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PAVERGTOS EUROPOS TAUTOS GINA VENGRUS
Kad pavojus neužpiltų to,

kas žmogui brangiausia
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Šios tarptautinės organizacijos 
antikomunistinis blokas mintimis ir per savo oficialius atstovus 
jungėsi su Didžiuoju New Yorku praėjusį šeštadienį, kai, daugiau 
kaip 50,000 tikinčiųjų dalyvaujant, Yankee stadione New Yorko 
arkivyskupas kardinolas Francis Spellman celebravo pontifikali- 
nes mišias. Ta mišių auka buvo skirta jo dvidešimt penkerių metų 
vyskupystės sukakčiai.

New Yorko spauda skelbė, kad 
iškilmėse dalyvavo šimtas aštuo
ni katalikų bažnyčios hierarchi
jos nariai, didžiausias skaičius, 
bet kada dalyvavęs New Yorke 
liturginėse apeigose. Kartu su 
pačiu kard. Spellmanu iš viso 
buvo penki kardinolai (jų tarpe 
ir Chicagos kardinolas Stritch), 
aštuoniolika arkivyskupų, aštuo
niasdešimt trys vyskupai ir du 
abatai. .

Populiarus dignitorius

Sukaktuvininkas kardinolas 
Spellman, kuris 1932 m. Romoje 
buvo įšventintas vyskupu tuo 
metu buvusio Vatikano valsty
bės sekretoriaus Pacelli, dabar
tinio popiežiaus Pijaus XII, ir 
kuris nuo 1939 m. vadovauja 
New Yorko arkivykupijai, yra 
populiarus ne tik tarp savo pa
valdinių. Jį gerbia New Yorkas 
ir visa Amerika, didžios pagar
bos ir admiravimo jis yra nusi
pelnęs ir tarptautiniuose sluogs
niuose.

Jei jo veiklumas ir energija iš
kėlė jį jo arkivyskupijoje ,tai jo 
antikomunistinis nusistatymas ir 
veikla surado jam draugų ir tal
kininkų ne tik katalikiškų, bet
ir kitų tikybų tautų tarpe.

, 'i
Komunistų priešas Nr. 1

Sovietai ir jų satelitų blokas 
žino kard. Spellmano įtaką ir 
reikšmę ir jį laiko savo priešu 
numeris 1. Kai praėjusiais me
tais JT generalinė asamblėja sa
vo maratoniniuose posėdžiuose 
jieškojo pagalbos kraujuje pa
plūdusiai vengrų tautai, sovieti
nis blokas, nenorėdamas sutikti 
su faktu, jog tai buvo visuotinis 
ir spontaniškas vengrų tautos su 
kilimas prieš komunizmą, už su
kilimą kaltino „Vakarų imperia
listus“. Tų „kaltininkų“ tarpe so 
vietai minėjo ir kard. Spellmaną.

Ukrainos atstovas, gindamas 
Sovietų Sąjungą, tvirtino, jog 
kard. Spellmanas davęs trisde
šimt tūkstančių dol. Vengrijos 
kardinolui Mindszenty, kad šis 
finansuotų sukilimą. Kaip „im
perialistiniai Vakarų atstovai“, 
taip ir kard. Spellman tada juo
kėsi iš tokių sovietinio bloko kal
bų.
Jei būtų galima pirkti laisvę...

Kardinolas Spellman ryšium 
su tuo spaudos atstovams buvd 
pareiškęs, kad šitokius kaltini
mus gali mesti tik Belzebubo pa
sekėjai. Bet vėliau kardinolas pa 
reiškė: „Jeigu už trisdešimt tūks 
tančių dolerių galima būtų nu
pirkti demokratiją su visomis 
jos laisvėmis bctkurioje sovietų 
dominuojamoje, šalyje, tai šitai 
būtų pats geriausias pirkimas 
nuo tų laikų, kai iš indėnų buvo 
nupirktas Manhattanas“. (Sako
ma, kad ta vieta, kur dabar stovi 
New Yorkas, olandų iš indėnų bu 
vęs nupirktas už 25 dol. vertės 
žibučius S. N.).

Toliau kardinolas nurodė, kad 
katalikai ir kiti gailestingi ame
rikiečiai aukoja ne tik per savo 
vyriausybę, bet ir per privačias 
organizacijas, norėdami padėti 
varge ir nelaimėje atsidūrusiems 
žmonėms visame pasaulyje. Ir

tos aukos skiriamos maistui, dra 
bužiams ir vaistams. „Mums bū
tų lengviau dirbti, jei tie žmonės 
(už geležinės uždangos. S. N.) 
nebūtų kankinami ir laikomi 
priespaudoje“, kardinolas pareiš 
kė.

Kovoje prieš komunizmą

Prieš komunizmą kovodamas 
Amerikoje ir užsieniuose, kard. 
Spallman (kaip neseniai viena
me New Yorko laikraštyje rašė 
populiarus žurnalistas Bob Con- 
sidine — pats katalikas ir kartu 
su kard. Spellmanu Maltos ordi
no riteris) dar labiau praplėtė 
Popiežiaus pasauliui paskelbtą 
ateistinio komunizmą pasmerki
mą.

Kard. Spellman užsieniuose gy 
nė senatorių MeCarthy, aiškin
damas ,kad „pikti šauksmai ir 
protestai prieš „MacCarthizmą“ 
nepakeis amerikiečių troškimo 
atskleisti komunistinį pogrindį,... 
o Kongreso tyrinėjimai ųėra jor 
kie rezultatai kvailų teisinių už
gaidų“. Kardinolas tvirtino, kad 
dėl kongresinių investigacijų dar 
joks amerikietis, nesusitepęs ko
munizmu. neprarado gero vardo.

O pačioje Amerikoje kard. 
Spallman nuolatos pabrėžia, kad 
jeigu Amerika nori išlikti laisva 
ir demokratinė, reikia vieningai 
stoti sargybon, kad didėjantis 
komunistinių išdavikų ir jų pa
sekėjų pavojus neužpiltų to, kas 
žmogui brangiausia. Krusadai 
prieš komunizmą jis kviečia ir 
kitų religijų žmones, aiškinda
mas, jog ta kova nesanti katali
kų monopolis, o reikalas visų 
laisvę mylinčiųjų.

Shelby Tucker (kairėje), iš Pass Christian, Miss., vienas 
iš 41 amerikiečių jaunuolių, kurie keliauja komunistinėje Ki
nijoje be valstybės departamento pritarimo ir kuris buvo iš
varytas iš komunistinės Kinijos, kai atsisakė parodyti pas- 
portą kiniečiams pareigūnams, kalbasi su Jungtinių Ameri
kos Valstybių konsulu Edward Killhamu Maskvoje. Tucker 
vėliau susitiko su JAV ambasadoriumi Lhewelyn E. Thomp- 
sonu, kuris jam liepė vykti į Londoną ir ten pranešti ambasa 
dai apie savo atvykimą. (INS)

Ką atneš rugsėjo 15 d. 
Vakarų Vokietijai?

Rugsėjo 15 d., šį sekmadienį Vak. Vokietijoje vyksta rinki
mai, nuo kurių priklausys ar krikščionys demokratai išlaikys 
savo absoliutinę daugumą, ar ją praras ir dėl to valdžios sudarymą 
turės atiduoti socialistams. >

Kaip buvo iki šiol?

1953 m. rinkimuose krikščio
nys demokratai gavo 45.2 proc. 
balsų, tačiau atstovų parlamente 
jie pravedė vienu daugiau, negu 
jų turėjo visos keturios likusios 
partijos kartu. Šis vienas atsto
vas davė galimybę Adenaueriui 
sudaryti vyriausybę. Jis tačiau 
pasirinko koaliciją su dviem ki
tom ne socialistinėm grupėm. Ta 
čiau laikui bėgant, abi koalicinės 
grupės: tremtinių ir dešiniųjų, 
atskilo nuo Adenauerio koalici
jos.

Ką žada socialistai?

Socialistai į šiuos rinkimus 
eina visiškai ne savo principais, 
už kuriuos jie kovojo šimtą me
tų. Jie žada nenacionalizuoti pra 
monės, neįvesti valstybės kon
troliuojamo ūkio, neįvesti mais-

Jungtinių Tautų kariniai
. daliniai tyliai dirba

NEW YORKAS, rūgs. 11. — Relatyvi tyla ties Izraelio ir 
Egipto siena leidžia ten ramiai dirbti, bė jokios reklamos, Jungti
nių Tautų kariniams daliniams, viso 6,000 vyrų.

Daliniai stovi prie Gazos, Si- -tt ................. ... 1 ’ 1
najaus dykumoje ir Akabos įlan 
koje.

Jungtinių Tautų kariuomenėj 
esantis Indonezijos 600 vyrų da
linys krašto vadovybės atitrau
kiamas iš Egipto ir Izraelio pa
sienio, kadangi Indonezija mano, 
kad jis ten nereikalingas. Dali
nys vietovę palieka rytoj. Maj. 
gen. Burna, vyriausias Jungtinių 
Tautų armijos vadas, mano, kad 
dabartinių jėgų visai pakanka ir 
jie gali be naujų pastiprinimų to
liau tęsti sienų kontrolę.

Kitų tautų daliniai

Gazos vietovėje dabar yra da
nų - norvegų batalionas, ir po ba 
talioną iš Brazilijos, Indijos, Ko
lumbijos ir Suomijos. Vyrai sau
go visą demarkacijos liniją die
ną ir naktį iš stebėjimo postų.

Švedų dalinys stovi Sharm ei - 
Sheik apylinkėje, Sinajaus dyku 
moj stovi Jugoslavijos batalio
nas ir Kanados eskadrilės. Jung
tinių Tautų armijos aerodromas 
yra EI Arish vietovėje, kur stovi 
Kanados oro pajėgos. Kitos ka
nadiečių oro jėgos stovi netoli 
Neapolio.

Visi kiti pagalbiniai daliniai, 
įskaitant Norvegijos sanitarinę 
pagalbą, stovi prie Jungtinių 
Tautų armijos vyriausios būsti
nės Gazoj, be to Beirute, Leba- 
ne; Abu Suweir aerodrome Sina
juje, ir Port Saide.

Nauji planai

Iš buvusios patirties gen. sek
retorius Dag Hammarskjold siū
lo Jungtinių Tautų nariams, kad 
būtų sudaryti planai greitai mo
bilizacijai, kurios metu būtų ga
lima skubiai suorganizuoti rei
kiamas pajėgas. Kanada, JAV, 
Britanija yra vienos iš tų,- ku
rios nori, kad tokie Jungtinių 
Tautų karo daliniai būtų pasto
vūs.

Visa tai nelabai lengvai iš
sprendžiama, nes susiduriama su 
lėšų klausimu. Dabar tokios ar
mijos išlaikymas kainuoja maž
daug 25,000,000 dolerių metams. 
Besiartinančios Jungtinių Tautų 
12-tos sesijos vienas tikslų bus 
apsvarstyti Jungtinių Tautų ar
mijos finansavimą.

• Ispanijos vyriausybė leis 
veikti partijonį.

Pijus XII įspėja 
pasaulį

VATIKANAS, rūgs. 11. — Po
piežius Pijus XII šiandien išleido 
encikliką, kurioje įspėja pasaulį 
apie didelius pavojus, kurie gra
sina „krikščionių tikėjimui ir do
rai, jei galingi kino, radijo ir te
levizijos išradimai bus nukreipti 
blogiems tikslams“.

Popiežius Pijus XII ragina pra 
monę ir valstybę bendradarbiau
ti su Bažnyčia, kad pagelbėtų 
„šioms naujoms meno priemo
nėms duoti savo tikrą ir natūra
lų įnašą teisingam minties su
formavimui“.

žodžiu, Pijus XII ragina išva
lyti šiukšles iš kino teatrų, radi
jo ir televizijos programų.

to kortelių, neišeiti iš Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato). žodžiu jie žada tęsti to
liau vadinamąjį ekonominį ste
buklą, kurį Vakaru Vokietija 
yra padariusi per paskutinius 12 
metų, remdamosi laisvo šeimi
ninkavimo dėsniu.

Apskritai savo propagandoje 
Ollenhaueris, socialdemokratų 
vadas, stengiasi tiesti tiltus į 
tuos asmenis, kurie anksčiau bal 
savo už krikščionis demokratus, 
kad juos laimėtų.

Krikščionių demokratų taktika

Krikščionys demokratai savo 
propagandoje stengiasi perser
gėti rinkėjus, kad jie nerizikuotų 
prarasti savo gerą gyvenimą, 
balsuodami už socialistus. Taip 
pat kr. demokratai perspėja, kad 
socialdemokratai, atėję valdžion, 
iš Vak. Vokietijos padarys So
vietų Sąjungos satelitą.

Žvilgsnis iš šalies

Amerikietis laikraštininkas F. 
Kuh, stebėdamas priešrinkiminę 
kovą Vak. Vokietijoje atkreipia 
dėmesį į vieną jų savotiškumą. 
Paprastai visur rinkimuose pozi
cija teisinasi bei ginasi nuo prie
kaištų, kuriuos jiems daro opozi
cija. Vokietijoje kažkokiu keistu 
būdu yra visai priešingai: pozici
ja eina su kaltinimais, o opozici
ja ginasi.

Tačiau koki bus šių rinkimų 
rezultatai, parodys ateinantis 
sekmadienis. Galimybių yra vi
sokių. Gali krikščionys demokra
tai pralaimėti, bet gali jie net 
savo poziciją sustiprinti. Taip 
pat yra prileidžiama galimybė, 
kad kancleris Adenaueris gali 
būti neperrinktaa, kai susirinks 
naujas parlamentas.

Izraelis. susirūpino
TEL AVTV, Izraelis, rūgs. 11. 

— Izraelis susirūpino savo sau
gumu, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasiuntė ginklų Jor
danui.

Specialistai galvoja
LONDONAS, rūgs. 11. — Spe

cialistai aiškina, kad sovietai sa
vo raketą iššovę iš Vladivosto
ko, kur neseniai uždraudė pasi
rodyti užsieniniams laivams.

Jugoslavijos Tito 
žada palaikyti

Lenkiją
BELGRADAS, rūgs. 11. — Ju 

goslavijos diktatorius Tito pa
reiškė, kad jis palaikys Lenkiją 
jos pasienio ginče su Vakarų Vo
kietija.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
kalbėjo bankete, kurį jis suruošė 
lenkų delegacijai, vadovaujamai 
Gomulkos.

Potsdamo konferencijoje, po 
II Paeaul. karo, Vokietijos — 
Lenkijos pasienis buvo laikinai 
pravestas Oderio - Neissės upės 
linijoje, pavedant Lenkijai 40,- 
000 kv. mylių Vokietijos terito
rijos. Lenkai dabar teigia, ka i 
tai pastovus pasienis tarp Len
kijos ir Vak. Vokietijos, o vokie
čiai yra priešingos nuomonės.

Rasiniai ginčai
kenkia JAV prestižui
VVASHINGTONAS, rūgs. 11. 

— Valstybės sekretorius Dulles 
vakar pasakė, kad Little Rock, 
Ark., mokyklos integracijos ko
vos pažeidžia Jungtinių Ameri
kos Valstybių orumą užsienyje. 
Jis pareiškė spaudos konferenci
joje, jog nėra abejonės, kad ko
munistai panaudoja savo propa
gandos tikslams pietinių valsty
bių rasinius ginčus.

Pavergtų Europos Tautų
rezoliucija Vengrijos reikalu

NEW YORKAS, rūgs. 11. — Pavergtųjų Europos Tautų 
asamblėja buvo susirinkusi išvakarėse (rugsėjo 9 d.) Jungtinių 
Tautų specialios sesijos Vengrijos klausimu ir priėmė rezoliu
ciją.

Pavergtos Europos Tautos 
kreipiasi į Jungtinių Tautų ge
neralinę asamblėją ^r prašo:

1. Pripažinti, kad Sovietų Są
junga yra kalta agresija prieš 
Vengriją.

2. Konstatuoti faktą, jog, vie
šai priešindamasi Jungtinių Tau
tų autoritetui, Sovietų Sąjunga 
atsisakė įvykdyti Jungtinių Tau
tų generalinės asamblėjos rezo
liucijas, priimtas 1956 m. lapkri
čio 4 d., 1956 m. lapkričio 9 d. ir 
1956 m. gruodžio 12 d.

3. Pasiūlyti tindamas rekomen 
dacijas nariams kolektyviai veik 
ti prieš agresorių pagal Jungti
nių Tautų čarterio nuostatus ir 
rezoliuciją, priimtą 1950 metų 
lapkričio 3 d.

Prašo azilio
PARYŽIUS, rūgs. 11. — Ru

munijos mergaičių tinklinio ra
telio vadovė Adriana Honet, 26 
metų, paprašė Prancūzijos val
džią politinės tremtinės teisių 
(azilio).

Ji su mergaičių tinklinio rate
liu dalyvavo tarptautinio univer
siteto sportinėse rungtynėse.

Kadangi Sovietų Sąjungos jė
ga primestas ir palaikomas Ka
daro režimas neatstovauja Ven
grijos žmonių valios, todėl Pa
vergtųjų Europos Tautų asam
blėja siūlo Kadaro režimo atsto
vams nepripažinti jokių teisių ir 
privilegijų Jungtinėse Tautose.

Gavo stipendiją
NEW YORKAS, rūgs. 11. — 

Majoras Irving Peress buvo JAV 
armijoje dentistas. Jis atsisakė 
pareikšti, ar jis yra komunistas 
ar ne. Jo pakėlimą tarnyboje 
1954 m. aštriai kritikavo a. a. 
senatorius Joseph MeCarthy. 
Irving Peress praėjusią savaitę 
gavo New Yorko valstybinę sti
pendiją 1,000 dolerių studijom.

Lodge žodis
NEW YORKAS, rūgs. 11. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Jungtinėms Tau
toms Cabot Lodge pareiškė, jog 
JAV viską darys, kad Sovietų Są 
jungos kariuomenė būtų pašalin
ta iš Vengrijos ir kad dabartinės 
Vengrijos vyriausybės atstovas 
prie Jungtinių Tautų nebūtų pri
pažintas 12-toje JT generalinėje 
sesijoje.

Kabinetas susirinko
DAMASKAS, Sirija, rūgs. 11.

— Sirijos ministeriu nepapras
tas posėdis vakar buvo sušauk
tas, kai Sirijos spauda pareikala
vo visuotinės mobilizacijos prieš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
„agresiją“.

Ministeriu kabineto nariai, po
sėdžiavę penkias valandas, išėjo 
ramūs iš posėdžio. „Mes svars- 
tėm vidaus ir užsienio situaciją“,
— pareiškė premjeras Assali.

Naujausia raketa paleista į aug- 
žtj Fort Churchill’e, Kanadoje, 
Tarptautinių geofizinių metų pro
ga. Raketa pasiekė 193 mylių aug
šti. (INS)

■ n. - ...... L-.',. , .. 1

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pasirašė im igracijos į-sta 
tymą Ncvrpor't, R. I., kur jis atostogauja. Nauju imigracijos įsta
tymu sekančiais dvejais metais skuboto reikalo dėlei bus į IAV 
įsileista 60,000 svetimšalių.

— Jungtinis Amerikos Valstybės paskyrė daugiau kaip pusę 
biliono dolerių apginkluoti arabų valstybes, esančias kaimynystėje 
su Sirija, kuri krypsta į Maskvą.

— Sovietų Sąjungos komunistų vadas Chruščevas įsakė su
stiprinti partijos kontrolę Rusijos ginkluotose jėgose. Bus įsteig
tos specialios partijos celės raudonoje armijoje,- laivyne ir oro 
pajėgose.

— Sovietų >Są jungos užsienio reikalų ministeris Gromyko ap
kaltino Turkiją, kad ji telkia savo kariuomenę palei Sirijos pasienį. 
Turkija pranešė, kad ji šiuo metu atlieka karinius manevrus, kaip 
ir kiekvienais metais.

— JAV vakar atidėjo atominį bandymą Nevadoje, nes buvo 
smarkus vėjas.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JAV gydytojas Leroy E. 

Burney pareiškė Maniloje, Fili
pinuose, kad kiekvieną penktą 
amerikietį palies Azijos sloga šią 
žiemą.

• Prezidentas Eisenhoweris 
apgailestauja, kad Nashville, 
Ten., pradžios mokykla buvo iš
sprogdinta.

• John Kaspcr, rasinių nera
mumų kurstytojas, vakar areš
tuotas Nashvillėje, Ten.

• Valstybės sekretorius Dul
les pareiškė, jog jis netiki, kad 
JAV ginklai pasiųsti Jordanui ir 
kitoms arabų valstybėms būtų 
naudojami prieš Izraelį.

• Prancūzijos premjeras Mau- 
rice Bourges - Maunoury vakar 
sušaukė Paryžiuje „apskritojo 
stalo“ konferenciją. Į konferen
ciją pakvietė vyriausybės ir uni
jos vadus, verslininkų ir ūkinin
kų atstovus apsvarstyti atlygini
mų pakėlimo reikalavimus ir kai 
nų kėlimą.

• Vengrijoje dabar yra 68,000 
sovietų kareivių, neskaitant oro 
pajėgų vienetų.

• Saudi Arabijos karalius 
Saud, dabar atostogauja Vokieti
joje.

• Jordano karalius Husscinas 
išvyko atostogų į Ispaniją. Jor
danas panaikino spaudos cenzū
rą.

• Egipto prezidentas Nasseris 
įtikinęs Sirijos prezidentą Ku- 
vvatly neatsistatydinti iš prezi
dento pareigų, praneša patikimi 
šaltiniai.

KALENDORIUS
Rugsėjo 12 d.: Švč. Marijos 

Vardo šv.; lietuviški: Diemedis 
ir Mantminė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:08. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę, galimas lietus.
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EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIŲ STUDIJŲ DIENOS

Europos Lietuvių Fronto Bi
čiuliai rugpjūčio mėn. Schondor; 
fe, prie gražaus Ammero ežero 
(Bavarijoje) surengė ketvirtąją 
studijų savaitę. Studijų savaitė 
buvo paženklinta šūkiu — gy
nimas grėsmėje atsidūrusių tau
tos vertybių Studijų savaitėje 
dalyvavo Lietuvių Fronto bi
čiuliai iš V. Vokietijos, Anglijos, 
Šveicarijos, Italijos, Prancūzi
jos ir kitų Europos kraštų.

Ketvirtąją studijų savaitę pra 
dėjo dr. Jonas Grinius, pažymė
damas, jog šios studijų savaitės 
tikslas yra gilinti ir gaivinti lie
tuvių rezistencinę dvasią, kad 
svetimuose kraštuose išsaugo
tume tautines vertybes, kuriom 
graso pavojus.

Prof. dr. Zenonas Ivinskis sa
vo paskaitoje nušvietė Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystės

kariečio žmogaus iliuzijas ko
munizmo atžvilgiu. Pavojingiau- 
giausia esanti religinė iliuzija, 
nes siekiama krikštyti ne žmo
gų, bet sistemą. Prof. Macei
na plačiau sustojo ties vakarie
čio žmogaus klaida, manant, 
jog komunistinis ateizmas esąs 
ne metafizinis, bet politinis, to
dėl jį galima pakeisti, nekeičiant 
jo metafizinių pagrindų. Kalbė
tojas išsamiai atskleidė rusiško
jo ateizmo istorinius pagrindus 
ir nurodė, jog jis savo esme yra 
ne politinis, bet metafizinis. 
Prof. dr. A. Maceina baigė pa
skaitą įspėjimu, jog vakarietis 
žmogus silpsta. Reikia įsijung
ti į rezistencinę kovą ir religijos 
srityje.

Po visų paskaitų buvo gau
sios ir gyvos diskusijos

Vakarais skambėjo dainos, bu
laikus. Ilgus metus Vilnius ir ] vo ruošiamos humoro valandė-i
Maskva varžėsi dėl pirmenybės 
Rytų Europoje. Nuo 1480 m., 
kai Maskva išsivadavo iš to
torių jungo, Maskva įgavo pir- 
nybę. Maskva pradėjo veržtis 
į Vakarus, pirmoje eilėje į Pa
baltijo kraštus. Lietuvių ir ru
sų santykiai jau šimtmečius 
yra panašūs į šiandieninius lietu 
vių ir rusų santykius. Prof. Z. 
Ivinskio paskaita buvo doku
mentuota Vatikano archyvuose 
rastais naujausiais dokumen
tais.

Prof. dr. J. Griniaus paskai
ta nagrinėjo lietuvių pažiūras į 
lietuviškąją kultūrą. Kalbėtojas 
kėlė mintį, kad lietuviams labai 
būdingas yra asmeniškumas. Lie 
tuviai pirmoje eilėje vertina ne 
žmoniją, ne visuomeninius jun
ginius, bet asmepį. Žmoniškumą 
labai ryškiai yra pabrėžęs dr. 
Vydūnas.

V. Natkevičius skaitė paskai
tą apie lietuvių tremties bele
tristiką. Prelegentas palietė 
bent 20 autorių. Diskusijose dr. 
A. Maceina pabrėžė, jog mūsų 
tremties beletristika nepagauna 
dabarties žmogaus problemų. 
Mūsų tremties literatūros filo- 

, sofinis lėkštumas kliudo mūsų li 
teratūrai užsitikrinti pasiseki- 
savųjų ir svetimųjų tarpe. Mū
sų literatūros lygį menkina per
daug gausūs ir ryškūs pedago
giniai bruožai.

lės, suruoštas literatūros vaka
ras. Vakarų programoms vado
vavo kun. Br. Lubinas ir J. Me- 
dušauskas. Už staiga mirusio bi 
čiulio Br. Stočkaus sielą atlai
kytos gedulingos pamaldos. Ka
talikų bažnyčioje paskirta va
landėlė tėvynei
ir pamokslą pasakė kun. Br. Lu
binas. Studijų savaitė baigta 
bažnyčioje kun. D. Kenstavi- 
čiaus šv. mišiomis ir pamokslu, 
o salėje prof. dr. A. Maceinos 
ir prof. dr. Z. Ivinskio kalbomis. 
Kalbėtojai išreiškė viltį, jog ko
munizmas buržuazėja, dėl to jis 
sugrius, bet buržuazėjimo pavo
jus su tomis pačiomis pasekmė
mis grasina ir mums. Turime ko 
voti ne tik prieš politinį ateiz
mą, bet ir prieš metafizinį ateiz
mą. Turime kovoti ne tik už 
žmogų, bet ir už žmogų krikš
čionį.

Per Amerikos Balsą Lietuvai 
pasiųstas sveikinimas.

Studijų savaitės metu įvyko 
ir Europos Lietuvių Fronto Bi
čiulių metinė konferencija. Pre
zidiumą sudarė dr. Radvila 
(Šveicarija), V. Akelaitis (Ang
lija) ir kun. Br. Lubinas (Vo
kietija). ELFB pirmininku se
kantiems metams išrinktas prof. 
dr. Z. Ivinskis (Italija), o vi
cepirmininku — V. Akelaitis 
(Anglija). Sekanti Europos Lie 

Prof. dr. Antanas Maceina tuvių Fronto Bičiulių studijų 
kruopščiai paruoštoje ir įžval- savaitė ir konferencija įvyks 
gioje paskaitoje nagrinėjo va-11958 metais. J. Žilvytis

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Dalyvavo Tarybos suvažiavime 

JAV LB Tarybos suvažiavi
me, įvykusiame rugpjūčio 31 — 
rugsėjo 2 d. Morrison viešbu
tyje Chicagoje, dalyvavo šie Ta
rybos nariai: ištisai J. Bajer- 
čius, St. Barzdukas, A. Bendo- 
rius, J. Boley - Bolevičius, P.
Gaučys, dr. J. Girnius, kun. dr.
A. Juška, J. Kapočius, prof. St.
Kolupaila, Alf. Mikulskis, gen.
K. Musteikis, gen. M. Rėklaitis, 
adv. R. Skipitis, teis. J. Šlepe
tys; su pertraukomis — prel. I.
Albavičius, prel. J. Balkūnas 
(rugsėjs 1 buvo išvykęs į Nia
gara Falls V-ją Lietuvių dieną), 
dr. Alg. Nasvytis, inž. A. Rudis, 
kun. B. Sugintas, kan. V. Zaka
rauskas.

Neatvyko dr. M. Gimbutienė, 
kun. St. Yla (yra išvykęs į Eu
ropą), prel. P. Juras, dr. V. Ma
ciūnas, dr. J. Puzinas, J. Stu- 
kas ir prof. J. Žilevičius.

Sesijai pirmininkavo Tarybos 
Prezidiumo pirm. J. Šlepetys, 
sekretoriavo J. Kapočius.

Sesijos posėdžiuose taip pat 
dalyvavo ir savo darbo sričių 
pranešimus padarė šie Centro 
Valdybos nariai: pirm. St. Barz
dukas, vicepirm. dr. Alg. Nas
vytis, ižd. J. Staniškis, narys 
kult. reikalams Alf. Mikulskis 
ir narys švietimo reikalams Ig
nas Malėnas. Pranešimus taip 
pat padarė šių LB organų pir
mininkai: PLB Seimo Organiza
cinio Komiteto pirm. prel. J.
Balkūnas, Kultūros Fondo pirm.
J. Kreivėnas: Finansų Komisi
jos pirm. W. M. Chase savo pra
nešimą atsiuntė raštu.

Bendruomenės Kontrolės Ko
misijos, tikrinusios Centro Val-

Jungtinių Amerikos Valstybės išsprogdino atominį gank- 
lą Nevadoje iš batono 750 pėdų augštumoje. Tai buvo 18-tas 
atominis bandymas Nevadoje. . (INS

iki 18 metų amžiaus, kad beveik 
pusė (47.8% ) tų nusikaltimų y- 

Pamaldas laikė J ra atliekama vaikų iki 15 metų 
amžiaus. Jis siūlo tėvams, mo
kykloms, bažnyčiai ir bendruo
menei skirti daugiau dėmesio 
jaunimo auklėjimui — jo mo
ralinės ir visuomeninės atsako
mybės diegimui. Šitas patari
mas, aišku, tinka ir mums, lietu
viams. Ir mūsų jaunimas yra 
apgailėtinai apleistas kaip tau
tiniu, taip ir auklėjimo požiūriu. 
Mes neturime nei patalpų jam 
koncentruotis, nei programos 
jam auklėti. Neorganizuotas jau 
nimas blaškosi po įvairius kam
pus ir tesirenka tik į šokių sa
les. Niekam kitam intereso jis 
neturi. Šiam gyvybiniam reika
lui reikėtų sudaryti jaunimo ko
mitetą arba tarybą. Nieko neda
rydami, daug neteksime, kaip 
netekome praeityje.

Didesnis patogumas vartojant

DIRBTINIUS DANTIS
Štai malonus būdas nugalėti lais

vų dantų plokštelių nepatogumą.. 
EA8TEETH, pagerinti milteliai, nž- 
barstyti ant viršutinių gei apatinių 
dantų plokštelių, jas laikys tvirčiau, 
jausitės didesni patogumą. Jokio lim
pančios košes skonio net jasmo. Mil
teliai yra alknlintal (be-rugšties). Ne- 
rūgstanti. Sustabdo "plokštelių kva
pą” (dirbtinių dantų kvapą). Pirkite 
PA8TEETH šiandien bet kurioje vai
stinėje.

dybos ir Kultūros Fondo atskai 
tomybę, vardu pranešimą pada
rė jos narys D. Velička.

Konsulo dr. P. Daužvardžio 
sveikinimas

JAV Lietuvių Bendruomenę 
sesijos proga žodžiu ir raštu 
sveikino eilė mūsų įstaigų, insti
tucijų bei organizacijų vadovų. 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž
vardis savo sveikinime išryški
no ypačiai du momentus.

Daug neaiškumo yra, — sakė 
jis, — ne tik mūsų vidaus po
litikoje, bet ir bendrojoje vals
tybinėje orientacijoje. Mes dar 
neturime vieningos nuomonės Į 
dėl Lietuvos valstybės buvimo 
ar nebuvimo. Todėl vieni sako
me, kad Lietuva yra, o kiti — 
kad jos nėra. Vieni Lietuvą va
diname Lietuva, o kiti jau — 
Tarybų Lietuva, Sovietų Lietu
va. Vieni, rašydami laiškus į 
Lietuvą adresuojame juose Li
thuania, kiti — Lithuania SSR. 
Lietuva laisvės neteko ,bet jos 
okupacijos nei Amerika, nei kiti 
laisvieji kraštai nebepripažįsta, 
kodėlgi Amerikos lietuvis tu
rėtų adresuoti Lietuvon laišką 
Lithuania SSR, jei tokios vals
tybės Amerika nežino ir oficia
liai nepripažįsta? Laisvas ir są
moningas lietuvis neturi priimti 
Kremliaus primestu sąvokų. Lie 
tuvon siunčiami laiškai turi bū
ti adresuojami tik Lithuania, 

Antrasis klausimas — tai mū
sų jaunimo problema. Ja rūpi
nasi ir sielojasi įvairūs veiksniai. 
Antai, Miehigano universiteto 
prof. James J. Brenan skelbia, 
kad 42.3% vifeų nusikaltimų A- 
merikoje yra padaromi jaunimo

JONAS G

Muzika turi tiek žavumo, kad 
ji galėtų apmaldyti ir laukinį 
gyvulį. — J- Bramston

Pirkit Apsaugos Bonus!

Išspausdintos lituanistinės 
programos

JAV LB valdybos iniciatyva 
parengtosios lituanistinės prog
ramos šeštadieninei pradžios ir 
augštesniajai mokyklai jau iš
spausdintos. Jos nemokamai 
siunčiamos toms mokykloms, ku 
rios yra LB Centro Valdyboje 
įsiregistravusios. Kitos mokyk
los, norinčios programas gauti, 
turi kreiptis į CV narį švieti
mui: lig. Malėnas, 1333 E. 84 
Str
tūs asmenys, norį programas 
gauti, kartu siunčia po vieną 
dolerį už pradžios ir augštesnių- 
jų mokyklų programas atski
rai. CV

Ofiso tar buto tol. OLympie 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Katei ten 11)—12 Ir 4—7 vai. Trečiad 

ir Seštud. tik 10—12 vai.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. 'VAlbrook 6-7670 ir 
OTbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, (vairiems re- 
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

y!

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

vtjYTOJAS rR CHIRURGĄ 
IK'rf'VIS OTIUfOJAH

8926 W.*i» 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo i—4 p p 6:30—8:80 
vai. vak. Trečiad. tr Šeštad. 1—4 v
P P

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Res. 1634 S. 49tb Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai lr 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Duoną Ir įvairias skcnlngaa 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLiffside 4-6376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame t J visus artimuo
sius miestus.

Oflao telef LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-286*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiUB 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bishop 7-7075
3SZ2SC ~A‘ ~A' -A.* ^attof-A-- ša? ‘A' *-*•' •s-'A- -a?^R ^R -R. ^R ^R ^R ^E ^R^R

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarima. 

DSl valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdian išskyrus trečiad Ir 

Cleveland 3, Ohio. Priva- Į šeštad
Rea. tol. GRoveblU 6-6603

Tel. ofiso YVĄ 5-3O1O, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
antr.. ketv., penkt.

Gręžkite savo veidą į saulę, ir 

jūs nematysite šešėlio. —

— II. Keller

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas. '

R. ŠERĖNAS
2047 YV. 67th PL, Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063
/

55155 W. 47th Str. • FRcntif 
): GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

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

įAes

mokai**' 

^ugštą

pividendą

FM 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENDROVt

4038 Archer Avmuc Tol. La3-6tt» 
AUGUST SALDUKAS PimMmm

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1985 M.

INSURED

Vai. — Pirmad 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4 
uždaryta.

trečiad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue
vat. kasdien 10-12 vai 1> 7-9 vai
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3222 
Res telef. VVAlbrook 6-6076

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak.
I Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso I^Afayetto 3-6048 
Res.: YVAI brook 6-3048

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protoalstas

Ar aratal-Protezai, Med. ban 
dažai. Hpec. pagalba kojom

(Arch Supporta) lr t- L 
Vai.: 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 8-1 
OKTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Iii 

Tel. PRoepect 6-5O84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. 63rd St
Ofiso tol. REllani'e 5-4410 

Rezid. telef. GRovehilI. 6-0617
Valandos: 1-8 -pm. 6-8 p. m

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Weetorn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. ll 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tol. TVAlbrook 5-8766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Narni) — Plt 6-4732

DR. A. M A C I ū N A ’
CHIRURGAS

'"ll. oflao HE.4-6849 rez HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 lst Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm, uždaryta._________________

DR. Z. DANILEVIČIUS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue
Chleago 22, III

telefonas REpubllc 7-4900 
Rjzldenrta: GRovehilI 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Oflao vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
▼ak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tol. Virginia 7-0036 

Rezldr-nrt Jo« tel. BErfrij 8-8244

Ofiso tol. CLiffside 4-2896 
RezldencUoe: LAfayctte 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kąmpas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 ▼. vak 
šeštad. nuo ’ iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 West 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 6100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-6195

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71 st Street
(7lst Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
d. ir peni

Treč. uždaryta.
2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.) i 1-6: šeStad- 2“4-
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-6700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 Weet 7 lat Street
(71-oe ir Campbell Avė. kampan)
Vai.:'kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadieniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VArtls 7—1166 
Residenrtjoe — NTevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvt) 

VAL. 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Sp«‘clalyl)ė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL kaadien nuo 8—4 p. p Ir T:8» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKTŲ LIGŲ SPECIALISTU 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—13 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

USS W. ■arųnettt Road

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ
LIGOK

2524 West 69th Street 
(69-<>s ir Maplevvood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. ,lkt 9 v. vi.. 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo • 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto - - BEverly 8-8946 ,

Pel. ofiso PRoapect 6-9400
Rnid. PRoupert 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūt?)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 We»t 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: 8—6: 7-9.

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfajette 3-4646.

Namų — (’EdarercMt 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—5 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. ReBld. 2487 
W. 62n<l St., tol. Reniibltc 7-8818.

Oflao telefonas — Rlshop 7-2626

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 ▼. 
Trečiad Ir sekmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGUNftS IR 

ORTOPEDINK8 LIGOS 
2745 Weet 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpuMIo 7-2260 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. oflao victory 2-1681
Rez. Victory >-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. oflao PR. .1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v„

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0267, rez. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1827

Pritaiko akiniu/ 
Kreivas akis

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 West 351 h Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
čiad. nuo 10-12. penktad. 10-2 u 
Šeštadieniais nno ta iki 2 vai p.p

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

keičia stiklus Ir rčmns 

1455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 1 ▼. p. p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArda 7-1873 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:B» 
iki 6 vai. Sekmad Ir treš. ušdara

DRAUGAS
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IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS
Vakar prez. Eisenhoweris pasirašė 85 Kongreso pirmojoj 

sesijoj priimtą imigracijos įstatymą, kuriam projektą buvo pa
teikęs senatorius Kennedy ir kuris buvo žinomas S.2792 numeriu. 
Įstatymas priimtas su eile pataisų, kurios kongrese kėlė daug 
ginčų. Nepaisydami trūkumų, manome, kad imigracijos reika
luose bus Įvesta daug pagerinimų ir palengvinimų.

Laikantis naujojo įstatymo, nebebus reikalaujama atvyks
tančiųjų pirštų nuospaudų (fingerprint), kas sukeldavo daug 
nesusipratimų, ypač kultūrininkais pasikeitimo procedūroje.

Vienas įstatymo paragrafas yra ypač svarbus lietuviams ir 
kitiems pabaltiečiams, taip pat ir kitoms mažesnėms tautoms. 
Dešimtąja įstatymo sekcija yra panaikinami “morgičiai”, kurie 
buvo uždėti kaikurių kraštų kvotoms, kai buvo priimtas spe
cialusis tremtiniams Amerikon įsileisti įstatymas (Displaced Per
sons Act). Prezidentui pasirašius naująjį imigracijos įstatymą, 
jis įteisinamas ii' ligšiol "morgičiais” apsunkinti kraštai galės 
naudotis tomis kvotomis, kokios seniau buvo jiems nustatytos.

Visos tos šeimos, kurios ligšiol senuoju įstatymu buvo at
skirtos, galės susijungti. Tokių šeimų buvo daug. Panaikinant 
buvusias kliūtis joms susijungti, padaromas ryškus žmoniš
kumo ir krikščioniškas aktas.

Našlaičiai, kurie buvo amerikiečių įsūnyti (adopted), taip 
pat galės būti atvežti į Jungtines Amerikos Valstybes. Tokių 
skaičius nėra apribojamas. Kariai ir įvairūs amerikiečiai parei
gūnai, dirbę ar tebedirbą užsienyje, yra nemažai įsūniję našlai
čių Europoje ir kitur. Tuo atžvilgiu taip pat padarytas stambus 
pagerinimas ir palengvinimas imigracijos įstatyme.

Įstatymas leidžia pastoviai apsigyventi atitinkamam skai
čiui diplomatų, kurie dėl vienos ar kitos priežasties paaštrina 
ar visai nutraukia ryšius su savaisiais kraštais.

Bus įleidžiamas atitinkamas skaičius technikų ir kitų spe
cialiems darbams paruoštų darbininkų, kurių trūktų Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

Įstatyme yra ir daugiau palengvinimų, tačiau mes laikome, 
kad čia suminėtieji yra patys svarbiausi ir labiausiai paliečią 
lietuvius.

Nors daug kas pataisyta ir palengvinta, tačiau dar pasilie
ka nemaža taisytinų dalykų.

Pirmoj eilėj pažymėtina, kad vistik neatitaisyta diskrimi
nacija, kokia daroma ne tik Lietuvai, bet ir visai eilei pažymėti
nai katalikiškų kitų kraštų. Kaikuriems kraštams, ypač britų 
ir skandinavų, kvotos nustatomos tokios, kurių jie neišnaudoja, 
nes jiems nereikalinga, o kitiems, kaip Lietuvai, kvotos yra pa
žeminančiai mažos. Aiški nelygybė, kuri turėjo būti išlyginta. 
Šią nelygybę, kurią galima pavadinti ir kaikurių tautų diskri
minavimu, reikia turėti galvoje. Kiekviena proga parlamenta
rams ir prezidentui reikia tai priminti ir tinkančia proga pra
dėti stiprų sąjūdį jai atitaisyti.

Šį imigracijos įstatymą pravedant, lietuvių organizacijų va
dovybės ir kaikurie paskiri asmenys įtaigojo savo valstybių ir 

• kongresinių rajonų parlamentarus bei atitinkamų Kongreso ko
misijų vadovus, prašydami šen. Kennedy įstatymo projektui 
duoti eigą ir už jį balsuoti. Nėra abejonės, kad tuo būdu ir 
mes, lietuviai, būsime prisidėję prie šio įstatymo pravedimo. 
Jauskimės atlikę gerą darbą -ir būkime pasiruošę kibti į darbą 
ir tuo atveju, kai atsiras proga panaikinti įstatyme paliktą ne
lygybę Lietuvos ir kitų kraštų atžvilgiu.

ĮTEIKIA DOVANAS
F" žft#??'':?

: ■ t '

Viceprezidentas R. Nixonas įteikia laimėtas dovanas Al- 
thea Gibson ir Malcolm Anderson po jų pergalės teniso var
žybose Forest Hills, N.Y. Panelė Gibson yra negrė. Anderson 
yra iš Australijos. (INS)

Į KIENO RANKAS ATITEKS VAKARŲ 
VOKIETIJOS VALDŽIA?

Mūsų korespondentas Vakarų Vokietijoje

SVEČIUOSE PAS JUNGTINES TAUTAS
EDVARDAS ŠULAITIS

spaudai ir 800

Ateinantį sekmadienį Vakarų 
Vokietijos gyventojai rinks sa
vo naująjį parlamentą. Rinki- 
minėn akcijon yra įsitraukusios 
visos partijos. Jų yra keliolika. 
Bet daugiausia konkuruoja dvi 
didžiosios — krikščionys su so
cialdemokratais. Pastarieji puo
la valdžiusius bei valdančiuo
sius, o šie tik ginasi. Tai dary
dami ir demagogijos nepagaili 
Puldami poziciją, jie niekina vi
sa, kas yra iki šiol padaryta bei 
dar tebedaroma. Bot valdžiu
sieji ir valdantieji įrodinėja, 
jog tik jiems vieniems pasisekė 

i iš griuvėsių bei totalinio cha
oso pakelti kraštą i pirmaujan
čias vietas Europoje tiek ūki
niai, tiek ir politiniai, nors opo
zicija savo demaoo.giia ir visa 
laiką sunkinus' šitą pozi ijos 
darbą. Neretai pai inksniuo jama 
ir Lietuva. Vieni pamini ją 

j kaip sovietiškosios “koegzis^en- 
l cijos” pavyzdį, o kiti ryšium su 
Klaipėdos kraštu, kurie nepri
pažįsta Lietuvai.

Šiaip tenka pasakyti,

Adenauerio nepaprastai didelis 
popularumas, jų aiški ir reali 
ateities programa būsiančiai vi
daus ir užsienio politikai ir su
gebėjimas vairuoti valstybę. Pa
starąją aplinkybę patvirtina po
karinis Vokietijos ūkinis ir po
litinis atkutimas ir iškilimas į 
pirmąsias Europos vietas, įvy
kęs netikėtai trumpu laiku.

Socialdemokratų poziciją šiuo 
se rinkimuose sustiprins užda
rytosios komunistų partijos bal
sai. Be to jie negaili pažadų ir 
liaudžiai. Nors valstybė ir nė
ra apleidusi nė vieno gyventojo 
(veikia gana tobulas socialinis 
aprūpinimas ir t.t.), betgi nepa
tenkintų savo buitimi visada bu 
vo ir yra. Šių psichologiją iš
naudoja ir komunistų agentai.

Už socialdemokratus tiesio
giniai at netiesioginiai agituoja 
ir Maskva su Vokietijos rytine 
zona. Bet šių talkininkavimas 
bene padarys kai kam vien tik 
meškos patarnavimą. Politika
kiek besidominti visuomenė su- 

jog nranta, kuo kvepia ši raudonųjų 
krikščionis rinkimuose gerokai asista.
parems dabartinio kanclerio K., Užsienio politikoje socialde-

' —............. — I mokratai blaškosi. Bet plačio-
mery pagerbiama 65 m. sukak- Į sios masės čią mažiausiai ir do- 
tis visuomenininko ir lietuviš- misi. Nors dėl Vokietijos nesu- 
kos kino kronikos pionieriaus i vienijimo ir jos daugumoje kal-

PRALENKIAME IR 
AMERIKIEČIUS

Kada tik tenka paimti į ran
kas naują “Lietuvių Dienų” nu
merį, širdyje pasidžiaugiu, kad 
šiuo savo žurnalu mes pralen
kiame amerikiečius. Tiesa, ame
rikiečių žurnalai gali turėti sen- 
sacingesnių informacijų ir “ak
tualesnių” paveikslų, bet dau
gumoje tai taikymasis minių 
skoniui, kai tuo tarpu mūsų lie
tuviškasis žurnalas vyrauja sa
vo kultūrine medžiaga ir skaity
tojų minioms šviesiai vadovau
ja.

Jame netrūksta ir mūsiškių 
aktualijų. Pvz. naujausiame nu
meryje plačiai aprašomas nese
niai įvykęs vyčių suvažiavimas, 
pailiustruotas gausiais paveiks
lais. L. Valiukas .einąs moks
lus augštosiose JAV mokyklo
se, apie vyčius taip atsiliepia:

JAV tėra tik viena pajė
gesnė vietinių lietuvių jaunimo 
organizacija — Lietuvos Vyčiai. 
Neperdedant galima pasakyti, 
kad jie Lietuvos bylos kėlimo ir 
gynimo reikale iki šiol pasidar
buoja daugiau, negu visos kitos 
lietuvių organizacijos kartu..

Be abejo čia autorius pirmoj 
eilėj turi minty tuos tūkstančius 
kreipimųsi į įtakinguosius ame
rikiečius, kuo vyčiai gražiai pa
sižymi.

LIETUVOS VADAVIMO 
REIKALAIt

Lietuvos Charge d’Affaires 
AVashingtone Juozas Rajeckas 
Savo pasikalbėjime, duotame 
“Lietuvių Dienų” bendradar
biui apie Lietuvos vadavimo pa
dėtį taip sako:

— Lietuvių tautos išvadavi
mo viltis, pirmoj eilėje, remiasi
Plis." A š neabejoju, kad Jis 
laimins ir apvainikuos lietuvių 
tautos šventas, teisėtas ir teisin

gas ta kryptimi pastangas.
Aš taip pat manau, kad JAV 

vyriausybės kilnus ir draugiš
kas Lietuvos ir apskritai Pabal
tijo valstybių atžvilgiu nusista
tymas, stipriais principais pa
grįstas ir sovietų smurto jų at
žvilgiu nepripažinimas, yra be
galinės reikšmės Lietuvos lais
vės bylai. Tas nusistatymas, 
šios šalies taurių valstybės vyrų 
viešai pakartotinai paskelbtas, 
yra didelė lietuvių tautos paguo
da ir būsimo Lietuvos nepriklau 
somam gyvenimui prisikėlimo 
laidas bei viltis.

Pavergtos lietuvių tautos lais 
Vės ir pilnos nepriklausomybės 
aspiracijos irgi tebėra gyvos. 
Dėl jų lietuvis įrodė mokąs ir 
pavargti, ir kentėti, ir auko
tis... Lietuvių tautos siekimai 
nesunaikinami. Jie stipresni už 
priešo užmačias ... Okupanto 
tironija irgi neamžina. Pastarų
jų savaičių įvykiai sovietuose 
nėra jų stiprybės ženklas. Tat 
Lietuvos vadavimo perspekty
vos yra geros ir realios. —

MENAS “LIETUVIŲ 
DIENIOSE”

Be gausių meniškų iliustraci
jų, naujausiame “Liet. Dienų” 
numeryje yra suglaustas, bet iš
samus straipsnis apie dailininko 
V. Jonyno kūrybą, minint jo 50 
m. amžiaus ir 25 meno kūrybos 
darbą. Augštai vertinama jo 
bažnyčių vidaus dekoravimai:

— Jonynas ėmė liaudies or
namentų motyvus ir juos savaip 
modeliavo, perkūrė. Taip, atsi
sakant gryno kopijavimo, jo de
koracijos pasidaro ne imitaci
jos, bet savaimingi meno kūri
niai. Vitražus jis ėmėsi ne tik 
projektuoti, bet ir juos atlikti; 
tam tikslui jis pats įsirengė vit
ražų dirbtuvę Jamaicoje, N. Y.

— Tame pat “Liet. Dienų” nu

Kazimiero Lukšio, kuris net yra 
‘ filmavęs Lietuvių dienos eigą 
Pasaulinėje parodoje Chicagoje, 
Dariaus ir Girėno pasiruošimą 
žygiui per Atlantą, gaminęs kul 
tūrinę kroniką Lietuvos ekra
nui.

Šiame numeryje yra ištraukų 
iš St. Lauciaus spausdinamos 
poemos “Respublika” ir Antano 
Giedriaus sklandi novelė “Po 
laiko”.

Angliškajame skyriuje rašo 
dr. Julius Bielskis (apie lietu
vių kultūrinį išsilaikymą), Pr. 
Dailidė (Europos tautų federa
cija). Duodamas lietuviškos rau 
dos (M. Gustaičio) vertimas į 
anglų kalbą, ištrauka iš Jan
kaus “Nakties ant morų” (M. 
Stark vertimas) ir aprašomos 
lietuvių sporto žvaigždės.

Dr. J. Daugailis

tina vien Kremlių, bet ne Aden- 
auerį, kaip daro socialdemokra
tai.

Rinkiminių kalbų pasiklausyti 
susirinkę ploja pozicijos ir opo
zicijos “bačkininkams”. Bet iš
vadas padaro daugiausia valdan 
čiųjų naudai. Ypač sunku opo
zicijai nuneigti faktą, kad eko
nominė gerovė krašte suklestė
jo, esant valdžioje Adenaueriui 
ir per labai trumpą laiką. Jau 
vien ir šios aplinkybės gali daug 
kas susilaikyti nuo naujų eks
perimentų.

Aplamai, susumavus visas 
minėtas ir neminėtas aplinkybes 
ar pagal jas besiformuojančias 
rinkikų nuotaikas, tenka dary
ti išvadą, jog Vokietijos F. Res
publikai ir toliau vadovaus krik 
ščionys su savo didžiuoju vals
tybininku Adenaueriu.

Sunku įsivaizduoti kiek daug 
laiko užimtų norint aplankyti 
71 visame plačiame pasaulyje iš 
mėtytą tautą, tačiau Nevv Yor
ke tai galima atlikti vos per ke
letą valandų, nes nukeliavus į 
Jungtinių Tautų rūmus čia iš 
karto pasijunti esąs glaudžiuo- 
se ryšiuose su juose besiran
dančių 71 tautos žmonėmis bei 
jų kraštais.

Manau nesuklysiu pasakęs, 
jog Nevv Yorke beviešintis ke
liautojas negali pasigirti pagrin 
diniu miesto išstudijavimu, jei
gu jis nėra aplankęs Jungtinių 
Tautų rūmus. Negana to, kiek 
sumanesnis turistas šiems rū
mams skiria galimai daugiau 
laiko bei dėmesio, nes čia yra tik 
rai daug ko pasižiūrėti.

Beviešint Nevv Yorke, šių ei
lučių autoriui teko pasinaudoti 
darbščios “Draugo” bendradar
bės Salomėjos Narkeliūnaitės 
paslaugumu ir kartu su ja ap
lankyti Jungtinių Tautų pasta
tą, esantį prie 56 St. ir I-mos 
Ave. (dabar vadinamos United 
Nations Plaza). Tie, kurie skai
to išsamius S. Narkeliūnaitės re
portažus mūsų dienraštyje, tu
rėjo progos patirti, jog ji yra 
vienintelė lietuvių žurnalistė ak
redituotųjų spaudos atstovų tar;, 
pe Jungtinėse Tautose.

Turint tokį patyrusį vadovą,
, šių eilučių autoriui visai per { 
i trumpą laiką čia pasisekė ap
lankyti tiek, kiek normaliai gali 
i būtų pareikalavę pusdienio lai-!
; ko. Išsprukus iš savo nuolatinio 
darbo, Salomėja mus tuoj nuve-'

| dė j‘Security Counsil” salę. kuri 
t kaip ir kiti rūmų kambariai.
! yra’ panašūs į teatro sales, tik •, 
[ten, kur turėtų būti scena, sto-Į

vi pasagos pavidalo stalai su kė
dėmis. Pakilo je pirmosios eilės .
suolų yra paskirtos žurnališ i 0/ 1 • Itams, o tolimesnes — publikai 
kurie čia laisvai gali sekti be
maž visus posėdžius.

Po to aplankome “Econotnic 
and Sočiai Council” salę, o iš jos 
einame į “Truseeship Council” 
buveinę. Šios trys “tarybos” už
ima palyginus mažas patalpas 
jas gretinant su “General As
sembly” sale, kurioje yra 829 
vietų delegatams, 270.— pata

rėjams, 234 — 
vietų publikai.

čiau — rugsėjo mėn. 10 d. čia 
prasidės specialus posėdis Veng
rijos klausimu ir jame bus pa
tiekta tuo reikalu per 6 mėne- 

(Nukelta į 5 psl )

JANIS KLIDZEJS

911 ėftjttodioč 91 a Ikijč
SaglMHtfHaBK

ROMANAS

JMttbfcjsšssriiAs vcsTt a. leitiskis SHHHUKSS

(TĘSINYS)
— Ne. Ar tu nežinai ? Mane išmetė...
— Iš mokyklos?
— Taip.
— Uždarbiauju. Rudenį stosiu į mokyklą.
Tylėjo abudu.
«5ia susijuokė Rita:
— Andriau, aš jus lauksiu prie kiosko. Taip! Ei

sime kartu. Taip?
/Andrius pamojo galva.
— Kas ji tau tokia... Rita...
Dar abu tylėjo. Andrius neturėjo nei minčių, nei 

žodžių ką sakyti. Galva ūžė, krūtinė degė, akyse vis
kas siūbavo.

— Važiuosiu i g’mnnzijo'n parengimą Tu juk ži
nai, kad baigusieji kas vasarą tokius rengia, sa
kė Karolis.

— Taip, žinau...

Mums lankantis po šias visas 
sales, radome grupes žmonių, 
kuriems prityrę vadovai aiškino 
apie Jungtinių Tautų struktūrą 
bei darbus. Kaip skaitytojams 
yra žinoma, šiuo metu Jungti
nėse Tautose yra atostogos ir 
jokių posėdžių nebevyksta, todėl 
turistai čia gali laisviau viską 
stebėti. Tačiau netrukus — rug
sėjo mėn. 17 d. juose prasideda 
rudens sesija, o savaite anks-

TEBERAŠAI KANKA? 
Rašomoji utaftinčIS rago gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. Iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 lr augš
čiau. Pigu, nen tarnauju visą gyveni
mu. Mokėsite tik po $5.00 kas niS- 
nesj. Pristatoma į bet kur} pasaulio 
kampu 811 pilniausi,>m gurantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite:
J. Lu Giedraitis, 1032 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningai asmuo.

KXXXX»0000<XXXXXX>000000000

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Fl FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

fCLCvision
(.sales - servlcel

SSV. Ia*. A. SEMBKAS 
81 ai 8. Halsted — CUffslde 4-MM 

Atdara: kasdien »—8, pirmadieniai,
lr ketvirtadieniais 8—•

ooooooooooooooooooooooooo©

ADOMAS VAITKEVIČIUS
*

Anglių Ir Alyvos 
Pardavimas

Telei. REpublic 7-5803
Visų rflšlų namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

Užsisakykite spausdinamą
ISTORIKĖS LIETUVOS 

ALB U MA
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Ave.,

• Chieago 16, III.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

RNEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

A1R4?ON MTION ER

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

GAZU AR ALYVA

• 6
{- -J rai'

0

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, Di.

TChvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS, aav.

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 
SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEVVELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC

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

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucUt CAIumet 5-7237

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

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

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

Tel. CAIumet 5-1064

— Ar ką nors nepasveikinti ?
— Mokytoją, panelę Upanytę.
— Pasveikinsiu.
Karolis turėjo eiti į traukinį. Jo veide buvo nuo

staba ir liūdesys su Andrium atsisveikinant. Jis dar 
atsisukęs pamatė, kad Andrius paima už rankos tą, 
kurią jis buvo pavadinęs Rita.

Rita su Andrium buvo gatvėje. Valandėlę ėjo ty
lėdami. Jis sukaupė jėgas ir vėl pakėlė galvą augštai. 
Svaigulio nuovargis buvo praėjęs. Savyje niūniavo kaž 
kokią melodiją, tarsi Ritos visai nematydamas, tarsi 
jos čia visai nebūtų.

— Andriau...
— Taip, čia aš esu!
Vėl tylėjo.
— Jūsų tokios skaisčiai spindinčios akys šiandien 

toks nematytas džiaugsmo atspindys veide. Aš šįva
kar...

— Todėl, kad aš šį vakarą nedorėlis, valkata!
-— Kodėl taip kalbi ?
■— Esu įsigėręs. f
— Žinau, ar tai kokia nuodėmė?
— Tai yra kvailystė ir nesąmone. Tai yra daugiau,1

negu nuodėmė.
— Bet ir nuodėmė yra graži.

Viskas turi savo gražumą.
— Viskas gražu, jei tai matai.
— Nežinau.
— Kodėl jūs nenorite kalbėti?

— Nežipau, kodėl nenoriu kalbėti.
Rita pagavo Andriaus ranką ir suspaudė ją kiek 

galėdama ir jį sulaikė.
— Toks gražus vakaras... Kaip būtų, jei mes, kaip 

aš sakiau, nuvažiuotumėm kur nors? Į Ogrę? Į pajū
rį.. . Ar čia pat į Miško parką!

— Sakiau, kad niekur nenoriu važiuoti. Ir jūs nie
kur negalite važiuoti.

— Kodėl?
— Kodėl? Ką pasakys jūsų vyras? Jūsų Danei -

ris...
— Ir vėl Danceris. Sakiau, kad palikite tą Dan- 

cerį ramybėje. Jo daugiau nebemyliu. Suprantate: jo 
daugiau nebemyliu! Aš myliu...

— Na, tai jąu blogai.
Mintimis Rita Andrių visaip keikė: medžio šmo

tas, pienburnis, asilas ir taip toliau. Taip, jis buvo už 
sispyręs ir eis namo.

— Na gerai... Eikime į namus — pasakė ii Bita
Rita dar pasakojo šį bei tą. Andrius galvojo sa 

vo ir nieko negirdėjo. ,
Buvo karšta Į savo kambarį įėjęs, numetė švar

ką ir nuėjo į virtuvę atsigerti vandens. Vėl įėji į savo 
kambarį ir uždegė šviesą.

Barškino.
— Prašau. t
Rita stovėjo prieš jį susijaudinusi, i irsi nusigan 

dusi. Kažką šnibždėjo. Neramiom, spindinčiom akim 
žvalgėsi aplinkui.

• (Run dAiigiAii)
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DIDŽIULIS ŠV. KRYŽIAUS PARAP. PIKNIKAS
HOLY FAMILY VILOJE, Orland Park, Sekmad., Rūgs. 15 d.

Bus paminėta mūsų PARAPIJOS ŠVENTĖ ir “I am an American day”. Meninė programa prasidės 2 vai. p.p.
Dalyvauja: Dariaus-Girėno Postas, kalbėtojai DR. J. MEš- Bus kugelio ir kit¥ užkandziŲ, žaidimai, lenktynės, šokiai ir
KAUSKAS ir STASYS PIEŽA, Parapijos Choras, vadovaujant muzika; BINGO ir įvairios dovanos.
STEPONUI SODEIKAI, DAINAVOS Ansamblio šokėjy Kviečiami visi švento Kryžiaus parapijiečiai, draugai ir
grupė, vad. Izoldai Ralienei. Autobusai veš 11 vai. ryto, pažįstami. KLEBONAS KUN. A. LINKUS

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

18 WGEP stoties — Banga 1891 
UJKMAD1EN1O vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

9:46 Iki »:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:30—»:8O v. r. iš stoties 
ttOI'A — 1400 kil.

7189 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III HEmloek 4-2418

Skelbkitės "Drauge ”!
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

"tik lietuvių namuose galėsi savo prietelių
SUSITIKTI. TAD NEUŽMIRŠK REMTI JŲ STATYBĄ!» •

■ ... . ■ "■ —” - " '■y- - —

Detroitieti, nepamiršk lietuvių namų; jie reikalingi tavo paramos!

Padėkim savo broliams
(Balfo rinkliavos proga)

iuu,uuu Klausėsi pamoKsio

Darbo dienoje Homesteade, 
Pa:, net 100,000 piligrimų klau
sėsi pamokslo garsiojo kalbėto
jo vysk. Fulton Sheen. Jis kal
bėjo užbaigiant metinio piligri- 
mažo iškilmes Neperstojančios 
Pagalbos Dievo Motinos šven
tovėje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Š. m. rugsėjo 28 d. (šeštadie
nį) Detroite ir Hamtramcke į- 
vyks Balfo rinkliava, kurios 
tikslas yra parūpinti galimai 
daugiau pinigų mūsų brolių bei 
sesių Europoje ir už geležinės 
uždangos (Sibire) paramai. Vi
si reikalingi leidimai jau gauti, 
ir rinkliavos pasisekimas ar ne
pasisekimas priklausys nuo ta
vęs, mielas Detroito (ir jo apy
linkių) lietuvi,-e. Į tave išties
tos varge atsidūrusiųjų lietuvių 
rankos, į tave nukreiptos jų a- 
kys, todėl jų vardu prašau ne
praeiti pro juos nematant ir ne
girdint, bet galimai greičiau už
sirašyti į rinkėjų eiles ir pasiim
ti dėžutes. Užsiregistruoti ga
lima pas E. Paurazienę — UN- 
2-3298, VI. Staškevičių — TE- 
4-0223, Alfonso Patalausko ir 
Jono Petrulionio parduotvėje 
“Gaiva” (3750 W. Vernor). Be 
to sekmadieniais po pamaldų dė
žutės bus dalinamos prie Šv. An 
tano parapijos bažnyčios.

Rinkliavos garbės komitetą 
sudaro kun. dr. I. Boreišis, kun. 
W. Savage ir kun. M. Kundro
tas.

Rinkliavai vadovauja specia
liai sudarytas komitetas, į kurį 
įeina pirm. Elzbieta Paurazienė, 
Balfo direktorius Vytautas Kut 
kus ir Balfo 76 skyriaus val

dyba, kurią sudaro pirm. Petras 
Pagojus ir nariai — Barbora 
Keblaitienė, Algirdas Nakas, 
Vladas Staškevičius, Vaclovas 
Kriaučiūnas, Vytautas Čižaus- 
kas, Roza Ražauskienė, Vladas 
Selenis ir Pranas Marcinkėnas.

Daugelis mūsų paskutiniais 
metais skundžiasi, kad, siųs
dami suintinius savo artimie
siems į Lietuvą, negali paremti 
Balfo savo aukomis. Dalinai su 
tuo sutikime, tačiau šį kartą 
pirmoje eilėje iš visų prašoma 
talkos, kurios nė vienas, šešta
dienį nedirbantis, neturėtų mo
ralinės teisės atsakyti. Brolių 
ir sesių vargas neturėtų mums 
leisti pasiteisinti laiko neturėji
mu, nesugebėjimu, netinkamu
mu, ar kitomis priežastimis. Ga 
lų gale reikia tikėtis, kad visi, 
kurie tikrai negalės tą dieną 
rinkliavoje dalyvauti, parems ją 
savo stambesne auka.

Rinkliavos spaudos ir infor
macijos komisiją sudaro pirm. 
V. Kutkus ir nariai — A. Asta- 
šaitis, S. Garliauskas, B. Keb
laitienė, A. Musteikis, Alf. Na
kas ir P. Zaranka.

Tad laukiame visų detroitiečių 
įsijungiant į šią reikšmingą rink 
liavą; pasistenkime surinkti dau 
giau pinigų už didžiausią liet. 
koloniją Chicagoje. V. Kutkus

Princas Sadruddin (kairėje), jaunesnysis Aga Khano III sūnus, ir jo žmona gyvenusi 
Londone, Dina Dyer, prieš fotogrofą po jų vedybų Šveicarijoje. (INS)

— LRKSA nariai ir narės pra
šomi ko greičiau užsisakyti vie
tas dedikacijos vajaus vakarie
nei, nes visos vietos rezervuo
tos. Vakarienė įvyk3 šeštadienį, 
rugsėjo 21 d. 6:30 vai. vak. Die
vo Apvaizdos parapijos salėje, i 
Rezervacijoms kreipkitės į vi- i 
sas LRKSA Detroito kuopų vai- i 
dybas.

— Dievo Apvaizdos bažnyčioj
vasaros metu laikytos šv. mišios 
7' vai. ryto užbaigtos praėjusį 
sekmadienį. Pirmutinės šv. mi
šios kiekvieną sekmadienį dabar 
būna, kaip ir pirmiau, 8:30 vai. 
ryto.

DOVANUOS

LB Detroito apylinkės pirm. 
Leopoldos Heiningas paskyrė 
asmeninę dovaną — apmokėjo 
1 asmens stovyklavimo mokestį. 
Ši dovana teko pavyzdingiausiai 
skautei Žibutei Zaparackaitei.

Be to jaunimo stovyklos šven
tės proga savo dovanas tos šven

tės rengimo k-tui įteikė baro 
savininkas Jurgis Bauža — bu
telį degtinės ir valgomų daiktų 
krautuvės savininkas Jonas Na
kas — vyno butelį.

RADIJO GEGUŽINE
Lithuanian Melodies ir Lietu

vos Dukterų Draugijos metinė 
gegužinė bus šį sekmadienį; rug
sėjo 15 d., Beechnut Grove dar-, 
že. Atsilankiusiems yra paskir-1 
ta vertingų dovanų: radijo apa-1 
ratas, automatinis kavos virdu-į 
lys, elektrinė keptuvė ir dar 10 ' 
vertingų dovanų.

PARAPIJOS GEGUŽINE 
Šv. Antano parapijos geguži

nė įvyks š. m. rugsėjo 22 d. ta
me pačiame Beechnut Grove dar 
že. Parapija irgi yra paskyrusi 
savo svečiams 5 dovanas taupy
mo bonais nuo 25 iki 100 dole
rių. Parapija yra atlikusi eilę 
remonto darbų ir laukia, kad pa
rapiečiai, atsilankydami į vienin 
telį parapijos išvažiavimą, pa
remtų pastangas sumažinti sko
las. St. G-kas

Mūsų gimimas padaro mus | 
mirtingus, mūsų mirtis padaro 
mus nemirtingais.

— Anonimas.

Meilė yra gyvenimo ugnis. Ji 
arba sudegina, arba apvalo.

—Anonimas

T'
DAŽYMAS 

DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

Ekspertas vidaus Mekora- 
tyviam Įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRoapect 8-2215

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

RADIJO GEGUŽINE ŠĮ 
SEKMADIENĮ

Lithuanian Melodies ir Lietu
vos Dukterų Draugijos metinė 
radijo gegužinė įvyks šį sekma
dienį, rugsėjo 15 d. 12 vai. die
nos gražiame Beechnut Grove 
darže, prie Middlebelt Rd, tarp 
Vanborn ir Ecorse kelių. Šo
kiai, grojant smagiam Felix 
Stankevich orkestrui, pradeda
mi 3 vai. p. p. Tai bus grybų 
gegužinė; bus skanių grybų, lie
tuviškų sūrių, dešrų ir kitų gar
dumynų. lietuviško kugelio ir 
šiltų bei šaltų gėrimų. Gegu
žinėje taip bus dalinamos pui
kios dovanos. Paremkime Lie
tuviškų Melodijų radijo valan
dėlę ir Lietuvos Dukterų Drau
giją savo atsilankymu.

DEDIKACINIO VAJAUS 
VAKARIENE

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje Michiga
no apskrities dedikacinio vajaus 
vakarienė įvyks š. m. rugsėjo 
21 d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Dipvo Apvaizdos parapijos sa
lėje, prie Schaefcr ir Grand 
River gatvių kampo. Šia pro
ga bus paskelbti vajaus rezul
tatai ir įteiktos dovanos nau
jiems nariams.

BAIGĖ SEZONĄ

ALRKF stovyklavietėje prie 
Manchester, Mich., š. m. rug
sėjo 8 d. baigtas stovyklavimas. 
Stovyklos globos komitetas jieš 
ko šiai stovyklai ūkvedžio, kuris 
galėtų gyventi stovykols ūkio 
pastate — gyven. name ir pa
gal susitarimą naudotis šio ūkio 
dirbama žeme. Informuotis pas 
kun. Dagilį telefonu TE-3-2396.

TRUMPAI
— A. a. Viktoras Bareaitis, 

33 m., gyvenęs 15709 Sorrento, 
mirė rugpjūčio 31 d.

— A. a. Ona Bagdonienė, 75 
m., gyvenusi Yosemite gatvėje, 
mirė rugsėjo 3 d. Šiomis dieno
mis suėjo lygiai metai, kai mirė 
a. a. Jonas Usoris.

— Jz. ir Hel. Yekučioniai, at
vykę iš Baltimorės, Md., svečiuo 
jasi pas gimineš Ralph ir Ann 
Valatkas. Kartu aplanko gimi
nes Agčtą Baronienę , ir kitus 
Baronų šeimos narius.

— Gimtadienius mini Marcelė 
Brazinskienė, gyven. Dearbor- 
ne, Antanina Mitrikienė,’ gyve- 
nanti Ecorse ir detroitiškis Jo
nas Brazauskas. Rose ir Zig- 
mont Missel, gyv. Carleton, Mi
chigan, ir Mackinaw Bar užei
gos savininkai Frank ir Antoi- 
nette Kaminskai mini vedybų 
sukaktis.

— Audronė Gaigalaitė, jauna 
dainininkė, dalyvavo Lithuanian 
Melodies radijo programoje. 
Jai akompanavo Diana Papievy
tė, atvykusi iš Hartford, Conn. 
Audronė gyvena Philadelphijo
je, Pa. Abi yra SAS narės ir 
buvo atvykusios ALRKF sto
vyklavietėm Klausytojai šiltai 
sutiko šias mūsų jaunas meno 
jėgas.

— Visi, jauni ir seni, vykime 
į radijo gegužinę šį sekmadienį 
Beechnut Grove darže.

— A. ir B. Astašaičiai, rug
sėjo 5 d. susilaukė sūnaus, ku
riam suteikti Algio Aleksandro 
vardai.

DETROITO BIZNIERIAI
IR PR0FESI10NALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. j vak. nuo Holy RpdPfmpr) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 lr 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kahin.: VInewood 2-0229 
namu: LUzon 4-8901

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

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

atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama___________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 VVret Grand Boulevard

or. Shady Lane Detroit 16. Mirhigai 
Namų telef. VI 1-7970

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

Telef TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detrolt 27, Michigan 
ret. VVE 4-6186.

,d.M IWI. V OONTKACTTOK 
Atiteka (valrl'ia Rtatyboa. putnia.:

no Ir pertaiaymo darbua — atallnln 
ayatėa cemento, tnilrljimo, elcktroa 
ji uiti bingo. dažymo lr dekoravimo 
štsklrų kambariu bei butu (rengimai 
nnutngėei Ir aklepuoae

Skaitykite "Draugą"!

—-----—3
namusPerkant ar perduodant 

ir apdraudžiant turtą 
Jums patarnaus

VLADAS SELENIS
narys United Northwestern 

Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
'ALGIRDĄ N A K A

J. L. Sullivan Realty atstovą 
12817 Grand River, Tower kino pat. 

TEL: įstaigos TE 4-7550
namų — WE 3-3192 >

500&00000&0000000000000000

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS 

5705 W. Vernor lfwy., Detroit », 
Mich. Tel. VInewoo<t 1-278S

Mea vartojame tik tokius vaistus, 
kuriij gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini Jfisi; receptams. Specialios nuo
laidos siunėinnttems ) užjflr) vaistus. 
Vaistinė veikia virš 60 metų. 
oooooooooooooooooooooooooo

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IK CHIRITMiAH 

5605 Michigan Avė.
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12, 
2—6, fi—R. Antradlen. 10—12, 2—f>. 
šeštad. 1—6.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

K I a u s y k i I e
LITHUflNIfiN MELODIES

Ann Arbor - VVPAG - 1050 <li-
cyclea

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

15756 Leaure — Detrolt 27,
Michigan

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau

2313 W. Olst St., Chicago, IU. 
Tcl. PRcscott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENU. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užalsenėjuslos žalždos 
niežėjimų Ir «kau'’ėjlmą aenų atvl 
ru lr nkaudžlų žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypatbyea palengvina juau nkaudėjl 
nų lr galėatte ramiai miegoti nak

tį Vartokite Ja tapgl nuo akau- 
lžlų nudegimų. Ji taipgi pašai*--
niežėjimų llgoa vadinamos P8ORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą llgoe 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, nu 
stabdo džiovinimų odoa Ir perplyšim.) 
larpptrščlu. Yra tinkama vartoti niv 
IžlOstančloa nuaklintos odos dedir 
vinių, odoa išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI vra gera gyduojė nuo Iš
viršinių odos tlgų J-e
rulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. 11.16, Ir 18.60.
Pirkite vaisttnėseUhl 
•agoj Ir apyllnkėse- 
Mllsraukee. Wlsc., Oa- 
ry, Ind. Ir Detrolt, Ml- 
•blgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo 
ney order I

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy HL. Chicago 34, IU.

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

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

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, Hl., tel. TO 3-8131-32

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

tf

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

Uniyersal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000.00 kiekvienam indėliai lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

f

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A. RAUDONIS ir N. BERTUOS, sav.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŲ DIENOS FESTIVALIS — CICERO (ILLINOIS) SIMTAMETINĖJE ŠVENTĖJESS

y CICERO STADIUME — 1909 South 52nd A»e„ Cicero, Illinois
Dainuoja: ALGIRDAS BRAZIS, Metropolitan operos solistas ir DAINAVOS ANSAMB

LIS, vadovaujamas A. Sodeikos.
šoka tautinių šokių grupės: “ŽILVITIS”, vadovaujama B. Jameikienės ir “ATEITIS”,

vadovaujama A. Šato.
Halsted Street.

Sekmadienį, rugsėjo mėnesį 15 dieną, 1957 m., 6:00 valandą popiet. ?«•
ag

Biletai gaunami: SLAZO maisto parduotuvėje, 2543 VVest 69th St.; PENČYLOS F.ž 
maisto parduotuvėje, 4501 South Talman Avenue: KARVELIO crekyboje, 3322 South įs

Biletų kaina $1.00.
Plačioji Chicagos ir apylinkės visuomenė kviečiama dalyvauti

H

e

Jungtinėse Tautose
(Atkelta iš 3 psl.)

sius surinkta medžiagą.
Kai kurios rūmų pataikos ir

ne sesijos metu publikai yra 
uždarytos, tačiau mūsų Salomė
jos dėka, šių eiluČų autorius ga
lėjo aplankyti ir “restrieted” 
vietas. Nuėjome ir i spaudos 
atstovų draugijos patalpas, o 
taip pat ir į jos užkandinę, ku
ri šiuo metu yra gana apmirusi. 
Sesijos .metu čia yra nelengva 
gauti vietą atsisėsti, o mūsų lan 
kymosi dieną daugelis stalų bu
vo laisvi ir todėl galėjome be
laukimo paružkandžiauti.•

Nulipus į įvairių tautų dele
gatams skirtas patalpas, Salo
mėja parodė ne tik sales, bet ir 
daugelio valstybių atstovus. Ji 
su daugeliu, iš jų yra asmeniš
kai pažįstama ir be didesnio var 
go gali atsiminti jų pavardes 
bei užimamas pozicijas. Mums 
beeinant, Salomėja tik šnibžda 
į ausį, sakydama, jog tas žmo
gus yra Kubos delegacijos ats-

• tovas, anas — Argentinos, o ši
tas, kuris kalba telefonu, yra

* rimtas kandidatas augštai vie-
tai ateinančios sesijos metui.

b?

Šalia posėdžiams skirtų salių 
į debesis stiebiasi 505 Dėdos aug 

$ ščio turintis JT sekretoriato pa
statas, į kurį teko tik iš lauko 
pasižiūrėti. Šiuose didžiuose rū
muose dirba apie 3,000 žmonių, 

+ kurie atlieka įvairiausius dar
bus. Nemaža jų dalis yra kalbų 

A žinovai, ekonomistai, diploma- 
/ tai, žurnalistai ir kiti specialis

tai. Pats sekretoriatas yra pa
dalintas į 14 administracinių vie 
netų ir juose yra vykdomas 
pats svarbusis administracinis 
darbas.

Prieš apleidžiant JT rūmus

dar teko užsukti į juose esančią 
- knygų parduotuvę, kurioje yra 
$ tūkstančiai Jungtines Tautas lie 
i čiančių leidinių, atspausdintų 

įvairiomis pasaulio kalbomis.

SOVIETŲ SPRAUSMINIS LĖKTUVAS

Šiuo lėktuvu atskrido Sovietų Sąjungos delegacija Jungtinėms tautoms. Jis nusileido 
New Jersey. (INS)

cionis, A. Kalinaitė ir Josnaitė. 
Pirmuoju kuopos pirmininku 
buvo J. Baurisaitis; dabar kuo
pai vadovauja Eleanor Galini-
tis. F. V.

Kenosha. Wis.

Taip pat kitoje patalpoje yra ne 
maža ir suvenyrinės medžiagos: 
įvairių tautų vėliavėlių, kerami
kos gaminių, atvirukų ir pan. 
Greta knygyno veikia ir paštas, 
iš kur galima pasiųsti laiškus 
bei atvirukus, vartojant specia
lius Jungtinių Tautų ženklus, 
kurie yra parduodami tik šioje 
vietoje.

Vėl atsidūrus gatvėje, kur 
prieš akis atsiveria didmiesčio 
trukšmas su savo gyvenimišką
ja realybe, pilna tarptautinių ne 
sutarimų bei pavojų, sunku yra 
įsivaizduoti kokį didelį darbą 
Jungtinių Tautų organizacija 
stengiasi atlikti. Žinoma, dėl 
įvairių priežasčių nevisada šiai 
organizacijai yra pasisekę savo 
užsimojimus įgyvendinti, tačiau 
jos nuveikti darbai patys kalba 
už save.

Mums reikia palinkėti, jog 
United Nations Plazoje, prie
šais sekretoriato pastatą, iškalti 
žodžiai: “They shall beat their 
svvords into plowshares, and 
their spears into prunigs hooks: 
nations shall not lift up sword 
against nation, neither shall 
they learn war any war” virstų 
seniai išsvajotąja gyvenimo re
alybe.

IS ATEITININKU 
GYVENIMO

DRAUGOVES ŠVĖNTĖI
Metinė Chicagos studentų at

eitininkų draugovės šventė į- 
vyks rugsėjo 15 d., sekmadienį. 
10:30 vai. Švč. M. Marijos Gi
mimo naujoje bažnyčioje bus pa 
šventinta draugovės vėliava ir 
bendrai išklausysime šv. mi- 
šais. 11:45 vai. Marijos augš
tesn. mokykloje įvyks iškilmin
gas susirinkimas, kurio metu 
kandidatai duos priesaiką. Va
kare 7 vai. Vyčių salėje bus 
studentiški šokiai.

Visi draugovės nariai ir kan
didatai prašomi rinktis bažny
čios kieme 10:15 vai. ryto. Šven 
tėję dalyvauti kviečiami moks
leiviai, sendraugiai ir neateiti- 
ninkai.

Kandidatai, kurie nori Muoti

!
priesaiką šventės metu, laikys 
egzaminus rugsėjo 13 d. 7 vai. 
vakare Tėvų Jėzuitų namuose. 
Strapsniai turi būti įteikti eg
zaminų dieną ar anksčiau.

Valdyba

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kearny, N. I.

40 metų sukaktis

Harrison — Kearny, N. J., L. 
Vyčių kuopa rugsėjo 21 d. švęs 
įkūrimo 40 metų sukaktį. Ta 
proga rengiami pietūs ir šokiai 
L. A. P. C. Hali; 134 Schuyler 
Avė., Kearny, N. J. Pradžia — 
7 vai. vak. Bus puiki muzika.

Minėtoji kuopa buvo suorga- 
' zuota 1917 m. liepos 22 d. ir ją 
tuomet globojo pirmasis Our 

i Lady of Sorrows parapijos kle
bonas kun. Pr. Jakštys. Kiti 
kuopos organizatoriai buvo J. 
Baurisaitis, K. Nekrošius, K. Ma

Linksmas parengimas
Kenoshos moksleivių ateiti- 

kų kuopa reingia Kenoshoje š. 
m. rugsėjo 15 d. Šv. Petro pa
rapijos namų aikštėje labai links 
mą parengimą. Kuopos nariai1 
paruoš įvairių margumynų. Pra 
džia — 2 vai. p. p.

Kenoshos ir apylinkių lietu
viai ir jaunimas maloniai kvie
čiami į šį parengimą atvykti, pa 
bendrauti tarpusavyje ir sma
giai laiką praleisti.

Blogo oro atveju pasilinksmi
nimas įvyks parapijos salėje.

A. S.

Rockford, III.

Balfo susirinkimas
Balfo 85 skyriaus valdyba pra 

neša, kad skyriaus susirinkimas 
įvyks .rugsėjo 15 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Kultūros Klubo ma
žojoje salėje. Prašoma ko gau
siausiai dalyvauti, nes yra svar
bių pranešimų. Taip pat bus 
vietoje priimamos ir aukos.

A. Pocius,
85 sk. pirmininkas

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Alukonienė, Paulina, d. Petro;
Bankauskaitė - Kesminienė, Ste

fanija ;
Brazauskyte - Laurinienė, Mi- 

chasė;
Cepok,, Jeronimas ir Jurgis, iš 

Gaudučių k., Kuršėnų vai., Šiau
lių apskr.;

Sidabrienė, Marija;
Čiuoderis, Adolfas ir Kazys;
Grinys, Jonas, sūnus Kazio;
Grybas, Ona, duktė Kazio;
Gubaitė, Ona; t
Janulytė - Kražanauskienė, Ade

lė ,d. Jurgio:
Jarmoška, Povilas, sūn. Petro, 

ir jo vaikai Aldutė, Jeronimas, Juo 
zas ir Povilas;

Jokubauskas, Albertas ir Stanis
lovas;

Juozai tytė - Rudiene, Marytė, 
vyras Rudis, Antanas;

Kalinauskas, vaikai Jono Kalin- 
kausko;

Kalinkauskas, Juozas;
Kievišas, Viktoras;
Kolbukas, Veronika;
Krušinskas. Kazys, sūn. Juozo;
Krušnauskas, Martynas, gyve

no Minersville, Pa.;
Marozas, Antanas ir Cecilija, ir 

dukterys Antanina, Cecilija, Vale
rija ir Viktorija:

Morkūnas, Kostas ir Vladas, s. 
Felikso;

Paukštytė, Danutė, d. Antano;
Perminąs, Jonas, s. Jono, iš Ma

žeikių ap.;
Puzinas. Juozas ir Jadvyga;
Rafanavičienė, Antanina, iš Ši

lalės vai., d. Jono, gyveno McKees 
Rock, Pa.;
Rederaitė - Stokoff, Ona, iš Kybar
tų, gyveno Halsey St., Brooklyn,

N. Y.;
Rudzinskas, Pranas, sūn. Anta

no;
Sabaliauskas, Jonas, sūn. Teo

doro;
Tumosa, Mykolas, sūn. Miko; 
Venclova, Wrlly;
Viscius, Della, gvven,o Kearny,

N.J.;
Viscius, Jonas, gyveno Elizabeth, 

N J.:
Vyšniauskienė, Viktorija, d. Ka

zimiero;
Zdanauskas, Antanas ir Jonas; 
Žemaitis, Albinas, inžinierius, ir

sesuo Marija.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi -atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y,

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nao
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

VIKTORO KO2ICOS 
LietavISb; gazolino stotis ir anto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8 WE8TERN AVĖ PR 8-9538

SOUTH CHICAGO’S NEWEST
WALK-IN YARD

TURI VISKO KAS TIK REIKALINGA STATYBAI 
TAIP PAT DAŽŲ IR GELEŽIES GAMINIŲ
Asmeniškas — Individualus — Patarnavimas 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

DIXON LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE

Chicago, Illinois, Dept. MF
RE 1-2301

SELFWlXll SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202 
Rugsėjo - September 12, 13 ir 14 dienom

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $/J. 69 

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth 98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

IMPORTED MADIERA WINE 
Medium svveet

IMPORTED CANADIAN »
WHISKEY

FLORA DELLE ALPI CORDIAL

CURACAO LIQUEUR

WURZBURGER IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles

Fifth

Fifth

Fifth

Fifth

Case

$.|39

$2.69

$3.98
$6-29
$3.59

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti. /

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

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

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

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

Standard Federal Savings
$7.$0

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brau geny- 
bės, religiniai dalykai (devoeionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RL 7-1941

i'Vji'.i

•Jll!

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

> 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 

PHONE: Virginia 7-114 I

Pradėkit Taupyt Šiandien, Tnrėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki 310,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletldewtcz, prez.; E. B. Pletldevrtcz, sekr. h* advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame deklim. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita ilandlen. Apdrausta Iki 610,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treė. uždaryta, o aeit nuo 9 iki vidurdienio.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avc. Tolei, Virginia 7-7097

1

Atliekame dideliut ir rr'Jbin automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

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



t

DIFNRAPITTS DRAUGAS PITTCAG-D TLLTNOTS Ketvirtadienis, 1957 rugsėjo 12

PAJIEŠKOJIMAI
Izidorius Dinapas, sūnus Anta

no, iš Sibiro jieško savo sesers — 
MARIJONOS DINAPA1TES-ZIM- 
LIENES (vyro pavardė Zimlius). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
šiuo adresu: George Krenčiua, 3112 
W. 44th St.. Chicago, III.

Jieškomas STASYS 2ADVIDAS, 
gyvenęs 100 Hudson Avė., Brook
lyn 1, N.Y. Jieško Mečislovas 2ad- 
vidas iš Lietuvos. Prašom atsiliep
ti ar žinantieji apie jį pranešti šiuo 
adresu: Vladas Gedmintas 50,
Everton Avė., VVorcester, Mass.

Bostone, Mass. Jieško artimieji iš 
Sibiro. Patys, ar žinantieji apie 
juos prašomi skubiai rašyti šiuo I 
adresu: Jonas Čepukas,, 21 Hill-į 
side Avė. Glen Cove, L.I., N.Y.

2) Jieškomas ANTANAS JONO-, 
NIS, gyvenęs Chicagoje 1912 m. I 
Jieško sesuo Kašte čvpienė iš Si
biro. Jis pats ar žinantieji apie jj 
prašomi rašyti šiuo adresu: Jonas 
Čepukas, 21 Hillside Avė., Glen 
Ccvt, L.I., New York

Jieškomas ANTANAS .KREGŽ
DE, sūnus Jurgio gyvenęs Chica
goje. Jieško sesuo iš Lietuvos. At
siliepti adresu: M. Rauchas, 6637 
S. Rockvvell St., Chicago 29, III.

būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kfcs nors žinantieji apie 
jj prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
dale, Detroit 9, Michigan.

Jieškoma MARIJA LIAUCYTfi 
ŽYLIENfi, apie 55 m. amž. gyve
nusi Pašvitynio dvare apie Joniš
kį; dirbusi Linkuvos m. vaistinė
je. Iš Liet. išvyko su dviem.dukre
lėm Rūta ir Birutė. Jieško marti, 
atsiliepti šiuo adr.: Stase Žylienė, 
d. Antano, Vytauto g-vė Nr. 85, 
butas 3, Šiauliai, Lithuania.

Pirkit Rnnin4

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WINTFP

Jieškoma ANTOSfi KVEDERIO- 
Tfi SELIOKIENR, kilusi iš Eglin- 
ciškės kaimo. Bagotasios parap. I 
Ameriką atvyko apie 1922 m. Jieš
ko: Juozas Klimas, 172 Indiana Rd. 
Cres., Toronto 9, Ont., Canada

Giminės iš Lietuvos pajieško se
kančių asmenų: ALFONSAS IN- 
RIUNAS, iš Redžionių kaimo, Ka
majų valsč. JUOZAS BAUKIS, iš; 
Jūžintų dv. Jūžintų valšč. DICIUS, 
iš Neliūbiškio kaimo, Jūžintų vai. 
PRANAS VĖBRA, iš Raugų kai
mo, Jūžintų vąlsč, Daktaras REP
ŠYS, iš Jūžintų valsč. (jieško mo
tina.

Jieškomas buvęs agronomas AN
TANAS KORAS, kilęs iš Valių kai 
mo, žvirgždaičių vai., Šakių apskr. 
Jieško sesuo Marcelė. Jieškomasis 
arba žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu: Antanas Kaunas, 657 W. 
55th St.„ Chicago 21, 111.

BUILDING A REMODELING

I a. 4 k., II—3, gar., d|,|. skl. S 17.000 
.Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rū.<yS22.O4N). 
Mūr. 2 (mi 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. I n. 5 k, II | k. Ajyva. $11,000 
Mūr. itain. 2 |>o 5 k. Ir 2 bels. $24,300 
Mūr. 2 |M> 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas' 3 riti mieg. .422.000

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. 00 St. HE. 4-8202

Prieš pirkdami aj parduodanti 
namus, biznius, sklypus ar rikiuH 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E8TATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIO 
2406 We$t 61 St.
WAlbrook 6-6030

PKospect 8-3679 (vak. ir semad.)

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

Jieškomi asmenys ar apie juos 
žinantieji prašom atsiliepti: BALF 
Chicagos Apskr. V-bos iždininkui, 
Ignui Daukui, 3339 W. Evergreen 
Avė., Chieago 51, Ill.„ Tel. BE 5- 
7339.

' Jieškomas KLEMENSAS ROŽY
NAS, s. Valento, iš Lietuvos išvy
ko 1941 metais. Jieško jo žmona 
Salomėja Rožėniene. Taip pat jieš- 
komr. SALOMĖJA STASIULAI- 
TYTE, d. Saliamono, seniai gyve
ną J.A.V. Jieško pusseserė. Atsi
liepti šiuo adresu: Irena Rožėnai- 
tė, Irkutsko obl., Ziminskij rajon. 
Cent. Chazan, Ctr. 3 No. 13, Russia

Jieškoma AGOTA BUKŠNYTE- 
STANKUS, kilus nuo Kud. Nau
miesčio, gyv. Bostone ar Detroite? 
Jieško broli duktė Elena Bukšny- 
te Kazakevičienė. Taip pat yra laiš 
kas iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad
resu: J. Rekešiu3, 65-39 Grand 
Avė., Maspeth 78, New York.

Jieškomas DOMININKAS SKUN
DA, iš Rusonių kaimo, Seirijų v., 
arba jo vaikai. Gyvenęs Dubois, 
Pa. Jieško jo sesuo Veronika ir jos 
sūn.. Prašomi atsiliepti adresu: 
Pranas Radis, 831 W. 33rd St., 
Chicago 8, III.

KMORCj
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- t 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
(TeL: YArdi 7-9675 arba CL 4-7450

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal $-5531 

nuo 5 vai. p. p. kaadlen lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wlllow Springs. IU.

Jieškomas FABIJONAS SABA
LIŪNAS s. Povilo, gim. 1905 m., 
su žmona VERONIKA išvyko iš 
Lietuvos 1944 m. Jieško Fira. Ra
šyti: Liuda Petronytė, Vilnius, Lu
kiškių g-vė 11-3, Lithuania.

Jieškomas VIKTORAS CININAS 
ir jo brolis NIKALOJUS, kilęs iš 
Joniškio, jieško žmona. Atsiliept 
adresu: DRAUGAS, Ad 2077, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

Jieškomas KAZYS STUPINKE- 
VIČIUS (KAZIMIR STUPIN), ki
lęs iš Vilkaviškio. Duktė MOR
TA ištekėjus ir gyveno Struthers, 
Ohio 1920 ar 1930 m. Jieško inž. 
Petras Daunoras iš Lietuvos. Ątsi- 
liepti adresu: Rev. J. Skirkus, 110 
E. 4th St., Spring Valley, III.

Jieškomi: — 1) ANTANAS
BRAŠIŠKIS - BRASHY, kilęs 
iš Meškučių parapijos, Šiaulių 
apskričio Prieš karą gyvenęs 
5800 S. Peoria St., Chicagoje. Jieš
ko sesuo Antanina Brašiškaitė iš 
Lietuvos, Šiaulių m 2) VIKTO
RIJA BRAŠIŠKAITĖ - URBO
NIENE, jieško sesuo Antanina iš 
Šiaulių. 3) Buvęs Šiaulių m. mo
kytojas ŠILIŪNAS, jieško teta A- 
delė Donauskaitė iš Lietuvos, Kur
šių bažnytkaimyje. 4) Ruvelis ir 
CHATSĖ ZIFAI (Zivai) Abelio s. 
iš Chicagos, gimę Kaunatavos m. 
Luokės vai., Telšių aps., jieško bro 
lio duktė Taubė Zivaitė iš Lietu
vos, Ubiškės, Telšių rajonas. Visi 
kurie ką nors žinotų apie minimus 
asmenis prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: K. Zaleskienė, 2306 Washing 
ton Rd., Kenosha, Wis.

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

Statome naujos namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
gaukite DAnube tt-2703 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympio 2-5121 nno 0 vai. 

vakaro Iki 11 vnl. vakaro

1 LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS t
Builders Gen. Oontractora

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

Namų įkainavimas lr įvairūs i 
patarimai nemokamai. t

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinfis lr buto telefonas 

PKospect 8-2013
6800 80 CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

Itrlgliton 1‘ai-Ue — mediniai iiainai
2 po 5 k. $12.500 arba 2 |>o 4 g. 

$10,500; g'i'us biznis 2-m žmonėm; 
groaernė mu įrengimais ii- prekėm, 
butu-s 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. vįena nuo
savybė. l’i'iinslme gerų pasiūlymu

Mnrųiuttc Parite mūriniui: 2 buto 
geram stovy. $26,000, o taipgi t M- 
augš. C ir 4 k.; keletas gerų bilP- 
gaiotv po 5 ir 6 k. $18,000- $21.000

Gage Parko mūriniai nuimti: Nau- 
ias 2 po 5 k. — $33,5uo, įmokėti 
$6,000; naujas 1 M augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė lr 2 butu 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna lr 3 butai, rūsys, garažas 
$12 ,500; 4 butų, rūsys, pastogė. 
$16,500; stiprus mūras: taverna ir
5 butai. $25,000, mažas jntokSjimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

BRIGHTON PARKE

2 butai po 4 kamb., medinis na
mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockvvell St.

, B. R. PIETKIEVVICZ & CO. 
t ________ 2555 W. 47th St.________

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel.. Bishop 7-3340 
2737 W'est 43rd Street

MAKCJIJETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (attlc) 
Galima įrengti kambarius ir 
įrengtas rūsys. žieminiai alumini- 
juus langai ir sieteliai. 1 autom, 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga įsigyti tokį puikų 
namų. Už namo patvarumų gai-an-

, tuojaine, nes buvo .mŪHų statytas. 
Keikiu būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir Ho. Whlp- 
ple Street.

Ant YVestern Avė. ir 44th Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (8 mleg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai uliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 

J norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs J kitų vietų.

Brigliton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kum b. tr 1—4 kamb. Uždaryta 
verandų. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmus aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų.

Taip put turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas lr pre
kybinių namų.
.Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo

me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę lr mes mielai patarnau
kime parduodami Jūsų namua

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

Marųuette Ir Brighton |girke 
Mūr. tt ir 8, centr. Mkl., gar. $27,300 
Mūr. 2 po tt, centr. šild., gar. $28,500 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. $19,800 
Med. & Ir 4, centr. šild. tik Bli.DOO 
Mūr. naujas tt k. didelis lotas, pigiai 
Yra pigių Ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realtv
*081 Areker avė.. LAfavette 5-S384

..Reikalinga padavėja ir dirbti prie 
baro moderniai jrengtaino restorane 
nuo 11 vai. ryto. Kreiptis: 2632 VV 
71 St.

EAVTY OPKIlATOlt
lUjama kad .būtų prityrusi

ANTANAS KISELIUS, 1927 m. 
gimęs, išvykęs iš Lietuvos 1952 
m., pajieškomas motinos Salomė
jos Kisielienės, Vilkaviškio rajo
nas, Pilviškiai, Sodų g-vė, Nr. 14. 
Lithuania.

Jieškomi DRILINGAI JUOZA
PAS sūn. Prano, manoma gyvenąs 
Chicagoje. BRONIUS s. Antano. 
ROMA ir JUOZAS, vaikai Petro, 
kilę iš Subačiaus vai. Panevėžio 
apskr. Yra žinių iš Lietuvos. Ra
šyti — Jonas Baranauskas, 1255 
Ė. 87th St. Cleveland 8, Ohio.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar p&rdnedant, Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NO NV IL A
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRoepect 8-5454

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

nuo Marųuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų bcis- 
montas. sausas, tinka Išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMUS BIZNIS I
Geležies išdirbinių (hardware) 

krautuvė ir pulkus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj, S ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymus. Apsauga j 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo- Į 
nlja. Namo kaina $26,000, prekės — 
klek Jų yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
ŠEIMAI

Idealus pirkinys/ Padidintas mūr 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia ir 
dar pulkus kamb. porčluij. Viršuje 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė lr visi Įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė 
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22.500. A. Rėklaitis.
ŠVIESI, MUR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marąuette Par
ko. Šildymas alyva. Visi kambariai 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 YVest 71«t Street
Visi telefonai: YVAIbrook 5-6015

BEI
PageldauJ

bet nebūtinai. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera “manlcurlstė". Išmokysi
me plaukų dažymų, šviesinimų, pus
metinius ir t.t. 5 <1. savaitėj. Judrus 
sultonas, miesto centre — “loop". Ge
ras atlyginimas ir “tips”. Imsime 
tvarkingų 1). P. Reikia mokėti šiek 
tiek angliškai. Skambinti DE 2-6250, 
klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

REIKALINGA MOTERIS prie 
mokyklinio amž. vaiko. Apsigyven
ti vietoje. Sąlygos geros. Skambin
ti FRontier 6-0698, po 5 v.v.

STEADY POS1TIONS 
open for Experienced Typists

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest Clerk
Part tirne-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay 
many company benefits 

Interviews up to 7:30 PM 
See or call E. L. Green 

330 W. 25th St.
VI 2-2055

HELP YVJNTED — MEN

Jieškoma EMILIJA MATELY- 
TE PILKIENE iš Sarickų kaimo, 
Skiemonių vais., Utenos apsk. Tė
vai Kazys Matelis ir Uršulė Stro- 
lvtė Matelienė. Pranešti: L. Ma- 
tikonienė, 20 East 112th St., Chi
cago 28, III. U.S.A. Tel. PU 5-6869.

Mokytojas Alfonsas Skorupskas, 
sūnus Adomo, gyvenantis Lietuvo
je, Kaune, P. Cvirkos g-vė, Nr. 1, 
būt. 3, prašo atsilieDti brolių bei 
seserų — ELZBIETOS, ANTANI
NOS, KAZIO. KOTRYNOS, VY
TAUTO, EMILIJOS, .vaikai Adomo 
ir Daratos Skorupskų, kurie prieš 
karą gvvsno Brazilijoje, San Pau
li mieste.

1) Skubiai jieškomas IGNAS ŠA
KALYS, ar jo sūnus Kunigas PET-

Jieškomas JUOZAS RUTKAUS
KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu-

STATY8IMK PAG Ali UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragajisett Avė.

ęUALITY BUILDERS
Tel. PRdspect 6-0883 

Kalbame lietuviškai

RAS ŠAKALYS, gyvenę 1921 m. vos, Jurbarko miesto. Esama žinių

$1,000 ĮMOKĖTI pirksite gražią 
8 kamb. mūrinę rezidenciją. Arti 
25th ir Central Park Avė. Karštu 
vandeniu alyva apšild. Skolą mo
kėti lengvom sąlygom. LAwdale 
1-7038,_________________________

Savininkas parduoda pajamų namų 
Brighton Parke. Meilinis — 2 po 4 
kamb., karštas vanduo aliejuose bu
tuose, šviesūs kamblį l iai. švariai už
laikomas. Pastogė ir didelis "utility 
room". pastogėje. Uždari- porčiai. Pa
matyti galima kasdien. 4524 S. Tal
man Ate. Savininkas l-ine aųgšte. 
Tel. I.Afayelie 3-1)533.

Gražioje vasarvietėje (Michiana 
Shores) parduodami du sklypai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi- 

Į gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija: Tel. East Chicago 1502-J.

CICERO. Mūrinis 4 butų — 2 
po 4 k. ir 2 po 3 k. Alyviniais pe
čiais apšild. Pajamų $3,000 me- 

Į tams. Jokių išlaidų, viskas pilnai 
'atremontuota. $31,900. SVOBODA,
6013 Cefmak Rd. Bishop 2-2162.

BRIGHTON PARKE:
Nau j. mūr. lit aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: 6, 4 ir 3 lr 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. į mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų. 
$26,000.

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

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šild., rink-

I tinė vieta $48,000.
; Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
I pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
'apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

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

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

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

SKLYPAI:
8055 So. Tjitrobe st. 78 x 1 25, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000.
Western prie 69, 25x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY,
1737 W. 43 rd St„ CL 4-2390

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

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

42S9 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

tKKKKKKKKKKyOOOOOCKKKKKKKKK)
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRVGH REAL ESTATE
•407 S. Kedzie Avė. YVAIbrook 5-3216 į
AGENTAS ALEX KANAVERSK1S

oooooooooooooooooooooooooot .... —~ —
PIRKITE ir parduokite savo ne

kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubHc_ 7-9400______

OAK LAWN. St. Gerald parap. Nau 
jas de luxe custom built 3 mieg. 
kamb. namai. 5 modeliai atdari ap
žiūrėjimui nuo 2 iki 6 vai. vak. Skly
pai 50x125. Visi pagerinimai. Apsau
goti nuo potvynių rūsiai. Nuo $21,700 
lr augščiau. 8704 Tulley, 5150 į va
karus. Matykite Johnson Builder, at
dara kasdien: 10 iki 12 ir 2 iki 6 v. 
.Vakarais 7 iki 8 v. šešt. ir sekm. 2 
iki 7 v. Hllltop 5-0198.

MAiCHINISTS
Reikalingus mašinistas turintis “job 

shop" prityrimo. Sugebantis nustatyti 
(set-up) milling machine darbui ir 
dirbti pagal “blueprints”.

45 vai. savaitė.
Reikalinga skaityti, rašyti bei kal

bėti nors kiek angliškai
Apmokamos atostogos ir 6 šventa

dieniai, Blue Cross, Christmas bonus.

ALL METAL MFG. CO.
2740 VV. 50th St YVAIbrook 5-5040

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

GRovehill 6-8421

PROGOS OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. 
4140 S. Maplew<xxl Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
RARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

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

DĖMESIO!
I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

NEMOKAMOS

DOVANOS

TIKRAS DURAN KREP
ŠYS UZ $100 SANTAUPAS
Kai jūs atidarote naujų, tau
pymo sųakaitų $100.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
kių pat sumų į jau esamų 
taupymo sąskaitų, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
‘‘DURAN" medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
DfiZUTfi U4 ftlO.OO SAN
TAUPAS. fils visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko fr drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote $10.00 ar daugiau tau
pymo sųskaitų, arba įdeda
te tok| pat sumų ( Jau turi
mų taupymo sąskaitų.

Į MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
I •

A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių 4meriko- firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro Vėsintu
vus (Air conditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel OLympie 6-0775 nno 8 vsL 

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

OLymplc 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdrauduM. Automobi 

lių finansHvimaH Notarlatas Valsty 
bės patvirtino* kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteirauk Ii' nat- on.r

JONAS KIRVAITIS 
YVAIbrook 5-5671

livrERHTATU IN'd KAM'F AGENCY 
11108 S. Aslilami A ve., Chicago 31). III.

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 tr 6 k. hu 3 k 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,500.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-Jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

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

KITUR. 2-jų augštų mūr. Lląuor 
store ir baras 1-me aųgšte. 8 k. bu
tas antrame aųgšte. Apyl. 68-ta tr 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė lr įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS RmI Estate
Insurance, Notary Public 

5$ltt So. YVestern Avė.
PRosp. 8-2254 arba HEm. 4-7055
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. lr sekmad. nuo 9 Iki 5 v.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų itnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5»ltt So. YVestern. PRospeet 8-22S1

IŠNUOMUOJAMAS butas. 3 kam
barių Marųuette Parke, gražioje vie
toje, su baladls. Kreiptis tel.

PRospcct tt-2229

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal
dais. Galimą naudotis virtuve. 4357 
S. Washtenaw Avė. (2-as augš. iš 
priekio). Virginia 7-5722, po 6 
vai. vak.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, Dl._____________

PER PASAULI KELIAUJA 
IMAGUS

Bernarde Brazdžionio poesljor 
rinkinys Nedidelis skaičius tioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
Drauge 2334 So. Oakley Ave- 

CHICAGO 8, ILL. Knygoe kaina 
kietam viršeliais S2

HELP YV ANTED — MEN

DABAR YRA PATS LAIKAS...
TAUPYTI TE$... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

tXXX>04><XX><X>04>CXXXXXXX>0<><><X>

PLUMBING
Licensed bonded plumbere 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
YV AIbrook 5-8451

o<x>o<>c><><>o<x><)<><x><)<><xxx>oo<x>d

TIKTAI PASIŽIŪRĖKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DĖKA JŪSŲ TAUPUMO IR GERO {VERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIR*I*J8

■•ei
__  1.074.227.74

„r 1 #12 M

1933 . 7 777 4eiftl
1954. 8,281,967.19
1955.— 10,882,452.14
1956 ____14,243,990.52
1957„_. 16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

When the SAFETY of Your 
Savings COMES FIRST INSURED

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS 

MASTER BUILDERS
General r'ontraetlng Co.

(Bav. V. Sodeika Ir J. Hkorohskas)
l«on H 4xTH UT CICERO 50 TTJ 

Tel. Ol.ymplc 2-7:181; TO »-42»fl
Ir atliekame vlsua atatyboa Ir par 
tvarkymo (remodellng) darbua

•5,—)

3847 YV. Slst St.
Mūrinis bungalow — 5 kamba

riai, plius pajamų butas. 45x125 
pėdų sklypas. Duokite pasiūlymą.

-------o
6234 S. Albany Avė.

7 kamb. mūr, namas. 4 mieg.
kamb. 2 autom. mūr. garažas.

ROY N. SEWARD
REltenee 5-6895

PI P E WELDERS
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compressor Station, Doylestown, Ohio

Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration”. 

Mušt have Travel Card.

Call collect J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfield 8-4481 — Nights OLdfleld 8-3813

Ofpet Hmn for YOUR Cottvooionet 
♦ AJ*. TO $ P.M. Satvrday, » A.M. TO I P.M.

TiMtttay * Tkuridoy - Fridoy, * AM. TO S P.M. 
CIOMO Atl DAT

ST. ANTHONY SAVINGS 
aqd Loan Association

1447 Šo. 49th Court 
TO 3-8131 • Cicero SO

S E R V I N G TOU SINCE 1922

oooooooooooooooooooooooooo

Skelbtis “DRAUGE" anaimon 

iea fla yra plačiausiai skaitome, 

lietuvių dienraštis o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*
oooooooooooooooooooooooooo

EVERGRZEN PARK
H0LY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MUR. NAMAI
9100 8. Ridgeway

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. D/2 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame namo. “Overhead” ka
nalizacija. “Sump pump.“ šoninis 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Ga
linta pėščiam nueiti j bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną Šešt., 
sekm. ir pirmad.

OARTY CONSTRUCTION C0.
HE 4-9368

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS

BAN D SAW OPERATORS 
TRIM SAWYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams. 
Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 

Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET

Pirkit Apsaugos Bonus
Biznieriams apsimoka skelbtis Drauge”.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Newtown, Pa.

Vilią Joseph Marle sukaktis
Nors Šv. Kazimiero Seserų 

Kongregacija per 50 savo gy
vavimo metų yra išvariusi gilią 
vagą labdarybės darbo laukuo
se, steigdama ir išlaikydama li
gonines, senelių ir vaikų prie-1

siui. Be to reikia pridėti iš ša
lies atvykstančioms mergaitėms 
nedidelis mokestis u: autobusą 
ir mažas priedas už laisvai pasi
rinktus dalykus.

Labai pageidauiamas dides
nis lietuvaičių skaičius. Susida
rius didesnei grupei, joms galė
tų būti dėstomi lituanistikos da-

glaudas, tačiau neabejotinai lykai. Be to lietuvaitės seselės 
mėgstamiausia seserų kazimie- mokytojos neabejotinai sugebės 
riečių darbo sritis vra mokyk- f.ja joms sukurti jaukią lietuviš- 
los ir mokymas. Nesuklysime ką atmosferą.
tad laikydami seseris kazimierie'
tęs pirmoje eilėje seserimis mo- šiemet rudenį bus tęsia-
kytojomis. i17108 kitOs statvbos — senelių

I prieglaudos, seserų namo ir kop 
Kai prieš dvidešimt penkerius lygios.

metus kelios seserys su a. a. mo
tina Marija įsikūrė netoli Phi
ladelphijos kun. J. Cepukaičio 
surastame “Maple Lane Farm” 
ūkyje, tuojau jos čia įsteigė 
augštesniąją mergaičių mokyk
lą. Sesuo M. Perpetua buvo pir
mąja vilos vyresniąja. Kadan
gi mokyklos tikslas buvo paruoš 
ti mergaičių kandidačių vienuo
liniam gyvenimui pirmoje eilėje 
kazimieriečių kongregacijai, tad 
mokinių skaičius ilgą laiką bū
davo nedidesnis kaip 30. Dau 
giau jų negalėjo sutalpinti nei

Š. m. nigs:jo 29 d. bus šv. 
Mykolo šventė ir didelės iškil
mės Vilią Joseph Marie įstaigo
je. Šią diena čia įvyks naujos 
mokyklos pašvetftinimas ir Vil
ią Joseph Marija įstaigos 25 m. 
sukakties minėjimas. Pašventi
nimą atliks J. E. Philadelphi-

I

DTKNKASTLS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

POLIO VIRUSO KRISTALAS

Šis mikrofoto — tai polio viruso 
kristalas, kurį atrado prof. Wen- 
del Stanley Koliforniįos universi
tete. (INS)

orą taip, kad nuo jo tenka ge
rokai nosį paraityti. Nors kiek
vienas namas turi atmatų dėžes 
ir atmatos rūpestingai išveža
mos, bet dar daugelis matyt iš 
seno įpratimo sušluoja atmatų 
krūvas ant gatvės ir jas uždega, 
paleisdami debesis dūmų. Jei
gu dar atmatos ar lapai drėg
ni, tai dūmuose paskęsta visos 
mylios ruožas.

Štai pvz. ir mano kaimynas 
visuomet rūpestingai sušluoja

rimtų darbų susilaikyti. Surin
kus nors ir daugiau lapų, juos 
supylus į dėžes ir statines, ap- 
laisčius vandeniu, suslūgsta ir 
ne taip jau daug vietos užima.

A. Pilpelis

100 metų Chicagos 
jėzuitams

Šį rudenį Chicagos jėzuitai 
švęs 100 metų sukakti nuo pir
mųjų jų įstaigų įsikūrimo šiame 
mieste. Pirmoji jų ištaiga —

šiukšles, nežiūrėdamas, ar jos buvo Šv. Šeimos bažnvčia 1080

Chicagoje

Užlaikyk švarą
Chicagoje beveik visur, kaip 

ant nejudančių, taip ir judančių 
daiktų, pastebėsime užrašą “Pa
laikykime Chicagą švarią”. Vis 
tik reikia pripažinti, kad čia jau 
daug pasiekta, išskiriant rajo
nus, kuriuos tam tikra dalis gy
ventojų juos verčia džiunglė
mis. Daug kur parkuose ir net

jos arkivyskupas Jonas Pranciš Į gatvėse įtaisyti šiukšlių krep- 
. kus O’Hara. Į šias iškilmes se-'šiai, gatvės dažniau valomos, at- 
serys kazirhierietės kviečia dva- j matos rūpestingai išvežamos, o 
siškiją ir lietuviu katalikų vi-l užmiestyje statomos specialios 
suomenę. Kiekivenas bus mie-i atmatoms deginti krosnys. Šva-

j i las svečias ir turės progą įsi-
Į tikinti, kokius nuostabius dar- įrengtas prie vienuolyno bendra , ’ . . , ,

; .. . ». . , bus, Dievui padedant, seserysbūtis, nei pačiame vienuolyno ’ 1 ’ ■ 17
name esančios mokyklos klasės.

Mokykla pradžioje buvo va
dinama akademija. Mokslas tę
sėsi trejus metus. Toliau ji vir
to keturklase ir gavo visas augs 
tesniosios mokyklos teises.

kazimierietės yra įvykdžiusios. 
Iškilmių pradžia — 4 vai. p. p. 
Sekmadienio popietis — patogus 
laikas. Visvien tą popietį kur

Vasaros atostogų metu vie
nuolija tampa studijų namais, 
kuriuose kokia 50 plačios apy
linkės kazimieriečių seserų at
lieka atbaigiamuosius mokyto
jų kursus ir dvejas rekolekci
jas.

1955 m. šios įstaigos rėmėjų I 
seime generalinė kazimieriečių 
vyresnioji motina M. Teofilė pa- Į 
reiškė, kad Vilią Joseph Marie 
įstaigai yra numatyti platesni 
uždaviniai. Čia netrukus bus pa
statyti erdvūs vidurinės mer
gaičių mokyklos rūmai ir sene
lių prieglauda. Generalinė mo
tina drąsiai pabrėžė, kad bus 
stengiamasi 1957 metų seimą su 
šaukti jau naujosios mokyklos 
salėje.

1957 metų jubilėjinis rėmėjų 
seimas iš tiesų įvyko naujos mo 
kyklos salėje. Dar daugiau — 
jau antrajam 1956 — 57 moks
lo metų semestrui mergaitės 
persikėlė į naują mokyklą ir jo
je baigė mokslo metus. O šiuo 
metu mokykla yra visais atžvil
giais užbaigta ir aprūpinta mok 
slo priemonėmis. Augštesniųjų 
mokyklų statybos ir išplanavi
mas, klasių įrengimas, jų šildy
mas, apšvietimas, vėdinimas, jų 
mokomosios priemonės yra pas
kutinės mokyklos technikos ir 
estetikos žodis. Ypač nusipelno j 
dėmesio kairysis mokyklos spar 
nas su praktiškųjų sričių kla
sėmis: meno (paišybos, tapy
bos, lipdybos), ruošos ir virimo, 
kirpimo ir siuvimo, biologijos, 
chemijos ir vaidybos. Pagaliau 
labai erdvi ir estetiška yra bib
lioteka, kuriai nieko netrūksta, 
tik daugiau knygų. Mokykla 
yra skirta 500 mokinių.

Įdomus yra mokinių skaičiaus 
augimas. Kai 1955 metais pa
sklido gandas, bus statomi nau
ji mokyklos rūmai ir paskelbta, 
kad bus priimamos be bendrabu 
čio kasdien atvykstančios mer
gaitės, jų skaičius iš 26 pašoko 
iki 60. 1956 1957 mokslo m.
buvo baigti su 140. O šių moks
lo metų pradžiai mokyklą jau tu 
ri daugiau 200. Bendrabutyje — 
40, kitos rytais bus pristato
mos į mokyklą ir po pamokų iš- 
vežiojamos namo mokyklos au
tobusais. I

Mokslas visoms mergaitėms 
kaštuoja po $100 metams. Už 
bendrabutį mokama $40 mėne-

Aukso radėjai
Daugely kolonijų dėstoma, 

kaip surasti auksą, bet Aliaskos 
žinovai, patarnaudami aukso 
jieškovams, auksą sau žeria j 
kišenių.

Nuolankusis liudija tiesą ir, Dabarties žmogus nėra tasai, 
reikale, tampa garbingu kanki-'kok' Dievas 3UtVėr': W d<" 

niu; puikusis priešinasi ir kitus
generavęsis. —Baimes

Mes esame savo silpnybių 
verčia kentėti. —Tommaseo kankiniai. —C. Silva

MOVINC MOVINC

rai palaikyti neužtenka vien 
miesto vadovybės pastangų; pil
na švara gali būti palaikyta tik 
tada, kai kiekvienas gyventojas 
jos laikysis.

Dabar kaip tik prasideda ru
dens sezonas, pradeda kristi

nors išvažiuosite. Maloniai «kvie nuo medžių lapai, o su jais ir 
čiame pasukti į Vilią Joseph | prasidės “švaros” palaikymas. 
Maria, ties Newtown, Pa. . Iki šiol dar daug miesto gyven- 

Kmi dr. M. Ražaitis tojų besišvarindami užteršia

Didžiulis Išpardavimas!

' ■

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
kaip H. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 
kostiumams, švarkams, kelnėms, marši kiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsi rengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

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

Laike šio didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
j f* V'irf Q/l S lr 5 </AllinnoC2 IziEzvmio /linntAmL :i,l £*ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai. 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

vak., o

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

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

sausos, ar dfėgnos; pareina na 
mo, atsineša degtukų ir jas pa
dega. Apie valandą pats save 
ir kaimynus rūkina. Tada atsi
neša šiūpėlę, sušluoja pelenus ir 
neša į atmatų dėžę, bet vėjuotą 
dieną nespėja pelenų nunešti, 
nes išdulksta po apylinkę. Vie
toje vienos ar poros valandų 
darbo, galėtų, supylęs į dėžutę, 
nunerti vienu kartu į atmatų dė
žę. Žinoma, tai nėra bloga va
lia, bet vien tik žmogaus neap
galvotas veiksmas, dėl kurio ne | 
tik pats vargsta, bet ir kaimy-1

W. Roosevelt rd., įsteigta prieš 
100 metų. Joje bus suorgani
zuota jubilėjinės pamaldos. Ju- 
bilėjinės iškilmės bus baigtos 
iškilmingais pietumis gruodžio 
12 d. Palmer House viešbuty. 
Čia bus pagerbta 100 čikagiečių 
už pasižymėjimą įvairiose jų 
darbo šakose. Kard. Stritch 
taipgi dalyvaus iškilmėse.

Chruščevas — rašytojams 1
I

MASKVA. — Sovietijoje ma

** li TOLI IR ARTI
NAUJI omeu TNOMI- nauj auti KNAUSTWO fNANK/AI

NSU M£TU PATTNINIAS- P/SUS IN SĄŽININGAS PATANNAYMNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel WAlL0oL 5-3209

nus erzina ir užteršia ir taip ne sjniu tiražu išleista brošiūra
visai švarų miesto orą.
' inoma, nuo atmatų deginimo

“Už glaudų literatūros ir meno 
ryšį su liaudies gyvenimu.” Jo-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
10] 4 West 111 th Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!
turėtų atpratinti miesto vado- je išspausdintos Chruščevo kal-
vybė, nes dūmuose paskendęs 
miestas nėra švaros požymis. 
Iki to bus prieita, tai nors lie
tuviams reikėtų nuo tokių ne-

DftMESIO!
NeužmirSkite siųsti pakietus mais

to. rūbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) i savo gimtąjj kraStų. Jums 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Avė., Chicago, 23, III. 

FRontier 0-4875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų. dienų.. Seklu, iki 12 v. d.

DELOE CO.
Better living thru home improve- 

ment.
Parduodamos aluminijaus durys, 

langai, durų ir langų stogeliai ir kt.
Duodama išsimokejimui 3 me

tams. Norintieji įsigyti geriausios 
kokybės už žemiausią kainą skam
binkite —

KOSTAS .BUTKUS
PROSPECT 8-2781

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HIUS GĖLINYfcIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

bos rašytojams, skulptoriams, 
kompozitoriams. Tų kalbų nuo
taikas gerai apibūdina M. šolo- 
chovo posakis, įjungtas į vada- 
mąjį, išspausdintą “Pravdos” 
Nr. 244, šalia pranešimo apie 
tą Chruščevo brošiūrą. Šolocho- 
vas apie SSSR rašytojus pasa
kė: “Kiekvienas iš mūsų rašo 
pagal savo širdies įsakymą, o 
mūsų širdys priklauso partijai 
ir gimtajai liaudžiai, kuriems 
mes tarnaujame save menu’ 
Taigi pirmon vieton — komu- j 
nistų partija.

LINKSMIAU
Įžymybė .

— Joneli, tu nesergi ir vis 
lovoj guli;..

— Aš dirbu.
— Ką dirbi? * '■
— Laiškus rašau, valgau...
— Tai man įžymybė, įgu

lėdamas dirba!
— O kaip? Michelangelo 4 me 

tus gulėdamas Sikstino koply
čios palubėje sukūrė vertingiau
sią savo darbą.

Džiaugsmo nešėjas
— Sūnau, kodėl įsitaisei taip 

triukšmingą motociklą?
— Tėveli, jis džiaugsmą skel

bia: išgirsta, visi subėga.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0, WESTERN ftVF 1410 S0. 50th AVĖ 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
TeiMonal GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). VirtyPrealdent

6819 So. Western Avo. Tel. GRovehill 6-3745
Ki
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| paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien tr sekmadieniais nno I vai. ryto lkl S vaL popiet.
IRSIRTNKITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DlKMOJEt 

JOKIO JMOKIJIM9. HFMOK®«r»TE KAPINIO DIENOJN.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagon Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos Įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių daugumo ir divi
dendų našumo atžvilgin, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję taupinius pas mus gansite ne tiktai sangnmų — jų 
apdraudimą iki $10,009.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kariuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės (staiga yra viena 'J gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki 8, antradieni Ir penktadieni nno 9 iki 4, ketvirtadieni nno 9 lld & >
Treėiadlenj uždaryta visą dieną, o šeštadlen) nno 9 Dd 2 valandos pe pietų.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUe 7*8800 — 7-8601 Automobiliams vieto

Tiems, kuris gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JOsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

1 Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias

1 vimas dieną ir nak-

1 tį. Reikale šaukti

i mus.

v s o s e Chicagos iri 
Roselando dalyse ir f 

tuojau patarnaujame.f

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArda 7-3401

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

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REptihlk 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687



x Prelatui Boleslovui Urbai,
Šv. Jurgio parapijos klebonui, 
pagerbti, minint jo 40 metų ku-
nigystės sukaktį, rugsėjo 29 d. 
ruošiamas banketas. Iš ryto, 101 das šią savaitę išeis iš ligoninės;
vai. 45 .min., bus iškilmingos šv. 
mišios parapijos bažnyčioje, o 
6 vai. 30 min. vakare — banke
tas Šv. Jurgio parapijos šalėje, 
911 W. 32 pi. Prei. B. Urba jau 
nuo 1950 metų klebonauja Šv. 
Jurgio parapijoje, bet yra kuk
lus žmogus, ir dabar jam bus 
dar tik pirmas banketas ruošia
mas. Prelatas dabar sirginėja, 
tai tuo daugiau susilaukia užuo
jautos. Nežiūrint savo nestiprios 
sveikatos, yra gražiai pasidar
bavęs parapiją tvarkant ir gra
žinant: pastatė naują kleboniją, 
pagrindinai atremontavo bažny
čios bokštą, mokyklą ir atliko 
eilę kitų svarbių darbų.

x Kun. V. Atkočius, MIC, š. 
m. rugsėjo 9 d. išvyko į Romą, 
kur jis neseniai buvo išrinktas 
T. Marijonų kongregacijos vyr. 
tarybos nariu. Jis ten pasiliks 
gyventi.

x Margarita Rudytė, žinomų 
lietuvių visuomenininkų veikėjų 
Marijos ir Antano Rudžių duk
tė, pirmoji lietuvaitė Ameriko
je gimusi ir augusi užsiregist
ravo į Chicagos Augšt. Litua
nistikos mokyklą rugsėjo 7 d.

x J. Stanaitis, naujasis Don 
Varno posto komanduotojas, 
rugsėjo mėn. 21 d. perims parei
gas iš iki šiol šias pareigas ėju
sio J. Shulmistro. Šios ceremo
nijos įvyks tos dienos vakare 8 
vai. posto patalpose, 6816 So. 
Western Ave.

x B. Pietkiewicz, Crane Sa
vings and Loan Assoc. direkto
rius, paaukojo 100 dol. Chicagos 
Augšt. Lit. mokyklos invento
riui.

x Muziko Antano Nako for- 
tepiono studijoje š. m. rugsėjo 
mėn. darbas pradedamas jau 
septintus metus.

Studiją yra baigę visa eilė 
pažangių mokinių, kurie savo su 
gebėjimus skambinti fortepionu 
praktiškai pritaiko gyvenime 
kaip akomponiatoriai arba pro
gramos dalyviai.

Į studiją priimami mokiniai 
įvairaus amžiaus nuo 7 metų. 
Mokiniai supažindinami ir su te
oretiniais muzikos dalykais.

Pamokos vyksta studijos pa
talpose Brighton Parke, 4719 
So. Maplewod, o Cicero moki
niams prelatas I. Albavičius kas 
met maloniai užleidžia patalpas 
prie Šv. Antano parapijos salės.

x Kun. Kazimieras Rėklaitis,
MIC iš Romos atvyksta j Ame
riką. Jis yra ark. Jurgio Matu
laičio beatifikacijos bylos pas- 
tųlatorius. Kun. K. Rėklaitis 
spalio 13 d. dalyvaus T. Marijo
nų Bendradarbių draugijos sei
me, kuris įvyks “Draugo” patal
pose.

X Kun. Vaclovas Miliauskas, 
Los Angeles Šv. Aloyzo parapi
jos vikaras, buvo sužeistas au
tomobilio nelaimėje. Gydosi šv. 
Kryžiaus ligoninėje, šiomis die
nomis jam padaryta operacija. 
Sveikata gerėja. Ligoninėje dar 
teks pabūti. Guli kambaryje 
322.

x ALRKF Jaunimo stovyk
lai prie Manchester, Mich. yra 
reikalingas ūkvedys. Pageidau
jama pensininkas. Darbo vieto
je yra gyvenamas namas, bei 
kiti ūkio pastatai. Pagal susita
rimą bus galima naudotis ūkio 
žeme. Kreiptis pas kun. Br. Da
gili, 3664 Truanbull, Detroit 8, 
Mlchigvų fceL TE 3-2396.

x Edvardas bulaitis, sužeis
tas praeitą sekmadienį prie sa
vo namų Cicero, III., ir šiuo me
tu gulįs Lorettos ligoninėje, po 
truputį gerėja. Jam trijų užpuo
likų buvo padaryta peiliu gili 
žaizda ir paliesti kepenys. Už
puolimas įvyko sustojus prie na 
mų automobiliu, be jokios prie
žasties, ne apiplėšimo tiksle Tai 
buvo atsitiktinai pasimaišiusių 
jaunų chuliganų darbas. Edvar-

namuose teks pasigydyti dar vie 
ną kitą savaitę.

X ALB East Chicagos sky
rius rengia Tautos šventės mi
nėjimą šv. Pranciškaus parapi
jos salėje rugsėjo 15 d. 7 v. v.
Programoje bus paskaita ir vai
dinimas.

x Sutvirtinimo sakramentas 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčio 
je bus teikiamas spalio mėnesio 
paskutinį sekmadienį. Priima^ 
tieji šį sakramentą turi užeiti 
klebonijos raštinėn ir suteikti 
reikalingas žinias.

x Kun. A. Spurgis, MIC, Švč.
P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Šiluvos atlaidų pro
ga, kurie tęsis visą oktavą (rug
sėjo 8-15 d.), sako pamokslus.
Jo pamokslų klausytojai žavisi 
pateikiamomis mintimis bei jų 
forma.

X “Čiurlionio” ansamblio kon 
certas Balfui, turėjęs įvykti spa
lio 6 d., nukeliamas į kitų metų 
pradžią.

x Bill Bartus h, Roselande 
gimęs ir augęs lietuvis, šiais me 
tais mini 30 metų sukaktuves 
nuo to laiko, kai jis pradėjo da
lyvauti sparto veikloje. 1927 me 
tais Bartušis pradėjo lavintis 
bokse, bet vėliau Karolis Požė
la jį išmokė ristynių, su kurio
mis apvažiavo Angliją, Prancū
ziją, Italiją, Belgiją, Meksiką ir 
Lietuvą. Sugrįžęs į Ameriką,
apvažiavo kelis kartus šią šalį j timi — $18,000. Dėl tos sumos 
ir Kanadą. Požėla sakydavo, jog buvo susitarta abiejų šalių, ir
jam reikėjo 7 metų laiko, kol 
Bartušį padarė genu ristiku.

Dan Blozis taip pat mini savo 
30 metų sukaktį nuo dalyvavi
mo pradžios ristynėse. Požėla, 
Bartušis ir Blozis New Yorke 
kadaise nuolat dalyvaudavo J. 
Jakubausko rengtose ristynėse 
Nevv Yorko, Nevv Jersey, Cann., 
ir Mass., valstybėse. Dan Blozis 
buvo vienas iš žymesnių Ameri
kos ristikų iki II Pas. karo. Ka
ro metu jis buvo JAV kariuome
nės policijos viršininku, turėjo 
leitenanto laipsnį.

Dan Blozio brolis Ernie Blo
zis irgi prisimena, kaip prieš 25 
m. pirmą kartą pasirodė lietu
vių tarpe. 1932 m. liepos 12 d. 
įvykusiame Birutės darže pik
nike buvo ristynės, kur dalyvo 
Juozas Bancevičius ir grupė ak
robatų, kurių tarpe buvo 5 lie
tuviai — Emest Blozis, James 
Rozanas, Pete Mani, James 
Waite ir Frfcnk Waite. Ši ak
robatų grupė gyvavo apie 3 me
tus; ji dažnai pasirodydavo lie
tuvių pramogose.

Apvagia užsieniečius
Chicaga pasidarys nemielas 

miestas užsieniečiams, jeigu rei 
kalai nepasitaisys. Šiomis die
nomis du prancūzų studentai, 
vykdami į Pietų Kalifornijos u- 
niversitetą, pasistatė mašiną Chi 
cagos gatvėje ir iš jos buvo iš
nešti jų drabužiai bei kelionės 
čekiai. Nuostolių — keli šimtai 
dolerių. Praeitą šeštadienį pran
cūzų senatoriui Paul Mistral, be 
silankančiam Chicagoje, iš kiše- 
niaus ištraukė $260 ir jo doku
mentus.

Mažiau stato namų
Per rugpjūčio mėnesį Chica

goje duoti leidimai statyboms, 
kurių bendra suma siekia 24, 
004,299. Palyginus su praeitų 
metų rugpjūčio mėnesiu, staty
bų suma nukrito 31.6%.

, rm---------
IŠSPROGDINTA

Pradžios mokykla 
žasčių.

Nashville, Tenn., neseniai buvo išsprogdinta dinamitu dėl rasinių prie-

CHICAGOS ŽINIOS
Baiminasi dėl studentės
Chicagoje nemažas susirūpini 

mas dėl dingusios 21 m. amžiaus 
studentės Marčia Horan. Motina 
paskelbė spaudoje atsišaukimą, 
kad darosi liguista ir prašo duk
terį grįžti, jeigu ją pasieks ta 
žinia.

Iš dingusiosios draugų paaiš
kėjo, kad Marčia prasitarusi, 
jog ji planuoja padaryti ką tai 
nepaprasto. Pastebėta, kad iš
vykdama ji pasiėmė du nertinu- 
ku. Oak Lawn dentistas pareiš
kė, kad ją gydė nuo infekcijos 
dantyje ir jeigu ji nebuvo nau
jai gydyta, ji turi pergyventi 
sunkius dantų skausmus.

Nailaitei $500,000 
it $18,000

Šešerių metų mergaitė Robin 
Sher, kurios tėvai žuvo automo
bilio rtelaimėje, paveldėjo $500, 
000, be to — ji dar gavo kom
pensacijos ryšium su tėvų mir-

teismas susitarimą patvirtino. 
Anksčiau buvo iškelta byla su 
177,500 jieškinio prieš kaltinin
kus, dėl kurių žuvo katastrofo
je mergaitės tėvai. Buvo tarp 
giminių nemažai ginčų ir bylinė
jimosi, nes visi norėjo tą turtin
gą mergaitę globoti ir auklėti. 
Teismas ją pavedė auklėti jos 
motinos tėvams.
Areštavo jaunus mušeikas

Matydama, kad gali prasidėti 
jaunuolių muštyųės, policija a- 
reštavo devynis karštuolius. A- 
reštuoti ties Pasteur parku, pa
lei 59 gatvę ir Kostner. Tarp 
areštuotųjų yra ir trys jaunuo
liai, kurie vasarą buvo sulaiky
ti ryšium su nužudymu 17 m. 
amžiaus jaunuolio Alvin Pal- 
mer. ■ I

Išardė nedorovės lizdą
Chicaga areštavo tris mote

ris 21-28 m. amžiaus, susekusi, 
kad jos save parsidavinėjo. Pas 
jas rasta ilgi vyrų adresų są
rašai.

Rusai nesukilsią
Iš kelionės po Rusiją grįžęs 

vyriausias Newsweek redakto
rius Malcolm Muir kalbėjo Chi
cagos Atletikos klube. Jis esąs 
įsitikinęs, kad revoliucija Ru
sijoje nėra pribrendusi. Nepai
sant kaikurių gyventojų nepasi
tenkinimo, rusai esą linkę palai 
kyti savo vyriausybę net ir ga
limo naujo karo atveju,* kaip jie 
palaikė per II Pasaulinį karą.

Per 40 metų sovietai paveikę 
į gyventojų mintį. Piliečiai, esą, 
didžiuojasi savo kraštu ir mano, 
kad jame viskas geriau, kaip 
kitur. Jeigu rusui imtumei pa
sakoti, kaip viskas yra Michigan 
gatvėje Chicagoje, jis manytų, 
kad meluoji. *

Paskutiniai įvykiai Kremliuje 
buvo padarinys ne tik kovos dėl 
valdžios, bet ir skirtingų pa
žiūrų į krašto tvarkymą bei po
litiką — ar reikia decentralizuo
ti prambnę, ar reikia sumažinti 
įtempimą su užsieniu? Jeigu pra 
monės decentralizacija nebus 
sėkminga, Muir mano, kad Chru 
ščevo galva kris. Rusai, kaip 
valdžioje, taip ir kiti, labiausiai 
bijosi amerikiečių bazių užsieny
je. Toliau Muir tvirtina, kad jei 
gu amerikiečiai neturės jėgos 
sulaikyti, jie brausis kiek galė
dami tolyn, užtat svarbu Ameri
kai būti stipriai.

Berniukų choras
Chicagoje gerėja berniukų 

choras, suorganizuotas prie Šv. 
Marijos senosios bažnyčios, kur 
darbuojasi tėvai paukštai. Dien
raštis “Sun-Times” įsidėjo kai
kurių tų jaunų choristų nuo
traukas.

Kiek buvo besimaudančių.

Darbo diehoje (rūgs. 2 d.) 
užsidarė Chicagos paplūdimiai. 
Apskaičiuojama, kad šią vasarą 
Chicagoje besimaudančių buvo 
apie 6,727,772, beveik trimis ket 
virtadaliais miliono daugiau, 
kaip pernai metais.

IS ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE

— Naujas lietuvis medicinos 
daktaras. Stepas Juodelis, gi
męs 1919.III.22 d., šiemet liepos 
mėnesį užbaigė visas savo medi
cinos studijas ir už mokslinį dar 
bą “Zur Chemotherapie dės Kreb 
sės” Hamburgo universitetas su 
teikė jam daktaro laipsnį. Nau
jas daktaras baigė gimnaziją 
1937 m. Kybartuose, Vytauto Di 
džiojo Universitete studijavo 
biologiją, o vėliau mediciną. 
1945-1948 m. tęsė medicinos stu 
dijas Hamburgo universitete; 
1949 metais, pagautas emigra
cijos bangos, išvyko Į JAV, kur 
dirbo įvairius darbus, taupyda
mas pinigus studijoms. 1955 m. 
grįžo į Vokietiją baigti savo stu 

dijų. Hamburge 1956.XII.4 d. iš
laikė medicinos mokslų vokie

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 rugsėjo 12

čių valstybinius egzaminus.
Visi lietuviai Hamburge di

džiuojasi tokiu gražiu savo tau
tiečio laimėjimu ir linki jam ge
ros sėkmės gydant žmonių žaiz
das, stiprinant sveikatą.

Dr. Stepas Jodelis rugpjūčio 
mėnesio 1 d. laivu “United Sta
tes” išplaukė su šeima į JAV, 
kur gavo vietą vienoje Provi
dence miesto ligoninėje.

Per paskutinius dvejus metus 
dr. Stepas Jodelis reiškėsi Ham
burgo lietuvių visuomeniškoje 
veikloje įvairių švenčių meto, lai
kydamas paskaitas ir rūpinda
masis jų sunkia materialine pa
dėtimi. Visi vietos lietuviai mie
lam daktarui yra dėkingi už jo 
paslaugas, optimistišką nuotai
ką ir pažadus nepamiršti.

— šiaurė* Vokietijoje pasku

tiniu laiku daugelis lietuvių vy
resnio amžiaus miršta: Marty
nas Kizelevičius, iš Alytaus, 
Neustadt/Holst.; Karlas Ka
minskas, iš Šiaulių, Rendsbur- 
ge; Ona Žiobrytė-Jurgaitienė, iš 
Klaipėdos, Schleswige; Karolis 
Paliokas (Kari Pohl), iš Suval- 
'kijos, Vogelsange; inž. Funkas, 
iš Kauno, Pinneberge.

— Luebecke labai sunkiai ser
ga Teodoras Daukšas. Šiemet 
turėjo sunkią plaučių operaciją 
(plastiką), po kurios dar negali 
atsigauti. Jis yra laimingas kiek 
vieno tautiečio apsilankymu. Dė
kingas jis yra už savo prietelių, 
pažįstamų, draugų, žmonos ir 
dukrelių laiškus iš Amerikos. Jo 
adresas: Teodoras Daukšas, 
(24) Luebeck, Ost.-Kranken- 
haūs, Haus 28 B, Germany.

— Seedorf. Panaikinama trem 
tinių stovykla. Visi pabėgėliai 
keliasi į kitas vietas — Goettin- 
geną, Braiunschvveigą, Friedrichs 
feldą, Oldenburgą. Visi lietuviai, 
neturį vokiečių pilietybės, per
sikėlė į Wehnen’o lietuvių kolo
niją. Čia persikėlė Antanas Vit
kus, Stasys ir Emilija Pikeliai, 
Grigaliūnienė Olga su vaikučiais

— Zita, Marija, Birute, Jonu ir 
Petru-Povilu.

— Hamburg. Daugelis lietu
vių keliasi į naujus butus, ku
riuos stato įvairios statybų ben
drovės, &pgyvendindamos kiek
viename naujai pastatytame na
me po porą pabėgėlių šeimų. 
Tokia sistema mūsų tautiečiai 
išsklaidomi svetimųjų tarpe. 
Lietuvių tarpe kyla rimtas susi
rūpinimas dėl ateities lietuviš
kos veiklos.

Mūsų vaikai turėjo galimybę 
praleisti vasaros atostogas vie
ni Šveicarijoje Vasaros Lietu
vių Vaikų stovykloje, o kiti Ita
lijoje Tėvų Saleziečių lietuviško
je vaikų kolonijoje. Vaikai su
grįžo sveiki, fiziniai sustiprėję, 
dvasiniai atsigavę, gerokai pa
gilinę lietuvių kalbos žinojimą, iš 
mokę daugelį lietuviškų giesmių 
ir dainų. Visi su dideliu dėkin
gumu mini sąvo stovyklos vado
vus ir kitus geradarius.

Paskutiniu laiku aplankė Ham 
burgą svečiai — kun. VI. Mažri
mas iš Floridos, kun. K. Kuz
minskas iš Haag, Vincas Zokas 
iš Anglijos.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Lietuvių-Lenkų Adomo Mie 

kevičiaus draugija. Londone į- 
steigta lietuvių-lenkų draugija, 
pasirinkusi Adomo Mickevičiaus 
vardą. Iš lietuvių pusės, kaip 
skelbia lenkų laikraštis “Dzien- 
nik Związkowy”, steigėjų tarpe 
randamos šios pavardės: K. V. 
Akelaitis, K. Barėnas, R. Baųb- 
lis, P. Dauba, S. Nenortas, F. 
Neveravičius, T. Vidugiris, J. Vii 
činskas. Iš lenkų — E. Kudre- 
wicz, K. Okulicz, H. Sukienicka, 
S. Szmidt, F. Wyslouch, W. Wiel 
horski, A. Urbanski, H. Zabicls- 
ki. Draugijos pirmininku išrink
tas H. Zabielski, sekretoriumi

— inž. R. Baublis. Pirmininko 
adresas: 47, Rutland Gate, Lon- 
don, S.W.7, sekretoriaus — 55, 
Ringmere Ave., London S.W.6. 
Steigiamasis susirinkimas įvyko 
Lietuvių klube Londone. Orga
nizacijos tikslas — abiejų tau
tų kultūrinis bendradarbiavi
mas tremtyje.

— “Žibinto” 4 nr. Jau išėjo 
iš spaudos religinės kultūros žur 
nalo “Žibintas” 4 nr.. skirtas 
spalio mėn. nr., kaip paprastai 
gausiai iliustruotas, ir jame pa
žymėtini šie straipsniai: Mons.
K. Razmino — Nepasitenkini
mas ir Ligonių Globėjas, Jono 
Gailiaus novelė — Kauno Se
namiestyje, M. M-čio — Nesėk
mė, sės. Ag. Čyžaitės — “Mirtis 
tai burtininkei”, J. Kuzmickio 
psichologinė studijėlė.— Nusi
vylimas, įdomus straipsnis apie 
Tėvą Pijų, kalėdinis scenos vaiz 
delis — “Kalėdų Senelis”, be to, 
nuolatiniai skyriai — Nauji leidi 
niai bei įvykiai ir mintys.

“Žibintas” eina jau treti me
tai ir jį redaguoja Š. Anglijos 
lietuvių kapelionas kun. J. Kuz
mickis. Prenumeratos kaina — 
2 dol. metams. Adresas: “Ži
bintas”, 21, Ann Place, Bradford 
5/Yorks, England.

— Sunkiai serga. Sunkia ir 
pavojinga liga jau kuris laikas 
serga Rochdale’s lietuvė p. Šid
lauskienė, kuri guli Mancheste- 
rio Christie HospitaE P. Šidlaus 
kai, kurie yra pavyzdys kitiems 
lietuviams, savo santaupomis įsi 
gijo Rochdalėje nemažus na
mus ir mašiną.

— Auksinis jubilėjus. Škoti
jos Bridgetone gyveną lietuviai 
Antanas ir Uršulė Vasiliauskai 
susilaukė savo vedybinio gyve
nimo 50 metų auksinio jubilė- 
jaus. Jubiliatai tos sukakties pro 
ga gavo bažnytinį palaiminimą. 
Juos nuoširdžiai sveikino pažįs
tami ir artimieji, linkėdami su
laukti deimantinio jubiiėjaus.

— Suvažiavo kunigai. Nottin- 
ghame surengtoje švč. Marijos 
ir Tautos šventėje dalyvavo ne 
tik šeimininkas kapelionas kun. 
J. Kuzmickis, bet ir kun. J. Gu- 
taauskas, kun. V. Kamaitis ir 
kun. K. Kuzminskas.

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D. '

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 VVmt OSrd Street, 

Chicago 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

=========================== ^

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Cbiragoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

— Mirė Mgr. Ronald Knox.
Rugpjūčio 24 d. po ilgesnės ligos 
mirė garsus Anglijoje katalikų 
kunigas, pamokslininkas ir Šv. 
Rašto vertėjas Mgr. R. Knox. 
Gimęs anglikonų vyskupo šeimo
je Manchesteryje, 1917 m. priė
mė katalikų tikėjimą. Nuo 1926 
m. buvo Oxfordo universiteto 
kapelionu. Ten būdamas parašė 
savo vertingiausius veikalus.

Didžiausias jo darbas, kurį 
dirbo 15 metų, tai — Šv. Rašto 
vertimas į modernišką anglų kai 
bą. Dabar jo vertimas išspaus
dintas milioniniais tiražais ir o- 
ficialiai vartojamas visose An
glijos kat. bažnyčiose.

Mgr. R. Knox, kuris 1936 m. 
buvo pakeltas Šv. Tėvo prelatu, 
mirė sulaukęs 69 metus am
žiaus.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų 8 skyrius

rengia arbatėlę su daugybe dova
nų rugsėjo (sept) 22 d. E. Gedvi
lienės namuose, 4639 So. Hermi
tage Ave., 3 vai. po pietų. E. Ged
vilienė ir P. Turskienė darbuojasi, 
kad arbatėlė pavyktų. Kviečiame 
gausiai atsilankyti. Lauksime sve
čių ir viešnių iš kitų skyrių.

— Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio gegužinė įvyksta rugsė
jo 15 d. (sekmad.) Chicago Heights 
“Sauk Trail Woods South” aikš
tėje. Visi sambūrio nariai su drau 
gaiš bei pažįstamais kviečiami ge
gužinėje dalyvauti.

Sambūrio valdyba
— Budriko radijo programa, šį

vakarą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. girdėsime gražių lietuviš
kų dainų, muzikos ir naudingų pra 
nešimų. Taipgi bus mįslių konkur
sas. Praėjusios savaitės mįslių do
vanas laimėjo: 1-ma dovaną laik
rodis žadintuvas su balerina — te
ko Annai Andrikis, 7052 S. Win- 
chester Ave.; antroji dovana — 
Nylon ir Rayon blanketas — te
ko Irenai Girdvainienei, 310 N. 
Kilpatric Ave., ir trečioji dovana 
spalvota sofos pagalvėlė — teko 
Annai Casev, 3364 S. Halsted St.
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RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa 11 atotlaa 

WBM8. 1090 kil. sekmadieniais 11— 
12:10 v»l. per pietus: liet. murlka 
dainos, lr M&gdutSe Pasaka Blsnlo 
reikalais kreiptis t Steponų Minkų. 
Baltic Florlsts, Gelių lr Dovanų Krau
tuve, 502 E. Broadvray So. Boston 
>7, Mass Tel. So. 8-0489. Ten pat 
mimam. a. ik .Draugas" 
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Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENUS 
pasakų knyga —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS’^
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, HL

Naujasis Testamentas— 
Šventas Raštas

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

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

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite:
DRAUGAS 

4545 Wrst 68rd Street 
Chicago 29, III.


