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Laisvasis pasaulis žino vengrų tautos tragedija
Jokio greičio sprausminio
lėktuvo staugimas to nenustelbs

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Sprausminiam lėktuve, skraidan- 
čioj lėkštėj ar troikos važely sovietai atgabentų savo atstovus į 
čionykščius posėdžius, pats faktas padėties nekeičia: tie jų atsto
vai ir dabar išgirs tą patį, ką jau girdėjo pirmojoje sesijos dalyje 
praėjusį rudenį, kad, būtent, Sovietų Sąjunga kalta dėl karinės 
intervencijos Vengrijoje.

Jie išgirs dar ir daugiau. Jie 
turės išklausyti visą eilę kalti
nimų, dokumentiniai pagrįstų už 
tai, kad sovietų kariuomenė di
džiausiu žiaurumu numalšino 
vengrų laisvės sukilimą ir tebe
laiko kraštą terore. Jie girdės ir 
bus liudininkais, kai Jungtinės 
Tautos, jiems patiems balsuo
jant prieš, vėl darys istorinius 
nutarimus, reikalaudamos, kad 
ta kariuomenė būtų atitraukta ir 
kad tas komitetas, kuris paren
gė Vengrijos pranešimą, būtų pa 
liktas ir toliau, ligi jo reikės.

Nesmagi misija

Nesmagiai misijai sovietai čia 
saviškius atskraidina. Oficialiai 
jie kalba, kaip jiems įsakyta, bet 
privačiai, kai susitinka su savo 
„priešais“ veidu į veidą, jie ir 
patys pripažįsta, kad Vengrijos 
įvykiai jiems daug priešų pada
rė ir daug draugingų veidų nuo 
jų nusisuko.

Ir tas pasirodymas tarptauti
niame forume, prasidedąs čia 
rugsėjo 10 d., sovietiniams dele
gatams nėkiek nebus smagesnis 
dabar, nors jie ir sprausminiu 
lėktuvu čia bus atskraidinti. Čia 
yra tokių, kurie juokaudami sa
ko, kad tiems delegatams kurkas 
būtų patogiau neskristi spraus- j Vengrijos pranešimą, pakeičia- 
miniu lėktuvu ir nestoti prieš 
Jungtinių Tautų asamblėją, ku
riai jie bus priversti pūsti tas pa
čias miglas, kaip ir anksčiau. To
dėl čia didelio dėmesio ir neski
riama tam, taip jau garsinamahi 
dviejų sovietinių sprausminiu 
lėktuvų atvykimui į JAV.

Nenukreips pasaulio akių

Politiniai stebėtojai mano, kad 
„šitas garsus atvykimas“ nėkiek 
nenukreips pasaulio akių nuo 
tikrųjų dalykų, šiuo atveju, nuo 
Vengrijos klausimo. Laisvasis 
pasaulis, esą, jau pakankamai 
žinąs vengrų tautos tragediją ir 
girdįs pavergtųjų pagalbos šauk
smus, ir jokio greitumo spraus
minio lėktuvo staugimas to ne
nustelbs.

Bet tuo tarpu, laisvojo pasau
lio atstovai rengiasi momentui, 
kada diskusijos prasidės atnau
jintoje Generalinės asamblėjos 
sesijoje, ir sovietai imasi „diplo
matinių manevrų“. Jų atstovai,

Indonezijos neseniai buvo pra
nešta, kad tenai — Azijoje — 
besidarbuojąs komunistinės Ven 
grijos užsienių reikalų ministe
rio pavaduotojas Karoly Szarka.

Azijoje, žinoma, sovietai ir jų 
satelitai gali rasti balsų taip, 
kaip ir Afrikos bei arabų pasau
lyje. Šis blokas dabar jau čia lai
komas ir pačiu stipriausiu ir ga
lįs sovietams daug padėti. Jau ir 
kaikurių ženklų matyti. Pavyz 
džiui, tokia Indija, kuri principi
niai yra apkaltinusi sovietus už 
intervenciją Vengrijoje, kalba
ma, kad dabar, kai buvo sesijos 
pirmininko atsiklausiama dėl 
specialiosios JT generalinės 
asamblėjos pakartotinio šauki
mo, buvo linkusi tą klausimą per 
kelti į reguliarios sesijos darbo
tvarkę. Reguliari — dvyliktoji 
iš eilės sesija turi prasidėti rug
sėjo 17 d.

Sovietų pirštai siekia
I v

Nesmagus vakariečiams rak
tas įvyko ir su Ceilono atstovu. 
Jo ambasadorius Gunewardene, 
kaip tik buvo vienas veikliausių 
tame penkių komitete, kuris JT 
asamblėjos pavedimu parengė

Vengrijos raudonųjų 
vadas reikalauja

teismo Nagiui
BUDAPEŠTAS, Vengrija, rug 

pjūčio 30. — Vengrijos komunis
tinio premjero pagalbininkas 
Antai Apro pareikalavo teismo 
Imre Nagiui, kuris vadovavo 
Vengrijos trumpai gyvavusiai 
vyriausybei prieš Sovietų Rusi
jai užgniaužiant praėjusį rudenį 
revoliuciją Vengrijoje.

Nagy yra sovietų kaliniu Ru
munijoje, skelbia patikimi šalti
niai. Vengrų komunistinės vy
riausybės pareigūnas Nagy pa
vadino „išdaviku“.

Studentai, nemokų
rusiškai, bus išmesti
VIENA, Austrija, rugp. 30. — 

Vengrijos universitetų studentai 
turi išlaikyti rusų kalbos egza
minus antrų mokslo metų pabai
goje. Jei studentai neišlaikys ru
sų kalbos egzaminų, jiems nebus 
leidžiamos tolimesnės studijos, 
pranešė Vengrijos komunistų 
partijos laikraštis „Nepszabad- 
sag“.

mas kitu. Jo vietą užims Londo
ne buvęs Ceilono augštasis ko
misaras Sir Claude Corea, o Gu- 
newardene siunčiamas į Londo
ną.

Visa tai įvyko dėl to, kad kai
rysis valdžios sparnas ėmė Cei- 
lone smarkiai atakuoti tą savo 
ambasadorių, kam jis pasmerkęs 
sovietų intervenciją Vengrijoje 
ir kam jis tą pranešimą pasira
šęs. Taigi, ir tenai sovietiniai 
pirštai siekia ir pasiekia.

Vakarai tikisi laimėti

Dar blogiau išėjo su kitu Cei
lono piliečiu, kuris dirbo sekre- 
tariate ir, sakoma, kaikurias pas 
laptis apie tą Vengrijos įvykių 
studijas perteikęs sovietų tamau 
tojui. Nebuvo pranešta, bet čia 
kalbama, kad tas ceilonietis iš 
savo tarnybos jau „išlėkęs“.

Tačiau, šalia tokių žinomų ir 
dar nežinomų sovietinių „pasi
darbavimų“, čia manoma, jogva-

Maskva paneigia 
“dviejų didžiųjų”

vizitų Sirijoje
MASKVA, rugp. 30. — Sovie

tų Rusijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas vakar pra 
nešimą, jog Sovietų Rusijos 
premjeras Bulganinas ir komu
nistų partijos vadas Chruščevas 
netrukus aplankys Siriją, pava
dino „išgalvotu“.

Damaske Sirijos užsienio rei
kalų ministerijos pranešėjas pa
tvirtino, kad nebuvo oficialiai 
pakviesti sovietų vadai į Siriją.

Sirijos užsienio reikalų minis
terijos vyresnysis pareigūnas 
praėjusį trečiadienį Damaske pa
reiškė, jog Bulganinas ir Chruš
čevas priėmę pakvietimą atvykti 
į Siriją.

\.

sakoma, daug kur darbuojasi, kariečiams pavyks surinkti rei- 
stengdamiesi užsitikrinti vadi
namųjų „neutraliųjų“ balsus. Iš

kalingą balsų didžiumą savo re
zoliucijoms pravesti.

Visuotini atlaidai Šiluvos
- H

dienos dalyviams
VATIKANAS, rugp. 30. — Iš tikrų šaltinių sužinota, 

kad popiežius Pijus XII išklausė Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos vadovybės per Apaštališkąjį delegatą 
Washingtone pasiųstą prašymą suteikti visuotinius atlaidus 
visiems Amerikos Lietuvių Maldos dienos, šiluvinės Švč. Pa
nelės Marijos šventės — rugsėjo S-tos, dalyviams, šio doku
mentu numeris yra: 6138-57. Sąlygos visuotiniams atlai
dams įgyti: rugsėjo 8 d. išklausoma mišių, atliekama išpa
žintis, priimama šv. Komunija, dalyvaujama tą dieną su
rengtose procesijose. Oficialus raštas pakelyje į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Rugsėjo 2 d. yra Labor day 
kuri teskatina visus į didesnį

— darbininkų šventė, 
socialinį teisingumą.

Vakarų sąjungininkų patiekto
- • .i

nusiginklavimo plano detalės
WASHINGTONAS, rugp. 30. — Vienuolika nusiginklavimo 

plano punktų, kuriuos Vakarų sąjungininkai vakar įteikė Sovietų 
Rusijai Londone.

1. Po vienerių metų, įsigalio
jus nusiginklavimo sutarčiai, So
vietų Rusija ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės sumažina savo pa 
jėgas kiekviena iki 2,500,000, o 
Prancūzija ir Britanija (kiekvie
na) iki 750,000 vyrų.

Jos taip pat turėtų sumažinti 
ginklų kiekį, sukraudamos juos į 
sandėlius tarptautinėje priežiū
roje. Kitų valstybių ginkluotų pa 
jėgų kiekis bus nustatytas vė
liau. Vėliau ginkluotų pajėgų su
mažinimas gali įvykti tolimesnių 
derybų pasekmėje, jei bus tinka
mos politinės sąlygos ir pirmas 
nusiginklavimo sutarties žings
nis bus pasireiškęs veiksmingai.

2. Kariškiems reikalams išlai
dos privalo būti tikrinamos pa
siūlytos tarptautinės kontrolės 
organizacijos, kaip priemonės nu 
statytam pajėgų ir ginklų suma
žinimui patikrinti.

Darbo diena
pradedama mišiomis
CHICAGO, III., rugp. 30. — 

Daugiau kaip 1,500 asmenų Dar
bo dieną (rugsėjo 2 d.) pradės 
malda Šv. Vardo katedroje, Chi
cagoje. Verslo pareigūnai, pro
fesionalai, valdžios pareigūnai ir 
unijų nariai dalyvaus šv. mišio
se, kurios prasidės 10 vai. ryto.

Šv. mišias užsakė katalikų dar 
bininkų taryba ir 150 asmenų ko 
mitetas, vadovaujamas Stephen 
M. Bailey, Chicagos darbo fede
racijos viceprezidento ir Chica
gos kanalizacijos ir vandentiekio 
unijos 130 skyriaus vedėjo.

Šv. mišias atnašaus prel. Jo
seph A McGowan, Prisciloe pa
rapijos klebonas. Pamokslą pa
sakys kun. John M. Hayes, buvęs 
Katalikų akcijos socialinio sky
riaus direktoriaus pagalbininkas 
Washmgtone ir dabartinis Mer- 
cy augšt mokyklos kapelionas 
Chicagoje.

“Chieago Sun-Times”
pakelia kainę

Chieago, III., rugp. 30. — „Chi 
cago Sun - Times" nuo rugsėjo 2 
dienos pakelia kainą nuo 5 centų 
iki 7 centų.

3. Susitarusios šalys galės pa
vartoti atominius ginklus indivi-

Civilinių teisių įstatymas
pasiųstas į Baltuosius Rūmus

WASHINGTONAS, rugp. 30. — Senatas vakar 60 balsais 
prieš 15 priėmė civilinių teisių įstatymą. Įstatymas buvo priimtas 
po to, kai senatorius Strom Thurmondas (D., S. C.) pasakė 24 va
landų kalbą, norėdamas sutrukdyti įstatymo priėmimą.

Penkiolika demokratų iš pie
tų gilumos balsavo prieš civili
nių teisių įstatymą. Šis blokas 
paprastai surenka 18 balsų, bet 
senatoriaus Ervino (D., N. C.) 
ir šen. Johnstono nebuvo posėdy
je, nes jie dalyvavo šeimų narių 
vedybose, o senatorius Sparkma- 
nas (D., Ala.) vakar išvyko į už
sienį. Illinois senatoriai Dirkse- 
nas (R.) irf Douglas (D.) balsa
vo už įstatymą. Naujas senato
rius Proxmire (D., Wis.), tik va
kar prisiekęs, atidąvė pirmą sa
vo balsą už įstatymą.

Senatas civilinių teisių įstaty
mą pasiuntė į Baltuosius Rūmus 
prezidentui Eisenhovveriui pasi
rašyti. Įstatymas ribojasi pilie
čių balsavimo teisių apgynime 
federalinio teismo procesuose. 
Balsavimo teisių laužytojų bylas 
spręs prisiekusiųjų teismas. Jei 
kas bus teisiamas be prisiekusių
jų (jury) teismo ir jam bus pa
skirta bausmė didesnė kaip 300 
dol. arba daugiau kaip 45 d. ka
lėjimo, tas galės pareikalauti 
naujos bylos prisiekusiųjų teis
me.

bų bus daromas išimtinai taikos 
ir mokslo tikslu“.

7. Turi būti surastos priemo
nės sumažinti netikėto puolimo 
pavojų, paruošiant oro ir žemės 
paviršiaus priežiūros sistemas, 
paskirstytas Vakarų ir Sovietų 
Sąjungos bloko teritorijose.

8. Visi pažadai apriboti gink
lus ir priemonės atominiam lenk 
tyniavimui baigti, kaip siūlo Va
karai, būtų bereikšmiai, jei kar
tu nebūtų pilno sutarimo sėkmin 
gai bendradarbiauti tarptautinėj 
kontrolėj ir priežiūros sistemoj.

Pasiūlymas kviečia organizuo
ti tarptautinę kontrolę, įvairius 
priežiūros tipus ir pavesti daly
vaujančioms šalims „laisvai“ 
bendradarbiauti su inspekto
riais, kad būtų tikra, jog nusi
ginklavimo pažadai yra gerbia
mi.

Kontrolės organizacija, kaip 
Jungtinių Tautų saugumo tary 
ba, kurios žinioje ji veiktų, turė-

Apgina pietiečių negrų 
balsavimo teises

Kompromisinis civilinių teisių 
įstatymas apginą pietiečių negrų 
balsavimo teises. Senatas išbrau
kė atstovų rūmų patvirtintą 
straipsnį, kuris būtų davęs gene
raliniam tardytojui galią išleisti 
teisminį įsakymą (injunctions), 
uždraudžiantį ar įsakantį kokį 
nors veiksmą ir kitokią civilinę 
akciją federaliniuose teismuose, 
kad būtų apgintos visokios rū
šies civilinės teisės.

Pirmadienį “Draugas 
neišeis

CHICAGO, III., rugp. 31. — 
Rugsėjo 2 d. (Labor Day) „Drau 
gas“ neišeis ir administracijos 
raštinė bus uždaryta. Tą dieną 
visi vykstame į „Draugo“ didžiu
lį pikniką, kuris pus Oaks (Slo- 
vak) Grove, 11900 Archer Ave., 
Lemont, III. Gražusis ir didysis 
Oaks daržas turi daugiau pato
gumų ir erdvės, negu betkuris iš
važiavimų daržas Chicagos apy
linkėje. Programa bus įdomi ir 
žavi.

dualiai ar kolektyviai tik apsigin' tų vykdomąjį organą (jo nariai
ti nuo ginkluoto puolimo. -

4. Sprogstamosios medžiagos 
gaminimas ateityje galės būti 
naudojamas viduje ar užsienyje 
tarptautinėj priežiūroj, tik ne 
ginklų gamybos tikslams.

Tokių ginklams medžiagų ga
minimo apribojimas įsigalioja 
po mėnesio, kai bus nustatyta 
tam reikalui tikrinti tarptauti
nės priežiūros tvarka.

Dėl to tas planas siūlo, kad 
kiekviena šalis pasižadėtų neper- 
leisti iš savo kontrolės jokių ato 
minių ginklų kitiems nei priimti 
iš kitų, išskyrus apsigynimo tiks 
lu.

5. Atominių ginklų mėginimai 
sustabdomi 12 mėnesių, paskiau 
atnaujinant dar 12 mėn. — iš vi
so 2 metams — jei bus įvesta tin 
karnos priežiūros sistema.

6. Raketos, galinčios skristi 
viri atmosferos ribų, turi būti 
pavestos kontrolei šia tvarka:
, „Visi konvencijos dalyviai su
taria, kad įsigalėjus konvencijai, 
trijų mėnesių bėgyje jie bendra
darbiaus techniško komiteto įs
teigime, kurio uždavinys bus su
kurti tokią sistemą, kuri įgalin
tų užtikrinti, jog bet kokių ob
jektų leidimas už atmosferos ri-

kol kas nenurodyti). Jis „svar' 
biuoše sprendimuose“ turėtų ve
to teisę.

9 Kontrolės organizaciją būtų 
įgaliota studijuoti priemones gin 
klavimuisi ir importui reguliuo
ti.

10. Kiekviena šalis gali atsisa
kyti sutarties, pareikšdama tai 
raštu, jeigu kurios nors kitos ša
lies buvo padarytas didesnis su
tarties pažeidimas arba kita ša
lis kuriuo nore būdu suardė nu
siginklavimo sistemą.

11. Rusijai buvo pareikšta, kad 
ji turėtų tartis dėl Vakarų pasiū
lymų, kaip vieno plano dalių, ir 
kad negali priimti bet kurios jų 
atskirai nuo kitų.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 31 d.: šv. Raimun

das ; lietuviški: Uolkertas ir Vii- 
mė.

Rugsėjo 1 d.: 12 sekm. po Sek
minių, šv. Egidijus; lietuviški: 
Dievainis ir Gunda.

Rugsėjo 2 d.: šv. Steponas, 
Vengrijos karalius; lietuviški: 
Brutenis ir Tugaudė; Labor 
Day; „DRAUGO“ išvažiavimas 
- piknikas Okks (Slovak) Grove, 
11900 Archer Ave., Lemont, III.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29.

• Chicagoje ir jos apylinkėje 
anksti penktadienio rytą siautė 
smarkus lietus.

• Italijos sostinėje — Romoje 
— vakar prasidėjo 24 valandų 
streikas viešojo susisiekimo sis
temoje. Kariniai sunkvežimiai ir 
autobusai, lydimi ginkluotų ka
reivių, vežė darbininkus į darbą 
is namo.

Kiniečiai nuteisė
JAV “agentus”

HONG KONG, rugp. 30. — 
Peipingo radijas šiandien paskel
bė, kad Jungtinių Amerikos Vals 
tybių specialios žvalgybos „agen 
tai“ buvo nuteisti į kalėjimą 
Mukdeno mieste, Manžiūrijoje.

Radijo pasakė, kad „agentų“ 
vadas pulk. Wang nuteistas į ka
lėjimą iki gyvos galvos. Trys ki
ti iš aštuonių nuteisti į kalėjimą 
51 metams. Vyrai buvo areštuoti 
prieš dvejus metus.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — gied 
ra ir šilta.

Mirė kun. Augustinas 
Petraitis

WORCESTER, Mass., rugp. 
30. — Šiandien 12:30 vai. po pie
tų mirė kun. Augustinas Petrai
tis, Šv. Kazimiero par. klebonas 
Worcesteryje, Mass. Laidojamas 
antradienį, rugsėjo 3 d.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Harold Stassenas, JAV atstovas nusiginklavimo konferen
cijoje, atskrido iš Londono į Washingtoną pasitarti su valstybės 
sekretoriumi Dulles. Stassenas vis dar tebėra optimistas, kad ga
lima bus susitarti su Maskva nusiginklavimo klausimais.

— Atstovų rūmai apgynė FBI dokumentų slaptumą. FBI do
kumentai nebus atskleisti užsieniniams agentams teismuose.

— Egipto vyriausybė vakar pašaukė į teismą 18 komunistų. 
Komunistai kaltinami vyriausybės nuvertimu ir įsakyta juos teisti 
kariniame teisme. Komunistų grupė vadovavo pogrindžio organi
zacijai, kurios tikslas buvo nuversti jėga Egipto vyriausybę.

— JAV kongresmanas Bray (R., Ind.), po dviejų dienų vizito 
Formuotoje, vakar išvyko į Hong Kongą. ’

— JAV mokslininkai vakar išbandė atomą virš Nevados dy
kumos 750 pėdų augštyje moksliniams tikslams. t

— Iš Myrtle Beach, S. C., pranešama, kad trejų metų vaikas 
žuvo ir šeši asmenys buvo sužeisti praėjusį ketvirtadienį, kai du 
sprausminiai lėktuvai susidūrė ir nukrito į lauką netoli dardžinės. 
Du pilotai saugiai nusileido parašiutais.

Labor Day, rūgs. 2d.z visi vykstame Draugo piknikan!
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Lietuviškus vestuvės 
Kalifornijoje

Š. m. rugpjūčio 17 d. graži 
'jauna pora Dalilė Valančiūtė 
ir Antanas Polikaitis - Los An I
gėlės Šv. Kazimiero bažnyčibje . . T i •. i nius — džiaugiamės. Tr kaip ne-
ats,klaupė prie altoriaus, kad .... •11 ... įsidziaugti matant jųjų ryžtą ir
sujungtų savo gyvenimą bend-: 
rai kelionei.

Jonas Šalamskas -
medicinos daktaras

Mes liūst a me spaudoje išvy
dę žinią apie vieno ar kito mū
sų tautiečio nesėkmę. Gi kada 

Iškaitome apie lietuvių lainaėji-

veržlumą visose gyvenimo sri
tyse. Štai mūsų stiproka medi

jų rankas surišo kun. dr. Ant. kų greta ir vėl papildoma dar 
Bučmys. Savo pamoksle jis pa- vienu, nauju medicinos dakta- 
brėžė, kad naują gyvenimą jis- ru — <Jonu Šalamsku. Naujasis 
pradeda su Dievu, o, kai ateis daktaras yra gimęs Mahanoy 
sunkios valandos,, tikėjime jie City, Pennsylvanijoje. Dar ma
ras stiprybę. žas būdamas, apleidžia JAV,

Tą rytą kartu su jaunaisiais kartu su tėvais išvykdamas Lie 
visos pamergės, pabroliai, tėvai tuvon. Lietuvoje jis lankė Vals- 
ir giminės priėmė šv. Komuniją, tybinę Kaišiadorių gimnaziją ir 

Šv. Tėvas iš Romos atsiuntė ją baigė prieš pat rusams oku- 
Dalilei ir Antanui savo palaimi- puojant Lietuvą. Paskui studi- 
nirną, kurį jiems perskaitė kun. javo mediciną Kaune. Čia Jo- 
dr. A. Bučinys. nas pergyvena didžiausią savo

Muz. Br. Budriūno vedamas gyvenimo smūgį: jo tėvai tam- 
parapijos choras, kurio jaunie- pa suimami ir kartu su visais 
ji yra dalyviai, taip pat ir L. Zai šeimos nariais ištremiami Sibi- 
kienė solo, gražiai giedojo per ran. Vokiečių okupacijos metu 
iškilmingas šv. mišias ir jung- jau nėra kada studijuoti, bando 
tuves. tvarkyti tėvu ūkį. Būdamas Va-

Vakare buvo vestuvinis poky-.karų Vokietijoj, Jonas vėl tęsia 
lis. Jame dalyvavo ne tik di
delis skaičius svečių iš Los An
geles, bet ir daug giminių bei 
svečių iš Detroito, Chicagos,
New Yorko ir Kanados.

Dr. Grigas Valančius su žmo
na ir dukra, taip ir Antanas Po
likaitis yra ypatingai aktyvūs 
veikėjai lietuviškame kultūrinia
me gyvenime. Turi daug drau
gų senosios ir jaunosios kartos 
tarpe, todėl nenuostabu, kad 
vestuvinės iškilmės buvo pra
vestos nepaprastai gražiai, są
mojingai ir įdomiai. Ne tik sve
čius amerikiečius, bet ir mus ža
vėjo čia pravestos lietuviškos 
tradicinės apeigos, giesmės^ 
linksmos vestuvinės dainos, šir
dingos raudos ir t.t. Ypač jau
dinančiai paveikė mus visus, kai 
jaunoji atsisveikino su tėvais.

Rašytojas Gliaudą, sveikinda
mas jaunuosius, pažadėjo para
šyti naują romaną, pavadinda
mas jį “Dalilės ir Antano ves- 
vės”. Poetė Elena Tumienė pa
deklamavo jaunajai skirtą eilė
raštį :

“Šį rytą angelai balti dangaus 
fanfarom grojo.

Šiandien dosnus dangus pa
saulį tavo mažą pavertė į rojų.
Bet greit, jau greit klaidinanti 

lemtis vartus atvers 
Į neišvengiamą ir kietą kelią 

kiekvienos moters.
Kada pilkoji kasdienybė 
Gramzdins ir slėgs apglėbusi, 
tarytumei erdvė bedugnė ir 

beribė,
Tu prisimink šią dieną:
Šiandien baltais.žiedais baltų

jų oleandrų sninga.
Ir būsi vėl laiminga.
Ak, juk dažnai gyvenime švie
sos, žiedų ir džiaugsmo Stin

ga.
Tu visad prisimink šią dieną 
Ir būki visada laiminga”.
Mes irgi prisiminsime tą gra

žią dieną. Eugenija BertuJienė

Philadelphia, Pa.
šaunaus tautiečio mirtis

Rugpjūčio 2 d. čia mirė Pet-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

15 kairės į dešinę stovi: Bernardeta Atkus, seselė M. Felicita, didžiai gerb. prel. I. Albavi
čius, klebonas, sesele M. Teklė, Donna VViegel, seselė M. Beata, Antanas Gudgalis, Juo
zapas Valadez. - (Blase Studio foto)

Žeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

tantiems bei sergantiems suteiks Shestoko giminaitį Hovvard, ku-
daug džiaugsmo ir paguodos.

A. Pocius,
Balfo 85 skyr. pirmininkas

Justice, III.
Atliko kelionę

J. Shestokas (iš Shestokas 
Brothers Sehlitz Distributing 
Co.) neseniai turėjo kelionę į 
pietus. Jis vyko su savo žmona 
Charlotte ir dviem vaikais — 
David ir Jill. Jų pirma sustoji
mo vieta buvo Biloxi, Miss., kur 
aplankė Charlotfės giminaitį 
'Sandy. Toliau buvo nuvykę į 
kitas vietas ir Floridą. Grįžda
mi atgal 3 dienas ūži ruko Co- 
lumbus mieste; čia aplankė J.

Cicero, III.

medicinos mokslą toliau. Gi su
sidėjusius sunkios gyvenimo są
lygos po dviejų semestrų priver 
čia tas studi jas nutraukti ir re
patrijuoti į Jungtines Amerikos' 
Valstybes. Čia Jonas sustoja 
Chicagoje. Dirba fabrike ir stro 
piai taupo. 1952 metų rudenį 
vėl išvyksta Vokietijon tęsti nu 
trauktas studijas Johann Wolf- 
gan Goethe universitete, Frank
furte prie Maino. Šių metų pa
vasarį jis tas studijas sėkmin
gai užbaigė, gerai išlaikydamas

ris yra kariuomenės leitenantu. 
Tada keliavo į Illinois valstybę, 
kur gyvena J. Shestoko tėvai — 
Waucouda, III. Vėliau pasiękė ir 
South Mihvaukee, Wisc.; čia ap
lankė J. Shestoko seserį ir šei
mą — Edward Reeves. J. Shes
toko tėvai — Jonas Shestokas 
ir jo žmona — yra seni “Drau
go" skaitytojai.

Italai Chicagoje
Grupė italų biznierių atvyko 

į Chicagą pasimokyti biznio. De
legaciją sudaro 80 asmenų, dau
giausia smulkių pramonininkų, 
kurie važinės studijų tikslais po 
visą Ameriką.

bužių krautuvę, atsisėdo į kėdę 
ir mirė. Jo tėvas Rudninkas 
serga. Rudninkas šiaip buvo su
gyvenamas su lietuviais ir lietu
vių reikalams paaukodavo. Ne
laimės visus lygiai paliečia.

Rugpjūčio 24 d. palaidota 
Magdalena Skladaitienė iš Ky
bartų. Velionė jau apie porą 
metų išgulėjo ligoninėje. Pali
ko gausią išsiskirsčiusią po pla 
čią Ameriką šeimą. Ilgo am
žiaus sulaukusi, gausią šeimą 
išauginusi, savo vargus tremti
mi padidinusi senelė buvo pa
lydėtą ne tik vaikų, bet ir gi
minių ašaromis į kapą. Lietu
viškos širdies ir Amerika nepa
keičia!

KULTCRINIS GYVENIMAS

Kultūrinis gyvenimas vasaros 
metu visiškai nurimo. Ar jis pa
gyvės rudeniop, nieko nesigir-

Vasarinė mokykla
Šv. Antano parapijos patal

pose penkių savaičių mokykla 
labai sėkmingai baigta. Tai bu
vo jau aštuntą kartą užbaigti 
tos rūšies mokslo metai.

Prel. Ignas Albavičius, žino
damas, kiek vaikučiai gali pa
sinaudoti geru laiko sunaudoji
mu atostogų metu, užleidžia pa
rapijos patalpas kiekvieną va
sarą tara tikslui. Visi vaikučiai 
paprastai kviečiami lankyti va
sarinę mokyklą nuo 6-14 metų, 
ir tai neatsižiūrint, ar jie para- 
piečiai ar ne, katalikai ar neka- 
talikai; dėlto jų iš visur ir vi
sokių susirinko apie du šimtus.
Įdomu, kad tai vienintelė lietu
vių vasarinė mokykla visoje 
Chicagos diecezijoje. Mūsų my
linio prelato nenuilstantis pa
raginimas ir asmeninis prisidė
jimas prie vasarinės mokyklos 
palaikymo kaip tik ir sudaro 
visą jos pasisekimą. Mokykloje mas Dabar nebent nekrologi-

prieteliais ir bičiuliais.
Daug laiko ir erdvės pašokti. 

Gausus bufetas, tradiciniai lie
tuviški patiekalai. Alutis. Vis
kas bus paįvairinta meninėmis 
nuotrupomis.

Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
kviečia Tamstas ir yra tikra, 
kad dalyvausite; ypač reikalin
ga visų Tamstų parama, kadan
gi yra aibės atliktinų ir remti
nų reikalų, be kurių lietuviškas 
gyvenimas merdėtų.

Už Tamstų malonų dėmesį ir 
gerus norus širdingas ačiū!

S. S.

Rockford, III.
Pranešimas

Balfo Rockfordo skyriaus vai 
dyba praneša, kad dėl įvykstan
čios' šių metų rugsėjo mėn. 1 d. 
Tarybos gegužinės susirinkimas 
neįvyks. Sekantis susirinkimas

EXCLUSIVE MANUFACTURERS FOR OVER
T H IR T Y YEARS

of
SCHOOL UNIFORMS

for
Se r v in g these...

Providence High School
Motin t St. Mary’s Academy on the Fox — St Charles 

Mundelein Cathedral High School
Immaculate Coneeption High School — Elmhurst
and many other High Schools and Grade Schools 

in the Archdiocese
Catalog free upon reąuest by principai. Sample uniforma 

sulMiritted vvithout oldigation. Satisfaetory fit and early
delivery gauranteed.

Also, Official Suppliers of Student Nurse Uniform 
Outfits for Leading Schools of Nursing

BRUCK UNIFORM CO
KAndolph 6-7280 CHICAGO 2. ILL17 N. STATE ST.

v,AanL°kai kitąSyl< I bus šaukiamas pakvietimais ir
nlznvuliAl^ lA/nra»«rvviv>ir.skambėjo VVaterburio gyveni-, per gpaudą

dirbo kazimierietės mokytojos, Ulėmis žinutėmis Waterburys Kreipimasis į rockfordiečius 
vadovaujant seselei M. Felicijai, | pasiskardena rockfordječiai JQg nie_
kuriai padėjo sesele M. Beata, 'Senųjų ateivių draugijos vis Rad neatsilikote nuo didesnių 
ir sesele M. Tekle, o taip pat Į iuda Rugpjūčio 25 d. turėjo kolonijų sav0 dosnumu — au-
aštunto skyriaus savanorės mo- Connecticuto apskrities trilypi- 
kinės padėjėjos — Bernadeta nę gegužinę-pikniką Hartforde. 
Atkus, Donna Hie*gel, Gloria ! į§ VVaterburio jų atvyko pilnas 
Strzelczyk ir Jeanette Nodus. ' autobusas. Tik Sutrukdė oras, 

Kasdieninė programa prasi- jr Įeko pasitenkinti parapijos 
dėdavo malda, paskui sekdavo saie. Toje salėje buvo matyti 
rankdarbiai, dainos, sportas. Už jr jaunimo, bet tai tik tremtinis-

1

DR. JONAS ŠALAMSKAS 

gydytojo egzaminus. Po egza
minų paruošė pas vokiečių pro
fesorių med. daktarą Zutt eks
perimentinį disertacijos darbą: 
“Megapheno veikimas į apyta
koje esantį kraują prie akuti- 
nių psiehozų”. Disertacija irgi 
įvertinama gerai. Profesoriai, 
vertinda/ni Jono atsiekimus, 
kviečia jį pasilikti Vokietijoje 
ir siūlo jam atsakomingas pa
reigas klinikose. Bet Jonas, iš
siilgęs savo tautiečių, tuos vilio
jančius pasiūlymus nepriima. Jis 
grįžta į Chicagą, kur verda lie
tuviškas gyvenimas ir tuoj pra
deda internu dirbti West Subur- 
ban Hospital, Oak Park, III.

Jono kelias buvo sunkus, bet 
lietuviui būdingas ir mielas. 
Naujam daktarui linkime sėk- 

ras Janeliūnas, sulaukęs 78 m. mės, tikėdami, kad jis, atsikvė-
amziaus. Palaidotas rugpjūčio 
6 d. iš Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios; po iškilmingų gedulingų 
pamaldų buvo nulydėtas į švč. 
Panelės kapines.

Veliopis P. Janeliūnas šiuos 
žodžius rašančiam daug metų 
buvo labai gerai pažįstamas, to-, 
dėl galima drąsiai sakyti, jog' 
tai buvo žmogus, kokių yra la- S/ 
bai mažai: jis buvo ir karštas 
katalikas, ir karštas Lietuvos 
patriotas. Jis kiek galėjo ir su
gebėjo, tiek darbavosi ir aukojo 
Šv. Katalikų Bažnyčios labui, 
tiek ir lietuvybės reikalams. Tai 
buvo vien tik gerumo įsikūniji
mo pavyzdys. Amžiną atilsį te
suteikia Viešpats jo vėlei, o jo

pęs ir pasilsėjęs, nepasiliks abe
jingas ir lietuviškam kultūri
niam darbui. Algis

kandžiams pienas dalinamas 
kasdien nemokamai. Visas kur
so darbas buvo apvainikuotas 
parodėle pačiu mokinių įvairiau 
siais randatbiais; visus lanky. 
tojus nustebino rankdarbių ne 
tik gražumas, bet ir naudingu
mas.

Tėveliai ir vaikučiai reiškė 
savo nuoširdų dėkingumą/ sese
lei M. Felicijai ir jos padėjė
joms. Sveikiname tėvelius, ku
rie siuntė savo vaikelius į jiems 
paruoštus vasarinius kursus.

Waterbury, Conn.
TRUMPOS ŽINIOS

Per Žolinės šventę žuvo la
kūnas Antanas Miklinevičius. 
Leisdamasis į aerodromą, pate
ko. į rūką ir pataikė į kalną. 
Lėktuvas sudužo, o velionies kū 
ną taip suskaldė, kad teko su
rinkti palaikus, ir tik uždarame 
karste buvo artimųjų lankomas. 
Velionis buvo atsitarnavęs leite
nantu kariuomenėje, šiaip ra
maus būdo žmogus. Paliko žmo
ną ir dukrelę, o taip pat tėvus 
ir keletą brolių.

Kita mirtis. Pereitą savaitę, 
parėjęs iš krautuvės pietų iš 
Trakų atvykusio Lietuvos žydo 
Rudninko sūnus, kuris turėjo

kasis jaunimas.
Neseniai mus žavėjo Water- 

burio teatralai, kurių dabar ne
girdėti. Tyli ateitininkai, tyli 
bendruomenė... Tyli ir kitos or
ganizacijos grupės. O reikėtų 
jau iš miego pakilti!

Detroit, Mich,
LB metinė gegužinė

I.ietuvių B-nės Detroito sky
riaus kasmet rengiama geguži- 
nė-piknikas įvyks rugsėjo mėn. 
8 d. Liberty Parke.

Puiki proga susitikti ir pasi
šnekučiuoti su senai matytais

komis, taigi ir šį karta prašau 
ateiti savo aukomis Balfui į pa
galbą.

•
Šauksmai ateina iš tėvynės 

Lietuvos ir iš 'Sibiro šaltųjų tai
gų. Jie šaukiasi pagalbos: “Gel 
bėkite, mes žalame, sergame, o 
vaistų bei apdaro neturim”. Tie 
yra laimingi, kurie turi šiame 
krašte giminių. Bet daugelis 
įų neturi. Taigi prašau pasigai
lėti jų, išgirskite tą šauksmą ir 
ateikite savo aukomis nešini, 
rūbais, avalinėmis bei pinigais. 
Aukos atvyksim paimti į na
mus, tik pršneškite vakarais 
skyriaus pirmininkui A. Pociui 
tel. 8-3901; sekretoriui P. Del
tuvai tel. 3-7227, iždininkui B. 
Kovaitis 8-1407, o skyriaus vi
cepirmininkei P. Savickienei 
kiekvienu laiku tel. 5-2749.

Jūsų nors ir maža auka vargs

DETROIT
OFFICES IN

PITTSBCRGH — NEVV YORK

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo”. Būtinai reikalau
kite jūsų apylinkės krautuvėje.
C. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

vardas čia tepasilieka visuomet 
gyvu!

Kazys Vklikauskas lietuvių kvartale Brooklyne dra

»' •!! %

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimu atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
mat iar w w W w Mr w

SUSITIKITE SU SAVO DRAUGAIS
SAINT ALOYSIUS PARAP.

metiniame Karnavale ir “Homecoming”
LeMoyne St. prie VVestern Avė. 

PENKTAD. RUGP. 23 LABOR DAY, RŪGS. 2 D.
5c. KARNAVALAS

Sekmad. Vaikučių Popietis 2 iki 5:30 (Mvpiet.

“3 RIDĖS”—DOVANŲ ĮTEIKIMAS VAKARAIS 
REFRESIIMENTS — 5c. BOOTHS

REV. A. 
Rev. R. Lutx

J. IIINTKRBERGER, PASTOR
Rev. R. Bymes

įdomiausias romanas!

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

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

SELF
SERVICE

j.gliaGda

ORĄ PRO 
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA Si A S

Gyva intriga lr šiurpiu 
įvykiai, išsamiai pavalzduo 
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyne 
16 originalių iliustracHu

Abi dalys vienoje tmvtfo> 
44S nsl — tik 14.00

Užsakymus siusti

* * 0 R A U G * S"
4545 W. 63rr Street
Chicago 29, IHinois

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 6Srd St, Chicago 29, Dllnota, Tel. LUdlow 5-9509

Bntered aa Sacond-Claaa Matter March 11, ltll, at Chlcajro, IUtnota 
Under the Act of March t, 1879,

Meober of tha Cathoilo Preaa Aaa'n 
Publiahed daily, asept Sundaya 

by tha
IdtbuMtnn Cathoilo
PRENUMERATA: 
Chtcaaot Ir Cloerol 
Kl*ur JAV tr Kanado) 
UMenyja

Soelety
Metama

. 19 on
»« 00

• 11.09

SUBSCRIPTION RATKH
• 8.00 per year outalde of Chloaųp 
$9 00 per year tn Chlcapo A Cleer* ]
• 8.00 per year tn Canada
Koretan •11.00 per year.
% metu 

G 00 
,4 80 
• 8 80

I mfln 
tl 78
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METANA FIV E STAR
IMPORTED BRANDY

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MARTELE TIIREE STAR COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTII
Dry o,r Sweet Fifth $1.29

SCIIENUEY OR BARCLAY’H GIN
Full Quart, 90 Proof Quart $3.29

IMPORTED CANADIAN 1
MHISKEY Fifth $3.96

BUDMEISER BEER
Case of 36 — 7 oz. I>ottle« Case $3.29

SCHUITZ OR PARST BEER
Case of 24 cans Case $3-89

PRAGER, NECTAR, USA Y BEER
Cas4* of 24 cans Cawe $3.19

Redakcija et rai pan, ua talao aayn nuotlflra Naannandoty atratpanly 
atnpo, Ju*a pratina tik t* ankato aualtarua Redakcija nl .ke'hlmn 
*ataakn SkalMmu kalana ar’atuaOtamo. raraa pravyra

Pasinaudokite “Draugo’’ Classified skyriumi.
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MOŠŲ BENDRUOMENĖJ
Šiandien, ryt ir poryt Chicagos lietuvių bendruomenėj bus 

daug svarbių įvykių. Nelengva būtų juos visus išskaičiuoti. Pa* 
minėsime tik kelis pačius svarbiausius.

Vakarykštėj dienraščio laidoj kiek plačiau' minėjome Šv. 
Kazimiero Seseris, kurios šiandien, kardinolui Samuel A. Stritch 
dalyvaujant, iškilmingai švenčia savo auksinį jubilėjų. Kadangi 
ši' lietuvaičių kongregacija ypatingai svarbų vaidmenį vaidina 
mūsų bendruomenėj, savo jubilėjaus proga susilaukia labai daug 
sveikinimų ir linkėjimų. Į jos iškilmes yra suvažiavusių daug jų 
bičiulių, rėmėjų ir paskirų seselių artimesnių giminių. Vakar ir 
taip pat šiandien dvi seselės kazimierietės — motina M. Imma- 
culata ir motina M. Concepta ypač yra apipilamos nuoširdžiau
siais sveikinimais, nes, jos, įstojusios į kongregaciją prieš pen
kiasdešimt metų drauge su steigėja motina Marija, sulaukė ir 
kongregacijos ir tuo pačiu savo jubilėjaus.

Kalbant apie aukso jubilėjus, nenorime praleisti nepaminė
ję, kad taip pat šiandien tinkamomis iškilmėmis mini auksinį 
vedybų jubilėjų Juozapas ir Antanina Augštaičiai. Juos čia su
minime, kaip pavyzdį, kuris parodo, kaip jau senoka yra Ameri
kos lietuvių bendruomenė, nes jų kartos mūsų tautiečių daugiau
siai buvo suvažiavusių į Ameriką ir ji daugiausiai bus dėjusis 
prie lietuvių parapijų suorganizavimo, bažnyčių, mokyklų, vie
nuolynų pastatymo ir išlaikymo. Toji karta ir prie šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyno, jo įstaigų ir visų darbų išugdymo bus la
bai daug, jei ne daugiausiai prisidėjusi. Tad, minėdami kazimie
riečių, organizacijų, ar kad ir paskirų asmenų jubilėjus, pager
biame ir tą visą kartą, kurios įnašas į Amerikos lietuvių bendruo 
menės kultūrinį ir tautinį gyvenimą yra nepaprastai stambus, 
jau nekalbant apie tai, kiek daug yra padėjusi Lietuvai kiekvie
nu jos svarbiu gyvenimo momentu. Dieve duok, kad toji karta 
dar ilgai išsilaikytų ir kad naujoji karta labiau pasuktų jos nu
eitu ir dar tebeinamu liėtuvįškuoju keliu.

Šiandien, ryt ir poryt Morrison viešbutyje Chicagoje posė
džiauja JAV Lietuvių Bendruomenės taryba. Tai jos metinis su
važiavimas, kurį sveikiname, palinkėdami jam geriausių sėkmių 
ne tik gerus nutarimus pravesti, bet ir tinkamas priemones su
rasti, kad juos įgyvendintų.

Bendruomenės organizacija, kaip tokia, gana sunkiai čia 
kūrėsi, bet kartą susikūrė, jos įsibėgėjimas dirbti kultūrinius ir 
lietuvybės išlaikymo darbus yra labai ryškus ir sveikintinas. A- 
merikos lietuvių gyvenimas juo yra šauniai papildomas. Šis su
važiavimas, kaip matome iš jo darbotvarkės, turės pasisakyti 
daugeliu klausimų. Tarp jų yra — 1) tarybos rinkimai ir 2) Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės seimas. Abu darbai yra numatyti 
pravesti 1958 m. Svarbu, kad jie būtų taip pravesti, kad dabar
tinis įsibėgėjimas dirbti kultūrinius ir lietuvybės palaikymo dar
bus ne tik kad nebūtų sulėtintas, bet kad jis būtų dar labiau 
paspartintas ir kad į jos dirbamus darbus įsijungtų visa, Ameri
kos lietuvių bendruomenė su visomis savo organizacijomis, įstai
gomis bei mokyklomis.

Prie svarbiųjų įvykių norime prijungti ir savo reikalą, bū
tent dienraščio “Draugo” tradicinį pikniką, kuris bus Darbo die
ną, rugsėjo 2-rą. Dienraštis “Draugas”, remiąs visus gerus ir 
svarbius lietuvių sąjūdžius, berods turi moralinę teisę retkarčiais 
fa” sau paramos paprašyti. Tad, pirmadienį prašome atvykti į 
mūsų spaudos pikniką pasisvečiuoti. Ir tai mes laikysime ne tik 
moraline, bet ir medžiagine parama dienraščiui. Prašome.
V

Visagalintis jaunimas
+ VYSK. V. BRIZGYS

Jei pasišventė jaunystė, kas 
pasauly gal išdfįsti jos mė
gint jėgų...

i
Kai jauni būdami deklamavo

me šiuos žodžius, jautėmės, jei
gu <ne tikrais padangėsna iški
lusiais arais, tai bent ne smul
kiais krūmų paukščiukais. Bet 
šiame ugningame išsireiškime 
nepražiūrėkime vieno žodžio, 
šio sakinio autorius labai gerai 
žinojo, ką reiškia pasišvęsti, už
sidegti, pasiryžti, užsispirti. Iš 
jų visų jis pasirinko žodį: po- 
•Kvęsti. Nemanau, kad būtų 
reikalo aiškinti lietuviams žo- 

t džių skirtingą prasmę. Tiesa, 
kad pasišventimas pareikalauja 
ir pasiryžimo, kartais net užsi
spyrimo. Tačiau pasišventimas 
reiškia daugiaū už anuos visus 
žodžius kartu. Nedegė nei Ro
muvos ugnis, nedega jokia am
žina ugnis be kieno nors pasi
šventimo. Visoks užsidegimas, 
net ir pasiryžimai be pasišven
timo nevirsta gyvenimu, lieka tik 
žodžiuose. Neverta nei aiškinti 
užsispyrimo. Ožio ir asilo užsis
pyrimas visur yra virtęs žmo
gaus negiriančiu palyginimu.

Pasaulyje nėra jėgos, kuri pa 
jėgtų pasipriešinti ir sulaikyti 
jaunimo masės galybę, jeigu ta 
masė pasiryžta ko nors siekti,' 
pasiryžusi parodyti tiek pasi
šventimo, kiek pareikalaus tiks
las. Pasišventimas reiškia pla
ningą savęs atsižadėjimą tiek, 
kiek pareikalaus koks nors tiks 
las. Pasišventimas ir netalentin
gus jaunus žmones yra išvedęs 
j šviesų gyvenimą. Vidutiniuose 
jis išugdė talentus. Talentingus 
jis iškėlė į genijus. Jaunimo pa
sišventimas yra sukūręs istori-

nių darbų ir žygių. Pasišventi
mas turi ne tik tikslą, bet ir 
apgalvotus kelius ir metodus, 
vedančius iki neriboto pasiauko
jimo. Tokia pasišventusi jau
nystė yra visagalė.

.Tačiau nėra visagalė tik už
sidegusi, tik pasiryžusi, tik už
sispyrusi jaunystė. Tik pasiry
žusią ir užsidegusią jaunimo mi
nią galima palyginti gaisrui kal
nų miškuose, ar uraganui. Nuo 
biblinių laikų lig Napoleono ir 
mūsų dienų, kas mokėjo jau
nystę tik uždegti, sukelti jos 
pasiryžimą, tie perėjo šalis ir 
tautas, kaip gaisrai ir uraga
nai ir jų pasėkų liko tik pana
šių, kaip iš gamtos stichijų. 
Žmonija bijo tik ryžtingos ir 
mokančios užsidegti jaunystės. 
Dar labiau bijo užsispyrusios 
jaunystės. Nors tokia jaunystė 
yra galinga, bet ji yra žalinga. 
Pačiam jaunimui ir žmonijai rei 
kia pasišventusios jaunystės. 
Pasišventimas, ūmai neateina. 
Jis yra pasėka pakankamai ge
rai pažintų idealų turinio, jų 
grožio ir gėrio.

LIETUVIŲ PABĖGĖLIŲ VOKIETIJOJE 
REIKALAI

1. Kiek BALFo šelpiamųjų 
lietuvių yra Vokietijoje?

— Balfo šalpa naudojasi 
dar apie 6,000 lietuvių. Kiti 
yra įsikūrę ir pagalbos nerei
kalingi.

2. Kokia išviso Vokietijoje 
yra Balfo veikla?

— Balfo veikla yri šakota 
ir komplikuota. Didelė dar
bo sritis yra šalpa. Daug liku
siųjų Vokietijoje lietuvių yra 
silpnos sveikatos, senyvo am
žiaus arba gausios šeimos, ypa
tingai našlės su mažais vaikais. 
Vien sergančių ar sirgusių 
džiova yra arti 700 asmenų. 
Suprantama, kad silpnesniems 
fiziniai, kaip emigracija, taip 
ir įsikūrimas vietoje yra sun
ki ir didelė ptoblema. Daugu
ma jų turi verstis iš vokiečių 
valdžios tekiamos socialinės 
pašalpos, kurios
nepersočiausiam prasimaitini 
mui. Šalpa jiems yra būtina.

Centras praneša, jog į Vokie
tiją yra pasiųsta pinigų, dra
bužių ar maisto, Balfo įstaiga 
Muenchene sulig Balfo centro 
duotomis direktyvomis paruo
šia bendrą paskirstymo planą. 
Smulkesnis šalpos dalykų iš
skirstymas aptariamas patarė
jų su įgaliotiniu. Pagal tuo 
būdu patvirtintus planus pini
gai ar gėrybės išsiuntinėjami 
vietiniams Balfo įgaliotiniams, 
kurie pasitarę su šalpos komi
sijomis, paskirsto šelpiamie
siems atsižiūrėdami, kam pa
galba labiausiai reikalinga.

S. Ka® ir keno lėšomis išve
žioja po visą Vokietiją Balfo 
daiktines gėrybes?

RADO BAŽNYČIOJE

Policininkas Louis Stella rankose laiko keturių mėnesių 
amžiaus kūdikį New Yorke; šalia jo matyti 14 mėnesių am
žiaus kūdikio brolis. Šie vaikai buvo palikti vienoje katali
kų bažnyčioje. Jieškomi jų tėvai. (INS)

Š. m. kovo 25 o. p. Prosins- 
kas yra pakvitavęs už 10 mar
kių piniginės pašalpos ir š. m. 
balandžio 16 d. už 20 markių. 
Iš viso šiais metais Stuttgar
to lietuviams, reikalingiems 
šalpos Balfas yra suteikęs 880 
markių. Todėl tvirtinimas, 
kad nieko negavo, neatitinka 

j tiesą.

Antra darbo sritis yra emi
gracija į kitus kraštus, kurie 
nenori likti Vokietijoje, pasi
rūpinant naujajame krašte su
rasti jiems darbą, apsigyveni
mo vietą, tvarkant reikalingus 
emigracijai dokumentus, jų 
vertimus į svetimas kalbas ir 
teikiant įvairiausius patari
mus raštu ir žodžiu.

Trečioji didelė veiklos sritis 
tai pagalba įsikurti Vokietijoje. 
Balfas iš savo lėšų ir iš lėšų 
gaunamų iš kitų svetimų šalti
nių jau yra pagelbėjęs kelio
likai šeimų ar tai išmokti ama
to ar tai įsigyti darbo įrankių 
ar užsivesti mažą ūkelį (vištų) 
ir t.t. Balfo pirmniinkas kan. 
dr. J. B. Končius, kuris da
bar veikia Europoje, deda di
delių pastangų rasti lėšų lietu
vių įkurdinimui ir šias jo pa
stangas pasiturinčiau gyveną

— Dauguma veikiančių Vo
kietijoje Amerikos ar tarptau
tinių šalpos organizacijų tat 

užtenka tik ir Balfas priklauso CRALOG 
(Council of Relief Agencies 
Licensed for Operations in 
Germany). Ši šalpos draugijų 
sąjunga yra sudariusi sutartį 
su Vakarų vokiečių federaline 
vyriausybe (Bundesregierung), 
pagal kurią Vak. Vokietijos 
valdžia finansuoja gėrybių iš- 
vežiojimo išlaidas Vokietijos 
viduje ir apmoka jūrų gėrybių 
transporto išlaidas, kas me
tai suteikdama 6 milionus mar
kių. Šitos sumos turi užtekti 
visų šalpos organizacijų gėry
bių jūros transporto ir vidaus 
išvežiojimo išlaidoms. CRA
LOG nariai susirenka kas trys 
mėnesiai į konferencijas, ku
riose dalyvauja dar Amerikos 
ir Vokietijos valdžių atstovai 
ir jose apsvarsto ir sutaria 
kiek ir kokių gėrybių atskira 
šalpos organizacija numato į- 
vežti ir derinasi, kad užtektų 
lėšų jūrų ir vidaus transpor- 
tacijai. Pavartojau žodį nu
mato, nes kiek kuriai šalpos

lietuviai turėtų visais būdais: organizacijai gėrybių skirti 
remti, nes ne visi lietuviai tu-1 nutaria Amerikos valdžia. Bal- 
rės galimybės, labiausiai dėl fas dabar per metus atgabena 
sveikatos, emigruoti, o jie visi į Vokietiją maisto ir drabužių
nori savarankiai ir be šalpos 
gyventi.

3. Ar Balfa® teikia pagalbą 
lietuviams Sibire, Lietuvoje ir 
kitose už geležinės uždangos 
šalyse?

— Taip. Balfas siunčia pa
galbą lietuviams ištremtiems 
Sibire, vargstantiems Lietuvo
je ir kituose už geležinės už
dangos kraštuose. Yra siun
čiami vaistų, drabužių ir mais
to siuntinėliai.

Siuntimas siuntinėlių į Si
birą, Lietuvą ir į kitus už ge
ležinės uždangos kraštus yra 
didelės reikšmės darbas, reika
laujantis didelio rūpestingu
mo.

4. Kaip tvarkomas Balfo šal
pos paskirstymas Vokietijoje?

— Balfo šalpa Vokietijoje 
gyvenantiems lietuviams yra 

piniginė ir daiktinė ir abi tos 
rūšys yra gaunamos didžiau
sia dalimi iš Amerikos. Pini
gai ir drabužiai yra lietuvių

apie 800,000 svarų arba apie 
400 tonų.

Vokietijos finansų, vidaus ir 
pabėgėlių ministerijų augšti 
pareigūnai aktyviai dalyvauja 
peikiančių Vokietijoje Ameri
kos ir vokiečių šalpos organi
zacijų konferencijose ir daro 
įtakos, kad gėrybių Vokietijo
je į vietoves išvežiojimo išlai
dos būtų kuo mažiausios ir 
Amerikos šalpos organizacijos 
savo veiklą derintų ir jungtų 
su vokiečių šalpos organizaci
jomis. Net pačios didžiosios 
amerikiečių šalpos organizaci
jos kaip katalikų NCWC, liu
teronų LWF, bažnyčių sąjun
ga W0C ir kitos įvežamą iš 
Amerikos maistą ir kitas gery
bes išvežioja ir dalina per vo- 
įkieč|ų šalpos organizacijas, 
kaip tai Caritas, Evangeli- 
sches Hilfswerk, Arbeiterwohl- 
fahrt, Raudonąjį Kryžių. Pra
džioje, Balfo pirmininko kan. 
J. B. Končiaus įtakos dėka,

aukos, maiBtas — Amerikos Balfas buvo išsiderėjęs iš vo- 
valdžios dovana. Kai' Balfo I kiečių valdžios savarankiai gė-
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Filosofija —minties mikros
kopas. Visa nuo jos bėga, bet 
niekas nuo jos neištrūksta. Fi
losofija seka savo teisiu žvilgs
niu piktą ir jam neleidžia dingti 
nebūtyje. — V. liūgo-

Po Dievo — labiausiai turime 
pagerbti savo sielą, ir jos ne
pravalome nei parduoti ,nei pa
aukoti pomėgių akstinams.

—Orfėjas

Visi pasaulio nusikaltimai tiek 
nesunaikina žmonių ir nuosavy
bių, kaip girtavimas. — F. Bacon

(TĘSINYS)
t

Taip jie kalbėjo apie keliones, apie vasaros gra
žiąsias naktis ir apie tai, kaip šios naktys jauną širdį 
kankina. Po to pradėjo ginčytis apie Solveigas ir Pe
rus Gintus, apie Knuto Hamsuno Viktoriją ir pagaliau 
apie Edgaro ir Kristinos likimą. Blaumanio “Purvo 
braidžiotojuje”.

Andrius klausėsi, galvojo valandėlę ir ėjo.
Verkė kažkur vaikas. Motina jį supė ant rankų, 

ramino ir bučiavo.
— Mažyti... Meiluti... Danteliai skauda... Ai-ja!

A-a! Pienelio nori? Ai-ja! A-a!
Motina mažajam dėjo pieno butelį prie burnos, 

tas pradėjo draskytis ir skėčiuotis rankutėmis ir iš
liejo pieną ant marškinėlių. Mažasis pradėjo dar gar
siau verkti.

— Mano meilutis... Ai-ja! A-a! -
Andriaus akis suvilgė ašaros: tūkstančius ir mi

lionus auklėja motinos troboje, dirvoje, kelionėje ir
traukinyje. Ir jo motina taip pat auklėjo jį ir dar še-: vagonu toliau.

rybes išvežioti į 19 vietų, į ku
rias Balfo drabužius ir maistą 
atveždavą vokiečių valdžios lė
šomis. Tačiau paskutiniu lai
ku konferencijose pereitais me
tais Muęnchene ir šiais metais 
Freudenstadte vokiečių valdžia 
griežtai pareikalavo, kad ir 
Balfas glaudžiau bendradar
biautų su vokiečių labdaros 
organizacijomis, perduodant 
joms gėrybių išdalinimą ir tuo 
būdu mažinant išlaidas.

Vokietija jau tvarkosi sava
rankiai. Lietuviams liekan
tiems nuolatiniai gyventi Vo
kietijoje yra svarbu, kad vo
kiečių šalpos organizacijos su
sipažintų su pabėgėlių padėti
mi, jų reikalais ir jų gerove 
rūpintis. Amerikos organiza
cijos tampa tik pagalbinės, 
nes pagrindinė atsakomybė' už 
pabėgėlių gerovę yra prisiėmę 
vokiečiai.

6. Spaudoje buvo Stuttgarto 
apylinkė® lietuvių nusiskundi-

Pats Balfo pirmininkas dr. 
J. B. Končius yra paprašęs 
visų Carito ir Ev. Hilfswerk 
skyrių suteikti žinių, kiek jie 
rado perduotose jiems apylin
kėse šelptinų lietuvių ir ką ir 
kokiais gėrybių kiekiais jie su
šelpė. Perduodant lietuvių šel
pimą vokiečių organizacijoms 
pirmiausiai parenkamos pra
monės srities vietovės, kuriose 
žmonės turi darbų. Duotini 
šalpos kiekiai taipgi yra visų 
organizacijų sutarti, kad ne
būtų didelių skirtumų, nes 
maisto dalinimą tikrina Ame
rikos ir Vokiečių valdžių at
stovai ir neleidžia, kad viena 
organizacija duotų žymiai di
desnį gėrybių kiekį, negu ki
ta. Kaip iš pasakyto aiškėja, 
Stuttgarto nusiskundimas, kad 
jiems taikintos kokios tai sank
cijos ir ypatingai man taikinti 
jų gyliai, neturi jokio pagrin
do.

Tvirtinimas, kad Stuttgarto 
apylinkės lietuviai šiais me-

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

mų, kad jie negauna Balfo Įaįs įg Balfo nieko negavo yra 
šalpos, ar tai tiesa ir dėl kurių nekorektiškas. Patikrinęs jų
priežasčių?

— Stuttgarto lietuviai nėra 
nustoję Balfo globos ir para
mos. Piniginės sumos, kai jų 
gauname, / skirstomos visiems. 
Maisto gėrybėmis šelpimas 
Stuttgarto lietuvių yra per
duotas dėl anksčiau nurodytų 
priežasčių vokiečių Caritui. Ne 
vien tik Stuttgartas yra per
duotas, bet ir visa eilė kitų 
vietų, kaip Schweinfurt, Salz- 
gitter-Lebenstadt, Salzdahlum, 
visi Bremeno, Koelno rajonai, 
Backnang, Schwaeb, Gmuend, 
Dortmund, Essen, Duesseldorf, 
Augustdorf, Hildesheim ir ki
tos.

Perimant vokiečių šalpos 
organizacijoms gėrybių išdali
nimą lietuviams, kol tos orga
nizacijos ištiria padėtį, dalini
mas kurį laiką užsitęsia, bet 
tai nereiškia, kad šalpa nebud 
duodama, nes Caritas, Ev. 
Hilfe, kitose vietose nustatyta 
tvarka gėrybes tvarkingai iš
dalina, tat susitvarkę išdalins 
ir Stuttgarto lietuviams.

apyskaitas, radau, pav., š. m. 
sausio 13 d. ponios Prosins- 
kienės pakvitavimą, kad ji iš 
Balfo gavo: 10 lbs. sūrio, 30 
lbs. kvietinių miltų ir 20 lbs. 
ryžių.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be
tarpių sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių į Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

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

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes juos gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
TeL FRontier 6-6399 
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PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžia
gas, ir vaistus į visus kraštus.

DĖMESIO! Vienos rūšies maisto siuntiniai nebesiunčiami: 
Jie gali būti tik sudėtiniai.

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
3741 West 26th St, Chicago 23, BĮ. USA Tel. CRawford 7-2126 
3805 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauslkas). Tel.: LA 8-2021. 

6908 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis).

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

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

Tel. CAIumet 5-1064

žis. Išaugino šiuos septynius, ir jos jau nebėra.
Pasisaugodamas, kad. savo lagaminu ką nors ne

užgautų, Andrius lindo pro keleivių nugaras toliau.
Į ausis jam atsimušė kažkoks garsus pasikalbėji

mas. Du vyrai. Vienas augalotas, drūtas, suprakąita- 
vęs. Svarbesniuosius žadžius ištardamas, mušė delnais 
sau per kelius, į suolą, ar tam antrajam per pečius. 
Antrasis buvo padžiūvęs, mažesnis, juodais plaukais 
ir sunkiais akiniais ant nosies. Jis kalbėdamas suko 

I laikraštį abiem rankom, tarsi jį į virvę suvydamas.
— Tas yra apgavikas! Tokį aš pažįstu... — kaip 

grasydamas, grasė pirštu pirmasis.
— Taip..., 'bet be kapitalo nieko negalima pradė

ti... — taip juodasis.
— Suprantama! Tokiuose dalykuose jei neturi 

kapitalo, tad geriau pirma pasikark!
— Krautuvė yra rizika... Jums kitas dalykas. Jūs, 

taip sakant, jau stovite ant bokšto.
— Taip! Negalima skųstis! Man dabar dvidešimts 

tūkstančių latų ar į vieną ar į kitą pusę... menkniekis!

Andrius klausėsi ir klausėsi ir jo galva buvo pil
na minčių, kaip stalčius visokio turto. Visa, ką čia 
traukinyje girdėjo ir matė, jam buvo kažkas naujo. 
Viskas čia/ rodėsi, susimezgė aplink jį ir jį raišiojo. 
Aštriai jis pagavo viską ir palygino. Kodėl taip? Ko
dėl tas?

širdis ir protas. Melas ir tiesa. Taip, gyvenime vis-

Sklaidėsi mėlyni papirosų dūmai. Kaip jaujoje ar 
pirtyje. Vos vos galėjo permatyti.

Ten šūkavo, juokėsi. Kažkas dainavo apie laimę 
ir mylimąją.

Viename kampe skambėjo balalaika: “Kur tu bė
gi, kur tu bėgi, gaidpli mano...

— Ką tu ten karki savu gaidžio 'balsu... Rado mu
ziką... Ha, ha! Balalaikos klausytis taip pat kaip žio
go. Lipurai, trauk savąją! — skambėjo kažkoks ne
rūpestingas balsas nuo antro vagono galo.

— Taip, trauk armošką, — dar kažkuris pridėjo.
Lipuro armonikos nereikėjo daug raginti. Ji šim

tais savo linksmų liežuvių ir garsų, kaip karalienė ar 
burtininkė, atsiliepė savo triukšmingais juokais, ir vi
si kiti garsai dingo juose.

— I-a! I-a! Ha-ha-ha!
Kaikurie pradėjo dainuoti kartu.
Dabar Andrius pažino, čia pat buvo ir jo draugai.
Ne, ne — iš tikrųjų! Armonikos garsai savo links

mais liežuviais buvo įaugę į visų sielas ir kraują. Rei
kėjo jai tik kur nors suskambėti, tuoj visi pakėlė gal
vas, kaip jauni kumeliukai, uostydami pavasario kve
piantį ir skambantį orą. Tada norėjosi kažkur veržtis, 
kažkur būti, visa pajusti. Imti grožį ir duoti.

Gyventi, gyventi!
Taip visi gaivalingai norėjo gyventi, nes visi dar 

buvo tokie jauni, gyvenimo neišgyvenę, tiktai atbudę
ko dar daugiau, negu knygose. Andrius stovėjo, |ar naktlm,s aP,e Jl daug svajoję, 
rodėsi, kad jam pradeda svaigti galva, ir jis ėjo vienu

{Pus daugiau}
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PAJIESKOJIMAI
Jieškomas VIKTORAS CERNE- 

VICIUS, kilęs iš Sidustuvėlių kai
mo, Plokščių vai. Jo motina buvu
si Povilaityte. Jieško puseserė Re
gina Povilaitytė - Bartulis,, gyve
nanti Lenkijoje. Atsiliepti: O. Ru
daitis, 3222 W. 65th PI., Chicago 
29, III. Tel. PR 6-8044.

toriui arba pardavėjui turinčiam pre
kių. Prašo $27,000. Pamatę įvertinsi
te. Susitarimui skambinti PUUman 3- 
9940.

REAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

J ieškomas BRONIUS MOCKE- 
LIONAS, gyvenęs Šakių apskr., 
Paluobių vals., Patamošupių kaime. 
J ieškomas giminių iš Lietuvos. Pra 
šom atsiliepti ar žinantieji praneš
ti šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90 
Stanley Avė., Hamilton, Ont. Ca
nada.

Jieškoma OLE BAOUŽIS BAND- 
ZYTE, kilusi iš Norvaišių kaimo, 
Gruzdžių vai. 1936 m. gyv. Keno- 
ra, Ontario Canada. Jieško sesuo 
Antanina Zdanevičienė. Ji pati ar
ba apie ją žinantieji prašomi ra
šyti: Justin A. Zdanis, R.R. 1, 
Box 700, Three Oaks, Michigan.

Išnuom. Brighton Parke, 2 kamb 
butas rūsy, su baldais, apšildytas, 
elektra, karštas vanduo, vonia, atski
ras įėjimas. $10 ) savaitę.

TH. V ligi iria 7-2114.

Marija Bendauskaitė jieško Adol
fo Venclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresas: M. Bedu,wska, Nowa Sol, 
wojew. Zielonogorskie ui. Koseiuszki, 
Nr. 13, M. 3, Poland.

AUKOS IIŽ KALEM03IŲ
Oi “Draugo” kalendorių atsiunti 
šie asmenys-

Povilas Dirkis..............$1.00
Julia Kulps ................. 1.00
William J. Jankauskas 1.00

Ona Narbutaitė iš Kelmės, jieš
ko savo seserų: ELENOS GED VI- 
LIENfiS, VERONIKOS SEKGOC- 
NONIENES (pav. neišskaitoma), 
ir PETRUSES TURSKIENfiS. Gy
venusios Chicagoje virš 40 m. At
siliepti arba apie jas pranešti ad
resu: E. Petrauskas, 6435 S. Ha
milton Avė., Chicago 36, III.

Jieškomas agronomas VLADAS 
ŽEMAITIS, gyvenantis Kanadoje. 
Jis pats arba žinantieji jo adresą 
prašomi atsiliepti.—Alfonsui Juš
kai, 17520 Omira St., Detroit 3, 
Michigan.

J ieškomi LYDIJ1A MALVICAI- 
Tfi VAŽGAUSKIENE ir VET. 
GYD. POVILAS ŠVARCAS, yra 
žinių nuo giminių Lietuvoje. Ra
šyti — P. Pajaujis, 15487 Mar- 
lowe St., Detroit 27, Michigan.

1.00Leonard D. Teeney .
H. Bugarevičius-----
Ačiū geradariams.“Draugo” administracija

1.00

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams *4- 
siuntė šie asmenys:

J ieškomi 1) KAZYS ir ALEKAS 
.RAZAKEVICIAI, kilę iš Žuvyčių 
kaimo. Semeliškių vals., Trakų ap
skr. Jieško tėvai. 2) ALBINAS 
ČESONIS, kilęs iš Peliūnų kaimo, 
Sem eliškių vals., Trakų, apskr 
Jieško tėvai iš Lietuvos. 3) IGNAS 
BRAZAUSKAS, kilęs iš Stančikų 
kaimo, Semeliškių valsč., Trakų 
apskr. Jieško giminės iš Lietuvos. 
4) SIMAS JANČIAUSKAS, gyve
nęs Vokietijoje ir išvykęs į Belgi
ją. Jieško giminės iš Lietuvos. Vi
si kurie ką nors žinotų apie mini
mus asmenis, arba jie patvs, pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Jonas 
Kanius, 6204 N.E. 15th Avė. POrt- 
land 11, Oregon.

SAVININKAS PARDUODA medini 
unų: 6 km. lr 3 kmb. viršuj. up-

Aild. alyva Marųuette Parko. Arti liet 
bažn. lr mok.— Už $11,600. Skam
binkite telefonu: PRospeet 9-0005,

Marųuette lr Brighton parke 
Mūr. 0 ir 5, centr. šild., gar. *27,300 
Mūr. 2 po s, centr. šild., gar. *2M,r>oo 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. 919,HOO 
Med. S ir 4, centr. šild. tik 911.000 
Mūr. naujas tt k. didelis lotas, pigini 
Vra pigių ir pelningų namų sąrašus

BUDRECKAS Realty
<081 Archer wa, LAfayette S-8384
SAVININKAS PARDUODA NAM|- 

ST. BARNABAS PARAP.
Atidarąs apžiūrėjimui sekmad. nuo

1 iki 6 vai.
- 1652 W- 102nd St. Beverly 

Arti mokykla lr bažn. Didelis namas. 
7 mieg. kamb., 3 modern. vonios. 
Spintos didelioje modern. virtuvėje. 
Nuo sienos iki sienos kilimai, elektr. 
skalbimo ir džiovinimo mažina. 
Miegamas porėtus su langais. Gazu 
PA apšild. šoninis privažiavimas j
2 autom, garažą. Su medžiais 7 6 pė
dų sklypas. Daug priedų. Prašoma 
kaina $24,600 Susitarimui skambinti 
CE 3-8535.

Jonas Gronskis........ . $10.00
Cibas Daumantas . .. ... 5D0
Edmundas Drąsutis . ... 2.00
Jonas Čiegis ............ ... 2.00
Kazys Smalenskas . . ... 1.00
F. Mackevičius .... .. 3.20
George Kwain........ ... 2.00
Juozas Sakalas .... . . 2.00
Antanas Balčiūnas . ... 1.50
J. Sakalauskas .... . . 2.00
Mrs. Gestaut.......... .. i.oo!
A. Mickus ............. .. į.oo;
Ačiū spaudos bičiuliams.“Draugo” administracija'

L ... .i

SAVININKAS PARDUODA PAJAMŲ 
NOSAVYUBĘ

4211 W. Cullerton St. Du 2-jų augš- 
tų mūr.. namai, butai po 6 kamb. 
Plytelių vonios ir virtuvės. Autom, 
alyva apšild. 2 auto garažas. Arti 
parapijinių ir valdiškų mokyklų, 
krautuvių ir tranaportacljoe. Galimos

ui kiekvieną namą. 
2-84*0.

TH. ROckwHI

U/2

EVERGREEN PARK 
H0LY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgeway

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto.
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Slump pump.” Šoninis

BRIGHTON PARKE:
SEAL ESTATENauJ. mūr. 1 aukšto, 5 (S mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, lubal gražus " " " 1 " ‘1 " " " r "T " " " “ ’
namas ir vieta. $36,000. I a. 4 k., II—8, gar., did. skl. 917.000

Med. 4 butai: 6, 4 ir 3 ir 2 kmb., Mūr. 6 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.922.000.
skiepas, garažas, pečiais 341d. $265 i **“*• ? P°. ® 994.000.
paj. | mėnekj. j Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva, 911,900

Mūr. 2 po 5. centr. karštu vand. ! 'J9r- “*“**• 2 po 5 k. Ir 2 beta. 924,300
gazu šildomus netoli nuo mokyklų, i 9 po ė k. 2 aut. gar. 320,000
$20,000. Mur. naujas l erd. mieg. 922,000

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr.
šild. $23,000. S.A. AGLINSKAS Real Estete

2430 W. SS Bu HE. 4-9992

KKAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Įima pėščiam nueiti į bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną šešt., 
sekm. ir pirmad. »

0ARTY CONSTRUCTION CO.
HE 4-9368

MI8CELLANEOU8
ŠILDYMAS

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
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-Savininkaa parduoda PAJAMŲ • • s_ k,,„ sLx
nuosavybę West Pullman apyiin-’ nu3?>, didelio formato ir bus jnš- 
kėje šv. Petro ir Povilo parap. 2 na- į tas J kietus Viršelius, 260 puslapių, 
mai ant 40 x256 pėdų. 2 butų namas ' Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
priekyje — 1-me augšte 6 kamb. ir
”breezeway”, "tile” vonia, rūsy mo
dern. raštinė. 2-me augšte 4 kamb. 
ir didelis porčius, autom, alyva apš.,
"paved drive”. 2-jų augštų namas už
pakaly — 24 x36 pėdų; prijungtas 
garažas—19x27 pėdų. Autom, alyva 
apšild. Vieta tinka mažam kontrak

albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos** 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, Dl.

♦Ba-— . 1 ■■■—■a .......... ■ —. -r

įTAURAGĖS KLUBAS

Kviečia visas ir visus 1957 m. rūgs 1 d. į

KLUBO PIKNIKĄ
Bučo Darže — Willow Springs, III.

Bus įvairių gėrimų, linksma muzika ir gardžių už
kandžių. Įvažiavimas nemokamai.

KLUBO VALDYBA

Esant blogam orui piknikas įvyks Klaba saloje 
4342 S. Hermitage Avenue.

=S===3==
HELP WANTED  FEMALE

IMMEDIATE OPEMIMGS!
REGISTERED OR GRADUATE BURSES 

WITH L0W COST OF UVINC 
WADERA ŪMIOM HOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereases. Higher salary arrange- 
ment after January 1958. Paid holidays — siek leave and all hos
pital benefits. — Permanent poeitions and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Misa L. M. Peltier, R.N.
W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SASKATUHEWAN, CANADA

WE URGENTLY NEED
GIRLS — WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
> Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar eacellent.
Permanent positions.—Many company benefit*. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRAVER

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

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

(Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $43.000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 60 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas VlflITHA.MARIflK HE Al TV 
sklypas, reta proga. $37,000. Ikte I IBM ISVnlkUn llUlkl I

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

KITUR:

HATAVIA, ILL
639 CHURCH St. Dėl ligos sku

biai parduoda naują mūrini namą. 
3 miegamieji, moderniškai įrengta, 
labai gražioje vietoje. Apžiūrėti 
kasdien 5—8 vai. šeštad. ir sekm. 
12—7 vai.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namui, biznius, sklypu* ar ūkiu* 
atlankykite mus.

Med. 2 po 6, tik $2,000 Įmokėti.
SKLYPAI:

8065 So. Latrobe st. 78 x 125, kam
pinis. $4,200.

Archer tarp Tripp ir Keller 26 x 
125. $4,000. ’

Western prie 69, 25x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
2787 W.43rdSt., CL4-Ž3UU

Atdaras apžiūrėjimui šeštad ir sek
madieni 1 iki 6 vai. OAK LAWN — 
4201 W. 00Ui Place. Queon of Mar- 
tyrs parap. 3 mieg. kamb. mūr. Cape 
Cod namas, spintos virtuvėje-valgo- 
mame, 2 autom, garažas, gražiai ap
sodintas, kiemas visas aptvertas. 
$2,100 (mokėti, galima gauti F.H.A. 
paskolą. Prašoma $16,000.

GArden 2-4362

MARQUETTE PARKE 
2 po 6 kamb. \nūrinis 
2 po 4 kamb. mūrinis

2-jų butų — 5 ir 6 kamb. mūrinis 
Apžiūrėjimui kreiptis: —

2935 W. 71st St. REpublic 7-4694 
arbs HEmlock 4-0680.

REAL ESTATB-INSURANOB 
NOTARY PUBLIC 
8406 W«t 61 Sk 
VAlbzook M8S0 

PRospeet 8-8670 (rak. Ii **msd.I
M ARŲIKTTE PARKE. MŪRINIAI: 
2 po 4 k., rūsy a $26,000. Geras 
mūro bungaiow, 5 k., gazu šild. 
$18,000.

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

KITUR — Mūr. 3-jU butų (*-4-8 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 8-jų butų po 
4 k. ir taverną, rūsys, vonios, $12,600; 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,50U.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

MAROUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (attic). 
Galima (rengti kambarius ir 
(rengtas rūsys. ŽiemiAiai aluininl- 
jaus langai ir sieteliai. 1 % autom, 
garažas. Istbai gražiai Ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Dabai reta proga (atgyti jokj puikų 
namą. Už namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
pie Street.

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

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

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis 1 raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LŲdhm 8-5900

REIK ALINGA VYKESNIO ĄMŽ. 
MOTERIS prižiūrėti 4 $4 mėn. valką*

TH. CLiffside 4-47*2

BENDRAM NAMŲ RUOŠOM DARBAS
Pageidaujama moteris 30 iki* 45 m. 

Paprastus virimas. Visi moderniški 
elekr. namų reikmenys. Jokio sun
kaus skalbimo ar langų valymo. Tik 
2 suaugę šeimoj. Gyventi vietoje. 
Atskiras kamb. ir vonia. Ketvirtad. 
ir kąs 2-as sekm. laisvi. Atlyginimas 
pagal prityrimą ir sugebėjimą. Re
komendacijos reikalingos. Gražiuose 
namuose šiaurvakarių priemiesty. 
Reikalinga nors kiek kalbėti angliš
kai, Imsime sumanią, švarią D. P. 
Susitarimui skambinti RAndolph 0- 
1020 tarp 0 ir 3 vai. i«opiet arba va
karais — "Gollect" Barrington 600.

SALESWOMAN 
FULL OR PART TIME

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

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE

215 VV. Jackson Blvd,

REIKALINGA VIRĖJA 
SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei
daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

VYRAI IR MOTERYS

AUKSINES PROGOSII
Įmokėdami $5,000 grynais galite 

pirkti;
5247 S. Savvyer, 4 ir 7 kamb.
6343 S. Kostner, 6 kamb. mūr.
5020 S. Tripp, 2 butų mūr. prlek.

TAIP PAT
Gmsevių krautuvė ir 2 butų mūr. 

Krautuvė uždaryta dėl ligos. Turi 
parduoti — už $21,750, gera proga 
greitam pirkėjui. Raktai yra adresu

PO 7-

GRAŽUS MŪRINIS 2-jų butų 
namas. 6. ir 6 kaanb. Karštu van
deniu alyva apšild. 2 autom, ga- Ui20 W. 63rd 8t., raštinėje, 
ražas. Geros pajamos. Tiktai $17,-1 °-*55, Stove GerUch.
500. Arti Keeler ir 24th St. SVO-

A. Stančiaoskas tastoUuoja vi- Į 3739 W* 26th St* LawndaJe
gq geriausių Amerikos firmų gazu | . -----------------------------------------
ir alyva kflrramnus pečius fur- $12,900 perka 8 kamb. “rooming 
MCttė), visų dydžių oro vėsintu- house”. Karštu vandeniu alyva 
vus (Air_oonditioner*) ir atlieka apgjid Garažas $.120 pajamų į mė

nesį, plūs butas. Mokesčiai tiktai 
$145. Įmokėti $4,000. SVOBODA,

visus skardos darbus.
I54S S. 43th Court, CiceroTSL OLympie 8-0776 nuo 8 v*L ryta Bd 5 vaL vakaro. Triefonss ano 6 vai. vakaro: 

OLympie ž-6752
LIBT. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Vlaų rlIBlų apdraudoa. Automobl
lių ftaanaavimM. Notarlatas. Valsty
bė. patvirtino* kalno*.

Prieš darydami apdraudoa kitur 
paaitelrauklta pa* mu*.

JONAS KIRVAITIS 
_____ WAlbrook_5-M7:

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
mitu - Awhlawe šve., 'Vile—» **, III 
oooooooooooooooooooooooooo-

FLUMBIBG
Ucensed bonded plumben 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškaiTeL — REpnbHe 7-0844 ar

WAJbrook 5-3451

Taisau ir prijungiu šildymo 
ir virimo galintus pečius 

ir karšto vandens tankus.
Aauldto nuo 6 ild 9 vai. kasdien 

fieMad. visų dienų.
TEL. PROSPECT 8-2266

PROGOS — OPPORTUNITIES

3739 W. 26th St. LAwndale 1- 
7038._____

SOUTHSIDE SPECIAL 5 kamb. 
namas. Arti Homan Avė. ir 39th 
St. Gazu apšild. Mokesčiai tiktai 
$65. $7,900 pilna kaina. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

NEW DE LUXE custom built 3 
bedrooin .homes. 5 Model Homes open 
for inspection 2 to 6 P.M. Lot 50x125 
All inprovements, flood proteeted 
basements. $21,600 — $23,500. 87tl) 
and Tully, 5100 West. See Johnson 
Builder. Open daily evenlngs, riun- 
days 2 to 7 P.M.Hllltop 5-0198

IMVESTUOTOJŲ DĖMESIUI!
25 butų, apylinkėje 79th ir Ash

land, moderniškiausias namas apy
linkėje! Nuomų neša virš $29,000 ( 
metus. Galima pirkti įmokant $50,000 
grynais!

TAIP PAT
Kampini^ tt butų, dviejų augštų 

mūr., arti Ashland ir 71st St. Našlė 
turi parduoti. Kaina tik $66,000. 
Skambinti PO 7-0455, Stove GerUch.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas. 
$13,(00.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai (rengtas. 
Mūr. 3 a. po 6 k. S mieg-, 911d. gasu,

alum. langai, nauJ. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. oent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

RIMKUS
RE A 1 ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TH. OLdffside 4-7450; Res. 

YArds 7-904*
oooooooooooooooooooooooooo

KADA NOtun: PIRKTI AK
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės }
SOPRYOH READ ESTATE 

0407 S. Kedzie Avė. WA)brook 5-821tt
AGENTAS ALEX KANAVERSKJS

oooooooooooooooooooooooooot

Work in your own area
Save carfare and travel time

TYPIST—CLERK
Prefer some experience būt not 

absolutely necessary. Accuracy very 
important and mušt likę figures. 
Truek experience helpful. 5 day veck. 
Many company benefits. Good start
ing salary. Modern air cond. office.

CALL M R. WELCH 

PACIFIC INTERMOUNTAIN

SttOO s.
EX PRESS

VVestern FRontier fl-1700

HELP W*JVTED — MEN

Reikalingas vyras nuvežti ir par
vešit! senesnio amžiaus žmogų į 
8vč. P.M. Gimimo bažnyčią 8 vai. 
mišioms. Mokės po $1.00 už kiek
vieną sekmadienį. Skambinti

GRovehilI 6-8421.

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
Llnojamą turtą per mano įstaigą, 

tės mano teisingu patarna
BUILDING ft REMOPEUNG

vimu.

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVU. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai.

t 4140 S. Maplesraod Av.____________

Į Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine

, Av*. Įsteigta 1989 m. Parduoda dėl 
blogo* sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nloholaa.

RETAI PASITAIKANTI PRO
GA. Parduodama taverna au mū
riniu namu, daranti gerą biznį tar
pe dviejų lietuvių laidotuvių kop
lyčių. Kas norėtumėt įsigyti tokią 
vietą nepraleiskite žios progos: 
4346 S. California Avė.

Parduodama — DELIKATESŲ 
KRAUTUVE, lietuvių apgyventa- 

rajone Ciceroje. Gera vieta,me
gera klijentūra. Būtinai turi par
duoti. TChvnhall 3-3731.

MŪRINIS BIZNIO NAMAS 
duodantis geras pajamas, dėl rim
tų priežasčių parduodamas arba 
mainomas į nebiznio namą. Gali
ma pirkti tik likerių krautuvę su 
taverna. Kreiptis pas savininką 
3529 S. Halsted St., Chicago 9, III.

Tbutų~namas
2 po 5V2 kamb. ir 1—4 kamb. 

butas. 37VG pėdų sklypas. Built- 
in” orkaitės ir krosnys. Ąžuoliniai 
papuošimai, keramikos koklių vo
nia. 10 vietų kuriose galite pasi
rinkti namą. $45,500i Modelis at
daras apžiūrėjimui nuo 1 — 9 v. v.

3708 W. 59th St.
Wm. L TUNNEI BUILDER

FRONTIER 6-4620
N tįsi kratykite augštas nuomas 

M O D E Ij HOME
atdaras apžiūr^imui sekm. 1 iki 6 v. 

4042 S. M-claire
5 H kamb. mūrinis bungalow. Pilnas 
rūsys. Plytelių ir "canvas” virtuvė, 
■ų’icked woodwork". Naujas parkas 
skersai gatvės. Netoli nuo 3-jų mo
kyklų. Gera transportacija. Skamb.:

O*GONNEMi HOME BUILDERS 
TKtanglo 4-2MM

TIK 919,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

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

PAŽYMfTINAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., | rytus 

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

PASTOVUS IR J DOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (hardware) 

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

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
ŠEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
(•taigoje perkant ar pardrodant, Jū- Į 
sų laukia greitas lr teisinga* patar
navimas.

8989 HŠ
REALi ESTATE SALES 

M99 W. 59th St. TH. PRospeet 8-5454

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-l
io, pertvarkymo (remodeling) darbaij

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

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

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ ROSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS,
Namų PRospeet 8-2071

TAVERNĄ IR NAMAS
2*11 W. Mrd Htreet

Taverna mi modom, flkčerlaln. 
Mūrini* namas au 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žlngsnlų nuo 
Judraus kampo 83rd tr California 
Avė. Taverna (steigta prieš 15 m. 
Daro gerą bizn|. Pilna kaina $47,0oo 
ui viską, taip kaip stovi. Savininkas 
ims likusi morgičlų. 'Apie $16,000 
(mokėti.

Apžiūrėjimui Ir Informacijoms te- 
iefonuokite —

STEVEN8 £ CO.
GArden 4-1 MM arba GArden 4-0660

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
idijetaūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. T*lrauti* 2447 W. 69th St.. 
arba Telef. GRovehilI 6-9504 nuo 
11 vai. išskyrus sekmadieniu*.

MARQUETTE PARKE
4 butų mūrinis namas, 

PO 5 KAMBARIUS.
Pajamų $460 į mėnesį. 

4 automobilių mūr.
KAINA $50,000 

HEmlock 4-5410

$2,500 ĮMOKĖJUS nupirksite 
namą ir tavernos biznį Geriausia 
vieta Chicagoje. 41st ir Halsted 
St. Apžiūrėjimui skambinti ABber- 
deen-4-7172 arba REpublic 7-4694.

4411 S. St. ImmiIs Avė. 2 augštų 
naujas mūr. moderniškai (rengtas 
namas. 3 ir 2 mieg. k. Plytelių vir
tuvė ir vonia. Karštu vąnd. apšild. 
Rūsys Išklotas asfalto plytelėmis 
Atidarytas apžiūrėjimui šešt. Ir sektu, 
nuo 1 iki 5 vai. Tel. RFųsrbiic 7-04:13

8 KAMB. MEDINIS NAMAS 
(3 k. apačioje, 5 k. viršuje. Pe
čiais apšild. Priešais katal. bažn. 
ir mokyklos. Garažas. 5437 South 

namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 1 Lodkwood Avė
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia lr 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje 
puikiai (rengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė Ir visi (ren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo.
$22,600. A. Rėklaitis.

P. L E 041 A SREAL ESTATB 273S Wrat 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-tt015

CALUMET PARK
1 HO1.Y FOCNDERS 

2 Melui nuo mokyklos, bažnyčios 
ĮMOKĖTI

$3,500 iki $4,500
Pamaitykit MODEL HOME adreesu

12461 S. JUSTINE
Visos sienos tįnkotos 

“Forced air” apšild. alyva, ‘
“Tile vonios.

Graži virtuvė ir Dtaette
PANGZZO COMSTr BO.

11012 S. Ualon 
WATE»FALL 8-7633

Atdara antrad., ketv. vakarais

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT
NAMŲ SAVININKAI!

Tarpininkaujame butų iinuemavi- 
mui. Patarnavimu veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą. z

VARPAS Real Estate 
5*»e Rn. |

Namų statyba, Įvairūs oataisymai 
jr pardavimas. Jei ne rite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigu*, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5581 

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

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OQNTRACTOB 

Stato rezidencinius ir komercinių* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja pianus; išrūpina statybos

itus. Skamb. vak.: VI 7-4229
Namų tel. BIshop 7-3*40

3787 West 4*rd Street

GAGE PARKE
2- Jų augštų mūr. 6 ir 6 k. su 3 k 

modern. (rengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,600.

BRIGHTON PARKE
IU augšto mūr., 7 kamb. (4 mis*.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. B0 pėdų 
sklypas, 2-Jų autom, sarašas. Kaina
$23,900.

3- jų augštų mūr. 12 po 9 k., duo
dantis pajamų | metu* $12,240. Par
duodama* už netikėtiną kalną $65,000

KITUR. 2-jų augštų mūr. Llųuor 
store tr baras 1-me augšte. S k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta Ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas veržiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE rnOsų namų 
sąraše ir ^Įtikinsite gerais pirkiniais

Išnuoan. 5 kamb. butas, su vo
nia. Pageidaujama suaugę. 3449 S. 
Lituanica Avė. 2-rea augštas.

I4NU0M. 4 KAMB. BUTAS su 
vonia. 725 W. 17th Place. Norin
tieji pamatyti skambinkite Vlr- 
ginia 7-5533.____________________

Marųuette Parite — Vienas ar 
du kamb., naujai atremontuoti. At
skiras įėjimas. Prie suaugusiu čei- 
moB. PRospeet 8-0090. 

Išnuom. 4 kamb. butas, radija- 
toriais apėild. Pageidaujama be 
mažų vaikų. 931 W. 33rd Place, 
FRontier 6-2248.

Išnuom. K kamb. butas, apšildomai 
su visais patogumais. Namo gyvento
jai lietuviai. 510* So. Carpėnter St. 
(kampas 61-os g-vės).

TH. WO *-5360

Išnuom. 5 k. butas su vonia. Šil
tas vanduo. Garažas. Apšildymas 
savo pečiais. 4620 S. Wood St. 2-aa 
augėtaa

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

Statome naujus namus ir garažo*. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbui, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklta DAnube 6-27*3 nuo • vaL 

vyto iki 7 vai. vakaro
Tel. OUymplo 2-5191 nuo 6 vai.

' vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 
ORAS

IŠNUOM. 4 kambarių butas.

HEml. 4-2640

Bullders Gen. Oontraoton 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų- 

Namų Įkainavimas Ir Įvairės 
patarimai nemokamai.

Kreipti* šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospeet 8-90138880 80 OAMPBELL A VU.
29. DL

JIEIKOVUOMUOTI

Reikalingas kambary* ir virtuvė, 
ne rūsy, dirbančiai moteriai. YA- 
7-0999, po 7 vai. vak., o sek- 
mad. visą dieną.

VARMAS Real btab
Inrniranoe, Notary PokM* 

*91* So. W—ma Ava.
PROTO. 9-2294 arba HEm. 4-7**»
Atdara kasdien nuo 9 Iki 9 vai., 
šeštad. Ir sekmad. nuo 9 Iki I v.

OOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOStelbti* “DRAUGE”
nea JI* yra plačiausiai akaltomaa 

Beturiu dtaaraitta. 
kaina yra praeinama
<M»o<»o»«aoao<x>iM»ofroop(»aeooo

Statėme
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contraottng Oo.

(Sav. V. Sodeika ir ė. SkaroMta*) 
1400 S. 48TH CT.. CICERO SO, iLL 
TH. OUympio *-7991 j TO 3-49M

tr atliekama vtaua statybos Ir »af-
tvarkymo (remodeling) darbu*
3 I

Pirkit Apsaugos Bonus!
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WILSON IŠEINA, Mc ELROY ATEINA
Ir štai į jo vietą ateina kitas, 

energingesnis žmogus, taip pat 
stambus prekybininkas — Proc
ter and Gamble kompanijos 
prezidentas ir kitų dviejų kor
poracijų direktorius Neil T. Mc 
Elroy.

McElroy yra kilęs iš netur-

šiomis dienomis JA Valstybių 
gynybos sekretoriaus postas su 
silaukia naujo “boso” — muilo 
kompanijos prezidento Neil T.
McElroy. Ligšiolinis sekreto
rius Charles Ervin Wilson ap
leidžia Pentagono rūmus, pasi
traukdamas j ramesnį gyvenimą
ir žada užsiimti galvijų augini-,,............................... ...
mu savame ūkyje Bloomfield tingų žmonių šeimos Jis, jauno- 
Hills (Mich.). se dlenose Paėjęs dirbti uz ma

žutę algą, sugebėjo išsimušti į 
Charles Wilson, buvęs didžiu- pačias viršūnes stambiosios pre 

lės General Motors bendrovės kybos organizacijoje. Muilo kom 
prezidentas, sėdėdamas gyny- panija jam mokėjo 285,000 dol. 
bos sekretoriaus kėdėje, paro- metinės algos, o dabar jis suti- 
dė nemaža sugebėjimų. Jis bu- ko pereiti į kitą postą, žadantį 
vo draugiškas savo bendradar- 25,000 dol. atlyginimo, 
biams, visada geros nuotaikos,
akmens kietumo realistas, eko
nomiško tipo galvotojas ir neiš
semiamos kantrybės žmogus.

tus gamtovaizdžius. Kartas dianos. Gi visose JA Valstybė- 
nuo karto, lyg pakrančių gro- se žus 420 asmenų. Klubas taip 
|lio ryškesniam įvertinimui,1 pat praneša, kad iš Chicagos į 
plentas išneria į laukus ir užmiestį pajudės 336,000 auto- 
miškus, kad po kurio laiko mobilių, gabendami milioną as- 
vėl vandens žydrumo su šlaitų menų »Gi didelg dalia iS kitų 
žalumu deriniu sugrįžtų. Vaiz- į valstybių lankysis chicagoje. 
dama besikeičiant pasiekiame Iki penktadienio vakaro 10 vai. 

sakoma, kad iš Chicagos išvyks
ta apie 200,000 automašinų. Vi
sos tos mašinos grįš atgal pir
madienį po pietų.

Išbėgo iš po traukinio
Trys šeimos nariai iš Carpen-

Almos miestelį, prie kurio var
tų (ješinėn pasukus įkopiame į 
augštuose šlaituose esantį Bū
na Vista sodą. Iš čia toli, kiek 
akis pajėgia įžvelgti, atsiveria 
upės ir jos klonių vaizdai. Jei 
Apvaizda lieknų dailių pušų 
nebūtų pagailėjusi, tai šių apy-1 tersville, nL> į4trūko i6 šeimos 
linkių puošnumas galėtų net 
prie Nemuno nuostabiųjų pa

Bet 67 metų amžiaus žmogui 
užimama vieta pasirodė per 
daug varginanti ir jis panoro ją 
užleisti daugiau energijos tu
rinčiam asmeniui. Ir, prieš pa
sitraukdamas iš šio atsakingo 
posto, Wilson’as gali pasidąiaug 
ti savo atliktais darbais, nes jo 
vadovavimo metu valstybės 
trys didžiosios ginkluotosios pa
jėgos buvo labiau sucementuo
tos ir matėsi darnesnis bendra
darbiavimas.

įgavęs nemaža patyrimo Ge
neral Motors bendrovės viršū
nėje, Wilsonas jį panaudojo ka
rinių reikalų tvarkyme. Tačiau 
sniego baltumo plaukai, kiek nu 
lenkti pečiai ir lėtas žingsnis 
sakė, jog Wilsonui reikia poil
sio, kurio metu galėtų susigrą
žinti bent dalį gynybos sekre
toriaus poste prarastų jėgų.

Pereidamas į gynybos sekre
toriaus poziciją McElroy turi 
daug ko atsisakyti: čia jis gaus 
mažiau kaip dešimtąją dalį sa
vo turėto atlyginimo. Tačiau 
dėl šio taško jis nebesijaudina, 
kadangi pinigų jau yra užsidir
bęs užtektinai.

Naujose pareigose jis turės 
daug didesnę atsakomybę, jam

krančių lygintis. Vargu kur 
kitur būtų galima rasti geres
nį atostoginį poilsį, jei tuo pa
čiu keleivio neslėgtų sunkios 
mintys, kodėl pačios gražiau
sios pasaulyje upės su ežerais 
turi žiauriausiam neprieteliui 
vergauti...

Hvedų “sostinėje”
Po ilgesnės kelionės poilsiui

bei praalkusio pilvo pasotini-

automobilio, kai traukinys už
važiavo ant jų autpmobilio ir jį 
sutraiškė. Tai yra Albert Cher- 
nick, 25 m. amžiaus, io žmona

lių ap., 1913 išemigravusi į JAV;
Janulevičius Anicetas, gim. 1929. 

10.14 Lankeliškiuose, Vilkaviškio 
apdkr.;

Javarauskao Antanas;
Jurgelis - Jurgelionis Bronius ir 

Klemenssas, s. Antano;
Juškevičienė - .Aieksiutė, Anele, 

gim. 1921.12.23;
Juozaitis Antanas, s. Juozo, g. 

1915. 1945 m. gyvenęs Austrijoje;
Ilčionis Vladas, 1947 m. gyvenęs 

Bavarijoje;
Jakubauskas Stasys, s. Antano. 

Paskutinės žinios 1950 m. iš‘IRO 
stovyklos Kemptene;

Janušonis Mykolas, s. Malto, gim. 
1900. Paskutinės žinios ii stovyk
los Hamburge 1947 m.;

Kirdaikienė - Petrauskaitė Juze
fą, gim. 1919/20 Tauragėje;

Kessel, Paul, gim. 1910 m.;
Kosiča Vincas, s. Vinco, gim. 

1909 m. 1945 ra. buvęs Vakarų Vo
kietijoje ;

Kabelis Jonas, gim. 1903.2.6. iŠ
22 m. amžiaus ir dviejų metų Panevėžio; . ~

* Klug Albert - Gustav, gim. 1925.

reikės vykdyti JA Valstybių mui gana jauku sustoti pas 
prezidento instrukcijas, patiek- kaimynus švedus Stockholme, 
ti įvairius sumanymus ir pan. Wis. Keleivį pasitinka papras-
Jam, kaip ir Wilsonui, be abejo, 
reikės atsilaikyti prieš spaudos 
bei radijo puolimus. Būdamas 
bendrovės prezidentu jam to
kių puolimų nereikėjo bijotis ir 
jis tebuvo atsakingas tik jos 
direktorių tarybai.

Šis McElroy žingsnis į gyny
bos sekretoriaus postą yra aiš
kinamas kaip noras pagelbėti 
bendriems valstybės reikalams, 
kuriems kiekvienas šio krašto 
pilietis turi atiduoti savo ma
žesnę ar didesnę dalį.

Edv. bulaitis

Į ŠIAURĖS VAKARUS
A. VALIUSIUS, Bismarck, N. D.

Iowos plentais riedant lieknai būdas ryškiai pastebimas; savų
nuaugę kukurūzai, lengvo piet
ryčių vėjelio siūbuojami, iš abie 
jų kelio pusių moja poilsio įieš- 
kančiam keleiviui, ramindami jį, 
kad kasdieninės duonos bus gau
su ir sekančiais metais. Pro akis 
slenka ūkinių sunkumų nepalau
žiamos gražios farmos, laukuose

išdirbinių įkyriai neperša, pir
kėjų neerzina, pilną pasirinkimo 
laisvę palikdami klijentui, nors 
dėl to gal ir nukenčia pajamos. 
Lankytojai gauna atoslūgį, pa
miršta valandai kasdienius rū-

ti ir nuoširdūs žmonės, o jų tik 
124 šioje mažytėje vietovėje 
tegyvena. Todėl per neilgą 
laiką beveik su visais galima 
po žodį pasikeisti apie jų idi
lišką gyvenimą, kuris pasauly
je besiformuojančių audrų 
taip pat neišvengs, p tie žmo
neliai daug apie tai neišmany
dami vien dėl mokesčių didė- 

Ruffaio, S. BbA.
jimo dūsauja. Tur būt, žmo
nija taip ir dejuos kol šiame 
pasaulyje gyvens, nes patys 
vienas kito paguosti nesugeha. 

Paul Bunyan žemėje 
Persikėlę į vakarinį Missi- 

ssippi upės krantą atsiduria
me Minnesotos valstybėje, ku
rioje skaitoma virš 10,000 eže
rų. Legenda sako, kad čia

sūnus. Užvažiavęs ant bėgių ir 
pamatęs, kad ateina traukinys, 
Chernick griebė sūnų ir šoko iš 
savo mašinos. Uždaromi barje
rai palietė žmoną, bet maža te- 
sužeidė.

Moterys ir atomas
žydžių moterų konferencija 

Chicagoje pasikvietė dr. Villiam 
Davidon, Atomo tyrinėjimo 
įstaigos Chicagoje pirmininką, 
pakalbėti apie atomą rugsėjo 9 
d., po organizacijos vakarienės. 
Mokslininkas žydėma kalbės 
apie tai, ar galima apsisaugoti 
nuo atominės bombos.

2.20 Kybartuose. Paskutinės žinios 
1945 m. iš Ludwigshafen;

Karpavičius Ignas, s. Igno, gim. 
1921 m. 1942 m. buvo išgabentas 
darbams j Austriją;

Kališauskienė - Heningaite Ema, 
d. Prano. 1945 m. buvo Vakarų 
Vokietijoje. Gimusi 1909 m.;

Kiškoms Vytautas, gim. 1926 
Paskutinės žinios 1946 m. iš Lon
dono;

Starkutis Stasys, gim. 1929.9.2, 
Gedmin&ičiuose;

Stripeika Leonas, gim. 1911.4.1;
Stončius Bronislovas, gim. 1927. 

5.15 Pagramantyje;
Šidagis Vaclovas;
Špučys Vilius, gim. 1918 m., pa

skutines žinios 1949 m. iš Sydney. 
Australijos;

Šmitienė-Strimilaitė Bronė, gim. 
1908 m. Tauragės apskr., paskuti
nės žinios iš Vakarų Vokietijos 
1045 m

Šulskis Jurgis, gim. 1911.4.23 ir 
Jonas, gim. 1920.4.24, s. Mykolo;

Šapalienė - Stonaitė Uršulė, g. 
1903 m.;

Šalkauskas . Česlovas, g. 1911 
met.;

Ščiukaitė - ščiukas Anele - An
gelė, d. Antano ir Marijos, g. 1925. 
3.5 arba 1924 m., manoma išemig
ravusi į JAV;

Šimanauskienė Izabelė, d. Jur
gio čekanavičiaus, gim. 1918.4.5, 
manoma išemigravo į JAV;

Tankevičiuii Vaclovas;
Tarasevičius Juozas, gim. 1914 

m. Kaune;
Trumpis Benediktas, gim. 1919. 

10.1 Dadviliškėje; \
Tarvydas Vladas ir Juozas, g. 

1924 ir 1925 m., s. Petro, 1944 m. 
Vladas buvo vokiečiu kariuomenės 
lazarete, o Juozas šoferavo Aust-. 
rijoje;

Trofįmow Vasilij, gim. 1926 m-, 
buvęs 1943 m. Brandenburge, Vo
kietijoje ;

Urbonavičius Bronius, s. Prano,^toariną. gimę. „ 1924.12.25, šoferi.’;

Visais pajieškojimo reikalais 
prašome kreiptis į PLB Vokietijos 
Krašto valdybą šiuo adresu:

LITAUISCHES 
ZENTRALKOMITEE 
IN DEUTSCHLAND,

17a) Wefnhehn a. d. Bergstras.se 
Postfach 238 

WESTDEUTSCHLAND

VYRAI MOTERYS
Susipažinimui siūloma

KIKOTAU LAIKUI *»•<*>
Cyclo - Massuge — I’hysical Therapy 
— Foot Techniųue padeda kraujo 
cirkuliacijai.

ANTHONY GI’OCIARIH, Mtisseur 
7657 S. liulsled Kt.. Room 24M1 

Cliicatfo, III.
Atdaras pirmad. ir ketv. iki 7 v v.

Skambinti sTewart Z-S1I44, E*t. I>. 
G. susitarimui.

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti paki’etus mais

to, rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) j savo gimtąjį kraštų. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 K. llunling Avė., Cliicago, 23, III. 

* F'Rontier 0-4S75
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dienų. Sekin. iki 12 v. d.

Pajįeškojimai
Per Tarptautinį bei Vokietijos 

Raudonąjį Kryžių pajieškomi šie 
asmenys: _ , .

Andriuškevičienė Ona ir vaikai: 
Vladas, Liolė, Vytautas ir Jadvy-' 
ga. Turėtų gyventi Australijoje;

Ausvttz (Auschwitz) Vanda, gy
venusi Brandenburge;

Ancans Witold, apie 40 m., s. 
Aleksandro, gim. Postawa. Lietu
voje? Gyvenęs Vilniaus krašte;

Burinskienė Marcelė apie 60 m. 
amž.;

Briedienė Kazė, gim. 1895 Še
duvoje;

, ... r. .... t, 11 Briedis Juozas, s. Juozo ir Onos
vaikššinfijęs milžinas Paul Į Korsakaitės, gim. 1912 m.9.10 Bir- 

Bunyan, kurio kiekviena išmih-i šuose, Manoma, kad yra išemigra-
U pėda palikusi po ežerą. Sis vug1itJr^į Česlovas s Boles- 
vardas Minnesotoje bei kaimy-. lQ 1926^Sinį X
ninėse valstijose labai popula- tš AuBtralijce 1954.11.9 iš kurios
rus ir įvairaus turistinio biz-

pesčius ir būdas, bei atominio neijo vietovės juo dabinasi, 
amžiaus grėsmę, kuri rengiasi g| Paul’yje didinga katedra

ganosi būriai baltgalvių galvijų juos pačius sunaikinti. Gal tik atkreipia keleivio dėmesį, pri- 
mėsai, kitur pieninės juodmargės indėnai iš savo miškuose paslėp
sotinasi kloniuose. Sočios kiau
lytės beveik kiekviename ūkyje 
saulės voniose maudosi — lotva 
išaugina daugiausia kiaulių iš 
visų valstijų.

Ūkininko meilė savą jai žemei, 
jo suaugimas su ja dvelkia iš 
kiekvienos pravažiuojamos pė
dos. Tai tik dėl to farmeris ga
li daugiau vargo pakelti už ki
tus, mažiau pelno tegaudamas. 
Mums ryškiausiu pavyzdžiu yra 
lietuvio ūkininko besąlyginis pa
siaukojimas savo žemei — šven
tajai maitintojai. (

Derlingas juodžemis labai 
daug prisideda prie Iovvos že
mės ūkio klestėjimo, o pažangi 
ūkininkavimo technika sutaupo 
ūkio darbuose prakaitą.

Indėnai šoka
Tarpe Dės Moines ir Cedar 

Rapids miestų randasi indėnų 
rezervatas Tamos vardu vadi
namas. Kaip kitose šio krašto 
dalyse, taip ir čia tikrieji šių 
plotų šeimininkai “užleido” vie
tą anų dienų “dypukams” — 
patys į rezervatus sueidami. Ta 
moję indėnai atsikūrė prieš šim
tą metų, bet jau nusipirkdami 
pradžiai 80 akerių miškingų 
pelkių iš baltojo žmogaus.

Dėl liūčių negalėdami juibilė- 
jaus švęsti liepos mėn., šias iš
kilmes sujungė su kasmetiniais 
Pow Wow pasirodymais rugpjū
čio mėn. Primityviai muzikai tak 
tą mušant, atskirų balsų šūka
lojimams į kluonius sklindant 
spalvotais savo rankų darbo 
rūbais pasipuošusios įvairaus 
amžiaus indėnės ir vaikai bei 
vyrai su skambalais prie nagi
nių, plunksnuoti nuo galvos iki 
kojų, prakaitu suplukę, po at
viru dangumi atšoko savo tra
dicinius šokius. Pionierių anūkai 
su kitais vėlesnių laikų ateiviais 
savo smalsumą tenkindami su
metė kiek pinigo rezervato pa
gerinimui. Indėno nebiznieriškaa

tų rezervatų vėl naują gyvenimą 
'iems kadaise priklausiusioje že

mindama svarbesnius dalykus 
už iki išsisėmimo nuolat sku
bantį didmiesčio triukšmą.

mėje begalės tęsti (jei baltojo Kiek susipažinę su antrojo
žmogaus susinaikinimo pastan
gos ir toliau tuo pačiu keliu 
eis?) ...

Povandeninė upė
Upių tėvo Mississippi krypti

mi bekeliaujant privažiuojame 
gamtos grožiu garsią McGregor 
vietovę. Šioje vietoje, kur upė 
skiria Iowa nuo Wisconsino, ke 
liauto  jas turi progos visais me-, 
tų laikais pasigėrėti nuostabiais 
vaizdais.

Netoliese nuo McGregor ran
dasi ilgiausias požeminis van
dens kelias Amerikoje. Tai lėto 
gamtos proceso pasėkoje per de 
šimtis ar šimtus tūkstančių me
tų uolų kalnuose išgraužta upė, 
kurioje po kabančiais stalakti
tais vėsumoje besivažinėjant du 
ginantis vasaros karštis trims 
ketvirčiams valandos visiškai 
pamirštamas.

Kiek vietinių gyventojų atsi
minimai siekia, jie girdėdavo 
keistus gąsdinančius garsus iš 
uolų kalnyno sklindant, todėl 
ta vieta buvo praminta “Spook 
Hole”. Gerald Mielke iš McGre
gor pradėjo tą vietą tyrinėti ir 
atrado uotuose sau kelią išsi- 
graužusią upę, kuri šiandien 
tūkstančius turistų sutraukia 
gamtos nuostabiu menu ir jėga 
pasigėrėti. Lankytojams pože
minė upė atidaryta 1953 m., ty
rinėjimai uoluose tęsiasi toliau 
ir upė didinama.

Antrosios kelionės dienos 
įspūdžiai

Gausybės jsalų, lyg žalių šie
no kupstą, pribarstytą Missi- 
ssipi upę ties McGregor, Iowa, 
pervažiavę, atsirandame veš
liuose Wisconsino valstybės 
plotuose. Rytiniu upės pa
krančių vingiuodamas kelias 
ištisoms valandoms patiekia 
nuostabaus pasigėrėjimą ver-

dvynuko — Minneapolio kas 
dieniu gyvenimu, vėl atsiduria
me gaivinančiuose laukuose pa
keliui link didžiulio Mille Lacs 
ežero. Šio ežero žavingumas 
ir žvejojimo sezonas per išti
sus metus sutraukia žvejus 

— mėgėjus iš daugelio kaimy
ninių bei tolimesnių valstybių. 
Gerai įrengtos poilsiui vietos 
po atviru dangumi žymiai pri
sideda prie malonaus kelionės 
paįvairinimo. Savo ežerų gau
sumu šios vietovės pralenkia 
net mūsų Ežerėnų kraštą. Ta
čiau lietuvio siela tik ten pil
ną nusiraminimą tegalės su
rasti.

kažkur kitur išvyko:
Burmonienė Ona, gim. 1918. Apie 

ją paskutinės žinios iš Stuttino 
1944 m.;

Bruderienė Mėta apie 50 m. amž. 
Paskutinės žinios iš Pomeranijos 
1943;

Blagnys Petras. Paskutinės ži
nios iš Anglijos 1945 m.;

Bartkus Pranas, s. Vinco, gim. 
1898;

Bodendorf Waldemar gim. 1928. 
11.29 Raseiniuose. Tarnavęs karo 
metu vokiečių tankų dalinyje įr 
paskutinės iš jo žinios gautos 1945 
m. iš Danzigo;

Bodendorf Alaksander, gimęs 
1885.2.26 Raseiniuose, malūninin
kas, gyvenęs Masiausiškėse prie 
Raseinių, 1945 m. sovietų kareivių 
prie Koesslin suimtas ir kažkur iš
gabentas;

Čižauskas Juozas, gim. 1920 m., 
s. Petro. Paskutinės žinios iš Va
karu Vokietijos;

Dibulskig Kazys. Dibulskytė-Ga- 
bals Domicėlė ir Dibulskytė-Žem- 
galis Ona. Paskutine gyvenamoji 
vieta: Estomba, Argentina;

Dauniackas Vladas ir žmona O- 
na Paskutinis adresas Belgija, E- 
toile, Hainaut 1950 m.;

Droš Hermann, žmona Petronė
lė ir vaikai: Inge, Elizabeth, Her
mann ir Hans. Paskutinės žinios 
1955 m. iš Wuelburg a.d. Lahn, 
Vokietija;

Daugirdas Juozas, žmona Fran- 
ciška ir vaikai Jonas ir Vytautas, 
visi ii Vilkaviškio;

Eigelis Vytautas, gim. 1905 m. 
ir sūnus Ignas, gim. 1928.8.10, gy
venę Diepbolz ir Bensheim - Auęr- 
bach stovyklose Vokietijoje. Tu
rima žinių, kad yra išemigravę į 
JAV;

Giniotas Antanas, a. Adomo, g. 
1902 žmona Rosalija;

Gansiniauskas Česlovas, gimęs 
1928 m. Ukmergėje;

Gutkov Vasilij, gim. 1920.3.20 
Tauragėje;

Grigalavičius Pranas, s. Simo
no, gim. 1912-1913 m. 1930/31 ii-
enrigravęa į Brsniflją;

Jodaičio Justino (kunigo), grį
žusio iš Skiiro, pajieškomi ginai-

CHICAGOJE
Didžiausias jieškojimas

Didžiausias Chicagos istorijo
je jieškojimas vykdomas be- 
jieškant nusikaltėlių nužudžiu
sių 15 m. mergaitę Andersen.
Jieško 515 policininkų mokinių,
42 instruktoriai ir 100 polici
ninkų. Policija vis dar nieko 
negali surasti, ir visus įtaria
muosius paleido. Gyventojai 
prašomi suteikti informacijų.
Mergaitės motina sakosi sten- 
gtasi užmiršti nuBik&ltšl}, kaip
moko Bažnyčia. Apie aavo dūk- | bepuEi tai, «£
terį motina sako, kad ji buvo 
duktė, kuria motina galėjo di
džiuotis. Penktadienį mergaitė 
buvo palaidota.

190” m. Šiauliuose;
Kasputis Juozas, s. Antano, g.

1911 m. 1944 m. išvežtas į Vokie
tiją; ■

Kiedaitis Juozas, gim. 1902 m.;
Kuras Antanas, gim. 1919 ir Au

gustas, gim. 1926 m., s* Antano. 
1949 m. gyveno Anglijoje;

Kieras Juozas, s. Motiejaus. Pa
skutinės žinios iš Švedijos 1948;

Leščinskas Juozas, gim. 1903 
m. Daugučiuoae prie Kėdainių, paš
to tarnautojas Varėnoje;

Liubomirskaitė Jadvyga arba 
Hecht Hedwig, gim. 1919 m.;

Lange Karolis, gim. 1916.10.11. 
1946 m. iš Hansu stovyklos per
vežtas j Marburgą;

Lingienė - Sekutaitė Apolonija, 
apie 55-60 m. amž. Jos vyras iš Lie 
tuvos sūnui rašęs, kad ji randasi 
Vakarų Vokietijoje;

Meškerevičius Juosas, s. Stasio;
Meinoraitė Elvyra, d. Jono, gy

venusi Berlyne:
Mačiokan Mykolas;
Mąrgevičius Justas, gim. 1925.3.3 

arba 1925.5.6 Virbalyje. Manoma, 
kad 1950 m. išemigravo į JAV;

Modzeliauskas Stasys, g. 1914;
Mickevičius Pranas, gim. 1914 

metais;
Dr. Minginas Zenonas, 56-58 m. 

amž.; .. .' . - '
Martinkus Zigmas, gim. 1910 

Skaudvilėje. Manoma, kad y** iš
emigravęs į Australiją;

Martinkaitytės Gražina ir Te
resė, 1945 m. gyvenusios Vokieti
jos Rytų zonoje, Gross Ansdorf;

Naujokas Jonas, gim. Norkiškės 
dvare. Manoma, dabar yrą JAV; I

Pankranz Agnės, gim. 1927 8a-1 
prbnskaja obl. (merg. pav. Hein
richo vna) ;

Panuškis Kazys, gim. 1922 Kau-į 
ne. 1943 m., kaip politinis kalinys, j 
deportuotas į Estiją;

Preikšaitis Juozas, gim. Taura
gėje. Tėvas Martynas;

Paulauskienė - Miltakytė Vikto
rija, gim. 1907 Punske;

Parulis Petras, ą Juoso ir Onos, 
gim. 1898.VI.7 Kalvarijoje, pas
kutinė gyv. vieta Panevėžys. Ma
noma yra išemigravęs į JAV.

Pautenis Juozas, po pirmojo Pa
saulinio karo 1919 įš Anglijos, kaž 
kur išemigravęs;

Pučinsaa Kazys; -t ■
Ripskis Vytautas, 1944 m. gy

venęs Neu Stetin;
Rudavičius Stasys, gim. 1896, s. 

Valerijono ir Jadvygos, gyvenęs 
Kaune;

Rainis Bronius, s. Juozo, gyve
nęs Vilkaviškyje. Manoma, kaa yra 
išemigravęs į Australiją;

Savickaitė Elena, gim. 1911.7.- 
14 Petrograde.

Staškevičius Jonas, 1944 gyVe- 
nę« Bamberge;

Stonys Pranas, gim. 1926 m., 
gyvenęs Šiauliuose, 1942-45, lofe- 
ravęs prie Stralo;

Savickas Romualdas, s. Aleksan
dro, gina. 1924.7.25, paskutinė* ži
nios 1946 iš Itzehoe, Vokietijoj®;

Syraotovitsek Ohristiąa - Hsįep- 

ųiewitach, gyvenusi Kariškių dva
re, netoli Šiaulių; ,

Stungurys Antanas ir žmona Ci
ną;

Svetikaitė Bronė, d. Česlovo, 24 
m. amžiaus;

Sadžius Remigius, gim. 1933.1.- 
24 Kaune;

Sungails Juozas, s. Kazio, gim. 
1907 Lopafčiuose;

Saoevičienė Liucija, gim. 1905 
metais; ' x .......

Strimaitis Jonas, gim. 1924.T.14 
Putinų kaime. Dirbo Belgijoje sag- 
liu kasyklose: * % / ~

Sirgedas Povilas ir Veronika, g. 
1911.8.2, paskutinė gyvenamoji vie 
ta Bamberg, Vokietija;

Varnauskas Vaclovas, gim. 1923 
m., paskutinės žinios iš Anglijos;

Vilimas Aleksas, s. Kosto, gim. 
1914, Kuršėnų valsčiuje;

Vaičiūnienė - Belazaraitė Anas
tazija, g. 1918 m., d. Prano ir O- 
nos, 1944 m. buvo ligoninėje Ros- 
toke, Vakietijoje, o 1947 m. rašė 
motinai laišką iš Italijos;

Valdžionė - Starkutė Janina, g. 
1915-1920 m. Gedminaičiuose;

Volodkaitė - Vaičiulienė Jadvy- 
ga, gim. 1916.4.24 Velyki - Luky, 
Kurijoje, manoma kad 1949 m. iš
emigravo į Australiją;

Žukauskas Antanas.

t
URŠULA SAULINSKAS 

(Matejošlntė)
Gyveno 623 8 3. Mųnitor Avė.

Mlr5 rugp. 29 d., 1957, 2:58 
vai. ryto, sulaukus puses amž 
Gimė Iiietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr., Kupiškio parap., 
Gapsų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 dukterys: Sesuo M. Vi- 
ventia, šv. Kazimiero vienuo
lyne, ir Berniee Pozulp, 2 sū
nūs: Stephen ir Albert, 2 se
serys: Anna Bagdon ir Mary 
Žagaris, marčios, žentas, anū
kai ir kiti giminės.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai ir šv. Kazimiero 
Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. Western 
Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., rug
pjūčio 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j senųjų 
švenč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, se
serys k- kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehill fi- 
2345.

Didysis savaitgalis
Didžiojo savaitgalio judėji

mas prasidėjo vakar. Vaduoda- 
miesi praeities daviniais Chica
gos Motor klubo vadovybė tei
gia, kad per šį 3 ir pusės die
nos savaitgalį Chicagoje žus 2 
žmonės, keturi Cook apskrityje, 
21 Illinois valstybėje ir 12 hi-

flmer. Liet. B-nės New Haven'o Apylinkės Valdybos 
vicepirmininkui

A. f A.

VLADUI NORKŪNUI mirus,
jo šeimai ir giminėms reiškia gilią užuojautą

ALB Ntw Haven’o Apyl. Valdyba ir bendruomenė

COMPLETE 
FORMICA KITCHER
PILNAI ĮRENGIAME

FORMICA VIRTUVES
$1,395 su įrengimu

ŽEMAS ĮMOKEJIMAS

MARSH KITCHEN
DIVISION HOUGH MFG. CO

6242 W. 26th St.
GUnderson 4-3112, Berwyn, Iii.

BMelbUto 'UKAUljit apMiuujau. 
les Us yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o UieUnunų 
(raino vro prieinama visiem- 
oooooooooooooooooooooooooo

A. A.

BRONISLAVA RIMKIEWICZ 
Pagal tėvus Juiewicz

Gyveno 4639 S. Honore St.
Mirė rugp. 29 d.. 1957, 1:1.) 

vai. popiet, sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Ariogalos parap., Viliošių vien
kiemio.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs: Walter ir Michael ir 
jų šeimos, 2 seserys: Josephine 
Talmont ir Ona Stulginskiena. 
gyv. Waterbury, Conn., ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir. 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Zudyckio 
koplyčioje,- 1646 W. 46th St.

Laidotuvės jvyks antradieni, 
rugsėjo 3 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs ir kiti giminės

Laidotuvių direktorius Z. Zu- 
dyckis. Tel. YArds 7-0781.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JOHAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas k* Domas 
Velička. '

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jia yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

* >
Skaitykite ir platinkite dienraštį - Draii^”.

Bergstras.se
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, rugpjūčio 31, 1957

X Motinos Immacul&tON ir 
Conceptog- 50 metų vienuolinio 
gyvenimo sukaktuvės vakar bu
vo labai iškilmingai atšvęstos 
vysk. V. Brizgio mišiomis. Ne
eilini šia proga pamokslą pasa
kė prel. L. Mendelis. Šios su
kaktuvės yra ypač pažymėtinos 
dėl to, kad seselės Immaculata 
ir Concepta yra dvi iš trijų pir
mųjų kazimieriečių. Visos kon
gregacijos auksinio jubilėjaus 
mišios įvyksta šiandien, kurias 
laiko Jo Eminencija kard. S. 
Stritch.

X Žurnalo “Musical Leader”
š. m. rugpjūčio mėnesio nr. (8) 
viršelis yra papuoštas žinomos 
mūsų muzikės Alice Stephens 
dideliu atvaizdu, užėmusiu visą 
viršelio puslapį. Taip pat žur
nale randame ilgesnę informa
ciją apie A. Stephens veiklą ir 
trumpą žinutę apie žymiojo mū
sų kompozitoriaus Vlado Jaku- 
bėno pakvietimą į De Paul uni
versitetą dėstyti muziką nuo 
š. m. rudens.

KVIEČIAME DALYVAUTI MŪSŲ 
IŠVAŽIAVIME

Lietuviška visuomenė gausiai
ir nuoširdžiai lankė dienraščio 
“Draugo” metinius išvažiavi
mus per praėjusius 25 metus. 
Per pastaruosius 7 ar 8 metus 
tie metiniai Darbo dienos išva
žiavimai buvo tiesiog milžiniški, 
nes naujieji ateiviai labai gau
siai lankė. Administracija yra 
ir visad bus dėkinga lietuviš
kai visuomenei už tokią nuošir
džią paramą.

Štai ateinantį pirmadienį, rug 
sėjo 2 d., įvyksta kitas dienraš
čio “Draugo” metinis išvažiavi
mas Oaks (Slovak) Grove, prie 
11900-tos ir Archer kelio, Le
mont, III. Dienraščio “Draugo” 
administracija ir vadovybė nuo
širdžiai kviečia plačiąją visuo
menę atsilankyti į šį metinį iš
važiavimą ateinantį pirmadienį. 
Pelnas, kuris bus gautas iš šio 
parengimo, ypatingai šiais me
tais yra labai reikalingas, nes 
naujojo pastato išlaidos yra ne
paprastai didelės ir reik tikėtis, 
kad josios ir bus tokios per ke
lis metus, kol įvykdysime pilną 
persitvarkymą naujose patalpo
se. Todėl “Draugo” administra
cija ypatingai nuoširdžiai kvie
čia visus gausiai ir dosniai rem
ti šį išvažiavimą.

“Draugo” Radijo valanda
Išvažiavimo metu nebus for

malios programos, bet per visą 
laiką veiks “Radijo valanda” 
kuri'bus girdima per garsiąkal-

z

X Marija ir Antanas Čepo
nis!, kurie turi savo gražią re
zidenciją 5623 So. Paulina St., 
porą savaičių atostogavo Holly- 
wood, Floridoje, ir ten nusi
pirko vieną iš gražiausių rezi
dencijų Floridoje. Kun. A. Če
ponis, vikaraująs Our Saviour 
parapijoje, 462 E. State St., 
Jacksonville, yra Ceponiųv sū
nus. Ceponiai yra šv. Kryžiaus 
ilgamečiai parapiečiai.

X Dr. A. Milašis baigė inter- 
no praktiką Southtown ligoni
nėje. ’ * .

X Dainininkė J.. Francis ne
seniai grįžo iš Vakarų Europos. 
Chicagoje ji lankėsi pas tėvus, 
o vėliau išvyko New Yorkan.

X Prel. Jurgis Paškauskas, 
Švč. Panelės Gimimo parapijos 
klebonas, savo į prelatus pakė
limo proga LRK Federacijai 
paaukojo $100. Federacija už 
auką prelatui nuoširdžiai dėko
ja.

X Prof. V. Tumėnienė, užbai
gusi 2 mėn. gydytojo darbą 
mergaičių stovykloje Wiscon- 
sine, sugrįžo ir apsigyveno Chi
cagoje pas Žilius, 7052 Maple- 
wood Ave., Chicago 29, UI., tel. 
WA 5-3763..

X Stud. Irena Valaitytė, va
saros atostogų metu dirbusi 
“Drauge” atidarytame pašto 
skyriuje, dabar išvyko į Stu
dentų Ateitininkų stovyklą. Po 
to vėl tęs toliau studijas Xavier 
College, Chicagoje.

X Studentų Ateitininkų Są
junga, Akademinis Skautų Są
jūdis ir Lietuvių Studentų San
tara rugsėjo 2 d. ALRKF sto
vyklavietėje Manchester, Mich., 
rengia Akademinio Jaunimo Su 
siartinimo dieną. Šios šventės 
iniciatorius — SAS.

bius; tai valandai vadovaus trys 
humoristai: Vladas Būtėnas,
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliū
nas. Jų kalbose bus nemažai 
humoro, įdomių pranešimų bei 
patriotinių posakių.

Šiais metais pirmą sykį bus 
prašoma auka už pastatymą au 
tomobilių, bet už tas aukas au
tomobilistai turės progą laimė
ti $100.00 vertės dovanų. ,

Užkandžių pristatytoja bus 
Ona Viržintienė, Ann’s Restau
rant savininkė; be kitų gardu
mynų, šiais metais bus rūgštaus 
pieno, kurio kitais metais ne
buvo. Bronius Jonušas vado
vaus šokiams ir jaunieji galės 
šokti keturias valandas.
, Šiais metais taip pat pirmą 
sykį pasirodys S. Metriks, Farm 
Foods savininkas, su dideliu sū
rių pasirinkimu, o sūrį bus ga
lima nugurkšniuoti su bufeto 
patiekalais, kuriuos pristatys 
Don Varnas legionieriai.

Vienu žodžiu, lietuviškai vi
suomenei reik atsilankyti į šio 
ateinančio pirmadienio išvažia
vimą, nes tokiu būdu galima gra 
žiai paremti dienraštį “Drau
gą”, atnaujinti senas bičiulys
tes ir praleisti paskutinę vasa
ros laisvą dieną atvirame ore.

Tai iki pasimatymo dienraš
čio “Draugo” metiniame išva
žiavime Oaks (Slovak) Grove, 
Lemont, III., ateinantį pirmadie
nį, Darbo dieną.

X Jokimas Jakimavičius, gy
venąs Kankakee, III., šiais me
tais jau yra pergyvenęs dvi ne-

X Juozapas ir Antanina 
Aukštaičiai šiandien švenčia 
auksinį vedybų jubilėjų. Pradc-

laimes. Jis kovo mėnesį nukri- da pamaldomis Gimimo parap. 
tęs labai susižeidė savo kairiąją bažnyčioj, baigia banketu South
koją — nusilaužė kulną. Buvo 
ligoninėj, vaikščiojo su kriu
kiais, bet dar gerai ir dabar So 
negali vaikščioti. Kita jo nelai
mė'7— tai nuostoliai, kuriuos 
padarė vanduo jo namuose. Ža
los buvo padaryta už 2,000 do
lerių. Linkime mūsų dienraščio 
mielam skaitytojui J. Jakima
vičiui laimingai išbristi iš jį už
plūdusių nelaimių.

X Malvina Medeišienė, An
gelą Kilmitz ir Chas Jankist,
Tuck Bointing kontraktorius, 
paaukojo po $25 plytai, kuri 
•bus įmūryta į Labdarių prie
glaudos priestatą; jie taipgi 
dalyvaus bankete, kuris įvyks 
spalio (Oct.) 20 d. Hilton vieš
butyje. Prisidėkime ir mes prie 
to švento labdaringo darbo, ku
ris yra toks reikalingas; juk 
nė vienas nežinome ateities; 
gal ir mums teks ten gyventi. 
Prisidėkime prie tos naujos 
statybos nors po vieną plytą 
ir tuo būdu ten įrašydami savo 
vardą.

X Sofija Barčus radijo pro
gramoje ryšium su įvykstan
čiais tugsėjo 8 d. Šiluvos atlai
dais, kurie bus švenčiami visose 
lietuvių katalikų bažnyčiose 
Amerikoje, pirmadienį, rugsėjo 
2 d., 7 vai. vakare bus pasako
jama toliau apie nepaprastus 
Šiluvos įvykius, šiais pasakoji
mais apie Šiluvą klausytojai ro
do nepaprastai didelį susidomė
jimą. Apie minimuosius įvykius 
pasakoja gražiakalbis Vyt&u-

Shore Country klube. Jie gyve
na nuosavoj rezidencijoj — 7157 

California ave.

X Amerikos Lietuvių Ben-
druomenės Tarybos suvažiavi
mas prasideda šį šeštadienį 
Morrison viešbutyje 79 W. Ma
dison St., bet ne Harrison vieš
buty, kaip buvo rašyta kvieti^ 
muose.

X Beniui Anuprol-Pranui,
Kajetono sūnui, yra laiškas 
nuo jo dukters. Rašoma, kad 
jis iš Lietuvos yra išvykęs 1910 
m. ir Amerikoje gyvenęs kartu 
su savo seserim šiuo * adresu: 
John Peleskis, 2929 — 13 St.. 
Kenosha, Wis. Dabar turimo
mis žiniomis, jis esąs senelių 
prieglaudoje. Kas jį pažįsta ir 
žino adresą, prašomas pranešti 
“Draugui”, kad galėtume jam 
tą laišką persiųsti.

X Algirdas Budreckas jau
grįžo iš atostogų, kurias su 
žmona praleido Floridoje, ir vėl 
pradėjo nekilnojamojo turto 
pirkimo-pardavimo darbą savo 
įstaigoje, esančioje 4081 Archer 
Ave. Grįžo nudegęs saulėje, su
stiprėjęs, įgavęs naujų jėgų ir 
vėl pasiryžęs maloniai patar
nauti savo tautiečiams.

X Kun. Antanas Rubšys, iki
šiol profesoriavęs San Diego 
Kunigų seminarijoje, šiomis die
nomis išvyksta į Romą tolimes
nėms studijoms. Vykdamas ap
silankė ir “Draugo” patalpose.

X Eligija ir Teresė Šuopytės.
gyvenančios Chicagoje, džiau
giasi neseniai gavusios siuntinį 
iš Lietuvos nuo savo tetų; siun
tinys yra gintaro ir rankų dar
bo audiniai.

X Kun. L Vichuras, naujasis 
parapijos klebonąs, yra pager
biamas sutikimo vakariene šv. 
Pranciškaus pąrapijoj, Indiana 
Harbor, Ind., sekmadienį, rug
sėjo 1 d. 6 vai. vakaro.

Du šimtai pranešimų
Chicago Tribūne paskyrė 50,- 

000 dolerių premiją tam, kas 
padės išaiškinti mergaitės žu
dikus. Ligi to laiko atsiliepė jau 
200 asmenų, kurių pranešimai 
perduoti policijai.

KAS KĄ IR KUR
— Chicago jūrų skautų tėvų ži

niai pranešame, jog Jub. Jūrų Skau 
tų stovyklą uždaroma rugpjūčio 
mėn. 31 d. Stovyklautojų daiktus 

| galima atsiimti nuo rugpjūčio 31 
• d. 8 v.v. Jūrų skautų būkle, 5715 
So. Richmond Ave.

PADĖKA
Visiems mus sveikinusiems te

legramomis, laiškais ar žoflžiu, 
visiems įteikusiems mums dovanas 
mūsų 50 metų vedybinių sukak
tuvių minėjimo proga ir visiems 
šiame minėjime dalyvavusiems šiuo

reiškiame gilią padėką.
Čiurlionio Ansambliui ir jo ger

biamam vadui Alfonsui Mikulskiui 
už įteiktą mums to minėjimo pro
ga gražų adresą, už gausias gėles 

1 ir tartą gražų pasveikinimą ir ao- 
| listei Juzei Kristolaitytei — Dau- 
1 gebenei už labai gražų giedojimą

to minėjimo proga pamaldų metu 
bažnyčioje tariame nuoširdią pa
dėką

Juzė ir Steponas Na*vyčiui

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą” duokite

PUIKUS UŽMIESČIO GYVENIMAS tik 10 minučių atstumu nuo mi
lijoninio miesto. Tai kiekvienos šeimos svajonė, šitą svajonę Jūs galite 
įgyvendinti už nebrangią kainą. Pamatykite ultramodernius namus, sta
tytus lietuvio kontraktoriaus Valerijono Šimkaus, gražioje Willuw 
Springs Heights apylinkėje, ant gražios kalvos, prie didžiulio ąžuolyno. 
Ten Jūsų lauktų liuksusinis priemiesčio gyvenimas, puikūs sodai ir gėly
nai. o taip pat patogus susisiekimas, apsipirkimas, mokyklos ir bažny
čios. Namai pastatyti įvairių stilių forma pradedant “California ranch” 
ir baigiant pačiu moderniausiu “split level”. Brangus akmuo ir dekora
tyvios plytos namus ypatingai puošia. Kiekvienas namas turi po penkis 
ar net septynis didelius “pieture window”, septynis arba aštuonis ypa
tingai didelius kambarius ir barus bei poilsiui ir žaidimams patalpas rū
siuose. Trys arba keturi miegamieji. Po dvi spalvotas plytelių maudynes. 
2 mašinų apšildomi garažai. Pirmos rūšies ąžuolo medžio darbai. 50 X175 
sklypai. Dauguma namų turi prancūziškus arba New Orleans’o stiliaus 
balkonus, papuoštus geležiniais ornamentais. Kodėl nepavažiuoti ir ne
pamatyti? Šį sekmadienį du pavyzdiniai namai bus atdari apžiūrėjimui. 
Vykite Archer Ave. į pietus į Willow Springs, tada ties numeriu 8350 
pasukite kairėn į Nolton Ave. ir pavažiavę tris blokus rasite Mount 
Forest Estate projektą.

VALERIJONAS ŠIMKUS
GENERAL CONTRACTOR

515 Nolton Ave., WiUow Springs, DI. Telefonas: TErminal 9-5531

DRAUGO
i >

Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Kviečiame visus į didelį rudeninį

LABDARIŲ

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

šį sekmadienj,

LABDARIŲ ŪKYJE - HOLY FAMILY VILLA,
123 gatvė — trys mylios į vakaru* 

nuo La Grange Road.

X Lietuvių Prekybos namuo
se — Furniture Center naujas 
prekiavimo laikas: pirmadie
niais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
9:30 vai. vak. Kitomis dieno
mis 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Sekmadieniais uždaryta.

X Sknaa Velbasis praneša, 
kad baleto pamokos prasidės 
rugsėjo 4 d. 5—6 ir 6—7 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted. Marųuette 
parke prasidės rugsėjo 5 i 5 v. 
vak., 2548 W. 69 St. Priimami 
nauji mokiniai berniukai ir 
mergaitės. Teirautis pas S. 
Velbasį tel. GR 6-6747.

X Mėlynosios naktys, romą 
nas, einąs “Drauge”, susilaukia 
iš skaitytojų gražių įvertinimų. 
Ta proga įspėjame skaitytojus 
kad romanas atskira knyga ne
bus išleistas. ' y

tas Kasniūnas.
X Raimondai Kliore (Kliory- 

tei) yra laiškas iš Šveicarijos, 
atsiųstas ądresu °/o Knights of 
Lithuania Hali. Atsiimti “Drau
ge”.

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

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 netrukus bus pradėta.

OPERAI REIKIA MOTERŲ fįl A.L.R.K. LABDARIŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Statomai “Fausto” operai rei
kia moterų balsų. Nemaža mote
rų, kurios praeitą trečiadieni su
spėjo prieš lietu atvykti, jau už
siregistravo, tačiau kitoms didelis 
lipaus tai sutrukdė padaryti-

Todėl maloniai prašome visas 
moteris ir mergaites, galinčias 
daiminM ope^s cbnre, afvvkti ši 
trečiadien. RUGSĖJO 4 D., nuo 
7:80 lld 0:80 vai. vakare. J Don 
Varno posto patalpas, 6816 South 
W este m Ave. registracijai. Norin
čios gauti daugiau informacijų, pra 
šomo« paskambinti telefonais FR 
6-07R7 arba RE 7-0235 ir operos 
rengijai suteiks reikalingas infor
macijas.

Oner® bus statoma Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choro sekančiais me
tais Chicagoje.

. 3ŠDML

KAS'TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONj I

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba CMcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniai* 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

/

; /

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

11900 Archer Ave., Lemont, III.
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 

tas būna pat* didžiausias iž visų Chicagos apylinkė piknikų.
DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 

lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.
Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 

erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.
' Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie

bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.
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.

Mokesti nuo kiekvieno automobilio $1.00, automobilių 
biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.

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.

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

dos parapijos bažnyčios;
ll;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;
1 l;3u ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

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

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

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

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI


