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GINKLUOTI KAREIVIAI JAU SAUGO LITTLE ROCK
New York Times korespondentas 

lankėsi Rygoje ir Lvove
NEW YORKAS (LAIC). — Prieš trejetą savaičių Ryga ir 

Lvovas buvo atidaryti turizmui. Tą leidimą lankyti tuos du mies
tus paskelbė Maskva.

Šiomis dienomis Rygoje ir ---------------------------------------------------
Lvove lankėsi New York Times karą jų buvo tik 4—6 nuošim- 
ksrespondentas Max Frankel ir čiai. Latvių ir rusų santykiai ga- 
plačiai aprašė gyvenimą tuose na aštrūs, bet bendrai stengia- 
miestuose; tarp kitko jis pastebi, masi sugyventi. Vienas rusų šo
kas! Lvove gyvena apie 4 proe. feris pasakojo korespondentui, 
lietuvių. Korespondentas pašte- kad latviai yra patrijotai, jie, 
bi, kad abiejuose miestuose dar Stalino laikais už kai ko pervir- 
tebesijaučia II Pasaulinio karo šyjimą, buvo išsiunčiami į toli- 
jiems padarytos žaizdos. Daug mus kraštus, bet dabar jie grįž- 
kas pataisyta, tačiau atvykęs
žmogus į tuos miestus, jautiesi, 
kad esi toli nuo Maskvos.

Ryga, kaip korespondentas ra
šo, buvusi iki 1940 metų nepri
klausomos Latvijos sostinė, vis 
dar restoranuose pasiūlo plaktos 
grietinės. Latviai vis dar vadina 
savo Rygą „antruoju Paryžium“. 
Mokyklų mokinės vis dar vaikš
čioja Lenino alėja kalbėdamos 
latviškai ir vilkėdamos rusų sti
liaus mokinių uniformas.

•
Lvove prie Švč. Marijos ka

tedros dešimtmetiniai vaikučiai 
klūpo šalia skepetomis apsigobu
sių kaimiečių moterų ir lenkia 
galvas dvasiškiams laiminant. 
Gegužės gatvėje tebestovi Ado
mo Mickevičiaus paminklas.

ta, jie nemėgsta apleisti savo 
krašto. Tie, kurie grįžta, įsijun
gia į pramonę ir sako, kad grįžę 
į Europą, kaip jie vadina savo 
kraštą.X

Lvovas, kaip korespondentas 
sako, kaip ir Ryga, nebuvo karo 
daug paliestas, Lvovo didelė žy 
dų bendruomenė buvo nacių iš
žudyta. Jų vietą užima ukrainie
čiai ūkininkai, kurie įsijungia į 
pramonę. Taip pat lygus skai
čius rusų atsikėlė į Lvovą. Lvove 
skaičiuojama apie 20 - 30,000 len 
kų, kurie.čia paliko, 42% miesto 
gyventojų ukrainiečiai, 35% ru
sų, 10% armėnų ir, kaip jau mi
nėta, 4% lietuvių.

Planai iš Maskvos

Lietuvoje mirė
Matas Bagdonas

MARIJAMPOLĖ, okup. Lietu 
va. — Matas Bagdonas, žurna
listas ir redaktorius, š. m. liepos 
28 d. mirė Lietuvoje savo tėviš
kėje Būbautiškiuose, Marijam
polės apskr., išgyvenęs 62 me
tus.

Pirmojo karo metu Bagdonas 
buvo mokytojas Vilniaus lietu
vių gimnazijoje, paskiau Kaune 
buvo užsienių reikalų ministeri
joje pareigūnu, Eltos direkto
rius, mokytojas, „Lietuvos“ dien 
raščio redaktorius ir dar paskiau 
laisvas žurnalistas įvairiuose 
laikraščiuose.

Lvovo statyba, kaip žinoma, 
turėjo įtakos iš Austro - Vengri
jos arba vokiečių blokinį stilių, 

Tarp kitko, korespondentas 0 taip pat lenkišką. Šiais laikais 
pastebi, kad jaunas ukrainietis statybai planai atsiųsti iš Mas- 
pasiruošęs ateistiškomis apeigo- kvos, bet jaunas miesto burmis- 
mis susituokti, skuba, pagal se- tras stengiasi išlaikyti senovišką 

miesto stilių.

Skuba su kepalu duonos 
ir druska

Albertos provincijos 
gyventojai gavo

po 20 dolerių
_ KANADA. Jau gavo po 20 do

lerių visi Albertos provincijos 
gyventojai, išgyvenę ten 10 metų 
ir dvejus pastaruosius metus be 
pertraukos. Tai dividendas nuo 
pajamų, gautų 1956 m. už pro
vincijos gamtos turtus — žibalą 
ir dujas.

Provinciją valdanti socialinio 
kredito partija buvo žadėjusi mo 
kėti gyventojams žymiai dides
nes sumas, bet neištesėjo. Vyk
dydama bent iš dalies šį pažadą, 
provincijos vyriausybė nutarė iš
dalinti 11 milionų dolerių iki š. 
m. gruodžio 31 d. 5,500,000 pro
vincijos gyventojų.

Apie 100 indėnų, gavę pinigus, 
iš džiaugsmo suruošė gatvėse šo
kius.

Prezidentas Elsemhoweris pasakė svarbią kalbą rasinio 
ginčo klausimais. Jis pasiuntė kariuomenę į Little Rock tvar
kai palaikyti. (INS)

Ceilono ambasadorius ypač
domisi lietuvių gyvenimu

novės papročius, su kepalu duo
nos ir druska išpirkti jaunąją.

Korespondentas pastebi, kad 
Ryga ir Lvovas yra srityse, ku
riose septynios tautos pateko į ...
sovietų orbitą; tų tautų žmonės ruoja bolševikų įsteigtus taip va-

1,103 amerikietis
studijuoja Vokietijoj

BERLYNAS, rūgs. 25.Lvove dar atidarytos trys ka-] BERLYNAS, rūgs. 25. — Vo- 
talikų bažnyčios. Rygoje veikia kieti jos universitetuose mokosi 
katalikų ir liuteronų. Jos konku-j apie 1() 000 užsieniečių. Tarp jų 

yra 1,103 iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Daugiausia jų studi
juoja filosofijos mokslus; medi

— suomiai, estai, latviai, lietu-! dinamus kultūros ir poilsio par- 
Viai, rusai, gudai, ukrainiečiai,1 kus- Ivairūs ^stivaliai ir trira- _ 
slovakai, vengrai, rumunai, ir ^4 lenktynės stengiasi atitrauk- cjną> muziką ir kalbas 181. Ta- 
žydai sudaro mažumą kai kurio- Jaunimą nuo bažnyčių, bet Ry- gįau jg užsieniečių gausūs 
se tose srityse. Toji sritis tęsiasi gos ir Lvovo ^bažnyčios, kaip pa-!yra iraniečiai (persai) — jų yra 
nuo Arktikos iki Juodųjų Jūrų.

Atidarius turistams Rygą ir 
Lvovą, ^korespondentas pažymi, 
galima susidaryti vaizdas, kaip 
užkariauti žmonės įjungiami į so 
vietišką gyvenimą.

stebi korespondentas, pasižymi 
ne vien architektūra.

Žygis į Suezę 
LONDONAS, rūgs. 25. — Bri- 

Rygoje gyvena apie 565,000 tanijos parlamente buvo praneš- 
gyventojų. Trafikas menkas, res ta, kad britų žygis į Egiptą Sue- 
toranai pustuščiai. Gyvas uoste zo kanalui apginti kainavo Bri- 
jųdėjimas, nė augštos pajūrio tanijai 29.8 mil. svarų, 
kainos neturi įtakos į Rygos

1,259. Daugiausia jie studijuoja 
mediciną. Antroje vietoje yra 
amerikiečiai, trečioje — graikai 
(943), ketvirtoje turkai (720). 
Abeji pastarieji studijuoja tech
niką, statybą.

Kareiviai įlydėjo 9 negrus 
į augštesnę mokyklų

LITTLE ROCK, Ark., rūgs. 25. — Prezidentas Eisenhoweris 
vakar pareiškė savo kalboje, kad jis buvęs priverstas panaudoti 
kariuomenę Little Rock, Ark., Central augšt. mokyklos integraci
jai, nes ten reikėjo palaikyti tvarką.

Daugiau kaip 2,000 kareivių ------
šiandien atvyko į Little Rock 
apylinkę įvykdyti mokyklos in
tegracijos įsakymą.

1.200 parašiutininkų atskrido 
į miestą ir prie jų prisijungė 
1,000 sufederalintų sargybinių 
vyrų.

Šiandien ryte Little Rock augš 
tesnės mokyklos durys atsidarė. 
Mokiniai renkasi į klases. Skam
butis pamokoms. Kareiviai stovi 
prie mokyklos tvarkai palaikyti. 
Atvyko devyni negrai mokiniai. 
Kareiviai juos įlydi į klases. Ne
grai kartu su baltais klasėse. 
Prie mokyklos susitelkia mūrys 
žmonių. Kareiviai juos sklaido. 
Nevisi pakluso kareiviams. Dėl 
to parašiutininkai keletą asmenų 
apkumsčiavo ir apie dešimt areš
tavo. Buvo ir kraujo.

Lavina su atomu
LONDONAS, rūgs. 25. — So

vietų Sąjungos armija ir jūrinin
kai lavinami su atominiais ir van 
deniliniais ginklais, vakar prane
šė Maskvos radijas.

Radijas nepatiekė smulkmenų, 
bet tik pastebėjo, „kad kariuo
menės lavinimas yra sėkmin
gas“.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Jungtinės Amerikos Valsty

bės parengė septyneriopus sate
litus apie žemę. Mažiausias esąs 
tik 6 colių diametro. Jie būsią 
paleisti 15 mėnesių laikotarpyje. 
Pirmasis tik per kelis mėnesius.

• Turkija prašys papildomai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pagalbos atsispirti prieš komu
nistinį spaudimą iš Sovietų Są
jungos ir Sirijos.

• Radarų galia. JAV radarai 
gali aptikti sovietinę raketą už

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ, *
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Šios sesijos metu Amerikos dele
gacija buvo pirmoji, surengusi susipažinimo vaišes su spaudos j Little Rock, Ark., miestas tu- 
žmonėmis. Tos vaišės įvyko JT patalpose praėjusią savaitę. n 110,000 gyventojų, iš jių 25,000

Prie sienos išsirikiavę JAV ■ - ------- negrų. Negrų ir baltųjų santy-
delegatai priešakyje su ambasa- WMdo d i_ kiai yra gana geri nors ir vyks- 3,000 mylių,
dorium Lodge spaude kiekvie- nėse Taut03c Trumano iden ta integracijos ginčas. Baltųjų ir . Pakistam Jungtinėse Tau- 
nan įeinančiam ranld, ir sake sa 1950 aRtorė juodųjų serumas ir jaunimas su- ®
vo pavardę. Taip jau įprasta tuo- , „„to-Aj., sitmka gatvėse, autobusuose ir , , , ... ,Foo L alininkai na LoV buvo Paskirta patarėja skola Indijai bus laikoma nedrau

prie JAV delegacijos į UNESCO gingu veiksmu prieš Pakistaną,
metinį susirinkimą

se priėmimuose, kad šeimininkai 
išstovi palei tą sieną, ligi visi sve 
čiai pro juos praeina.

O kai visi praėjo, tai ir šeimi
ninkai prisijungė prie jau besi- 
vaišinačių svečių, tarp kurių bu
vo ne tik spauda, bet kitų dele
gacijų vedėjai priešakyje su se
sijos prezidentu Sir Leslie Mun- 
ro.

Dešimt delegatų

JAV, kaip ir kiti Jungt. Tautų 
nariai, turi dešimt delegatų, iš 
kurių penki laikomi delegatais, o 
kiti penki jų pavaduotojais. Ta
čiau pačiame delegacijos štabe 
amerikiečių esama iki šimto.

Delegacija, kuriai jau kelinti

JAV valstybės sekretorius Dul-
Kaikurie stebėtojai bandė kel- Sovietai išbandė 1 les jau buvo palankiai pasisakęs

ti tą faktą, kad šiame JAV dele-! ^.LL aPie paskolą Indijai,
gacijos sąstate atkreiptas dėme-į
sys ir į religinį amerikiečių at-1

vėl atominį ginklą
WASHINGTONAS, rūgs. 25. * Jungtinėse Tautose 27 dele-

■ JAV atominės energijos ko- gaci> turi savo tarpe moterų 
stovavimą. Girdi, aktorė Irene! migį • vakar anešė> kad Sovie. — dvyliktoje generalinės asam- 
Dunne gavusi tą postą kaip ka- t Sąjunga vėl išbandė atominį blėjos sesijoje viso 36.

ginklą dabartinėje bandymų se-1talikų atstovė.
Kaip ten bebūtų, ta aktorė, 

kaip jos biografijoje nurodoma, 
net penkis kartus yra laimėjusi 
Academy Award už gerą vaidy
bą, o už visuomeninę ir šalpos 
veiklą ji yra gavusi visą eilę at- 
žymėjimų iš universitetų ir or
ganizacijų.

1948 m. ji laimėjo specialų at-

njoje.

Atominės energijos komisijos 
pareigūnas mano, kad sovietai iš 
bandė vandenilio bombą.

miesto gyvenimą. Mieste dauge
lis rūsių dar užversti atmatomis, 
jei juose niekas neįsirengė gy
venti.

Tylu ir ramu

Vienas darbininkas korespon
dentui išsireiškė, kad dabar vis
kas ramu, kada buvo laisva Lie
tuva, Latvija ir Estija vykdavo 
tarpvalstybinės „soccer“ rung
tynės ir tada įvykdavo didelis 
susijaudinimas, net sumišimas. 
Dabar viskas tylu, ramu. Maža
me butelyje siuvėjas korespon
dentą klausia, ar New Yorkas 
yra toks pat puikus miestas, 
kaip Ryga. Rygoje daug kur 
girdima jazz muzika, bet ji ne
gali nustelbti čaikovskį ir Ba
chą.

Rusai inžinieriai mokosi 
i latviškai

Ryga yra daugiakalbis mies
tas, iškabos, išskyrus keletą di
džiulių, kurios skelbia rusų gar
bę, kitos dvikalbės, latviškos ir 
rusiškos. Dauguma tėvų, savo 
vaikus siunčia į latviškas mo
kyklas, kur rusų kalba mokoma, 
kaip antraeilė kalba. Rusų inži
nieriai, kurie atvyko dirbti pra
monėje, mokosi latviškai. Rygos

Senatorių* John L. McCleĮlan
(D., Ark.). Prezidentui Eisenho- 
weriui paskelbus Arkansas valsty
bes milicijos sufederalinimą ir jos 
panaudojimą mokyklų integracijai 
Little Rock’e, šen. McCleĮlan pa
reiškė, kad šis žygis gali “sudary
ti daugiau nesusipratimų negu 
juos pašalinti’’. Senatorius Mc- 
Clellan apgailestavo, kad kariuo

Komunistai neįstengia
laikytis be cenzūros
VARŠUVA, rūgs. 25. — Len

kijos komunistų partija stiprina 
cenzūrą. Cenzūra buvo atleista 
nuo praėjusių metų spalio mėn., 
kada atėjo į valdžią Gomulka. 
Dabar politbiuro narys Moraws- 
ki, skirtas spaudos reikalams, 
įspėjo redaktorius, kad laikraš
čiai perdaug pesimizmo kelia 
tarp darbininkų. Grasino nuša
linti redaktorius ir uždaryti laik 
raščius, jei nesilaikys partijos 
nurodymų. Tokia yra dabar Go- 
mulkos valia.

Apetitas didėja
AMMAN, Jordanas, rūgs. 25. 

— Jordanas prašo Jungtines 
Amerikos Valstybes šiais metais 
jam suteikti dar 10 milionų dole
rių ekonominės pagalbos. JAV 
jau suteikė Jordanui 20 milionų 
dolerių ekonominės pagalbos ir 
10 mil. dol. vertės ginklų.

. , » menS naudojama mokyklų integ-40 proe. gyventojų rusai, o prieš racUal (INS) 60 laipsnių

KALENDORIUS

Rugsėjo 26 d.: Sv. Justinas, 
Š. Amerikos kankiniai; lietuviš
kas: Gražina.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:44.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — gied 
ra ir vėsu; oro tampsratūra -

metai vadovauja Henry Cabot...................... .. o _J * * * • žymėjimą iš Golden Rule FotuiLodge, šiemet savo sąstate turi
septynis respublikonus ir tris de
mokratus.

Pilnais delegatais yra du kon- 
gresmanai, abu iš užsienių reika
lų komiteto — tai demokratas iš 
Missouri A. S. Camavan ir res
publikonas iš Minnesotos Walter 
H. Judd; AFL-CIO prezidentas 
George Meany ir Indiana univer
siteto prezidentas Herman B. 
Wells.

Lodge pavaduotojas James 
Wadsworth pirmauja altematų 
sąraše. Po jo eina dvi moterys 
— prieš tai jau porą sesijų buvu
si Mrs. Oswald Lord, respubli
konė, ir per abejus rinkimus pre 
zidentą Eisenhowerį rėmusi fil
mų aktorė Irene Dune ir du advo 
katai iš Chicagos — Philip 
Kluchnik ir Genoa Washington. 

Dunne dėmesio centre

Adlai patvirtino
CHICAGO, Ilk, rūgs. 25. — 

Adlai Stevenson, du kartu demo
kratų prezidentinis kandidatas, 

dation komiteto už geriausiai at- vakar patvirtino, prezidento Ei-
liktą tų metų motinos rolę filme 
1951 m. ji yra gavusi Laterano 
kryžių iš Šv. Jono Laterano Ba
zilikos Romoje. Savo dainavimo 
karjerą pradėjo 1929 m. Muzikos 
mokslus yra baigusi Indianoje ir 
Chicagoje.

Delegatai domisi lietuviais

Pobūvio metu Jūsų korespon
dentei buvo progos pasikalbėti 
ne tik su JAV, bet ir su kitų tau
tų delegatais. Pavyzdžiui, Izrae
lio užsienių reikalų ministerė 
Goldą Meir, susidomėjusi teira
vosi apie lietuvius Amerikoje ir 
jų veikla. Kai sužinojo ,kad at
stovauju lietuvišką dienraštį ii 
Chicagos, o ne tarybinę spaudą, 
tai ji dar priminė seniai girdėtą 
posakį, kad „Chicagoje daugiau 
lietuvių negu Kaune

8enhowerio poziciją Little Rock, 
Ark., integracijos ginče.

• 105 tonos drabužių. JAV ka
talikų siuntinys — 105 tonos dra 
bužių Lenkijai jau pasiekė Len
kijos uostą.

• Sovietų Sąjunga pranešė, 
kad ji išdraskė šnipų lizdą Latvi
joje ir areštavo šnipų vadą iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Jo pavardė — C. P. Bromberg.

• Aziza Mohammed EI Hefna- 
wy, 28 metų amžiaus, vakar pa
gimdė keturiukę (keturis vai
kus) Egipto sostinėje Kaire.

~ , Apie lietuvius laisvajame pa-Daugiausia dėmesio iš ayoč.ų sauly> jr jy Wvyn4>
pusės susilaukė aktorė Irene 
Dunne. Ji, gražiai pasipuošusi ir 
dangiškos spalvos plunksnine 
skrybėlaite, linksma sukinėjosi 
tarp svečių, kurie jai negailėjo 
komplimentų, daugiausia, žino
ma, prisimindami jos vaidintas 
roles.

Dabar jos rolė — diplomatija. 
Ji paskirta į kolonijų globos ko
mitetą. Su ja kartu tame pačia
me komitete Ameriką atstovaus

ypač klausinėjo Ceilono amba
sadorius Gunewardene. Tai tas 
pats, kurį Ceilono vyriausybė, 
kaip buvo skelbta, paskyrusi 
naujoms pareigoms į Londoną, 
neva nubausdama už tai, kad jis 
pasirašė Vengrijos pranešimą, 
kuriame sovietai apkaltinami ag 
resija.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesija vėl nepri
ėmė raudonosios Kinijos į tarptautinę organizaciją. Indija ir so
vietinis blokas kietai gynė, kad raud. Kinija būtų priimta į JT.

— Australijos ministeris pirmininkas Menzies vakar pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos vadai nustojo kalbėti apie nusiginklavimą, 
nes Maskva ketinanti pulti Vakarus.

— JAV laivyno atominis povandeninis laivas „Nautilus“ 
įplauks spalio 5 — 10 d.d. į Prancūzijos Le Havre uostą, pasibai
gus Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (finto) laivyno ma
nevrams.

— Jungtinės Amerikos Valstybės nori taikos Artimuose Ry
tuose, bet Sovietų Sąjungos vadai ten kursto neramumus. Valsty
bės departamentas maždaug tokio turinio notą įteikė Sovietų už
sienio reikalų ministerijai Maskvoje. Panašias notas įteikė Pran
cūzija ir Britanija.

— Britanijos užsienio reikalų ministeris Selwyn Lloyd manąs, 
kad Rusija turbūt siunčia ginklų į Artimus Rytus, kad ten su
krautų atsargas ir reikalui esant pati tuos ginklus panaudotų. 
Britų užsienio reikalų ministeris Lloyd pareiškė Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos sesijoje, kad Sovietų Sąjunga labai daug 
ginklų siunčia į Artimus Rytus.

— Nikita S. Chruščevas pakvietė į Jaltą Mrs. Franklin Roose
velt. Nikita atostogauja Jaltoje. Mrs. Roosevelt šiandien išskren
da į Jaltą.

— Alexander Gerasimov, Stalino favorizuojamas menininkas,
Bet ambasadorius patarė ne- padovanojo poniai Rooseveltienei jos mirusio vyro portretą, kurį 

nusiminti, kad jis „nubaustas“, nupiešė 191fS m. Teherano konferencijos metu.
ir Chicagos advokatas negras nes tas jo paskyrimas Londone — Kinijos komunistai labai gaudo dolerius. Kinijos komu-
Genoa Washington.

Ši aktorė nėra pirmoji Holly-
prasidės tik ateinančiais metais, nistų vadai mano, kad Kinijos išganymas priklauso no nuo Sovie- 
ne šiemet. I tų Sąjungos, bet Jungtinių Amerikos Valstybių.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 W. Green St., Urbana, IU.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 rugsėjo 26

Kaip sraunus upelis

valdyboje einančiais asmenimis. Sekė draugovės naujos valdy- 
Greitu laiku bus išsiuntinėtas bos rinkimai. Slaptu balsavimu 

metines studijinės temos aplink j valdybą buvo išrinkti Vitalis 
isštis. Ateis lietus — laikas Litvinas, Boleslovas Lukoševi- 
rimtiems studijiniams susirin- č'us, Saulė Liulevičiūtė, Irena

Visą minėjimą pravedė Au
gustinas Idzelevlčius. Pradžioje 
jis paminėjo, kad švenčiame Tau 
tos šventę ir Marijos gimimo 
šventę, labai puikiai sutapusias,

Rimams, bet dabar pasrnaudo- Valaitytė ir Vida Kriaučiūnaitė nes Marija — Lietuvos motina. I
kime gražiu oru: ruoškime išky- Į revizijos komisiją — Jurgis 
las į spalvingą gamtą, supažin-Į Štuopis, Dalia Noreikaitė ir Po-

Rugpjūčio 17 d. j Tėvų Mari- skirta visa diena tik sportinėms
jonų sodybą Marianapolyje, 
Thompson, Conn., sugužėjo dau 
giau 90 jaunuolių iš visų ryti- 
tinių JAV ir net iš pačios Ka
nados kampų. Susirinko jie j 
MAS Rytų apygardos vasaros 
stovyklą.

Šiemet stovyklai vadovavo 
stud. A. Žemaitaitis, o dvasios 
vadu buvo kun. V. Paulauskas. 
Štabą sudarė adjutantas E. Su
žiedėlis, vyr. bern. ir sporto va
dovas S. Leimonas, vyr. merg. 
vadovė L. Keturakytė, jaunu
čių vadovė Z. Kucinienė, jaun. 
yad. padėjėjos V. Lušytė ir B. 
Duobaitė, jaun. bern. vadovas 
ir stovyklos koresp. G. Naujo
kaitis ir ūkvedys Alb. Gražulis. 
Dainų mokė Z. Snarskis, valgį 
gamino St. Gofensienė ir gydė 
dr. A. Matulionis.

Berniukai miegojo naujai į- 
rengtose Marianapolio augštesn. 
mokyklos bendrabučio patalpo
se, o mergaitėms teko važiuoti 
nakvynei pas seseles į Putnam, 
Conn. Stovyklautojai buvo pa
skirstyti į 12 atskirų būrelių.

Stovyklautojams kalbėjo At- 
kų Federacijos dvasios vadas 
tėvas Gidžiūnas, OFM, tėvas J. 
Dambrauskas, MIC, kun. St. 
Yla, kun. V. Martinkus, kun. 
V. Paulauskas, kun. V. Cuku
ras, kun. L. Jankus, A. Skrups- 
kelienė, Federacijos vadas prof. 
S. Sužiedėlis, abu ponai Kulbo-

varžyboms, o ir kitu laiku tarp 
būrelių vyko rungtynės. Kelis
kart buvo atsilankę sportininkai 
iš artimesnių vietovių.

Nuo rimtosios programos at
sigaivinti stovyklautojai gavo 
kelis kartus ežero bangose pa- 
sitalaškuoti.

Bet kaip greitai tas stovyk
lavimo laikas bėga! Teka jis. 
kaip sraunus kalnų upelis. Nė 
nepajuto stovyklautojai, kaip 
tos dvi savaitės pratekėjo, kaip 
paskutinių šokių melodijos nu
plasnojo laukais, kaip paskuti
nio laužo ugnis išblėso, kai taip 
neseniai tarus “labas”, reikia 
tarti “sudiev” ...

5 Rugsėjo 1 d., sekmadienį, at
sisveikinę draugus, įsigiję sto
vyklos leidinėlį “Marianapolio 
Paunksmėje” ir nuleidę pasku
tinį kartą trispalvę, stovyklau
tojai išsiskirstė į namus.

Marianapolio parkas liko tuš
čias ir tylus, bet kitais metais 
vėl tie jaunuoliai sugrįš, ir pa
skaitų sales, gražiąsias pievas 
ir šilus vėl pripildys jaunatviš
kas triukšmas ir klegesys g. n.

dinkime naujuosius studentus su 
mūsų organizacija.

Linkėdami sėkmės jūsų dar
buose,

Jūsų Kristuje,
SAS Centro Valdyba,

2450 W. Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

SUSIRINKIMAS
šį sekmadienį (rugsėjo 29 d.) 

įvyks kun. Alfonso Lipniūno var 
do moksleivių ateitininkų kuo
pos susirinkimas. Šv. mišios 
bus 10 vai. ryto senuose Tėvų 
Jėzuitų namuose. Susirinkimo 
programoje bus naujos valdy
bos linkimas, todėl kiekvieno na 
riy dalyvavimas yra būtinas. 
Sekretorės, anksčiau neidavu
sios protokolų, prašomos juos 
atnešti į šį susirinkimą.

NAUJA VALDYBA

vilas Kilius. Linkime naujai vai 
dybai sėkmės darbuose.

PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTE

Clevelando Maironio vardo 
moksleivių at-kų kuopa minėjo 
Tautos šventę. Rugsėjo 8 d. ry-

Ta proga pradėjome minėjimą 
“Marija, Marija” giesme. Pir
masis programos dalyvis Petras 
Stungys pateikė labai įdomų re 
feratą “Vytauto vainikavimas”. 
Po referato kuopos pirm. Adas 
Malėnas skaitė ištrauką iš A. 
Vienuolio “Kryžkelės”, f šį mi
nėjimą buvo atsilankę ir daug 
sendraugių. Petras Balčiūnas

b„±I4i°ie„,br 'papasakojo apie lietuviu tauti-
iškilmingos šv. mišios, mokslei
vių paaukotos ui Lietuvos jau
nimą.

Moksleiviai su savo tėveliais 
ir draugais susirinko dr. ir p. 
Skrinskų rezidencijoje, 33433 
Lake Shore Blvd. Prie melsvai 
žalio ežero vandens ir medžių 
šlamėjimo moksleiviai labai sma 
giai praleido ta dieną.

Žaisdami gerokai išalkome. P. 
Skrinskienė, kitų ponių padeda
ma, suruošė puikius užkandžius.

Pasistiprinę visi susikaupė 
klausyti įdomios programos.

nes ir valstybines šventes, pa
minėdamas, kaip ir kodėl jos 
atsirado. Buvo labai malonu tu
rėti savo tarpe sendraugių val
dybos atstovą J. Žilionį, kuris 
taip pat į mus prabilo. Jis mums 
patarė neužmiršti mūsų prabo
čių žemės ir pasiryžti kada nors 
pamatyti sraunų Nemunėlį, iš
girsti nors vieną miškų gegutes 
garsą, pasimelsti pakelėje prie 
rūpintojėlio ir tikėti, kad mūsų 
žemė bus laisva.

Po šių žodžių pasirodė kelios 
mūsų jaunesnės moksleivės, ku
rios montaže paminėjo mūsų mo 
tiną Mariją. Keliais eilėraščiais, 
keliomis maldomis ir įspūdin-

(Nukelta į 7 psi '

TeL RElianoe 6-1811
0R. VVALTER J. KIRSTUK

ŪDYTOJAS IR CHIRURG*
1 i KRŪVIS OTDTTOjAH

8926 W<«t 69th Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo 1—4 p -P- 6:110—8:80 
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
P P-

Tel. oftao lr buto OLymple 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SK. Cicero 

Res. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1 -1 vai. ir 6-8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Sekmadienį, rugsėjo 22 d. į- 
vyko Čhicagos studentų at-kų 
draugovės susirinkimas. Išklau 
sę šv. mišias savo parapijų baž
nyčiose, nariai rinkosi Tėvų Jė
zuitų namuose, kur laukė paruoš 
ti pusryčiai. Pasistiprinus sekt 
susirinkimas, kurį draugovės ka 
pelionas tėvas J. Borevičius, S J 
pradėjo malda. Pirmininkas J. 
Štuopis susirinkimui pirminin
kauti pakvietė Romaną Jonaus- 
kaitę, sekretoriauti — Adomą 
Viliušį.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
tš tolimų ir artimų atstumų

Tel. Blshop 7-7075

0R. 1. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma 

Del valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1662 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdtan Išskyrus trečiad Ir
šeštad

Rea. tel. GRovehill 6-3608

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopeilaa - Protezlstaa

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dožai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supporta) lr LL
Vai.." 9-4 lr 6-8 Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W 63rd St. Chlcago 29, IU 

Tel. PRtmpect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rezld. telef. GKoveldll 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. Uk po pietų.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. ( I.lffskle 4-2806 
Rezidencijos: LAfayettc 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47tb lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak 
fieštad uuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

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

Tel. TOwnhall S-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. YYtTtaŪRAŠ
GYDYTOJAS IR G JtUR U KG AS 

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 8. Westem Ave. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., fieštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Įel 
neatsiliepta, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8;80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ 1R VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7166 South Westem Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 val. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto lkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3765

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

DR. A. M A C I 0 N A •
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 lkl 8 vai, vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VV est 71st Street
(7lst tr Campbell Ave.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(69-os ir Maplevvood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 

šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezld. PRos)>ect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-O741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-73X3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 VV. Garfleld Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis Į 

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

R. ŠERĖNAS
1047 W. 67th PI. Chlcago,

UL VVAlbrook 5-8063

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai., kasdien 10-18 vai. h 7-2 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt- laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Ren telef. VVAlbrook 6-6076

Kadangi draugovės valdybos 
kadencija baigėsi, buvo pateik
ta draugovės metinės veiklos ap 
žvalga. Tėvas J. Borevičius, SJ, 
pareiškė džiaugsmą pavyzdinga 
draugovės veikla ir linkėjimais 
bei patarimais skatino narius 
ateityje toliau dirbti ir tobulėti. 
Pirmininkas pateikė draugovės 

1 veiklos santrauką. Dauguma 
I kadencijos pradžioje sudarytų 

planų buvo sėkmingai įvykdyti. 
Ypatingai padėkojo nariams už 

a i- tt- * i u.- i * ■ jų uolumą paskirtas pareigas
2450 W. Marąuette Rd., Chica. atliekant Iždininke A. Kately-
go 29, UI., tel. REpuhlic 7-0928; į te p^teike vlsų metų pinrgmę 

Povilas Žumbakis — sekret.,) apys_a^ą.________________ ________
6136 So. Whipple Ave., Chica-

SAS CENTRO VALDYBOS 
APLINKRAŠTIS NR. 1

Mielieji idėjos draugai,

Sąjungos valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip:

Arūnas Liulevičius — pirm.,
kai, P. Jurkus, dr. J. Leimonas, 6540 S. Campbell Ave., Chica- 
Pr. Pauliukonis, Alb. Gražulis, go 29, Dl.;
K. Skrupskelis ir stovyklos ko- Romualdas Kriaučiūnas, — vi 
mendantas A. Žemaitaitis. Pa- cepirm., 7335 So. Troy Ave., 
tyš stovyklautojai buvo paruo- Chicago 29, III., telef. REpub-
šę tris referatus.

Stovyklautojai savo gabumus
ir išsilavinimą parodė per pen
kis žinių patikrinimus — istori
jos, geografijos, literatūros, at- 
eitininkiškų žinių ir bendro išsi
lavinimo. Taip pat vyko dai
laus skaitymo ir deklamavimo 
konkursai.

lic 7-8375;

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbeon 8-4938

e Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

I DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Daman Ars.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayettc S-6046 
Rez.: W41 brook 6-8046

go 29, m. telef. PR 9-6916; 
Feliksas Palubinskas — ižd.,

*6838 So. Campbell Ave., Chica-
Kiekvieną pavakarę būdavo I g0 29, Dl. telef PR 6-6313;

minėjimai ar kitoki parengimai. 
Buvo partizano, Maironio, Ma
rijos ir dar pačios valdžios su
ruošti vakarai. Vieną pavaka
rę Brocktono kuopa surengė lie
tuviškų žaidimų vakarą. Du
kart buvo sukurti laužai, kurių 
metu teko būreliams pasirody
ti ir stovyklos humoristiniam 
laikraštėliui “Surūdijusiai špil
kai” stovyklautojams pašones 
pabadyti.

Stovykloje labai gyvai pasi
reiškė sportininkai. Buvo pa-

Jurgis Štuopis — narys org. 
reikalams, 3237 So. Lituanica 
Ave., Chicago 8, III., telef. FR-' 
6-0329;

Ignas Budrys — užsienio sky
riaus ved., 6749 So. Oakley Ave 
Chicago 36, UI.;

Džiugas Staniškis — spaudos 
ir inform. skyriaus ved., 12629 
Cornado Ave., Cleveland 8, 
Ohio.

Būtų gera, kad draugovių vai 
dybų nartai palaikytų nuolatinį 
ryšį su jų pareigas Sąjungos

NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 VVest 4Oth Place (prie Archer ir Califtirnia)
Valandos: antr., treč., šešt. 9 v. r. — 6 v. v.

Ket. ir penkt. 9 vai. r. — 9 v. v.

Pusmetiniai .............................................................................................. $7.50 Ir augščiau
PaspalvinimaI .......................   5.75
Pašvlesinimai ............................................................................................... 5.00
Plaukų kirpimas ..................................................................................... 1.50
Shampoo Ir sušukavimas ................................................................ 1.75
Lietuvaitė Tel. CLiffside 4-1877

<1 ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 We«it 71»t Street
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-6 lr 7-9 
antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenoe 
Chlcago 29. IU

telefonas REpubUc 7-4900 
B -zldcncia: GRovebUl fl-8161

pasimatymai pagal sutartie*

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Bato 1653 VV. 103 S t., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl » v. v!.. 
Vai,: kasdien* nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

tšsklrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais 8v. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

Jr

Kanadoje veikianti lietuviška firma, pelningai gamybai plė
sti, jieško paskolos ar dalininko ligi

$50,000 — METINIAI 10%
Pasiūlymus prašoma siųsti šio laikraščio administracijai: 

“DRAUGAS”, Adv. 2265, 4545 VVest 6Srd St., Chlcago 29, Illinois. 
Susirašinėjimo paslaptis garantuojama.

J'

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Jr

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina sangomų 
Ir gražų pelnų.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra lkl 
$10,000.00 kiekvienam tndėlfoi lr relkallagi reserval, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei* 
ta« tr draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų lr visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofiso vaL: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v 
• •>.» fiešt&dienlais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrgbnla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverty 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9706 
Rez. RE 7-6867

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

2464 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave- kampas)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai.* vak. 
fiešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArda 7—lies 
Residencijos — 8Tcwart 8-4611

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, res. RE 7-9191
DR. A. JENKINS

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

VAL kasdien nuo 9—4 p p. Ir 7:81 
lkl 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4263 So. VVhlpple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 DU 12; t—6; 7-9. 

fieštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayettc 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7783

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-14841 Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RenubUc 7-8818.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-66M 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ava.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2523

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečlad Ir sekmad tik susitarus

Remiantis Čhicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigns. Pasidėję tanpinins pas mos gausite ne tiktai saugomų — jų 
apdraudimą iki $10,900.00, augštą dividendą, bet ir dengei) kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

Telefonas ORovehlll 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITATKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. 
susltarlma Išskyrus trečiadienius

2422 VV. Marųuette Road

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

Atdara: pirmadieni nue 12 Iki $, antr 
Trečiadieni uždaryta visą

penktadienit, antradlen) Ir
o šeštadieni nno 9 Iki 2

• Iki 4, ketvtrtad*en| noe 9 Iki A

Ofiso Ir buto tel. OLymple 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
V

Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 
Ir šeštad. tik 10—12 vai.

ttrmkitp dion Dranga*

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2746 W«rt 69th Street. "

Priešais fly. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubUc 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo D lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
8e*L nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku susitarus telefonu 

DB. ANT. RUDOKAS, Opt

Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 
keičia stiklus lr rėmas 

4455 8. Oalifornia Ava. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1899

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 YVest 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2. nuo 6 lkl 8, tra 
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo te iki ’ vai n.n

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuris 

yra prfežastis galvos akaudšjlmo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę lr tollregya 
tę. Prirenka teisingai akinius. Visi 
eg7&mtnavlmal daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptoms 
1 mokyklos valkus.

4712 Sonth Ashland Ave.
Tel. Y Arda 7-1378 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. fieštad. 10:8«. 
Iki « vai. Sekmad Ir treč uždara

DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. SSrd St, Chicago 29, Hllnoto, Tel. LUdlow 5-95M
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ISTORINIS ŽYGIS
Prezidento Eisenhovverio patvarkymu j Little Rock, Ark., 

pasiųstas federalinės kariuomenės dalinys neatsakingosios mi
nios ardomai tvarkai- atstatyti bei palaikyti ir tuo pačiu su
daryti galimybes JAV federalinio teisino aktui įgyvendinti ry
šium su integracija valdžios išlaikomose mokyklose. Preziden
tas, kaip jis pasisakė savo kalboje praėjusį antradienį per tele
viziją ir radiją, pasiuntė kariuomenę į Little Rock nenoromis,

t
DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES SEIMO REIKALU

ATVIRAS LAIŠKAS

š. m. ru?pjūčio mė?. 31 d. ir rhi tiesinriniu, visuotiniu ir 
rugsėjo mėn 1 ir 2 dienomis slaptu balsavimu, padarant kai- 
Chieagoje įvykusiame JAV T.B kur'as toliau išvardintas išim- 
Tarybos III suvažiavime buvo tis.

didelio reikalo spiriamas, šį Prezidento žygį smerkia kaikurie Šaltinai nutarta, kad atstovus Tuo prašymu nenorėčiau pa- 
pietinių valstybių stambieji politikai — gubernatoriai ir senato- ^4D i PLB Seimą rinks pati sakyti ar tvirtinti, kad Jūs nū
nai — bei kaikurie Atstovų Rūmų nariai, tačiau bendrai visa- į Taryba, nors pi ’čiau šiuo rei- V(,j, neteisūs darydami tokį nu
me krašte jaučiamas pasitenkinimas, kad federalinės valstybės i kalu beveik nebuvo diskutuota, tar'mą, kadangi JAV LB įsta- 
galva padarė šį žygį laiku ir efektingai. Jei jis būtų to nepa-' Pasaulio Lietuvių Bendruo- tų 35 Par c P”nktp pasakyta, 
daręs, jis būtj| neatlikęs savo tiesioginės pareigos kaip vykdo- ! menės Seimas bus didžiausias "nondniomenės Tarybaat 
mosios valdžios dalies vyriausias vadas.

Federalinis teismas po ilgų nagrinėjimų, po daugybės liu __ , _____  __ __ __________ ___
dininkų apklausinėjimų, po atsargaus ir kruopštaus JAV kons- baigs Pasaulio Lietuvių Ben- Bendruomenės Seime o laiki- 
titucijos peržiūrėjimo paskelbė savo labai aiškią nuomonę, kad 1 druomenės organizaciją, bet nos*os PDB Seimo konstituci- 
visų rasių ir religijų gyventojai yra lygūs įstatymų akivaizdoje, i taip pat duos vienintelę visų j°s & paragrafas sako, jog 
visų jų vaikai turi teisę lankyti tas pačias valdžios išlaikomas 1 laisvojo pasaulio lietuvių demo- “P^B Seimo atstovai renkami 

mokyklas. Rodos, jog klausimas yra labai paprastas. Tačiau kratiškai išrinktą vadovybę,
jo “nesuprato” nei Arkansas valstybės gubernatorius Orval1 nes visi lietuviai turi teisę da- 
Faubus, nei kaikurie Little Rock ir kiti tos valstybės piliečiai, i lyvauti Bendruomenėje ir jos 
Jie pastojo kelią negrų vaikams lankyti tas pačias mokyklas ' rinkimuose. Seimas apjungs 
su baltųjų tėvų vaikais. Tam tikslui gubern. Faubus panaudojo j viso laisvojo pasaulio lietuvius, 
valstybės saugumo kariuomenę, išeidamas prieš JAV federalinio' nustatys bendro darbo gaires

mą. Tas visuotinumas ir de
mokratiškumas kaip tik pirmo
je eilėje privalo būti išlaikytas 
renkant atstovus į augščiausią 
laisvojo pasaulio lietuvių orga
ną — PLB Seimą.

2. Renkant visiem; Bendruo
menės nariams, JAV’ LB augš- 
čiausias organas JAV Ln 
Taryba išvengs bereikalingi) 
priekaištų, kad atstovai buvo 
neteisingai parinkti, kad kažku
rios grupės
mos ir pan.

kalbą visų Amerikos lietuvių! JAV turi 48 valstybes,
kiekviena turi savo senatus ir 
kongresus, tačiau į JAV sena
tą ir kongresą atstovus paren
ka ne tų 48 valstybių senato- 

5. PLB Seimas taptų ne vien J rįa; jr kongreso nariai, bet vis: 
tik kraštų tarybų, bet viso pa- (Nukelta į 4 psl.)
sąjįlio lietuvių reikalu, o Ameri- _ ______ ___ ____ ,____________
kos atveju — visų Amerikos oooo-oooooooo<kx>oo<x>ooo<xhx>

hetuvi,, reikalu. KVIEČIAME

vardu, o visas PLB Seimas kal
bėtų viso laisvojo pasaulio lie
tuvių vardu.

Kad, renkant atstovus į PLE
ūmą, JAV LB Tarybos na- 

buvo prot< juoįa- riant: nebūtų pilnai išlaikytas 
Vienu žodžiu bu- demokratiškumas, vėl liudija

įvykis lietuvių tremties gyveni-j Į*0”™’*’ /'T Lietuvių Ben- druomenė 
me, kuris ne tik galutinai at- /ruomenei . Pasaulio Lietuviui

tų išvengta partinių ir grup: 
nių kartelių, nuo kurių Ben- 

griežtai atsiriboja 
3. Rinkimai pačią JAV LI’ 

vėl išjudintų ir priverstų visu? 
liel uvius daugiau susidomėti 
PLB Seimo reikalais. Daug

gyvenamo krašto santvarka, 
kuri šiuo metu yra demokratiš
kiausia visame pasaulyje. Juk

ir bus tartum švyturys, rodan
tis kryptį lietuvybės palaiky-

kiekvieno krašto LB Tarybos 
posėdy sląptu balsavimu pa
prasta balsų dauguma”. Taigi 
Jūs beveik teisūs (nors nutarė
te rinkti ne' Tarybos posėdy, 
bet korespondenciniu būdu) ar
ba ir visai teisūs, kadangi pa
ragrafus reikia skaityti iš es
mės, bet ne pažodžiui.

Mat gyvename demokratinia
me krašte ir jo santvarką vis 
daugiau ir datigiau pažįstame.

teismo dekretą.
Prezidentas pirmiausia buvo priverstas specialiu pareiškimu 

įspėti gub. Faubus ir žmonių minią, pradėjusią pulti negrus me, lietuviškos meilės ugdyme, 
prie centrinės augštesn. mokyklos Little Rock mieste. Šis pa- lietuvių švietime, lietuvių tra- 
reiškimas padarytas pirmadienį. Prezidento įspėjimas praėjo, dicijų puoselėjime ir lietuviš-
be rimtesnio dėmesio. Antradienį minia pradėjo siautėti, stum- j kų širdžių uždegime dirbti ir . . . . x
dydama ir mušdama negrus, išmesdama negrus mokinius iš mo- ' kovoti už savo kraštą tol, kol __*
kyklos ir neleisdama kitiems jon įeiti. Po šitokio nesiskaitymo Lietuvos padangėje vėl nušvis

laisvės rytas

Atstovų rinkimas

Kadangi sparčiai artėjantis
Seimas bus taip reikšmingas, ir1 P&keitimų ar

su federalinio teismo patvarkymu ir Prezidento įspėjimu rei
kėjo imtis griežčiausių priemonių tvarkai atstatyti ir federali
nio teismo nutarimui įgyvendinti. Todėl ir buvo nuspręsta Ar
kansas saugumo kariuomenę įjungti federalinėn kariuomenėn 
ir pasiųsti federalinės kariuomenės dalinį į Little Rock.

Šios krizės metu pirmasis mūsų dienraščio puslapis kasdien iyyks tik kas ketveri metai, 
teikia informacijas. Be to praėjusį pirmadienį buvo atspaus-; kadangi nebuvo daug laiko apie 
dintas V. Bgd. vedamasis (“Mažoji uola”), kuriame buvo gi- i ji kalbėti suvažiavimo metu ir 
liau pažvelgta į susidariusią padėtį Arkansas valstybėje. Šian- 1 kadangi atstovai į PLB Seimą 
dien galėjome tik papildyti jau paskelbtas žinias kaikuriais ; ^ar neišrinkti, o lietuvių visuo- 

------ 1 (bent Detroite) dabartinaujesniais duomenimis. Tai mes ir padarome, dar kartą pa- • mene 
brėždami nusivylimą gubernatoriumi Fšubus. •

Gub. Faubus, kaip ir kitų valstybių gubernatoriai, yra įpa
reigotas palaikyti taiką savo valstybėje. Tai darant, svarbu su
prasti, kas yra taika ir kas nėra taika. Ar Faubus suprato tą 
skirtumą ?

Taika neglūdi vien tame, kad vienur ar kitur nėra karo ar 
riaušių. Taika yra kas tai daugiau. Tikroji taika reiškia, kad 
kiekvieno asmens teisės ir turtas yra apsaugotas. Tai garan
tuojama įstatymais, tvąrkoma ir prižiūrima lygiai ir teisingai 
civiline jėga. Ten, kur yra taika, asmuo jaučiasi laisvas ir sau
gus ne dėl to, kad savo rankoj turi ginklą ar gyvena apkasuose,
bet dėl to, kad visa bendruomenė gyvena įstatymų ribose, ką Zumeris iš Australijos stipriai tarimą 
geri piliečiai gerbia, o piktieji ar blogieji — bijo. Kur įstaty- Į šukuoja politiką be Dievo. A k- 
mų nepaisoma ir jų laužytojai yra laisvi nuo bausmės, ten aiš- tualus samprotavima?' A J. Kn 
kiai sulaužoma taika. Tai padarė gub. Faubus. Todėl prez. Eisen- sulaitis plačia“ nušvioč'a Federa 
howeris buvo priverstas padaryti žygius, kuriais būtų atstaty- Hnės Vidurio Europos •’ą į'idj 
ta tvarka ir taika, ir tai ne atsitiktinė taika, kokią supranta
Faubus ir riaušių kėlėjai Little Rock mieste, bet tokia, kuri yra

niu rinkimų būdu labai nepaten
kinta, todėl leiskite ntan, gar
bingi Lietuvių Bendruomenės 
vadovai, šį klausimą iš naujo 
iškelti ir paprašyti Jūsų, kad 
savo nutarimą pakeistumėte ir

demokratinės santvarkos pagrindas.

NAMŲ VALYTOJAS 
Nu valini slenaa, luitus Ir slėny 

popierius.
naujų narių būtų įtraukta į or- „ . N'“val“u ba*1dUH lr nušveisiu . a__ « j* , Rašykite Šiuo adresu, prislųsdami sa-) Jonizuotos 
les.

Bendruomenės DRAUGASei- vo antrašą ne tik telef.: 
advx 2278.

4545 W. »Snl St., Chicago 29, IU.
4. PLB Seimas taptų daug; 

svaresnis ir jame dalyvaują at
stovai iš JAV tikrai jaustųsi SKAITYKITE “DRAUGĄ”

i'.vi.vn i i
NAI .11 S. PATOBl i įmi k 
■IAI !».•>« M. MORKUI S:

• TEčBVIZI
• Hl Fi F< IOOR VFVS
• VISOKIUS I.AIH.1T.S 

- Didelis puHU’l’ikiniM
— Pigios kainos 
— Sąžiningas patarnaviman 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite slą modemišką

elektronikos parduotuvę

iLDflinfl-
IDiTCLCvision
[sales - Service)

Nn. ln*. A. SEMFNAh 
3321 6. Halsted — OUffslde 

Atdara: kasdien 9—6. pirmadieniais
lr ketvirtadieniais t—» 

(XXKX>oo<K)CX>c><i<K><xx)(>(X><KKXx>

yry r

šyti laiškus JAV senatoriams, 
kongreso nariams ir net pa
čiam prezidentui. Ir ko mes 
nedrįstame prašyti jų šiuose 
laiškuose? Net JAV įstatymų 

naujų išleidimo. 
Ar užtai jie ant mūsų pyksta, 
ar bara, ar niekad neišklauso 
mūsų prašymų ? Ne. Štai dar 
neseniai rašėme jiems laiškus, Į 
kad paremtų šen. Kennedy bi
lių S 2410 imigracijos reikalu. 
Parašiau ir aš visiems 20 Mi
chigano senatoriams ir kongre
so nariabis. Dešimt iš jų atsa
kė, žadėdami paremti ir prisiųs- 
dami dar keletą savų įstatymų 
projektų. Atnodcą jie nemela
vo, nes įstatymas praėjo. To-mažiausiai Amerikos atstovus 

į PLB Seimą leistumėte rinktipykite ir si laiSką Jums 
JAV LB nariams ly-!ne kalP re™liucinį, bet kaip

visiems

vertas rimto įsiskaitymo. Br.

Duodama rezoliucija XT NEI 
(kongreso 1957 balandžio 2’
I 26 d. Arezze. Čia iškeliama ko-
! * «* •! munizmo krizė, nors kažin ar1
1 neperanksti kalbėti ap;e šią kri- 
, zę. Mums atrodo, kad šiuo rei
kalu net žymūs politikai gerokai 
prašauna p^o šalį ir save už
liūliuoja, nesugebėdami realiai į

KONSULAS OK. I. BIELSKIS 16 proga rengia priėmimus kon-! Kava!.ifinas Sana k,'eta’ svara‘"
... , •„ ...i , į sutarimam korpusui ir žymiems i ”e,af“,m”8 P”1*-
Ateinanti pavasari sueis ly-1 ..... 1 ... , . . . irus

giai 20 metų. kai dr. Julius Bie'ls ’^nkiečiams. Visa tai kas- •
kis eina Lietuvos garbės konsu- tuo.la laiko ir pinigų, o jam me-
, ■ t -a kas algos is Lietuvos aukso fon-lo pareigas Los Angeles mieste , , 7 , . , ,

v ... rp . v . ; do, kaip garbes konsului, metei Kalifornijoje. Tai yra svie- , 1 7.. . . ’
1 kad nemokėjo ir nemoka.

demokratiniu keliu kreipimąsi 
į Jus, prašant pakeisti Ben- jįjį 
druomenės įstatus ir savo nu- aa 

Juk net suvažiavimo i 
metu v’eno kito TaVybo? nario
buvo nasiebėti netikslumai lai-jsrB 
kinojojt. PLB Seimo konstitu-, 
cijoje, kaii^ nepalikimas vietų įj 
naujai JAV LB Tarybai ir Cen-į5^ 
tro Valdybai (gali atsitikti, kad 
šeimininkai Seime turės daly-; jįjį*, 
vauti lik svečio teisėmis), ant-1 j 
i ininkų skyrimas (reiškia vie-l 
nam asmeniui suteikti galią iš-;j 
rinkto atstovą į PLB Seimą) ir j j 
kt. Jeigu tie tr kiti netikslu-1 j 
mai buvo pastebėti, tai argi(|

žvel’ti į komunizmo šėlsmą V? Bendruomenė turėtų juos vyk-1* n . • • ' i j » • . _    i J

Platūs skyriai “Spaudoj u 
gyvenime”, “Iš jaunimo veik
los”, “Mūsų draugų eilėse”, kny
gų apžvalga. Dar yra įvairių

dyti, iš anksto žinodama, kad 
daro klaidą. Mano nuamone, 
n". Tikiu, kad Jūs atviromis 
-kitris pažiūrėsite į šį reikalą 
ir, kol dar nevėlu, pataisysite. 

Kodėl?

Dabar norėčiau paaiškinti, 
kodėl siūlau rinkimus, kuriuose

si, tauri ir įdomi lietuviška as- ” kon8ula8 dr Bielskis -kraštinių smulkmenų. Virše-
menybe. Jo veikla Lietuvos lais- ; p b_t} ’ artinis Jis!Ho 4 Psl- skelbiamas konkursas

P parašyti straipsnį tema “Politi- galėtų dalyvauti visa JAV Ben-vei prasidėjo nuo pat jo įaunys ,
tės Ir be pertraukos eina ir eis Pa alk° lietuvišką veikla,
iki jo mirties. Jis turėtų būti y-, ,58k15'rus Kaa Vra
pačiai įdomus istorikams, nes al8va ie uvą, as yra jo Laikraščio numeris įdomus ir1 JAV Lietuvių
yra vienas didžiųjų lietuvių, ku- j drauęaa J** “T18,1 tal/“-į viskuo patrauklus. J. P. B. visuotinumą ir
rie I Pasaulinio karo ir pokario l,ra"ta' be,1 at'll5 JC lletuvn' ta,u‘! ----------1- -.......

tos istorikai tai supras ir dr. ____________
J. Bielskio lietuvišką veiklą tin- JANIS KLIDZEJS WHHWHHHHHb8HBBHB8gg

ka krikščioniškojo doros mokslo druomenė. 
šviesoje”. | 1. Visur mes akcentuojame

Bendruomenės
demokratišku-

laikais energingai ir sėkmingai 
kovojo ir dirbo Lietuvos atkū
rimo darbą. Jo bibliotekoje yra 
daug įdomios dokumentinės me
džiagos Amerikos lietuvių isto
rijai ir Amerikos lietuvių santy
kiams su atsikuriančia ir atsi
kūrusia Lietuvos valstybe. Taip 
pat joje yra daug įdomios me
džiagos Kalifornijos lietuvių is-

kamai įvertins. J. (Is.

ĮDOMUS LEIDINYS

“Jaunimo Žygiai”, 1957 m. 2 
(11) nr., 40 psl. Visuomeninio 
auklėjimosi ir krikščioniškos — 
demokratiškos politikos jauni
mo laikraštis. Vyr. redaktorius

911 91 a 1
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torijai. Dr. J. Bielskis aktyviai J Algirdas Kasiulaitis, redaktoriai 
pergyveno tuos laikus, kai Losi Juozas Končius ir Algis Vedec- 
Angeles lietuvių kolonija buvo
atsidūrusi komunistų įtakoje, 
kai “niezaliežinikų” vadovybė 
bandė įkurti Los Angeles mies
te savo parapiją, kai vėliau bu
vo nepaprastai sunkiomis aplin
kybėmis kuriama lietuvių kata
likų parapija, kai pilsudskiniai 
lenkai norėjo per dr. Bielskį da
lyti įtaką Amerikos lietuviams 
Liublino unijos atgaivinimo 
kryptimi.

Dr. J. Bielskis, eidamas Lie
tuvos konsulo pareigas sunkiais 
sovietų okupuotai Lietuvai lai-

kas.
Šis “Jaunimo Žygių” numeris 

pasižymi puikia išvaizda, gražiu 
turinio paskirstymu ir vertinga, 
aktualia medžiaga. Vyr. redak
torius tikrai daug triūso ir pa
stangų sudeda į šio laikraščio 
redagavimą ir tobulinimą.

Pirmiausia pateikiama popie
žiaus Pijais XII kalba Krikščio
nių Demokratų internacionalui, 

jjdomiais straipsniais turinį pa
gyvina A. Sušinskas proginiu 
straipsniu “Tautiečių kentėjimo 
šviesoje", nagrinėdamas lietu-

VERre A. LEiTiikia

(TĘSINYS)

ūBoanoBK

kais, stipriai stovi Lietuvos vė- j vių trėmimius į Rusijos gilumą
Lavos sargyboje: aktyviai da 
lyvauja konsulu susirinkimuose 
ir jų tautinėse šventėse, Vasario

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 U-tą dieną, neša dividendą nž visą mėnesį 

\

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACK1EVVICH, President 
JUSTIN MACKIEVVICH, JR., Vice-President

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

I I A •

< of cHicAodįf^;.
ARCHER AVI., CHICAGO 32

Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Virginia 7-1141

Be

žiuos ekskursuoti, galbūt tada aš atvažiuosiu, 
atvažiuosi tu?

Parašyk, parašyk, Andriau. Nors kažinkas ir 
kaip būtų atsitikę, bet prašau, nemeluok.

Galbūt tu skaitysi ir juoksiesi iš manęs, bet aš 
negalėjau nerašyti.

Tepadeda tau Dievas, Andriau! Marytė.”
Voke buvo suvytęs rugiagėlės žiedas.
Andriui šį laišką skaitant suprakaitavo kakta,

Galbūt Tam nė akimirksnio netikėjau ir netikiu. Andrių 
Rugajų gerai pažinau.

Parašyk visą tiesą. Noriu gauti savo tikėjimo 
žmonėmis patvirtinimą.

Parašykite ir papasakokite nuoširdžiai. Aš tikė
siu ir bus ramybė ir džiaugsmas, nes niekad nesu 
tikėjosi, kad stiprūs charakteriai taip greit žūtų.

Turite nugalėti. Nugalėsite. Buvau mergaitė 
ir prisimenu savo kovas studijų metu. Aš nežuvau.

apsiašarojo akys, jis buvo paraudęs daugiau, negu Todėl turiu pasitikėjimo kitais panašiais.
tada, kai jį kas nors čia pat ant vietos būtų dėl kokio 

Andriau, kodėl tu, taip sumindžiojai mūsų1 negero darbo keikęs.

Pasikeitimus Andriaus veide pastebėjo visi, ir šį 
kartą tai nebuvo galima paslėpti.'

— Na, blogai sekasi, ką? Pana išteka už kito? 
— šaipėsi Krūminis.

Andrius neatsakė ir laužė savo karštas mintis 
į šimtus dalių.

Maryte !.. Ar tai buvo Marytė, kuri čia rašė ? 
Taip, Marytė! Tad ir ji galvojo, kaip ir kiti. Jis

grožį. Ar tau buvo džiaugsmo iš to, kad man be galo 
skaudės? Tu man visą laiką esi melavęs, ir kai jau, 
žmonės pradeda kalbėti ir pasakoja, tai tu duagiau 
nerašai nė žodžio.

Verkiu ilgai. Pergalvojau. Neverta verkti. 
Džiaugiuosi prisiminusi tą grožį, bet nenoriu daugiau 
galvoti apie tave, apie tokį, koks tu dabar esi. 
Andriau! Andriau! Ką aš dabar turiu galvoti, žiū
rėdama j tą pusę, kur saulė leidžiasi? Anksčiau nedorėlis... melagis... Marytė taip sako. Nedorėlis...
kiekvieną vakarą norėjosi išbučiuoti danguje visą tą 
rausvumą, kuriame kryžiavosi saulėleidžio horizontas, 
ir „tuos tolius, kuriuose tu buvai.

/ Tavo tėvas irgi verkia apie tave girdėdamas. 
Atsakyk, kodėl tu dabar esi pasidaręs toks nedorėlis? 
Tu tai nenorėsi atsakyti, tau bus gėda!

Aš nežinau, nieko nežinau. Gal būt ten Rygoje 
P. Maldeikis rašo apie politiką visi tokie pasidaro. Visdėlto tave dar norėčiau pama-
ir auklėjimą, šis straipsnis yra tyti, Andriau. Gal būt aš rudenį, kai mokykla va-

ir tautiečių kentėjimo prasmę;

Pamažu, neskubėdamas atplėšė antrą laišką. Jį 
rašė mokytoja Teklė Ujianytė.

”... Mielas pasveikinimas mano gerajam ber
niukui. Didelė toluma yra sugriebusi jus į savo 
rankas, ir mes, kurie norime apie jus labai daug
žinoti, nežinome nieko.

Prašau, parašykite daug, labai daug.
Iš savo pusės galiu pasakyti tik tiek: čia pas 

mus yra pradėję kalbėti visokias kvailystes apie jus.

Rašykite, ką galvojate apie mokyklą. Gyvenk 
Linksmas ir stiprus, mano berniuk!

Teklė Upanytė
Perskaitęs šį laišką, Andrius pakėlė galvą, tarsi 

naują žvaigždę danguje pamatęs.
Pažiūrėjo į laišką kairėje rankoje, ir dar ji pri

slėgė sunkumų kalnai.
Mariuk, Mariuk! Tu sakai, kad aš nedorėlis... 

Tu tiki?
Kaip gi mielas ir artimas žmogus galėjo taip 

baisiai netikėti ir įžeisti? Ar čia nebuvo kokios pa
slapties? Kokios svetimos, nešvarios rankos ar 
širdies.

— Meistre, galbūt man leisi šiandien eiti namo? 
— jis sakė ir visi pakėlė galvas.

— Kas atsitiko? Kas yra?
— Tėvas sunkiai susirgo, — sakė Andrius.
— Nelaimė ... Gerai, eik sau sveikas...
Andrius ėjo tuščias mintis rinkdamas. Nutarė 

tam tikrą laiką Marytei nerašyti nė žodžio.

(Bua daugiau)
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Bendruomenes seimo
reikalu

(Atkelta iš 3 psl.)

Amerikos piliečiai. Ar nereikė
tų ir mums laikytis analogiš
kos tvarkos?

Siūlyčiau eiti dar toliau. Bū
tent, kad PLB Seimas atstovau
tų visus lietuvius galimai pla
čiau ir kad turėtų su jais arti
mesni kontaktą, iš kiekvienos 
apygardos (8) du daugiausiai

uiiii

Detroitieti, lietuvių namai — lietuvybės išlaikymo aukuras. 
Prisidėk ir tu savo materialine parama!

sumaniai organizuoti skautišką kai vėl pasirodė Marquette par-
veiklą.

JŪROS SKAUTAI 
Skautų ir jų tėvų pastango

mis “Gaivos” krautuvės rūsio 
patalpose yra įrengtas jūros sk. 
laivo “Šarūno” būklas. Skau
tai yra dėkingi “Gaivos” savinin 
kams Petrulioniui ir Patalaus-
kui už malonų leidimą įsikurti

PRADĖJO MOKSLO METUS su liga, kol buvo galutinai pa- jų pastogėje. Jie žada plėsti sa-
Detroito lietuvių šeštadieninė Jaiį^tas _ . .

balsų gavę kandidatai turėtų ir lituaniatinė mokyklos prade-;RufseJO 1« L-udvikas Sle-1 vo nuveiktais darbais pasirody- 
jo naujuosius mokslo metus, iš I**8 »“v° Pa,aldataa Sv. Kry-, t. visuomenei. St. fl-ka,
eilės devintuosius, š. m. rugsė- i *laua kaP,neae- Pamaldos Įvy-| - ------------- -
jo 14 d. šiais mokslo metais su- k° Sv' Antano parapijos baž-
tiko dirbti šeštadieninėje mokyk i ny?,OJ<!- Ua vel‘onlea “al*. iv' 
loję vedėjas mkt. A. Misiūnas. “ls,a8 atnašavo trys kunigai - 
mirt A Av-ko^oatoHaavas —v *un. dr. I. Boreisis, kun. K. Si

manavičius ir kun. V. Kriščiū- 
nevičius. Į laidotuves atsilankė

būti išrinkti į PLB Seimą (pa 
našiai dabar renkamas Vaka
rų Vokietijos seimas). Kiti kan
didatai atstovais būtų išrinkti 
tie, kurie gautų daugiausiai bal
sų

Siūlomais kompromisas
Vėl palyginkime su JAV san

tvarka. Juk čia yra net dveji 
rūmai — senatas ir kongresas. 
Senatorius renka visi atskirų 
valstybių gyventojai, o kongre
so narius — atskiri rajonai. 
Mes gal galime apsieiti su vie
nu PLB Seimu, tačiau jo atsto
vus rinkime abiem būdais. Bu
vimas atstovų iš visų vietovių 
stiprina pačią Bendruomenę, 
nes ne tik palaikomas gyvas 
kontaktas su nariais, bet taip 
pat suteikiamas tam tikras svo-

mkt. A. Arbačiauskienė, mokt. 
A. Dulaitienė ir mokt. Pranas 
Zaranka. Lituanistinėje — ved. 
mkt. J. Švoba, mkt. A. Arba
čiauskienė ir A. Vaškelis; pava
duoti sutiko mkt. Gogelis, mkt. 
Gricius, mkt. Kriščiūnas ir dr. 
Misiulis. Abi mokyklos patal
pas gavo Šv. Antano parapijos 
mokykloje; šeštadieninė pradės 
darbą kiekvieną šeštadienį 9:30 
vai., o lituanistinė — 12:30 vai. 
ir baigs 3 vai. p. p. Visi tėvai, 
kurie dar neįrašė savo vaikų, 
kviečiami įrašyti ir leisti vai
kus nors tą vieną dieną per sa
vaitę į lietuviškąją mokyklą.,

gana daug žmonių. Buvo atvy
kusi velionies sesuo Petr. Pra- 
sauskienė su dukrele Birute iš 
VVorcester, Mass., ir Algis Pra- 
sauskas su žmona Birute iš New 
Yorko. Liko velionies žmona 
Petronėlė, dukra Birutė, žentas 
Albinas, anūkė Laimutė, o Lie
tuvoje — sūnus Pijus, kuris y- 
ra neseniai grįžęs iš Sibiro. Lai
dotuvėms patarnavo Dominikas 
Brazis.

ATIDARYTAS KNYGYNAS

ris visoms kolonijoms, visoms Neduokime vaikams užmiršti tė Prie Šv. Antano parapijos vei 
vų ir protėvių kalbos, duokime kiąs knygynas Vėl atidaromasapygardoms.

Pagaliau einu prie kompro
miso ir siūlau 5 atstovus pa
likti išrinkti naujai JAV LB Ta
rybai, nes dabartinės Tarybos 
ir Centro valdybos kadencijos 
baigiasi 1958 m. pavasarį. Bū
tų tikrai negražu, jei tikrieji 
PLB Seimo šeimininkai neturė
tų jokio balso ir būtų palikti 
tik stebėtojais.

Paskutinis mano siūlymas 
būtų sujungti rinkimus atstovų 
į PLB Seimą su rinkimais į 
JAV LB Tarybą, nes tikrai su
tinku su Centro Valdybos pirm.
St. Barzduko nuomone, kad 
perdažni rinkimai gali atbaidy
ti rinkėjus. Sujungti rinkimai 
turėtų atvesti prie urnų žymiai 
didesnį lietuvių skaičių ir gal
būt tada tikrai Centro Valdy- kas nenusiminė. Abu su zmo- 
bai netektų tiek daug laužyti 
galvas, kaip kuo daugiau rin-

jiems progą susipažinti su Lie
tuvos istorija ir geografija. Rei
kia, kad ir vaikai žinotų, kas jie 
yra ir iš kur jie yra. J. Š.

po vasaros atostogų. Jį ir toliau 
tvarkys moksleiviai ateitininkai. 
Knygyne yra gauta naujų kny
gų, kurių tarpe ir gen. Raštikio

/ atsiminimų II tomas.
PALAIDOJOME ŪKININKĄ

AUGA LRKSA
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimas Amerikoje Detroi
te gražiai auga. Į Detroito kuo
pas šiemet įsirašė 36 nauji na
riai. Daugiausiai — 30 naujų — 
narių įsirašė į 265 kuopą. Kas 
dar norėtų informacijų apie į- 
vairias apdraudos rūšis, gali 
kreiptis į Rapolą Valatką, Ma
tą Šimonį, Petrą Medonį, Vincą 
Bekampį, Joną Zemnieką, Vladą

kikų įtraukti į sekančius JAV 
LB Tarybos rinkimus. Žinoma, 
rinkimai neturėtų būti atideda

ke pirmenybių rungtynėms rug
sėjo 15 d. Dėl teisėjo neatvyki
mo pirmosios rungtynės, turė
jusios įvykti 12:30 tarp Lituani 
cos rezervo ir VVanderers B, bu
vo sužaistos draugiškai, ir jos 
į pirmenybių eigą nebus užskai
tytos. Gaila, mūsų rezervas jas 
užtikrinančiai 4:0 laimėjo.

Lituanica I ir Maroons po ga
na silpno pasirodymo pasidalijo

vo veiklą ir artimoje ateityje sa- po vieną tašką rungtynes bai
gus 1:1.

Ar tai įvyko dėl ilgų vasaros 
atostogų, o gal dar nevisai spė
jo apgydyti žaizdas, gautas 
rungtynių metu prieš Toronto 
Vytį? Mūsų futbolininkai pasi
rodė žemiausioje ligšiol matyto- 

Pirmame'* kėlinyje

Chicagoje
Chicagos futbolininkai

Po eilės draugiškų rungtynių 
ir išvažiavimų į Omahą ir Ro- je l'oi moję
chester, N. Y., mūsų futbolinin- silpnai saugų linijos remiamas

puolimas tiesiog nepajėgė priar 
tėti prie Maroons vartų. Kai Į 
tuo tarpu italai, išnaudodami! 
kampinį, gana tolimu smūgiu' 
nuvainikavo mūsų vartininką 
Perkūną. Antrasis puslaikis 
vaizdą pakeitė. Žaidimas dau
giausia vyko prie Maroons var
tų. Kėliniui įpusėjus, Jenigas II 
galva padėtį išlygina.

Stebint rungtynes, ypatingai 
į rėžė ausį tiek vienos, tiek ant
ros komandos žaidėjų ginčai. 
Kadangi neapsimoka sirgti sve
timomis ligomis, tai apie Ma
roons ir jų žaidėjus bent šį kar
tą nutylėsime. Kas liečia mūsų! 
žaidėjus, tai tikrai tenka apgai

lestauti kaikuriuos ir gana daž
nai pasitaikančius įvykius. Vie
nam žaidėjų praradus sviecįjnį 
ar blogiau papasavus, vietoj to, 
kad būtų stengiamasi klaidą pa
taisyti, pradedami ginčai išmė- 
tinėjimai ir net koliojimaisi. Ži
noma, taip negalima apie visus 
atsiliepti, bet tikrai yra keli “po 
naičiai”, kurie savo šaukimu de
moralizuoja komandą. Aš many
čiau, kad žaidėjas rungtynių me 
turėtų kontroliuoti savo nervus 
ir vietoj ant kito šaukęs, jam 
turėtų padėti. Visokius neaišku 
mus ir klaidas galima aptarti po 
rungtynių ir treniruočių metu.

v. Š.

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 83% perkant dabar,
L kaip H. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas j, 
" kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da

lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%. f

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

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

A. A.

JONAS KASEVIČIUS
Gyveno 16234 Lesure Street, Detroit, Mich.

Mirė rūgs. 24 d., 1957. 5:45 vai. ryto, sulaukęs 79 m. am.
Gimė Lietuvoje. Kilo Suvalkų apskr., Alvytų parapijos.
Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Magdalena (p. t. 

Salasevičiūtė); du sūnūs — Jonas ir jo žmona Ona, Jurgis ir 
jo žmona Marijona; dukterys — Ona ir Marijona Tolius ir 
jos vyras Juozas; anūkai -—- Catherine, Ričardas, Mykolas, 
ir Rolandas Kasevičiai ir Barbora, Suzana, Juozas, James 
Tolius; sesers duktė Mary Deresevich; pusseserė Uršulė Jur
gelaitis; pusbrolis Kazys Verskaitis, kiti giminės bei pa
žįstami.

Kūpąs pašarvotas E. Buresh koplyčioje, 136 31 Puritan 
Str., Dėtroit, ,Mich. ‘

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugsėjo 27 d., 1957 m., iš 
koplyčioje 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre 
Cemetery, Detroit, Mich.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentas ir
anūkai.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
8245 S. Westem 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. IU.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50,111., tel. TO 3-8131-32

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

Š. m. rugsėjo 12 d. 12 vai. 
naktį mirė, apie metus ligos iš
kankintas, Liudvikas Šlekys, su 
laukęs 71 metų amžiaus. Buvo 
kilęs iš Vilkaviškio apskr., Bar- 
dauskų km. Būdamas pasiturin 
tis ūkininkas, artėjant antrajai 
bolševikių okupacijai, pasitrau
kė į Vokietiją ir 1951 m. atvy
ko į Detroitą. Sulaukusiam 64 
m. amžiaus naujame krašte įsi
kūrimo sąlygos buvo nelengvos.
Darbštus ir ryžtingas ūkinin-1 Dublį ir St. Garliauską. Be abe 

jo, kiekvienam katalikui dera 
priklausyti savoje organizacijo
je.

f
PASITRAUKĖ TUNTININKĖ

Detroito • mergaičių skaučių 
Baltijos tunto tuntinnikė Žel- 
vyra Buknytė - Šimoliūnienė pa
sitraukė iš tuntininkės pareigų. 
Jos pasitraukimo priežastys, 
bent visuomenei, yra neaiškios. 
Tenka apgailestauti, kad iš jau
nimo tarpo pasitraukia tie žmo
nės, kuriais labiausiai pasitikėjo 
tėvai, ir kurie mokėjo gražiai ir

apmokamus darbus, įstengė įsi
gyti savąją pastogę ir nugalėti 
eilę imigracinių sunkumų, susi
jusių su didelėmis išlaidomis, at

mi iki 1958 m. gegužės mėn.,siimant sav° dukri* iš Vokieti- 
jos. Rodos nė amžius ir nė ligabet galėtų įvykti sausio ar va

sario mėn. Naujai išrinkti Ta
rybos nariai pradėtų eiti savo 
pareigas tik dabartinės Tary
bos kadencijai pasibaigus. 

Galutinai siūlau
1. Rinkimus korespondenti

niu būdu atšaukti.
2. 36 JAV atstovai į PLB 

Seimą yra renkami visų Lietu
vių Bendruomenės narių visuo
tiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu.

a) 2 kandidatai iš kiekvie
nos apygardos (8), gavę dau
giausiai balsų, išrenkami atsto
vais į PLB Seimą. Viso — 16 
atstovų.

tiek nespaudė senuko krūtinės, 
kiek savo gimtojo kaimo ilge
sys. Su šiuo pavasariu pradėjo 
gesti jo paskutinės sugrįžimo 
viltys, tačiau velionis iki pasku
tinio momento atkakliai kovojo

s-*

PETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

(1% bl. ) vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 lr 4-8 

, , ... • •• , j-j x Ivai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečlad.b) Likusieji 20 kandidatų,1 uždaryta.
gavę daugiausiai balsų, nežiū- Tel kabhi.: VInewood 2-0229 
rint kuriai apygardai jie pri- n“nD: LTIzan 4"8961
klauso, išrenkami į PLB Sei
mą.

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Siergardenus —

3. 5 atstovus į PLB Seimą ! (ūkiuB ar vasarvietes, kreip- 

įšrenka naujoji JAV LB Tary- y į 0 Ą BARAUSKĄ
ba iš savo tarpo.

4. Negalint kuriam nors at 
stovui Seime dalyvauti, kvie 
čiamas ne jo paskirtas antri- i 
ninkas, bet daugiausiai balsų iš 
eilės gavęs kandidatas.

5. Atstovai į PLB Seimą ir į 
JAV LB Tarybą renkami vie
nu laiku — sausio ar vasario 
mėn.

Nuoširdžiai laukiu tiems ma
no iškeltiems pasiūlymams Jū
sų pritarimo.

Vytautai Kutkus
P. S. Kviečiu visus lietuvius 

ir visas JAV Lietuvių Bendruo 
menės apylinkes šiems mano 
pasiūlymams pritarti ir tuo 
reikalu rašyti laiškus JAV LB 
Tarybos pirm. J. Šlepečiui, 4712 
39 Place, L. I. C., Ncw York,
JAV LB Centro Valdybos pirm.
St. Barzdukui, 1209 Melboume 
Rd., Cleveland 12, Ohio, Jūsų 
gyv. vietovėse esantiems ki
tiems Tarybos nariams ir man 
pačiam šiuo adresu: Vytautas
Kutkus, 1610 Scotten Avc., Į p. . ■ «. *»«. • »»,Detroit 9, Mich V. K , Sk«UtyfcltC 1)^11^ !

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

atstovą
Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
Si imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nenip -nvn lrlijentams

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
593 Wcit Grand Boulevard 

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

Pinu antr. Itetv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-814R 

GENERAL CONTRACTTOIl 
Atlieka įvairina atatyboa, patais) 

mo lr pertaiaymo darbus — ata.ll n ln 
kyatNa cemento, mūrijimo, elektroa 
plumblngo, dažymo lr dekoravimo 
Atskirų kambariu bei butų Įrengimą* 
oaatnrNer Ir aklepuoae

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

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

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

namų — WE 3-3192

0<XX>0000000000000<XX)0<XXX>0

ROSE PHARMACY
RECEPTTT SPECIALISTAS 

5705 W. Vernor Hwy., Detroit 9,
Mieli. Tel. Vlnewood 1-2788

Mes vartojame tik tokius valetus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija Ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini JOsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiant lems ) užJOr) vaistus. 
VaistlnS veikia virš 50 metų. 
<KXKXX><><>d<><><X><>O<XXX>OO<><><KX)

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS Ut CHrttVRGAK 

5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ir penkt. 10—12,
2—5, 6—8. Antradien 10—12, 2—5. 
ŠeAtad. 1—5.'
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kb. 
cycles

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

15756 Leanre — Detroit 27,

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

NAUJOJE vietoje:
4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272

CHICAGO 9. ILLINOIS
Ketv. ir penkt. rugsėjo 26 ir 27 d. krautuvė uždaryta, 

šešt.rugsėjo 28 d. — atdara

SKIP’S Ul»fv,ce 
Liųuor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES - WALBROOK 5-8202
SEPTEMBER-RUGSĖJO 26, 27, 28 d. d.

GRAND ARMAGNAC 21 
Imported Brąndy

yr. old
Fifth $4.98

ASBACH URALT Fifth $5.59
IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4«9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

ASSORTED GERMAN WINES Fifth
Caae of 12 bottles $1 1.45

IMPORTED FRENCH SAUTERNE Fifih $1.29
Caac of 12 bottles $14.95

IMPORTED PORTUGAL Port Wlne Fifth $1.69
COINTREAU LIQUEUR or Fifth $4.98•—W. • -Ub*.
HEINEKENS IMPORTKD BEER. Case 

of 24 bot,ties $725

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6_1832

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM I VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097 

_______________

Pradekit Taupyt šiandien. Turėsit Rytoj! »
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto lkl 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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♦virtą dienia, 1957 rugsėjo 26

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be broku, sugadinimu, klientu sąskaitos neparduodamos Finansy Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etu tik ................................................. $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai . ............................................... ........................... $69 iki $129.00

2-jų dalių softk ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai sii nedegamu Formica viršumi pas mus
tik ............................................................................................................... ..................... $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus r iešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ........................................................................................................... ....................... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% —

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik ................................$39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo .............................................................. $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagebi, įpatingų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus ...........................;................................................................................................................................ $795.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 

Electric, Ilotpoint ir kitų ....................................................................................................................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai .......................................................................................$89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moorcs, Siegler, Queqer nuo ..................................... $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: KCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ......................................................................................... ........................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.................................................................... $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvą ir dydžių, geriausių fabrikų tik .............................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — gėrės nės kokybės, naujausių stHių.

Jaunavedžiams viskas I metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėsimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponj

FURNITURE CENTER, Inc.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - Vlctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais uždaryta

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGD, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Žymiausius lietuvių solistės 
Kalifornijoje Helen Svvaggart 

koncertas

Žymesni ir svarbesni lietuvių 
pasirodymai kitataučiams ar sa 
viešiems Los Angeles mieste be 
veik niekada neapsieina be so
listės H. Svvaggart. Praėjusį ru 
denį lietuviai dalyvavo Los An
geles miesto ruoštoje “Cavalca- 
de of Culture”. Ir čia progra
mos atlikime dalyvavo Helen 
Svvaggart. Šių metų pradžioje 
Lietuvių Bendruomenės vietos 
apylinkė surengė komp. Bro
niaus Budriūno kūrinių koncer
tų. Nemažą programos dalį at

rinių. Solistei pianinu pritars 
lietuviams gerai pažįstama pia
nistė Ruth Buell.

Bilėtus į koncertą iš anksto 
galima įsigyti pas šiuos Los An 
gėlės lietuvius: J. Raibį, A. Ski
riu, J. Ąžuolaitį, A. Audronį, 
Br. Budriūną ir VI. Pažiūrą. Be 
abejo, bus galima biletų gauti ir 
prie įėjimo koncerto dieną.

Savo atsilankymu į koncertą 
lietuviai netiesioginiai pagerbs 
solistę Helen Svvaggart, kuri y- 
ra tiek daug padėjusi kelti lie
tuvių vardą kitataučių tarpe 
Los Angeles mieste ir visose 
JAV bei Kanadoje. L. V.

Krikštynos

niu, kuris išsipylė ant jaunuolio 
galvos.

Po kelių savaičių jaunuolis pa
davė viešbučio savininką į teismą, 
reikalaudamas atlyginimo už kū
no sužalojimą-apšutinimą. Bet tei
sėjas teisme pareiškė:

— Vyras bučiuoja moterį savo 
rizika . . . Tu, jaunuoli, bylą pra
lošė! !

Kai arkliniais vežimais važi
nėdavo, būdavo mažiau nelai
mių, nes viskas priklausė ne 
vien nuo važiuojančio galvos...

—Anonimas

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje Ir iš tolian

liko solistė Helen Swaggart. , Kelios dešimtys lietuvių da- 
Rugpjūčio mėnesį Los Angeles: lyvavo Miltono ir Ninos Starkų 
mieste Lietuvos Vyčiai turėjo pirmosios dukrelės krikštynose. 
44-tąjį visuotinį suvažiavimą. gv Kazimiero bažnyčioje krikš- 
Suvažiavimo proga ruošto kon- to apeigas atliko klebonas kun. 
certo programos atlikime be ki- j a. Kučingis.
tų dalyvavo ir Helen Swaggart. Tos pat dienos (rugsėjo 14) 
Be abejo, sunku būtų suminėti vakare Starkų rezidencijoje į- 

vyko draugiškos linksmos iškil- 
kilmės, dalyvaujant dideliam bū 
riui žinomų Los Angeles lietu
vių.

Naujagimei duoti Kristinos 
Kosetės Hortensijos vardai.

Miltonas Starkus yra žinomas 
lietuvių literatūros vertėjas an
gių kalbon ir “Lietuvių Dienų” 
angliškosios dalies vyr. redak- 
trius. Jo vertimų, daugumoje 
novelių, dažnai randame “L. D.” 
šlubuoja lietuviškos spaudos 

• pristatymas
Dienraščių skaitytojai Los 

Angeles mieste nusiskundžia, 
kad jiems neregulariai pristato
ma spauda. Per savaitę vieną 
ar dvi dienas paštininkai laikraš 
čių neatneša, o paskui gauni iš
tisą glėbį.

Kas galėtų čia pagelbėti?
Los Angelietis

HELEN SWAGART

visus jos pasirodymus bei daly
vavimus meninėse programose 
bei koncertuose Los Angeles 
mieste.

Helen Swaggart yra kilusi iš 
Chicagos ir ten pradėjusi savo 
dainavimo karjerą. Chicagos o- 
peroje (Chicago Opera Compa
ny) Helen Swaggart yra turė
jusi eilę pirmaeilių rolių. Gy
vendama Chicagoje Helen Swag 
gart yra dalyvavusi daug kartų 
kaip solistė įvairiose amerikie
čių radijo programose. Čia pa
minėtina, kad daugiau kaip tre
jus metus buvo “Chicago Thea- 
tre of the Air” programos nuo
latine dalyve. Helen Svvaggart 
yra turėjusi visą eilę pasirody
mų kaip solistė su žinomais ame 
rikiečių simfoniniais orkestrais 
įvairiuose krašto didmiesčiuose 
ir Kanadoje.

Helen Swaggart pirmas, didės 
nis ir jos vienos pasirodymas 
Los Angeles lietuviams ir kartu 
amerikiečiams įvyks š. m. spalio 
13 d., sekmadienį, 3:30 vai. p. p. 
Catholic Women’s Club salėje,

IŠRASTI NAUJI VAISTAI
Iš Vakaru Vokietijos išemigra- į 

vęs ir dabar N. Zelandijoj gyve-1 
nantis prof. Dr. F. H. Schmierk 
po ilgų tyrimų išrado vaistą augš
tam kraujo spaudimui sumažinti. į 
Tas jo vaistas vadinamas “Pen- 
tolinium”, N. Zelandijoj esą galu
tinai ištirtas ir išmėgintas, ir 
pradėta jo masinė gamyba. Skel
biama, kad pavartojus šį vaistą 
ligoniams, turintiems ir labai augš 
tą kraujo spaudimą, šis spaudimas 
sumažinamas trumpiausiu laiku.

NUOSTOLINGAS BUČKIS
Kartą jaunas vokietis, papieta

vęs mažame Bavarijos kaimo vieš 
buty, ėmė nuobodžiauti ir vaikš
čioti po valgomąjį. Staiga pro pra
viras duris pamatė gražią tarnai
tę, stovinčią ant kėdės ir semian- 
čią iš katilo vandenį. Įėjęs į vir
tuvę jis ją čiupo į glėbį tikslu nu
kelti nuo kėdės ir pabučiuoti. Mer
gaitė suklykė, jai netyčia išslvdo 
iš rankų indas su karštu vande-

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėle rafio grasiau, 

greičiau, iki 10 egz. Iš kari! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 lr augš
čiau. Pigu. nes tarnauja visą. gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mS-

nor o »» i t t * _ nesj. Pristatoma Į bet kuri pasaulio92/ bO. Menlo Avė., Los Ange- , kampą su pilniausiom garantijom, 
les. Pati Helen Swaggart šį kon
certą laiko savo debiutu Los An 
gėlės mieste.

Pirmoje savo koncerto prog
ramos dalyje ji padainuos Haen 
dėl, Secchi, Boito, Rachmanin- 
ov, Rimsky - Korsakov, Musorg 
sky, Čaikovsky ir Debussy tū
rinius. Antroje dalyie Helen! Katalogus tr smulkiausias infor-

Svvaggart padainuos septynias otedraitis, issa Broad Street,
lietuvių dainas ir eilę Dvorak, Hartford, Conn., kuris "Draugui" 

žinomas kaip sąžiningai asmuo.
** INJN JN3N 3NJNJN 9NJN 3N IN ININ IN IN 5NJN IN IN IN IN IN INININIAHageman, Kreisbr ir Homer kū

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRt ntter 6-1998 
PATARLE RAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien Iki •> vai., pirmad ir ketv. iki » vai. Sekm. uždaryta

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

MIDLAND PEI 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA II 

PELNINGIAUSIA
TAUPYM

4038 Areher Aveeee T.l. laj-azi* 
AUGUST SALDUKAS PmilduM

Augštą

0įvi«lenčą

Savings and Lodn<UĮį 
Association

gŲ H SUEt Pjį • ENDKOV?

Pyktis aptemdo mintį ir 
daro permatomą širdį.

—Tominaseo

pa-

VIKTORO KO 2IOO8 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9633

H
2313 W. 91st St., Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Duoną Ir įvairias skcnlngas 
bulkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Lituanica Avė.

TeL Cldffslde 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
tr restoranus, taip pat 14- 
.iunčianit- į visus artimuo
sius miestus.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJĄ 

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIK-UONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

INSURED
I* IIJMM

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CEBMBK ROfiD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILUNOIS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav,

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS ”AN
2565 VVEST 47th STREET LAfayette S-1083

B. R. Pletklevvicz, prez.; E. R. Platldeericz, aekr. Ir advokatas
Mokam*' aukštus dlvidendua. Keičiame takiu.. Parduodame Ir perkame 

r&lMtybta bonua. Taupytojama patarnavimai nemokamai.

PradAklte taupyti atidarydami nąakaltą šiandien. Apdrausta iki IIO.OOO.

Darbo valandoa: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 lkl 8 vai. vakaro; 
antr lr penk. 9 Iki 5; treč. utdaryta, o įeit. nuo 9 tld vidurdienio.

I
i
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma MARIJONA KUS- 

KAITfi, pagal pirmą vyrą TAMU- Į 
LEVICIENfi, gyvenusi VVest Vir
ginia. Jos tėvas Aleksandras Kus-: 
kvs gyveno Kvėdarnos parap., Si-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAJIEŠKOMI ASMENYS

Antanaitienė-8ehwartz, Inge Aida,

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos ir vyras Antanaitis, Petras, 
Atsiliepti arba apie ją pranešti —! Baltrukonis Jonas, iš Gudupių 
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th k„ Padovinio v.. Marijampolės ap., 
Court, Cicero, III. 1 ! Brocius,

----------------- Buds Anton, gyvenęs Cleveland
Jieškoma R0MAN1ENE ir jos 6. Ohio, 8914 Meridian Avė., 

duktė ALENA LABUNAITIENE, i Buivvdaite-Krakauskiene, Moiu-
Lietuvoje gyveno Kybartų mieste. 
Jieško sūnus Juzikas, gyv. Kau

ku, gyveno VVindsor Locks, Conn., 
Cibulskiene - Morkutė Leokadi-

ne. Žinantieji apie juos prašomi .ia« vyras Cibulskis, Karolis( vai-
kai Bronius, Stefa ir Stepas,, 

Dagilius Andrius ir Antanus, ir
Dagiliūtė, Katrė, iš Menėrakio k, 
Igliaukos,

Jieškomas VILIUS ZITKEVI- Daunoras Vytautas ,sūn Jurgio, 
ČIUS. gim. 1913.3.15., Ryga, Bu- k, D?rse gyveno Detroit 9.
vęs Liet. policijos tarnautojas, pas j Michigan, 1951 VVitt Street, 
kutiniu laiku gyveno Vilkaviškio, Domeika Feliksas, gyvenęs sve- 
apskr. Pilviškių miestelyje. Yrančioje,
labai svarbių žinių. Jis pats arba ži-1 Juškaite - Stasiūniene, Ona, d. 
nantieji jo likimą prašomi Jurg10- is Biržų ap.,
- pranešti: Heinrich Kuharcik, I Klin>’s Jonas- sun- Mykolo,

atsiliepti šiuo adresu: V. Pranc- 
kevičius, llPį Clarkson St., VVor- 
eester 4,, Mass. *

(24a) Lubeck, Marlistr. 101, Blofk 
14/12,, Germany.

Jieškomi: (Mr.) I. DOBILAS; 
EVA LUKOŠEVIČIUS;

Kulišauskas Stanislovas,
Kuras Augustas, sūnus Antano. 
Kybartas Hermonas ir Jurgis, 
Macijauskas Jonas, sūnus Ed-

RENE- va^°’. .. . , . .......
DIKT NORVAIŠA, JOSEPH' PIN- I Masionyte Antanina, duktė Vin-
DOKAS; ir JONAS ANTONOVIC ®°’ ~ .. A , o T

Mažeika Antanas,, sun. Igno. 
Merkevičius Juozas, sūnus Fe

likse,
STASIUKONIS. Jieškomieji arba 
apie juos žinantieji prašomi kreip 
tis į Amerikos Raudonąjį Kryžių: 
American Red Cross, 529 S. Wa- 
bash Avė., Chicago 5, III. Tel. WA . 
bash 2-7*50, ext. 292.

2 nauj. mr., 5 k. |x> 3 m. *19—22,3(10 
I h. & k.. II m. 7 k.. 2 kar. Ktu-.«17.5»O 
(■rokery krautuve lr 3 kam. 31(1,IMKI 
l'urliiie Ir iluugluu namų pasirinkimui 
TurpliUnkauJame BUTUS išnuoniuoll

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. «9 St. HE. 4-K21I2

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBUC
2405 W. 51 SL VVAlbrook 5-5030 
PRoapect 8-8579 (vak. ir sekm.)

Med. bung. 6 k. S m. gn lūžau, pil
nas rūsys, ski. 32 p., cent. Alldymus. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypus — puikiai Jrengtna. 
Mūr. 2 a. po 6 k. 8 mteg., ftlld. guzu,

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

. ŠIMKUS
REAL EHTATE

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

VArds 7-3048

M KAMB. Alf R. REZIDENCIJA "I "«*«<' ir Brighton parke .....
» m,-tų. 37 M; pėdų sklypus Ini blokui ’J!" * T.i*?’’
nuo Marųuettv parko, šildymus gazu.
2 karų guružas. $10,500. A. Katilius.

APIE $11.(100 ĮMOKĖTI
Gi'Užum, bevelk iiuuJuh mūro namus 

su garažu.Guzo Alldymus. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso Savininkas turi 
greit parduoti. Volodkevičius. 

DIDELEI ŠEIMAI
Pajamų namus. 1x6 ir 2x3. Aut. 

alyvos Alldymus vundeniu. 2 auto ga
ražus ir dui 25 pėdų sklypus Salia. 
Viskas tik $2X,5(1(1. A. Sirutis. 
MAIl«?l ETTE MANOH. arti «3-<’4os

5 kamb. mūr. bungalovv su užduru 
pori’lum. šildymas karštu vandeniu. 
ItūsyJ dar vienus kamb. su patogu
mais lAniioinotuM už $35 mėn. Dvigu
bus garažas. $18,500. arba priimtinas 
pasiūlymus. A. Rėklaitis

P. LEONAS
REAL ESTATE 

’ 2785 West 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-8015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Mikėnas Elzbieta,
Pakšys Mateušas ir Pakšytė Ur

šulė, iš Užuožerių k., Anykščių v.
Petraitienė Maryte, vyras An. 

tanas, kilęs iš ar nuo Kupiškio, 
Petrikėnas,
Preikšaitis Jurgis, gimęs 1915

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

j | modern. jrengtu butu rūsy. 2 autom.

Jieškome gimines su kuriais iš
siskyrėme per karą ir nežinome j
žur jie randasi. Jieško Vincas EI- .. , . ... .zbergas, s. Vinco. Rašyti šiuo ad- K.^enęs Vokietijoje, 
resu: Stasė Meškauskienė, Ketu- . Oskaras, sūnūs
rių Komunarų gatve Nr. 10, Ra-:18 J/3",61 i- •? v-a • •

Lithuania Šraderis Karolis, iš Kėdainių,

Luiso,

seimai. Timiriazevienė-Kiseliovaitė Vie- 
ra, ir brolis Kiseliovas, Vladimi
ras, vk. Aleksandro, .gyveno SaoJieškau giminių, kurie visą lai- 

t» gvveno Amerikoje, Chicagoje
lAokor nooinnmr. Irnr iia randnfli 4 » J J • _ .

Vaitkus Juozas, sun. Tado,Dabar nežinome kur jie randasi. 
Jieško Petras Elzbergas, ,s. Pet
ro. Atsiliepti šiuo adresu: Stasė 
Meškauskienė, Keturių Komunarų 
gatvė Nr. 10, Raseiniai, Lithua
nia.

Jieškomas JONAS MIKĖNAS, 
mokytojas, gyvenęs Šilutėje, o vė
liaus Kaune. Yra žinių iš Lietu
vos. Kreiptis pas — P. Juodka, 
4408 S. Wood St., Chicago 9, III.

Jieškomas JURGIS VALAVI 
ČIUS, s. Jono, gyvenęs Chicagoje. 
Jieško Vincas Kriaučiūnas, s. Juo
zo, gyv. Jurbarko mieste, Kapsu
ko - Mickevičiaus g-vė Nr. 31, Li
thuania.

ui
Aukštašlynio k., Šimkaičių vai., 
Raseinių ap., žmona Lionytė, iš 
Kaniūkų k., Raudonės vai.,

Verveckienė Magdalena, sesuo 
Surdokienės; Konstantijos,

Vestartas Albertas ir sesuo Al
dona, vaikai Aleksandro,

Vestartas Stanislovas, sūn. Ka
zimiero,

Vodopalas Stasys, ,
Zibarkas Pranas, ir duktė Mil

dutė.
Jieškomieji arba apie iuos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Naujasis Tcstamentas- 
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

Jieškomas ANTANAS BAUB 
LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau ! STATYBAI 
gvveno Chicagoje. Jis pats, arba __ NAMU 
žinantieji jo dabartini adresą, ma- 1 116
lonėkite pranešti: Stasvs Čižikas, i PATAISYMUI 
4606 S. Albany Avė., Chicago 32,
Illinois.

+

Pa-
pa-

Vy-
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A. A.
RAPOLAS BALIAUSKAS
Gyveno 4513 S. Talman Avė, 

Tel. VI 7-0785.
Mirė rūgs. 24 d., 1957 m. 11 

4 5 vai. vak., sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
nevėžio apskr., Vaduuklių 
rapijos, Gelžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimi* 

brolis Kazimieras, brolienė Ka
zimiera, brolio vaikai: Krances 
Barkauskus, jos vyrus Frank, 
Jonas Baliuuskas, jo žmona Ber 
nadette, ir jų duktė Joan, ir 
Victor Baliauskas, pusseserė 
Franees Žostautas, jos vaikai 
Stella Abraitis, jos vyr A
tautas, gyv. Brooklyn, N. Y.
M r. ir Mrs. John Žostautas su 
šeima, gyv. Roselande, III., kiti 
giminės, draugui ir pažfstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. Tretininkų Draug., Liet. Vy
čių 36 kp. ir L.R.K.S. kp. 100.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 4348 S. Callfor- 
nia Avė.

Laidotuvės jvyks šešt.
28 d., iš koplyčios 8:30 vai.
lo bus atlydėtas j ftvcnč. P........
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos nž velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Gėlių prašome nesiusti.
Nuliūdę: brolis, brolienė ir ki

ti gimines. 4

Dildo,uvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LAfayctte 3-3572.

i PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pre».
3039 So. Halsted St.

Tek Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Ifl WOEP stoties — Banga 18#(
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
N’JO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMAD. 8 30—9:30 v. r. U stoties 
WOPA — 1400 VII.

7189 So MAPLEWOOD AVE. 
Cblcago 29. II, HEmlock 4-2418

NUO UZS1SENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tit, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramia, sėd&tl Ir naktimis 
miegoti nes jų užatsenSjualoe ftalido. 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi 
ru tr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyee palengvins jusu skaudėjl 
tnų lr galėsite ramiai miegoti nak
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi paflal'™« 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 

I SIS. Taipgi pašalina peršėjimų. Ilgos 
| vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmą 
tarpplrščiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskllslos odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
nesirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduol|_uuo_ iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct.. 81.26. Ir $8.60.
Pirkite valsttnėseChl- 
ragoj lr apylinkėse—
Mllvraukee. Wlse., Ga
ry, Ind. Ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order j

LEGULO, Department D.,

MALDAKNYGĖ

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

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

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

Chicago 29, 111.

Vlūr. 2 |mi u, c. šll«l., gar, nupigintai 
Mūr. 3 u p t. kraut., c. š. gar.—($19,500 
Med. katedž. 4 kb. s. A ild.—<14,900 

1 Vru gerų nuilsto krautuvių, labui pig. 
Vra pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė., LA 8-8884

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
(mokėjimas, kainu tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamb., 
centr. alyva šildymas, 276 dol., paja
mų ) mėn. ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. Slia. vienam bu
tui, 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

butu: automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYŽIAIS PARAPIJOJE
Med. (i butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. j 
mėnesi, namus gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

5606 SO. MAPLEVVOOD
Mokyklos reikmenų krautuvė ir už

kandinė. Pajamų $40,000 j metus.
mūr. guružau. Atsineškite rankpini- I Gražus 5 kamb. butas užpakaly krau-

į gius. Pilna kaina $26.500.
KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor 

; store ir baras 1-ine augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 5o pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

Šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas. 
Kaina $13,900.

P ASIT E1 RA l'K ITE mūsų namų 
sąraše lr (sltiklnslte gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary PubUc 

5918 So. Wemern Avė.
PRosp. S-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

OO<X><K><><><XXX><X><><XX><X><KXXXX>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPKVCH REAL ESTATE 
8407 S. Kedzie Avė. tVAlbrook 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

SAV. parduoda naują mūr. mo
derniai įrengtą namą. 5 ir 4 k. 
4423 S. Maplevvood Avė. $32,500. 
Kreiptis 4515 S. Rocktvell St., 2-as 
augštas. Tel. FR 6-3496, nuo 6 

' iki 10 v. v.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Ši knyga, pasakodama kovos už 
spaudos laisvę žygius, yra įkvė
pimų knyga, paskatinanti mua , .. , „
tvirtai laikyti lietuvišką žodį. Ji I Washtenaw Avė. anylinkej, skam- 

i binti dar šiandien. J. Stonkui, RE-

. KAS norėtų pigiai įsigyti 2 po 6 
kamb. modern. namą, 66-os ir

yra puiki dovana jaunimui.
Lietuviškos Knygos Klubu leidi- 

i nys, 311 psl., Broniaus Murino vir- 
Į šelis, kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių
darbaA.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

CHICAGO 29, ILL,

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt,' ar skaitėt šitų n uosta 

blų gražiausių lietuviškų pasako 
knygų?

Būtinai nusipirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:

Knyga Iliustruota, dalllat Išleista lr 
pigi — tik $2.60.

“DRAUGAS”
4545 West G3rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
ioc

public 7-9400.

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys į sklypą. “Restrict- 
Slavu apgyventa apylinkė. 

Kreiptis į Marsha.

Tel. BEverly 8-4900.

building & Remodeling

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
. Mes parūpinsime finansavimą. 

Prityrę, “bonded”, patikimi sta
tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRdspert 6-0883

Kalbame lietuviškai

tuves. 2 autom, garažas. Rūsys, visas 
pstatylas. Duokite pasiūlymų.

ROY H. SEHARD 
RElianoe 5-6895

CICERO. Mūrinis 4 butų — 2 
po 4 k. ir 2 po 3 k. Alyviniais pe
čiais apšild. Pajamų $3,000 me
tams. Jokių išlaidų, viskas pilnai 
atremontuota. $31,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Bishop 2-2162.

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. .Garažas. 
$27,000.

| vakarus nuo Brighton Parko mo
dernus 8 m. mūrinis. 4 ii 3 k., įreng
tas rūsys. Central, šild. gazu. Gara
žas. Nupiginta iki $23,300.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos, {mokėti tik $6,000.

Netoli Marąuette Parko, modernus 
medinis — 2 po 6 k. ir 3 k. rūsy. 
$16,000. Įmokėti tik $3,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayctte 3-3881

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 59tb St. TeL PRospeet 8-5454

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOJR 

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

Narnų tel. Bishop 7-3340 
2737 VVest 43rd Street

DĖMESIO

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius
Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
au angliškai ir lietuviškai parašyta 

I Šlapelio studija apie meną.
i Lietuviškos Knygos Klubo leidi-!

5618 W. Eddy 8t« Chleago 84, IR! nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryS- 
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

DRAUGAS 
4545 We»t OSrd Street. 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Pirkit Apsaugos Bonus!
Tūkstančiai vartotojų įaitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

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

Tel. CAIumet 5-1064
----------------------- ,----------------------------------------------------------------------------------------- ------

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Angliy ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningos ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FIJEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

REIKALINGOS
* REGISTERED NURSES
* Licensed Pract. NURSES
* K-RAY TECHNICIAN
* MEDICAL UBRARIAN

PILNĄ AK DALINĄ LAIKĄ
Darbas Jūsų apylinkėje'. Geras atly

ginimas. 40 vai. ar mažiau ) sav. Ma
loni aplinka. Liberal Personai Poli
cies. Group Insurunce Privlleges.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

r
Telefonuokite arba atsilankykite j

ORTHODOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

1848 S. AlJIANY. Tel. IA 1-2333
Director of Nurses

HELP WANTED — FEMALE

I.ITTLE I LOU EK PARAP. reika
linga GERA, PRITYRISI VIRĖJA. 
Pietvakary miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gy
venimui putulpu, su vonia, 2 popiečiui 
ir vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarių., tvarkingų D. 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kul- 
oėtl nors kiek angliškai. Tel. RA 
3-7 ISO nuo 9 iki 4 popiet; RA 3-9223 
po 4 vai. Klauskite Slster .Mary 
Eudcs.

SALES LADIES 
ENPERIENCED

Lingerie, Sportswear, etc. Good 
steady position.

STAR DEPT STORE 
1827 East 6Sril Street 
HYDE PARK 3-7900

SAVININKAS parduoda namų St. 
Turlbus parap. Atdaras apžiūrėjimui 
šešt. ir sekm. 1 iki 6 vai. 5352 S. 
Springfield. 4 kamb. mūr., 2 mieg. 
kamb., "tile” vonia, spintos virtuvėje. 
Vieta valgymui virtuvėje, pilnas rūsys, 
pastogė, "cyclone” tvora, 37 jį pėdų 
sklypas, alum i n. angai ir sieteliai, ve
neciškos užuolaidos. Tuojau galima 
užimti, sav. apleidžia miestų. Prašo 
$18,800. KE 5-8737.

ST. MICHAEL’S PARAP., Orland 
Park. Geresnis negu vidutinio gerumo 
namas. 15001 S. Kist Nt. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. 1 iki 7 v. v. 111x184 
pėdų sklypas. Namas 64x32, 7 kamb., 
2 vonios, •pbullt-in” oven, 2 autom, 
prijungtas gar., asfalto privažiavimas. 
1 blk. j rytus nuo Hllver Lake golf 
course.

STUCHLY CONSTRUCTION CO. 
HEmlock 4-4385

Freight Line Experienced 
TYPIST - BILLER , 

Needed at once
Start at $2.15 per hour

5 day 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in

Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

' HELP VVANTED — MEN

ELMHURST, ILL. Visitation parap. 
Cape Cod, 4 mieg. k. (1 nebaigtas), 
pilnas rūsys, autom, gazu apšild.. 
“tlle” vonia, spintos virtuvėje, vieta 
valgymui virtuvėje. Tik 7 m. senu
mo. Tuojau galima užimti. Sav. iš
vyksta iš valstybės. Prašo $17.000. 
Thomas M. Collins, 510 Spring ku., 
Elnihurst, Rl. TErrace 2-6700.

BUILDINO & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-i 
jno, pertvarkymo (remodeling) darbai;

VACYS PEYRAUSKAS Ž
BUILDING CONTRACTOR JĮ 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.tf 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-745O> 

aS«SSSSS3S3W83«3S3t9»3Oli3W3S3k3898!

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 N Peoria

7 augštas

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

BRIGHTON I’ARKE, kamp. mū
rinis namas. 2 būt. po 5 kamb.; 3 
kamb. rūsyje su visais įrenginiais pa
stogė (attie). Mūrinis garažas. I-nre 
aukšte butas naujai atremontuotas ir 
įtaisyti visi moderniški įrengimai. 
Reikalinga pamatyti, kad jvertintu- 
mėt šių nuosavybę. Kreūitingam as
meniui įmokėti tik $7,500.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 7 2 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. įmokėti tik $4,000.

MARŲUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 6 (4 kamb., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įtertintumėt.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių gertus pajamas tr pre
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlotr 6-6900

ST. JURGIO PAKAI’.
Jei Jieškote pajamų namų, su ma

žu įmokėjimu pirksite 3 augštų pa
jamų namų labai gerame stovy. Žie
miniai langai, sieteliai, spintos virtu
vėse, geros mėnesinės pajamos. Ne
brangi kaina.

BRIGHTON PARKE:
Tiktai $12,600! 2 po 4 kamb., pui

kiausiame stovy. Pastogėje užbaigtas 
kambarys. Visas naujai tinkuotus, 
gražiai apsodintas. 2 autom, garažas, 
j viršų pakeliamos durys. Atsiliepkite 
tuojau. Greit hus parduotas.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI G KREJGI 
4302 W. 55th Strut
Telef. LU 2-1700

SAVININKAM PARDUODA NAMĄ 
U’cstcro Springs, IU.

St. Francis Xavler’s parap. 5 k. 
mūr. ranch, 3 m. senumo. 2 mieg. 
k., pilnas rūsys, gazu apšlld. ‘‘Over- 
head plumbing". Keramikos koklių 
vonia. "Bullt-ln" elektrinė krosnis Ir 
orkaitė. Attic fan, garbage dlaposal, 
spintos virtuvėje, ųž.uollnlal papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. Sklypas 50x13 5. Židinys. Pra
šo $27,000. Tel. CHKsnut 8-1942, su- 
.įtarimui.

EVERGREEN PARK
GRĄŽUS 5 kamb. “fftce brick", 

mūr. namaa. Gazu apšild. Rūayfl, 
garažas. 50 pėdų sklvpas, apsodin
tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 

2-1520.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
Nolton, Wlllow Springs, III.

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

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

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 rai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

NAMŲ SAVININKAI I
Ta’pininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5916 So. AVestern. PRospeet 8-2231

MISCELLANEOUS

LIETUVIŲ STATYBOS f 
BENDROVE

MORAS
Builders Geo. Oontractora . 

Atlieka planavimo Ir staty- |
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ,r viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs z 
patarimai nemokamai. '

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013 >
6800 SO OAMPBELL AVE. 

Ohlcago 29. DL

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-0752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos Automobi
liu finansavimas. Notarlataa Valsty
bės patvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-M71

INTERSTATE INSERANCK AGENEV 
(1,88 S. Ashland Avė., Chicago 38, III.

K»(>0(XXK>0(><XXX><><>0<>0<>00<X><>

PLUMBING
Licensed bonded plumben

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

Tel. — REpubllc 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

S I it o m e
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co 

(Sav. V. Sodeika ,r .J. Skorubskaa, 
l«0fl 8. 48TB UT CTCERO 60 IL1 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-1236
Ir atliekame visus statybos h pe 
’varkymo (remodeling) darbus

SkrlbUiri “llraugi*”’

together... 
. ^to help

more

COMMUNI
JOINT 2FA

Perskaitę “Draugą’ 
i jį kitiems.

duokite

HELP WANTED — FEMALE

WE URGENTLY NEED
GIRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

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

SEE MRS. HILDEGARDE TRAVER

f
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Ketvirtadienis, 1957 rugsėjo 26 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOTS

B ATEITININKU šokiai, grojant puikiam orkest- 
' rui. Visų kaimyninių draugovių 
nariai kviečiami atsilankyti j šį 
koncertą. Turime puikų koncer
to tikslą, turėsime puikią prog-

gaig sakiniais jos mums primi- r‘am4< tad privalome prisidėti
nė, kad Lietuvos šėmė yra Ma- Pr*e v*slJ vietų užpildymo-

I
(Atkelta iš 2 pusi.)

rijai paaukota ir tik per jos už
tarimą ji vėl bus laisva.

Visi moksleiviai nuoširdžiai dė 
koja Skrinskams už leidimą pa-

TARP 15 TAUTŲ IR 
LIETUVIAI

Penkiolikos Europos tautų at-
“naudoti jų patalpomis ir už tovai da, 0 tarptautMjc 
skanias vaišes. Jura Gailiušytė studijų savaitSje Ace,.ne pietų

Italijoje. Čia susirinko atsto-
, .... , , vai apspręsti jaunimo ’ turizmo
kų Maironio vardo kuopa pas- probJenias Savaitę ruošė Tarp- 
kutiniame susirinkime išrinko tautinė Katalikų Jaunimo Fede- 
naują valdybą. Valdybos nariai ra(.ija; glob()jf) Jaunimo
pasiskirstė šiomis pareigomis: mo Centras Italijoje. Rugsėjo 
Adas Malėnas — pirmininkas, 16 d įvyko iškilmingas savai.

— Clevelando moksleiviu at-

PO MIRTIES BAIMES

VVillism Nelson, žmoha vieno angliakasio, prižiūri savo 
vyrą greitosios pagalbos automobilyje, kai jis buvo išgelbė
tas iš užgriuvusių kasyklų Marianna, Pa. Ten penki asme
nys žuvo ir šeši išgelbėti, bet labai apdegę. (INS)

Audronė Alkaitvtė — vicepirm., 
Livija Kasperavičiūtė — sekre
torė, Augustinas Idzelevičius — 
iždininkas ir Virgilijus Kaspe
ravičius — socialinių reikalų 
vedėjas. Manome, kad nauja vai 
dyba veiks taip sklandžiai, kaip 
ir buvusioji. J. G.

PAVYZDINGIAUSIA KUOPA

Putnamo ateitininkių (Barbo
ros Žagarietės) kuopos pirma
sis šių mokslo metu susirinki
mas jvyko. rugsėjo 15 d. Šiame 
susirinkime buvo pranešta apie 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovyklas.

Sigutė Kavaliūnaitė pranešė 
apie stovyklą Manchester, Mich. 
Iš jos pasakojimo nutarėme, kad 
tai buvo tikrai graži ir naudinga 
bei įdomi stovykla.

Jūratė Pauliukonytė pranešė 
apie stovyklą Marianapolyje. 
Ši stovykla buvo labai nanaši j 
aną, tik darbotvarkė skyrėsi.

Toliau sekė trumpos diskusi
jos apie stovyklas bendrai ir 
jų naudą. Mergaitės labai džiau

tės atidarymas, kuriame kalbė-j 
jo Neapolio arkivyskupas kard. 
M. Mimmi, tema “Turizmas ir 
Bažnyčia”. Tolimesnieji darbai 
atlikti paskaitose apie turizmo 
santykius su auklėjimu, kultū
ra, visuomene, tikėjimu; taip 
pat paliestos temos specialiais 
klausimais, pvz. veikimo orga
nizavimas ir jo technika.

Oficialusis turizmo pasaulis 
šia savaite buvo labai susidomė
jęs, nes joje atkreiptas dėmesys 
į galimybes išplėsti ir paleng
vinti turizmo praktiką tarp jau-! 
nuolių, atskleisti patyrimo duo
menys tarptautinėje plotmėje, 
pabrėžta turizmo auklėjamoji 
vertė šiame moderniškame be- 
siaurėjančiame pasaulyje. Visa 
tai — jaunuomenės interesams.

Šiose studijose Lietuvos atei-, 
tininkiškąjj jaunimą atstovavo 
J. Bulaitis ir R. Razmus.

S, Jūreivis R.

NUO FEDERACIJOS STALO 
Himno reikalu

Labai iškilminguose momen-

ti ir aukotis Dieyui ir tėvynei ir 
uoliai eiti ateitininko (mokslei
vio, studento, sendraugio) pa
reigas. Kristau, padėk man iš
tesėti”.

Ateitininkų šalpos Fondas
1956 m. turėjo 370 užsimokė

jusių solidarumo mokestį (3 dol. 
metams) narių su 2,500 dol. pa
jamų. Sušelpė keturis studen
tus. Pašalpoms gauti prašymai 
siunčiami Fondo valdytojo var
du: prel. J. Balkūnas, 64-14 56th 
Rd., Maspeth 78, N. Y.

Iš sąjungų veiklos
Pranešimus At-kų Federaci

jos Valdybos posėdžiuose patei
kė: sendraugių VI. Viliamas, stu 
dentų dr. Vyt. Vygantas ir mok 
sleivių — Juoz. Baužys. Išklau
siusi pranešimus, FV padarė sa
vo sugestijas sąjungų veiklai 
plėsti.

Vidaus veiklos statutas
Federacijos Valdyba savo po

sėdyje 1957 m. birželio 19 d. pri 
I ėmė savo vidaus veikols statutą, 
kaip reikalauja konstitucijos 

119 straipsnis.
Jubilėjinis At-kų Kongresas

50 metų organizacinei veiklai pa 
minėti šaukiamas 1960 metais 
liepos 2 — 4 dienomis.

Pasauliečių Apaštalv. Kongrese
Romoje spalio 5 — 11 dienomis 
Ateitininkų Federaciją atsto
vaus prof. dr. Zen. Ivinskis.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa. Šį 

vakarą Budriko radijo progra
moje iš stoties WHFC nuo 6 iki 
7 vai. girdėsite gražių lietuviškų 
dainų ir muzikos bei naudingų pra 
nešimų. Tad pasiklausykite. Pra
eitos savaitės Budriko mįplių kon
kurse dovanas laimėjo: Vera Gri
gienė, 4644 S. Spaulding Avė., lai
mėjo rankinį laikrodėli; Elena U- 
bertaitė, 4436 S. California Avet, 
laimėjo Lietuvos žemėlapį ir Ona 
Stasiulienė laimėjo kilimėlį. 20 
naujų konkursantų laimėjo įvai
rias dovanas. Pranešėjas

— Chicagos Augšt. Lituanisti
kos m< 'kyklos visuotinis mokinių 
tėvų susirinkimas įvyks rugsėjo 
29 d., sekmadienį 12 vai. 30 min. 
T. Jėzuitų naujai pastatytuose Jau 
nimo namuose, 5620 S. Claremont 
Avė. Mokyklos vadovybė kviečia 
visus tėvus atvykti į susirinkimą.

— Tai jau bus paskutinis. Ge
gužinių arba piknikų laikas šiemet 
jau baigiasi. Lietuvių R.K. Fede
racijos Chicagos apskrities pikni
kas jau bus paskutinis. Jis bus 
L. Vyčių name ir jo sode sekma
dienį rugsėjo 29 d. Ir kauliukais 
pažaisime, ir pašoksime, ir padai
nuosim, ir besivaišindami gardžiais 
užkandžiais ir gėrimais, pasikalbė
sime. Kviečiami visi lietuviai iš ar
ti, ir iš toliau. Visų laukia Fede
racijos apskrities valdyba.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

IŠ ARTI IR TOLI
BRAZILIJOJE

— Vladas Pocius, 72 m. am
žiaus, Vila Zelinoje mirė, palik
damas du sūnus ir tris dukte
ris.

PERU
— Tėvas pardavė dukterį už 

bonką degtinės. Lietuvaitė mi
sionierė Marija Širdies Jėzaus, 
dirbanti Peru valstybės misijo
se, Pietų Amerikoje, atrašė laiš 
ką, kuriame praneša, kad tenai

vienas tėvas savo 13 metų am
žiaus dukterį pardavė vienam 
vyrui už butelį degtinės. Mer
gaitė nuo jo pabėgo ir atėjo į i 
misijų stotį. Seselės ją priėmė į 

Į savo prieglaudą, nors jos pa
čios labai sunkiai verčiasi, ka-1 
dangi šiais metais kairi Peru 
vyriausybė atėmė nuo seselių 
visas pašalpas mokyklai ir prie
glaudai. Seselės globoja apie 65 
našlaites mergaites, jas maitin- 
damos ir aprengdamos, ir da
bar atsidūrė sunkioje padėtyje 
dėl lėšų stokos. Pačios seselės 
dirba be atlyginimo, tropikų ša
lyje karščio kankinamos, toli 
nuo savųjų, save užmiršdamos, 
kad tik daugiau sielų laimėtų. 
Kiekvieną dieną meldžiasi už 
gyvus ir mirusius geradarius. 
Mūsų lietuvaitės misionierės ad
resas pas tas seseles pranciš
kones misionieres yra toks: 
Maria Širdies Jėzaus, F. M. M., 
Colegio “Maria Inmaculada”, 
Requena, Peru, S. A. Aukas ga
lima siųsti ir per kun. J. Pruns- 
kį “Draugo” adresu.

A. A.
MORTA JANUŠAUSKIENE

Gyveno Melrose, lll. Tel. GL. 
2-1655.

Mirė rūgs. 25 <1., 1957 m. 11: 
20 vai. lyto. sulaukus senatvės. 
Gimė I.ietuvoje. Kilo iš Kauno

apskričio, Paplitęs parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

keturi sūnūs, marčios ir keturi 
anūkai. Lietuvoje liko dvi se

serys.
Priklausė Tretininkų Draug, 

T.T. Marijonų Rėmėja.
Kūnas Ims pašarvotas ketv. 

vak. 7:30 vai. Prignano koply
čioje 1810 Lake Si.. Melrose 
l’ark. III.

Laidotuvės jvyks šešt. rūgs. 
28 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus nulydėta į Our Ijtdy of 
Mt. Carinei parapijos bažnyčia. 
Melrose l’ark, kurioje JA.vks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, po pamaldų bus nulydėta 
į Mt. Carinei kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, marčios ir a- 
nūkai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Atliekame dideliut, ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu dalis 

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

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

giasi, kad Putnamo kuopa pra
ėjusiais veiklos metais pripažin- > tuose, kaip kongresas, metinės 
ta viena pavyzdingiausių kuopų, konferencijos ir suvažiavimai, 

Po visų pranešimų rinkome ateitininkų himnas giedamas vi- 
naują valdybą, kurią dabar su- sas — keturi posmai. Kitais at 
daro pirmininkė Aurelija Kuci- vėjais galima giedoti tik du pos 
naitė, sekret. Jūratė Pauliukony mus: antrąjį — “Lietuvą Dievas 
tė, ižd. Ramunė Milasevičiūtė ir apveizdi ir gina!” ir ketvirtą- 
korespondentė bei soc. reikalų jį — “Ateitį regime tėvynės lai- 
vedėja Rita Danilevičiūtė. Kuo- mingą!”
pos globėja ir toliau liko seselė šventės
M. Paulė. Be visų eilinių ir kiekvienam

— . . . , . . . katalikui privalomų švęsti švenTuoj po visų rinkimų susirin- .. ... . , , .
cių, ateitininkams akcentuoti
nos švęsti šios šventės su spe-

kimą baigėme malda.
Rita Danilevičiūtė

KONCERTAS “LITUANUS” 
NAUDAI

Philadelphijos studentų at- 
kų draugovė spalio 15 d., šešta
dienį, Šv. Andriejaus parapijos 
salėje ruošia meno ir literatū
ros vakarą, kurio pelnas bus ski 
riamas paremti Lietuvių Stud. 
S-gos leidžiamą “Lituanus” žur
nalą. Koncerte dalyvaus jau
nieji solistaį A. Gaigalaitė (Phi
ladelphia), A. Karaša, (Balti
more), aktorius A. Žemaitaitis 
(VVaterbury) ir pianistai A. Dzi 
kas (New York) ir D. Papievytė 
(Hartford). Koncerto pradžia 
7 vai. vak.; po programos —

cialia programa. Religinės: 1, 
Sekminės, 2) Kristaus Karaliaus 
ir 3) Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo šventė (gruodžio 8d.). 
Tautinės: 1) Vasario 16, 2) Tau 
tos globėjo šv. Kazimiero — ko 
vo 4 d. ir 3) Tautos išsklaidy
mo dienos — birželio 13 — 21. 
Organizacinės; 1) šv. Pijaus 
X — rugsėjo 3 d., 2) Šv. Tomo 
Akviniečio — Pax Romana die
na — kovo 7 d., 3) St. Šalkaus
kio, ateitininkų ideologo, mir
ties diena — gruodžio 4 d.

Įžodžio tekstas visoms sąjun
goms vartojamas šis: “Kryžiaus 
ir ateitininkų vėliavos akyvaiz
doje pasižadu sekti Kristų, dirb-

j®

A. A.

POVILAS KNEITA
Gvveno 3442 8. I.owe Avė. 

Tel. YArds 7-2921
Mirė .rugsėjo.24 d., 1957, 3:25 

vai. popiet. Gimė Lietuvoje. Ki
lo Iš Telšių apskr., Plungės pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime

žmona Lilian (Miliuke), sūnus 
Andrew, marti Marilyn. poduk
ra Eva Bubnis, žentas Victor, 2 
posūniai Antanas Pranskūnas, 
marti Adelė ir Povilas Prans
kūnas, marti Alberta, devyni 
anūkai. brolis Petras, sesers 
duktė Eva Gaudėžas, sesers sū
nus Casper Jianta, kiti giminės, 
draugai ir pažjstami.

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

Ijaidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugsėjo 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę; Žmona, sūnus, po
sūniai. |Mwluki-a, marčios, žentas 
ir anūkai.

laidotuvių" direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArdH 7- 
3401.

''"S
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A. A
STELLA BRAZAUSKAS 

Vašlauskaitė
Gyveno 1305 H. 5<>th Court, 

Cicero, III.
Mirė rūgs. 25 d., 1 957 m. 5:58 

vai. ryto, sulaukus 75 m. am
žiaus.

Gimė I.ietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideiarne nuliūdime 

2 dukterys: Stella Brazauskaitė, 
ir Eranęes Perick, žentas Bru 
no, sūnus George, marti Geno 
vieve, sesuo Cassy Poška su šei 
ma, 3 anūkai, kiti giminės, drau 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj. I4lo S. &Oth Avi., ('i 
cero, III.

IjtldotuvėA fvyks šešt. rūgs. 
28 d., Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta ) šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose aldotuvėse.

fbillūdę: dukterys, žentas, sū
nus, marti Ir anūkai.

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus ir sūnus. Tel. Townhall 8- 
3108.

_ A. A.

ANNA BORDEN
Pagal pirmą vyrą Gudaitienė

Gyveno 1428 8. VVisconsin
Avc., Berwyn, 111.

Mirė rūgs. 25 d., 1957 m. 3: 
30 ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Telšių 
apskr., Gudaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime 

duktė Anustasla Wallens, žen
tas Anthony, 2 anūkės: lat Ver
ne, Htlaske, jos vyras L4wrence 
ir, Ela i ne Spang, jos vyras Eu
gene, keturi proanūkui ir kiti 
giminės gyvenanti Kenosha, 
Wis., draugai tr pažjstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie. 
nuolyno Rėmėjų Drau*., T.T. 
Marijonų Bendradarbių Draug. 
ir Labdarių Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 8. 5oth Avė., Ci
cero |U.

Laidotuvės Įvyks šešt. rūgs. 
28 d., Iš koplyčios 9:50 vai. ry
to bus atlydėta ) šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame; gimines, drau 
gus Ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kės.

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus Ir sūnus. Tel. Townhall 3- 
2108. ~

> A. A.
PETRONĖLĖ BANIALIS 

Božaitė
Gyveno 3402 8. Lituanica Avė. 

Tel. Y A 7-9182
Mirė rugsėjo 23 d., 1957, 12 

vai. dienų. Gimė Lietuvoje; ki
lo iš Tauragės apskr., Skaudvi
lės parap., Roželių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
l’asiliko dideliame nuliūdime 

vyras Povilas, 3 dukterys: Anna, 
Vernu Dell ir Marie Olsen, 2 
sūnūs: Petras lr Povilas, 9 anū
kai, kiti giminės, draugai ir pa
žjstami; Lietuvoje liko brolis 
J uozapas Božas.

Priklausė Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, T. T. Marijonų 
Bendradarbių ir šv. • Kazimiero 
Vienuolyno Rėmėjų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje 3307 S. Li
tuanica Avė. *

laidotuvės jvyks penkt. rūgs. 
27 <1., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta ) šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazilmero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, sū
nūs Ir anūkai.

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

RAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

lė TOU IR ARTI
NAUJI OH>£U TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANK/A! 

HJUt METU PATYRIMAS - PIGUS IR SRŽ.ININ6AS PATARNARMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU»ol< 5-9209

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 VVest 63rd Str., Chicago 29 lll. 

Kaina $1.50

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). VIce-PreaMent

6819 Se. VVestern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

1 paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir aekmadisnlata nuo • vai. ryto Iki B vai. popiet
ISHIKINKITP DABAR — RC8 PASTATYTA KAPINIU DIKNOJKt 

JOKIO IMOK|JIM«. 8VMOKKAPINIO DIENOJE.

fl

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIĮI 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

L1ŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltloned koplyčia 
BEpubUe 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

TUma, kurt* ryv.na kitoaa miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

> ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVF., 1410 S0.
L CICERO

GRovehilI 6-2&
CHICAGO,
Telefonai

T0wnhall 3-2108, 3-2109

50th AVĖ
ILL.

arba

*<

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

1 Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!
1 vimas dieną ir nak- EPft Sa v s o s e Chicagos iri 
I tį. Reikale ž a ai k t i • Roselando dalyse ir |

mus. - tuojau patarnaujame.1

PETRAS BIELIONAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1180-1139

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FŪNERAL HOME
1424 S. 50th Avė OLympie 2-5245 ir TOvvnhall 8-96X7
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X Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas. Trečiadienį, spa
lio mėn. 9 d. 8 vai. vakare Da
riaus ir Girėno svetainėje įvyks 
pirmas šiame sezone Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois susirinkimas. Tai bus 
“Home coming party” po vasa
ros atostogų. Programoje nu
matyta trumpa paskaita apie 
namų pagražinimų, kurią skai
tys Amerikos Chemikų draugi
jos atstovas dr. C. H. Adams. 
Po paskaitos bus meninė dalis, 
pavadinta “Vakaras Lietuvoje”. 
Tautinių šokėjų grupė, vado
vaujama Bruno C. Shoto, pa
šoks keletą būdingų lietuviškų 
tautinių šokių. Dainininkės iš
pildys eilę popularių lietuviškų 
liaudies dainų. Nuolatinė Pre
kybos Rūmų parengimų šeimi
ninkė Mrs. Frank Pumputis 
šiam vakarui ruošia specialių 
lietuviškų valgių, kuriais bus 
pavaišinti visi vakaro dalyviai.

Lietuvių Prekybos Rūmų pre
zidentas Stanley P. Balzekas 
kviečia visus narius su savo 
svečiais atsilankyti Į šį susirin
kimą ir smagiai draugiškai pra
leisti šį “Vakarą Lietuvoje”.

Ateinančiais metais Lithua
nian Chamber of Commerce of 
Illinois minės 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Šia proga norima 
išleisti specialų Chicagos lietu
vių prekybininkų ir profesiona
lų vadovą, kuriame tilptų visų 
lietuvių biznierių adresai ir te
lefonų numeriai. Lietuviai biz
nieriai, kurie dar nėra Cham
ber of Commerce nariais, kvie
čiami prisidėti prie tos vienin
telės lietuvių verslininkų orga
nizacijos. Asmenys, kurie įstos 
į narius per paskutinį metų 
ketvertį, būtent: spalio, lapkri-’ 
čio ir gruodžio mėn. sumoka tik 
pusę nario mokesčio.

X Kardinolas Samuel Stritch
dalyvaus žemės prakasimo ce
remonijose spalio 26 d. 3:30 v. 
p. p. Švento Kryžiaus vardo li
goninės statybai. Ligoninė kai
nuos 4 milionus dolerių. Mr. 
Kennelly, statybos komiteto 
pirmininkas, sako, kad aukos 
nors ir lėtai, bet pastoviai plau
kia. Jau turima 1,059,500 dol. 
Po žemės prakasimo įvyks 
trumpa programa.

X Kotryna ir Matas Srubai,
žinomi Cicero gyventojai ir vei
kėjai, kaip ir kiekvienais me
tais platina Labdarių banketo 
biletus. Per juos jau užsisakė 
visą stalą, 200 dol. vertės, Dis
trict Savings & Loan Assn. 
Bankete numato dalyvauti J. 
M. Mozeris, T. Janulis, R. Ei- 
sin, J. Budrik, J. Šeputis, J. Ja
nulaitis, S. Stanevich, A. Au- 
kers ir kt. Labdarių metinis 
banketas įvyksta spalio 20 d. 
Conrad Hilton viešbutyje.

X Inž. Jonas Stankus, kon
traktorius statybininkas, gyve
nantis Marųuette Parke, įver
tindamas Lietuvių Bendruome
nės lietuvišką kultūrinę veiklą, 
paaukojo 20 dol. Liet. Bendruo
menės Marųuette Parko Apy
linkės valdybai.

X Studentų Ateitininkų Są
jungos Chicagos draugovė “Li
tuanus” žurnalo leidimo reika
lams paaukojo 100 dol. Tai pui
kus pavyzdys ir kitoms jauni
mo organizacijoms.

ALIAS Čikagos Sk. Mech. Sek
cija rengia meoh. braižybos (su 
elektrotech. ir statybinės braiž. 
pagrindais) kursus pradedantiems 
ir kursus projektuotojams (desig- 
ners). Besidomintieji praneša raš
tu dipl. inž., A. Didžiuliui, 7056 
So. Parnell Ave., Chicago 21, III. 
tel. VI 6-7054 iki š. m. spalio 5 d.

Mech. Seko. Vadovas

X šv. Kryžiaus parapijos 
klebonijoje pas kun. A. Linkų 
jvyko trečias Labdarių sąjun
gos rengimo banketo komisijos 
pasitarimas. Banketo komisijos 
pirmininkas teisėjas A. Wells 
vadovavo skaitlingam susirinki
mui. Komisiją papildė B. Bran
kus, Helen Crager, L. Šimutis. 
Stasys Pieža padarė pranešimą 
apie numatytą programą. Kun. 
S. Adominas, Šv. Šeimos vilos 
kapelionas, pranešė, kad jau 
pradėtas statyti naujas prie
statas ir prašė platinti biletus. 
Šiame susirinkime po 200 dol. 
už visą stalą sumokėjo kun. A. 
Linkus, prel. J. Paškauskas, 
kun. A. Stašys, Srubai, Cicėnai. 
Banketas įvyksta spalio 20 d. 
Conrad Hilton viešbutyje. Su
sirinkimui sekretoriavo Phyllis 
Fandel.

X Po vasaros iškilmių ir ge
gužinių pirmasis šio sezono kon
certas, kurį rengia Balfo Chi
cagos apskritis, įvyks spalio 6 
d. 5 vai. po pietų Marijos Augš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą išpildys “Dainavos” an
samblis, duodamas muzikinį 3 
veiksmų veikalą “Išeiviai”. Vei
kalą režisuoja rež. A. Dikinis, 
muzikinę dalį veda muz. S. So
deika, tautiniams šokiams va
dovauja I. Ralienė. Dekoracijos 
dail. A. Kurausko. Veikale nuo
stabiai gražios St. Šimkaus dai
nos, masinės jaunimo scenos ir 
fone gražus Lietuvos gamto
vaizdis.

X Marijos Augštesniosios 
mokyklos Motinų klubas ren
gia arbatėlę spalio 4 d. 7:30 v. 
p. p. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje. Vyriausia, ren
gėja yra Charles Alexander, 
klubo vicepirmininkė, gyvenan
ti 3303 S. Union ave. Jai pade
da Wra. Power, 531 W. 42 pi., 
A. Stulga, 2723 W. 71 st., ir J. 
Leonard, 6632 S. Artesian ave. 
Rengėjos prižada, kad vakaras 
bus tikrai įdomus.

X šv. Kazimiero Akademijos 
1947 m. klasės alumnietės ruo
šia “Electrical Living Show”, 
kuris įvyks Marijos Augšt. mo
kyklos auditorijoj rugsėjo mėn. 
25 ir 26 dienomis 8 v. vakare. 
Programą atliks Edison kom
panija. Elektrinė krosnis, skal
bimo ir džiovinimo mašina ir 
televizijos aparatai yra paskir
ti dovanom (door prizes). Ren
gėjai yra Betty Tucker, 7143 S. 
Sacramento, ir Marge Trzaska, 
3751 W. 58th Place.

X Chicagos Lituanicos fut
bolininkai, pradedant šiuo sek
madieniu, tris savaites iš eilės 
žais pirmenybių rungtynes Mar
ųuette parko aikštėje. Rugsėjo 
29 d. su Rams, spalio 6 d.' su 
Hoosiers ir spalio 13 d., pasku
tines šio rudens sezono rungty
nes namuose, su Slovaks. Visos 
rungtynės pradedamos 2:30 v. 
P- P-

X Cicero Augštesnioji Litu
anistikos mokykla pradėjo savo 
antruosius mokslo metus. Vei
kia penkios klasės: keturios 
augštesniosios ir viena — ket
virta prieklasė.

Į mokomojo personalo tarpą 
įsiliejo naujos mokytojų jėgos: 
žinomas literatūros kritikas 
Razminas, dipl. istorikas Jur
gis Pietaraitis ir mok. Aldona 
Baukienė.

Mokykla mielai priima visą 
Cicero ir apylinkės mokyklinį 
jaunimą.

X Lietuvių Gailestingų sese
rų baliun biletus iš anksto gali
ma gauti pas seseris: Vaičienę, 
tel. OL 2-6990, Endrijonienę, 
WA 5-2221 ir Strimaitienę, LA 
3-1172. Balius įvyks spalio 12 
d. 8 v. v. Westcrn Ballroom sa
lėje.

X Vincas ir Ona Kuliešiai
persikėlė iš 2033 Canalport į 
naujus savo pasistatydintus na
mus 7141 S. California avc., 
Chicago 29, III. Telef. PR 8- 
5434. V. Kuliešius gabus staty
bininku*. "

Iš kairės į dešinę stovi Al. G. Kumskis, Lietuvių demokratų komiteto pirm., Thomas J. 
Haggerty. Al. Pivaronas, John Levickas, Mrs. Haggerty (Anastasia Eidmintaitė), John F. O’ 
Toole, James Babarskis ir Joseph M. Mozeris, District Savings and Loan Ass’n sekretorius. 
Jie sudaro komitetą Thomui J. Haggerty remti j International Teamsters unijos pirmininkus. 
Minėtos unijos suvažiavimas įvyksta rugsėjo 30 d. Miami, Fia.

X Čiurlionio galerijai — lie
tuvių meno muzėjui piniginėms i 
aukoms siųsti yra L. A. Meni-: 
ninku klubo vardu atidaryta 
einamoji sąskaita (account N-o.. 
19302) pas .mūsų žinomą lietu
vį bankininką J. Pakelį (pirmą-: 
jį mecenatą), Chicago Savings! 
and Loan Assoeiation, 6245 S. 
Western Ave.1

Minėtas klubas nėra suteikęs 
jokių kitų įgaliojimų tam tiks
lui privačiai rinkti aukas.

X Dr. Step. Biežis, St. Dau-' 
nys, V. Adamkavičius, Ed. šu- 
laitis, A. Lingytė, J. Vaičiūnas, 
Z. Dailidka, A. Valonis ir A.

| Antanaitis sudaro 20 m. sukak-. 
ties nuo Lietuvos krepšininkų, 
laimėjimo Europos krepšinio 
pirmenybėse paminėjimo komi
tetą. Minėjimas įvyks lapkričio 
mėn. 9—10 d. d. Chicagoje.

X Stanley C. Tranas, pasižy
mėjęs golfininkas, švęsdamas 
metines sukaktuves baldų krau
tuvės, Stanlęy’s Furniture, 7026 
So. Western Ave., rugsėjo 26, 
27, 28 ir 30 dienomis žymiai at
pigintomis kainomis parduos 
įvairių rūšių baldus. Tuo reika
lu skelbimas tilpo “Drauge” 
rugsėjo 25 d.

X Kun. dr. J. Prunskis vado
vaus Šv. Pranciškaus vienuoly
no seserų rėmėjų trečiam sei
mui, kuris įvyksta spalio 6 d.
2 vai. p. p. Šv. Jurgio parapi
jos salėje.

X Adolfas Garalavičia, 4437 
S. Artesian ave., sunkiai serga 
ir guli Osterpath ligoninėj, 52 
ir Elis gatvių kampas. Garele- 
vičiai yra Brighton Parko žino
mi veikėjai, dosnūs aukotojai.

X Kazimierui Dauniui, s. Jo
kūbo, yra svarbių žinių iš Sibi
ro. Prašoko kreiptis į L. B. Ro
selando apyl. valdybą, 10841 
S. Indiana ave., Chicago 28, III.

X Bronė Pivariūnienė, žino
ma visuomenės veikėja, neseniai 
grįžo iš ligoninės ir baigia 
sveikti namuose.
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Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai įdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikali 
j neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinką, sukeliančią labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knvga. gražins išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskit:

. DRAUGAS,
4545 VVest 63rd Street 

Ghicago 29, III.
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CHICAGOS ŽINIOS
Gyvačių tapyba

Modernioji tapyba pasuko į 
tokius abstraktizmus, kad da
bar su menininkais pradėjo kon
kuruoti gyvuliai. Londone buvo 
išstatyti beždžionės piešiniai, ir 
jie buvo premijuoti. Chicagos 
Gamtos Istorijos muzėjuje pra
dėjo “piešti” gyvatės; zoologi
jos skyriaus kuratoriaus sūnus 
leido gyvatėms šliaužioti po po
pierių, ant kurio buvo papilta 
juodų dažų. Išėjo gana moder
niškas piešinys, kuris buvo iš
statytas Moterų Meno klubo 
piešinių parodoje Chestertone, 
Ind.

Sušuto mirtin
Tragiška nelaimė ištiko Nie- 

derstadt šeimą Chicagoje: mir
tin sušuto du broliukai — dve
jų ir trejų metų amžiaus. Ne
laimė įvyko pirmą kartą šį ru
denį pakūrus krosnį. Vaikų 
miegamajame buvo išimtas ra
diatorius, bet buvo pasilikęs šil
dymo vamzdys, kuriuo, pakū
rus krosnį, priėjo karštų garų 
ir berniukai tame garų karšty
je žuvo. Jų lavonėlius rado jų 
tėvai (28 ir 21 metų amžiaus).

Nubaudė apgaviką
Chicagos policija suėmė 26 

m. amžiaus piktadarį Ronald 
Bloom, kuris įėjęs į vienus na
mus ir radęs tenai 12 m. am
žiaus mergaitę, įsakė jai nuim
ti drabužius, kadangi jis atėjęs 
skiepyti nuo polijo. Mergaitė 
pasakė, kad už penkių minučių 
grįš jos tėvai ir piktadarys pa
sišalino jos nenuskriaudęs. Pik
tadarys buvo suimtas, kai kai
mynai jį įtarė, pamatę, kad ji
sai eina su gydytojo įrankiu 
(stetoskopu).

Muzikanto šuolis į mirtį
Charles Kohler White, 32 m. 

amžiaus piano gamintojų Koh- 
ler-Campbell firmos preziden
tas, atvykęs iš Hodebran, N. C., 
apsistojo Conrad Hilton viešbu
ty ir paskiau iššoko iš 13-to 
augšto. Jo lavonas, be drabužių, 
rastas ant ketvirto augšto sto
go. Velionies artimieji sako, 
kad jisai buvęs sveikas, geros 
nuotaikos; šeima juo nesiskun- 
dusi.

$14.2 bilionų švietimui
Socialinių Tyrimų instituto 

Washingtonc, D. C., viceprezi
dentas Roger Freeman kalbė
damas Chicagoje pareiškė, kad 
JAV-se per 1956 metus buvo 
išleista net $14.2 bilionų švieti
mui iš valstybės iždo.

Areštuoti 8 mušeikos
Policija areštavo 8 jaunus 

mušeikas, kurie rūgs. 9 d. po
žeminio traukinėlio vagone su
mušė ir apiplėšė tris mokslei
vius.

Olis norėtų teisėjauti
Antanas Olis, Sanitarinio dis

trikto prezidentas, pareiškė 
spaudai, kad jeigu jisai būtų 
pakviestas teisėjo pareigoms, 
jisai nebekandidatuotų į Sani
tarinio distrikto pirmininkus; 
jeigu gi į darbą teisme nebūtų 
įtrauktas, tada kandidatuotų vėl 
į dabartinį postą.

Prosenelė 51 m. amžiaus
Gwendolyn Siebrandt, 51 m. 

amžiaus, gyvenanti 3850 West 
End, Chicagoje, jau būdama 35 
metų tapo močiutė, kai susilau
kė dukraitės Lindos. Tačiau da
bar, kai ta jos ištekėjusi duk
raitė sulaukė vėl dukters, 
Gwendolyna, teturėdama 51 m. 
amžiaus, jau tapo prosenele.

Žilė galvon, velnias 
uodegon

John Orleski, 72 m. amžiaus 
senis, buvo pradėjęs flirtuoti 
su 62 metų amžiaus mergina 
Antoinette Skierkowski. Tačiau 
ji apsisprendė tekėti už kito. 
Pavydo graužiamas Orleski nu
šovė ją ir paskiau mirtinai per
sišovė save; mirė nugabentas 
į šv. Elzbietos ligoninę. Mirtis 
įvyko Skierkowski namuose.

Švariausias mėnuo
Rugpjūtis Chicagoje buvo 

švariausias šių metų mėnuo — 
mažiausiai dulkių teiškrito. Ar
mour Tyrimų įstaigos praneši
mu per šių metų rugpjūčio mė
nesį į kiekvieną kvadratinę my
lią Chicagos mieste iškrito po 
42.3 tonas dulkių, kai tuo tarpu 
liepos mėnesį iškaito 43.4 to
nos, gi vasario mėnesį buvo iš
kritę dulkių net 89.2 tonos į 
kiekvieną kvadratinę mylią.

Nesidžiaugia, kad nebemirs 
elektros kėdėj

Illinois gubernatorius Strat- 
ton nuteistam žudikui George 
Kelly mirties bausmę elektros 
kėdėje pakeitė 99 metų kalėji
mu. Išgirdęs apie tai žudikas 
pratarė: “Man tai nėra gera ži
nia.” Nuteistasis yra nušovęs 
tavernos savininką Gottstein, 
norėdamas jį apiplėšti.

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

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Milwaukee Braves. profe
sionalų beisbolo komanda, lai
mėjo National League čempio
natą. New York Yankees yra 
laimėję American League čem
pionatą. Braves ir Yankees spa
lio 2 d. pradės tarpusavio beis
bolo žaidynes pasaulio čempio
nato vardui laimėti.

— Bostone įvykusiose šviesos 
sambūrio ir Filisterių santaros 
atstovų pasitarimuose sudary
ta Federacijos Filisterių kolegi
ja. Pirmininku išrinktas Algis 
Gureckas, sekretorė Rima 
Grudzinskaitė, iždininku Jurgis 
Valaitis. Nariais liko Vytautas 
Kavolis (altematas Algis Gri
gaitis), J. Jaks-Tyris ir Leonas 
Sabaliūnas.

— A. Kaneb ir jos motina G. 
J. Watkins rugsėjo 25 d. išvy
ko iš Worcesterio į Romą, kur 
vyksta Pasaulio katalikių mo
terų kongresas. A. Kaneb yra 
lietuvių katalikių moterų sąjun
gos atstovė. Ta proga apie Lie
tuvą ir lietuvius vietos laikraš
tis “The Evening Gazette” rug-. 
sėjo 17 d. laidoj įsidėjo ilgą 
straipsnį ir ponių Watkins ir

Susirgo 1,480 moksleivių
Oak Parko—River Forest 

augštesnioje mokykloje susirgo 
apie 1,000 moksleivių. Be to — 
apie 480 moksleivių susirgo 
Proviso Augšt. mokykloje. Ser
ga sloga, ir tiriama, ar tai ne
bus aziatiškoji slojja. Mokslei
viams sutinusios gerklės, turi 
karščio, skauda galvą, kaiku
riems darosi bloga pavalgius.

iiiiiiimiiniiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiii
RADIO PROGRAMA

Liet. Radio Programa IS stoties 
WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdutes Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis Į Steponą Minkų. 
Baltic Florlst, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Brbadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. Ho 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas”.
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Pirkit Apsaugos Hunus

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ. PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

KIS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!'

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Victory 2-4226

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

Kaneb nuotrauką, kurioje jos 
demonstruoja lietuvių tautinius 
drabužius, šešių dienų progra
moj Romoj bus svarstoma te
ma: Katalikės moters misija 
moderniame pasaulyje. Iš Pary
žiaus į kongresą vyksta ir Bi
rutė Venskuvienė-Šlepetytė.

PRANCŪZIJOJE
— Prancūzijos L. B-nė ruo

šiasi rinkimams į Krašto tary
bą. Tuo tikslu Krašto valdyba 
išleido atsišaukimą į Prancūzi
jos lietuvius, kuriame pabrėžia
ma, kad per tuos rinkimus kiek
vienas lietuvis slaptu balsavimu 
galės laisvai pasisakyti, kokius 
asmenis jis norėtų matyti lietu
viškos organizacijos priešaky
je. Dalvvavimas balsavimuose 
tai ženklas, kad mūsų tautinis 
susipratimas yra dar gyvas, 
kad mes sielojamės mūsų lietu
viškais visuomeniniais reikalais, 
Krašto valdyba kviečia budėti 
tautos reikalų sargyboje. Kraš
to valdyba taip pat kviečia 
Prancūzijos lietuvius savo au
komis prisidėti prie Pasaulio 
Lietuvių Seimo ruošimo. Pažy
mima, kad šis seimas mums vi
siems laisvuose kraštuose gy
venantiems yra ypatingai svar
bus, nes jis mus apjungs ben
dram lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvės darbui.

ITALIJOJ ‘
— Lietuvės Pasauliniame ka

talikių moterų kongrese. Rug
sėjo 29—30 ir spalių 1—4 d. d. 
Romoje įvyksta pasaulinis ka
talikių kongresas. Šį kongresą 
organizuoja Pasaulinė Katalikių 
Moterų Organizacijų Unija 
(UMOFC), kuriai priklauso 36 
milionai katalikių moterų. Pa
saulinę Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungą (PLKOS) 
šiame kongrese atstovaus B. 
Šlepetytė Venskuvienė (iš Pa
ryžiaus) — PLKOS atstovė 
prie Pasaulinės Katalikių Mo
terų Organizacijų Unijos ir G. 
Vaitekūnaitė-Kneb (iš Worces- 
ter, Mass.) — PLKOS Centr. 
Valdybos vicepirmininkė. (E)

i


