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MAISTAS EKVADORE BAIGIAMAS UŽGNIAUŽT
Ko siekia rusai atidarydami

keleiviams duris j Pabaltijį?
NEW YORK. — Dienrašty „Ne(v York Herald Tribūne“ šve- 

daa korespondentas Heintzen iš Stockholmo rašo apie Sovietų ban
dymą atidaryti vartus užsienio svečiams j Baltijos kraštus — 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Korespondentas pažymi, kad 7 77 7 ” : ~n, . c • .... . ’ kraštuose, kas sfldaro apie 600tai yra savotiškai aktuali nau- 1
jiena, nes šie trys Sovietų oku
puoti kraštai po karo buvo griež 
čiausiai izoliuoti nuo laisvojo pa
saulio. Kai kuriam nors žmogui 
iš šių kraštų pavykdavo paspruk 
ti į Suomiją, Švediją ar Daniją, 
laikraščiai apie tai rašydavo 
kaip apie didžiausią naujieną.

Šiandien Sovietai, keisdami 
taktiką, ėmė leisti ir į Baltijos 
kraštų sostines kai kuriems už
sienio žmonėms apsilankyti. To
kių svečių jau yra buvę Talinne, 
Rygoj ir pastaruoju laiku net 
Vilniuj.

Vadina šypsojimosi taktika

Švedų korespondentas Hein
tzen rašo, kad tai yra dalis So
vietų šypsojimosi taktikos, sten
giantis parodyti pasauliui, kad 
sovietinė Rusija jau yra kitokia, 
nepavojinga, ir dėl to Vakarai 
galį nusiginkluoti.

Atidarydami vartus į Balti
jos kraštus, rašo koresponden
tas, Sovietai siekia ir specialių 
tikslų. Jie stengiasi sumažinti 
blogą įspūdį, kurį sudarė šių tri
jų Baltijos kraštų pavergimas ir 
šimtus tūkstančių jų žmonių de
portavimas į Azijos bei Sibiro 
kraštus.

Antra, jie stengiasi tuo būdu 
pasigerinti Suomijai ir Švedijai. 
Švedai pripažinę Baltijos kraštų 
okupaciją, dabar nori atgauti sa 
vo įšaldytus pinigus Baltijos

Varginga biblioteka 
Šiauliuose

MASKVA. „Pravda“ nr. 209 
išspausdino laišką V. Vilkienės 
ir J. Balaišytės, kurios dirba 
tarprajoninėje bibliotekoje Šiau
liuose. Jos rašo, kad ta bibliote
ka yra sename, negražiame na
me vienoje iš centrinių miesto 
gatvių. Biblioteka turi apie 100,- 
000 knygų. Kasdien ateina už-
sakymai iš mašinų - traktorių ,, .... .. _A ... „
stočių mechanikų, iš žemės ūkio jka "J0 e 1

specialistų, iš 'kolchozų vadovų, 
iš kaimų inteligentijos — nusiųs
ti jiems 'knygų.

Biblioteka esanti populiari, ta
kiau Lietuvos Kultūros ministe
rija ją kažkodėl esanti užmiršu
si. Pastatas reikalingas remonto. 
Kambariai drėgni ir knygos gen 
da. Dėl vietos stokos knygos ke
liomis eilėmis dedamos ant grin
dų, kas darbą daro neįmanomu. 
Dešimtys tūkstančių tonų knygų 
suversta tiesiai ant grindų ir jos 
skaitytojams neprieinamos.

Labai ankšta skaitykloje, dėl 
to joje mažai net būtiniausios li
teratūros ir laikraščių. „Mes jau 
seniai prašome Šiaulių miesto 
tarybos vykdomąjį komitetą fr 
'kultūros ministeriją, kad paskir 
tų nors nedideles lėšas remontui. 
Suširašinėjimų papkė tais klau
simais auga, o bibliotekos reika
lai iki šio laiko nepatenkinti“.*

Anglija nori taikingo 
susitarimo

LONDON, rugp. 8. — Anglija 
pareiškė, jog trokšta Suezo ka
nalo klausimą išspręsti taikingu 
būdu.

Užsienių reikalų ministferijos 
rašte taip pat yra pastebima, 
kad senieji arabų — Izraelio ne
sutikimai nėrą siejami su Suezo 
kanalo įvykiais.
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milijonų dolerių.
Liepia labai nesidžiaugti

„New York Herald Tribūne“ 
korespondentas pažymi, kad įsi
leidimas kai 'kurių svečių iš už
sienio nereiškia, kad tuos kraš
tus galės lankyti eilinis turistas. 
Juo labiau ten neįmanoma bus 
lankytis buvusiems šio krašto 
gyventojams, dabar gyvenan
tiems laisvame pasauly. Tokius 
svečius sovietžii pasiųstų į Sibi
rą, kur priverstinai gyvena dau
gelis pabaltiečių, nors kai kurie 
ir nelaikomi vergų darbo stovyk
lose.

Naujausios žinios 
apie Rygą

BERLYNAS. — „Helsingin 
Sanomat“ liepos 3 d. numeryje 
įsidėjo Jorgen Einestado straips 
nį apie šiandieninę Rygą. Jo duo 
menys buvo plačiai panaudoti 
taip pat švedų ir vokiečių spau
doje. Latvių laikraščiai dėl kai 
kurių samprotavimų, ypač ku
riais teigiama, kiek Latvija esan 
ti smarkiai surusinta, pareiškė 
savo patikslinimus.

„Baltische Briefe“ Nr. 7 1956 
rašo, kad šiuo metu Rygoje ten
ka mokėti tokios kainos: pieno 
litras turguje vasarą kaštuoja 
3—4 piblius, žiemą 5—6. Bulvių 
kg 1.20—1.50, o pavasarį kaina 
pakyla iki 3 rublių. Duonos kg 
su avižinių miltų priemaiša 1.20 
— 1.50, ruginės juodos duonos 
1.60—2.00 rublių. Kopūstų ir dar 
žavių Rygoje krautuvėse tegali
ma gauti dažniausiai ti'k rudenį.

Kiaušiniai Rygoje laikomi pra 
bangos preke ir paprastai galimi 
gauti dažniausiai balandžio ir 
gegužės mėnesiais. Kaštuoja 0.5 
rublio, o žiemą jų kaina turguje 
pakyla iki 2 rublių. Sviesto kg 
28—30 rublių (teparduodama tik 
po pusę kg), o turguje už jį ten-

vos kg kaštuoja 75—100, 'kaka
vos 95, vyriški batai 200—400, 
moteriški batai 200—250, ge
riausios sovietinės medžiagos 
metras apie 500 rublių, o užsieni
nės medžiagos dar brangesnės. 
Malkų net ir Rygoje sunku gau
ti.

Karalienė jojo rusiškais 
arkliais

LONDONAS. — Anglijos ka
ralienė Elzbieta ir princesė Mar
garita Windsoro didžiajame par
ke jodinėjo dviejais rusiškais ar
kliais, kuriuos joms padovanojo 
Sov. Sąjungos'premjeras Bulga- 
ninas, savo viešnagės Anglijoje 
metu. Šiuo metu karalienė ir 
princesė atostogauja Windsoro 
pilyje.

Kalendorius
Rugpjūčio 9 d.: šv. Jonas ir 

šv. Romanas; lietuviški: Pilėnas 
ir Gražutė.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 8:01.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien — 
galimas lietus su perkūnija; 
augščiausia temperatūra — apie 
85, žemiausia naktį — apie 67. 
Penktadienį — dalinai debesuo
ta.

GRATIS

Vienas iš šių aštuonių vynj gali būti nominuotas de mokratų i»rti.įos vieeprez.identiniu kandidatu. 15 kai
rės į dešinę: (viršuje) — Estes Kefauver, George M. Leader, Albert Gore, Jobu F. Kennedy; (apačioje) 
— Hubert Humphrey, Frank Clement, Robert B. Meyner, Robert F. Wagner. (TNS)

Didelis sprogimas Kolumbijoje 
pareikalavo daug gyvybių

GALI, Kolumbija. — Sprogimo metu kariuomenės automaši
nų, pakrautų sprogstamąja medžiaga ir gasdlinu, grupėje žuvo 
apie 1,000 asmenų ir apie 2,000 buvo sužeisti. Tas atsitiko pačia
me miesto centre, kur buvo sunaikinti aštuoni prekybos blokai.

Daugelis darbininkų antra--7 . _ 7 .
dienio naktį dar dirbo, kasdami Auga JAV gyventojų 
žmonių lavonus, užgriautus na
mų griuvėsiuose. Ši katastrofa 
yra laikoma pačia blogiausia vi
soje Kolumbijos istorijoje.

Krašto prezidentas Gustavo 
Rojas Pinilla pareiškė, kad atsa
kingi už šią nelaimę asmenys bus 
tuojau nubausti. Iš gerai infor
muotų sluogsnių pranešama, 
kad šį sprogimą išprovokavę sa
botažininkai.

Valle provincijos karinis gu
bernatorius brig. gen. Alberto 
Gomez įsakė pradėti apkalusinė- 
jimus sprogimo nusikaltėlių iš
aiškinimui.

Pagal paskutiniuosius oficia
lius duomenis, jau yra surasti 
237 lavonai, iš kurių 49 yra mo
terų ir 43 — vaikų.

Pasaulyje yra 50,000 
atominių bombų

BERLYNAS. — Žymus vokie 
čių mokslininkas, prof. Manfred sistemos atsilikimą nuo sociali- 
von Ardenne, savo kalboje vieša- nės bei ekonominės mūsų laikų 
me susirinkime Drezdene pareiš pažangos. Mokslas institute tę- 
kė, jog šiuo metu pasaulyje yra1 sis trejus metus. Tarp kitko bus 
prigaminta mažiausia 50,000 A-| studijuojama ir rusų kalba, su- 
bombų. Jos yra užkastos giliai darant jaunimui galimybę pažin-
žemėje, kad agresorių atominiai 
puolimai jų negalėtų sunaikinti

JAValstybių karo aviacijos lakūnas Erank K Eve ręst,* jr., atovi ties gavo raketiniu ’čktuvn, sukuriuo 
Jis išvystč rekordini greitĮ, nuskristi a man p«r lvalandą 1,900 mylias. (INS)

skaičius
WASHINGTON. — JAVals

tybių cenzo biuras praneša, kad 
liepos mėn. šios valstybės gy
ventojų skaičius peržengė 168 
mil. ribą ir, reikia tikėtis, jog iki 
1970 m. pasieks 200 mil. skaičių.

Yra apskaičiuojama, jog vie
nos paros bėgyje priauga 7,200 
žmonės, todėl iki 1960 metų tu
rėtų būti 177,426,000 gyventojai, 
o iki 1965 m. arti 190 mil.

Supažindins su
marksizmu - leninizmu

RIO DE JANEIRO. — Brazili
jos sostinės 'katalikų universite
te neseniai buvo įsteigtas politi
nių ir socialinių studijų Institu
tas. Šiame institute Brazilijos 
katalikų jaunimas tarp kitko 
bus supažindinamas ir su mark
sizmu - leninizmu, parodant šios

ti marksizmo - leninizmo šalti
nius jų originalioje kalboje.

faittL’. — r

R. Vokietija siunčia
.ginklus į Egiptu

HUSUM, V. Vokietija, rugp. 8. 
— Sužeistas vokietis, rastas ant 
jūros kranto netoli Husum, sa
kosi, jog jis išsigelbėjęs iš Ry
tų Vokietijos laivo, vežusio gin
klus į Egiptą.

Policija nustačiusi pabėgėlio 
vardą praneša, kad jis yra Rene 
de Marcou, švedas, su savo 
dviem draugais norėjęs paspruk
ti iš komunistų laivo „Lenin“. 
Kiti jo prieteliai bėgimo metu 
buvo nušauti, tikėjam vienam 
pavyko žygis į laisvę. Pabėgėlis 
nuvežtas į ligoninę, kur dakta
rai nustatė, 'kad jo gyvybei pa
vojus negresia.

274 žmones atskirti
nuo pašauto

MARCINELLE, Belgija, rugp. 
8. — Iškilęs gaisras pudeglno 
anglių kasyklos kelto kabelį, tuo 
atskirdamas 2,485 pėdų gilumo- 

( je esančius 274 angliakasius nuo 
pasaulio.

Kaip praneša Belgijos radijo 
stotis, dabartinė situacija rodo, 
kad ši nelaimė gali būti pati blo
giausia Belgijos anglių kasyklų 
istorijoje. Gelbėjimo daliniai iki 
šioliai dar negalėjo užmegsti jo
kio kontakto su atskirtaisiais 
vyrais.

Anglių kasyklų vadovybė, sa
ko, jog darbininkams yra gali
mybė išeiti į žemės paviršių per 
požeminius tunelius, nors tas bū
tų labai sunkiai įvykdoma.

Neramumus sukėlė politikieriai 
ir vienas kariuomenės dalinys

QUITO, Ekvadoras. — Ekvadoro vyriausybės armija, jūros 
ir oro pajėgos jau baigia numalšinti krašto Manabi provincijoje 
iškilusį sukilimą, kurį suruošė nugalėtieji politikos vadai ir viena 
kariuomenės stovykla.

Ekvadoro kariuomenės augš- 
čiausioji įstaiga praneša, kad šį Įvesta cenzūra spaudai

kartą sukilimas bus numalšintas Prasidėjus sukilimui, visame 
visienks laikams, nežiūrint kokių krašte buvo įvesta cenzūra laik-

I

priemonių bus reikalinga tai pa
daryti.

Sukilimo ugnis įsižiebė pirma
dienio vakare, kada Portoviejo 
mieste esanti 200 vyrų 'kariuo
menės stovykla paskelbė savo 
komanduotoją lt. col. Artūro 
Davila visos provincijos kariniu
bei civiliniu vadu. Tuoj po to, telių, nužudydami daugelį moti- 
Davila paprašė paramos iš kitų nų ir bejėgių vaikų, 
krašte esančių kariuomenės dali- 3 i
nių . Indija dalyvaus

pasitarime dėl Suezo
LONDON, rugp. 8. — Šiandien 

Indija sutiko dalyvauti tarptau
tinėje Suezo kanalo konferenci
joje, bet jos ministeris pirminin
kas Nehru pareiškė nuomonę, 
jog Egiptas čia nebedalyvaus.

Nehru taip pat kreipėsi į An
gliją ir Prancūziją sustabdyti jų 
veiksmus, primenančius pasiruo
šimą karui, kas jaudina visą 
Aziją. Jis taip pat kritikavo 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
sakydamas, jog aplinkybės, ku
riomis JAV atsisakė finansuoti 
Aswan užtvankos projektą, Nas- 
serį paskatino nacionalizuoti 
Suezo kanalą.

Indija davusi teigiamą sutiki
mą yra 17-ji valstybė, priėmusi 
kvietimą dalyvauti minėtame pa
sitarime. Iki šiol dar negauta at
sakymų iš Egipto, Rusijos, Cei- 
lono, Indonezijos, Ispanijos, 
Graikijos ir Danijos.

Sukilimas apėmė visą provinciją

Jorge Acosta, valstybės vidaus 
departamento pasekretoris sako, 
jog į sukilimą buvo įvelta visa 
Manabi provincija, turinti 385,- 
000 gyventojus. Pats pagrindi
nis sukilimas įvyko Portoviejo 
vietovėje, kuri turi 20,000 gy
ventojų ir yra 150 mylių į šiau
rės vakarus nuo Quito.

Prezidento Jose Maria Velaso 
Ibarra vyriausybė sukilimo kal
tininkais laiko rinkimuose nuga
lėtuosius politikos vadus ir ka
riuomenės stovyklą Portoviejo 
mieste. Vyriausybė tuojau pa
neigė radijo stoties pranešimus 
apie kitose vietovėse stovinčių 
kariuomenės dalinių įsijungimą 
į šį sukilimą.

Trumpai is visur
• Berlyno vyskupijos kurija 

pareiškė griežtą protestą prieš 
Rytų Berlyno komunistinių įs
taigų nutarimą, kuriuo sudaro
mos didelės kliūtys religijos mo
kymui pradžios mokyklose, o vi
durinėse ir augštesnėse mokyk- 
lose mokyti religijos visai nelei
džiama.

f Proteste nurodoma, kad toks 
nutarimas prieštarauja veikian
tiems mokyklos įstatymams ir 
Rytų Vokietijos konstitucijai.

• Viena Sicilijoje gyvenanti 
šeima gavo iš Sov. Sąjungos at
viruką, rašytą jos nario — prieš 
daugelį metų dingusio karo sū
kuryje. Bet netrukus jų viltys 
prapuolė, nes ant atviruko užra
šyta data rodė — 1O>2 m..liepos 
mėn. 20 d.

• Italijoje viešėję Rusijos tu
ristai teigia, kad ten esą dar per 
daug policininkų. Kiti kritikavo 
Italijos „skurdą ir atsilikimą“, 
nors jo toli gražu negalima ly
ginti su sovietiškuoju.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhotveris vakar pareiškė, kad dar prieš 

lapkričio mėn. 6 d. rinkimus jis turėsiąs kitą nuodugnų sveikatos 
patikrinimą ir apie jo išdavas pranešiąs krašto gyventojams.

— Liepos mėn. J AValstybėse buvo 66,655,000 darbininkų, kas 
yra 1,700,000 daugiau negu jų buvo prieš metus laiko.

— Prancūzijos karinis vadas II Pas. Karo metu — gen. Char
les de Gaulle, lėktuvu išskrido vizitui į Pietų Ameriką.

— Iš Maskvos pranešama, kad Egipto prezidentas Nasser 
rugpjūčio mėn. 16 d. turės svarbius pasitarimus Maskvoje. Tą 
pačią dieną Londone prasidės konferencija Suezo klausimu, į kurią 
yra pakviestas ir Nasser.

— Trim graikų kipriečiam, nuteistiem mirti kartuvėse, buvo 
suteikti paskutiniai sakramentai.

— Italijos krikščionių demokratų partijos sekretoriaus Amin- 
tore Fanfani pranešime, yra sakoma, kad Italijos komunistų pa
jėgumas pastebimai mažėja.

— Egipto majoras Mohamed Magdi Hassanein, užbaigęs savo 
studijinę kelionę po Rytų Vokietiją, išvyko į Sov. Sąjungą.

— Apie 350 Kipro politinių kalinių, esančių anglų stovykloje, 
turėjo 24 valandų badavimo streiką. Jie protestavo prieš trijų 
kipriečių nuteisimą mirties bausme.
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raščiams ir agentūrų praneši
mams. Prie spaudos agentūrų 
raštinių buvo pastatyta sargyba.

Sukilėlių radijo pranešime iš 
provincijos sostinės sakoma, kad 
'krašto vyriausybės lėktuvai an
tradienio naktį apšaudė miestą 
ir nemaža kitų provincijos mies-

Rusijoje užmirštami
kolchozininkai

MASKVA. Naujuoju pensijų 
įstatymu sovietuose numatytos 
pensijos pramonės darbininkam, 
tačiau užmiršti kolchozininkai. 
Jausdamas tą priekaištą Chruš
čevas vienoje savo kalboje Sverd 
lovske pareiškė, kad jeigu kol
chozininkai pasirūpins, kad kiek
vienas kolchozą gerai dirbtų, 
tai patys kolchozai senukams ir 
invalidams sudarysią pačias ge
riausias sąlygas ir aprūpinimą 
senatvėje... (O 'kodėl valstybė 
kolchozininkais nesirūpina visas 
jų gėrybes duoklėmis iščiulpda
ma!).

Toliau — savo toje kalboje 
Chruščevas pripažino, kad sovie
tuose vis dar yra miestų, kurie 
nėra aprūpinti pienu.
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DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ketvirtadienis, rugpj. 9. 1956

ĮTEMPIMAI TURTINA TABLEČIŲ 
PIRKLIUS

Prieš perėjimą prie įtempimų Chicagoje yra vaistininkų, ku- 
atoalūgio galimybių nagrinėji-j rje raminančius vaistus parda- 
mo, mesime praktišką žvilgsnį, vinėja dideliais dideliais kiekiais 
į garsiai išreklamuotų tablečių )>c medicinos įstatymų leidimo, 
vaidmenį emocinių ligų gydyme

PASAULIO REKORDAS

t-

(pagal “Newsweek” žurnale til- 
pusio straipsnio mintis).

Kai bevaikščiojant kojos pi
nasi, naktimis nemigas kankina, 
darbovietėje įvairios nesėkmės 
persekioja, vietoje vykti į svar: 
bų suvažiavimą, pagundos pa
žvejoti traukia, dažnai pagalbos 
jieškantis ryja, kas tik po ran
ka pakliūna. Todėl nuostabio
sios baltos “miltown” tabletės 
šiandien atkopė į ketvirtąją dau 
giausia parduodamų vaistų vie
tą JAV. Jos yra vienos popu- 
lariausių tarpe 7 — 8 panašių 
raminančiųjų vaistų grupių, ne
va palengvinančios įtempimus 
bei rūpesčius tūkstančiams ner- 
vuotų amerikiečių. (Vardas iš
vestas iš New Jersey miesto 
Milltovvn, išmetus vieną “1”, kur 
tabletės gaminamos). 
Pareikalavimas viršija pasiūlą 

Kiti ramintojai, padabinti gra 
žesniais vardais, yra: eąuanilis, 
thorazinas, serpasilis, frenąeu- 
lis, pasatalis ir kiti. Moksliškai 
jie žinomi kaip ataraktai (nuo 
graikiško “ataraxia” — laisvė 
nuo dvasinių painiavų (kontū
ziju ir rūpesčių).

Paskutinių dvejų metų laiko
tarpyje raminantieji vaistai pa
darė revoliucinį šuolį emocinių 
ligų gydyme: nuo lengvos rū
pesčių neurozės iki stipraus pa
mišimo laipsnio (Schizophrenia) 
paliestųjų.

“Taikos piliulių” pareikalavi
mas dažnai prašoka pasiūlą vais 
tų rinkoje. “Kaip galima paten
kinti 600 vaistų krautuvių, gau
nant tik 400 ‘miltown’ buteliu-

• Kur receptais tabletės yra 
lengvai gaunamos, entuziastingi 
vartotojai dalinasi su draugais 
ir visi godžiai jas valgo. Psi
chiatrų nuomone, šis reiškinys 
sudaro rimčiausią medicinos pro 
blemą. Nervuoti žmonės varto
jimo taisyklių nepripažįsta; vais 
tus naudodami perdideliais kie
kiais, remiasi klaidinga teorija: 
“Jei mažas kiekis pagelbsti, tai 
daugiau bus dar geriau”. Tada 
“laimės piliulės” jautriuose in
dividuose iššaukia pavojingą re
akciją, ir gydymasis baigiasi 
pas graborių.

\
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Architektas tapo vienuoliu ,Df. Mina KRIAUČELIŪNAITfc
I (Gydytoja tr Chirurgė)

Arch. Henry Gracida, kuris 
prieš ketvertą metų garsėjo 
savo pasisekimu Houstone,
Tex., šią vasarą padarė gam
tinius įžadus kaip benediktinų 
vienuolis. Įžadus jis darė prieš 
altorių, kurį jis pa>s prieš kiek 
laiko buvo suprojektavęs.

itoteuc 1,1 G V IR AkltKKUOI 
SPECIALISTO 

1760 VMt 7 lst Strwt 
(Kampus 7lst lr California)

Tel. ofiso lr rea. KEpublio 7-4144 
Vai. 11-3 lr 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

BL i. J. SIMOHAITIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresu: 4266 V. 63rd SA, 
Ofiso teL KUIaim* &-44IO 

Ręski. telef. GRovehill o iki u 
Valandos: 1-B p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso UE. l-tt(*(rO. rez. PR. 6-7223

0R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

Beštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KCD1KIV IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7168 South Western Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. rytoj— 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloe tol. RE. 7-1168
Rea. tel. WAlbroak 6-3766

Ofiso tel. OLiffside 4-2894 
Rezidencijos: LAfayetle 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47th lr Henultoge) 

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek.

Tos stiprios vaistų grupės fi
zinį ir psichologinį veikimą stu
dijavę gydytojai nėra tikri apie 
jų tikrąją vertę. Man yra žino
mi keli atvejai, kuriuose per eilę 
metų vartojusieji raminančius 
vaistus nuo paprastos neurozės 
tapo rimto pamišimo aukomis. 
Tada jau artimųjų pagalba bu
vo surastas kelias į mokslines 
institucijas, deja nebe visi buvo 
išgelbėti.

Geriausiu atveju raminantieji 
vaistai tik laikinai pagelbsti, su
švelnindami ligos simptomus, 
bet jos priežasties nepašalinda
mi. Todėl jie įtempimų proble- 
jnos iš esmės neišsprendžia, o 
emocijų kankinamam asmeniui 
dirbtinai pagerina savijautą, kol 
rizikingai judančią auką ištinka 
eksplozinis smūgis.

Michael Reese ligoninės psi
chiatrinio tyrimo instituto Chi
cagoje direktorius dr. Roy Grin- 
ker, kaip ir daugelis kitų psi
chiatrų, iškelia susirūpinimą dėl

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aklnlna —

6822 So. Western Avenae 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez telef. WAlbrook 5-6076

Tel. ofiso YA 7-5557, rez. RE. 7-4944

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th StreM

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet^Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visų dienų lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North tVaekor Drive 

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntrul 0-2294 
5002 West liith Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOanhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid. tel. llEniloek 4-7080

Seržantas Adaiuas pagavo 15 sv. ir 8 uncijų upėtakį Konitsoj, Grai
kijoj, kur jis stovi su Amerikos karine misija. Anksčiau tokį rekordų 
turėjo dr. Cook, kuris 1910 m. Ontario ežere pagavo 14 svarų ir 8 un
cijų upėtakį. / (INS)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 0-5603

DR. A. MACIŪNAS
6700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospeet 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

Jėzuitų televizijos stotis
Lojolos universitetas New 

■Orleans mieste, vadovaujamas

jėzuitų, gauna leidimą įruošti 
televizijos stotį; numatoma ją 
neužilgo įtaisyti.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenae
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vok. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-4048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

lillllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllli;illl!lll>l!!l>

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. IS artimų lr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Z
Telefonas — FRontier 6-1882 

illlllllllllllllllllllllllllllllllilllUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH»"»"«l'l

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. HE. 4-2324>

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vol. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlImaa 5-6744 
Huto — HEverly 8-3940

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS L1GO4 

2745 VV. 69 St.
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso yal. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vok. U 
Beštadlenlals 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South IVestem Avmmm
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
lr 6—8 ▼. vok. 

-4 v. p. p.

kų?” — kreipiasi Kalifornijos milžiniško pareikalavimo rami 
pirklys į vieną stambiausių vais- nančiųjų tablečių, kurios pasi- 
tų paskirstytojų. , j siūlė vartotojui anksčiau, negu

Reklaminės žinios apie “ste-, gydytojai suspėjo prieštaraujan 
buklipguosius vaistus”, kurie čiai besiginčydami surasti moks 
be psichiatro pagalbos arba tos liną atsakymą. “Jau dvejus me- 
srities knygos skaitymo grąžina tus atliekame bandymus su ‘ra- 
protinę ramybę, įtempimų kan- mintojais’ ir vis nedaug apie 
kinius taip užbūrė naujomis vii- juos težinome”, sako dr. Grin- 
timis, kad juodoji birža pasida- ker. Todėl godžiam tablečių var 
rė nebeišvengiama. Informuotų totojui būtų daug sveikiau kant- 
gydytojų ir policijos įsitikinimu, riai palaukti. A. Valiuškis

&

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South WeBten Avenuą 
Chieago 29, IIL 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas KEpubllc 7-49OO 

Rezidencija: GRovehill 6-8141
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» ■ i I I W PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 
v > -- ųr 

4038 Archer Avenue , Tel. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prazldųrm'

Chieago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

h
Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į/

mūsų naujojo namo šaunų atidarvmą (Grand 
Opcniąg, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

M

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalaLs kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Ilinois

i į 1 ' i
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Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo lr išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — Ui Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia paUrnavimus, iškeiėiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito

į /
kias pinigines operacijas.

Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau neąu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įsUlgą. Gyvenantieji toliau gali Uupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westcrn Avenue Tek GRovehill 6-7575 . Chieago,Illinois

‘ CURRENTLY — AUK8CIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UI’ INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:90 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. HEverly 8-8244

TeL ofiso VI. 7-0600, rcz. RE. 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
K-mpns Archer lr California *■»•.

Atostogose iki rugp. 12 diųną, 
bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tvlef. Y Arda 7-4166 

Rezidencijos — STiw»rt 3-4611
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 85th Street 

(kampas Halsted Ir 3 5-ta gatve ) 
VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS > 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Jr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
I Iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI AUST®

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9-*—12 lr 7—9 v. ▼. pagai 
susitarimą išskyrus trečiadienius

2422 West Marąuette Rd.

Telefonas ItEliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 We«t 59th Street 

I VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vok.
Trečiad. pagal sutarti

Tol ofiso Ir buto Onymųlc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St.. Cicero

I Kasdien 1—3 v. lr 6—8 V. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Rūtos 1526 NO. 49t.h Avė. 
Aeštadicnlais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAJ* Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 8-8:80 v. 

Tt cč.lsdleci tik sueitoms

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfnyette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

TeL ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Yal. kas'dien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 Sonth Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KEpublle 7-2290
SPECI. CHIRURGINP.8 IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AI..: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus ir rėmuo.
4456 So. California Avė., Ohleago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. lr sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso YA 7-4787, rea PR 6-19SV

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 811) 
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršininštl telefonai
šaukite Mldway b-OAOI

P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortliopcdas - Protezistaa 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažui. Spt'c. pagalba kolom

(Arch Supporta) Ir 6.6. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 VV. 03rd SL Chieago 29, iii. 
Tel. PRospeet 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAM 

1407 So. 49th Ct, Cicere
Kasdien 10-12 vąl ryto lr 8-8 rai. 

vak. . šeštadieniais 19-2,
Ttbčiafl. uždaryta

Otiso^ir buto tel. OLympio 2-1281

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 Weat Slst Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeStad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-21M

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vok. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rea PR 6-6652

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. Oflsty CA 6-0257, rea PR 6-6668 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 4. r. Iki 3 p. p.; 8—9 v. Y.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 

Viri 26 metų patyrimo
■ Tel. Y Arde 7-1829 

Pritaiko aklnlna 
Kreivas akis

_ » Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirhtuvė 
756 Weat 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki S, tre
člad. nuo 10-12, penktadienį 19-2 U 
leštadlenlais 10-2 vai. popiet.

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

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
■vaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 Sonth Ashland Aveniu 
Tel. Y Arde 7-1372 

Vai. 10:80 lkt 7 v. vak. fteštad. 10:84 
Iki 6 vol. Sekm. lr treč. uždara 

—■, - : = J

2334 H.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

Oakley Avė., Chieago 8, IU. Tel. Virginia 7-4441: 7-4442
as~Second-«Tass Mattor March 11, 1916. at Chlaago. lUlaois . 

Under the Act of March 9, 1879.
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! ATSAKYMAS BULGANINUI
Sovietų Rusijos premjeras Bulganinas birželio 6 d. parašė 

nusiginklavimo reikalu laišką JAV prezidentui Eisenhoweriui, 
dvi dienas prieš jam išvykstant j ligoninę operacijai. Preziden
tas Eisenhoweris davė atsakymą, datuotą rugpjūčio 4 d., Bulga- 
ninui. Prezidento Eisenhowerio laišką ambasadorius Charles 
E. Bohlen įteikė Kremliui rugpjūčio 7 dieną.

Prezidentas Eisenhoweris savo atsakyme Bulganinui į jo 
raginimą nusiginkluoti pareikalavo, kad naujieji Kremliaus val
dovai atitaisytų tas blogybes, kurios buvo įvykdytos Stalino 
laikais santykiuose su užsienio valstybėmis.

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė, sako savo laiš
ke prezidentas Eisenhoweris, sveikina tas pastangas, kurios ro
domos Sovietų Rusijoje pašalinti kaikurias blogybes iš anksty
vesnių metų. “Bet aš tikiu”, — pastebėjo Disenhoweris, — “kad 
jūs ir jūsų bendradarbiai nepasitenkins siekę pašalinimo tų 
blogybių, kurios buvo iškeltos partijai ir tautai. Šios blogybės 
buvo nukreiptos ir į tarptautinę plotmę. Net ir išandien jos su
daro rimtą kliūtį įvykdyti tuos dalykus, kuriuos mudu pripaži
nome (prieš 13 mėnesių Ženevos konferencijoje, kad turi būti 
įvykdyti”.

Taip prezidentas Eisenhoweris prabilo į Sovietų Rusijos 
ministerį pirmininką Bulganiną. Prezidentas Eisenhoweris savo 
laiške Kremliui pareiškė, kad jis buvo didžiai nustebintas, pa
matęs, kad Sovietų Rusijos vadai nenori vykdyti savo pasižadė
jimu, duotų Ženevos konferencijoje. Prieš 43 mėnesių Ženevo
je Eisenhoweris, Bulganinas, Edenas ir Faure sutarė, kad Vo
kietija turi būti suvienyta, paskelbiant laisvus rinkimus, bet 
Sovietų Rusija to neleidžia daryti Rvtų Vokietijoje.

KATALIKAS Į PREZIDENTŪRĄ
VYTAUTAS VARDYS

Respublikonams vicepreziden- katalikus rinkėjus balsuoti už 
tinis kandidatas pasidarė svar- demokratus, buvo Connecticut 
bus labiau negu betkada parti-1 gubernatorius Ribikoff, pats 
jos istorijoj dėl prezidento Ii- žydų tikėjimo. Tos pat valsty- 
gos. Nominuodami viceprezi-, bės demokratų pirmininkui Bai 
dentą respublikonai eventualiai ley prižiūrint, krašte buvo pra
nominuoja busimąjį preziden
tą. Demokratams vicepreziden- 
tinis kandidatas svarbus dėl ki-

vestas apklausimas ir paruoš- 
ta studija, rodanti, jog Eisen- 
howerio pergalei daug padėjo

tos priežasties. Jų tikslas šiais katalikų balsai. Pagal studiją,

gyvenimą turiu Sovietų 
esarabijoje”. Vargšas žydelis, 

džiaugias tik todėl, kad prie 
nacių buvo dar blogiau.

gerąSPECIALUS PASITARIMAS

Egipto min. pirmininkas Nasser (kairėj) su gynybos ministerių gen. 
Abdul Amer eina po specialaus posėdžio Kaire. (I^S)

Naciams užėmus Kishinev, 
mieste gyveno 75 tūkstančiai 
žydų, kuriuos naciai surinko į 
getas ir varė prie apkasų dar
bų. Iš jų 10 tūkstančių, neiš
laikydami žiaurių gyvenimo są
lygų, mirė arba, ypač senesnie
ji, buvo nacių išžudyti. Bet kas 
atsitiko su kitais 15 tūkstančių 
Kishinev žydų po karo, kores
pondentas nutyli, nes juk nepa
togu dabar, Maskvoje sėdint, 
komunistų įvykdytus žydų trė
mimus ir žudymus gretinti su 
nacių žudymais. Gal grįžęs į 
New Yorką parašys apie tai 
atviriau.

Liūdna ateitis

Per šį karą buvusi subom
barduota ir centrinė žydų biblio
teka, o po karo nebeleista ati
daryti jokios žydų privačios 
mokyklos, nes, anot burmistro, 
sovietinėje mokykloje yra pa
kankamai vietos dėl visų. Taip 
pat žydai pareiškę “pasitenki
nimą”, kad šiandien mieste jie 
nebegyvena kolonijose lyg gete, 
bet esą išskirstyti po visą mies
tą. Tai gudrus išsireiškimas ko
munistų valdžios nepasitikėjimo 
žydais ir jų vargams nusakyti.

Tačiau visi sutiktieji žydai 
Rusijoje vengę bet ką pasakyti 
dėl naujosios Sovietų Sąjungos 
vadų užsienio politikos kryp
ties. Apie užsienį jie nieko neno
rį žinoti ir su juo reikalų tu
rėti. Tad nenuostabu, kad nė 
vienas Kishinev žydas jo neuž
klausęs apie žydų gyvenimą A- 
merikoje, ir nė vienas neperda- 
vęs per jį linkėjimų savo gimi
nėms į New Yorką, nors jis ge
rai žinojo, kad tūkstančiai jų 
turi artimų giminių, net brolių

krašte egzistuojąs “katalikų 
rinkėjų blokas” (katalikų žur
nalai šitai neigia). Tas blokas 
esąs daug labiau svarbesnis, 
negu rodo skaičiai. Iš keturių 
balsų vienas esąs katalikų. Ka- 

jo palaipšniui, \ol jų didelė da- talikų balsai yra koncentruoti

metais yra suorganizuoti ko 
platesnę koaliciją Eisenhowe- 
rio popularumu įveikti. Prez. 
Rooseveltas toj koalicijoj turė
jo įjungęs katalikus, žydus, ir 
negrus. Jų labai daug nutrupė

lis balsavo už respublikonus 
1952 m., Eisenhoweriui suteik
dami milžiniškos daugumos 
laimėjimą.

Viena iš demokratų pastangų 
dabar koncentruojasi į katali
kų laimėjimą. Nuo 1928 m., ka
da demokratų kandidatas Al 
Smith pralaimėjo prezidenti
nius rinkimus Herbertui Hoo- 

Ir prezidentas Eisenhoweris aiškiai atidengė kortas. Bul- veriui-/ demokratų partijoj ir
ganinui rašydamas: “Ne tik, kad tai nebuvo padaryta, bet aš 
girdžiu pareiškimus iš jūsų pusės, kad jūsų vyriausybė yra nu
sistačiusi laikyti padalintą Vokietiją neribotam laikui”. Toliau 
prezidentas Eisenhoweris nurodo, kad Kremlius neišlaiko susi
tarimų: “Aš esu didžiai nustebintas, kaip mes galėsime kons
truktyviai dirbti kartu, jei nerodoma noro laikytis susitarimu, 
priimtų pačių augščiausiųjų vadovybių po išsamiausio išsiaiški- 
nimo.” , •

Tenka tik sveikinti prezidentą Eisenhowerį, kad jis pasakė

krašte tartum aksioma pasida
rė nusistatymas, jog katalikas 
prezidentinis kaudidatas rinki
mų JAV laimėti negali. 1928 
m. prieš demokratus pirmą kar
tą istorijoj sukilo pietiečiai, 
krašte buvo leidžiama daug 
prieškatalikiškos propagandos, 
bandant įtikinti, kad katalikai

atvirą ir teisingą žodį Kremliaus valdovams, kurie sayo mei- |yra lojalūs tik Vatikanui, ir to
liais žodžiais ir šypsniais daugelę valstybių vyrų yra suklaidinę 
ir dar dabar klaidina.

1 Rizikingas žygis

dėl negali būti lojalūs Ameri 
kai. Katalikas Al Smith rinki
mus pralaimėjo ir tai buvo iš
aiškinta kaip kataliko, ne as
mens ar partijos pralaimėji
mas. Dabar šios pažiūros per
žiūrimos. Gallup nuomonės in
stitutas prieš porą metų buvo 
paskelbęs, jog jų duomenimis 
tik mažiau kaip trečdalis ame
rikiečių už kataliką bebalsuotų. 
Politiniai analistai ir buvę Al 
Smith rėmėjai nekatalikai

Anglija skelbia, kad Sųezo kanalo sutarptautinimo reikalu 
ji pavartos karinę jėgą viena, jei jos akcijos neparems jos są
jungininkai. Anglija ir Prancūzija turi jėgos Sųezo kanalui už
imti. Padėtį drumsčia Sovietų karo laivyno žadamas pasirody
mas arabų uostuose. Būtų labai rizikinga jėga pulti Sųezo ka
nalą, jei Sųezo ir kituose Egipto uostuose “svečiuotųsi” Sovietų 
karo laivai. - Vargu ar Anglija bandys pulti Suezą esantį Sovie
tų priedangoje. Be JAV pritarimo tikrai ne. Rinkimuose pa
skendusios- Jungt. Amerikos Valstybės vargu ar ryžtųsi rizikin-1 publikoniški metai iir tauta dar 
gam žygiui. Juk jau čia pat demokratų ir respublikonų kon- nenorėjo leisti alkoholio preky 
vencijos. Demokratai konvenciją pradeda Chicagoje rugpjūčio j^s, kaip siūlė Smith ir kam 
13 d., o respublikonai — San Francisco mieste rugpjūčio 20 d.

Reikia atsiminti, kad jėgos pavartojimas turi ir kitą blogą

strateginėse vietovėse, kur jie 
dėl egzistuojančios rinkiminės 
sistemos įgyja daug reikšmės. 
Tų valstybių yra 14, jos turi 
251 rinkiminį balsą (užtenka
mai prezidentui išrinkti). Jos 
yra: New York (apie 32% ka
talikų gyv.), Pennsylvania 
(29%), Illinois (30%), New 
Jersey (39 %), Massachusetts 
(50%), Connecticut (49%), 
Rhode Island (50%), Califor
nia (22%), Michigan (24%), 
Minnesota. (24%), Wisconsin 
(32%), Maryland (21%), ir 
Montana (22%). Pagal studi
ją, “1940 m. 13 iš šių valsty
bių su 240 rinkiminiais balsais 
balsavo už demokratus; be jų 
demokratai būtų pralaimėję rin 
kimus. 1944 metais 12 tų vals
tybių su 221 balsais pasisakė 
už demokratus; be jų demokr- 
tai būtų pralaimėję. 1948 m. tų 
valstybių su 125 balsais balsa
vo už demokratus; be jų de
mokratai būtų pralaimėję. 1952 
nei viena iš šių valstybių nebal
savo už demokratus, visi 251 
jų balsai buvo atiduoti Eisen- 
howeriui...” Toliau studija aiš-

aiškina, jog 1928 m. buvo res- gg^ katalikų, balsavusių 
Eisenhowerį buvo balsavę

priešinosi .Hooveris. žodžiu, 
aiškinama, xad katalikybė ne-

pusę. Arabų naftos laukuose^ dirbantieji arabai ruošiasi streikui, j turėjo nieko bendra su 1928 m.
jei Egiptas jėga būtų ufęultas. Streikas gali įsivystyti į naftos 
laukų ir naftos vamzdžių naikinimą. Arabų kraštuose yra Ame
rikos karinių bazių. Šiandien jos neliečiamos. JAV turi skai
tytis su galimybe, jog Sųezo kanalo puolimo atveju ramybė 
tose bazėse pasibaigtų.

Šį kartą ir Chruščevas 
neklydo

“The Wall Street Journal” 
rugp. 1 d. Nr. išspausdino ko- 
mentarinę žinutę “Smagios nau
jienos”.

Čia rašoma, jog Sov. Sąjun
gos komunistų partijos bosas 
Chruščevas, vienoje iš savo vė
liausiųjų kalbų išsireiškęs:

“Laikai pasikeitė ir dabar mes 
gyvename periode, kada jėga ir 
prievarta pasiektas bendradar
biavimas rastas beverčiu, norint 
laikyti kitus žmones vergijoje.”

Po to laikraštis daro išvadą: 
“Mes esame tikri, kad šiaurės 
Korėjos, Kinijos, Tibeto, In- 
dokinijos, Estijos, Lietuvos, Lat 
vijos, Albanijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Rytų Vo 
kietijos, Lenkijos ir Čekoslova
kijos gyventojai būtų laimingi 
apie tai išgirdę.”

Iš tikrųjų, reikia su laikraš
čiu sutikti, kad pavergtieji nu
džiugtų tokia žinia, bet dar la
biau jos išsipildymu.

Degtinė ir lietuviška daina
Anglijoje išeinantis laikraštis 

“Europos Lietuvis” šių metų 28 
Nr. “Plunksnagraužio užrašuo
se” pasakoja apie lietuviškus i 
pobūvius, pažymėdamas, kad 
mūsų pobūviki neapsieina be 
dviejų dalykų: degtinės Ir lie
tuviškos dainos.

Toliau laikraštis rašo: “Gy
vi pavyzdžiai rodo, kad ka ne

ko,. bet lietuviškos dainos mes 
nepamirštame, nors užsienyje 
gyventume iki mirties. Kitas rei 
kalas, kaip mes dainuojame?!”

Ir čia mūsišką dainavimą str. 
autorius apibudina tokiais žo
džiais: “Iš šalies tokio koncer
to besiklausant, atrodo, kad ten 
tą koncertą išpildo toki instru
mentai : skerdžiamos kiaulės 
žvygimas, cementui trupinti 
grąžto dūžgimas, lentų mauro
jimas, lentpjūvės pjūklų cypi
mas, staklių dužgėjimas, sirenų 
kaukimas...”

Nieko nesistebėtino, kad taip 
dainuojama Anglijoje, nes pa
našių dainų galima išgirsti ir 
JAValstybėse. Ir apsaugok, Aug 
ščiausias, nuo tokių daininin
kų...!

Edv. g.

pralaimėjimu, jog po antikata 
likybės skraiste daugelis gynė 
grynai savanaudiškus intere
sus. , Smith pralaimėjimo prie
žastys dar' ilgai liks neaiškios. 
Tačiau jau atėjo laikas, kad 
demokratai imtų reviduoti sa
vo pažiūras šiuo klausimu. Tos 
revizijos pagrindas — balsų 
jieškojimas.

Katdlikas viceprezidentas 
Skelbiama, jog demokratų

kandidatų agitacijos vadai (vi
si katalikai) mano, jog demo
kratų laimėjimas šį rudenį ga
li priklausyti nuo to, ar demo- 
'kratai turės kataliką vicepre- 
zidentinį kandidatą. Vienas iš 
pirmųjų pasiūlyti kataliką į vi
ceprezidentus, kad patrauktų

75 metus vienuolyne
Pranciškonių seselių Burling 

tone, Vt., motina Marija Donrti- 
ninka Wieneke, dabar turinti 
91 m. amžiaus, vienuolyne iš
buvo 75 metus. Jai vadovau
jant tos šakos pranciškonėms 
buvo pastatyta Sv. J. Širdies 
ligoninė Le Marse, kolegija 
Sioux City, motiniški namai 
Dubuque, la. Z

5,000 europiečių į JAV
Katalikų organizacija NCWC 

per liepos mėnesį į JAV buvo 
užsibrėžusi įgabenti 5,000 trem
tinių iš Europos. Tas uždavi
nys buvo planingai vykdomas

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS

ŽYDAI SOVIETINĖJ BESARABIJOJ
ANTANAS ŽVINKLYS

Tik mažučiam plyšeliui pra
sivėrus geležinėje uždangoje, 
per jį pradėjo veržtis visų kraš
tų korespondentai, lyg katinai 
į lašinių kamarą, tikėdamiesi 
tenai prisipilti maišus visokių 
sensacijų savo atstovaujamiems 
laikraščiams. Vieni jų, žinoma, 
paties MVD iškviesti, rašė apie 
laimingą darbininkų gyvenimą 
Rusijos fabrikuose irikolchozuo 
se, bei pienu ir medų tekančias 
upes Urale ir Kazachstane. Ki
ti gi, kurie stengėsi tenykštį 
gyvenimą pažinti ne iš jų va
dovų pasakojimų ar iš pasikal

į bėjimų su jų pristatytais as.
menimis, bet su praeiviu gatvė 
je, sakė nieko ypatingo neišga
vę, nes užklaustieji daugiau

skaitytojas sužinojo tik tokias 
“sensacijas” kaip: ilgas polici
ninkų rubaškas, aulinius karei
vių batus, triukšmingus Mask
vos tramvajus, prastus virtuvė
se vandentiekio vamzdžius, ne
limpančius pašto ženklus ir t.t. 

Pasikeitęs kultūrinis centras

Tačiau įgudę žurnalistai at
rado vienur, ar kitur progos pri
eiti prie žmogaus, įgyti jo pa
sitikėjimą ir įžvelgti į giliai so
vietinio žmogaus širdyje nešio
jamas paslaptis. Vienas toks,
New York Times koresponden
tas, dabar keliaująs po Sovietų I ir seserų Nevv Yorke. “Dar per 
Sąjungą, aplankė savo tautoą anksti”, atsakęs vienas, “rei-
brolius-žydus Besarabijoj. Ki
shinev mieste, kitados buvusiu

dairęsi aplink, guzikus saginėję, žymiausiu Rusijos žydų kultū- 
galvą krapštinėję, ir... tylėję. Iš riniu centru, jis suėjo į glaudų

kiną, kad 1952 m. vienas 
dviejų katalikų rinkikų balsa
vo už Eisenhowerį, gi 1948 du 
iš trijų už demokratą. Apie 

už 
už

Trumaną 1948 m. Tie katalikai 
normaliai esą demokratai, jų 
balsai sudarę 7% visų Eisenho- 
werio gautų balsų. Jei Steven- 
sonas būtų tuos balsuotojus 
išlaikęs 1952 m. arba jei jisai 
galėtų tuos balsus atgauti šį
met, demokratams prisidėtų 
132 rinkiminiai balsai, kurie, 
kartu su pietiečių balsais, už
tikrintų šįmet demokratams 
laimėjimą. Studija prileidžia, 
kad pietiečių mažiau balsuotų 
už demokratus, jei katalikas 
būtų viceprezidentinis kandida
tas, tačiau nepakankamai, 'kad 
demokratai dėl to pralaimėtų 
pietų valstybių rinkiminius bal
sus. Prie šito galima pridėti, 
jog demagoginės propagandos 
visada yra buvę. Pietuose kon- 
gresmanai daug balsų sugaudo, 
pasisakydami už rasistinę dis
kriminaciją ir prieš negrus dėl

tokių korespondentų pranešimų

jų rasės. 1944 metais daug ra
sistinės propagandos buvo va- 
romą prieš Rooseveltą ir res
publikoną Willkie. Net ir 1952 
m. prieš Eisenhowerį pasirodė 
lapelių, kaltinančių jį esant 
“švedišku žydu”, ir kaip tokio 
netinkamu prezidentu.

Du katalikai, minimi kaip 
stipriai advokataujami vicepre- 
zidentiniai demokratų kandida
tai, yra senatorius John Ken- 
nedy (Mass.) ir Nevv Yorko 
burmistras Robert Wagner, ku
rio tėvas buvo imigrantas, se
natorius ir JAV žymiųjų darbo 
ir socialinės apsaugos įstatymų 
autorius. Ar demokratų partija 
pasinaudos studijos sugestijo
mis, pamatysime už keletos die
nų. Stevensonas, sakoma, nėra 
priešingas kataliko nominaci
jai.

kontaktą su vietos žydais ir 
net su pačiu burmistru, irgi 
žydu, Borisu Tanasevsky. Iš jų 
ir tekę sužinoti apie tikrąjį 
žydų gyvenimą Sovietijoj. Sa
vaime aišku, dėl viisems žino
mų priežasčių, korespondentas 
nepaskelbė viso pasikalbėjimo 
turinio, tačiau ir iš to kas iš
sitarta matyti, kad ten žydų 
tautiniai, kultūriniai, švietimo 
ir religijos reikalai yra labai 
sunkioje padėtyje.

Mieste su 50 tūkstančių žydų 
tėra atdara tik viena sinagoga 
ir nė vieno laikraščio žydų rei
kalams. Labai daug pasakantis 
vieno sen0 žydo atsakymas į 
klausimą: kokias gyvenimo są
lygas žydai turi Sovietų Sąjun
goje. “Kai aš prisimenu tą tero
rą, kurį pergyvenau nacių oku
pacijos metu”, sakė jis, “tai ga
lite įsivaizduoti kokį aš dabar 
—

kalai eina geron pusėn, tačiau 
kuo nors pasitikėti, — per anks 
ti”. Tai diplomatiškas žydų at
sargumas .O gal čia tik paties 
korespondento bandymas apsau 
goti išsiplepėjusius nuo galimo 
tardymo, nes ir savo praneši
mo gale kažkaip įtartinai nori 
įtikinti, kad joks sutiktas žy- 
las nekritikavęs nei komuniz
mo santvarkos, nei jos gyvų bei 
mirusių vadų.

Kaip ten bebūtų, tačiau išva
da aiški: jei dar vienai žydų 
generacijai tektų gyventi sovie
tinėje santvarkoje, tai žy
dai užmirštų Talmudą, Palesti
ną ir garbingąją savo tautos 
istoriją, kuri juos išlaikė gy
vus ir kūrybingus per tūkstan
čius metų. Atseit, komunizmo 
vergija izraelitams žiauresnė ne 
gu Egipto ir Babilono.

Kard. Wyszynski
Lenkijos primas kard. Wy- 

szynski, komunistų kalinamas, 
sunkiose sąlygose leisdamas 
dienas, esąs susirgęs džiova.

i' dama. — Aš klejoju, — pasakė ji judindama lūpas, — i buvo dar šalčiau — vanduo tamsavo nuo medžių at- 
■ man maišosi mintys. — Bet ji negalėjo atsitraukti nuo Į švaito, ir tiktai vidury šviesėjo, tarytum rūsyje bu-
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’ Kada Jonas buvo atėmęs jai revolverį, paskui jis 
įdėjo į stalčių, kur laiko siūlus, adatas, lopus, ar gin
klas tebebuvo ten ? — ji teturėjo tiktai vieną rūpestį. Ji 
traukė stalčių, ir jad atrodė, kad tasai spiegimas gali 
prikelti net Joną gulintį kamaroje, ji sustodavo, klau-

durų — kažkur giliai viduje ji pajuto, kad laukia mo
tiną pabundant, gal jai nebereiktų daryti sprendimo, 
tačiau ten miegojo. Ir ji išėjo.

Ji išlipo per langą ir kieme sustojo — ji nebuvo 
žinojusi kur eis, paskui atsiminė, kaip grasino: nu
siskandinsiu — ir pasuko į ežero pusę. Kažikas apsi
vijo aplink kojas ir ji vos negriuvo, tai šuo išlindęs 
iš būdos, meilinosi. Ji pasilenkė, paglostė ir pritū
pus pasižiūrėjo į akis, ir jai pasirodė, jog jis žino ir 
prašo beiti.

— Reikia, — sako ji tyliai. — Pasilik, pasilik, 
neik su manim. Ką tu -darysi, jeigu Mikutis tave

štai ir vėl traukė iki ranka Įlindo, ir pasilenkus ji kilo ,r tu bfl8i mane ,
pirštus gilyn, jieškodama. Ir atrado. 1

Ji ėjo viena, basa žengė ir buvo šalta nuo rasos, 
Jos pirštai buvo užmirę, kai laikė metalinį daiktą,'.bet gera — ji jau nebuvo pavargusi, tačiau žinojo, 

nesąmonė, kalbėjo sau, — aš nieko nedarysiu su juo, aš Į jog tiktai į vieną pusę kelio, nes jeigu pagalvotų 
turiu sūnų, aš turiu čia namus, kas nors gali pasikeis- 1 grįžti, ji nežihotų nė vieno judesio kaip gyventi.

. ti. — Ir širdis daužėsi taip, lyg krito kulkos, ir ji šaukė:
kaip gyventi? — Ji automatiškai patikrino ar ginklas 
užtaisytas, ir atkakliai kartojo — tai nieko, jeigu ne, aš 
galiu ir nusiskandinti.

Ji stovėjo prie pusiau pravirų durų — už jų savo 
mažoje lovoje miegojo jos sūnus, tačiau miegojo ir 
uošvė ten pat. Jeigu ji pabučiuos jį — gali jie pabusti 
vienas ar kitas, ar abu — arba, jos pačios širdis galėjo 
pasikeisti, tačiau juk tai tiktai tam kartui, paskui vis
kas kartosis ir kartosis, kol baigsis taip pat. Ji 'yra 
pavargusi, ji nebegali laukti. — Jeigu aš būčiau kali-

— Kaip gražu, — tarė ji balsiai, žiūrėdama ap
linkui, atsisukdama į trobų pusę ir vėl nusikreipda
ma į mišką, — kaip ramu. Bet tiktai tiems, kurie čia 
yra pasėti. Man vistiek nebus čia vietos — man nie
kur nėra vietos, aš pralošiau gyvenimą, negyventą,

vo pramuštas langas: tai aušra krito, galvojo Ju
dita, bet juk tai nereiškia, kad išaušus mirties nėra.

Staiga sugydo paukštis, toli miške, jis artėjo, 
lyg nešė snape savo giesmę — ji nebuvo tokia, kaip 
žmonės sako, graži — bet Judita klausėsi ir galvo
jo, kiek ji praleido puikių daiktų — ji gyveno čia, 
'kur galėjo ranka apimti pavasarius ir paukščius ir 
pirmus lapus, o galvojo apie naikinimus. Gal dėlto 
šito vėlybo paukščio šauksmas jai buvo toks gražus, 
ir sekundei ji buvo užmįršusi, kodėl yra čia.

Ji atsisėdo prie pat kranto, tada ji nukris, sa
vaime, pati ji nebūtų išdrįsusi pulti į vandenį, bet 
kūnas gali nusiristi ir bus paprasta, jokio vargo jiems, 
jie gi nežvejos ežerą, kaip mieste upės, dėl kokio nu- 
skenduolio, jie iš viso nesupras, kur ji dingo — gal 
tikės, kad pabėgo į Kauną.

Paukštis suklykė čia^pat, ji žinojo, kad jis sku
bėjo, jis norėjo sulaikyti ją, ir jeigu ji leisis taip ir 
bus — gerai, kad iš kito šono ji girdi juoką ir aštrų 
nustebimą: — „Ar tavęs vokiečiai nenužudė?“ — Ji 
pasilenkė ir krutinę atsirėmė į abi rankas, o jose lai
kė revolverį — ir ji negirdėjo šūvio.

Tiktai juto — ji nesugaudė ką, ar kraujas du-
kaip svetimus pinigus, ir tokių galas yra vienodas: sino, ar skaudėjo, kas degino? Kas ją tempė žemyn 
jie nepajėgia atmokėti. — Ir ūmai pamanė: — Kaip, į vandenį? Bet ji nenorėjo kristi — ji abiem ranko

mis kabinosi užu žolės — reikėjo tiktai kiek išlauk
ti, ją nuves namo, sūnus ateis, ir motina ir padės 
atsikelti. Ir beviltiškai atsiminė — jie miega. Ji ga
lėtų sušukti — jie išgirs — manė ji — ir išrijo,

keista, kad aš pati įkalbinėju sau pabaigą, per prie
vartą, kaip priešas. Tai aš sergu, aš klejoju.

Ir ji žengė tolyn, — kojas jau dabar gėlė nuo 
šalčio, tačiau juk tai nebuvo prasmės, jeigu ji pri

nys, pasmerktas mirti ir man tiktai atidėtų laikinai, ir sės ant žemės, jas pasupus po savim, būtų stačiai 
žinočiau, kad ištarmė bus ta pati, aš mirčiau belauk-1 juokinga sušilti prieš paskutinį speigą. Ir prie ežero

bet ir savo balso ji negirdėjo.
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AUKLĖJIMAS IR MOKYKLA
Pral. Pi. Juras pasisako mokyklos klausimu

Žinomas lietuviškos kultūros 
puoselėtojas ir jos rėmėjas 
gerb. prel. Pr. Juras sutiko 
pasisakyti kaikuriais klausi
mais, liečiančiais auklėjimo ir 
ypač naujai steigiamą mokyk
lą Lavvrence Mass.

1) Kada kilo idėja steigti 
parapijinę mokyklą šv. Pran
ciškaus parapijoje?

— Idėja turėti savo parapi
jinę lietuvišką mokyklą ruse
no visados, buvo svajota ją 
realizuoti, bet nelengva buvo 
tai įvykdyti. Parapija ir mo
kykla yra dvi sesutės. Bažny
čios noras yra auklėjimą turė
ti katalikišką. Dar kun. F. Vir- 
mauskui esant klebonu Law- 
rence, Mass., buvo galvota 
kaip nors įkurti lietuvišką pa
rapijinę mokyklą.

mo pavyzdžio. Čia ateina pa
galbon mokykla, kuri formuo
ja vaiko charakterį ir atlieka 
tai, ko neatlieka tėvai.

5) Kaip žMioma iš spaudos, 
šv. -Pranciškaus parapija jau 
turi mokyklą, ką galėtumėt 
pareikšti dėl naujo darbo nau
joje mokykloje?

— Finansinei beveik negali
ma buvo svajoti pastatyti'mo
kyklą savo lėšomis. Buvo ma
nyta bent pastatyti jaunimui 
namus. Tam tikslui buvo pirk
tas sklypas prie bažnyčios, se- i 
nas pamas nugriautas. Kai
noms kylant jaunimo namams 
reiktų sudaryti 150 iki 200 
tūkstančių dolerių, kas irgi ne
įmanoma būtų padaryti. Ne
darbas daug žmonių iš Law- 
rence išvijo, naujakuriai dėl
darbo nebuvimo irgi neprigijo, 

2) Kokios kliūtys sulaikė j <jaUg scnų lietuvių patriotų iš
gerk. Prelatą savo idėją rear ( mįrė Sumažėjo ir mokyklinio 
lizuoti? j amžiaus vaikų skaičius, nes iš

— Svarbiausios kliūtys bu-! Lavvrence išsikėlė apie 20 tūks

DEMOKRATŲ KONVENCIJA

'sr.

čia yra Demokratų konvencijos knygos viršelis, kurią išleido 
Chicagos svečių priėmimo komitetas. (INS)

tančių žmonių. Taigi ir jauni
mo namus pastatyti finansi
niai buvo neįmanoma — idėja 
tokius namus statyti buvo pa

vo finansinės. Lietuviai yra 
neturtingi, dargi Lavvrence,
Andover ir kituose netolimuo
se miesteliuose gyveną išsi
blaškę. Pirmoje eilėje stengta-' ^e^a an^ lentynos.
si turėti savo naująją bažny
čią, jai statyti ir buvo kaupia
mos jėgos ir renkamos lėšos. 
Kadangi parapiečiai nesudaro 
vienoje vietoje gyvenančios 
masės, o gyvena toli nuo baž
nyčios, vaikus siuntė į tas mo
kyklas, kurios yra arčiau gy
venamųjų vietų. Gilesnio įsi
sąmoninimo, kad mokykla pa
laiko tautybę nebuvo. Tos prie
žastys dar padidino ir finansi
nes kliūtis — mokyklos idėja 
vis tebuvo svajonė.

3) Ar buvo stengiamasi mo
kyklos spragas užpildyti kurio
mis kitomis priemonėmis, ar

Dievo planai yra ne mūsų 
planai. Lavvrence mieste 60 
procentų gyventojų yra kata
likai. Jie nori savo vaikus leis
ti į katalikiškas mokyklas. 
Viešosios mokyklos praretėjo, 
kada katalikiškos nebesutalpi
na mokinių. . Prieš du metus 
pradėta viešas mokyklas užda
ryti. Tada kilo mintis pirkti iš 
miesto mokyklos pastatą ir

SEPTYNI BROLIAI
T. B. MIKALAUSKAS

Jei visi gyventų, prez. Eisen- 
hovveris turėtų šešis brolius: 
tris vyresnius ir tris jaunes
nius. Bet du jau yra mirę. Kada 
prezidentas buvo paguldytas 
Walter Reed ligoninėje, tik bro
lis Milton atskubėjo. Kiti nepa
judėjo: Arthur buvo Kansas Ci
ty bankininkų susirinkime, Ed
gar Tacomoje žaidė golfą suten įkurti parapijinę mokyklą. „ . . m

Idėją realizuoti buvo nelengva. Benjaminu Tnble, 105 metų 
Miestas siūlė arba toli nuo nešru’ Earl buvo La Grandge 
bažnyčios esančias mokyklas, piešte, kur redaguoja laikraštį 
aeba susenusias ir blogam sto- j Suburban Life .

_________ _ vyje. Bet kartu pasitaikė pro-į Milton, buvęs Pittsburghe,
turėta ką nors, ką galime pa- &a- Nc*-oli _ Šv. Pranciškaus pa- tuojau išvyko pas sergantį" bro- 

‘pirro&pra- į rapijos bažnyčios buvo uždary- y prjeį vykdamas įteikė Penn- 
tos dvi' mokyklos. Buvo kreip- sylvanijos universitetui atkista- 
tąsi į miesto vadovybę su pra- t djnimo raitą is rekto[iaus pa. 
symu perleisti vieną tų mokyk- lltono spauda
lų Sv. Pranciškaus parapijai. . . , . ;.„. . . , , komentavo kaipo žingsni i po-Miestas lukunavo, nes mokyk-
lų vadovybė nebuvo perleidusi htl">. gyvenimą respub ikonų 
miestui, tikėdamasi vaikų prie- PaillJoJ- Pavaduojant brolj. Mil
auglio. Per dideles pastangas tono vardas ir 3° veikla ^edera' 
pagaliau pavyko visas kliūtis ^nėje valdžioje jau yra žinoma 
nugalėti ir mokykla formaliai nuo Calvin Coolidge prezidento 
I igjifta. Mokyklos pastatas į
yra trijų minučių kelio nuo i Eisenhowerių gimtinė yra

vadinti mokyklos 
de?”

— Dar kun. F. Virmausko 
laikais buvo steigiamos vasa
rinės mokyklos, kuriose dėstė 
kunigai, klierikai. Kun. Vir
mausko pakviestas buvo ir 
anais laikais dar klierikas Pr. 
Juras, kuris teikėsi atvykti iš 
Missuori, St. Louis, apie 1.500 
mylių, kad galėtų mokyti vai
kus lietuviškai vasarinėje mo
kykloje. Dar dėstė klierikai 
Stra kauskas ir Petrauskas.

Kas dabar yra šeštadieninės 
mokyklos, Lavvrence, Mass, 
Šv. Pranciškaus parapijoje bu
vo vakariniai lietuvių kalbos 
kursai, kuriose dėstė kun. Ra- 
guckas, atvykęs net iš India
nos. Vakariniuose kursuose 
buvo dėstoma lietuvių kalba ir 
Lietuvos istorija.

4) Įdomu būtų išgirsti gerb. 
Prelato nuomonę apie auklėji
mą bendrai.

— Auklėjimo pagrindinis ži
dinys yra šeima, kuri yra at
sakinga už auklėjimo pasek
mes. Parapijinė mokykla yra 
šeimos talkininkė auklėjimo 
darbe. Šiandien žmonės ne- i 
mėgsta pamokslų, nemėgsta i 
studijų ratelių. Prabanga yra 
vylingas dalykas, kuris ištik
rųjų žmones gadina. Turėdami 
pakankamai pinigų, žmonės 
daugiausiai mėgsta važinėti, 
namuose retai tebūna. Tėvai 
dažnai pasidaro svetimi n i- 
mams ir vaikai neturi reikia-

bažnyčies.

Rūpestį sudaro 'pastatas se
selėms mokytojoms apsigy
venti. Nukryžiuotojo Seselės 
iš Brocktono ves naująją mo-1

Abilene, Kansas. Nebuvo tur
tinga šeima. Turėjo namelį ir

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

kyklą, bet joms namai dar nė-1 Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
ra rasti. Namai, kurie yra ar-1 _ , .. . .
čiau bažnyčios ir mokvklos S«kma^eiu“« 1;0ū ~ 1=30 p. p bažnyčios ir mokyklos, Vedėiaa _ RALPH VALATKA
negalima įsigyti dėl jų paša 
kiškai augštos kainos, mat 
kiekvienas stengiasi proga pa
sinaudoti. Tuo tarpu seselės 
apsigyvens kitame vienuolyne.

Mokyklos pašventinimas nu
matomas pirmomis rugsėjo 
dienomis po Darbo dienos. 
Rugpjūčio mėn. bus atidarytas
vaikų darželis ir pirmas pra
dinės mokyklos skyrius. Tiki
mės, kad Dievas mūsų pastan
gas palaimins, o geri žmonės 
prie bendro darbo prisidės.

* S. J.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

/

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michiran

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 YVcst Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigas 
Namy telef. VI 1-7970 

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

Telef. TA 6-0686

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTOM - DIKIE ’
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1
VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WR. 4-616S 
GENERAL CONTIIAOTOR

Atiteka jvalrlua statybos, patalsy 
•tno ir pertaisymo darbus — stalinio- 
kystds cemento, mūrijimo, elektros, 
pliiuihlmro, dažymo ir dekoravimo 
Atskirt; kambarių bei butų Įrengimą? 
paatogSae Ir skiepuose.

daržą. Vaikai vasaros metu ga
nydavo karves, pardavinėdavo 
daržoves, miegodavo viename 
kambary. Tėvas prieš pietus vi
sada paskaitydavo keletą saki
nių iš Biblijos. Dabar senas Ei- 
senhovverių namas paskelbtas 
tautiniu Abilenes paminklu, “Ei 
scnhowerio muzėjumi”.

Dwight ir Milton sutartinai 
dirba nuo 1930 m., kada Ike 
buvo dar tik majoras prie ge
nerolo MacArthur. Jau tada 
Ike vykdavo su raštais pas bro-

lo dirbdavo. Kartą Miltonas iš- 
sitarė: “Aš padedu Ikiui, įkiš 
padeda man”. Edgar vieninte
lis, kuris išdrįso kritikuoti savo 
brolio valdžią.

Vienas Nevv Yorko laikraštis 
rašė, kad universitetas dar nė-1 
ra paskutinis Miltono karjeros 
tikslas: “Jis yra pasinešęs į 
augštesnę JAV sceną”. Milto
nas pradėjo karjerą reporteriu, 
rašydamas politines pastabas.

Prezidento EisenhovveVio li
gos ,nors dabar sakosi sveikas, 
sukrėtė viešąją amerikonų nuo-' 
monę, jog jis dar būtų užtekti
nai pajėgus vadovauti tautai. 
Jei ne ligos, rinkėjai pkriau- j 
šiai su didesniu entuziazmu bal
suotų už jį šiais metais, negu 
balsavo 1952 m. Bet štai rimta 
problema) Ar galima šiais sun
kiais laikais pavesti krašto li
kimą žmogui dažnai ir įimtai 
susergančiam ?

Yra tragiškas dalykas šiuo 
momentu, kuris galėtų rimtai 
atsiliepti į rinkimus. Juk supran 
tama, kad didelė rinkėjų dalis 
pasistatys sau klausimą: kas j 
bus, jei vėl rimtai susirgtų? Ar | 
turės užtektinai energijos taip 

j sunkioms pareigoms atlikti? ,

Demokratų partijai Eisenho4 
! werio liga duoda daug vilties 
' laimėti. Kaip ten bebūtų, viena 
yra tikra, kad rinkiminė kova 
bus kieta.

Šventosios nuodemklausis

Kunigas Samuel Fabro, Ve- 
nona vienuolijos narys, Mon
roe, Mich., miestely rugp. 12 d. 
laikys jubilėjines šv. mišias, 
švęsdamas 50 m. kunigystės 
sukaktį. Besidarbuojant Angli
joje jam teko būti seselių nuo
dėmklausiu; jis tuos dvasinius 
patarnavimus yra teikęs ir

lį Miltoną, kuris devyniais me- naujųjų laikų šventajai — mo
tais jaunesnis, ir prie vieno sta tinai Cabrini.

Pradėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS: 7~

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
te A tad. • vai. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. • ryto tki IA vai..
Kat vi r tad. t val. iki S vai. vak.

Į
!i JONAS GRADINSKAS

DETROIPo BIZMERIaT 

IR PROFESIJONALAI

alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY St INVEST' 
MENT COMPANY

atstovą

VLADĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos va 2-9796, 

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(IJETUVIV KRAUTUVĖ)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIX RAUDONIS, savininkai 

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai ryto iki 4:30 v. po pietų

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1908
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100 "į

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYdOB. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $IO,OGO.oe
IR

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS G LOAN ASSN.
6234 S. Westeni Avė. Chicago 36, IU.

CHANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, UI.

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU

ST. ANTHONY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS ft LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, Dl.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, bo finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI 

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $39-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ................ ...................................$69-00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $119-00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon, 
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik................ ...................................... • • $ 49-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ................J -| 00.00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus ............................... $249-00

Už $590.00 parduodami sėtai Karpen, Pullman,
Nautbome, pas mus $399-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI 
Už $30.00 parduodami >piink:linia.i matracai

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . . ..............$19-00
Už $50.00 Simmons. Columbia, liurton Dixic,

Sealey matracai, pas mus ......... ........................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus . $99-00
Už $200.<10 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai ...........................$"149-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5

daliu miegamieji, pas mus . .........\ $249-00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-..........................

džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai 9-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-..........................

gamieji, didesniein kambariam pas mus. 99-00 
" ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00,pardu<xla,mi 3 cūb. šaldytuvai par-...................
cclano vidumi, pas mus tik ...........................$"199-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, \Vestinghouse, Norge, Kelviną-..........................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ................J-g 00.00

Už $530.00 13.% cub. dviem durim šaldytu

vai, pas mus tiktai ...........  ............. ..................$415-°ū
Už $120.00 parduodami virimui ,pečiai, pas 

mus tiktai ....................  ................................................$85-00
Už $160.00 parduodanti parcelano virimui pe

čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. $129-00
Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su

su dviem kepimo pečiais .... .........................$169-00
šildymui Moore, Siegler gazo pečiai .................$99-00

v VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI
Už $69.00 5 daliu forniea virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik . . ......... ...........................$49.00
Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių 

spalvų, pas mus ................ .......................................$69-00
Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai, 

pas mus tik ............................................................$ -| -| 0.00
Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.

baldai, ąžuolo, riešuto ar rau<J. medžio, $119-00
Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie

šuto ar ąžuolo, pas mus tik............................. $200-00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus, pas mus............ ................$395-00
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI

Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mus tik

Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 
spintos, pas mus ....................................................

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 
pločio, dal;ar pas mus ...........................................

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas mus .......................................................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik ...............................................-..,
Linolcum 9\12, įvairių spalvų, tik .'.....................

TELEVIZIJOS APARATAI

Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Traveler, Westinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų...................
ąžuolo ar maliogany ............................................ $99-00

21 inčo parduodami už $300.00, pas mus (ik $129-®° 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai .-................................ .......................$229-00
Ka\ os staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po.. • ■ ■ ■ $9-50

Lietuvių Prekybos Ramuose visos prekės 
be sugadinimų ar brokų

FURNITURE UENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:36; kit. dienom 9-6; sek. 16-5.

$19.00

$29-00

$39-00
$19-00

$39-00

$89-00
--$6-00
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VI-jy Šiaurės Amerikos lietuvių sportinių 
žaidynių II-jo rato varžybos

Mieli detroitiečiai, š.m. rug
sėjo mėn. 1-2 d.d. Detroite ir 
Windsore įvyksta Vl-jų Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportinių žai
dynių II-jo rato varžybos. To
kio didelio mąsto sporto varžy
bas Detroite matysime pirmą 
kartą, nes žada dalyvauti net 
apie 300 JAV ir Kanados lietu
vių sportininkų ir tai daugiau
siai mūsų atžalynas. Jie rungty
niaus savo tarpe lengvojoj. at
letikoj, lauko tenise, plaukime 
ir futbole. Žaidynes praveda 
Detroito Lietuvių sporto klubas 
“Kovas". Organizacinio komi
teto pirm. yra P. Petrutis.

L.B. Detroito apylinkės val
dyba, suprasdama sporto reikš
mę lietuviškam jaunimui, ragi
na visus detroitiečius paremti 
šias mūsų jaunuolių organizuo
tas pastangas, gausiai atsilan
kant į visas varžybas, nes mū
sų jaunimas per sportą grūdi
na savo valią ir ryžtą, mokosi 
savo energiją sukaupti pergalei 
ar norui ką nors atsiekti. Jei 
šių dienų mūsų jaunimas pajus

šiltą lietuviškos visuomenės už
nugarį, tai vėliau visą savo su
kauptą energiją ir ryžtingą va
lią nukreips lietuvybės išlaiky
mui ir Lietuvos išlaisvinimui, ži 
noma, patys išlikdami tauriais 
lietuviais. Todėl dar kartą pra
šome — nepalikite jų vienų ir 
neatstumkite iš savo tarpo.

Visas organizacijas prašome 
paremti jų išsiuntinėtą prašymą 
savo auka, kadangi tokių varžy
bų pravedimui sudaro daug iš
laidų, nes vien taurių nugalėto
jams reikės apie 60.

Taip pat ateikime sporto klu
bui “Kovas” į pagalbą apnak- 
vydindami sportininkus. Nakvy
nių reikalais rūpinasi Antanas 
Zaikauskas, 7311 Lane, Detroit, 
Mich., tel. VI 1-6224.

Žaidynių informacijų centras 
yra Vlado Paužos “Neringos” 
knygyne, 1906 26th St., Detroit 
16, Mich., tel. TA 6-7134. Čia 
galima kreiptis ir nakvynių rei
kalu.

L.B. Detroito apylinkės 
valdyba

L. KARIUOMENĖS KŪRĖJAMS - 
SAVANORIAMS

Detroite gyveną gydytojai lie, nos nustatyto' tarifo. Tačiau tik-
tuviai dr. J. P. Surbis, 493 W. 
Grand Blvd., dr. M. Miškinienė 
393 W. Grand Blvd. ir dr. V. 
Majauskas 5703 W. Vernor, at
sižvelgdami į Lietuvos Kariuo
menės kūrėjų-savanorių nuo
pelnus Lietuvai, sutiko, Detroi
te ir Detroito miesto apylinkė

tai tuos k.-sav. ir jų šeimas, ku
rie turės prie savęs Lietuvių ka
riuomenės kūrėjų-savanorių są
jungos Detroito skyriaus valdy
bos išduotą liudijimą.

Liudijimo gavimo klausimu, 
k.-sav. ir jų šeimos, norintieji 
pasinaudoti šiąja nuolaida, te
sikreipia į k.-sav. J. Mitkų (8251 

Detroit 4,
se gyvenančius kūrėjus-sava- 
norius ir jų šeimas, turinčias k.-j Cloverlawn Avė., 
savanorių teises, gydyti )/> kai-1 Mich.).

settlement Center DP komisijo- 
l. je, Schweinfurte, Vokietijoje 

kalnus tų garantijų ir kada
1951 m. gruodžio mėn. 31 d. bu
vo casirašyta paskutinė viza,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Pirmoji lietuvė dantų gydytoja 
Miehigan valstybėje

„ Naujieji ateiviai, vieni sun- versiteto baigimo diplomo, kad 
kiau kiti lengviau, kuriasi savoj medicinos darbuotojai galėtų 
profesijose. Dantų gydytojai ne' bet kurioje valstybėje verstis
lankę šio^ šalies universitetų ne 
gali įsigyti praktikos teisių.

Dantų gydytoja Bronė Gruz- 
dienė-Sviderskaitė, baigusi 1941 
m. Lietuvos Universitetą, dir
busi apie ketverius metus Lie
tuvoje, ir tiek pat laiko Vokie
tijoje, Hanau tremtinių stovyk
loje,' atvykusi prieš 7 metus į 
šią šalį, nenustojo vilties gauti 
teisės dirbti savo profesijoje.

Dr. B. Gruzdienė

1953 m. rudenį įstojo į Iowa 
valstijos universitetą ir po sun 
kaus 3 metų darbo š.m. birže
lio mėn. įsigijo šįo universite
to baigimo diplomą su dantų 
chirurgijos daktarės laipsniu. 
(D.D.S. — Doctor of Dental 
Surgery).

Šioje šalyje neužtenka uni-

praktika. Dantų gydytojams 
praktikos teisėms įsigyti reika
linga išlaikyti tos valstijos, ku
rioje norima dirbti, dantų gy
dytojų profesinės sąjungos nu
statytus egzaminus. Teoretišką- 
ją egzaminų dalį galima laikyti 
prie Tautinės Dantų gydytojų 
sąjungos egzaminų komisijos 
(National Board of Dental Ex- 
aminers) arba prie atskiros vai 
stijos tokios pat komisijos. 
Praktiškąją tų . egzaminų dalį 
reikalinga išlaikyti priexkiekvie- 
nos valstijos universiteto, pro
fesinės dantų gydytojų sąjun
gos priežiūroje.

Dr. Bronė Gruzdienė iš kar
to labai gerai išlaikė Tautinės 
Dantų gydytojų profesinės są
jungos teoretiškąją egzaminų 
dalį ir taip pat Iowa ir Michi-

Lietuvių Susiartinimo 
Šventės Dalyviams

Susiartinimo švente Nekaltai Pra 
dėtosios Seserų Sodyboje atliko sa 
vo uždavinį: Butrauke ir suartino 
daugybę tautiečių. Mes turėjome 
progos susipažinti su pirmą kart 
atvykusiais, pasidžiaugti su paten
kintais stovyklautojų tėveliais, ir 
visų labiausiai, pasigrožėti mūsų 
geradarių nuoširdžiu atsidavimu. 
Visą didi jį šeimininkių darbą su 
dideliu uolumu ir sąmoningu 
linksmumu vykdė mūsų nuolatinės 
padėjėjos ir padėjėjai iš Worces- 
ter Šv. Kazimiera ir Aušros Var
tų parapijų, Waterbury ir Man- 
chester malonūs rėmėjai. Suorga- 
nizuodamos ekskursijas, Brook- 
lyn, Waterbury, New Britain, Wor 
cesterf So. Btston kolonijos labai 
praturtino šventę mielais svečiais. 
Ačiū ekskursijų organizatoriants. 
Taip pat ačiū Gildos C. Valdybai 
ir Sikyrių Valdyboms bei pavie
niams mūsų bičiuliams. Gerieji 
mūsų vienuolyno bičiuliai jau iš 
vakaro talkininkavo savo vyriška 
jėga. Ir nors lietus smarkiai lijo, 
talkininkai ramino mus, o mes tik
rinėm jiems, kad rytoj nelis. Ne
mažesni tikėjimą parodė ir svečiai 

jų privažiavo daugiau negu ka-

Vestuviu nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481
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VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SUORES, ĮND.

Tel. Miehigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alue ir vyuas 

Gera maudymuisi vieta 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

gan valstijų praktiškąją egza- da <nors yra buvę. Ne iš vieno te- 
1 ko patirti* kh.q savo pasitiKejim^

minų dalį. Miehigan valstijos U- 
niversiteto Odontologijos mo
kykla Ann Arbor yra viena iš 
pirmaujančių visoje Ameriko
je ir laftoai nedidelis dantų gy
dytojų skaičius, atvykusių iš 
kitų valstybių išlaiko vietinius 
egzaminus.

rėmė malda ir buvo dideliai susi 
rūpinę mūsų šventės pasisekimu. 
Dėkojame Viešpačiui už orą ir už
jus, mūsų mieli svečiai-------- mūsų
šventės pasisekime. Jums gi už

auka, kuri Jūsų intencijom bus pa-
Dr Br Gruzdienė vra isizi-l aukota rugpjūčio 22 dieni* ~ Ne‘ 

. ... .. I ° i kalčiausios Marijos Širdies Šven-
JUS1 teises verstis Praktika Io- tėje JQsų statytoje Marijos šven.
wa ir Miehigan valstybėse. No- tovėje. šiame dėkingume liekame 
rėdama įsikurti prie didesnio
lietuvių susibūrimo pasirinko 
Detroit miestą ir čia, 15807 W. 
Waren gatvėje, tel. LU 4-5121, 
netoli Greenfield, nuo š.m. rug* 
pjūčio mėn. 1 d. atidaro dantųvyks pirmoji šios apylinkės di

džiausia gegužinė — piknikas. J gydymo kabinetą. 
Ji įvyks š. m. rugsėjo mėn. 9 d.
Detroite, Liberty paike. . ,

Gegužinei vadovaus: šokiams
ir rateliams Leopoldas Heinki- 
;gas, dainavimui Pranas Zaran- 
ka, loterijai Lidija Mingėlienė, 
bufetui Jurgis Rekašius, šach
matams Mindaugas Gilvydis, 
komiškam sportui “Kovas”, 
vaikų darželiui Vladas Pauža, 
gegužinės pranešėju bus Alber 
tas Misiūnas. Akordeonais gros 
Vytautas Petrauskas ir Vytau
tas Marčiukaitis, gi šokiams 
gros puikus ukrainiečių orkes
tras.

Gegužinės pelnas numatomas

Pintu IR SAPOIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Iii IS TOLIAU

K. EIDUKONJS
tunu naują didelį gunKvežunį 

ir apdraudaa
2313 W. 91«t St. Chicago, ŪL 

Tel. PRescott 9-2781

pagal ankstyvesnįjį imigracijos
įstatymą Muenchene, tų garan- Į Paskir'_tj šeštadieninės ir Litua- 

tijų dar krūvos buvo. O dabar?
Ga/bė mūsų senajai ateivių 
kartai. P. P.

DIDŽIAUSIA GEGUŽINE
Lietuvių Bendruomenės Det

roito apylinkė ruošdama kultū-

BALFO 76 SKYRIAUS 
ŽINIOS

Šiomis dienomis vėl yra gau- 
'tas raštas iš Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo cent
ro kurio spaudoje skelbti neno
rėčiau (o kitaip pasielgti nega
liu), nes gėda yra mums nau
jiesiems ateiviams, kad nepajė
giame šitą nedidelį skaičių, pa
lyginus su pirmąja imigracija, 
savo tautiečių garantijomis ap
rūpinti.

Efalfo Centras tarp kitko ra-: rinius parengimus ar vakarus 
šo: “BALFo centras kreipiasi į visuomet sugebėdavo sutraukti 
jus ir visus Detroito lietuvius,1 mases tautiečių, šiais metais ji 
prašydamas pagalbos labai svar imasi suorganizuoti Michigano 
biame reikale. Pabėgėlių imigra- lietuvių sąskrydį, kurio metu į-
cijos įstatymas — Refugee Re- — ...... - ,----- -
lief Act of 1953 — baigiasi!
1956 m. gruodžio mėn. 31 d.
Darbo ir buto garantijas De
partamentui of State reikia į- 
duoti iki š. m. rugpjūčio mėn.
31 dienos. Kam iki tos dienos 
garantijos nebus įteiktos, tas ne 
galės atvykti į Ameriką.

Turime dąr nemažai šeimų ir 
pavienių asmenų, kpric garanti
jų dar neturi. Norėdami visus 
aprūpinti paskirstėme juos 
Amerikos lietuvių kolonijoms ir 
prašome neatsisakyti paskir
toms šeimoms ar pavieniams 
asmenims darbo ir buto garan
tijas sudaryti.

Iš Detroito lietuvių BALFas 
prašo dar 5 garantijų. Rašte 
minimų asmenų sąrašas yra 
pas M. Kačinskienę gyv. 2008 
Hubbard Avė, Detroit 9, telefo
nas — TA-50234. Ji( padeda už
pildyti darbo ir buto garantijų 
sudarymo blankus.

Tikrai būtų nemalonus sąži
nės priekaištas ir gėda šitam 
mūsų mūzų (panašiai yra išsi
reiškęs vienas korespondentas), 
inžinierių ir daktarų miestui, jei 
šitų 5 šeimų garantijomis ne
aprūpintume ir jas iš didžio var
go neištrauktume.

Pirmosios imigracijos metu 
šias eįjuteg rašančiam kurį lai
ką teko būti ir matyti IRO Re-

nistines mokyklos palaikymui 
knygyno įsteigimui, jaunimo or
ganizacijų parėmimui, konkur
sų skelbimui ir panašiems tiks
lams.

BRACIUUŲ DUKROS 
VESTUVES

Š. m. rugpjūčio mėn. 4 d. kun. I 
I. F. Boreišis palaimino mote- 
rystėn Bračiulių duk.elę Anitą

(Nutolta j 6 pufe.;

P.4&J. JOKIJBKA
r V, DK IMANTAI (S. LAIKRODŽIU. 

Pardavlnuu ir T&isfnuu 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

MO VI N G
A. BJSNIULIS atlieka įvairiu.' 
perkraustymua ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

GERIAUSIOS
net 8 S ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROKAI, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.96 ir aukščiau.
4-jl šimtinė baigiama siuntinčti

užsisakantiems. Pranešę adresų dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

J. L. GIEDRAITIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiii 
TfeleL REpublic 7-68o3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių samų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovai

4919 So. Paulina St 
P Rospect 6-7960 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt

maldas, nuoširdumą mūsų reika- 1632 Broad St., Harford 6, Conn., 
lams, gerą nuotaiką ir gausų da-l kuria “Draugui” žinomas, kaip 
lyvavimą, tariame neužmirštamą sąžiningas asmuo.
ačiū! Mūsų ačiū lydės Šv. Mišių

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

Jūsų Kristuje,

Nek. Pr. švč. M. Marijos 
Seserys

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbiau 
kaina yra pi'einama visiems.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfttlNVŪIA
Geriausios gBISs (181 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų panuoilmų.

2443 WEST «3RD STREET
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Visi Pittsburgho lietuviai 
\ KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLILiGJAMA 
Kiekviena srkniacJi-n* nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. n.
Ifl STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

SKIP’S 
Liųuor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

AUGUST - RUGP. MAN. 9, 10 ir II DIENOM

SELF 
S E R V I C E

TERROS KNYGYNE JAU GAUTA
St. Raštikio “Kovose dėl Lietuvos”, atsiminimai .... $7.00
Dr. V. Sruogienės “Lietuvos istorija”.......................... 12.00
A. Valucko “Nemuno sūnūs”, romanas, dtt-tomai, abu 7.00
Jurgis Savickis “Žemė dega”, atsiminimai ...................  4.50
P. Galaunė “Lietuvių liaudies menas” ............................ 8.50
A. Mironas “Naujas veidas”, novelės ............................ 2.50
J. Simonaitytė “Pavasarių audroj”, romanas................. 2.50
Lietuvos žemėlapis, LE leidinys ............................................. 3.50
ir visos kitos lietuviškės knygos tiek Terros, tiek ir kitų 
leidyklų leidiniai.

Ten pat gintaro papuošalai, kristalas, medžio drežiniai, 
tautodailės audiniai, keramika, patefonams plokštelės, odos 
dirbiniai, vokiškieji radijo aparatai ir fonografai ir d. kt. 
Kainos žemos, pasirinkimas didelis.

ADRESAS:

TERRA, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

Popiežius. Pijus XII dovanojo 
SV. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naltei. į

Apie Teresės Neumanaltės gy
/enimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
int rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoį knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug i
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitėk pergyvenimais. Gražus J | 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
"ormato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

‘DRAUGAS’’.

2334 S. Oakley Avė- 
Chicago 8, III.

RADIJO STOTIES BRADDOCKE 
Visais reikalais krelpkltfis ftluo ari re 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio Statlon WLOA. Braddock. Pa
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s
Air

Conditioners •FURNiTURE •CARPETING*APPLIANCES-TELEVISIOM 
1800 02 W. 47^ IA 3 7771.2.34

FEDERflL
5AVING5

MARTELL THREE STAR COGNAC ^th $4.98

MOUQUIN, 10 years Old
IMPORTED BBANDY

' t Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
<S.P. Fifth.. $4.89

RON QUERIDA, 8 years Old
IMPORTED RUM Fifth $2.89

LANGS 8 years Old IMPORTED
SCOTCH VVHISKEY Fif«i $4.59

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $-|.39

KIJAFA MINE Fifth $-|.69

VVELL KNOVVN 8 years Old 100 Proof
BONDED VVHISKEY Fifth $3,69

COFFEE LIQUEUR z Fifth $3.79

BLATZ BEER, Case of 24 cans Case $3.50

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Cbicagoje 1905 metais.

• Nuo 1965 metų ši bendrovė pergy veno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
gtojimo.

*

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

Oiartered & Supervlaed 
by the IT. S. (kni rnni.nt

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKA8, Praa.

Ghartered ir Snparvised by tha United Statei Oovammaat

Ištaigia VALANDOS: Kasdien nno 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandoa 
ryto iki 8 vai. vakaro. SeJtadieDiaia nno 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais viaai neatidaroma



L

MetfftASttS MaMaS, etaCkGČ, fLLTNOfS Ketvirtadienis, ru^pj. 9. 1958

f

DETROITO ŽINIOS
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

SUSIARTINIMO ŠVENTE
Š.m. rugsėjo mėn. 1-3 d.d. 

Windsore įvyks IV-ji Kanados 
Lietuvių diena — JAV ir Ka
nados lietuvių susiartinimo šven 
tė. Šventę ruošia Kanados L.B. 
Windsoro apylinkės valdyba.

Rugsėjo mėn. 1 d. Wind»oro 
burmistras M. J. Patrick pa
skelbė LIETUVIŲ DIENA 
WINDSORE. Tą dieną 11 vai. 
ryto Willistead Art Galeriė pa
talpose, kampas Richmond ir 
Kildare g-vių, atidaroma dide
lė dailės paroda, kurioje daly
vauja 20 lietuvių menininkų net 
iš 4 kontinentų. 6 vai. įvyks 
balius-šokiai didelėje kariuome
nės salėj (Windsor Armouries), 
London St. prie Oullette Ave.

Rugsėjo 2 d. 10:15 vai. bus 
iškilmingos pamaldos katali
kams St. Claire bažnyčioje, kam 
pas Tocumsch Rd. ir Victoria 
Ave. Pamaldas laikys ir angliš
kai pamokslą pasakys Londo
no vysk. John Chr. Cody D. 
Lietuviškai pamokslą pasakys 
vysk. V. Brizgys. Tuoj po pa
maldų bus uždedamas vainikas 
prie karių paminklo, Giles ir 
Oullette g-vių sankryžoje.

Pamaldos evangelikams bus 
12:15 vai. 'Holy Trinity bažny
čioje, Giles ir Parent g-vių 
kampas.

6:30 vai. vak. įvyks iškilmin
gas aktas ir koncertas. Akto me 
tu kalbės Kanados federalinės 
valdžios atstovas, sveikatos ir 
gerbūvio ministeris Paul Mar
tin. Koncerto programą išpil
dys Toronto lietuvių choras

BRAČIUUŲ DUKROS 
VESTUVES 

Atkelta iš 5 psl.

Fay Bruce su Jeroneme J. Cis- 
lo. Iškilmingų pamaldų metu 
solo giedojo Agata Joy. Išpildė 
“Ave Maria” ir “Mother at your 
Feet kneeling”. Jaunosios 3 bro
liai yra tarnavę policijos tarny
boje ir vienas iš jų yra pasie
kęs kapitono laipsnio. Jaunasis 
yra baigęs inžinerijos studijas 
ir dirba savo specialybėje.

Į vestuvių puotą be gausių 
vietinių svečių buvo daug iš to
limų vietų: kun. P. Antoskie- 
wicz, OFM, iš Cedar Lake, Ind., 
P. Kupstas iš Washington, D. 
C., Zielskas iš Waterbury, Ct.,' 
B. Bružas iš Allian, Mont., F. 
Piterson su šeima iš Syracuse, 
N. Y.

ĮVAIRIOS žinios
— Mykolas Vaišnys, sulaukęs 

80 m. mirė š. m. rugpjūčio mėn.
2 d. Palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Jis su broliu Vincu 
buvo žinomi, kaip seni ūkininkai 
Romulus, Mich. Savo dėdės lai
dotuvėmis rūpinosi Cyril ir Al
girdas Grybai.

— Antony Stark, Master tool 
ir die savininkas, nupirkęs už 
100 dolerių biletą Šv. Anselmo 
parapijai paremti, nelauktai lai
mėjo 1956 m. Cadillac automo- 

.bUį.
— Antanas ir Kotryna Sto

kus, Cres tool įmonės savininkai 
buvo nuvykę į Los Angeles, Ca
lif. aplankyti to krašto gražią
sias vietas.

— Stasys Stapulionis ir Juo
zas Krasauskas — Cress šią sa
vaitę išvyko į Torontą aplan
kyti gimineš ir pažįstamus. Su
stos pas Norušius. Juozas yra 
buvęs ilgametis Toronto gyven
tojas ir Šv. Jono parapijos dide
lis rėmėjas.

— Albertas Mateika nuo š. m. 
rugpjūčio mėn. pradžios pradėjo 
vargoninkauti Šv. Antano para
pijoje. Parapiečiai jau turėjo 
progos girdėti jo gražų balsą.

— “Alka” Detroito lietuvių 
dramos sambūris ateinančiam 
sezonui ruošiasi pastatyti naują 
veikalą John B. Priestley “At
vyksta inspektorius”. Veikalas,
3 veiksmų pjesė, verstas iš ang
lų kalbos.

— Petro Vaičiūno “Sudrums

“Varpas”, sol. Verikaitis, Cle- 
velando jaunimo ansamblis 
“Grandinėlė”, Detroito ir To
ronto tautinių šokių grupės.

Rugsėjo mėn. 3 d. vai. vak. 
Kroatų salėje, 2520 Seminole 
St., bus šokiai.

Taigi mūsų kaimynai wind- 
soriečiai pateikė puikią ir di
delę programą, tačiau mes ge
rai žinome, kaip maža yra jų 
kolonija, todėl L.B. Detroito a- 
pylinkės valdyba ragina visus 
detroitiečius gausiai į šią JAV 
ir Kanados lietuvių susiartini
mo Šventę atsilankyti. Parem
kime mes savo kaimynus, nes 
visos jų viltys daugiausiai į mus 
nukreiptos.

L.B. Detroito apylinkės val
dyba ateina jiems į talką, pasi- 
imdama ant savo pečių spaudos 
propagandą bei nakvynių parū- 
pinimą “Varpo” choristams ir 
Clevelando “Grandinėlės” na
riams. Detroitiečiai, galį priim
ti nors vieną asmenį nakvynei, 
teskambina į Vlado Paužos “Ne 
ringos” knygyną, 1906 25th St., 
Detroit 16, Mich., tel. TA 6-71- 
34, kur bus asmenų reikalingų 
nakvynės sąrašas, arba į Anta
ną Musteikį, 476 W. Savanah, 
tel. TO 9-3090.

Visos informacijos JAV ir 
Kanados lietuvių susiartinimo 
Šventės reikalu gaunamos “Ne
ringos” knygyne augščiau nu
rodytu adresu.

L.B. Detroito apylinkės 
valdyba

toji Ramybė” 4 v. drama bus 
pakartota dar vieną ir paskuti
nį kartą Detroite, šio- sezono 
metu.

— Dr. O. Vaitas atidarė sa
vo kabinetą Medical Centre, 
10149 Michigan Ave., Dearbor- 
ne. Ligonius priiminės pirmadie
niais, trečiadieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais. Jo telefo
nas LU 4-1171, arba namų 
VI 3-0375.

Stasys G-kas

ALRK F-jos susirinkimas 
Penktadienį rugpjūčio mėn.

10 d. 7 vai. Šv. Antano moky
klos patalpose yra šaukiamas 
ALRKF-jos 4-to skyriaus na
rių susirinkimas. Bus tariamasi 
Bostone įvykstančio jubilėjinio 
kongresu reikalu ir taip pat pra 
nešimas apie vasarvietės planų 
vykdymą. Visų katalikiškų or
ganizacijų bei draugijų atstovai 
prašomi dalyvauti šiame susirin 
kime dalyvauti.

CHICAGOJE
Moksleiviams Ateitininkams 

vykstantiems į vasaros 
stovyklą, Crown Point, Ind.

Idėjos Broliai ir Sesės, be a- 
bejo jūs visi su nekantrumu lau
kiate dienos, kurią prasidės va
saros stovykla. Centro Valdy
ba bei stovyklos štabas jau vis
ką paruošė jūsų taipogi laukia.

Čia noriu patiekti jums pas
kutines informacijas dėl važia
vimo į stovyklą.

Vykstantiems autobusu
Jūsų patogumui autobusas su 

stos trijose vietose. Kuri iš že- 
! miau nurodytų vietų jums ar
čiau, į tą ir prašau atvykti.

Išvykstame šeštadienį, rug- 
pjiflčio 11 d. Sustojimo vietos: 
9 vai. 40 min. ryto — 15 St ir 
49 Court, Cicero, 10 vai. ryto— 
44 St. ir California Ave., 10 vai. 
20 min. ryto — 67 St. ir Cali
fomia (Maria High School kie
me).

Už kelionę reikia užsimokėti 
prieš išvažiuojant, o už stovyk
lą nuvykus į vietą.
Vykstantiems savo priemonėm

Iš Chicago važiuoti 1-ju keliu 
(Halsted gatvės tęsinys) iki 30- 
jo kelio. Privažiavus 30-jį kelią

sukti į kairę ir važiuoti 30-ju ke 
liu iki 41-jo. Tada pasukti į de
šinę ir važiuoti iki 8-jo kelio. 
Privažiavus 8-jį kelią, sukti į 
kairę ir važiuoti 8-ju keliu apie 
dvi mylias, kol pamatysite deši
nėj kelio pusėj rodykle “SALE- 
SIAN FATHFR&”.

AL Šatas MAS Chicagos 
apygardos pirmininkas

Pradžiugino akląjį
Kaimynai verslininkai ir 

draugai akląjį Robert Boyko 
išsiuntė iš Chicagos į Roches- 
ter, Mich., kur jisai išėjo trum
pus aklųjų kursus ir išmoko 
kaip naudotis treniruotu šuni
mi. Minėtieji geradariai jafti 
nupirko ir šunį. Aklasis teturi 
18 m. amžiaus, apako dėl kata
raktos. Dabar jaučiasi laimin
gas, sulaukęs tokios pagalbos, 
ir su savo šuneliu nesiskiria.

Pagimdė užhipnotizuota
Ramona Graham, 32 m. am

žiaus, gyvenanti 338 N. Lock- 
wood, Chicagoje, cezarinės ope
racijos keliu West Suborban 
ligoninėje pagimdė dukrelę, vi
siškai be užmarinimo, be skaus
mų, be kokių nors nemalonu
mų ar atminties sutrikimų. Ji 
sakosi, kad ji jaučiasi gerai, 
kaip Danguje: “Aš jaučiausi, 
lyg Dievas būtų mano ligos 
kambaryje. Jokio fizinio skaus
mo nebuvo.”

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 stoties — Banga 1199 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

«:46 lkl 9:90 vai. ryte 
flESTAD. 8:90 lkl 9:90 ryto 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAD. 8:30—9:90 v. r. U stotie.

WOPA — 1490 kU.
Thlcago 99, JL HEmlock 4-9418

7181 Bo. ROCKWELL ST.

ips on 
raffic 
Safety

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccrctary of'.State

Lašt week we devoted this space 
to giving a few a i m pie tips on ho^r 
to get more pleasure out of driving. 
This week we have a few more 
suggestions on the šame subject. 
The secret to deriving more pleas
ure from driving is, of course, get- 
tlng to the de3irčd destination with 
the least amount of worry and 
troublo.

One way to minimize trouble is 
to be prepared for a turn. Some 
motoristą day d rea m their way up 
to an intersection in the center of 
thq road and then suddenly remem- 
ber they have to make a riglit turn 
Just as bad is the motorist who 
hugs the rlght hand lane and then, 
at the lašt mornent, remeinbers he 
wants to make a left hand turn. 
Trouble awaits these motoristą.

, i -si ♦ i '
< ________

fe
A lot of worry can be ezeluded 

from the mind of a motorist K he 
wlll take the proper precautions be- 
fore passing another vehlcle. The 
driver ahould make aure there is 
plcnty of space ahead of hia ve- 
hicle before he begina to pasą. A 
motorist ahould NEVER attempt to 
pana another vehlcle on a hlll or 
eurve.

■ More pieaaure can be had while 
driving at night lf the motorist 
keepa to the rlght, avoida looklng 
Into approaching headlights and 
watches hia side of the road.

A oopy of the completely new 
“Rules of the Road" booklet will 
be aent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEM- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
8eld._ Illinois

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI PONOOBAFAI • VOKIŠKI RADUSI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARRI.'ODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC. 
3240 S*. Halsted St. CAIumet S-7252

| PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas VYTAUTAS NARU- 

1 ŠEVICIUS, sūnus Andriaus, gyve
nęs Kaune. Jieško brolis Juozas 
Naruševičius, Baranausko g-vė 
Nr. 4, Alytus, IJtbuania.

Petras ir Antanas Papolskiai,
Antano sūnūs, gyvenę Amerikoje; 
Jonas Papolskis, Antano sūnus, gy 
venęs Argentinoje. x'

Juos pačius ar žinančius apie 
juos pranešti: Elena Papolskienė, 
Salduvės g. 7, Šiauliai, Lithuania.

Silvestras ir Stasys Lhilcinevi- 
čiai, Juozo sūnūs, kilę iš Lietuves, 
Vilkaviškio apskr., Kaupiškių vals- 
čaius, Kurpikų kaimo, į JAV at
vykę prieš didįjį karą.

Feliksas CemOrka, Juozo sūnus, 
kilęs iš Vilkaviškio apskr., Kybar
tų miest., Į JAV išvykęs apie 1918 
metus.

Pranešti: Agota Rubinavičienė - 
Liukinevičiūtė, Juozo duktė, Balti
jos g. 2, Kybartai, Liethuania.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIKIIIIllllllIllllllllii

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa IA stotie* 

WBMS, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietų*: liet muzika, 
dainos, lr Magdutfis Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis | Steponą Minką. 
Baltic Plorlsts, GSlių lr Dovaną Krau
tuvą, 602 E. Broadway, So. Boston 
27. Maža Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama laik. „Draugas".

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
•DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ave. 

Chicago 8, IU.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro lr 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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Duoną lr (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava. 

TeL Olifftide 4-6370
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 11- 
slunfila i visus artimuosius 

miestus.

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R ŽĖRIMAS
4546 S. Wood 8t. 

lUlnola, tol.
St., Chicago *,
Vi 1-ŽOT2

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVE. LA 3-S384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Puikus pirkinys! Marąuette Parke 
G kamb. milr. bungulovv. 3 kamb. 
butas rflsyj, $18 pajamų j savaitę. 
Aut. karsto vandens-alyvos Šildymas. 
Dvigubas garažas. $18,500. A. Rėk
laitis.

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
milr. 4 kamb. namas Marąuette Par
ke. Tik $10,000! Nepraleiskite Šio 
pulkaus pirkinio! A. Linas.

Si,000 met. pajamųl Mūr. 2 angš- 
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios lr virtuvės. Sklypas 60 pėdų, 
Bargenas geram pirkėjui. įmokėti 
$8,000. K. Volodkeviėius.

Naujas mūrinis 1 % augšto namas 
Marąuette Parke. Pirmam augSte 3 
miegamieji, antram — du. Abi vo
nios išklotos plytelėmis. Turtingai ir 
gražiai Įrengta. $25,000. J. šaulys.

Naujoje apylinkėje nrtoli 105-tos 
ir S. Kedzie 6 kamb. mūr., 2 auto 
garažas, aut. šildymas gazu. $18,500. 
A. Sirutis.

Jaukus 5 kamb. mūr. bungalow 
su dvigubu garažu Marąuette Parke. 
$14,600. K. Juknis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St

' WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A - K U R Š I U S

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. lr INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
1 3133 So. Halsted SL

PE DAonbe 6-I7M
Padeda plrkltl - parduoti aamua 
aklus, bizniu*. Parūpina paskola* 
draudimu* lr daro vertimu*. Tvarkė 
Imigracijos dokumentu*. Oflaa* atda
ra* kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE:
Medinis. 2 po 4 k. Centr. šild. Aly

va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viską. $12,000.........................

Mūrinis 2 po 5 k. Apšild. Garažas. 
Kaina $26.000.

Kampinis mūrinis su krautuve: 2 
po 4 k. ir garažas. $240 pajamų J 
mėn. Kaina $21,500.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, kampinis, 12 apartmentų. 

Švarūs ir geri butai. Centr. šildymas. 
Garažas. Kaina $78.000.

Gnge Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 ir 4 kamb. Centr. šild. 
aiyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto- 
ke.ris. Mūr. garažas. $22,500. .

2-Jų augštų mūrinis. 2 po 4 k. ir 
2, po 2 k. Centr. šild. — stokeris. 
$200 pajamų, plius butas. Kaina 
$17,000.

VEMTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave., LA 3-3881 
Treėlud. uždaryta

Parduodamas 50x125 pėdų skly
pas — 2105 W. 67th Place. Kai
na $4,000. Kreiptis į sav. Telef. 
SPring 4-5927.

MAROCinTE PARKE — 711# 8. 
WiLslitenaw Ave. 4 ir 2 kamb. butui. 
Gazu apšildoma. Tuojau galima už

imti. Skambinti savininkui tik prieš 
10 vai. ryto, LAfsyette 3-264J.

Parduodamas namas — 3, 4 ir 5
kamb. butai. Gražioj rezidencinėje 
apylinkėje. Didelis kiemas. !f24,500. 
Dėl informacijų rašyti — DRAU
GAS, Box 5976, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, III.__________

Ciceroje, PAltKHOLME, išnuo
mojamas iš 6 kambarių butas. Tele
fonas: OLympic 2-9589.

AUTOMOBILE!* — TRUOKH 
Antomoblllal — Sunkvežimiai

V IRTO RO K O«IOO8 
Uetuvlška gazolino atotl* Ir auto 

talayma*
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTF.RN AVE. PR 8-9533

Jei turite parduoti ar linuomo 

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640.

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k. 

ir 2 po 4 k. Dideli kamb. Gražus 
namas. Kaina $48,000.

Mūrinis, 5 butai — 3 po 2 k. 
ir 2 po 3 k. Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGE PARKE
Mūrinis l*/į augšto — 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 į- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.

Mūrinis, 4 butai ir taverna.
Mūrinis, 4 butai ir taverna su 

sale.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
natarnavimui: Vladas Šimaitis,
Viktoras Šimaitis, Povilas 2um- 
bakis, Justas Strimaitis, Jonas 
Sakas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insuranc*

2737 West 43 St.
CLifslde 4-2390

“RANCH” namas ant akro 
žemės, daug medžių. 5</f> kamb. 
ir 3 kamb. virš garažo. Tinka 
2 šeimom.

8500 W. 87th Street 
OAKLAWN, ILLINOIS

NEW BUFFALO, MICHIGAN
65 mylios n<io Chicagos (apie 9 

mylios iki Beverly Shores). 9 ak
rai žemės prie upės kranto. 2-ji 
modemiški namai: 10 kamb. ir 4 
kamb. Automatiškai alyva apšild. 
Įvairių vaisių jaunų medžių sodas. 
Peščiiam galima nueiti į Lake mi
chigan* Galima pirkti su baldais 
arba be baldų. Dėl ligos turi būti 
parduotas šį mėnesį. Parduos už' 
geriausią pasiūlymą.

Kaip važiuoti: 3 mylios už New 
Buffalo, sukite į dešinę ant U.S. j 
12 kelio prie J’s Cafe; 2-ras na
mas dešinėje pusėje. Niek Dudiak

Tel. Lakeside, Midi. 4134

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreipti* —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurano* 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS * 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, Hl.,

PRospeckt 8-3792 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedUJa*
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langus lr 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll

AMTANAS LUKAS IR SŪRUS 
2717-19 Wes« 7lst Street

BUILDING CONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
iiiiiimiiimimiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiimiiiii

Slalome
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas)
1600 S. 48TH CT.. CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4230

įfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmu
LIETUVIŲ STATYBOS 

BE2IDROVB

MORAS
Dnilders, Gen. Contractor*
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

S Kreiptis šiuo adresu;

ŪIONIS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
SS 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= Tel. l’Koapect 8-2018 
= 6800 SO. CAMPBELL AVE, =

Chicago 29. IHInoia 
^lllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllin

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnuhe 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Oliymple 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

HELP WANTED — VYRAS

DRAFTSMEN
Experienced

Either

DESIGNERS
0r

DETAILERS
We have several openings in our 

expanding organization 
If you are looking for:

Creative Challenges 

A Mew Opportunity
Variety of Assignments 

Steady Employment 
Many Company Benefits

Write giving complete resunie — 
all replies lield confidential

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.

1331 CHARDON ROAD 
Euclid, Ohio

REIKALINGI 3 VYRAI
“B O D Y & -FENDER 
COMBIN A T I O N”

DARBUI. Patyrę.
Galimybė uždirbti iki $200 j sav.

50-50 sąlygom.
TAylor 9-0848,

2021 W. Chicago Ave.

REIKALINGI
HYDRtOMATIC MEN, A-l MECHA- 
NIC. Dirbti prie Gen. Motors Pon- 
tiac. Susipažinę su Strato Flyte. Aug- 
ščiausias atlyginimas ir priedai. Mo
derniški Įrengimai darbui.

GROSSINGER MOTOR SALES, 
2058 W.* IJivvrenče,

Tel. 1,0 1-7883.

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

wbo is fami'liar with all territories. 
Ilours 6 A. M. to 3 P. M. Salary 
open.

Tel. CRawfoid 7-7500

VACANCIES FOR 
ExDcrienced and Inexoerie(need 
MĖN to wonk in FOUNHRY.

Age 20 to 40. Apply Personnel 
Department

LINK-BELT CO.,
'300 VV. Pershing Road

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
eonditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

PROGOS — OPPORTUNITIES

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

Maisto krautuvė. Prekės, įrengi
mai, viskas — $1,800. Prie gero 
kampo. 2000 W. 23rd St. Virginia 
7-6878.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. AFDRAUDŲ AGEN rftRA
Visų rūšių apdraudoi. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bė* patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
8108 S. Ashland Ave., Chicago 38, 111

ŠILDYMAS ,
A. Stančiauakas inatoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

P L U M B I M G
Llcensed, bonded plumbers 

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

Tel. REpnblIc 7-0844
WAlbrook 5-3451
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SVETIMIEJI GARSINA LIETUVOS BYLĄ
Brazilijos min. Barroso linki mūsų Tėvynei laisvės

Šveicarų tautinėje šventovė
je suruoštos religinės apeigos 
ir pamaldos už kenčiančią Lie
tuvą bei ištremtuosius į Sibirą 
propagandiniu atžvilgiu pada
rė, kaip teigia patys šveicarai, 
didesnį įspūdį, negu būtų pa
daręs koks viešas susirinkimas. 
Iškilmių atžymėjimas spaudo-

gališkai nupasakojo Lietuvos 
išgyvenimus bolševikinėj oku
pacijoj. Lietuvos atstovas 
Brazilijai Dr. K. Meieris nu
švietė Lietuvos padėtį tarptau
tine plotme, kun. Carlos Bor- 
romen, , vokietis, ir kun. Jose 
Skulski, ukrainietis, taip pat 
pareiškė nuoširdžių užuojautos

je, televizijoje ir per radiją ne- žodžių kenčiančiai lietuvių tau- 
maža prisidėjo prie lietuvių tai. Per patį minėjimą Rio de
vardo ir pačios Lietuvos bylos 
išgarsinimo. Taip pat gerą ko
mentarą davė Dr. Gauch, o jo 
žodžius palydėjo lietuviškoji 
muzika. Transliacijos vėliau 
dar buvo pakartotos. Šveicarų 
spaudoje ta proga buvo išryš
kinti lietuvių ekskursijos vado
vo kun. A. Bungos, Šveicarų 
— Lietuvių Pagalbos komiteto 
pirmininko B. Thomo iš Zueri- 
cho nuopelnai prisidedant prie 
minimųjų iškilmių suorganiza
vimo, vysk. V. Padolskio ir vo
kiečių benediktinų abato Vita- 
lio Maierio pasakytieji įspū
dingi žodžiai, o ypač prof. Ere
to paskaita, kuria jis kvietė 
laisvuosius europiečius, lietu
vius ir kitas pavergtąsias tau
tas į bendrą kovą su komuniz
mu. Katalikų telegramų agen
tūra Kipa paskelbė apie iškil
mes pranešimą, kuriuo pasi
naudojo 16 laikraščių. “Ost- 
sehweiz” įsidėjo gražų repor
tažą apie Lietuvą ir lietuvius,

Janeire pagrindinę kalbą pa
sakė Parsival Barroso, darbo, 
prekybos ir pramonės ministe
ris, kuris pusvalandį trukusio
je kalboje nušvietė Pabaltijo 
valstybių pasiektąją laisvės 
metais pažangą ir dabartinį jų 
skaudų likimą. Ministeris, ne
seniai grįžęs iš Ženevos, kur 
atstovavo Brazilijai tarptauti
nėj darbo konferencijoj, taip 
pat papasakojo apie savo vizi
tą šv. Tėvui, kuriam priminė 
pabaltiečių gyvą susirūpinimą 
savo pavergtomis

vas Juozapas Sweeney. Jis 
taipgi buvo ištremtas, >o raup
suotųjų kolonija uždaryta.

Tėvas Sweency, kiek atgavęs 
jėgas, neseniai išvyko dirbti į 
Korėją, į Anyango raupsuotų
jų koloniją. Apie šį jb naują 
užsimojimą sužinojęs jo buvęs 
bendradarbis dr. Bagalawis, 
nuvyko jam į talką ir dabar] 
vėl abudu drauge dirba misio
nierišką darbą.

87,000 tremtinių
Vakarų Vokietijoje dar yra 

87,000 tremtinių, ne vokiečių 
tautybės, laikomų jiems spe
cialiai paskirtose stovyklose ir 
kitose vietose. Šalia to dar yra 

i apie 60,000 kitataučių tremti-
Pau Ziffren (centre) Californijos Demokrato narys, siunčia Ha gyvenančių privačiai V.

rriet 13 m. ir Tommy Kirk, 14 m., į Chicagoj vykstančią demokratų Voįietij0je
konvenciją. Abu pasirodys televizijoj. (INS) Į

JAUNIAUSI REPORTERIAI

tarė šiltą užuojautos žodį ken
čiančiai lietuvių tautai, šv. Ce
cilijos salėje per minėjimą po 
Lietuvos atstovo Dr. F. Me-

A. t A.

Bronei Gineitytei-Statkevičienei mirus,
jos vyrui IGNUI, .jos broliui KAZIMIERUI GI
NEIČIUI su žmona reiškiame gilią užuojautą ir drau
ge liūdime dėl mūsų giminaitės mirties.

Kun. Juozas, Anielė, dr. Ona ir (Pr. Vladas 
bei Jonas, su jy šeimomis, Prunskiai.

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEf mirus, 
jos vyrui Steponui, sūnui Leonui, dukterims 
Halinai Moliejienei ir Irenai Karalienei bei 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Sfafanija ir Kazys Vilūnai 
ir Marija Sirutytė

Redaktoriai per radiją
Keturi . “America” žurnalo 

redaktoriai rugpjūčio mėn. sek
madieniais. per NBC radijo tin
klą 1 vai. 30 min. p. p. (Chi
cagos laiku) laikys paskaitas

Su sužieduotine pas 
raupsuotuosius

Dr. Artemio Bagalawis, bai
gęs medicinos studijas Philipi-
nų Sv. Tomo universitete, pa- sp°”5os""krsusfmals".

MOVINC MOVIMO

ierio kalbos žuvusieji už Lie- 
tėvynėmis. ' tuvos laisvę ir ištremtieji pa-

Pasirodė, šv. Tėvas labai gerai gerbti atsistojimu. Ugningąį siryžo atsiduoti raupsuotųjų 
pažįsta padėtį pavergtuose Pa- žodį tarė poetė Rachel Portela-, gydymui. Jisai paklausė savo 
baltijo kraštuose ir pareiškė Audenis, skatindama aukotis' sužadėtinės, ar ji sutiktų drau- 
nuoširdžią padėką brazilams Lietuvos reikalams, nušviesti Se su juo vykti pas raupsuo- 

jai daromas skriaudas ir gar
bingais darbais kelti lietuvio

uz jų rūpinimąsi 
vilkti bolševikinę 
tautomis. Min. Parsivaf Bar
roso, didžiausios politinės par
tijos Brazilijoje narys, savo
kalboj ne kartą pabrėžė kalbąs 
kaip valstybės ministeris ir 
senatorius, drauge pareikšda-

turinčiomis
priespaudą

tuosius. Sužadėtinė sutiko. Jie
du susituokė koplyčioje, už

vardą. Po kan. Z. Ignatavi- raupsuotųjų kolonijos, Kinijo- 
čiaus ir P. Babicko kalbų, taip Komunistams užėmus Kini-

papuoštą lietuviškojo kryžiaus mas tvirtą įsitikinimą, jog Pa-
nuotrauka ir pavadintą “Susi
tikimas su persekiojamąja 
Lietuvos Bažnyčia”, šiltai apie 
Lietuvą ir jos kančias bei iš
kilmes atsiliepė “Werkvolk”, 
paskui “Obvvaldner Volks- 
freund”, “Vaterland”, “Argau- 
ier Volksblatt”, “Luganer 
Neuste Nachrichten”, “Der 
Unterwaldner” ir ltiti, Šveica
rų telegramų agentūra atžymė 
jo Lietuvių Bendruomenės 
Zueriche suruoštą minėjimą, 
Berno “Der Bund” rašė apie 
deportacijas iš Pabaltijo, lietu
vių veiklą minėjo “Basler 
Nachrichten” ir kt.

baltijo tautos vėl grįš į laisvų
jų tautų šeimą. Be jo, dar kal
bėjo Tarptautinės Juristų Ko
misijos narys adv. Jose Nabu- 
co, Estijos konsulas K. Ast, 
Latvijos min. Olinš ir Lietuvos 
— min. F. Meieris. Sostinės ir 
provincijos laikraščiuose pasi
rodė visa eilė straipsnių apie 
Pabaltijo valstybių tragediją ir 
minėjimo aprašymų.

Liet. katalikų bendruomenė 
ir Dainavos sąjunga tautos ge-

pat U. Gaulienės ir Želvio de
klamacijų minėjimas buvo 
baigtas tautos himnu. Kan. Z. 
Ignatavičiaus - iniciatyva su 
bažnytinės vyresnybės leidimu 
buvo atspausdintas tikintie
siems spec. leidinėlis (20.000), 
kuriame duota taip pat trum
pa informacija apie lietuvių 
tautą, dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir deportacijas į Sibirą.

ją, dr. Bagalawis persikėlė į 
savo tėvynę — Philipinus. Jis1 
buvo dirbęs raupsuotųjų kolo-1 
nijoje, vadinamoje Dangaus 
Vartų. Čia taipgi dirbo ir Ma- 1 
ryknoll vienuolyno kunigas tė-

• * IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI 0I0RU TRORAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A1 

H&ų METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽ.ININ6AS PATARMYIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmolc 5-9209

PROGOS PASITAIKO ne kas
dieną: dabar oro vėsintuvai at
piginti net ligi 35% ,— pas Gra- 
dinską, J. G. Teląyision Co., 

Ispanų “Juventud” Nr. 658] 2512 W. 47th Str. FR 6-1998.
paskelbė straipsnį apie Pabal- ]__________________________________
tijo kraštus, pavaizduodamas 
jų išgyventą dramą. Birželio į- 
vykius gražiai atžymėjo ir is
panų radiofonas. Pabaltiečių 
žiaurus likimas Sibire ir pa
vergtose tėvynėse buvo nuš-dulo dienos minėjimą pradėjo

pamaldomis šv. Genovaitės viestas taip pat kitose į Rytų 
bažnyčioje. Ten pamaldas at- Europą siunčiamose translia- 

Baltų likimas Sibire ir oku-j laikęs mons. Arruda Camara cijose. (E),
puotoje Tėvynėje buvo gra- i ===========================================
žiai paminėtas taip pat tolimo-'
joje Zelandijoje. Iš visų trijų 
tautybių sudarytas Pabaltiečių, 
klubas pasiuntė Jungt. Tautų 
generaliniam sekretoriui tele
gramą, kuria reikalaujama at
statyti Pabaltijo kraštuose ne
priklausomybę. “Freednm for 
the Baltic States!” — laiškas 
klubo buvo pasiųstas Nauj.
Zelandijos ministeriui pirmi
ninkui. Drauge atspausdinta 
tūkstančiu egzempliorių ir jo 
atsakymas. Su laišku dvi bro
šiūros: “Kas yra kolonijos?” ir 
“Už pastovią taiką” buvo iš
siuntinėtos N. Zelandijos vy
riausybės nariams, bibliote
koms, įtakingiems veikėjams, 
laikraščių redakcijoms ir ži- 
nomesniems asmenims. Pabal
tiečių klubo laiško turinys bu
vo išspausdintas 5 Nr. Zelan
dijos dienraščių skiltyse, bū
tent: “The New Zeeland He
rald”, “The Otago Daily Ti
mes”, “The Evening Star”,!
“The Timaru Herald”, “The 
Wangani Chronicle”. Pora iš jų 
pasižymi ypač didele įtaka.
Laiškuose išsamiai nušviesta 
Sovietų politika Pabaltijo kraš 
tuose ir jų imperialistiniai tiks
lai. Į pabaltiečių suruoštą 
Aucklande minėjimą atsilankė 
ne tik patys pabalticčiai, bet 
taip pat lenkų, čekų ir vengrų 
atstovai, be to, zelandiečiai. N.
Zelandijos Pabaltiečių klubo 
dabartinį vykdomąjį komitetą 
sudaro: pirmininkas Dr. J.
Tork (estas), vicepirmininkas 
G. Procuta (lietuvis) ir sekre-s 
torius A. Brunners (latvis).
Klubas daugiausia pasireiškia 
antikomunistine veikla.

Brazilijoje minint birželio į- 
vykius, Lietuvos kančioms at
žymėti buvo skirta 30 min.
programa per galingą radijo ą--------------------- .. . . ■ - ....

", Perskaitę dienr. “Draugą”, duokite jį kitiems.
valandėlės iniciatorius, portu- , - ■ ............... =

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame j Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitumo 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimas.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ............../ $18.06
10 svari, cukraus 
10 sv. K. tauki,

No. 8 $13.34
20 s v. cukraus

No. 9 $23.00
20 sv. k. taukų Y .
No. m $1 4.49
1 n sv. ryžių
10 SV. cukraus

No. lt ■ •••••• $33.55
1<> sv. kavos
10 sv. cukraus

No. 13 ............ $39.56
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado
No. 22 777__  $29.61
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
2000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
450 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI
Jau išėjo iš spaudo?' Kan. Al. 

Sabaliausko paruošta maldaknygė

VIEŠPATIES ANGELAS
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda, ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis kai- | 
bomis išleistom maldaknygėms.

Nors maldaknygė tuvi 288 pusla
pius, bet yra spausdinta taip gera- I 
me popieriuje, kad gali tilpti lieme
nės kišenėje. I

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošti atsižvelgiant į naujaus, litur
ginį sąjūdį ir mišių giedomosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos buvo 
įdėtos drauge lietuviškai ir lotyniš
kai. Didžiosioms šventėms ir laido
tuvėms įdėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasjte daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbų, lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:

Odos Iuk auksuoti kraštai .. $1.50 
(klos imitacija auks. kraštai . . $2.50 
Odos imitacija raudoni kraštai $2.00 

Išleido Edvardas Vilutis, 
3808 Alder Street,

EAST CHICAGO, IND.

A. A-
FRANK DARGELAS

Gyv. l.os Angeles, -California. 
Anksčiau gyvenęs Chicagoje,

Marąuette Parke.

Mirė rugp. 6 d., 1956, 7 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apsk., Švėkšnos parap., 
ltubekių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Martha (llselytė), 4 
švogeriai; Kazimieras latakas 
su šeima, gyvenus Wisconsine, 
Petras Ūselis su šeima, Kazi
mieras Ūselis su šeima ir Do
mininkas Valelis su šeima, kiti 
mininės, draugai ir pažįstami.

KūnAs bus pašarvotas penk- 
tad. 1 vai. popiet Petkaus kop
lyčioje, 6812 S. Western Avė.

Laidotu*^*įvyks pii/nad., 
rugp. 13 d., Iš koplyčios 873 ff v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
minčs.

Žmona ir kiti gi-

Daidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GKovehill 
6-2345.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 261h Sf., Chicago 23, III.

No. 31 ............... $30.75
60 gr. Streptomycino 
100 cc Penicillino 
500 tab. serpacil

No. 3 2 ............. $34.70
60 gr. streptomycino
1000 tab. P.A.S. (0.50)
Nd. 33 ............... $33.10
120 gr. Streptomycino
Jei prie šių siuntinių 
norėtumėt pridėti vi
taminų ar kitų vais
tų, apskaičiuokite jų 
kainų, iš katalogų..

Tel. CR 7-2126

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui, sūnui Leonui, dukterims 
Halinai MoKejienei ir Irenai Karalienei bei 
jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia
Gabrielė, Edmundas, Raimundas ir Liudas KORZONAI 

Gabrielė, Edmundas, Raimundas ir 
Liudas KORZONAI

AUTOMOBILIŲ TAISYMA$ IR GASOLINO STOTU
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taiaomi motorai, stabdžiai, 
tranamisijoa ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 
1934 West 59th Streat Tel. GRovehill 6-9136

H CESAS, p.tyrt. uato

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westen Avo. Air Condltloned koplyfls 
BEpobUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vMo

Ttoasa k«rle gyvena kitose miesto dalyse:
koplyčių arčias Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

3MNE 3K
NUO UŽSISEN UJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų. atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGIIDO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
ižlų nudegimų. Ji talpg< pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SI8. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
žadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 

1 stabdo džiovinimų odos ir perplyfilmų 
iarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
•Ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty

klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Lo
,'ulo Ointment yra 
parduodamu po 75 
et. $1.25, ir $8 50.
Pirkite valstlnėseChl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, W1sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi- 
cblgan arba rašyki-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hi fi fonografus

• Itckordaviino mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdinimai

• Dulkiasiurbliai 
• Kavos virduliai

• Iraidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

ihDflinfl.

OTCLEVISIOn .. _ „
(sales - senvice) n«y ord*r ‘

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patams- Mes turime koplyčias
I vlmaa dieną ir nak- viaof e Chicagos lr
I tį, Reikale šaukite Roselando dalyse lr
. mus. uojau patarnaujame

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET TeL SEeley 3-5711.

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Ri ve reide, IU. Tel. OLympie 2-5245 ,

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

Sav. Inž. A. SKMftMAS 
3321 S. Halsted — ( Ulffsldc 4-54MI5

LEGITLO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago M, DL

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138-1139 i

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. MMh AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympie 2-1003

ZIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI •
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. fttitii STREET BEpubUe 7-1213|
2314 « X3rd PLACE VIrgtato 7-0071,

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

Perskaitę dienr. “Draugą", duokite jį kitiems.
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IŠ ARTI IR TOLI

ketvirtadienis, rugpj. 9. 1956

/ mus
X Marija Stulginskienė yra

turtingiausia iš lietuvių Spring
fielde. Jos turtas siekia apie 
milioną dolerių. Ši Perlojos 
dzūkė, atvykusi prieš 50 m., bu
vo paprasta darbininkė beraš
tė. Susitaupius kiek pinigų, nu
pirko šalia miesto didelį skly
pą ir pradėjo statyti namus. 
Šiandien jos sklype išaugo ma
žas miestelis su moderniais 
“Motei” namais. Marija Stul- 
ginskienė savo turtą valdo su 
savo vaikais, kurie priklauso 
lietuvių parapijai. M. Stulgins- 
kienė yra daug padėjusi trem
tiniams ir dabar yra atvykusi 
viena moteris iš Vokietijos su 
vaikais, jos atkviesta.

J. A. VALSTYBĖSE
Dr. VI. Juodeika, Port- 

lando un-to prof., dabar sker
sai ir išilgai raižo Vak. Euro
pą. Jis vadovauja amer. moky
tojų ir studentų ekskursijai, 
kuri šiuo metu vieši Italijoje, 
Romoje, kur turėjo progos ma
tyti ir šv. Tėvą.

Ameriką žada pasiekti rug
pjūčio 15 d., o Chicagą — rug
pjūčio 22 d.

— T. B. Mikalauskas, OFM, 
Darbininko redaktorius, nuo 
rugpjūčio 5 d. išvyko į Kana
dą poilsiui.

— M. Stropus atvyko iš 
Australijos į JAV. San Fran
cisco uoste jį sutiko kun. dr. 
Pr. Manelis. M. Stropus Lietu
voje buvo urėdas. Jo šeima jau 
yra paaugusi, todėl bus nesun
ku įsikurti naujose aplinkybė
se.

X Jonas Gradinskas, pasižy- * Vladas Vaitkus sėk
mėjęs televizijos ir radijo spe
cialistas, turįs Brighton Park 
kolonijoje didžiulę krautuvę, už 
sumanų televizijos, rūdijo, oro

mingai išlaikė Ohio valstybėje 
egzaminus, įgydamas teisę

Dymšienė, kuri dirbdama Rock 
fordo fabrike iš kuklaus uždar
bio leido sūnų į mokslą.

— Antanas Valiuškis, Vokie
tijoj baigęs mokslus, veterina
rijos gydytojas, laimėjo antrą 
vietą skaitytojų laiškų konkur
se, parašęs į Dės Moines Regis- 
ter laikraštį laišką. Premiją pa 
skyrė Facts Forum News žur
nalas išeinantis Dalias, Texas, 
kuris skiria premijas autoriams 
parašiusiems įdomiausią laišką 
laikraščiui. Dr. Antanas laiške 
paminėjo Lietuvą ir jos nepri
klausomybės sukaktį. Pastebi
ma, kad dr. Valiuškis “Drau
gui” užprenumeravo premiją 
skyrusį žurnalą.

PRANCŪZIJOJE
— Kaunietis Jankauskas, ka

ro metu dirbęs gestape Vokie
tijoje, o paskiau grįžęs į Sovie
tus ir ten tapęs Maskvos juris
dikcijos šventiku Vladimir Alek 
sandrovič Jankovskij, šiuo me
tu “veikiąs” Paryžiuje. Kaį kas

A
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PO BRANGIŲ PIETŲ

—i
Kandidatas į prezidentus ir ChieagOB miesto majoras Dnlev šypsosi 
suvalgę įlietus, kurie kainuoja asmeniu... po 250 dol. Pinigai bus 
naudojami Stevensono fondui. ^INS)

verstis odontologijos praktika, mano, kad jis pasiųstas į vaka- 
Tokius pat egzaminus dr. V. rus Um tikrais tikslais

tė vyskupas Vincentas Padols- — Pranas Žiemelis mirė lie

vėsintuvų ir kitų modernių Vaitkus yra išlaikęs Michigan

elektros gaminių demonstravi
mus, į kuriuos susirinkdavo 
daug žmonių, didžiųjų firmų 
ibuvo atžymėtas garbės pažy
mėjimais.

X Baravykai ir lašinaičiai,
dešros su saldžiais ir rūgščiais 
bastučiais, rūgštus ir saldus 
pienas, kava su šviežia grieti
ne, pamidorai, ridikėliai, kuge
liai ir kt. bus gaunama Drau
go Statybos rengiamoj geguži
nėj, kuri įvyks rugpjūčio 12 d. 
Clarendon Hills, III., marijonų 
seminarijos sode.

X Detroito ir Clevelando 
alumnai dalyvaus Chicagos 
akademinio alumnų klubo 2-jų 
dienų iškyloje Jonyno ūkyje 
Beverly Shores, Ind., ateinantį 
šešt. ir sekmadienį, rugpjūčio 
J.1—12 d. Visi alumnai su sve

ir Massachusetts valstybėse. j
Šiuo metu dr. V. Vaitkus 

praktikuoja VVoreester, Mass., 
kur turi įsigijęs pasitikėjimą 
tiek lietuvių, tiek amerikiečių 
tarpe. Ypač lietuvių kolonija 
pageidauja pastovaus dr. V. 
Vaitkaus įsikūrimo VVorcestę- 
ryje.

— Vincas Keršys, naujas 
ateivis, gyv. Rockforde, per sa
vo atostogas pasistatė medi
nius namus.

— Romualdas Dymša baigė 
Purdue univer. industrijos eko
nomijos skyrių, įgydamas ba
kalauro laipsnį. Studijų .metu 
išlaikymą davė našlė motina

DID. BRITANIJOJ
— “Universe” apie vyskupą 

Matulionį ir vysk. Paltaroką. 
“The Universe”, anglų katalikų 
savaitraštis, liepos 13 d. nr. pir 
mame puslapyje paskelbė pra
nešimą apie vysk. T. Matulionį, 
kad jis grįžta namo.

Toliau tame pranešime rašo
ma, jog tris kartus komunis
tų suimtas Kaišedorių vysk. T. 
Matulionis sugrąžintas į gimtą
jį kraštą dėl pablogėjusios svei
katos. 83 metų vyskupas esąs 
rimtoje pervargimo padėtyje.

Kaip minėtas laikraštis pažy
mi, pirmą kartą jis buvo komu
nistų suimtas prieš įšventinus 
vyskupu —1923 m., kada jis 
buvo nuteistas 3 metais kalėji
mo. Paleistas, jis persikėlė į

kis. Drauge su moksleiviais ir 
studentais audiencijoje dalyva
vo Vokietijos lietuvių Vasario 
16-osios gimnazijos direktorius 
dr. Vladas Literskis, kapelio-

pos 21 d. po ilgos ir sunkios li
gos. Paliko žmoną Salomėją 
Rudytę Žiemelienę, dukrą Ma
riją Luciją ir keletą artimesnių 
giminių. Palaidotas sekmadie-

nas kun. dr. Jonas Petraitis ir nį, liepos 22 d. z Rosario La Pie 
mokytojas Vincas Natkevičius, dada kapuose, šermenyse ir

ARGENTINOJE

api
/esi

CHICAGOS ŽINIOS

X Vladas Daras-Daraškevi- 
čius, kuris vienoje didžiulėje 
amerikiečių spaustuvėje dir
ba atsakomingą spąustuvininko- Leningradą, kur 1928 m. buvo 

norintieji dalyvauti“ išky- darbą- iš kurias slapta konsekruotas vyskupu,
loję, prašomi registruotis ligi Praleld° rytinėse valstijose.

rugp. 10 d. pas Danutę Dir- 
vianskytę telef. LA 3-8601.

X Lietuviu Demokratų Klu
bas, Devintasis Skyrius, per K. 
D. Rubiną atsiuntė $20 Drau
go Naujų Mašinų Fondui. Mie
lam Rubinui ir visiems to Klu
bo nariams reiškiame širdin
giausią padėką už prisidėjimą 
prie mūsų darbų spartesnio 
įvykdymo.

X Kun. Kazimieras Toliušis, 
buv. Springfielde Juozapo var-

X Dr. Edvardas C. Thomas,
žymus Marąuette Park koloni
joje gyvenąs dantų gydytojas,

1929 m. buvo antrą kartą su
imtas ir nuteistas sunkiųjų dar 
bų kalėjimo. 1933 m. buvo pa
leistas kartu su devyniais kuni

savo naujame, moderniame ka-|&ais, paleidus Lietuvos vyriau- 
binete įsigijo daug naujų me-'sybės suimtus sovietų agentus.

1943 m. buvo paskirtas Kai
šedorių vyskupu.

X Dantų gyd. Elena Repšie- 1946 m. gruo<jįi0 mėn. p0 to,

diciniškų prietaisų.

nė, kurios kabinetas yra 1601 
So. Garfield Blvd., Chicago 36, 
III., išvyko atostogų. Po atosto
gų pacientus priiminės rugpjū
čio mėn. 20 dieną.

X Silver Suarez, Springfieldo

kai Sovietų Sąjunga užėmė Lie 
tuvą, jis buvo trečią kartą su
imtas įr deportuotas į Sibirą. 
Apie jį buvo mažai kas žinoma 
ir galvota, kad, jis miręs.

Kitoje to laikraščio vietoje
do senelių prieglaudos kapelio-i policijos vadas, moka puikiai rašoma apie vysk. K. Paltaro- 
nu yra paskirtas į Auburn, III., kalbėti lietuviškai. Jis nėra lie-i ką, skelbiant Vyskupas Ru- 
angliškon parapijon klebonu. J tuviškos kilmės, bet gyvenda- sijoje — kaip pacientas”. Toje 
Jis visą laiką talkininkaudavo mas tarp lietuvių išmoko mūsų " J
kun. Yunkeriui lietuviškoj pa 
rapijoj.

kalbą.

X Genutė Buračaitė skaitys 
X Dr. Danutė Vallūnienė,' savo poezijas literatūros vaka- 

žymi anestezijos specialistė, pa- re, kuris įvyks stud. ateitinin- 
kviesta dirbti South Town ligo- gų stovyklos metu rugpjūčio 
ninėje. Sąžiningu ir geru darbu 27 d. tarp Philadelphijos, Bal- 
ji nepaprastai gerai užsireko- timorės ir Washingtono miestų.

X Joana ir Juozas Grybaus
kai, gyv. Cicero, išvyksta trims 
savaitėms atostogų.

X Agota Kavaliauskienė,
gyvenanti Cicero, III., »sun
kiai susirgo.

mendavo ir visi žymieji chirur
gai operacijų metu jai paveda 
anestezijos darbą.

X Ona ir Jonas Gedvainiai,
J. Kiškųpienė, Ona Tamulinas,
Julia Poškaitė, Ona Misienė,
M. Grigaliūnaitė, P. Zakaras,
Cicero gyventojos, sutiko talki
ninkauti Draugo Statybos Fon
do rengiamoj gegužinėj.

X Inž. Juozas Vrbelis su 
žmona Felicija (iš Melrose 
Park) buvo išvykę atostogų į 
šiaurinę Michigan valstybę ir 
grįždami namo aplankė drau
gus.

X Dipl. ekon. Juozas Jurevi
čius, kuris viename didžiuliame 
chemijos fabrike yra skyriaus 
vedėju, išvyko su draugais ato
stogų į Colorado valstiją.

X Walter VVilliam, Jr., 4005 r • kal^s ,43‘či°8
. . ’ u. aycių Organizacijos konferencv

S. Arteslan ave., gimtadienio jos metu, įvykstančios rugpjūčio 
proga tėvai iškėlė gražias vai-1 men- 23—26 d. d. Chicagoje. Sena- 
t^a I torius tars žodį per banketą Sber-

_ ____ . __ I tnttn viešbutyje,

ŠEN. PAUL DOUGLAS

žinutėje skelbiama, kad 81 me
tų Panevėžio vysk. Paltarokas, 
kuris jau ilgesnį laiką negala
vęs arterijų skleroze, gydymosi 
tikslais išvykęs į Rusiją

Paskutiniu laiku gauta žinia, 
kad vysk. K. Paltarokas grįžęs 
į Lietuvą.

ITALIJOJE
— Lietuvių ateitininkų gru

pė, po ideologinių kursų atvy
kusi į Romą, šiomis dienomis 
lanko amžinojo miesto švento
ves ir istorinius paminklus. Vi
si bendrai meldėsi prie ateiti- 
ninkijos sąjūdžio įkvėpėjo Šv. 
Popiežiaus Pijaus X karsto, šv. 
mišias aukojo vyskupas Vin
centas Padolskis, jų metu pa
sakytame pamoksle raginda
mas lietuviškąjį tremties jauni
mą bręsti tikrai/katalikiškomis 
asmenybėmis ir uoliai rengtis 
priešo naikinamos tėvynės at
naujinimui Kristuje. Visi atei
tininkai šv. mišių metu priėmė 
Šv. Komuniją už Lietuvos iš
laisvinimą ir už idėjos brolius, 
gyvenančius tėvynėje ar Sibiro 
tremtyje. Vėliau šią grupę 
bendrojoj audiencijoj priėmė 
popiežius Pijus XII Castelgan- 
dolfo viloj. Apie 40 ateitininkų 
grupę šventajam Tėvui priata-

— P. Pivariūnui, J. Buožui,
J. Baliukui, O. R. Šeškienei ir 
J. Rindžiui Argentinos sveika
tos ministerija įteikė medalius 
už pavyzdingumą darbe.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje mini 42 m. sukak
tį. Ta proga liepos 21 d. Kudir
kos vardo salėje buvo pagerb
tas V. Kudirka, kurio didžiulį 
paveikslą nupiešė ir SLA dova
nojo R. Kuprevičius, pianisto 
A. Kuprevičiaus tėvas.

I
— Kun. J. Margis, MIC, kun.

V. Šimanskis, MIC, ir kun. A. 
Kleiva, MIC, iš Buenos Aires 
išvyko aštuonių dienų rekolek
cijoms ir į Marijonų Vienuoli
jos konstitucijos įsakytą penk- 
metinį atsinaujinimą dviejų 
mėnesių dvasinio gyvenimo ir 
teologinių studijų pagilinimą.
Prie jų prisidės ir jiems vado
vaus kun. J. Duoba, MIC. Auš
ros Vartų parapijoje juos pa
vaduos iš Rosario atvykę šios 
bažnyčios statytojas kun. J. J. 
Jakaitis, MIC, ir kun. V. Palu
binskas, MIC.

— Lietuvių Bendruomenės 
naująją centro valdybą sudaro: 
pirm. Ignas Padvalskis, I-sis 
vicepirm. kun. Antanas Kleiva,
II-sis vicepirm. inž. Liudas Sta
šaitis, sekretorius Henrikas 
Bagdonas, iždininkas Vladas 
Cibavičius, nariai: kap. Vikto
ras Diminskis, pasiėmęs ryšių 
su kitomis tautybėmis palaiky
mo pareigą ir Jonas Vedegys ginti.
vadovaująs kultūrinio darbo 
veikimo bare. Naujos valdybos 
sąstatas bus pasiųstas viso pa
saulio L. Bendruomenėms.

— Dr. Basanavičiaus Lietu
vių Centras liepos 18 d. turėjo 
Avellanedoje gražų vakarą.
Svečių buvo pilna Lietuvių sa
lė. Suvaidinta linksma vieno 
veiksmo A. Čechovo komedija 
“Meška”, kurią atliko E Ryse
lienė, St. Džiugas ir H. Karo
sas. Režisavo E. Ryselienė, o 
sufleriavo A. Antanaitis.

— Diakonui Juozui Stasiule
vičiui Buenos Aires lietuvių ko
lonija suaukojo 1365 pezus kie- 
likui, kuriuo atnašaus pirmas 
šv. mišias gruodžio mėnesį.

— Jonas Jankauskas, Jonas 
Miežinskas ir Juozas Mazlavec
kas Buenos Aires atidarė durų 
ir langų darymo fabriką. Fab
riką pavadino “Vilnius”.

— Kun. K. Černiauskas, MIC,
ir kun. J. Duoba, MIC, švenčia cuelos Lietuvių K. Centras, ne- 
10 m. kunigystės sukaktį. seniai pradėjęs savo veiklą.

laidotuvėse dalyvavo labai 
daug tautiečių. Religines apei
gas atliko kun. Jonas Duoba, 
MIC.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje savo nuosavose 
patalpose Buenos Aires atšven
tė metinę šventę. Salė buvo pil
na žmonių. Šventė turėjo dvi 
dalis. Pirmoje dalyje tarus 
sveikinimo žodį dr-jos pirm. VI. 
Šimoliūnui ir veteranui p. Sta- 
lioraičiui buvo atidengti dr. 
Vinco Kudirkos ir gen. San 
Martin paveikslai, sugiedota 
Argentinos ir Lietuvos himnai 
ir sekė eilė sveikinimų. Sveiki
no iš Berisso “Mindaugo” ir 
“Nemuno” draugijų atstovai, 
Lietuvių Centro pirmininkas A. 
Mičiūdas, Radio valandėlės 
“Lietuvos Aidai” atstovas Ka
rolis Misiūnas, spaudos atsto
vai: “Laiko” red. kun. A. Klei
va ir “Argentinos Lietuvių Bal
so” red. K. Noriais bei kiti Su
sivienijimo Lietuvių Argentino
je dr-jos svečiai. Visi pasidžiau
gė gražia veikla, nuosava sale, 
kurią pastatė dr-jos nariai sa
vo jėgomis. Ahtroj daly Susi
vienijimo Scenos Meno Mėgėjų 
grupė suvaidino linksmą kome
diją — “Uošvė į namus, tylos 
nebebus”. Vaidino: Leopoldas 
Stankevičius, Irena Veličkaitė, 
Irena Andriuškaitė, Zuzana 
Stukaitė, Stasys Majauskas. 
Sufleravo Jonė Navikaitė. Sce
ną pąruošė Vladas Sikeris. Re
žisavo Irena Andriuškaitė. Po 
programos visi organizacijų ir 
spaudos atstovai būvo pavai-

— Jasiukevičius mirė San 
Lorenze, Rosario.
» — Vincenta Jarienė iš Rosa 
rio mirė sulaukusį 49 m. Velio
nė paliko liūdintį vyrą Stasį.

VENECUELOJE
— Venecuelos lietuvių tarpe 

pasigehdama žymesnės koordi
nuotos veiklos. Jei pirmaisiais 
metais ten buvo sugebėta 
įsteigti vargo mokyklos, su
ruošti didelio masto kultūriniai 
minėjimai, paaukojamos stam
bios sumos literatūros premi
jai, Vokietijoje vargstantiems, 
Vasario 16 d. gimnazijai, tai 
Šiandien visai kitas vaizdas. 
Dabar visoj Venecueloj veikia 
tik viena šeštadieninė mokyk
la, įsteigta neseniai Maracay 
mieste, jau porą metų nerenka
mos aukos Tautos Fondui ir 

'Balfui. Neturima iki šiol jokių 
nedarbo, ligos, mirties ar tau
pymo fondų. Svarbiųjų tauti
nių dirvonų plėšti išeina Vene-

Pasibaigė Chicagos italų 
festivalis

Praeitą sekmadienį pasibaigė 
dvi savaites užtrukęs Chicagos 
italų festivalis-bazaras Mel
rose Park. Festivalio tikslas 
yra sutelkti lėšų itališkam mies
teliui įkurti. Festivalis pasibai
gė turtinga meniška programa 
su solistais, oktetu, orkestru, 
šokėjais ir kita. Pristatydamas 
paskutinį kartą programos da
lyvius tėvas Luis Donanzan 
nuoširdžiai dėkojo tiems šim
tams savanorių darbininkų, ku
rie kas vakaras talkindami 
prisidėjo prie šio festivalio* 
mugės pasisekimo. Pažymėtina, 
kad mugėje-festivalyje nebuvo 
pardavinėjama svaigalų. Pasku
tinį vakarą buvo susirinkę apie 
keturis tūkstančius dalyvių, 
kurių tarpe daug jaunimo. Fes
tivalį organizavo visos Chica
gos italų parapijos.

Ties ekspresinį kelią 
pietuose

Cook Apskrities taryba pa
skyrė $30,000,000, kad būtų nu
tiestas ekspresinis kelias nuo 
79 gatvės iki Calumet ekspre
sinio kelio (107 gatvė ir Stony 
Island). Iš kitos pusės — nu
matyta nuo Lake Shore drv. 
iki 79 gatvės taipgi išvesti eks
presinį kelią. Taigi susidarys 
ilga ekspresinio kelio juosta 
per visą Chicagos miestą. Dar 
reikės Illinois ir Chicagos va
dovybės pritarimo tam keliui, 
taigi jo tiesimas prasidės kiek 
vėliau.

Gatvėj miręs turėjo 
$250,000

James Fitzgibbons, 67 m. 
amžiaus, nevedęs vyras, stai
giai miręs dėl širdies smūgio j 
Chicagoje ant šaligatvio, kai jį 
ištiko širdies smūgis, atrastas ' 
seife beturįs šėrų už ketvirtį 
miliono dolerių. Chicagoje gy
venantis jo brolis ir sesuo pa-1 
sakoja, kad jie visiškai nežino
ję apie jo turinius turtus. Anks
čiau jis prekiavo Šerais ir bo- 
nais.

Polijo liga nesiliauna
Iki trečiadienio Chicagoje 

nuo šių metų pradžios polijo li
ga jau buvo susirgę 609 asme
nys. Paskutinės paros metu 
nuo polijo mirė trys žmonės: 
19 m. jaunuolis, gyvenęs 5300 

Aberdeen (tame bloke), 
dviejų metų berniukas, gyvenęs 
bloke 1000 S. May ir 29 m. vy
ras, gyvenęs bloke 9100 South 
Wentworth.

Stambi suma universitetui
JAV Sveikatos, švietimo ir 

Gerbūvio departamentas pa
skyrė $39,974 Lojolos universi
tetui Chicagoje, kad galėtų 
praplėsti paruošimą asmenų, 
pasiryžusių darbuotis globo
jant sergančius protinėmis li
gomis.

Karnavalas vidurmiesty
Šį ketvirtadienį, penktadienį 

ir šeštadienį State gatvėje tarp 
Wacker drv. ir Congress str. 
grieš orkestrai, skrajos balio
nai protarpiais praeiviams bus 
dalinamos nemokamos dovanos, 
siekiant atkreipti daugiau dė
mesio į tas 75 krautuves, esan
čias State gatvėje, Chicagos 
miesto centre.

Kiti perėmę Southmoor 
banką

Chicagos Southmoor banką, 
kuriame buvo išmainomi suk
čiautojo Hodge čekiai, dabar 
perėmė vadovauti kita indėli
ninkų grupė, nieko bendro 
su ankstybesniais nusikaltimais 
neturinti. Tuo tarpu prisieku
sieji teisėjai tiria įtartinų pa
reigūnų John Smith ir John 
Sullivan ryšius su tuo banku 
ir su Hodge skandalu.

Sudegina 720 tonų šiukšlių 
per parą

Meras Daley labai patenkin
tas nauju incineratoriumi 
(šiukšlių ir atmatų deginimo 
krosnimi), kur per parą sude
ginama 720 tonų šiukšlių. Tas 
incineratorius yra ties Medill ir 
Ashland gatvėmis, kainavo 
$2,507,000. Jame veikia ketu
rios krosnys 180 tonų talpos. 
Tai didžiausias incineratorius 
pasaulyje. Dabar planuojama 
pastatyti naują incineratorių 
ties 103 gatve ir Doty.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Kiekvieną ketvirtadienį muzika ir 
dainos skamba Budriko radijo pro 
gramoje iš stoties WHFC, 1450 k. 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro. Tad pasi
klausykite ir šį vakarą. Girdėsi
te gražių dainų, kurias sudainuos 
tenoras Antanas Dagilis. Taipgi 
radijo’ orkestras išpildys daug gra 
žiu muzikos kūrinių. Prie to bus 
pranešta apie mįslių kontesto eiga. 
Šias programas duoda Juozo Bud
riko namų baldų, televizijos ir auk 
sinių daiktų krautuvė Chicagoje, 
3241 So. Halsted St.

Pranešėjas

— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
2 skyrius šaukia susirinkimą rug
pjūčio 31 d. tuojau po pamaldų 
apie 8 vai. šv. Jurgio parapijos sa 
Įėję. Bus pranešama apie buvu
sią gegužinę. Laukiama naujų na
rių.

— Alumnų ir studentų žiniai. 
Chicagos Akademinio Alumnų 
Klubo narių ir svečių iškyla į Jo
nyno ūkį Beverly Shores, Ind. j- 
įvyks ateinantį šeštadienį-sekma- 
dienį (VHI.11-12 d.)

Visi norintieji dalyvauti iškylo
je prašomi registrui tis telefonu 
LA 3-8601.

Neturintieji susisiekimo priemo
nių ir turintieji mašinose laisvų 
vietų prašomi susirinkti šeštadienį 
9 vai. ryte prie Hollywood Inn sve 
tainės, 4300 So. Western Ave. Lie
tui lyjant išvyka neįvyks.

Valdyba

— Viengungių klubo susirinki
mas įvyks P. Gobio svetainėje, 
1500 S. 49th Ave., Cicero, III. šį 
penktadienį 8 vai. vakaro.

IT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

UZBAIGTUVIŲ
PIKNIKĄ

Sekmadienį, rugpiučio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Hills, Illinois
šį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels 

į juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1056 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražug TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
mos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paspirkite tą sekmadienį atsilankymui į TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.
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