir visų širdys.

— I-a! I-a! Ha, ha, ha! sugavo aidą toli šilų mė
lynoji tyluma.

Andrius tą vakarą norėjo būti pasiutesnis ir ne- 
rū peštingesnis už visus. Nepraleido nei vieno šokio 
nei dainos. Jo balsas perrėkė visus. Norėjo jis tą va
karą save užmiršti, išnaikinti. Prapulti kokioje nors 
būtyje, kur žmogus kitus ir save mažiau jaučia.

— I-a! I-a! Ha, ha, ha!
Sąmoningai jis tai darė, pašokdino visas negra

žesnes mergaites, visas tas, kurios kitais šokių vaka
rais buvo užmirštos. Jos tą vakarą gavo daugiau šok
ti, negu visos kitos.

— Rugajukas šį vakarą turbūt gerokai įsigėręs.
— Dūksta, kaip iš uždarbio sugrįžęs bernas.
— Kalba, kad jis truputį toks... Na, jo protelis 

truputį susilpnėjęs...
Visaip kaikurie samprotavo, Andrių perdėtai links 

mą matydami.
Andrius tai negirdėjo. Jis dar vis sukosi kaip siau

bas.
Ilgai. Suprakaitavęs. Užtrokšdamas.
Po pusiaunakčio, eidamas į namus, jis sustojo

savo tėvo laukų viduryje ir verkė. Nežinojo, kodėl. 
Be priežasties.

k Miegojo visa žemė pavasario naktį.
19.

Marytė buvo paleista iš mokyklos. Jau antroji 
diena kaip namie.

Andrius visa paruošė išvažiavimui ir nuėjo at
sisveikinti. Galvojo, kad daug turės su Maryte ką 
kalbėti, bet abiem buvo pražuvę žodžiai. Toks tarsi 
šaltis slėgė krūtinę šiltos dienos priešpiety.

Sakė po žodelį. Tylėjo ilgai, ZiūUėjo į žemę arba 
kur nors į šalį.

— Tai tu jau šį vakarą važiuosi — klausė ji, lū
pas kramtydama.

— Vėlai naktį būsiu Rygoj.
— Tu man rašysi?
— Taip.

— Ir tu man?
— Taip.
Ištiesė rankas. Abu skubėjo.
Namie mažoji Elzytė Andriaus neleido.
— Nevažiuok...
- Aš sugrįšiu.

— Tu toli važiuosi ?
— Toli.
— Kai atvažiuosi, mes dar per Kalėdas važiuosi

me į bažnyčią.
— Važiuosim...
Andriui tyliai riedėjo ašaros. Jis pasiėmė Elzytę 

į glėbį ir ilgai laikė.
—- Tepadeda tau Dievas, sūnau. Vis kaip nors 

spsidirbsim, — sakė tėvas, atsisveikindamas, ir jo bal 
sas buvo savotiškas.

Rankoje Andrius turėjo tą patį lagaminą, kurį 
kadaise nešė į mokyklą.

Tėvas ir visi jaunesnieji broliai ir seserys susirin
ko į kiemą, kai jis išėjo.

Andrius ėjo dirvonais ir matė, kaip jie ten liko 
bestovintys. Pasisuko atgal — jie vis dar ten stovėjo 
ir mojavo rankutėmis.

Jis prisiminė vieną tokį išėjimą. Irx šis buvo pa
našus.

Atsisuko dar. Namą buvo uždengusi pakalnė. Tik 
stogas ir raudonas dūmtraukis. Kaip žalios, apvalios 
kupetos, stovėjo gluosniai upės krantuose.

' Ten kapinių senosios, žilosios pušys ir nublukęs 
baltas smėlio krantas.

Jis ėjo, ir viską pamažu uždengė toluma. Ugi bu
vo dešimtis kilometrų iki Arumanų stoties.

Prie geležinkelio pylimo, ant žolės šen,- ten susi
metę, sėdėjo būrys jaunų vyrų. ,

Vienas kitas ant pečių buvo užsimetęs baltą mai
šą, apjuostą marga juosta, prie kitų šone stovėjo la
gaminai.

Kaikurių rankose balalaikos, mandalinos, armo
nikos. Į žemę įsmeigti kastuvai. Gulėjo kirviai, piūk- 
lai.

Kitas gulėjo išsitiesęs augštielninkas, kandžiojo 
smilgos stiebą, pats sau niūniavo kažką ir žiūrėjo į
dangų.

Kaikurie buvo atsisėdę, nusiavę batus, persivy- 
niojo autus, kurie prakaituojant piovė kojas, tarsi 
spalinės virvės, nes tolimą kelią šią karštą dieną jie 
buvo ėję. •.,

Juokaudami su savo mergaitėmis, kiti vaikščio
jo prieš stotį žvyruota aikšte.

Antrame stoties gale, žolėje sėdėdami, daugelis 
dainavo kokią tai dainą apie tai, kad visas jų turtas 
yra kastuvas ir toji duona, kurią jie uždirba, kad vi
sas jų gyvenimas yra dainos ir jų aidas miškuose.

Dainavo apie tai, kad jų gyvenimas upė, nešanti 
kur ji įtekės. Jis nueis toli ir saulėleidy su vėjais ir 
debesimis siųs savo mergelei sveikinimą, kuri tėviškė
je jo lauks.

(Bus daugiau)
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BENDRUOMENES TARYBOS 
SESIJOS PROGA

ANTANAS JUŠKA,
Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys

Apie bendruomenę ir jos už
davinius lietuviškoje spaudoje 
randama daug straipsnių. Visus 
straipsnių autorius pralenkia 
S. Barzdukas, pats bendruome
nės pirmininkas. Jo pasišventi
mas tai idėjai yra neišsemia
mas, o jo taktas iššaukia ir ide
ologinių priešų nusistebėjimą. 
Jis yra tos minties fanatikas, 
imant pačia geriausia žodžio 
prasme, nes tik tokie naują or
ganizaciją tegali ant tvirtų ko
jų pastatyti. Kiti bendruomenės 
vyriausios valdybos nariai raš
tui yra mažiau uolūs. Dar ma
žesnio susidomėjimo šioje srity
je parodo tarybos nariai. Eili
niai bendruomenės žmonės veik 
tyli. Piktą kritikos žodį, visada 
klaidingą, lyg vilyčią iš pakrū
mių, į orą paleidžia savaitraš
tis “Vienybė”. Sakoma, kad to
kio savaitraščio redaktoriui tuo 
būdu lengviau naujų skaitytojų 
privilioti. Jei kritika būtų rim
ta ir pagrįsta, bendruomenei bū 
tų naudinga ir reikalinga. Tokie 
“priešai” yra dažniausiai patys 
•geriausi draugai. Juk bendruo
menės teorijoje ir praktikoje 
kol kas dominuoja solistai, o 
lauktina, kad kada nors susi
darytų ir visas choras. Tai te
galima prieiti evoliucijos keliu, 
per privačias diskusijas, studi
jas, išsiaiškinimus. Būtų daro
ma didelė klaida, jei į naują na
rį, vos įstojusį į bendruomenės 
chorą, jei šis nepataiko į toną, 
iš karto būtų metamas akmuo. 
Tokių nesusipratimų būta pra
eityje. Patys pavojingiausi yra 
tie, kurie pačią idėją visiškai 
nutyli, lyg ji būtų mirusi, lyg 
ją būtų pridengusi kapų visu
ma.

Ir daug ir gerai padaryta
Lietuvių bendruomenės ir a- 

pygardų ir skyrių veikloje vi
sus pralenkia Chicaga. Čia jos 
vadovybė, nors vienas kitas jos

narys, jo darbo metodas, gali 
būti kai kam lyg ir tolimesnis, 
pilnai įrodė savo pajėgumą, dar 
bštumą, pasišventimą. Ji yra le
miančiai prisidėjusi prie Kultū
ros kongreso. Dainų šventės, pa 
sisekimo. Jai gerai pavyko su
organizuoti jaunimo kongresą, 
tautinių šokių festivalį. Ji ma
sėse sukėlė nusistebėjimą. Jos 
uždavinys būtų dabar susida
riusį palankų ūpą išnaudoti ir 
tyliam darbui — lietuvybės ug
dymo ir palaikymo minčiai. Ne
reikėtų tenkintis sezoniniu en
tuziazmo sukėlimu. Jeigu visur 
taip bendruomenė veiktų, sa
kytum, kad ta organizacija jau 
stovi ant nepajudinamų pagrin
dų. Kitur yra veikla žymiai men 
kesnė, bent taip galima iš laik
raščių korespondencijų spręsti. 
Kai kas yra ir privačiai išsita
ręs, nors toks posakis nėra tei
singas — Lietuvių bendruome
nė yra Chicagos apygarda. Ir 
kitu atžvilgiu galėtų ateityje pa 
vojus išsivystyti, kai nuo apy
gardos stogo nebesimato ir pa
čios centro būstinės, kai jam pa
liekami centai, o apylinkė bei 
apygarda savas pajamas ąkai- 
čiuoja šimtais ir tūkstančiais, 
nors tas išteklius susidarė ir ne 
iš nario mokesčio.

Tarybos narių pasyvumas

Vienur kitur buvo rašyta, kad 
kaikurie tarybos nariai parodė 
nedovanotino pasyvumo apvil- 
dami rinkėjus. Nesiimu teisinti, 
nes ir pats, būdamas tarybos 
nariu, jaučiu kaltės dalį. Jie 
nelanko tarybos sesijų, visai 
nenurodydami neatvykimo prie
žasties. Tarybos sesijos trunka 
dvi tris dienas. Jose raportų su
sidaro visas puskapis, nepra
leidžiama ir dviejų-crijų paskai
tų. Susidaro lyg ištisi kursai. 
Prie tokios programos mažai be 
lieka laiko diskusijom, pasisa

kymui pačių tarybos narių. Vi
sos mūsų organizacijos ta pačia) 
perkrovimo liga serga. Po to-' Ateinantį šeštadienį rugpjū- 
kios sesijos dvasinė įtampa, nuo čio 31 d. Juozapas ir Antanina 
vargis, stipriai pajaučiamas, o Aukštaičiai švenčia retą šven- 
Jaugumui tuo tarpu reikia sku- tę — auksinį vedybų jubilėjų. 
bėti, kad tik laiku į fabriką pa- Savo šventę pradės trejomis 
tektum. Ir taip išsivysto psicho- mišiomis Švč. Panelės Gimimo

Aukštaičių auksinis vedybų jubile jus

i!

loginė pasyvumo yda — neno
ras vykti, nenoras niekur daly
vauti. Ir be manęs apseis, daž-

par. bažnyčioj, Marąuette Par
ke, o baigs vakare banketu 7:0G 
valandą South Shore County

nai sakoma Kitą kliūtį daugu- klube. Iškilmes rengia jubilia
mai sudaro lėšos. Jei kas pri
mygtinai prašo, apmoka auto
buso, traukinio, biletą, tai ji nie 
kuomet negalės padengti visų 
išlaidų. Taip kartais ir nugirsti 
posakį — sekančiam terminui 
nebekandidatuosiu, mano kiše
nei tarybos nario pareigos per 
brangios. O kas bus, jei kandi
datais liks tik tie, kurie yra fi
nansiniai pajėgūs. Ir čia reikė
tų tinkamą išeitį surasti. Gal 
būtų gera, kad bendruomenės 
tarybos nariai posėdžiautų dvie
jose vietose — rytuose New 
Yorke, vakaruose Chicagoje. 
Trečia priežastis to pasyvumo 
tarybos nariuose bene bus ta, 
kad jie bendruomenės valdybos 
nebuvo įtraukti į konkretų dar-

tų vaikai ir vaikaičiai.

Nedaug tėra šeimų, kurios 
sulaukia tokios šventės. Daug 
jų ir sidabrinio jubilėjaus ne
sulaukusios palūžta dėl nesvei-

mas sveikatoj ir ištvermės nu
galėti visas gyvenimo kliūtis.

Juozas ir Antanina Augštai- 
čiai matė daug vargo, kaip ir 
daugelis pirmųjų ateivių Ame
rikon. Bet stiprus šeimos ry
šys, prisirišimas prie savo pa
reigų tiek darbovietėje, tiek 
namuose^ tiek visuomenėje, 
vykdymas to, kas lietuviui ka
talikui reikia vykdyti Bažnyčios

menų kaime. Jo žmona Anta- III.. Yra susilaukę 
nina gimė 1887 m. Šventežerio Į rių vaikaičių, 
par., Agarinės kaime. Juozas'
Amerikon atvyko 1905 m. ir 
pirmiausiai sustojo New Phila- 
delphia, Pa. Keliolika metų 
dirbo kasyklose. Juozas ir An
tanina vedė 1907 m. New Phila- 
delphia, Pa. Stipriu moterys
tės ryšiu juodu surišo kun. Ka
minskas. Atvykus Chicagon 
Juozas dirbo prie Rock Island 
geležinkelio per 30 .metų. Da-

ir ketu-

Jubiliatams Augstaičiams lin
kime dar daug metelių pagy
venti ir džiaugtis visu tuo, ką 
ilgų metų triūsu yra pelnę.

Moteris arba myli, arba ne
kenčia, vidurio ji nepažįsta.

— P. Syrus

lėjo ir todėl Augštaičiai šiaip 
dien puošiasi aukso spalvomis.

Jubiliatai atliekamą laiką 
katos ar kitų priežasčių. Ne-'nuo savo kasdieninių rūpesčių

ir tautos atžvilgiu, viską nuga- bar 3au yra išėir

mažai jų šiais laikais ir išsiski
ria, sulaužydamos priesaiką, ne- 
vykdydamos Dievo ir Bažnyčios 
įsakymų. Dėlto kaip nesi
džiaugti tais, kurie gyveno mei
lėje, sutikime per penkiasde
šimt metų, kuriems Augščiau- 
sias buvo ypač geras, duoda-

tanto vyriausioje valdyboje ne
turi, nors jų vadai, veteranai, 
ir po bendruomenės vėliava žy- 

bą. Jiems buvo palikta ateŪan- £uo> Parapinės draugijos,
kyti į tarybos sesijas. Į vadovau 
jančius postus buvo pakviesta 
absoliuti dauguma tų, kurie į 
tarybos narius arba nekandida
tavo, arba nebuvo išrinkti. Mie
las mūsų pirmininkas, rodos, 
daug kartų lankėsi Chicagoje, 
tačiau nė kratą nepasikvietė čia 
gyvenančių tarybos narių pa-

klubai, kas ir besuskaičiuos, 
kiek jų Amerikoje yra, vis dar 
palieka už bendruomenės ribų. 
Jų nuopelnai Lietuvos atkūrime 
yra milžiniški,, daug kruvino ska 
tiko jie suaukojo. Jų draugijų 
kasos kartais dar ir su kaupu 
pilnos, o ne visada tie likę dole
riai patenka ir į parapijos iždą.

skirdavo ir tebeskiria lietuvių 
katalikų visuomenės reikalams. 
Juozas yra ilgametis Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Amerikoje 
narys ir tai ne eilinis narys. 
Šios organizacijos 15-tai kuo
pai jis pirmininkavo 15 metų, 
Chicagos apskričiui 7 metus, o 
163 kp. — 13 metų. Yra daly
vavęs keliuose Susivienijimo 
seimuose ir juose gyvai reiškę
sis. Jisai priklauso ir kitoms 
lietuvių katalikų organizaci
joms bei draugijoms.

Juozas Aukštaitis yra gimęs 
1883 ,m. Baisiogalos par. Aug-

gyvena nuosavoje gražioje rezi
dencijoj Marąuette Parke 
(1757 S. California Avė.). Ju
biliatai išaugino, gražiai išauk
lėjo ir išmokslino sūnų Albertą, 
gyvenantį Chicagoje, Ir duikte 
rį Oną, gyvenančią La Grange,

SOPHIE BUCUS
RADIO PROGRAMA

1S WQEP stoties — Banga 188V 
PIRMADIENIO vak.. nuo 7—8 y. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTU).

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
fiESTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—8:30 v. r. 1A stoties 
UOPA — 1400 kll.

7169 8o. MAPLEWOOD AVĖ. 
Cblcago 29. 111. HEmlock 4-2418

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2612 W. 47th St t®L FRontier 6-1998

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

sitarimui, nors pas mus ir buvo Apsukrieji. pasinaudoja, o kar
sudaroma tokios svarbios insti
tucijos, kaip Kultūros fondas 
ir jo valdyba. Kas nedirba, tas

tais ir idėjos priešai pasigauna. 
Palieka už bendruomenės ribų 
ir čia gimęs, augęs, jaunimas,

neklysta. Tikiuosi, kad didysis lietuviška atžala. Nusikaltimas— - . . _ ‘ _ luvtn '"ii m o nomirati ižaimūsų bendruomenininkas — S. 
Barzdukas tokį viešą primini
mą nepaskaitys man už bloga. 
Vardan tos Lietuvos — ben
druomenė težydi.

Užburtas ratas
Vieša paslaptis, kad bendruo 

menės veikloje tedalyvauja nau 
jieji ateiviai. Senesniesiems atei 
viams ta mintis lyg tolima, lyg 
svetima, jie net savo reprezen-

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

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

*» T % į •'

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

1
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Standard Federal Savings
i'W i 
'-rJi

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer Avė. at Sacromenlo) 

PHONE: Vlrginia 7-1141

būtų Juos pamiršti, išsižadėti 
Lietuvybei negali žūti nė vienas 
individas, jei jis tik lietuviu jau 
čiąsi, nė vienas kolektyvas, "ei 
jis tik lietuviškame vežime va
žiuoja. Kaip prieiti prie vienų 
ir kitų, kaip surasti tą užburtą 
vilionės lazdelę, tebūna didžiuo
ju uždaviniu ir susirinkusiems 
į trečiąją sesiją Lietuvių ben
druomenės tarybos nariams. 
..... ..... . , , .si

STATYBAI ‘

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWTNAS. Pres.

3039 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien ano 
8 vai. ryto iki 6 vai vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 Sp. TROY ST. < 

Telef. tYAlbrook 6-7670 ir

Olbson 8-4938
• Oeneralla kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldel} patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PATI
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

f

NUO U2S1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sfidStl Ir naktimis 
miegoti nes Jų uislsenfijuslos žalždos 
nležšjlmų Ir skaudėjimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGUDO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudBJl 
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak 
tl Vartokite Jų tapgl nuo skaų-, 
džlų nudegimų. JI taipgi pagalinę 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pagalina pergejlmų ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpplržčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllsioe odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo 11- 
vlršlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.26, Ir $8.60.
Pirkite valstlnšseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc.. Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
cblgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
oey order 1

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Cblcago 34, IR

ORO VĖSINTUVAI
-AIR CONDITIONERS -

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPNAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8C RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

■V;

Atliekame didelius ir ir ".žus automobilių remontus. Lyginimą*, da
žymas. Elektrinis suliediuimas. Parduodame automobilių dalia 

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

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

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

Ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.
SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CEBMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

jAes
1

1MIDLAND
1 Savings and Loan^j^ 

Association
HiNsmap

F PM 40 METU 
’ VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE

Tai. LA3-67V 
AUGUST SALOUKAS Prasldx*»

J?

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip po t didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

• z F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. RoeMvelt Rsad Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, 

Telefonas — FRontier 6 1882 -"WPp

J

Pradėki! Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto ild 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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Ketvirtadienis, rugpj. 29, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DETROITAS NE PILKAS
Rugpjūčio mėn. 22 d. “Drau- 

‘puošė” ryš-ge” Detroito žinias
ki antraštė “Pilkasis Detroitas , 
nors patys įvykiai, kaip BALFo 
rinkliava, įvykstanti rugsėjo 
mėn. 28 d., arba 25 metus ku- 

DETROITIETI, TU JAU NEKARTI IŠTIESEI SAVO DOSNIU n*gystės sukaktį atšventęs kun. 
KANK> MUSŲ TAUTINEI GYVYBEI PALAIKYTI. IŠTIESK Br Da&llis, ar LRKSA užsimo

ję IR DABAR _ KEMK LIETUVIŲ NAMUS! ar stud- ateitininkų kon
certas yra kaip tik šviesūs skaid 
rus reiškiniai.DARBAI LAUKIA

^Negalima sakyti, kad Detroi
to n kultūrinis gyvenimas vasa
ros sezonui buvo sustojęs. Tie
sa, jis reiškėsi kiek lėčiau, skir
tingomis formomis ir daugiau
sia gamtoje. Iki tautinių šokių 
šventės intensyviai dirbo tau
tinių šokių šokėjai, visą va
saros sezoną aktyviai reiš- . 
kėši mūsų sportininkai, buvo i Pasa ® 
suorganizuota jaunimo šventė, 
daugelis asmenų buvo įsijungę 
į jaunimo stovyklos bei tos sto
vyklos atidarymo šventės pa
ruošiamuosius darbus, jaunimas 
stovyklaudamas išklausė visos 
eilės paskaitų ir atliko keletą 
meninių programų, gi mūsų kul
tūrininkai bei visuomeninio gy- 

— venimo vadovai visu rimtumu 
jau ruošiasi rudens sezono nu
matytiems darbams.

riau paklausykime vieno šimti
nių rinkėjo pasakojimo: “Atsi
sėdau prie baro šalę dviejų se
nosios kartos ateivių. Jie kalbė
josi lietuvių namų įsigijimo rei

TAISOM KLAIDĄ

Tame pač.ame skyriuje įsi
brovė klaida. Patikslinam stud.

kalu ir labai gyrė šį sumanymą. at"kų koncerto datą: koncertas
Nudžiugusia širdimi išsitraukiau 
“šimtininkų” sąrašą ir įsijun
gęs į bendrą kalbą paprašiau 
paaukoti 100 dolerių. Vienas iš 

kad ne šimtą, bet 
tūkstantį dolerių paaukosiąs, 
bet tik tada, kada matys, kas 
bus į namų įsigijimo bendrovės 
direktorius išrinktas, kad neat
sitiktų taip, kaip su radijo va
landėle.”

Taigi, norėdami pastatyti na
mus, suraskime grupę žmonių, 
kuriais visi pasitikėtų ir kurie 
apsiimtų šį darbą įvykdyti. Prie 
šingai bus tuščios pastangos.

SAVOMIS JĖGOMIS
LB Detroito apylinkės vado

vybė organizuoja vietines me
nines pajėgas pirmam dideliam 
Bendruomenės parengimui. Iš 
tiesų šioje kolonijoje turime pa- 
kamai meninių pajėgų ir jų pa
sirodymas detroitiečiams gali 
palikti malonų įspūdį ir pasiten
kinimą savųjų sugebėjimais. Ne 
trukus, š. m. rugsėjo mėn. 8 d., 
LB Detroito apylinkė New Li
berty parke ruošia tradicinę ge
gužinę.

NAMELIAI BRANGŪS...

Ilgais, ilgais straipsniais de- 
troitietis buvo bandomas įtikin
ti lietuviškų namų reikalingu
mu. Šiuo metu, šiame skyriuje, 
taikliais sakiniais primenamas 
tas pats reikalas. Tačiau... Ge-

G'ERASIS DARBELIS...
Mūsų Balfo skyriaus pirminin 

kas P. P., visu rimtumu ruoš
damasis Balfo š. m. rugsėjo 
28 d. įvykstančiai rinkliavai, la
bai originaliu būdu šiam darbui

įvyks rugsėjo mėn. 7 (septin
tą) (o ne 1-mą!) dieną 7 vai. 
vak. Ispanų salėje.
DAR VIENAS DAINININKAS

Stud. at-kų koncerte be anks 
čiau minėtų programos' atlikėjų 
N. Ambrazaitės, A. Gaigalaitės, 
M. Motekaičio, I. Nikolskytės, 
P. Zarankos ir A. Žemaitaičio, 
dainuos dar bosas Alvydas KA- 
RAŠA iš Baltimorės. Taigi, kon 
certo programa bus tikrai įvai
ri.

TOLIMI SVEČIAI

Stud. at-kų stovykloje prie 
Manchester, Mich., šįmet sto
vyklaus studentai nuo Atlanto 
iki Pacifiko. Bus ir iš Bostono, 
ir iš Los Angeles, ir iš Toronto 
ir iš Luisianos. Iš San Diego 
atvyks inž. Pranas Baltakis, ku 
ris pernai vasarą ALRK Fede-verbuaja talkininkus. Jis savo, .. , . . _

korespondencijoje, patrintoje
“Naujienų” 198 nr., linksmina 
savo busimuosius talkininkus 
“tarkuodamas kuprą” už neda
lyvavimą Birželio trėmimų mi-

tvarkė. Bus žmonių ir iš už ana
pus Atlantą.

Nėra nuliūdimo, kurio laikas
nėjime-ir juos pašokdinęs, tarsii nesumažintų ar nesušvęlnintų. 
fakirus ant vinių, šaukia: “Link 
smiau, nenusiminkime. Iki pa
simatymo viešoje rinkliavoje!”

JŪRŲ SKAUTAI

Mūsų jūrų skautai nuo s 
rugpjūčio m'šn. 10 d. stovyklau
ja Custer, Mich. Šarūniečiai sto 
vyklavimą baigia rugpjūčio 
mėn. 30 d. Stasys Garliauskas

m.

,1

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ WALBR00K 5-8202

AUGUST-RUGP. 29, 30, 31 d. d.

S E L F 
SERVICE

,METAXA FIVE STAK
IMPORTED BRANDY $5.79

BISUUIT THREE STAB COGNAC Fifth $4.69

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry ar Sweet Fifth $1.29

SCHENLEY OR BARCLAY’S GIN
Full Quart, 90 Proof - Quart $3-29

IMPORTED CANADIAN 1
WHISKEY Fifth $3.98

BUDWEISER BEER *
Case of 36 — 7 oz. bottlea Case $3-29

SCHLITZ OR PABST BEER
Case of 24 cans Case $3.89

PRAGER, NECTAR, USAY BEER 
Case of 24 cans Casc $3-19

—Cicero

PAGYVĖS SPYGLIO 
PAKRANTES

Nuo rugpjūčio 28 iki rugsėjo 
8 d. ALRK Fed. sodyboje sto
vyklaus apie 100 stud. at-kų. 
Rugsėjo mėn. 1 d., sekmadienį, 
prie Spyglio atvykusi Detroito 
visuomenė galės išgirsti ir pa
matyti Detroito Stud. at-kų 
draugovės atliekamą montažą 
— “Lietuviškam žodžiui”. Mon
tažas bus statomas apie 4-5 vai. 
po pietų.

RADIJO BANGOMIS

Rugsėjo 1 d. per R. Valatkos 
vedamą radijo valandėlę girdė
sim dainuojant Audronę Gaiga
laitę, Juzės Augaitytės mokinę, 
vieną iš geriausių jauniausios 
kartos dainininkių.

GRAŽUS JAUNIMO 
SUPRATIMAS

LRKSA Detroito kuopos rug
sėjo mėn. 7 d. norėjo rengti sa
vo vajaus pabaigos vakarienę, 
tačiau išgirdusios, kad stud. at- 
kai tą vakarą rengia koncertą, 
vakarienę nukėlė vėlesnėn da- 
ton. Jaunimui tikrai malonu ir 
jis dėkingas už tokį reikalų su
pratimą.

Prie koncerto rengimo taip 
pat gražiai' prisidėjo ir ALRK 
Fed. 4-tojo skyriaus valdyba.

Tikime, kad jaunimas neliks 
vyresniesiems skolingas.

NE VIEN ATEITININKAI

Ne vien at-kai šios savaitės 
Detroito pilkumą sklaidys. Rug 
pjūčio mėn. 31 d. pačiame De
troite renkasi suvažiavimui ir 
neolituanai.

Žodžiu, Detroitas tikrai švie
sus ir margas! * P. Natas

."'..Lt-------:------- S

LRKSA MIC1IIGANO APSKR. ruošia koncertą rugsėjo 7-tą bu 
SUSIRINKIMAS vusioje Lietuvių salėje, nutarta

Katalikų Susivienijimo Michi- 
gano apskrities susirinkimas į- 
vyko rugpjūčio 24-tą dieną i 
LRKSA centro valdybos vice
pirmininko p.p. Valatkų namuo
se. Dalyvavo Detroito visų kuo
pų valdybų atstovai,-ės. Posė
džiui pirmininkavo ilgametis 
LRKSA veikėjas Matas Šimo
nis, sekretoriavo R. Valatka. 
Pranešta, kad laiškas pasiųstas 
Grand Rapids 54-tai kuopai, 
kviečiant dalyvauti apskrityje, 
bet dar negauta atsakymo. Gi 
kas liečia vajaus reikalus (de
dikacijos naujo LRKSA centro 
ofiso namo), 171 kuopa prane
šė, kad jau yra išpildžiusi virš 
jai nustatytą naujų narių kvo
tą ; 230 kuopa pranešė, kad kvo
ta jau beveik išpildyta; 230 kuo
pa pranešė, kad mano irgi iš
pildyti savo kvotą. Apskrities 
veikėjai taipgi pranešė, kad bu
vo pasikalbėta su Dievo Apvaiz
dos klebonu kun. M. Kundrotu 

| ir jisai mielai sutinka garsinti 
LRKSA veiklą ir tikslus; jis pa
tarė aprašyti vajų parapijos laik 
raštyje. Tikimasi, kad ir kitų pa
rapijų klebonai ir kunigai prisi
dės pritarimo žodžiu. Kadangi 
Detroito studentai ateitininkai

-T*
DETROITO BIZNIERIAI 

IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. | vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 Ir 4-8 
vai. vak. ŠeStad. 10-2 p. p. Treėiad. 
uždaryta.

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

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

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

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

Telefonai: Įstaigos VI 8-6000,
Residencijos — TA 0-4366

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 We»t Grand Boulevard 

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

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

Telef. TA 64)686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-810

GENKRAD oontraotor 
Atlieka {valrlua statybos, patatay

mo Ir pertaisymo darbus — atallnln- 
kyatSa cemento, marljlmo, elektros 
oluaiblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
naatoartae ir skiepuose.

atidėti Dedikacijos vajaus pa-
! rengimą iki rugsėjo 21-mos ir 
tą dieną turėti vakarienę, kuriai 
visos vietos bus skirtos tik re
zervacijos būdu. Sekantis aps
krities susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 13-tą dieną: Or
ganizacinis apskrities susirinki
mas, kuriame bus išrinkta aps
krities valdyba, įvyks po Dedi
kacijos vajaus parengimo. Šio 
susirinkimo dalyviai pareiškė di 
delį pasitenkinimą, kad visos 
kuopos dabar susieina į glau
desnį veikimą ir tuo būdu numa
to praplėsti savo veiklą remiant 
visus kilnius lietuvybės tikslus 
ir padėti Katalikų Susivieniji
mui išaugti didesniu narių skai
čiumi. Po susirinkimo, ponioms 
Valatkienei, Medonienei ir Lo- 
caitienei šeimininkaujant, prie 
kavutės ir užkandžių, maloniai 
praleista laikas pasišnekučiuo
jant.

trumpai

— Sveikiname detroitiškę vei 
kėją Mariją Kasevičienę, kuri 
buvo išrinkta Moterų Sąjungos 
centro valdybos pirmininke.

— Paul ir Stella Stasys, savi
ninkai Gay Paree užeigos, Al-

(Nukelta į 7 psl.)

PERK RAUSTAU
B A L D U S 

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

2313 W !)lst St., Chicago, m. 
Tol. 1‘Kescntt 9-2781

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. S7tb PI., Ghioago,

Iii. WAIbrook 5-8063

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

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

Tel. CAJumet 5-1064

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6021 
arba atsilankykite į 

GUSTAESON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

UUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
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 RAKA
i. L. Sullivan Realty atstovą 

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

namų — WE 3-3192

oooooooooooooooooooooooooo*
ROSE PHARMACY

RECEPTŲ SPECIALISTAS
5705 W. Vernor Hwy., Detroit », 

Mich. 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 siunčlantlems Į užjūrj vaistus. 
VaistlnS veikla virš 60 metų. 
•oooooooooooooooooooooooood

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS irt CHIRURGAS 

5005 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ir penkt. 10—12, 
2—6, 8—8. Antradlen. 10—12, 2—6. 
ftefttad. 1—6.
Tel. TA 6-2930, Namų tel. VI 8-0875

SIUNTIMUI Į LIETUVA
100% vilnones Ir gabardino me

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

810 Michigan Avė. & Srd St 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2856

K I a a * y k 11 s
UTHOANIflN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1060 Uk> 
eyelea

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

18750 Lesure —■ Detroit 27. 
MleMms.

Skaitykite “Draugi”!

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagos Karinga Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyadinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugomų — jų 
apdraudimų iki 610,000.00, angStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Bavings Bendrovės įstaiga /ra viena ii gra 
žiauaiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Tllinoie Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji oi Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Vai 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 fld 8, antradienį Ir penktadieni mm 8 H 4, ketvirtadienį

Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.
OAKS (SLOVAK) GROVE

11900 Archer Avė., Lement, III.
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 

tas būna pats didžiausias iš visų Chieagos apylinkė piknikų.
DRAUGO metiniame išvažiavime Chieagos 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 Chieagos apylinkėje.
Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 

bilieto ir prižiūrės automobilių pastatymą.
DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta "DRAUGO 

RADIJO VALANDA", kurioje dalyvaus žum. Vladas Butėnas, 
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

Ona Viržintienė, Ann’s Restaurant savininkė vaišins susi
rinkusius svečius.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.
Autobusų tvarkraštls:

11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos 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;
ll;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

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

lės švenčiausios parapijos bažnyčios;
ll;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

Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o
T penktan 
šeštadienį 9 iki 2 pavirtų.

• U 8
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g DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, nJ.TNOTS Ketvirtadienis, rugpj. 29, 1957

UNRRA’OS DARBUS PRISIMENANT
EDV. SITLAITIS, Cicero. III.

sukas, ui. Knygnešiu 4, Andziule
vičiūtė, Izabelė. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Jieškamas BRONIUS MOC&E- 
LIŪNAS, gyvenęs Sakių apskr.,

Prieš 10 metų, 1947 m. liepos rus atsiminimus, tačiau tai yra Paluobių vals., Patamoiupių kaime.
mėn. 1 d. didžioji šalpos organi- j daugiau atskirų šios organiza- ^le4ko"1“ giminių iš Lietuvos. Pra „ itmdd* •* j 1 .. - „ . .. x 4001 atsiliepti ar žinantieji praneš-zacija —UNRRA (United na- cijos pareigūnų “nuopelnas”, ta ti-šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90 

—d — £jau bendrai šalpos istorijoje Stanley Avė., Hamilton, Ont. Ca-
UNRRA buvo gražus bei šviesus , nada-
žiburys nuo karo nukentėju-

tions Relief and Rehabalitation 
Administration) Jungtinių Tau
tų Paramos ir Atstatymo orga
nizacija baigė savo darbą ir vie
toje jos buvo įsteigta nauja —
IRO organizacija.

Tad šiomis kukliomis eilutė
mis norime prisiminti UNRRA 
atsirkdimą, jos veiklą bei atlik
tus darbus, nes šios organizaci
jos globoje daugeliui šio laikraš 
čio skaitytojų yra tekę būti.

Šiai tarptautinei šalpos orga
nizacijai įkurti mintį davė ang
lų mirt. pirm. W. Churčhill ir 
Didžiosios Britanijos kvietimu,
194T m. rugsėjo mėn. 24 Londo
ne susirinko sąjungininkų vals
tybių atstovai, kurie sudarė 
tarptautinę komisiją pokarip rei 
kalams tvarkyti.

1941 m. pabaigoje Vid. Ry
tams reikalingai pagalbai teikti 
ir jų pabėgėliais rūpintis buvo 
sudaryta MERRA organizacija, 
o 1942 m. liepos mėn. JAVals- 
tybių prezidentas F. D. Roose- 
velt įkūrė įstaigą OFRRO užjū
rio kraštams paremti bei jų at
statymui padėti. Be to, JAVals- 
tybėse buvo sudaryta visa eilė 
valstybės komisijų, kurios stu
dijavo pokario ūkiško gyvenimo 
atstatymo galimybes.

Pirmieji žingsniai

1943 m. lapkričio mėn.-8 d.
Washingtone susirinko 44 vals
tybių atstovai, kurie čia pasira
šė anglų bei amerikiečių paruoš 
tą sutartį steigti Jungtinių Tau
tų Paramos ir Atstatymo Ad
ministraciją — UNRRA.

UNRRA’os statutas naujos
šalpos organizacijos tikslus nu- Jieškomas ALEKSANDRAS STUR
brėžė sekančiai: parūpinti mais MAS, paskutiniu laiku gyv. 6103 

r r Waahtenaw Avė., Chicago 29, III.

, JieAkoma APOLONIJA JOKU-
siems asmenims ir kaip toks BAUSKAIT® MIKALAUSKIENE,
jis bus ilgai atmenamas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be
tarpių sutartį-įgaliojimą dėl Tel. HE 4-4076. 
siuntimo siuntinių j Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

duktė Kazio, gimusi Vėdrių kaime, 
krikštyta Versėdžių bažn., Kalti
nėnų vals., yra jieikoma sesers 
Jievos Laurinavičienės, kurios ad
resas: Katyčiių kaimas, Varsėdžių 
paštas, Šilalės rajonas, Lietuva. 
Daugiau informacijų gali suteikti 
Barbora Blinstrubienė, 6737 South 
Campbell Avė., Chicago 29, III.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Iš kardinolo kapo

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S-. S. R. BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Auksinis kryžius, esantis kar
dinolo > Federico Lante Della 
Rdvere kape, buvo pavogtas 21 
metų vyro. Vyras. į kapą nu
sileido virvinėmis kopėčiomis. 
Vyrukas prisipažino padaręs ir 
daugiau kapų apvogimų.

Dabar Lietuvon galima siųs- -------------
ti tik visai naujus daiktus, Grįžo iš Kinijos 
nieko vartoto. Siųskite savo Jįzuita3 Jo|m A Houfe, įJo
siuntinius mums per paštą, o „ konMnistln{g Kinijos Šun
ines juos gavę surašysime do- ehajau>| kur j, ,sbuv0 kal5ji. 
kumentus ir Jums pranešime me kaip metus )alko
kiek reikia atsiųsti pinigų. . l(Kunlgaa pasakoja, kad ktoie.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE čiai komunistai labai spaudžia 
4102 Archer Avė., ir savo žmones, -o ne tik sveti

muosius. Kunigas pripažino., 
kad komunistai jo nemušė, bet

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. m aukšto, 5 (3 mieg.) 

Ir 4 kb. 39 p. Hklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $3 5.000.

Meti. 4 butai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb,, 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. j mėnesį.

Mūr. 2 po 5, cenitr. karštu vand. 
guzu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu Ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvas pa

talpa ir 4 kmb. Lubai gera vieta, 
idealu profesionalui.

Naujas niūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, klekv. butus atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuve su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne- 
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6, tik $2,000 įmokėti.

SKLYPAI:
8055 So. Latrobe st. 78 x 125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 26 x 

125. $4.000.
Western prie 69, 25 x 125, $6,500.

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

REAL ESTATE

I a. 4 k., II—S, gar., dld. skl. $17.004) 
Mūr. & k. 1 k. viri. t k. rūa.$22.OOO. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. ft k. II 4 k. Alyva. $ 11,000 
Mūr. uani. 2 po 5 k. ir Z beta. 824,300 
Mūr. Z po $ k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas Z erd. mteg. S22.SOO
S.A. AGLINSKAS Real Ėdate
24SP W. 00 St. HE- 4-82S2

BATAVIA, ILL.

639 CHURCH St. Dėl ligos sku
biai parduoda naują mūrinį namą. 
3 miegamieji, moderniškai įrengta, 
labai gražioje vietoje. Apžiūrėti 
kasdien 5—8 vai. šeštad. ir sekm. 
12 — 7 vai.

Prieš pirkdami ar parduodami 
narnos, biznius, sklypas ar Akins 
atlankykite mus.

KUTRA-RORKUS REALTY
REAL BSTATB-INSUBANOB 

NOTARY PUBLIC 
8405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3679 (vak. ir semad.)

REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

CHICAGO 32, ILL. 
Tel. FRontter 6-6399

PAJIEŠKOJIMAl
Jieškomas PETRAS POCIUS, s. 

Petro, kilęs iš Varnių vals., Pa
vandenio parap., Miksodžio kaimo. 
Atsiliepti: Mrs. P. Jaškūnienė,
1524 S. 50th Avė., Cicero 50, UI.

šiaip įvairiom priemonėm ji 
kankino, kaip tai sėdėjimas vi
są dieną vienoj pozicijoj. Bol
ševikai pirmiau nori sunaikinti 
žmogaus sielą, kaip kūną. Trys 
kiti amerikiečiai kunigai pa
leisti taip pat tuo laiku, 
das.

PARDAVIMUI

BALDAI IR KITI DAIKTAI. Bar- 
genas. Savininkas parduoda: 3 k. 
baldus, truputį vartoti; G. E. skal
biamoji mašina, žalia, ‘‘sponge rub- 
ber” sofa, didele dviguba lova ir 
"box spring”, didele mahogany ko
moda su apvaliu veidrodžiu, geltonas 
chrome virtuves stalas ir 4 pritai
kintos kėdės, žali kilimai ir kiti na
mų apyvokos dalykai kaip tai: In
dai, puodai, keptuvas, patalyne ir 
t. t. Pamatę įvertinsite. Parduos vis
ką, už $325. 525 N. Claremont, arba 
skambinkite CAnal 6-0788 susitari
mui.

MARŲUETTE PARKE. MŪRINIAI: 
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalow, 5 k., gazu šild.
$7 8,000.

54th ST. Vt KEDZIE. 9 m. mūr. 
5 ir 3 k. Platus sklypas. Garažas.
$23,000.

KITUR - Mūr. 8-jų butų (6-4-8 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys,” vonios, $12,600; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,600.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

ĮSIGYKITE DABAR

maldaknyge

AUKSINES PROGOS!)
{mokėdami' $6,000 grynais galite 

pirkti:
5247 S. Sawyer, 4 ir 7 kamb.
0343 8. Kostner, 6 kamb. mūr.
5926 8. Tripp, 2 butų mūr. prlek.

TAIP PAT
Groserių krautuvė ir 2 butų mūr. 

Krautuve uždaryta dėl ligos. Turi 
parduoti — už $21,760, gera proga 
greitam pilkėjui. Raktai yra adresu 
4120 W. 63rd St., raštinėje. t»O 7- 
0455, Steve Gerlich.

to produktus, rūbus, pastogę, 
kurą, medicinišką pagalbą nuo 
karo nukentėjusių tautų gyven
tojams ; parūpinti atstatymui rei 
kalingas priemones, repatrijuoti 
karo belaisvius ir tremtinius, pa 
dėti atstatyti viešajam gyveni
mui reikalingas institucijas ir

Nenori būti kunigais
Urugvajaus, Montevideo Ka-

Jaunuolių Maldos
i land mnrlprniškifliisiaž4 namas anv-

Taip pat jieškoma STEFANIJA . ... « C«4,-.A4-
EVANS ((SMULKEVIČIŪTE) ir,^1^ Seimų Sąjūdis apklause 
TERESEVTČIENE. Jų paskutinei 1,031 mokinį kuo jie norėtų te
gyvenama vieta buvo taip pat Chi- ti. Iš 300 apklaustųjų bemiu- 
cagoje. Žinantieji, arba jie patys , _ . • , -
prašomi atsiliepti šiuo adjeau: k4 nS vienas nepasisake norįs 
Sandy White, 870 E. Sixth St., So būti kunigu. Iš viso skaičiaus 
Boston, Masą________ paklaustųjų 890 pasisakė nori

Jieškoma ZUZANA MYLIMAI-' klausyti paskaitų apie šeimų 
kt. Šių tikslų įgyvendinimui, TE MtCORMICK. Jieško dėdė. Ji | kūrimą. Iš 738 apklaustų mer-1

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

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.

MARGUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attlc) 
ir įrengtas rūsys, žieminiai alumlnl- 
Jaus langai ir sieteliai. 1H autom., 
garažas. Dabai gražiai tr švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga įsigyti tokj puikų 
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame. nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whlp-l 
ple Street.

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kam o., 88 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attlc), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkaa dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokls pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelsftjte tr susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

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

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

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

SHUKIS REALTY
6488 So. Pulaskl St.

Tulsf. LUdlow 5-5900

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

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platūs sklypas :— puikiai {rengtas. 
Mūr. 2 a. pa 6 k. 3 mieg., ,štld. gazu,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. GLiffside 4-7450; Ree. 

YArds 7-2O4S

00<X>00<XX>00000000<XXXX>4>0<X>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMU8
Kreipkitės {

SOPRYGH REAL ESTATE 
•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

oooooooooooooooooooooooooot

BOY 18 OR 19 YRS., for perma- 
nent joh. learn women*B wo«4e>n 
piece gocds busim*,*. Mušt speak 
En<li*h and Lithuanian.

EDWARD SHAPIRO, Ine..
327 W. Jackson Blvd. (Cloged Sat.)

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA VARESNIO A/HŽ. 
MOTERIS |M*lžiūrėti mėn. valkų.

Tel. CLšffside 4-4762

SALESWOMAN 
FULL OR* PART TIME

Experienced selling yard goods 
over the counter. Good pay. Perma- 
nent. Mušt speak English. Apply —-

FRAERMAN’S yard 
GOODS STORE

215 W. Jackson Blvd.
BENDRAS NAMU RUOŠOS DARBAS

Pageidaujama moteris 30 iki 45 m. 
Paprastas virimas. Visi moderniški 
elekr. namų reikmenys. Jokio sun
kaus skalbimo ar langų valymo. Tik 
2 suaugę šeimoj. Gyventi vietoje. 
Atskiras kamb. ir vonia. Ketvirta,!, 
ir kas 2-as sekm. laisvi. Atlyginimas 
pagal prityrimų ir sugebėjimų. Re
komendacijos reikalingos. Gražiuose 
namuose šiaurvakarių priemiesty. 
Reikalinga nors kiek kalbėti angliš
kai. Imsime sumanių, švarių D. P 
Susitarimui skambinti RAndolph 0- 
1020 tarp 9 Ir 3 vai. popiet arba va
karais — “Oollect” Barrington 600.

UNRRA ryžosi glaudžiam ben- 
dardarbiavimui su karinėmis 
įstaigomis bei atitinkamų kraš
tų vyriausybėmis.

Pirmoji UNRRA’os konferen
cija įvyko 1943 m. lapkričio 
mėn. Atlantic City mieste. Čia 
buvo nutarta sudaryti keturias 
komisijas: 1. organizacijos ir 
administracijos — įvairių komi
sijų veiklos derinimui: 2. ben
driems reikalams — administra 
vimui ir susižinojimui su kito
mis valstybėmis, esančiomis 
UNRRA nariais; 3. finansų ir 
tiekimo — administracijos fi
nansavimui, tiekimo reikalų 
tvarkymui; 4. paramai teikti ir 
atstatymo klausimams svarsty
ti — numatytų techniškų prie
monių užplanuotai paramai su
būrimui.

Milioninis biudžetas

Tame posėdyje buvo nutarta, 
jog parama bus teikiama, neat
sižvelgiant rasinių ar politinių 
skirtumų. Čia organizacijos Ta
ryba patvirtino biudžetą 10 mil.

Strungys, J. Janonio g-vė Nr. 9, 
Šilalės miestas, Lithuania.

Jieškomas JUOZAS GUZULAI- 

TIS, gyv. prieš II-jį Pasaulinį ka
rą Chicagoje. Jieško sesuo gyve
nanti Lietuvoje. Prašomas atsiliep
ti šiuo adresu: K. Zeikiūtė 1216 S. 
49th Avė., Cicero 50, III. Telef. 
TOwnhall 3-7327.

Iš Lietuvos giminės jieško KUP- 
RIJONŲ — MATAUŠO, ANTA
NO, MOTIEJAUS ir ONOS. Visi s. 
ir d. Lauryno, gyv. anksčiau New 
Yortko mieste. Jieškomieji gali a- 
pie savo gimines sužinoti kreipian
tis į K. Tautkų, 126 S. 9th Avė., 
Maywood, III.; arba narašydami

™ „a-a
sprendusios, 66 abejojančios ir 
145 pasisakė norinčios ištekėti.

Parama japonams
Amerikos vyskupų rondas pa

siuntė japonams 91,550 svarų 
maisto ir drabužių. Didžiausia 
dalis tų gėrybių teko Šv. Mari
jos ligoninei Tokio, tai sudarė 
vaistai, vitaminai, tvarsčiai.

ISO m. sukaktis
Zueriche’, Šveicarijoj, rugsė-

usssrs *•1 <bn8 »

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

KARALAITIS GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGES”
4545 W 63rd Street, Chicago 29, HL

sukaktis kaip atnaujintos pa
maldos Cuericho kantone, ku-

resu: Kotryna Riaubienė Kuprijo- 
naitė, d. Lauryno, gyv. Kaimo sri
tis, Vilkijos rajonas, Panevėžiu-, . . ____ . ,
ko paštas, Kkralgirių kaimas, Li- rtos h*1™ uždraustos reforma-
thuania. cijos metais.

Jieškomi: 1) ELENA DIRMEI
KYTE - ELENA DERMICH, Pra
no duktė. Vyro pavardė MAKER. 
Jieško sesuo Maryte. 2) TEKLE 
PUTRAITE BRUKLIENE, kilusi 
iš .Akmenės vals., Sapnogių km. 
Jieško brolis Juozas. 3) HALINA 
JUREVIČIŪTE STATKUVIENE, 
gailestinga sesuo, vyras STASYS 
STATKUS, gydytojas. Jieško Sta- 

dol sumoje ir nustatė įnašų dy- 8® Jurkaitė Čepinskienė. Atsiliepti 
1 šiuo adresu: P. Gargasaa, 734

Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, ką apsvarstėme.

—4. M. Pereda

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

land, moderniškiausias namas apy. 
linkėję! Nuomų, neša virš $Ž9,000 į 
metus. Galima pirkti įmokant $50,00\l 
grynais!

TAIP PAT
Kampinis 6 butų, dviejų augštų 

mūr., arti Ashland ir 71st St. Našle 
turi parduoti. Kaina tik. $66,000. 
Skambinti PO 7-0456, Steve Gerlich.

. PARDUODA — SAVININKAS St. 
Mathews parapijoje. Pajamų namas. 
Ž-jų augštų, akmeninis priekis. 7 bu
tai, beveik visi apstatyti, gazu apšild. 
garu. Garažas. Galimos metlnSs paja
mos $7,200. Tik $5,000 {mokėti. Pil
na kaina $22,500. Pamatę įvertinsite. 
3332 W. Fulton Blvd. KE 3-8746.

TIK SIS,OOO
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

PAŽYMftTINAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., { rytus 

nuo Marųuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Pulkus šakotų pušų bels- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas, yolodkevičius.

PASTOVUS IR {DOMI S BIZNIS
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuve ir pulkus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, 3 ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo
nija. Namo kaina $26,000, prekfls — 
klek jų yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
SEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia ir 
dar pulkus kamb. porčiuij. Viršuje 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė ir visi įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,500. A. Rėklaitis.

P. L E 0 R J S
REAL ERtAn 

2735 W«rt 7lst Stnet
Vist telefonai: WAIbrook 5-5015

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

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

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

R0 R V IL A
RFAI. ESTATE SALE8 

2800 W. 5Stb St. Tel. PRospect 8-5454

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

Imodern. įrengtu butu rūsy. 3 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpinl- 
, glus. Pilna kaina $26,500.

BRIGHTON PARKE
Ui augūto mūr.. 7 kamb. (4 mieg.) 

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

3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pająmų į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtinų kainų $65,000 

KITUR. 2-jų augštų rhūr. Liųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

t AtP>8 MM Ertais
Insuraaee, Notarf PuMle 

Mie So. Weateni Avė. 
PRmp. S-22S4 arte HEm. 4-70M
Atdara kasdien ndo 8 Iki 9 vai., 
Šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

dį ktekvienam UNRRA’os na
riui.

UNRRA’os organizacija savo 
pirmose gyvenimo dienose suti
ko nemaža kliūčių: karo pada
ryti sunaikinimai labai trukdė 
transportaciją, nebuvo tinkamų 
personalo narių ir t.t. Bet nežiū
rint to, iki 1946 m. gegužės 
mėn. vidurio UNRRA Europos 
gyventojams išdalino apie 10 mi 
lionų tonų įvairių gėrybių vertės 
1 miliardo dolerių. Iš šios su
mos maisto produktais buvo iš
dalinta 4,713,799 tonos, rūbais, 
tekstilės prekėmis, batais — 
280,734 tonos; žemės ūkio atsta
tymui reikalingomis priemonė
mis — 711,492, įvairiausių kitų 
gėrybių — 3,250,616 tonų.

Sunku būtų įsivaizduoti, kas 
būtų atsitikę, jeigu tokia didžiu 
lė šalpos organizacija kaip

LIETOVIEKf ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAMŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 

, • Mr ~ atspausti rankomis šilk skreen bū-
™ n5o^.P1“ Chlca*° du. VARDADIENIO, GIMTADIE- 

29, III. Tel. PR 6-8044. NJO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS,
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU- 

KINIMAI ir PA- 
U2 UŽUOJAUTĄ. 10 AT

VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.
Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4645 Wert «8rd Street, 

Chieagd 29, Rl. 

Plstlutojains duodam* nuolaida

Thornhill Dr., Cleveland 8, Ohio:

Jieškomas VIKTORAS ČERNE- 
VIČIUS, kilęs iš Sidustuvėlių kai
mo, Plokščių vai. Jieško sesuo Re
gina Povilaitytė - Bartulis,, gyve
nanti Lenkijoje. Atsiliepti: O. Ru-

Pakalkaitė - Cicienė Veronika 
prašo atsiliepti savo pusbroli MY
KOLĄ KALZANAUSKĄ, kilusi U 
Daugėliškio vals., Paringto' par., 
Kininų kaimo. Pranešti S. Narkė- 
liūnaitei, Press Sectton, United 
Nations, New York.

Jieškomi: ALBINAS DEREN- 
ČIUS, s. Onos, gim. 1919 m. Be- 
viršių km., Liubavo vai., ” Marijam
polės apskr. 1944 m. gyv. Liubave, 
anksčiau Austrijoje, Vienoje ir 
Buenos Aires, Argentinoje. 2) AL
FONSUS NAVICKAS, s. Vinco, 
gimęs Amerikoje, jo tėvai Vincas 
ir Kristina Navickai. 3) Jieškomi 
vaikai a. a. JUOZO BILBOKO, s. 
Vinco. 4> ANTANAS GIBAVI-

... . ČIUS, gimęs Kociolių km., Andri-UNRRA nebūtų gyvavusi. Nors javo vai|, t Suvalkų anskr. Ir MA-
ir Europos tremtinių stovyklo
se gyvenusieji tremtiniai apie 
šią organizaciją nevisi turi ge-

RE ANDZIULEVIČIŪTE, d. Pra- 
no, gim. žaliosios km., Liubavo vai. 
Marijampolės apak. Apie 50 m. 
amž. Atsiliepti adresu: Gor. Rap-

VIIIOIO K O t I OO8 
Ir

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamos

CAU.-ME-MOTORS C0.
•7H ft WB8TBKir AVB PB MM8

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

Sil. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
aunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 

St., Chicago 29. UI.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Mes esame savo silpnybių 
kankiniai. —C. Silva

MNUOMPOJAMA — FOR BENT

ramų sAvnrarKAii
TsrpininkAujhme butų fltoudmivf 

mui. Patarnavimu veltui. Turime 
laukiančiųjų aąraią.

VARPAS Real BMate
avis so. Wi

4iiinnimnniiiitmn«niimiinnnniui0i 
Jei turite perduoti ar ifauomo- 

ti. pasiskelbkite amulkhi skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti

telefonu: Vlrgiula 7-0040. 

■MlllinHIlIlIlIlIHIlIlHIIIIIIINIIIIIIHIIIIIH*

WE URGENTLY NEED
GIRLS-WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Ebcpericnce not necesaary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positiona.—Many company benefits. Good tranaportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
125S S0. MICHIŪAN

SEK MRS. HILDEGAJRDE TRAVER

PROGOS - OPPORTtJNTnES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brtghton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Avė._____________

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARA8. Apylinkėje OOth tr Radine 
Avė. {steigta 1039 m. Parduoda dėl 
btogoe sveikatos. Susitarimui akam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nioholas.

MISCELLANEOUS

oooooooooooooooooooooooooo
P L U M B IR G

Ueeused bonded ptambers 
Joks darbas nėra didelis ar maėaa 
Saukite dabar. Kalbame UetuvtSkal,

TeL — REpuMIe 7-0844 ar 
WAlbrook 544fl1

oooooooooooooooooooooooooo
SkeTMlP -DRATTnF" apahnoke 

«MM Jta vra plačiausiai skaitomas
MeeraSHa A «lr»ndmr

Ueųėeses irau
aooooooooooooooooooooooooo

BUILDING ft REMODEUNG

r^SWBSS3S3S8SWS3SSK3SSęMS3Oa6MS38S^
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

jį4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.
J Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450į,

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Willow Springs, Ui.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BInbop 7-8840 
Z787 Weet 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus.
I Atliekame visokių trobesių ir patal- 
> pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-271)3 nuo S vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIO STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Uontracton

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JORAS STARKUS
Raštinės ir buto telefonas 

. PRoepect 8-2018
6800 SO CAMPBELL AVĖ.

Chlcaffo 20. 10.

S t a t t m t
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTĖS BUILOERS
General Contracting Oo.

(8av. Y. Sodeika Ir J. Skornbskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL 
TeL OLymplO S-788lj TO S-42SS

Ir atliekame visus statybos tr per
tvarkymo (remodeling) darbus

MISCELLANE0U8

ŠILDYMAS
A. StaačtousluM instolluoja ti

sų geriausių Amerikos firmų gani 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionersi Ir atliek* 
visus skardos darbus.

1846 S. 48th Coart, Cicero
TeL OLympie 0-0775 uao 8 vaL

Telefi

OLympie 0-0775 uao 8 
ryto Iki 5 vai. vakaro.

6 vai. vakarei 
OLnnplo 2-0753

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. Notartatas. Valsty
bė* patvirtino* kainos.

Prleė darydami apdraudss kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook S-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
ė!08 8. Ashland AtK Oblosao 18,01.
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B ATEITININKU 
GYVENIMO

IŠ SAS STALČIAUS
Visi apylinkių vietovių stu

dentai, moksleiviai ir sendrau
giai yra maloniai kviečiami at
silankyti SAS stovyklos iškil
mingame uždaryme-posėdy, ku
riame bus minima Palangos Re
organizacinės konferencijos 30 
m. sukaktis. Posėdis prasideda
11 v. ryte, sekmadienį, rūgs. 8 
dieną, ALRKF stovyklavietėj. 
Dr. A. Darnusis skaitys paskai
tą “Reorganizacinės konferenci
jos dvasia šių dienų Studentų 
Ateitininkų sąjungoj’’.

Į SAS stovyklą galima vykti 
traukiniu arba autobusu. Auto
busai eina iki Manchester, 
Mich., iš Clinton stoties, kuri 
randasi Detroite centre (8:15 
AM, 12:05 PM, 9:30 PM). Trau
kiniai eina iki Jackson, Mich., 
keletą mylių nuo stovyklavietės 
(5:40 AM, 8:35 AM, 10:50 AM,
12 vidurdienį, 2:40 PM, 3:50 PM, 
6:35 PM, 11:30 PM). Čia atvy
kus galima imti taxi arba skam 
binti stovyklavietėn.

Manigirdas Motekaitis, jauna 
sis mūsų pianistas, dalyvaus 
SAS koncerte. Kol. Motekaitis 
studijuoja pagrindu fortepioną 
De Paul School of Music Chi- 
cagoj, pas dr. A. Tcherepnin ir 
ponią H. M. Tcherepnin. Jis yra 
pasirodęs Chicagoj kaip akom- 
poniatorius ir solistas nuo 1950 
m. Yra dalyvavęs SAS koncer
tuose Clevelande ir Baltimorė- 
je.

Kol. A. Karaša, kitas koncerto 
dalyvis, yra lankęs 4,5 m. Pea- 
body konservatorija. Tai tam
saus tebro bosas; jis yra pa
sirodęs 34 konservatorijos kon
certuose. Pavasario muzikos fes 
tivalyje dainavo su konservato
rijos simfoniniu orkestru, kaip 
Preparatory Department’o me
tinio konkurso laimėtojas. Kol. 
Karaša dainavo 3 sezonus Balti- 
morės Civic Opera chore. Vienas 
amerikiečių laikraštis taip pasi
sako:

“In a rich round basso, he 
sang the aria from Inflanto Ma- 
gico with rare beauty. One had 
the feeling that here was a Corn
ing basso who deserves in a 
few more years to be heard by 
great audiences. May he be 
spared to sing here again.”

Weldon Wallace, garsusis kri 
tikas, “Baltimore Sun” rašo: 
“He is endowed with a voice of 
good ąuality and innate flexi- 
bility.”

SAS stovykloje nepamiršta
me nė intelektualinio lavinimosi. 
Paskaitas skaitys dr. Girnius, 
dr. Damušis, dr. Viliamas, dr. 
Vygantas ir studentai A. Ge- 
čiauskas, A. Liulevičius, R. 
Kriaučiūnas.

PHILADELPHIJOS 
ATEITININKŲ ŠVENTE

šeštadienį, rugpjūčio 16 d., 
septyni draugovės nariai išlai
kė studento kandidato egzami
nus. Egzaminų komisiją suda
rė sendraugiai B. Žukauskas ir 
K. Čikotas, o taip pat SAS val- 

’dybos bariai A. Gečiauškas ir 
A. Lukas. Klausimai lietė įvai
rias ateitininkiškojo auklėjimo
si sritis: visuomeniškumą, tau
tiškumą, Lietuvos šventoves bei 
geografiją, ženklo ir šūkio reikš 
mes ir t.t. Nors du komisijos 
nariai buvo susitarę pabandyti 
palikti nors vieną kandidatą 
“antriems metams” — nieko ne
išėjo: buvo tokių atsakymų, iš 
kurių net egzaminatorius pa
simokė.

Kitą rytą, sekmadienį, rug
pjūčio 17 d., studentų draugo
vė su tėvais, sendraugiais ir 
draugais pradėjo šventę šv. mi- 
šiomis ir bendra Komunija. Šv. 
Auką atnašavo kun. J. Degutis.

Po mišių, skaidrios nuotaikos 
lydimi, at-kai susirinko šv. An
driejaus parapijos salėje, kur 
jų laukė skanūs pusryčiai, pa
ruošti sendraugių p. Petrauskie 
nės, p. Petronienės ir p. Vasie 
nės. Draugovės pirmininkė Lo
reta Petrauskaitė pakvietė sve 
čią kleboną A. Čepukaitį pra
dėti iškilmes malda. Be kun.

A. Cepukaičio, šventėje dalyva
vo sendraugių valdybos pirm. 
K. Čikotas, draugovės globėjas
B. Žukauskas, Pennsylvanijos 
universiteto prbfesorius dr. An
tanas Klimas ir SAS valdybos 
pirm. A. Gečiauskas. Toliau šven 
tę pravedė SAS valdybos narys 
A. Lukas, pakviestas pirminin
kės. Pasveikinęs svečius ir tė
vus, jis pakvietė visus susirin
kusius pagerbti vėliavą, kurią 
įnešė moksleivių at-kų valdyba 
— Marytė Čikotaitė, Bernadeta 
Petrauskaitė ir A. Gaigalas.

Vėliavą įnešus, septyni kandi 
datai prisiekė gyvenime vado
vautis ateitininkiškumo princi
pais ir, pagerbę kryžių ir tau
tos vėliavą, grįžo į savo vietas 
jau pilnutiniais draugovės na
riai. šie septyni — Raimonda 
Binkytė, Zina Čikotaitė, Lore
ta Petrauskaitė, Rita Žukaus
kaitė, Audronė Gaigalaitė, Ri
mas Lukas ir Algis Vasys — 
yra daugumoje aktyvūs draugo
vės nariai, gyvai prisidedą prie 
draugovės veiklos, eidami val
dybos narių pareigas, ruošda
mi, šventes ir t.t.

Po priesaikos akto sendrau
gis B. Žukauskas buvo pakvies
tas tarti žodį svečių vardu. 
“Priesaika parodo, kad mes šiais 
principais norime gyventi ir vi
suomenėje jais veikti”, tarė il
gametis ateitininkijos darbuoto
jas ir vienas iš pirmųjų jos na
rių.

Dr. Antano Klimo trumpa pas 
kaita “Ateitininkai Amerikoje 
ir ateitis” priminė aktualiuo
sius pavojus: “Politiniam laikro 
džiui nejudant iš taško, nežino
me, kiek laiko praeis iki tos 
dienos, kada galėsime parvežti 
vėliavas namo”. Jis kalbėjo apie 
pavojus religinėje, tautinėje ir 
saviauklos srityse. Ypatingai jis 
pabrėžė gilesnės saviauklos svar 
bą: “Ateitininkai yra pasiskyrę 
būti lietuvių visuomenės va
dais. Niekas negali pateisinti a- 
teitininkų nusižengimo saviauk
loje — tapimą šablonišku tipu”.

Kadangi dr. Klimas išvyksta 
iš Philadelphijos į Rochesterio 
universitetą, su juo ateitininkai 
atsisveikino šventės metu. Phi
ladelphijos SA draugovė ir LSS 
skyrius praranda artimą drau
gą su dr. A. Klimo išvykimu.

A. A
CHESTER

KACIENAS
Gyveno 2113 8. Halsted St.
Tragiškai mirė rugp. 27 d., 

1957, 12:30 vai. popiet, sulau
kęs 6 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
tėvai Jonas ir Stanislava, bro- 
brolis Gediminas, krikšto tėvas 
Juozas Bardauskas, kiti gimi
nės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gurs
kio koplyčioje, 659 W. 18th St.

Laidotuvės jvyks penktadieni, 
rugp. 30 d., iš koplyčios 8:46
vai. ryto bus" nulydėtas i ŠV. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: TfiVAI IR BROLIS

lAldotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. SEeley 8-5711.

I

DIENRASTE3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Jis buvo vienas iš LSS skyriaus 
steigėjų ir dar taip neseniai sė
dėjęs studentų tarpe susirinki
muose; prieš pasiruošiant dok
toratui ir pradedant savo “kar
jerą” buvo svarbiausias kalbė
tojas suvažiavimų metu, įvairio
se ateitininkų bei studentų šven
tėse ir t.t.

Ši draugovės šventė buvo tik
rai daugiakampė — raudonų ro 
žiu puokšte studentai ateitinin
kai atžymėjo savo globėjo B. 
Žukausko 60 metų sukaktį.

At-kų himno žodžiais baigėsi 
šventė. Sendraugiai ir tėvai iš
siskirstė. o kolegos ateitininkai 
dar pasiliko svarbiam dviejų va
landų posėdžiui Sugalvoti, kaip 
nepamirštamiau praleisti tokią 
svarbią dieną. Aišku, po dviejų 
valandų svarstymo diena tikrai 
liko nepamirštama. Ir aš ten 
buvau, ir aš juoką, midų gė
riau... Audronė

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 5 psl.)

I

ratą. Vincas Baziliauskas, ko- ba ar darbu, Socialinės apdrau-

dona ir Frank Marshall ir Mr. I 
ir Mrs. Charles J. Martin mini j 
vedybų sukaktuves. Linkime il-l 
giausių metų.

— Daugelis detroitiskių šį sa
vaitgalį išvažiuoja į Niagara 
Falls, Ontario, kur rugpjūčio 31, 
rugsėjo 1 ir 2 d. įvyksta 5-toji 
Kanados Lietuvių diena.

— Hamtrameko Lietuvių A- 
merikos Piliečių klubo metinis 
piknikas įvyksta šį sekmadienį, 
rugsėjo 1-mą, Beechnut Grove 
darže, ant Middlebelt Road. Pra 
džia — 12 vai. po pietų.

— Litliuanian MHodįes radijo 
valandėlės ir Lietuvos Dukterų 
draugijos piknikas įvyks Beech
nut Grove darže rugsėjo 15-tą 
d. Ruoškitės dalyvauti.

—- Alytaus Baro beisbolo ko
mandai nepasisekė Detroito B 
klasės čempionato žaidimuose 
praėjusį sekmadienį: pralaimė
jo John Brothers komandai 9: 
6. Baro savininkas ir komandos 
menedžeris Petras Podolskis vis 
vien patenkintas komandos pa
sirodymu ir kitais metais numa
to Alytaus Baro komandos per
kėlimą į stipresnę Detroito A 
klasę.

— Sporto klubo futbolo ko
manda baigė pirmą pirmenybių

mandos kapitonas bei lygos at
stovas, pasitraukė iš minimųjų 
pareigų.

— Vargonininkas Albertas 
Mateika išvyko atostogų; jį pa
vaduoja Pranas Baziliauskas, 
buvęs Lietuvoje muzikos ir cho
rų mokytojas. P. Baziliauskas, 
reikalui esant, dažnai patarnau 
ja Šv. Antano parapijos baž
nyčioje.

— Jonas Žem niekas su moti
na Marija kelias savaites pra
leido Wilkes-Barre, Pa., ir bu
vo nuvykę net į New Jersey. 
Petras Valinčius svečiams savo 
automobiliu visur patarnavo.

M.
SKAUTES STOVYKLAUJA...

“Gabijos” tunto skautės šiuo 
metu stovyklauja prie Manches 
ter, Mich., ALRKF jaunimo sto
vykloje. Stovyklą suorganizavo 
ir jai vadovauja psktn. Aldona 
Rastenytė. Stovykla bus baigta 
rugsėjo 1 d. Šis savaitgalis ge
ra proga detroitiečiams aplan
kyti skaučių stovyklą ir daly
vauti jų lauže. K.

dos teisės praplėstos nauju įs
tatymo papildymu. JAV prezi
dentas pasirašė įstatymo papil
dymą, kuriuo nedarbingiems as
menims, pasidariusiems nedar
bingais prieš 1955. I. 1, sutei
kiama teisė “užšaldyti“ savo už
darbius dar vienų metų laiko
tarpyje. Toki asmenys prašy
mus gali paduoti iki 1958 m. 
birželio mėnesio.

Papildytas Socialinės

apdraudos įstatymas

“Drauge” neseniai buvo pra- į 
nešta, kad yra papildytas Socia
linio draudimo įstatymas sąry
šyje su nedarbingumo pašalpų 
mokėjimu. Šiuo reikalu Norman 
A. Buending, Socialinio draudi-i 
mo įstaigos vedėjas (703 West 
66th Street, Chicago, III.) pri
siuntė “Draugo” redakcijai šį 
paaiškinimą.

Nedarbingiems asmenims ir 
veteranams, tapusiems nedar- Į 
bįngais, susijusiais su jų tarny-1

BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 Went 63rd Street 
Ttelef. PR 3-0X33 ir PR 8-0834

T
WALTER DULEWICH

Gyveno 8728 S. Harper Avė.
Mirė rugp. 28 d., 1957, 8:30 

vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Biržų apskr., Paavilių parap , 
Joniškėliu km.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agota (Strazdauskaitėj. 
duktė Melvina Genutis, žentas 
Petras, anūkė Margaret Mary, 
g švogerkos Josephine Andrulis, 
jos sūnus Bruno ir Josephine 
Ruecker, jos sūnus Pranciškus, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Lietuvoje liko 2 seserys — 
Viktorija ir Felicija Siliugienė 
su šeima, brolis Edvardas, pus
brolis prelatas Vincentas Baė- 
kys, dėdė Edvardas Dulewich 
ir kiti giminės.

Priklausė Liet. Keistučio Pa
šalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės Jvyks šeštadieni, 
rugp. 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J jjv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

NuIlūdU Žmona, duktė, žen
tas ir anūkė. '

Laidotuvių -direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

ANTANAS BUTRIMAS
Jau suėjo dešimts metų kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų tėvų.

Netekome savo mylimo 1947 
m. rugp. mėn. 30 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes jo niekados 
negalėsime užmiršti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam 
amžinų ramybę.

Už jo sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su egzek
vijomis rugp. mėn. 30 dienų 
7:46 vai. ryto Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir ka/tu su mumis pa
simelsti už a. a. Antano Butri
mo sielų.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, 
žentai, marti ir anūkai.

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad tanpytl ap<lraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Uoiveraal Savlngn and Loan Annodatlon nžtlkrina nangnmą 
Ir gražų pelną.

San gumų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
110,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių h* sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grel- 
tae Ir draugiška* patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

Visi Socialinės apdraudos pa 
šalpų išmokėjimai pagrindžiami G UŽAU S K U 
dirbančiojo uždarbių vidurkiu. *
Pagal nedarbingumo “užšaldy
mo“ taisykles, dėl nedarbingu
mo negautas atlyginimas per tą 
laiką neįmami dėmesin, apskai
čiuojant uždarbių vidurkį. Ne
darbingiems asmenims pašalpos 
mokamos remiantis aktyvios 

i tarnybos (darbo) laikotarpiais.
Kiekvienas nedarbingas as

muo geriausiai savo teises išsi
aiškins kreipdamasis į savo gy
venamos vietos Sočiai Security 
įstaigą. Pr. šulas

DAŽYMAS 
DEKORAVIMAS

VL VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dlkoravi- 
nio 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, baidų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. Į
Tei. PRospect 8-2215

►ooooo<x>oooo<x>ooooooooo<xx>.

LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN
RECIPES.............................. $2.00

Redagavo J. Daužvardlenė

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ...................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Parašė Ig. šlapelis

LITHUANIAN J3ELF
TAUGHT ......................... $1.25

Išleido Marlborough

LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-LTTHUANIAN 
DICTIONARY ...................... $4.50

Išleido Marlborough

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

"DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.
<xxxxx>o<xxxx>(xxKx>orM>rMxwio<

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves

Šių metų rugpjūčio mėn. 19 d. sukako vieni metai kaip 
negailestinga mirtis iš mūsų tarpo išplėšė

■$. A. t R. *

JONĄ PETRU LJ
Negalėdami pamiršti to skaudaus įvykio jo vienų metų 

mirtięs sukakčiai paminėti užprašėme trejas Šv. Mišias, (ku
rios bus atnašaujamos š.m. rugpjūčio 31 d. 8 vai. 30 min. 
ryte Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Po Šv. Mišių bus vykstama į kapines kur bus šventina
mas paminklas.. Šventinimo apeigas atliks paminklo projek
to kūrėjas kun. Domeika. Po paminklo pašventinimo Klubo 
Vainutas patalpose bus paruošti pusryčiai. Nuoširdžiai pra
šome draugus ir pažįstamus tą rytą pašvęsti ir dalyvauti 
a. a. Jono Petrulio vienų metų mirties minėjime.

Liūdinti Peterių šeima

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.»
Telefonai _ GRovehilI 6-2345 arba 

TOmlialI 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
LIŪDESIO VALANDOJ 

&sfcJt<

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. WMtera Avė. Air CoadMonod koplyBa 
REpnblle 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kltoss miesto dalyss; gausims 
koplyčių arčiau jūsų namų.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PKCHKNKIS (PATCH). Vioe-I

6819 So. Wosfern Avė.
i

«
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Tel. GRovehilJ

0
Jk

X.

J paminklų patalpas ir atgal mee visuomet parūpiname 
transportactją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki t vai. psplst.

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE 1 
JOKIO {MOKJJIMa. srMORtSnc KAPINIO dienoje.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulansų patarna- ^es ^ur'me koplyčias i
'vintas dieną ir nak- KT J® vsose Chicago* iri
•tį. Reikale šaukti jMT. į Roselando dalyse ir|
i Tnną tuojau patarnaujame. {

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3S07 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1133-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpublh 7-1213
2314 W. 28rd PLACE VIrginia 7-6672

VANcTfUNER A? HOME “
1424 S. 50tb Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-0687
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X Kuris Amerikos lietuvis
nemėgsta rūgštaus pieno ir na
mie darytų dešrų su kopūstais? 
Tokio lietuvio tikrai nebus dien
raščio “Draugo” metiniame iš
važiavime ateinantį pirmadienį, 
rugsėjo 2 d. (Darbo dieną) 
Oaks (Slovak) darže. P. Ona 
Viržintienė, Ann’s restaurant 
savininkė Archer gatvėje, kaip 
tik ir stengsis parūpinti, kad 
kiekvienas svečias, atsilankęs 
“Draugo” metiniame išvažiavi
me, gautų apsčiai visų tų gar
dumynų.

X Arabą saloje, Netherland 
Antilles, veikia Aruba Scholar- 
ship Foundation. Tos fundaci
jos tikslas yra teikti stipendi-

DTENRASTLS- DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOTS Ketvirtadienis, rugpj. 29, 1957

X Prof J. Brazaitis, Lietuvių 
Fronto pirmininkas, praėjusį 
penktadienį padarė platesnį pra
nešimą Chicagos frontininkų ir 
jų svečių susibūrime. Nors va
saros savaitgaliai yra skirti 
poilsiui, prof. J. Brazaičio žo
džio išgirsti susirinko didelis
būrys frontininkų ir svečių,1
kad net Hollywood svetainės 
mažesniojoj salėj pradėjo stigti 
vietos. Svečių tarpe buvo ma
tyti konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, svečias iš Californijos kun. 
L. Jankauskas, Br. Jameikienė, 
kun. dr. A. Baltinis, dr. V. 
Šmulkštys ir kiti. Kalbėdamas 
apie tarptautinę politiką prof. 
J. Brazaitis nepramato švieses
nių prošvaisčių. Laisvasis pa
saulis derybose su sovietais ri
bojasi tik atskirais klausiniais. 
Pabaltijo kraštai neliečiami. 
Mes esame išskiriami ir palie
kami daug tolesnei ateičiai. 
Lietuviškosios politikos galimy
bės labai ribotos. Turim supras
ti realybę ir keisti veiklos mė

tos salos geriausiems bodus. Labai svarbus kultūrinis,

KODEL JIE DOMISI BULIUKAIS?

Pensilvanijoje viename ūkyje karvė atvedė 3 buliukus. (INS)

jas
moksleiviams, kad jie galėtų 
tinkamai prisiruošti ir vėliau 
užimti Arubos industrijos ir 
kultūros gyvenime atsakingas 
vietas. Du stipendininkai, An- 
gel A. Britten iš Oranjestad ir 
Kok T. Wong iš San Nicolas, 
pasirinko mokslą tęsti Tėvų 
Marijonų vedamoje mokykloje 
— Marianapolyje, Thompson, 
Conn.

Taigi svetimtaučiai iš kitų 
kraštų atvyksta mokytis į Ma- 
rianapolį. O mes, lietuviai, ar 
tinkamai mokame įvertinti sa
vąją mokslo įstaigą? Atsakyki
me sau į tą klausimą.

X Dail. Vytautas Jonynas 
atvyko Chicagon. Dešimt Mar- 
ųuette Parko bažnyčios langų 
yra jau pabaigti, atvežti ir bus 
sudėti į bažnyčią iki rugsėjo 8 
d. Žinovai, matę jų eskizus, sa
ko, kad langai bus dar įdomes
ni už tuos, kurie jau anksčiau 
buvo įstatyti.

Dailininką Jonyną yra atly
dėjusi jo dukrelė Giedra-Geno- 
vaitė, baigusi šiais metais Ju- 
nior College Marymount kolegi
joje. Ji domisi kultūriniu lie
tuvių gyvenimu ir daug skaito 
religiniais ir filosofiniais klau
simais.

X Kun. Albertas J. Kontau-
tas (Contons), Lietuvos Vyčių 
dvasios vadas, grįždamas iš 
Los Angeles, kur įvyko šios 
mūsų jaunimo organizacijos 
seimas, sustojo Chicagoje kele- 
tai dienų ir ta proga aplankė 
mūsų redakciją. Svečias moky
tojauja Boston, Mass., augštes- 
nėse katalikų mokyklose ir taip 
pat vikarauja lietuvių šv. Pet
ro parapijoj.

X Vasario 8 d. (1958 m.) nu
matytas dienraščio “Draugo” 
koncertas ir premijos įteikimo 
vakaras Sokol salėje. Tą šešta
dienio Vakarą bus įteikta 
$1,000 dovana romano konkur
so laimėtojui. Kaip seniau bu
vo paskelbta, Jonas Andrulis, 
Michigan Farm Cheese bendro
vės savininkas, yra šių metų 
premijos mecenatas. Prašome, 
kad visuomenės vadai prisimin
tų to įvykio datą skelbiant įvai
rius parengimus.

X Rugsėjo 8 d. minėjimas 
Chicagoje rengiamas rugsėjo 15 
d. 2 vai. Lietuvių auditorijoj. 
Istorikė dr. V. Sruogienė skai
tys paskaitą apie tos dienos 
svarbą ir reikšmę. Po paskaitos 
bus meninė dalis. Nepriklauso
moje Lietuvoje rugsėjo 8 d. mi
nėjimas 'buvo išplitęs visame 
krašte. Laukiama, jog Chica
gos lietuviškoji visuomenė gau-

informacinis darbas. Lietuvy-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Aldona Mackevičienė, Lie-
bės išlaikymas ir išsaugojimas (įuvos generalinio konsulo sek
jaunojoj kartoj yra vienas svar 
blausių mūsų uždavinių. Kalbė-

retorė, kuri Lietuvoje studijavo 
teisę, baigė šiomis dienomis

to jas kiek ilgiau sustojo ties New Yorke Columbijos univer- 
dabartine padėtimi Lietuvoje, siteto Bibliografijos fakultetą.
Paliesdamas lietuvių politinės 
vienybės klausimą kalbėtojas 
pasiūlė kaikurių sugestijų. Pa
grindinė sąlyga vienybei atsta
tyti yra moralė, gera valia ir 
pasitikėjimas kitaip galvojan
čiu lietuviu.

Lietuvių Fronto pirmininkas 
pasidžiaugė frontininkų veikla* 
ir ištverme. Pas tėvus pranciš
konus suorganizuota pirmoji 
Amerikos LF studijų savaitė 
prašoko visas viltis. Vienodai 
gera sėkme praėjo ir tradicinė 
Europos LF studijų savaitė. 
Amerikoje ir Europoje studijų 
savaitės bus rengiamos kiek
vienais metais.

Diskusijose dalyvavo A. Gul- 
binskas, dr. Z. Brinkis, dr. J. 
Bajerčius, dail. A. Valeška, B. 
Jameikienė, A. Jasaitytė ir kiti.

Po pranešimo ir diskusijų dar 
keletas valandų pasikalbėta ir 
smagiai padainuota.

X Chicagos Augštesniojoje 
Lituanistikos mokykloje devin
tieji mokslo metai bus pradėti 
rugsėjo 7 dieną naujose patal
pose — T. Jėzuitų naujai sta
tomuose Jaunimo namuose, 
5600 So. Claremont Avė.

Kviečiamas lietuviškas jauni
mas atvykti mokytis gimtosios 
kalbos, Lietuvos istorijos, geo
grafijos, lietuviškų dainų, lie
tuvių literatūros, tautodailės ir 
tautinių šokių 1957—1958 
mokslo metais.

Registracija naujai stojančių 
mokinių ir lankiusių mokyklą 
1956—1957 mokslo metais vyks 
rugsėjo 7 d., šeštadienį, nuo 9 
vai. 30 min. iki 1 vai.

Egzaminai į visas klases pra
sidės 10 vai.

X J. Račiūno vasarvietė __
Tabor Farm, Sodus, Mich. — 
šiemet turi itin daug vasaroto
jų. Visi džiaugiasi šeimininkų 
nuoširdumu ir geru maistu. Šio
mis dienomis į tą vasarvietę 
buvo atsilankęs dr. Vasys, 
Fordhamo universiteto profeso
rius, lydimas Šv. Kazimiero se
serų vadovybės; taipgi lankėsi 
ir gėrėjosi Bačiūnų vaišingumu 
kun. A. Sabaliauskas, kun. A. 
Sabas ir kun. J. Prunskis.

X Ponia A. Gaudenas, Mari
jos augštesniosios mokyklos 
motinų ratelio programų komi
teto pirmininkė, praneša, kad 
rugsėjo 8 d. 2:30 vai. popiet 
įvyksta pirmas susipažinimo

Specializavusi grynųjų mokslų 
bibliografijos srity, A. Macke
vičienė įsigijo mokslo magistro 
(Master of Science) laipsnį.

— Kun. A. Jankauskas yra
paskirtas į Worcesterį Aušros 
Vartų lietuvių parapijos asis
tentu. Jisai buvo išvykęs į Los 
Angeles Vyčių suvažiavimą, 
todėl negalėjo skirtu laiku už
imti paskyrimo vietos.

— Kun. dr. Juozas Navickas, 
buvęs Vilkaviškio Kunigų semi
narijos profesorius bei dvasios 
tėvas, šių metų rugsėjo 4 d. 
švenčia 25 metų kunigystės su
kaktuves. Jubiliatas šiuo metu 
gyvena Šveicarijoje, Montreux 
mieste, ir moko šveicarų gimna
zijoje. Jo adresas: A v. de la Ri
viera 2, Montreux, Switzerland.

— Robert Boris, Detroit, Mi
chigan, Lietuvos Vyčių delega
tas, grįždamas iš Vyčių suva
žiavimo Los Angeles, kartu su 
delegatais iš Boston, Mass., ir 
Brooklyn, N. Y., aplankė Se- 
quoia ir Yosemitee parkus, San 
Francisco miestą ir kitas žy
mesnes Californijos vietoves bei 
misijas.

VOKIETIJOJ
— Bendruomeninis suvažiavi

mas. Suvažiavimas įvyko Vasa
rio 16 gimnazijos rūmuose Hur 
ettenfelde. Suvažiavimo tikslas 
— informuoti ir informuotis 
apie aktualiuosius lietuviškojo 
gyvenimo Vokietijoje reika
lus, bendruomeninės organizaci
jos problemas ir lietuviškąjį 
kultūrinį darbą, siekiant lietu
vybės išlaikymo ir ugdymo. Be 
Krašto Valdybos pranešimo bu
vo dar Valterio Banaičio paskai
ta ryšium su lietuvybės išlaiky-

mos svarbos bendruomeninės 
organizacijos ir jos organų gy
venimui bei veiklai.

Šio parengimo rėmuose taip 
pat buvo sukviesti vargo mo
kyklų mokytojai, kuriems mū
sų gyvenamosiose sąlygose yra 
tekusi itin svarbi pareiga — 
rūpintis lietuvių vaikų moky
mu lietuviškoje dvasioje. Todėl 
vargo mokyklų mokytojams vi
so parengimo rėmuose buvo 
dar atskiri pašnekesiai ir pasi
keitimas nuomonėmis vargo mo
kyklų praktikos, mokymo me
todikos bei programos ir moks 
lui reikalingų priemonių reika
lais.

Šalia šių programos punktų 
buvo dar subuvimai, kuriuose 
asmeniško kontakto pasėkoje 
vyko tarpusavio santykių gili
nimas.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Svarsto išleisti lietuvišką 

“Readers Digest”. Londono lie
tuvių vadovybė svarsto galimu
mą pradėti/ leisti lietuviškos 
spaudos apžvalginių santraukų 
rinkinius, panašiai kaip ameri
kiečių leidžiamas garsusis mė

CHICAGOJE
Tokenai vaikams

50,000 dolerių premija
Chicago Tribūne dienraštis 

paskyrė 50,000 dol. premiją 
tam, kas suras ar padės suras
ti žudikus ar žudiką, kurie nu
žudė 15 m. mergaitę Judith Mae 
Anderson. Jeigu surastų keli 
asmenys, ta suma bus padalyta 
tarp jų. Visi kurie turi kokių 
žinių gali skambinti telefonu 
Chicago Tribūne dienraščiui, 
miesto žinių redaktoriui. Skam
binti galima kiekvienu laiku, 
dieną ar naktį.

Lenkų veteranų diena
Miesto majoras Daley sekantį 

sekmadienį paskelbė lenkų ve
teranų diena. Lenkai veteranai 
turi 250,000 narių kariavusių 
pirmam ir antram pasauliniuose 
karuose. Numatoma paradas, 
kuris vyks Division ir Wood st. 
apylinkėj.

Girti vairuotojai į kalėjimą
| George Nathaniel 21 m. am- 
j žiaus nubaustas 12 d. kalėjimu

Tiesos negalima sumaišyti su 
moksliniais bandymais, nes ji 
siekia toliau ir plačiau, jieško 
visų tikrovių, jų prasmės ir at
sakymų į visus buities klausi
mus... Apsisprendimas už tam 
tikrus pagrindinius principus 
yra pirmasis ir būtinasis žings
nis, jieškant tiesos”.

—Carmichael

KAS KĄ IR KUR
— LRKSA 160 kuopos susirin

kimas įvyks rugsėjo (Sept.) 1 d. 
1 vai. Švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
kambary. Prašome visų narių da
lyvauti, nes turėsime daug nau
jų reikalų. Valdyba

— Budriko radijo programa. Pa
siklausykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Visiems 
bus malonu išgirsti gražių lietu
viškų dainų bei muzikos. Taipgi 
bus mįslių konkursas. Pereitą sa
vaitę mįslių dovanas laimėjo: Mrs. 
E. Gudžiūnas, 4619 So. Hermitage 
Avė., laimėjo elektrinį prosą; He- 
len Kvecas, 908 West 36th PI., lai
mėjo “Easy-Do” spintą ir Paul 
Kasper, 648 West 45th St., laimė-

Tokenai vaikams miesto susi- K vairavim4 įsikaušus ir be jo mažą lagaminą, 
siekimo autobusuos vertės 11 ir leidimo- kiti vairuotojai nu-
ketvirčio cento bus pradėti var
toti sekmadienį. Tai galios vai
kams ligi 11 m. ir mokiniams 
su specialiais pažymėjimais ir 
galios tarp Chicagos it Evans- 
ton ir kitų trijų priemiesčių. 
Tokenai buvo numatyti liepos 
15 d., bet reikėjo naujų tokenų 
apie 2 milionus, kas miesto su
sisiekimo įstaigai kainavo apie 
20,000 dol. Tokenai bus galima 
gauti 4 už 45 centus. Taip pat 
greitai įvesti 2i/2 centų tokenai 
kurie bus vartojami drauge su 
dešimtukais. Sekmadieniu pra
dedant daugelyje autobusų bus 
įvesti nauji automatai galį už
registruoti abiejų rūšių tokenus 
ir dolerio ketvirčius.

Sudaužė lėktuvą
Nežinomas vyras antradienio 

naktį apie 2 vai. Hinsdale aero
drome pačiupo lėktuvą ir ne
daug paskridęs su juo nukrito 
ir apsivertė, tačiau išlindęs iš 
jo be sužeidimų nubėgo pas

bausti po 100 dol. pabaudos ir 
po 3 dienas kalėjimo už tą patį 
nusikaltimą.

Kelnių mėgėjai
Gerald Levant pasiskundė 

policijai, kad 11 darbo kelnių 
buvo pavogta iš jo krautuvės 
3138 Lincoln avė.

Apiplėšė taverną
Arthur Gist pranešė, kad jis 

ginkluoto vyro 'buvo apiplėštas 
savo tavernoj 4059 Roosevelt 
Rd. Atėmė 60 dol.

Viešnios statinėj
Į Brookfield zoologijos sodą 

atvežta 20 'beždžionių statinėj. 
Visos yra iš Pietų Amerikos.

Nėra “baltojo melo”; melas 
yra juodas .kaip degutas, ir dvi 
gubai daugiau dvokia.

—H. Ward Beecher

PraneišėjMs

— “Ateities” šokėjų naujos val
dybos pareigų perėmimas įvyks 
Vyčių salėje rugpjūčio 29 d. Pra
ėjusių metų pirmininkas B. Sho- 
tas perleis savo vietą Vincui Sa- 
moškai, o pats pasiliks mokytoju. 
Kiti valdybos nariai bus šie: Ona 
Blandytė — vicepirmininkė, Helen 
Pius — sekretorė, Janet Kareiva 
— korespondentė, Tom Mortel — 
ižd., Rita Gorbe — socialinių reik. 
vadovė, Pranas Zapolis — kny
gininkas. Susirinkimo metu įvyks 
naujų narių įvedimas, garbės sve
čių žodis, o po susirinkimo bus 
rodomi paveikslai iš šokių šventės 
ir kelių kitų vietų; baigsime su 
gardžiais užkandžiais. Kas domisi 
šių šokėjų reikalais, tam bus ge
ra proga susipažinti su šokėjais 
ir ją veikla.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimit'Uii: jiiiii

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
•‘Drauge , 2334 So. Oakley Ave„ 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais S2.
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIU

nesinis žurnalas “Readers Di- draugą, kuris laukė mašinoj.
gest”, kuris išeina įvairiomis 
kalbomis, rodos, 12 milionų ti
ražu. (E.) ’

ITALIJOJE
— Sovietų žurnalas italų kal

ba “Notizie Sovietiche” neseniai 
patalpino straipsnį, pavadintą 
“Velykos Lietuvoje”, parašytą 
Krivaičio, kuris sakosi esąs 
“Vilniaus diecezijos prioras”. 
Straipsnis pilnas įvairių netiks
lumų ir neįtikinamų dalykų, 
pvz., kad “Vien tik Ostraja 
Brama bažnyčioje susirinko 
apie 7,000 asmenų”, kad Vil
niaus katedroje klausė kanau
ninko Stankevičiaus mišių 20,- 
000 žmonių, kad pamaldos buvo 
transliuojamos per radiją ir ki
ta. Iš viso matosi, kad tai Mask
vos propagandinis staripsnis už
sieniui. Į šį straipsnį tinkamą

mo klausimais dabartinių pa-,at8akymą dav5 italų kalba lei. 
saulinių įvykių bei padėties | biuletenta "Elta-Prea,".
šviesoje. Šiaip buvo norima, 
kad patys suvažiavimo dalyviai 
turėtų galimai daugiau progos 
pasisakyti rūpimais klausimais. 
Diskusijos ir pabendravimas 
lietuviškoje atmosferoje buvo 
bene svarbiausias šio parengi
mo bruožas. Nors pagal Vokie
tijos teisme užregistruotus Lie
tuvių Bendruomenės įstatus šis 
suvažiavimas neturėjo oficiališ- 
kų statutinių užduočių, tačiau 
galimai platesni ir galimai daž
nesni aktyviųjų bendruomenės 
veikėjų susitikimai turi lemia-

siu dalyvavimu tinkamai įver- P0Pieti8 T“0 laiku ren«žial
tins tautinės šventės reikšmę. 
Minėjimą rengia LB Chicagos 
apygardos valdyba.

kiši, kad šios mokyklos mokinių
X Alicijos Stephens ansamb

lis šią savaitę išvyksta į Kana-

Reikalinga telefonistė mokan
ti lietuvių ir singlų kalbas. Ra
šyti:

“DRAUGAS” Adv. 1871
4545 W. 63rd Street 

____ Chicago 29, III.

motinos susipažins su mokyk-1 (ją. jjg įęn dalyvaus ruošiamoje 
los veikla. Kun. Jonas Malin ir y .lAtuviii dienoje 
sesuo Reparata prabils į susi
rinkusias motinas.

X Ch. A. L. mokyklos vado
vybė prašo grąžinti iki rugsėjo 
7 d. imtinai aukų lapus inven
toriui įsigyti adresu: A. Rūgy
tė, 4332 So. Artesian Avė., Chi

X LB. Tarybos trečioji sesi
ja Chicagoje prasidės š. m. rug
pjūčio 31 d. 10 vai. Morrison 
viešbutyje — Madison ir Clark 
gatvių kampas. Posėdžiai bus 
vieši, todėl į juos atsilankyti 
gali kiekvienas lietuvis, besido-

cago. , mįs LB veikla. -a R

(E)

AUSTRALIJOJE -
— Australijos LB Krašto 

valdyba nutarė šiemet sušaukti 
ALB apylinkių pirmininkų su
važiavimą, kuris įvyks Mel- 
bourne rugsėjo ar spalio mėn. 
Pirmas toks apylinkių pirminin
kų suvažiavimas įvylpo 1955 me
tais Sydnėjuje. (E.)

ARGEHTIHOJE
— Atsisveikinimo koncertas 

Ir pamaldos. Imigrantinių tau
tų dvasios vadas Argentinoje 
Mons. Menza gavo iš Šv. Tėvo 
naują paskyrimą ir išvyksta į 
Italiją. Emigrantų tarpe daug 
simpatijų įsigijusiam mons. 
Menzai buvo surengtas atsisvei
kinimo koncertas su pamaldo
mis, kurios įvyko liepos 11 d.

Koncerte dalyvavo visa eilė 
geriausių imigrantinių tautų 
chorų. Lietuvius atstovavo 
šv. Cecilijos choras, vad. V. Ry- 
mavičiui. Vargonais grojo 
A. Petraitis.

Charles Feris, aerodromo direk
torius sakosi girdėjęs, kad kaž
kas skrenda, bet manęs, kad 
tai lėktuvo savininkas Robert 
Ochiltree. Bet vėliau jis paste
bėjo, kad 65 arklio jėgų lėktu
vas nukrito netoli 66 kelio. Di
rektorius pastebėjo, kad lėktu
vo vagies laukusi mašina turė
jo Californijos valstybės leidi
mą.

Nuskendo vaikas ir 
gelbėtojas

Theodore M-uhlenbeck, 51 m. 
amžiaus, nuskendo Chicagos 
upėje netoli S. Halsted st., kai 
jis norėjo išgelbėti skęstantį 6 
m. vaiką, kuris įpuolė į upę 
gaudydamas plaštakes. Vaikas, 
Jesse Kicinas, 6 m. amžiaus, 
drauge žaidė su broliu Gedimi
nas 11 m. amžiaus ir 7 m. drau
gu Gramont. Skęsdamas ber
niukas nutraukė sunkiais botais 
apsiavusį vyrą ir kai buvo abu 
ištraukti nepavyko jų atgai
vinti.

Šaltis ir mėsa
šaltesnis oras palaiko mėsos 

kainas. Kiaulienos kaina yra 
linkusi kilti ir yra augštesnė 
nuo 5 ligi 15% negu, kad buvo 
pernai tuo metu.

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: Marquette Bakery, 2816 
W. 69th St., Chicago 99,Tli, Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti ji
siunčiame paštu C. O. D.

Kviečiame visus į didelį rudeninį

LABDARIŲ

Pikniką - Išvažiavimą,
kuris bus š. m. rugsėjo (September) I dieną, 

šį sekmadienį,

LABDARIŲ ORYJE — HOLY FAMILY VILLA,
123 gatvė — trys mylios į vakarus 

nuo La Grange Road.

Piknike gausite įvairiausių skanių valgių — kugelio, rūgš
taus pieno, dešrų, šviežio medaus ir kt. Piknike taip pat bus 
įvairiausių pramogų, ypač vaikams. w .

6 VAL. VAKARE BUS BILETŲ TRAUKIMAS laimėti 
1957 — Oldsmobile —• automobilį.

Kas dar negrąžino knygelės šaknelių (stubs) — galėsite 
tą dieną grąžinti Labdarių piknike.

Visas pelnas skiriamas naujai senelių prieglaudos padidi
nimo statybai, kuri neitrukus bus pradėta.

A.L.R.K. LABDARIŲ SĄJUNGOS VALDYBA

KAS TIK TURI GERA SKONj, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONj!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai 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.
8222-24-26 Se Halsted St Vlctory 2-4226

Pirm., Ketvlrt 9-9130, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


