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(ANADOS IR JAV LIETUVIU DIENA VVINDSORE
Sovietų Sąjungoje skurdas

lydi darbininko žingsnius
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Maskvoje išleistasis bolševikinės statistikos leidinys „Sovietų 
Sąjungos liaudies ūkis“, nors jis toli gražu nesilaiko statistikos! 
leidiniams privalomų normų, tačiau kaikurie kalbamo leidinio duo-| 
menys visdėlto duoda progos įžvelgti į sovietinio gyvenimo tik-i 
rovę.

Šiuo atveju turima tikslo pa
žvelgti į sovietinio gyvenimo ly
gį, vadovaujantis „Sovietų Są
jungos liaudies ūkio“ pateiktais 
duomenimis. 202 šio leidinio ru
siškosios laidos puslapyje pateik 
ta lentelė apie įvairių prekių 
apyvartą sovietinėse respubliko
se. Pažymėta, jog tatai liečia 
įvairias prekes, įskaitant ir mais 
to produktus. Pateiktoji lentelė 
rodo įvairiose sovietinėse respu
blikose metinę prekių apyvartą, 
išreikštą miliardais rublių.

Prekių apyvartos apimtis, iš
reikšta piniginiu vienetu, iš vie
nos pusės rodo gyventojų pajė
gumą įsigyti kasdienio vartojimo 
reikmenis, iš kitos pusės prekių 
apyvartos apimtis taip pat gali 
liudyti ir kasdienio vartojimo 
reikmių stoką. Kalbant apie So
vietų Sąjungą ir stebint sovieti
nę spaudą, bene tiksliausia būtų 
išvada, jog bolševikijoj prekių 
apyvarta nusako ir gyventojų ne 
pakankamą pajėgumą pirkti ir 
taip pat stoką visos eilės kasdie
nio vartojimo reikmenų.

Sovietuose gyventojų uždar
biai nėra tokio dydžio, kad dir
bantysis turėtų sąlygas bent pa
tenkinamai gyventi. Žymi darbi
ninkų didžiuma per mėnesį už
dirba apie 600 rublių. Ir tik ne
žymi dalis specialistų gauna at
lyginimą tarp 1,500 — 2,000 rub
lių. Tačiau taip pat yra nemaža 
žmonių, kurių mėnesio uždarbis 
ribojasi tarp 350 — 400 rublių.

Atsižvelgiant į gana augštas 
kainas, tiek aprangos, tiek mais
to, tie atlyginimai toli gražu ne
sudaro sąlygų darbininkui įga
lėti jį nuolat lydinčius įvairius 
trūkumus (reikia atsiminti, kad 
Sovietų Sąjungoje paprastas 
medvilninis kostiumas kainuoja 
450 rublių, kai tuo tarpu vilnonis 
tarp 1,500 — 1,700 rublių; geros 
rūšies odiniai batai per 400 rub
lių; sviesto kilogramas, žiūrint 
vietovės, tarp 25—35 rublių; pie 
no litras 2—3 rubliai).

Atlyginimų žemumas ir kainų 
augštumas nesudaro sąlygų dir
bančiajam, ypač gaunančiam že
mesnį atlyginimą, bent viduti
niškai gyventi. O tatai taip pat 
prisideda ir prie prekių apyvar
tos lygio.

Sovietinėse respublikose pre
kių apyvarta toli gražu nėra vie
noda. Ji gerokai svyruoja.

Bolševikų skelbiamas lygybės 
principas nebojamas pačių skel-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Didžiosios Britanijos iždininkas Harold MacmiUan krei

pėsi į britų darbininkus ir verslininkus, kad palaikytų kainų liniją. 
Jis pareiškė, jog infliacijos pavojus yra taip didelis, kaip Suezo 

... _ . x, , x \ krizė. Iždininkas prašė darbininkų, kad jie neprašytų atlyginimo
jų. aip pa omums ų s e ia , darbą, o verslininkų prašė nekelti gaminių kainas.

mos pagyros apie rusų tautos 
paramą „broliškosioms respubli-J 
koms“ taip pat teturi tik propa
gandinę vertę. Prekių apyvartos 
požiūriu pirmauja Rusijos fede
racija. Čia išimtis tėra Estija ir 
Latvija; ir greičiausiai toji išim
tis bus atsiradusi dėl karinių 
įgulų tose šalyse gausumo. Vi
sos kitos šalys, net ir Ukraina, 
prekių apyvartos požiūriu gero
kai atsilikusi nuo Rusijos federa
cijos. O tatai rodo, kad ukrainie
tis gali (ir yra) įpirkimo požiū
riu veik trečdaliu mažiau 1955 
metų būvyje pirkti, negu rusas. 
Tuo tarpu lietuvis tegali beveik, 
pusiau mažiau metų būvyje įsi 
gyti prekių, negu „vyresnysis 
brolis“ rusas.

Tokia yra sovietinės lygybės 
tikrovė, skelbiama sovietinės sta 
tistikos leidinyje.
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Kremliaus valdovų
naujas melas

MASKVA, rugp. 30. — Sovie
tų Rusija vakar pareikalavo Va 
karų Vokietijos vyriausybės, kad 
ji pašalintų visas fizines ir mo
ralines kliūtis grįžti sovietų iš- 
vietintiems asmenims namo.

Sovietai kaltina Bonnos vy
riausybę, kad ji vartojanti „mo
ralinį spaudimą, gąsdinimus, per 
sekiojimus ir net fizines baus
mes“ prieš asmenis, norinčius 
grįžti į savo tėvynę. Čia Krem
lius savo melu dar kartą parodo 
tikrąjį savo veidą.

Japonai išsirinko
prieškomunistinj vadę
TOKIO, rugp. 30. — Japoni

jos Sohyo pajėgi darbo organi-
zacija išsirinko prieškomunistinj Robert Menzies, pasiruošęs skris
vadą Yukitaka Haragucki, 38 
metų, savo organizacijos pirmi
ninku. Ši organizacija kontro
liuoja pusę japonų darbininkų 
unijų. Naujas pirmininkas pa
reiškė, jog „darbininkų sąjūdžiai i vietą, 
neturėtų būti įtraukti į politinę 
veiklą“. Sohyo darbo organizaci
ja norėtų bendradarbiavimo su 
komunistine Kinija.

Paneigė, kad turtas
mažina gimimus

STORRS, Conn., rugp. 30. — 
Michigan biologas vakar pareiš
kė: „apskritai klaidinga esanti 
nuomonė, kad padidėjęs turtas 
sumažina gimimų skaičių“. „To 
turto kampe stovi kitos priežas
tys“, — pareiškė Michigar. uni
versiteto profesorius dr. Lee R. 
Dice Amerikos Instituto biologų 
suvažiavime, įvykusiame Con- 
neetieut universitete.

Į Pilipinus
MANILA, Pilipinai, rugp. 30. 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ketina kasmet pasiųsti savo ka
reivius trijų mėnesių lavyboms į 
Pilipinus.

— Indijos premjeras Nehru rugsėjo 2If d. atvyks į Snūdi Ara
biją. Premjeras ten aplankys amerikiečių naftos laukus ir Saudi 
Arabijos ūkinius projektus.

— Prancūzija telkia 30 laivų Viduržemio jūroje. Prancūzų 
karinės jėgos prisijungs prie Britanijos jėgų prieš Egiptą.

— Britai kaltinami Egipte, kad jie planavo išmesti Nasserj, 
ti prezidento kėdės.

— Graikų kipriečių pogrindis paneigia, kad ortodoksų arki- 
vykupas Makarios vadovavo pogrindžiui. Britai teigia, jog į jų 
rankas patekę dokumentai, kurie rodo, kad arkivysk. Makarios 
vadovavęs graikų kipriečių pogrindžiui. Pogrindis atsako: tai 
sufabrikuoti dokumentai.

n
— Siaurės Atlanto Gynybos Organizacijos (NATO) taryba 

susirinks Paryžiuje kitą savaitę apsvarstyti Suezo krizę.

— JAV Saugumo taryba vakar posėdžiavo su prezidentu Ei- 
senhoweriu. Buvo aptarti Suezo kanalo krizės klausimas.

— JAV ambasadorius Douglas M. Moffat Australijai mirė 
vakar Sv. Vincento ligoninėje Sydnėjaus mieste. Moffat buvo 7Ą 
metų vyras.

GRAIi 3

Prezidentas Eisenhoweris atsisveikina su senatoriumi George (D., Ga.), kuris išvyko j Europą. Šen. 
^msknlaiM^yATO^itfųovaut^jOTzident^^isenhoive

Šimtai užsieniečių technikų
pasitrauks iš Suezo kanalo?

LONDONAS, rugp. 30. — Egipto prezidentas Nasseris susi
tiks su penkių valstybių komitetu, sudarytu Londono Suezo kon
ferencijoje, rugsėjo 3 d. Kaire.

Komitetas, vadovaujamas Aus 
tralijos ministerio pirmininko

ti specialiu lėktuvu į Kairą. Pa
sikalbėjimas, spėjama, tęsis tris 
ar keturias dienas. Menzies siū
lė posėdį Ženevoje ar Romoje, 
bet Nasseris pasirinko laiką ir

sieniečių technikų, kurie dirba 
Suezo kanale, pasitrauks iš dar
bo — su britų tyliu pritarimu — 
jei Nasseris atmes 18 valstybių 
planą, kaip derybų bazę.

Krishna Menon, Indijos prem
jero Nehru patarėjas užsienio 
reikalams, išvyko iš Londono į 
Kairą pasimatyti su Nasseriu. Ir

Menzies komitetas išaiškins jis pareiškėį kad Indija nori su- 
Egipto vadui pasiūlymus, patiek daryti sąlygas, kad Egiptas ga- 
tus Jungtinių Amerikos Valsty- lėtų pradėti derybas, 
bių sekretoriaus Dulles praėjusią , Indija Londono Suezo konfe- 
savaitę Londone. Dulles siūlo su- rencijoje pasiūlė: Egiptas tegul
daryti tarptautinę komisiją, ku
ri tvarkytų Suezo kanalą. Aštuo
niolika iš dvidešimt dviejų vals
tybių, dalyvavusių Londono kon
ferencijoje, priėmė Dulles planą, 
tačiau viena iš 18 valstybių, Is
panija, patiekė savo pastabas.

Londone ir Kaire vyrauja įsi
tikinimas, kad Nasseris atmes 
Dulles plan^, kaip atimantį Egip 
tui savistovumą. Laukiama, kad 
Nasseris patieks pasiūlymą vi
siems kanalu besinaudojantiems 
— 45 valstybėms — sudaryti su 
tartį, kuria būtų užtikrinta am
žina laisvė laivams plaukti Sue
zo kanalu. Britanija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra priešin
gos 45 valstybių konferencijai.

George Young, Britanijos už
sienio reikalų ministerijos pra
nešėjas, pasakė, jog šimtai už

valdo kanalą su tarptautiniu ko
mitetu, kuris teturėtų pataria
mąjį balsą kanalo tvarkyme. 
Sov. Rusija, Ceilonas ir Indone
zija palaiko šį Indijos planą.

Suviliojo skrybėlaitės
LONDONAS, rugp. 30. — Ni

na Ponomareva, 27 metų, Rusi
jos čempionė moteris disko mė
tyme, vakar areštuota už pavo
gimą keturių skrybėlaičių mote
rų rūbų krautuvėje, Londone.

Už 360 mil. dolerių
WASHINGTONAS, rugp. 30. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės sutiko parduoti Indijai už 
$360,100,000 ūkio gaminių. To
kiu būdu bus sumažintas JAV 
ūkio gaminių perteklius.

Kalendorius
»

Rugpjūčio 31. d.: šv. Raimun
das; lietuviški: Uolkcrtis ir Vil- 
mė.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29.

, Jame' Swiburn, Arabų žinių agen
tūros vedėjas, areštuotas Egipto po
licijos Kaire. Egiptas apkaltino jj 
vadovnviu britų špionažui. (INS)
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Komunistinė “Pravda” 
puola respublikonus

ir demokratus
MASKVA, rugp. 30. — Komu

nistinė „Pravda“ vakar apkalti
no Amerikos „monopolistus“, 
kurie padarę pelną valdant res
publikonams. Bet komunistų par 
tijos laikraštis nesižavi nei de
mokratais.

^Niekada Jungtinių Amerikos 
Valstybių istorijoje monopolis 
negavo tokio didelio pelno, kokį
jis susikrovė respublikonų parti-, _ x . » . , ,
jai valdant“, - „Pravda“ prabi-! ™ ™ “

SSSR valstybine leidykla baigė 
leisti Jack Londono kūrinių rin-

lo.
„Pravdos“ korespondentas, ko 

rnentuodamas demokratų ir res
publikonų konvencijas, pareiškė, 
jog respublikonų ir demokratų 
partijos atstovauja valdančius 
sluogsnius ir didelius verslinin
kus Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Valstybes sekretorius išvaro
' * *

Sovietų delegacijos sekretorių
WASHINGTONAS, rugp. 30. — Valstybės departamentas 

pareikalavo išvaryti Sovietų Rusijos delegacijos sekretorių iš J. 
Tautų. Departamentas taip pat smerkia kito Rusijos tarnautojo, 
dirbančio Jungtinėse Tautose, elgesį.

Du rusai darė spaudimą į bu
vusį raud. armijos kapitoną M.
Šatovą, kad jis grįžtų į Maskvą.
Bet jis, kartą pasprukęs iš ko
munistų rankų, nebenori pažvelg 
ti į Kremliaus valdovų veidą.

Sovietų sekretoriui R. Šepova- 
lovui įsakyta apleisti Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jis iš Jung
tinių Amerikos Valstybių išvyks 
ta rugsėjo 12 d. Queen Elizabeth 
laivu.

Valstybės departamentas taip 
pat nusiskundė Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Hammarskjol- 
dui dėl A. Petukovo elgesio. Pe- 
tukov yra Jungtinių Tautų šta
bo narys Azijos ir Tolimųjų Ry
tų reikalams.

Valstybės departamentas įspė
jo JT gen. sekretorių Ham- 
marskjoldą, kad Petukov bandė 
įtikinėti buvusius sovietų pilie
čius grįžti į Sovietų Sąjungą. Jei 
Petukov ir toliau nesiliaus to da
ręs, Valstybės departamentas

Prancūzija skeptiška
PARYŽIUS, rugp. 30. — Pran 

cūzija yra skeptiškai nusiteiku
si dėl penkių valstybių Suezo ko
miteto būsimų pasikalbėjimų su 
Egipto prezidentu Nasseriu. 
Prancūzai įsitikinę, kad komite
to galva Menzies, Australijos 
premjeras, tik paaiškins ir klau
sys. Girdi, jokių apčiuopiamų nu
tarimų nebus pasiekta.

80 kalbų metuose
VATIKANAS, rugp. 30. — Po

piežius Pijus xn pasakė 80 kal
bų nuo 1955 m. kovo 2 d. iki 1956 
m. kovo 1 d. Tai rekordinis skai
čius.

Skaudi lėktuvo 
katastrofa

, VANCOUVER, Britų Kolum-
parei kalaus atleisti Petukovą iš bija rugp. 30. - Iš Tokio skren-
Jungtinių Tautų ir įsakys grįžti 
į Sovietų Sąjungą.

Atvyksta į JAV
MONTE CARLO, rugp. 30. — 

Princas Rainier ir princesė Gra
ce rugsėjo 3 d. išvyksta iš Mo
nako traukiniu į Paryžių. Iš Pa
ryžiaus jie keliaus į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Didele lietuvių šventė ’“*• 
Windsoro mieste, Kanadoje

Rytoj prasideda IV Kanados Lietuvių diena ir JAV Lietuvių 
susiartinimo šventė Windsoro mieste, Kanadoje, prie pat JAV 
sienos ir didžiojo automobilių miesto Detroito.

---------- — Šventėje dalyvauja Kanados
federalinės valdžios, Katalikų 
Bažnyčios ir miesto pareigūnai, 
politinio ir religinio gyvenimo 
vadovai, kaikurių laikraščių re
daktoriai, Kanados ir JAV lie
tuviai.

Prancūzijos karinės
jėgos į Kipro salę

PARYŽIUS, rugp. 30. — Pran 
cūzija pranešė šiandien, kad Bri
tanija laikinai įsileidžia Prancū
zijos karines jėgas į Kipro salą. 
Prancūzijos kariai bus Kipro sa
loje Suezo ^krizės metu. Kipras 
yra apie 250 mylių nuo Egipto.

Suvaržė laisvę
NIOOSIA, Kipras, rugp. 30. — 

Britai, neatsižvelgdami į graikų 
kipriečių pogrindžio naują veik
lą, suvaržė Kitium ortodoksų 
vyskupo Anthimos laisvę. Vys
kupas Anthimos pavaduoja iš
tremtą arkivyskupą Makarios.

Didins kviečių pasėlį
KAIRAS, Egiptas, rugp. 30.— 

Egipto maisto ministeris Ramzi 
Stino pareiškė, kad vyriausybė 
rūpinasi pagerinti ekonominį gy 
venimą. Egiptas nutarė kviečių 
pasėlį padidinti 15 proe.

Išleido raštus
MASKVA. — „Literatumaja

kinį. Rinkiny yra daugiau šimto uždarymas. Koncertinėje progra 
Jack Londono įžymiausių kuri- moje dalyvauja Toronto Lietu- 
niU* vių choras „Varpas“, sol. V. Ve-

• Vokietijos protestantų su- rikaitis, Detroito, Clevelando ir 
važiavime Frankfurte dalyvavo Toronto Tautinių šokių grupės.
ir 23,000 iš rytinės Vokietijos. 
44 atsisakė grįžti.

dantis Kanados keleivinis lėktu
vas šiandien nukrito prie Aleu-
tians JAV oro bazės. Penkiolika prekyba padidėjo šešiolika kar- 
asmenų žuvo. Lėktuve buvo 14 tu 1956 m. aštuonių mėnesių lai- 
keleivių ir 8 įgulos nariai. kotarpyje.

• Komunistinė Kinija vakar
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje šešis „samdytus kiniečius agen- 
ir joa apylinkėje — rytoj giedra tus“, kurie dirbo JAV slaptoje 
ir maloni oro temperatūra. | žvalgyboje.
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Šventė prasidės rugsėjo 1 d. 
11 vai. ryto Dailės parodos ati
darymu Willistead Art Gallery 
patalpose, Willistead parke, 
Richmond ir Kildare gatvių kam 
pas. Paroda tęsis iki rugsėjo 19 
d. Po pietų 2 vai. prasidės Vl-jų 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Spor
to žaidynių futbolo turnyras Wirt 
gle parke.

Nuo 2 — 2:30 vai. p. p. bus 
transliuojamas lietuviškas pus
valandis per Windsor C. B. E. 
radijo stotį, o 6 vai. vak. bus ba
lius — šokiai Wmdsor Armories 
salėje, London St. E.

Rugsėjo 2 d. šventės progra
ma prasidės 10:15 vai. ryto iš
kilmingomis pamaldomis katali
kams St. Clair bažnyčioje, 12:15 
vai. p. p. evangelikams Holly 
Trinity bažnyčioje. 12 vai. bus 
padėtas vainikas prie karių pa
minklo. 1 vai. p. p. bus pietūs 
ir 2 vai. p. p. vyks futbolo tur
nyro tęsinys. Gi 6:30 vai. vaka
re bus iškilmingas šventės aktas 
— koncertas Capitol kino teatro 
salėje. Po koncerto bus šventės

Rugsėjo 3 d. 7 vai. vak. už- 
baigtuvių vakaras Kroatų salėje, 
2520 Seminole St.

Trumpai iš visur
• Illinois valstybės demokra

tų centrinis komitetas rugsėjo 
4 d. susirinks į Springfieldą iš
rinkti kandidatą į gubernato
riaus postą. Herbert C. Paschen 
praėjusį trečiadienį atsisakė 
kandidatuoti į Illinois guberna
torius. Tarp kandidatų minimi 
Stephen A. Mitchel, Joseph D. 
Lohman, Edward J. Barett, Wal- 
ter V. Schaefer, dr. Kari Meyer 
ir kiti.

• Hirošimoje, Japonijoje, kur 
buvo numesta pirmoji atominė 
bomba, atidarys ligoninę, kur 
bus gydoma atominiais spindu
liais.

• Sovietų komunistų vadas 
Chruščevas priėmė Kanados pro
gresyvių darbininkų partijos de
legacija, — praneša Maskvos ra
dijas.

• Roger McGrath, 17 metų, 
keliavo pėščias 24 mylias į San- 
ford, Me., laikyti automobilio 
vairuotojo egzaminus, bet jam 
nepasisekė.

• Šiaurėje nuo Prancūzijos 
Rivieros miškai dega. Daug mies 
telių izoliuota.

• Raud. Kinijos su Egiptu

pranešė, kad jos policija sučiupo
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Įvairenybės iš futbolo pasaulio
Rusijos futbolo rinktinė ir to

liau tęsia sėkmingų pasirodymų 
seriją. Prieš kurį laiką nugalė
tas Izraelis rezultatu 5:0, gi po 
to įveikta Danija 5:1. Rusai taip 
gi nugalėjo turkus 3:1.

Garsi Jugoslavijos rinktinė su 
žaidė lygiomis su austrais 1:1.

Švedijos meisteriu tapo Norr- 
koping komanda, kurios trene
riu yrą austras. Italijos pirme
nybių laimėtojo garbė atiteko 
Florencijai. Šveicarijoje garsu
sis Grashoppęrs klubas išsikovo
jo sau taurės ir pirmenybių lai
mėjimus. Tai šeštas kartas, kad 
ši komanda pasipuošia tokiu dvi 
gubu laimėjimu. Pirmenybių

kutinę dieną; naujasis meisteris 
yra garsusis Rapid klubas. Il
gą laiką pirmenybinėje tabelė- 
je vedęs Wacker klubas pasku
tinę dieną suklupo prieš Austria 
ir tokiu būdu pralaimėjo pirme
nybes.

Lotynų taurės baigmėje.susi
tiko Italijos futb. pirmenybėse 
antrą vietą užėmęs Milano FC 
nugalėjo Athletico Bilbao 3:1. 
Baigtos ir su ypatingu pasiseki
mu praėjusios Europos taurės 
pirmenybės, kurios pirmą kartą 
pravestos. Ir ateityje manoma 
jas toliau surengti, nes pasise
kimas buvo tikrai didelis. Pirmo
jo laimėtojo garbė atiteko ispa-

16 DALYVIŲ

16 Amerikos moterų dalyvaus pasaulinėj Olimpiadoj Melbourne, Australijoj. (INS)

Dr. Nina KRIAUČELIŪNAITĖ
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ L1GV IR AKUŠERIJOS
SPECIAUST®

1760 Weit 71#t Street 
(Kampa* 71*t lr California/

Tri. oflao lr re*. REpubUc 7-414# 
Vai. ll-a lr 6-# v. 8«At I-* P- B- 

Priėmimą* tik pagal susitarlm#.

BE. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauju adresu: 1266 W. 63rd St, 
Oflao iri. RElianee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 8-0617 
Valandos: 1-B p. m. lr 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr AeAtad. pagal sutarti

meisteriu jie yra buvę 15 kartų, | komandai Madrido Real, kū
gi taurę laimėjo 13 kartų. Bei-' r*e baigmėje nugalėjo Stade 
grado Raudonosios Žvaigždės Reims pasekme 4:3. Varžybose
klubas laimėjo Jugoslavijos pir
menybes. Prancūzijos taurės lai 
mėtojo garbė atiteko FC Sedan, 
kuris baigmėje įveikė FC Tro- 
yes 3:1.- Austrijos futbolo pir
menybės baigtos tik pačią pas-

dalyvavo 16 kraštų meisteriai. 
Dabar žada dar prisijungti ang
lai, lenkai ir čekoslovakai.

Garsusis austras Ocvvirk, ilgą 
laiką reiškęs norą išvykti iš sa
vo krašto, galutinai susirado 
sau tinkamą progą. Pasirašęs su

M F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—6-vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

laimėjęs Aberdeen turėjo nusi-, ir sportininkų registracija bus 
leisti savo priešininkui Celtic, Detroite, Neringos knygyne,
2:1 rezultatu.

Už anglų klubą Manchester Ci 
ty žaidžiąs su B. Trautmann, 
kuris yra kilęs iš Vokietijos ir 
į Angliją atvyko kaip karo be
laisvis, šiais metais išrinktas 
geriausiu anglų futbolo žaidėju.

Statistinėmis žiniomis bei ki-
tartį su Sampdoria Genua klu- tokiomis keistybėmis besidomį,
bu (kuris šiais metais italų pir
menybėse užėmė rodos devintą 
vietą), jis gauna 37,000 dolerių 
rankpinigių, gi jo klubas Austria 
turi pasitenkinti 13,000 dol. Iš 
Vengrijos kilęs ir Prancūzijoje 
pasižymėjęs bei pagarsėjęs J. 
Ujlaki pasirašė sutartį su Turi
no klubu, kuris prancūzų meis
teriui GGG Nizza turėjo sumo
kėti apie 1 mil. frankų už žai
dėjo teises. Pats Ujlaki gavo 
apie 10 mil. frankų rankpinigių. 
Apie 50,000 dol. pajamų gauta 
iš “tarpvalstybinių” rungtynių

paskelbė įvairių įdomių duome
nų. Nustatyta, kad rungtynių 
metu vartininkas nubėga maž
daug 5 km, gi daugiausia “pasi
darbuoja” teisėjas, kuris nubė
ga iki iki 15 km. Futbolo žaidė
jas praranda maždaug 3 svarus 
savo svorio per vidutinės įtam
pos rungtynes. Daugiau įvarčių 
pasiekiama po puslaikio. Iš ofi
cialių 90 minučių žaidžiama tik 
apie 50 minučių, nes kitas laikas 
sugaištamas “autų” įmetimui ir 
Lt . ' - ’

Apie Pietų Amerikos žiūrovų
tarp užsienyje žaidžiančių danų temperamentą galima susidaryti 
ir švedų futbolo žaidėjų. Tas gerą vaizdą iš Buenos Aires po-
pelnas paskirtas internacionali
niam vartininkui S. Lindberg.

licijos vado įsakymo, kad fut
bolo stadiono aplinkumoje ne-

Skotija jau pradėjo taurės1 gali būti parduodamas joks g'ė- 
varžybas ir pačią pirmąją rung- j rimas, jeigu jis laikomas bon- 
tynių dieną šiais metais taurę ■ koše.

1906 25th Str., telef TA 6-7134. 
Registracija tęsis nuo 8 vai. ry
to iki 12 vai. (šeštadienį). Re
gistraciją atliekant bus išduo
damos dalyvio kortelės, paskirs' 
tomos nakvynės, sutvarkoma 
Fa9ko registracijos prievolės ir 
suteikiama visa reikalinga in
formacija.

Žaidynių atidarymas ir vi&os 
lengvosios atletikos, lauko te
niso ir plaukymo varžybos vyks 
Detroite, McKenzie Kigh School 
aikštėse ir baseine, 9275 Wyo- 
ming. Futbolo varžybos vyks 
Windsore, Wigle parko aikštė-

Tel. ufiao ME. rez. PR. #-7**3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

flešt&dteniaia puo 1 lkl 4 vai. p. p.
IžekyruH ketvirtad. Ir aekmad.____

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES UK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6322 So. Westarn Avenoa
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai 
rak. šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku ausltarua

Ofiso telefonas: PK 8-322#
Rea telef. VVAlbrook 5-5O7#

je, Erie Str. E. (šeštadienį) ir 
Memorial parko aikštėje, Ypres 
Blvd. (sekmadienį). Žaidynių 
uždarymas ir dovanų įteikimas 
bus Windsore, Capitol teatro sa
lėje, 121 London Str. W.

Žaidynių programa 
Šeštadienį, rugsėjo 1 d.: 10 —

6 vai. p. p. — lauko tenisas, 1 
vai. p. p. — iškilmingas žaidy- 

(Nukelta į 7 psl.)

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wester« Aveau# 
Chicago 2#, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4#OO 

Rezidencija: GRovehUl 8-8141

ŠIANDIEN PROGA!
J. JAMUŠAITIS IR I. MAŽEIKA,
Midwest Maisto - Likerio

Krautuvėje -----
2515 W. 69th St.,Tel. PR 8-9259 &

Sportinių žaidynių 
pranešimas

Pranešame, kad VI Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sportinių Žai 
dynių II rato varžybos, įvyks
tančios rugsėjo 1 — 2 d. Detroi 
to ir Windsoro miestuose, yra 
derinamos su tuo pačiu metu 
Windsore įvyksiančia IV Kana
dos Lietuvių diena bei Kanados 
ir JAV lietuvių susiartinimo 
švente.

Žaidynių inforroa’cijos centras

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šeš’ad.

Res. tel. GRovehill 6-5603 _____

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Diunen Avenu# 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Rez.: WAJbrook 6-3048

mėn. 31 d.
5th $4.89
5th $4.95
5th $4-85
5th $1.69
5th $2-98
oth 95c

$2-95
5th $2-98

is kainomis

ALKOHOLIS 190 proof 

MARTKL, prancūziškas konjakas 

BISQUIT,

KUAFA VYNAS 

VOI4KA, 80 proof 
PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VYNAS galionais 

DRY GIN, 90 proof

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gaunami lietuviški sūriai, importuoti grybai, uogiene, lietuviš

ka įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai taip ir ini|»ortuo- 
ti iš užsienių.

Piknikams Ir Įvairiems parengimams perkant dideliais kiekiais
duodama K,*-rinll nuolaida. ___________

KRAITI V f: ATDARA KASDIEN NIO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

ROOSEVELT FURNITURE CO.
. (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

Krautuve 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.

KBmus,rP**
ii TOLI IR ARTI

NAUJI OIOOI TRO KAI-NAUJ AUS t KRAUSTYMO (RANK/A!
HCU MSTŲ PATYRIMAS - PISUS IRSĄtlNIN&AS PATARNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
8022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAIbmok 5-9209
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Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki >10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo Caliiornia Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
šeštad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. # ryto lkl U vai.. 
Ketvirtad. t vai. Iki S vaL vak.

DR. T* DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:SO v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tri._ BEverlv 8-8244
Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr Calitornla Ava. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso trief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv#) 

VAL 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

Šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
2500 VVest 62rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
lkl 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
0R. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UOV SPECIAUST*

PRITAIKO AKINIUS
'Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RElianee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL 1—4 popiet, 6:80—8:80 rak. 
Trečiad1. pagal sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. loth St.. Cicero

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 v. vakara i 
Išskyrus trečiadienius

\ Botas 1526 No. 49th Ave. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. I.Afayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:1# v.

”VaAle H1 M Ir

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge)

APLIKIV IK VAIKŲ LIGŲ
SPĖČIAU STS

7156 South Westem Avenas
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
tl vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Ofice tel. RE. 7-1168
Res. tri. VVAlbrook 6-3765

Iri. ofiso YA 7-5557, rez. RE. 7-4266

DR. FRANK C. KWINN
(KY1ECINSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We#t 47th 8tro#»

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo J 
/ai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:lt 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tri. ofiso l’Kospeet 6-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. tik pagal susitarimų, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad ir penkt. Trečiad. ir sek. 
uždaryta. t

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ava 
Kuto: 1653 VV. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-676# 
Ruto — REvcrly 8-3940

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez, ILEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS UGO6 

2745 W. 69 St.
1 (priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.)

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

LAfayctte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kumpus 47th lr Hermitage) 

Vai.: nuo 2 lkl 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVacker Drlve 

(Civic Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12-—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—8 
Tel. IX J vvill i all 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

HPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Lr rezid.: 2410 VV. Slst SL 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 8-5577.

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

8255 South VV'estern Avenu#
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniai* lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnubc 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Val. 1 lkl 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1 —
lr 6—8 v. vak. 

-4 v o. o

Tri. ofiso PKospect 6-9400
Rczkt. PRospcct 6-940#

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške? ičlūt£)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAJi 

1407 So. 49th Ct, Cleer#
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-8 vaL 

vak. šeštadieniai* 18-1, 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1*81

Tri. ofiso Victory 2-1581
Uez. Victory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 VVest 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mo* gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popl.t.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4342 Archer Avenua

(Kampa* Kedzie lr Archer), v 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai.

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko aklnloa, 

keičia stiklu* lr rėmu*.
4456 So. California Ave., Ohlcago 

Aaukitc YAnls 7-7381 .
Priima: vakarai* 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir ■ricmad. 
tik susitarus

Tel. oflao YA 7-4787, rez. PK 4-IMn

PR. STRIKOL
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

4646 B. Ashland Ave. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir aekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršininfitl telefonai
Šaukite M(dway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcda* - l’rotezlatae 

Aparatal-Protezal, Med. ban
I dažai. Spee. pagnlba kojom 

(Arch Supporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniai* 9-1. 

ORTROPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
9860 VV. 63ril St. Chicago 2#, IU.

Tel. l’Kospeet 8-6084.

Skclbkitčs “Drauge”!

23*4 H.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofieo CA 0-0257, rez. PR 6-605#

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PK 6-A66# 
Rc/.ld. 0600 S. Artesian Are.
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KANADOS LIETUVIŲ DIENA Reprezentacija ir propaganda ĮTARIAMIEJI

Malonu yra sveikinti IV Kanados Lietuvių Dieną, jos ren
gėjus ir visus dalyvius, nes tos rūšies suvažiavimais, sąskry
džiais labiau susiartiname ir tuo pačiu plačiau paskelbiamas 
lietuvių tautos vardas. Ir vienas, ir antras momentas yra labai 
svarbus lietuvybei išlaikyti ir Lietuvos išlaisvinimo darbą dirbti.

Ketvirtosios Kanados Lietuvių Dienos organizatoriai dar 
ir kitą tikslą pridėjo: Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių susiartinimas. Ir tai yra labai svarbu.. Susiartinimas 
dviejų laisvų kraštų lietuvių ir jų glaudesnis bendradarbiavimas 
kultūriniuose, lietuvybės palaikymo ir Lietuvos išlaisvinimo dar
buose įgautų daug reikšmės. Jis šviestų pavyzdžiu ir kitų kraš
tų lietuviams. Šių dviejų kraštų lietuvių susiartinimui pripa- . « m * , . .
žįstame daug svorio, nes juose gyvena daugiau mūsų tautiečių j nu°19s • au 08 ir va 8 y^es ir‘ 
negu betkuriame kitame pasaulio krašte. Veik apytikriai būtų | pagal S&

galima pasakyti, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kana
doje gyvena, jei ne trečia, tai bent ketvirta visos lietuvių tautos 
dalis. Ir dėl to yra labai aišku, kodėl iš kanadiečių ir ameri
kiečių lietuvių yra laukiama daugiausia darbų.

Lietuvių bendruomenė Kanadoje yra veik taip sena, kaip 
ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Tik žinoma, ji žymiai ma 
žesnė. Ypač negausi ji buvo prieš I Pasaulinį karą. Tačiau ir 
tada buvo gyva, veikli ir jautri lietuvių tautos reikalams. Ji 
jungėsi prie Lietuvos išlaisvinimo darbų, ji organizavosį į pa
rapijas ir draugijas. Į įvairius JAV lietuvių tautinius suvažia
vimus atsiųsdavo savo delegacijas. Verta su pagarba prisiminti 
anais laikais dirbusius kanadiečių tarpe kunigus — Vyšniaus-
l.ą ir Šimkų. • jr paro4jyti visa, ką tik jos

Po I Pasaulinio karo į Kanadą atvažiavo daugiau lietuvių, turi gražaus, didingo ir akį, klau 
Kolonija kiek susiprėjo. Tik gaila, kad nemažas skaičius tais: są bei protą patraukiančio. Re- 
laikais atvažiavusiųjų nuėjo kitais, ne lietuviškais keliais. Kai- Į prezentuojamasi ne tik savųjų 
kurie net prie komunistų sąjūdžių prisidėjo. Taip įvyko dau- tarpe, bet stengiamasi išeiti ir 
gumoj dėl to, kad tada lietuviams vistik trūko tinkamo organi
zuotumo, trūko stipresnės spaudos, nepakankamai buvo išvystyta 
ir katalikiškoji veikla.

Sjnagu yra konstatuoti faktą, kad Kanados lietuvių gyve
nime naują istorijos lapą verčia po II Pasaulinio karo suvažiavę 
lietuviai tremtiniai. Jų garbei reikia pasakyti, kad pačiomis pir
momis dienomis, pamatę lietuviškojo veikimo trūkumus, jie įki
bo į darbą. Religinio, tautinio bei kultūrinio gyvenimo organi
zavimo ir spaudos ugdymo darbus dirbdami, jie parodė didelių 
sugebėjimų. Už tat šiandien kanadiečiai jau turi suorganizavę 
naujų parapijų, pastatę naujų bažnyčių, išleidžia du savaitraš
čius, atspausdina ir knygų. Taip pat ir krašto ekonominiame 
gyvenime jie rodo daug iniciatyvos, stiprokai įsikuria.

Kanadiečių garbei tenka pasakyti dar ir tai, kad jie pir
mieji visa pilnuma susiorganizavo į Kanados Lietuvių Bendruo
menę, šiandien jau plačiu mastu dirbančią lietuviškosios kultū
ros darbus. Į bendruomenės darbą visi pajėgė įsijungti ir, svar
biausia, moka sugyventi. Ir lietuvių dienas organizuojant, kana
diečių bendruomenė vaidina patį svarbiausią vaidmenį.

Atsižvelgiant į visa tai, neabejotina, kad kanadiečių die
na (rugsėjo 1 ir 2 d.) sutrauks tūkstančius žmonių iš abiejų .... ,. . . , ..
kraštų, kad jos paruošta programa patenkins dalvyvių lūkės- ln.ia* sPren imai. Us Pa arY >
čius, kad ji atneš naudą ne tik Kanados lietuviams, bet ir visai ™s,tarta su

_ ’ . . lenkų katalikų vadovaujančiaismusų tautai. . . .* asmenimis. Čia turima galvoje
ne vien anie "progresyvieji”, bet 
ir tikrieji katalikų reprezentan
tai. Galimas dalykas, kad dėl to 
yra reikalingas ir kard. Vyšins-

Labai sunku išvesti liniją, kur 
baigiasi reprezentacija ir pra
sideda propaganda. Todėl šiame 
straipsnelyje paliesiu šias abi 
sritis, kurios mums lietuviams 
yra ypatingai aktualios ir svar
bios.

Kas gi nenori būti gražus, tur 
tingas, protingas ir kitus impo-

vo išgales ir sumanumą. Vienos 
didžiuojasi turimais šaltais bliz
gančio, nors ir labai vertingo, 
metalo gabalais, kitos kitomis 
ju kraštuose gamtos sukrauto-

Teb epranasauja

P. ŽICKUS, Boston, Mass.

propaganda sudominti kitus sa
vuoju kraštu.

Lietuviškoji reprez?nfraelja 

N^rs Lietuva okupuota, bet

žinieriai ir kiti in'e’ ddualai, ku
rie dirba savo prof esi ose, savo, 
darbu ir sumanumu taip pat gra 
žiai reprezen'uo ja lietuvius. Ir 
veik kiekviena'! lietuvis, kokios.

u . . . _ . • , v. puotas ir vyr'ausybės, ka n to-1- mis vertybę,™ savojo krašto k n4ra. mrracntantai8 
gamtos grožiu, dar k.tos d.dznio turime bati-vW ,fe
si technikos ir kitokiais moksli
niais išradimais ir laim'5iimais. 
Bet yra tautų, kurios didžiuoja
si savo dvasiniais turtais — kul 
tūra. Todėl visos tautos, didelės 
ar mažos, stengiasi reprezentuo-

kaikuriuose kraštuose mes dar profesijos jis bebūtų, savo gra-' 
turime Lietuvos valstybės re- žiu elgesiu ir sumanumu darbe 
prezėntantus, kurie oficialiai ir privačiame gyvenime sveti- 
dar reprezentuoja Lietuvą. Ki-Į mųjų tarpe labai gražiai atsto
tas klausimas ar jie turi sąly- vauia lietuvius. Tokia reprezen-1 
gas ir galimybę reikiamai repre- tacija yra gera, graži ir re ka- 
zentuoti mūsų pavergta tėvyne? linga, bet jos mums permaža. 
Jeigu normalėse sąlygose pati Mums reikia reprezentuotis sve- 
valstybės vyriausybė stengiasi timoms vyriausybėms, eenato- 
renrezentuoti savo valstvbe, tai, riams ir kitiems įtakingiems as- 
šiose sunkiose, kada kraštas oku menims, nuo kurių vienokios ar 

kitokios laikysenos gali priklau
syti ir Lietuvos ateitis. Toji re
prezentacija turi būti ne p aski- 
rų asmenų ar atskirų organiza
cijų, bet visų lietuvių ir visų or
ganizacijų vedama bendrai. Ji 
turi būti vedama visomis bend
rai turimomis ir galimomis prie
monėmis, ji turi būti ne tik re
prezentacija, bet ir propaganda. 
Tokiai .reprezentacijai mes turi
me būti vieningi ir sutarią. Čia 
neturi būti jokių išskaičiavimų 
ar ambicijos; svarbu, kad gerą 
mintį ar reikalą iškelia. O iškė
lę geros reprezentacijos reikalą 
neturėtų stengtis savomis siau
romis jėgomis pravesti. Kur 
bendras lietuviškas reikalas, ten 
turime surasti bendrą kalbą ir 
turime bendrai dirbti. Kai lietu
viškas reikalas bus pastatytas 
augščiau visokių išskaičiavimų,

Argi ne džiugu, kai skaitome 
ne' tik lietuviu, bet ir amerikie
čių spaudoj, kad lietuviai ir tai 
labai dažni nauju ateivių vaikai, 
kuriems šio krašto kalba yra vi
sai nauja, pasižymi moksle, bai
gia mokyklas pirmaisiais moki
niais, gauna stipendijas studi
joms. Juk tas jaunimas gražiau 
šiai reprezentuoja lietuvių tautą. 
Turime Čiurlionio ansamblį, ku
ris reprezentuoja ne tik gražias 
lietuviškas dainas, muziką, bet 
tautinius šokius ir net lietuvių 
tautinius rūbus. Turime eilę tau' 
tinių šokių grupių, kurios kiek
viena galima proga gražiais tau
tiniais rūbais ir šokiu reprezen
tuoja mus. Mūsų dailininkai įvai 
riose pasaulio šalyse savo kūri-

už savo sienų — į pasaulį, kad 
pasirodžius kitiems, užimpona
vus ir patraukus. Tokiu būdu 
atsiranda naujos pažintys, nauji 
draugai ir kitoki dvasiniai ir ma 
terialiniai ryšiai.

Nepriklausomos valstybės sa
vo oficialią reprezentaciją kito
se valstybėse pradeda diplomati
nių santykių užmezgimu ir dip
lomatinio atstovo paskyrimu, 
kuris turi atstovauti ir reprezen 
tuoti savo valstybę. Atstovybės 
leidžia biuletenius, spausdina ir 
platina brošiūras, kuriose paro
doma atstovaujamos valstybės
tautinė kultūra, technikos lai- Visame pasaulyje yra tik 
mėjimai, ūkio pažanga, gamtos trys šimtai žmonių, turinčių 
turtai ir grožis, žodžiu, vedama 1 teisę įeiti į Spandau. Kada sa- 

--------  ------- koma Berlyno “Spandau”, su
prantama didelis pastatas ant

niais dalyvauja dailės parodose tada nekaltinsime vieni kitų, ir 
ir labai gražiai reprezentuoja lie-1 Dievulis be reikalo nebus tam- 
tuvius ir Lietuvą. Gydytojai, in* pomas laikraščiuose.

Žurnale "Newsweek” rašoma, kad Londone gyvenančių pa
baitiečių tarpe tebekalbama apie tai, būk Sovietų Rusija pa-1 k>° paleidimas, nes kol bus lai 
skelbs pripažįstanti satelitų teises Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Jau savo laiku esame pastebėję, kad, jei sovietai šį žygį ir 
padarytų, Pabaltijo tautų nepatenkins, nes jos reikalauja ir 
reikalaus visiškai laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

LENKIJA BANDO GERINTI SANTYKIUS 
SU KATALIKAIS?

Žada paleisti kardinolą. — Kalbama ir apie kitas nuolaidas. 
Ruošiamas naujas mokyklų įstatymas, palankesnis religijai 

AL. GIMANTAS
Lenkų ir amerikiečių stebėto

jai Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse tik ką gavo naujų ir, kaip 
sakoma, gana patikimų žinių a- 
pie kaikuriuos užkulisuis nū
dienėje Lenkijoje. Dabartinė val
džia, negalėdama palaužti ka
talikiškojo lenkų tautos nusista
tymo, priversta daryti kaiku
rias koncesijas ir todėl galima 
tvirtinti, kad komunizmas yra 
paties gyvenimo priverstas bent 
dalinai lenktis religiniam įsitiki
nimui.

me. Sostinėn buvo pakviesti še
ši "progresyviosios” katalikų da 
lies veikėjai, kuriems religinių 
reikalų tvarkytojas Franciszek 
Mazur prasitarė apie kardinolo 
paleidimą. Tie “progresyvieji”, 
kaip jau neretas žino, atstovau
tų labai mažą katalikiškosios vi
suomenės dalį, kuri tiki, kad 
yra galimas taikus sugyvenimas 
tarp komunizmo ir katalikybės. 
Iš tokių yra grafas Konstanty 
Lubienski ir Boleslaw Piasecki, 
kuris šiuo metu yra komunistų

komi kalėjimuose vyskupai ir 
kiti dignitoriai ar ir eiliniai ne
kalti dvasiškai bei tikintieji, aiš
ku, jog negalės būti jokios kal
bos apie betkurios rūšies dery- 

’bas su krašto prispaudėjais.

Kalbant apie įeadr. Vyšinskį, 
kuris buvo jėga nušalintas nuo 
Gniezno ir Varšuvos vyskupų 
sosto, tikima, kad jis yra izoliuo 
tas kažkuriame vienuolyne vaka 
rinėje Lenkjoje. Gi neperseniau
siai buvo pasklidusi žinia, jog 
jis yra laikomas vienam Balsto
gės vienuolyne, rytinėje Lenki
joje. Prie jo prileidžiami tik 
artimieji šeimos nariai, o šiaip 
labai stropiai žiūrima, kad kali
nys neturėtų ryšių su laisve.

Bando

Carllno
U

Iii
ruso

Visi šie asmenys įtariami, kad koloboravo atakoje 
Tom Į_prieš Riešei, kuriam buvo rūgštimi išdegintos akys.

Makariešiov, šaltas, bet nuošir
dus. Anglų “gubernatorius’’ yra 
pulk. Wichers, griežtas. Pran
cūzų “igubernatorius” yra Max 
Farion, civilis.

Po Stalino mirties ir rusų

ir jie mielai tuo užsiima laiko 
praleidimui. Pirmasis rusų “gu 
bernatorius” Alabiev neleido gė 
lių auginti, bet Valerianovič lei
do.

Tik vienas Hess nenori dirb-
gubernatorius sutiko page- (gyvena kaip pamišęs. Kai 

rinti kalėjimo sąlygas. Š. m. ko

Žinoma, ir tie raudonųjų ėji- globojamo visos Lenkijos Tau-
mai visų pirma yra skirti ne ti
kintiesiems, kiek turima vilties, 
kad tai galėtų sustiprinti pačių 
komunistų sistemą. Pvz. Varšu
vos valdžia visai rimtai žada pil
ną laisvę kard. Vyšinskiui, kuris 
jau tris metus yra kalinamas ir 
izoliuotas iš viešojo gyvenimo ir 
savo tikinčiųjų masės. Šis mos
tas, dabartinių krašto valdovų 
įsitikinimu, itin prisidėtų prie 
prestižo pakėlimo gyventojų tar
pe ir tuo bent kiek padėtų išpo- 
pularinti režimą.

Sunkiai galint tvarkyti ypač 
giliai religingą lenkų sodžių ir

tinio Fronto Komiteto nariu. 
Pokalbio metu buvo paliesti

ne vien tik kardinolo reikalai, 
bet valdžios vardu buvo/ pa
žadėta paruošti ir naują rinki- 
kimų įstatymą, kuris turėtų tu
rėti daugiau demokratinio pra
do ir bent kiek pakeistų dabar
tinį jų seimo charakterį, kuris 
yra perdėm nukopijuotas nuo 
sovietų, t. y. vedamas vienos 
partijos diktatūros pagrindu. Be 
to buvo diskutuojamas ir įsta
tymo projektas švietimo reika
lams, kuris įgalintų didesnį re
liginį mokymą visame lenkų švie

kaimiečius, be abejo tas vispu- ,timo tinkle. Teigiama, jog vai
siškai atsiliepė ir į krašto ūkinį 
gyvenimą, nes visada buvo jau
čiama maisto produktų stoka ir 
šlubavo miestų aprūpinimas. 
Tad, norint sodiečius patraukti, 
ir buvo ryžtasi suteikti tam tik
rų nuolaidų religiniame gyveni-

dantieji lenkai didžiu susirūpini
mu seka faktą, jog dėl stokos re 
Ilginio ir moralinio auklėjimo žy 
misi yra išsiplėtę nusikaltimai, 
chuliganizmas ir girtuokliavi

PASLAPTINGASIS SPANDAU
vo 15 d. Valerianovič kitų trijų 
pritarimu sušaukė keturis Ber
lyno komendantus: Dasher (J. 
A.V.), Cottrel - Hill (anglų), 
Amedee Geze (prancūzų) ir Dib 
rova (rusų), bet šis atsiprašė 
negalįs dalyvauti, nes “sergąs”. 
Prie užkandžių Valerianovič pa 
sakė kalbą apie Spandau kalė- 

štų, parką, vištidę, tvartą, tris nos gubernatorius, pasmerktas jįm netiesioginiai siūlydamas

Penki Nuernbergo likusieji, 
dar tebelaikomi Spandau kalė
jime, yra sekantieji: Kari Doe 
nitz, admirolas, pasirašęs besą
lyginį pasidavimą, baigia dešim

Wilhelmstrasse tarp nr. 18 ir j ties metų bausmę; Baldur von 
24, anglų zonoje, šis kalėjimas j Schirach, nacistinio jaunimo va 
turi dvylika kraujo spalvos bok das nuo 1933-1940, o paskui Vie

garažus, keturis namus 76 sar
gams lr koplytėlę pamaldoms.

Spandau kalėjimas yra vie
nintelis žemės kampelis, kur 
amerikiečiai, rusai, prancūzai ir 
anglai kartu valdo, kasdien pa
sisveikina paduodami ranką, pa 
sikeičia dienos žiniomis, pasita
ria senų taisyklių pakeitimu 
naujomis. Kas juos jungia? Bai 
mė, kad neatgytų nacizmas, ku
rį 1945 m. gegužės 8 d. perbloš
kė. Baimė, kad tas ar anas iš 
likusių karo kriminalistų kalė
jime (du dėl silpnos sveikatos 
išleisti: Konstantin von Neu- 
rath, 83 metų, buvęs užsienio 
reik. .ministeris nuo 1933-1938, 
ir Erich Raeder, 80 metų, karo 
laivyno admirolas nuo 1938- 
1943) galėtų iššaukti tautos su 
kilimą.

20 metų: Albert Speer, karo 
produkcijos ministeris, 20 metų 
kalėjimo; Walter Funk, ūkio 
ministeris nuo 1938 m., nuteis
tas kaip Speer; Rudolf Hess, 
dešinioji Hitlerio ranka nuo 
nacių partijos įsteigimo, o nuo 
1933 m. vice Fuhrer iki drama
tinio pabėgimo į Londoną 1941 
m. gegužės 10 d., nuteistas iki 
gyvos galvos.

Pavojingiausiais laikomi Doe- 
nitz ir Speer.

Gubernatorių ketveriukė 
Spandau kalėjimą valdo ketu

ri “gubernatoriai”, kurie kartą 
savaitėje susitinka posėdyje, ki
tu metu susisiekia telefonu. 
Amerikiečių “■gubernatorius” 
yra majoras George, geras ir 
dosnus. Rusų “gubernatorius” 
yra pulk. Sergej Valerianovič

sargai kviečia jį į darbą, tai jis 
iškelia ranką ir šaukia: Heil 
Hitler! Kiti apie Hitlerį visai 
nekalba. Užklausti atsako, kad 
Hitleris jų neklausė, užtat visi 
turėjo brangiai užmokėti.

T. B. Mikalauskas

tą kalėjimą panaikinti, palei
džiant kalinius, nes perdaug 
brangiai kainuoja jo išlaiky
mas.

Sovietai šiuo gestu laimėtų 
vakarų Vokietijos socialistų 
simpatiją. Spandau kalėjimo už 
daryme Maskva mato laimėji
mą. Pavojaus nėra, nes nei 
Doenitz nei Speer nesuorgani
zuos vokiečių armijos prieš rau 
donąją armiją, o dėkingumas 
būtų natūralus. Adenaueris pa
taria Amerikai tuojau šį žings
nį padaryt, bet Anglijai ir Pran 
cūzijai reikalas neaiškus, 
tylus lenktyniavimas.

Kalinių gyvenimas

Atsivertė generolas
Britų generolas Sir Milės Dem 

psey, 59 metų amžiaus, atsiver
tė į katalikybę. Jis yra gimęs 
Airijoje, prieš 8 metus vedė ka
talikę žmoną. II Pasaulinio ka
ro metu vadovavo antrajai britų 
armijai.

. 283 šventieji
Romos katalikų kankinių kny

gose yra apie 4,500 įrašytų šven 
tųjų kankinių, tačiąu šventųjų, 
kurie paskelbti kanonizacijos 
proceso keliu (kaip pvz. šventoji 
Teresėlė ar kaip dabar vyksta 
procesas arkiv. Matulevičiaus) 
tėra tik 283. Taip praneša “The

Eina 1 Register”.

Kaliniams yra leista dirbti 
darže, sodinti, auginti daržoves,

1975 m. JAV turės apie 5 
milionus studentų kolegijose, pa 
lyginant su apie 21/4 miliono 
1953 metais.

nūnai ji žino, kad jis juokėsi, — „su šituo priešu rei
kia kovoti labai gudriai: bet aš padėsiu tau, aš pamo
kinsiu, kaip rengtis skoningai, o jau parūpinsiu tau 
pasipuošti, nebijok. Tiktai išsinerk iš tos nelemtos 
uniformos.“

Jam nieko nesvėrė, jis neatsiminė, kiek jai bran
gi buvo ta uniforma, šitas tiltas į jį patį, ir kaip skam- 
bėjo: leitenantas Olga Krasnova.

T8.^8. . . .. Ji žiūrėjo į save virdulio gelsvame atšvaite, ir pa-
J. jautėsi namie, y,s, rusa, jauS.as, sav,, nė- d4jo stikli „ nu4jo , miegamąjįi atidar4 B in.

ra jėgos, kur, .tuntų j,en,« S,tą tiesą ,r jausmą, bet * |p lietė vieną 8uknelę ,p ir kaillniu8 „

ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Mykolas to. negali suprasti, ir kai ji pradžioje nuošir
džiai kalbėjo jam tai, jis žiūrėjo pusiaumii*ka ir darė
si kietai paniuręs, tarytum jis nebuvo patenkintas.

Ir keisti yra tie žmonės, lietuviai, net ir tikri iš
tikimieji, kažinko trūksta jiems, lyg jie neišsitenka 
naujame gyvenime, kaip drabužyje, arba nepriauga.

rine lape, ir ploną grakštų apsiaustą. Tai šičia jis su
gundė ją, šilko apatiniais, neregėtomis kojinėmis, ji 
vaikštinėjo ant pirštų galų prieš veidrodžius, ir jis kar
tojo: — „Gražuolė mano, nuostabioji“, — ir paspyrė 
joa uniformą. — „čia gi kaip varlės išnara vidurnak
tyje, kada karalaitė pavirto savimi. Tu privalai de-

Jeigu jie dainuoja tai yra nyku, jeigu šoka, lyg moi>iiizuotis!“ — rimtai pasakė jis, pamėgdžiodamas
nusikaltę — jie yra užkrėsti, jie nėra pagydomi, — sa
kė vienas draugas, ir ji galvoja taip. Ji abejojo pir
miau, kai tas draugas sakė: — Užkrėstus kaimus rei
kia sudeginti“, — bet netrukus ji šaukė savyje: — 
Taip! Jie nėra išgydomi.

Tada — ir visada, kai ji ėjo į krautuves, kai ji 
vaikštinėjo gatve, kai ji sėdi teatre, kiekvienoje že
mės pėdoje, kiek išsitenka jos batelis — ją stumia, 
junta ji. Tai vietiniai žmonės atsisuka ir žiūri. Arba, 
nepakeldami akių jie pajunta, kad ji rusė — jie tylė
dami neapkenčia. Ir kaip .moterys apžiūrinėja! Ir ką

ją pačią. Ir kitaip rimtai tarė: — „Man reikia žmonos, 
ne kareivio. Atidirbai tu savo dalį partijai ir fabri-

šitos vietos ji sužinojo, kad šitas kraštas pilnas duo
bių atėjusiam, nors esi nugalėtojas.

Aš buvau kvaila, — šnibžda ji į stiklą, — aš ne
turėjau ko nusigąsti. Ko? Suvargusios, liesos žy
daitės, — juokas, juk ji net tos pirmenybės neturėjo, 
kas sakytųsi esanti Mykolo tautietė.

Bet ji atsiminė žydės nutr^išusį apdarą, ir štai 
dėl to pasidavė, kad apsiviltų moteriškai: ta nususė- 
lė savo skarmalus vilkėjo perdaug dailiai, būtų bloga 
sutikti ją pasipuošusią.

„■Šiandien tu galėtum ateiti ir aš tavęs nė kiek 
nebijočiau“, sako ji kažinkur už stiklo, ir pati nusi
suka. Bet po šilkiniu rytmetiniu apdaru ji kaista iš 
pykčio — taip buvo ir tada, kada žydė išėjo. Bet ar 
išėjo? Olga apsižvalgė, jai temsta akyse, kaip ir ta
da — negali būti be reikalo — ir ji sušunka, kaip ta
da: „Na, herojau, kas dabar? Kaip tu drįsai vesti 
mane turėdamas jau vieną pačią?“

Kokie apžadai, atsipeikėjo ji, ar iš tikro tai dėl 
to, kad metinės? — Ji nusispjauna tris kartus ir su-

kui, stachanoviete, kodėl tau nepasidžiaugti, kaip sijuokia, ji nusileidžia, kaip ir aną kartą: Mykolas
moterys gyvena, mylimos ir laisvos?“

Ji užtrenkė spintą, bet prieš veidrodį sustojo,
ir jos akys, apsiniaukę ir piktos, giedrėjo: jis yra

ramiai ir pašaipiai pasiūlė jai papirosą, ir ji paima 
instinktyviai ir tuojau numeta, o jis sako: — „Kas 
atšviežintų tavo atmintį, leitenante Krasnova? Kad

daro mielasis vyras? Ką jis daro, ar gynė ją, ar atsi- 
mas lenkų jaunimo tarpe. Ži- grįžo į tas įžūlias būtybes taip, kad jos susiprastų?— 
nia, dėl tų visų klausimų galu-1 „Brangioji mano“, — sakė jis ir labai meiliai, bet

teisus, šitaip tiktai, ji pati pamatė save ir buvo nu- į labiau negu nugalėti vokiškus šunis, tu labai bur- 
veikta. Bet, galbūt, ir ne tai? — ji stovėjo ir matė žujiškai norėjai manęs savo moteriškon nuosavybėn, 
tolimame stikle tris žmones, atrodo, suskambėjo, taip Kad sakiau, jog viena liko? Kad tu tvirtinai, jog yra 
susitiko jie. Jai neprisiėjo tarti nė žodžio, juk taip? žinių, kad visi žydai, alei vieno kaput? Dabar, kas 
Ir Mykolas nedaug kalbėjo. Ir ta trečioji taipgi, bet dabar? Nori drauge stovėti, ar — juk žinai, kad pir- 
atsitiko ištisos istorijos. Šitą momentą ji buvo paži- mosio8 teisė------------- “
nusi kas yra pavojus, ji nesuprato, ką ji kalbėjo, ta
čiau žinojo — atėjo paimti Mykolo. Ir, galbūt, nuo (Bus daugiau)

i
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VORKUTOS SUKILIMAS
DR. V, LITERSKIS

1953 metais įvyko Vorkutos prieškomunistinė veikla. Bet 
darbo vergų sukilimas. 35,000 tikrą ištrėmimo prasmę su- 
darbo vergų prie Šiaurės Lcd- pratome tik vėliau. Greitai at- 
jūrio sukilo prieš XX amžiaus sidūrėm Vorkutos anglių ka- 
gėdą. Vorkutos vergų streikas i syklose giliai po sušalusia že- 
buvo pirmas didžiausias sukili-.me. Darbo jėgos stoka yra mū- 
mas po Stalino mirties. Sukili- sų trėmimo priežastis. Niekas 
mo slopinimas pradėtas rugpjū- neturi noro vykti į tundras. Be 
čio mėnesio 1 d. To sukilimo kalinių Vorkuta būtų miręs 
aprašymą duoda vienas to su- miestelis.
kilimo dalyvis vokietis. Iš Vor
kutos pragaro grįžo jis 1955 
metais. Aprašymas įdomus 
mums visiems. Vorkutos pra
gare yra daug lietuvių.

Vorkuta yra XX amžiaus Ru
sijos darbo vergų pabaisa. 
Prieš 20 metų čia buvo žino
mas tik Vorkutos upelis (Pets-

30 tautų kaliniai

Mūsų stovyklą prie 29 šach
tos sudarė 30 tautų kaliniai: 
buvo vokiečių, lenkų, čekų, vęn 
grų, rumunų, jugoslavų, bulga
rų, albanų, graikų, suomių, es
tų, latvių, lietuvių, turkų, per
sų, aserbeidžianiečių, kinų, ja-

, . . „ „ , ponų, korėjiečių, amerikiečių,
choros pneupis). Dabar yra Vor anglų pranctoJ rUBU ir t t H
kutos sritis su ketvirčiu milio 
no darbo vergų. Srities centras

viso po Vorkutos dangumi bu
vo 4,000 vokiečių. Beveik visi 

poyra Vorkutos miestelis. Vorku- Vorkutos ka,iniai nuteisti 
ta pastatyta ant zmamų lavo- 25 metus kas ,. ištv„rti 
nų. Vorkutos ap.up.nimo cent- 25 mctu6 ta,.ybinio praga„,
!as ° i.- T*168 83 ar^ Daugiausia iš mūsų aukų parei-

11 i^ooo !'-i ° ° ^8 Praves" kalavo pragariškas klimatas, 
as 1,200 kilometrų ilgumo ge- jė išsekim didelė 
ežiuke ie. Po kiekvienu to ge- norma b

lezinkelio pabėgiu gali būti pa 
guldytas Vorkutos darbo lavo-
nas. Daug šimtų tūkstančių 
darbo vergų vyksta į Vorkutą. 
Bet beveik niekam nėra kelio 
atgal.

Anapus šiaurės poliarinio ra
to yra amžinas žemės įšalimas. 
Prie tokio klimato yra pripratę 
tik eskimai. Bet 80 metrų gilu
me yra atrasta stori anglies 
sluogsniai. Sovietai nori pasiro 
dyti stipresni kaip gamta. Ke
letą metų prieš karą pradėti 
darbai. Tada nieko ten nebuvo: 
jokio kelio, geležinkelio, bara
ko, balkio, medžio, puodo, benzi
no, gydytojo, medikamento, 
šulinio. Kailių ir darbo įrankių 
taip pat trūko. Keli šimtai ki
lometrų atstumo ligi miškų ri
bos ir artimiausios sodybos. 
Tūkstantį kilometrų pėsti dar-

hyper-
tonija, džiova, ir šachtų griu
vimo “pavojai. Paštas neveikė.
Buvom, tobulai atskirti nuo pa
saulio. Tada, kada milionams 
Sibiro kalinių mirtis yra išsi
vadavimas iš nežmoniškų kan
čių, Vakarai prie vieno stalo 
su bolševikais kuria “amžiną ir 
laimingą taiką”.

Stalino mirties proga buvo 
sustiprintas karininkų ir ser
žantų patruliavimas. Bolševikai 
tikėjosi neramumų. Kalinių vei
duose buvo matyti džiaugsmo.
Neslėpė savo džiaugsmo net kai STATYBAI 
kurie prižiūrėtojai. Visa Rusi-, IR NAMU 
jos žemė atrodė sukrėsta. Tarp PATAISYMUI 
karininkų jautėsi didelis sumi- PRISTATOM 
Šimas. Atrodė, kad artinasi teis vl8okiM Rū*ių

NEFOTOGRAFUOK sklido šūkis: “Mirtis, bet ne 
lėtas marinimas. Neisim į dar
bą!“ Įvykiai plėtėsi. Septintos 
šachtos streikas. Ta žinia plito 
žaibo greičiu per visus barakus. 
Tuoj pasiekta visi kasyklų ur
vai. 6-toji šachta streike. 12, 
14, 16 šachtos streikuoja. Elek
tros jėgainė sustabdė darbą. 
Sustabdykim ir mes!

1953 metais liepos 26 d. pa
sigirdo šauksmas “Į darbą”. Bet 
niekas neklaus'?. Karininkai ir 
milicija siuvo po barakus ir ra
bino į darbą. Prašė, keikė ir gra
sino.

“Eikit namo”, — sakė jiems 
kaliniai. “Mes neturim ką su

bet kolektyvinis darbo vengi
mas”.

“Koks yra skirtumas?” — su
šuko daugelis kalinių?

Generolas tęsė toliau: “Turit 
skundui pagrindo — gerai. Tu
rit teisę skųstis. Bet tik kiekvie
nas atskirai. Kolektyviniai išsi
šokimai yra griežtai uždrausti. 
Aš galėčiau su jumis kitaip pa
sielgti, bet...” Derevjanko nesu
valdė pykčio. “Ko jūs keikia
tės?” — šaukė komendantas. 
“Aš pats nekeikiu. Galim kalbė
ti”.

“Su tavimi nėra ko kalbėti. 
Mes žinom, kad tu esi biednas 
padaras, kaip ir kiti mūsų sto
vyklos karininkai. Tu nori apie į 

ne- j
įdomu. Tu mums esi per mažas 

®'’“* padaras. Mes norim kalbėti su
augštu asmeniu iš Maskvos. Tai
mūsų paskutinis žodis”.

“Gerai”, — sako generolas, — 
“tuoj duodu telegramą į Mask-

Plakatais moko elgesio į

Yamasshinos mieste, Japomjo-I 
je, Maryknoll misionieriai pra-'

Grįžta išpažintis
protestantuose

Tarp protestantų stiprėja są-
dėjo žymesnėse miesto vietose jūdis grąžinti išpažintį. Vokieti- 
lipinti plakatus, kuriuose išrašy- joje per protestantų suvažiavi- 
tos įvairios moralinės taisyklės, j mą, įvykusį Frankfurte, labai 
šūkiai, pratiną prie gero elgesio.į daugelis jų, net is Rytų Vokie- 
Policija ir tėvai labai palankiai tijos atvykusių, atliko išpažintį.
į tai žiūri. Kiekvieną mėnesį iš-Į ------------------
kabinami skirtingi plakatai. Iš j Nušluostyk vaikui ašaras, 
viso per mėnesį jų išlipinama a nes ilgi lietūs žydėjimui kenkia, 
pie 200 Jcan Paul

jumis kalbėti”. Po dviejų valan- , , ,
A , J . darbą kalbėti. Bet mums taidų j stovyklą atvyko bausmes į rp,,

būrio komendantas gen. Derev
janko. Komendantas pirmiausia 
pasakė kalbą: “Esu nustebin
tas, kad geriausių Vorkutos šach 
tų darbininkai nenori anglies 
kasti. Prarasit visas turėtas pir-,

TELEVIZIJA* RADIJAS
III-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IK TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

- >
----- ■«

" —

Mrs. Matin slepiasi nuo fotogra
fo. Jos vyras yra vienas tarp 16 žu- . 
vusių lakūnų, kurių lėktuvų numušė ' hniai, 
kiniečiai komunistai. Našlė turi tris tonų anglies klausimas 
mažus vaikus. (INS)

darbo ^us Pasiekė žinios apie vidų-, 
rinės Vokietijos sukilimą. Ži-| 
nios praplito žaibo greičiu. Ar-i 
gi Vokietijos kančios yra didės-j 
nės kaip mūsų? Masių sukili
mai bolševikams daugiausia 
įvaro baimės.

Kiek vėliau atėjo žinios apie] 
Berijos likvidavimą. Dabar bol
ševikai visas kaltes suvertė vie j 
nam Berijai. Bet kada ateis 
“mūsų klausimo” sureguliavi
mas? Kur tie pažadai? Niekas 
nesirodė. Tada tarp mūsų pa-

menybes!”
“Pone generole”, — šaukė ka- 

čia nėra tūkstančio 
Klausi

mas eina apie milionus žmonių. 
Streikuosim, kol paaiškės tų 
žmonių likimas”.

“Dabar šičia yra ne streikas,

vą. Bet visdėlto savo skundus ga 
lit man išdėstyti, kol aš esu 
čia”.

“Kur tu buvai, kada mums 
kaulus laužė? — šaukė minia. 
Staiga vienas mažas vyras šo
ko prie generolo.

(Bus daugiau)
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mo valanda.
Mums kaliniams atrodė, kad 

artinasi mūsų likimo posūkis.
bo vergai buvo v varomi į šiau- Mūsų nuotaiką juto lagerio va
rę. Žymi dalis vergų sukniub
davo. Išsekdavo jėgos. Po to 
šūvis į pakaušį.

Aštuonių mėnesių
žiema. Prie to šiurpios sniego 
audros. Tada pradėta Vorku
tos miestelio statyba.

dovybė. Tomis dienomis net 
“Pravda” rašė, kad su kali- > 
niais pasielgta “neįstatymiš- 
kai”. Pusiau oficialiai mums 
buvo pranešta: “Jūsų 
mas bus jums palankiai iš
spręstas.” Bet rusiškas pažadas

SELF
SERVICE

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS UTWINAS, P rea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
klausi- | Apkainavimą ir Prekių Pristaty t 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

Vorkutos vergai ir iš dalies l«siasi ka‘P S"™' „MLaų ner- 
prižiūrėtojai yra mirtininkai.! ""gumas vis kilo. Kasdien vis
Beveik visi yra politiniai kali-ilaukem kazk° nau'a- .P'“1'"1“ 
niai. Areštų ir pasmerkimų tik- kOTas' balandis gegužis ir bir- 

želis. Diena į dieną, naktis į 
naktį vis. leisdavomės į tamsias

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro it 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202 

RUGP - AUGUST 30 IKI RŪGS. 3 D.
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji} žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios 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 reikalais kreipkitėt:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8115 S. LITUANICA AYE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882 I
MIUI>I|I1IIII:|I||IIIII>IIIIBIIIIBIIIIIIIII|I||BM||II|BI|IIIII)|IBIIIIII Hlllimillllllilllltlllll

sias — papildyti mirusius Vor
kutos, Narelsko, Kolimcs ir ki
tų vergų stovyklų kalinius. Ka
linių palydovas — baisūs kentei 
jimai, kurių galas žiauri mir
tis. Milionams kalinių mirtis 
yra vienintelis išsigelbėjimas. 
Dabar duokim žodį grįžusiam, 
vokiečiui:

— 1951 metais lapkričio mė
nesį iš Vokietijos kalinių trans
portas pasiekė Vorkutą. Buvo 
100 vyrų ir moterų iš vidurio ir 
vakarų Vokietijos. Kaltė —

kaip pragaras anglių šachtas 
po įšalusia tundra. “Planas” 
buvo mūsų gyvenimo turinys.

Pie.LVI IB SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIRTOJE II* Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

METAXA imported 5 star brandy $5-33
MARTELE THREE STAR C'OGNAC

- -
Fifth $4.98

DOMINION TEN, Imported Canadian
Whiskey Fifth $3-98

GRAIN AIAJOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $4.79
MACKINEAY’S Imported 8 years old /

Scoteh Whiskey Fifth $4.59
KI-IAFA WINE Fifth $1.69
KRUPN1K (Honey Punch) Fifth $3 .39
HALLERS GIN Fifth $2-39
BLUE ROSE VODKA Fifth $2.59 CRANE SAVINGS AN^skOAN

2555 YVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
R. K. Pietldevvicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
isperkanie valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; trcč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

EsSciJ

KOERTING
— TAI —

NEPAPRASTO SKAMBI MO 1»57 M.
VOKIŠKI RADIJO APARATAI

-5-
<i ARSI X T I V A I

31 DEItIMMO GHAM)IN£S 
VISOS BANGOS

šio aparatai laimėjo du aukatntua 
medaliui! Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nipaly ginamai piiffis. be konku
rencijos — prieinami visiems.
Reikta pamatyti — norint įsitikinti.

ihDflinfl.
lUTCLCvision
(sales- serviče)

Sav. Inž. A. HILMf.NAS
3331 8. Halsted — CUffeldc 4-5UA3

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WOEj utotlea — R* n irt, I49« 
NUO PIRMAD, IKI PENKTAD 

3:46 Iki 9:10 vai ryta 
SEAT A D 11:10 Iki 9:10 ryt* 

PIRMADIENNTO vak. nuo 7—1 v
HEKAD. 8:30—•:»<> v. r. U 

W0PA — 1490 kit.
Cbleaao 99, Ji. HEmlock I-H1> 

7111 So ROCKWELL BT

Dining around the Clock
• We Never Close •

Take Your Family & Guests

To LONKARR
For Oinner Tonite

• GRACIOUS DINING
• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere

LO N KAA R
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.

ENglewood 4-0510
Your Ilost, JOS. LONERGAN

į?

IMPORTED FRENCH BORDEACN WINES 
SAUTERNES—HAUT-SAUTERNES 
MEDOC OR ST. JLLIAN Fifth $ . 19

i, ji-------------- į
Tunu naują dideų sunavežimj 

lr apdraudas
8313 W. »l«t St. Chicago, DI.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomisl. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

1 Savings and Loan 
Association

rfmsuRt

SEK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

IENDROVČ
r

i4038 Archer Avalus Tel. lA3-67i» 

AUGUST SALDOKAS Fredams

išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendu?

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris hus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opcning, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiem1: 
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 
saldžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujamu. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 melus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka* liečia pelningus patarnavimus —tai (bieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusiu liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,090,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Westcm Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKSCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT I’.YID UI* INY ESI JlEM'V SKYRIAUS.
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L.V.S. “RAMOVE” CHICAGOS SKYRIUS SEKMAD., RUGSĖJO 2 D., 1956 M. BUČO DARŽE, WILLOW SPRINGS, ILL, RUOŠIA METINII

Žurnalo “Karys” Gegužinę su Įvairiausia Programa
Gegužinės pradžia — l-mę valandą po piety. Nuoširdžiai kviečiami visi buvu
sios LIETUVOS KARIUOMENES KARIAI, SAVANORIAI, ŠAULIAI ir SKYRIAUS

RAMOVENAI atvykti ir tuo paremti savo organą “KARĮ”.
SKYRIAUS VALDYBA

NAUJA LIETUVIŲ BAŽNYČIA
Sekmadienį jas pašventinimas East St Louis

Visa didžioji JAV išeivių šei
ma džiaugiasi nauju laimėjimu: 
išaugo puošni lietuviška švento
vė su lietuviško stiliaus bruo
žais, su lietuviškais ornamen
tais, lietuviškos dvasios altoriais 
East St. Louis mieste. Tai didis 
nuopelnas gerųjų tos kolonijos 
lietuvių, kurių religiniam gyve
nimui sumaniai vadovauja ga-i 
bus, energingas, išsimokslinęs 
lietuvis, gilus patriotas kun. dr. 
Antanas Deksnys.

Šeši dešimtmečiai
East St. Louis mieste, esan

čiame už 300 mylių j pietus nuo 
Chicagos, lietuviška parapija su 
organizuota 1895 metais, taigi 
— jau kiek daugiau kaip 60 me
tų. Jos organizatorius buvo kun. 
Juozapas Servetka, talkinamas 
vietos lietuvių, kaip S. Jocius, 
J. Tarvainis, J. Vaičiulis, A. Stel 
mokevičius. Ten 1897 m. buvo 
pastatyta medinė bažnytėlė, ku
rią 1911 m. kun. Pr. Gadeikis 
padidino ir pasirūpino pastaty
ti mokyklą. Vėliau, buvęs Sibiro 
tremtinys, prisidėjo prie Šv. Jur 
gio parapijos kūrimo kun. S. Ko 
lesinskis, pripirkęs žemės, baž
nyčią perstatė, dar padidino ir 
iš lauko apmūrino plytomis.

Gaisras ir atstatymų pradžia
Kun. P. Lunskis, dabar klebo

naująs Pittsburghe, pastatė mū
ro kleboniją, o kun. T. Tikuišis 
pasirūpino bažnyčią išdekoruoti 
iš vidaus. Deja, 1943 m. spalio 
16 d. gaisras tą bažnyčią visai 
sunaikino. Bet jau už poros me
tų dabartinis klebonas kun. dr. 
Ant. Deksnys pradėjo statyti 
naują. Jau tais pačiais 1945 m. 
pabaigtas apatinis augštas, pa
šventintas ir buvo naudojamas 
kaip laidinė bažnyčia. Plečiantis 
parapijos veikimui buvo nupirk
ta žemės mokyklos vaikų žaidi
mams, o taipgi parapijos pikni
kams, sekmadieniais gi — iš apy 
linkės suvažiuojančių parapie
čių mašinoms pasistatyti. Mi
nint Lietuvos krikšto 700 m. su 
kaktį aikštė pasipuošė gražia 
šiluviškės Marijos statula, pagal 
arch. Jono Muloko projektą pas 
tatyta. • ‘

nas: Liurdo Mariją su Bernade
ta, Fatimos Mariją su piemenė
liais, kuriems ji pasirodė, Gu
adalupės ir Čenstakavos Mari- 
jas, Einsiedelno (Šveicarijoje) 
ir Cnoc Mhuire (Airijoje) Ma- 
rijas, mūsų Aušros Vartų ir Tra 
kų Dievo Motinos, o taipgi Šilu
vos ir Pažaislio Marijas, bei Kre 
kenavos ir Žemaičių Kalvarijos.

Visų šių lietuviškųjų Madonų 
fone — bažnyčių siluetai, kur 
yra tie mūsų žmonių pamėgtie-

Lietuvio architekto ir 
menininkų kūrinys

Arch. Jonas Mulokas sudarė 
projektą visai bažnyčiai, kiek 
galima daugiau įnešdamas lietu
viškos dvasios, ypač pastatyda
mas savo pamėgtą Lietuviško 
kryžiaus ornamentaciją bažny
čios bokšte. Statybai atlikti bu
vo pakviesta naujai susidariusi 
Lietuvių Statybos bendrovė Mū
ras, ir darbus įvykdė netaip se
niai iš Šveicarijos atvykęs inž. 
Jonas Stankus. Vitražams su
kurti buvo pakviestas vienas iš I 
pirmaujančių lietuvių dailininkų 
V. K. Jonynas, o statulos išėjo 
iš gabios lietuvio skulptoriaus 
V. Kašubos rankos. Net iT alto
riaus medinėms dalims parūpinti 
buvo pakviestas lietuvis P. Vėb
ra.

Ir taip, ta nedidelė parapija, 
stipri savo religine dvasia, tapo 
mums lietuviškumo pavyzdžiu 
meniškame bažnyčios išpuošime. 
Šoniniame altoriuje randame 
dvylika žvaigždžių išpuoštą Ma
doną, originalus lietuviškas kry 
žius didžiajame altoriuje su Kris 
taus kančios ženklais aplinkui, 
yra ir Lietuvos šventojo šv. Ka
zimiero altorius, su dail. V. Ka
šubos sukurta šventojo statula.

Dail. V. Jonyno sukurti vitra
žai vaizduoja labiausiai pasau
ly ir Lietuvoje mylimas Mado-

Kun. dr. Antanas Deksnys, E. St. i
Ijouis lietuvių par. klebonas, pasta-I 
tęs naujų bažnyčią ir šiemet fninįs | 
sidabrinį kunigystės jubilėjų

ji Marijos paveikslai. Visa baž
nyčia yra Nekalto Prasidėjimo 
Marijos garbei, ir vitražai dar
niai išryškina mintį — kaip la
bai Marija yra garbinama pa
saulyje ir Lietuvoje.

Visi puošimo darbai atlikti 
rūpestingai. Net ir lempos ap
švietimui sudarytos specialiai, 
su įmontuotais jose garsintu
vais.

Veiklūs žmonės
Tokią dailią šventovę buvo ga 

Įima sukurti tik sutartinai ben
dradarbiaujant gabiam lietuviui 
klebonui su nuoširdžiais parapie 
čiais. Prie parapijos priklauso 
142 šeimos ir 30 pavienių asme
nų. Parapija padidėjusi naujų 
ateivių skaičiumi, nes jiems čia 
padėjo kaip klebonas, taip ir 
ankstybesnieji lietuviai įsikurti. 
Turima net trejetas lietuvių dak 
tarų. Mokyklą lanko 105 vaikai 
ir lietuviškas auklėjimas joje rū 
pestingai atliekamas. Dėsto Šv. 
Pranciškaus seserys iš Pittsbur- 
gho. Parapijoje gyvas visuotinis 
veikimas. Čia veikia Alto sky
rius, ateitininkai Balfas, Jaunų 
Moterų klubas, Katalikų Jauni
mo organizacija, Liet. Bendruo
menės skyrius, Lietuvių Moterų 
draugija, LRKSA kuopa, Mari
jos sodalicija, Šv. Onos dr-ja, 
tretininkai. Sportininkų būrelis, 
Katalikų Vyrų sąjunga. Rūpes
tingam klebonui čia geru talki
ninku yra kun. Jenas Gasiūnas, 
buvęs Panevėžio Vyskupo sekre
torius.

šventinimo dieną

Bažnyčios šventinimo apeigas 
atliks ir pontifikalines šv. mi
šias cclcbrvos vysk. A. R. Zuro- 
weste, asistuojamas kaimyninių 
dvasiškių, o iš lietuvių — sub- 
diakonu bus kur., dr. Ign. Urbo
nas, antruoju ceremoniameiste- 

Įriu — V. Meškėnas, turiferari- 
jumi kun. Ant. Tamulis.

Apeigų metu choro vadovė 
Stefla Stankus sudariusi ir gra
žią religinės muzikos programą; 
šalia gregorianišku giedojimu at 
liekamų dalykų, įvesdama A. To

SO. BOSTONO ŽINIOS
VADOVĖLIAI LIETUVIŲ 

MOKYKI JOMS

“Kregždutės I ir II dalys da
bar gaunamos “Žiburių” b-\ėj, 
Toronto, Ont., Canada. Bostone 
dar galima gayti “Naujųjų skai
tymų” ir “Kregždutės” III d. 
Užsakymus siųsti senu adresu.

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PRADEDA DARB4

Dėl mokyklos patalpų remon
to pamokos lituanistinėje mo
kykloje bus pradėtos š. m. rug
sėjo 15 d. 8:30 vai. bus pamal
dos parapijos bažnyčioje, o po 
to bus mokslo metų pradžios in
formacijos, stojamieji ir tikrina
mieji egzaminai ir kiti dalykai. 
Tą dieną reikia atvesti vaikus į 
pirmą skyrių.

TRUMPAI
— LDS metinis seimas bus

rugsėjo 15 d. So. Bostono lietu
vių parapijos salėje.

— Parapijos istorini spausdi
nama Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvėje ir žada būti baigta 
spausdinti šį rudenį.

— Tėvas J. Vaškas, Tėvų Ma
rijonų viršininkas iš Romos, bu
vo sustojęs So. Bostono lietuvių 
parapijos klebonijoje ir išvyko į 
Romą.

— Gegužinės seselių sodyboje, 
Brockton, Mass., kaip ir kitais 
metais, bus Darbo dieną, pirma
dienį, rugsėjo 3 d. Pelnas ski
riamas naujos koplyčios staty
bai. Visi paremkime!'

— J. Kasmauskas, aktyvus 
Bostono lietuvių darbuotojas po 
ilgesnio negalavimo jaučiasi pa
sitaisęs ir gali daugiau dalyvau
ti visuomeniniame gyvenime. Sa-

zerio, K. SingenbergerSo, J. Ar- 
cadelio ir kitų kūrinius.

Bažnyčios yra statomos šimt
mečiams, ir ši nauja šventovė 
bus gražus liudymas didžių nuo
pelnų kaip East St. Louis nuo
širdžių lietuvių, taip ir tos kolo
nijos uoliojo klebono kun. dr. A. 
Deksnio. — Juozas Prunskis

vo dirbtuvę jis perdavė tvarky
ti sūnui.

— Bostono latviai katalikai, 
kuriuos nuolat su pamaldmis 
lankydavo a. a. prel. Stukelis, 
melsis už jo sielą mūsų parapijos 
bažnyčioje pirmadienį, rugsėjo 
3 d., 9 vai. ryto.

— Albinas ir Ona Nevierai 
rugsėjo 1 d. švenčia 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ne
vierai yra aktyvūs lietuvių gy
venime Bostone. Alb. Nevie- 
ra yra So. Lietuvių Piliečių 
Draugijos vicepirmininkas.

— Dail. V. Andriušis turėjo 
pakelti sunkesnę operaciją ir da
bar jati yra grįžęs iš ligoninės 
ir sveikata taisosi.

Antanas ir Agota Švedai šven 
čia 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

— Romuvos parke, Brockton, 
Mass., rugpjūčio 19 d. buvo Bal- 
fo Bostono skyriaus gegužinė, o į 
rugpjūčio 26 d. — bendruome-' 
nės gegužinė. Abi pasisekė ne
blogai. Dalyviais buvo gauses
nis Baifo parengimas.

Cleveland, Ohio
CLEVELANDIEČIAI

JAUNIMO STOVYKLOJE

Rugpjūčio 26 d. daugelis cle- 
velandiečių dalyvavo jaunimo 
stovyklos šventinimo iškilmėse.

Iškilmingą stovyklos šventini
mą atliko prel. Albavičius, Ci
cero Šv. Antano parapijos kle
bonas. Šiltą sveikinimo žodį ta-

rš Manchesterio klebonas, ku
ris pasidžiaugė lietuvių užsimo
jimu statant šią lietuviškojo jau 
nimo auklėjimo įstaigą. Putna- 
mo seselių atstovė irgi džiaugėsi 
bei ragino nesigailėti darbo ir 
pasiaukojimo mūsų jaunajai kar 
tai. Vėliau suvažiavusieji buvo 
supažindinami su jau atliktais 
stovykloje darbais ir dar numa
tomais artimiausiu laiku atlikti.

Clevelandiečiai, apžiūrėję sto
vyklos vietovę, buvo tiesiog su
žavėti gražiomis apylinkėmis ir 
busimąja stovykla. Visi su ge
romis viltimis, kad šis gražus 
projektas, greitai virs tikra re
alybe, išsiskirstė į namus.

Rockfordo IU.
Alto gegužinė

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyrius š. m. rugsėjo 
2 d. kviečia visus Rockfordo ir 
apylinkės lietuvius atvykti į šių 
metų vasaros sezono užbaigimo

gegužinę, kuri įvyks Vasa par
ke. ;

Ta proga atvyksta iš Chica-1 
gos prof. Viktoras Biržiška ir Į 
pasakys kalbą aktualiais šių die
nų klausimais.

Nepraleiskite progos pasiklau- 
klausyti prof. V. Biržiškos kal
bos, pakvėpuoti grynu oru ir 
atsisveikinti su prabėgančia va
sara.

Iki pasimatymo Vasa parke!

Rengėjai

18 ARTI ER TOU BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago •, 

lUlnols, tel. VI 7-2972

Remkite dien. Draugu!

Vestu vi y nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

NUO U2SISKNĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT 

VI RŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai sšdštl Ir naktimi* 
miegoti, nes Jų užsiaenijusloa žaizdoj, 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
aležšjlmą Ir akaudtjtinų Benų atvl 
rų tr skaudžių žaizdų, uždfiklt* 
LEGULO Olntment Jos gydyme 
ypatybes palengvins Jūsų skaudBJl 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak 
U. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džių nudegimų. JI talpg* pašalins 
nležejluią ligos vadinamos P8ORIA 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuc 
džlflstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų tr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo 11 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.25, Ir $1.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
MII vraukee, Wlac., Ga 
ry. Ind.lr Detroit Ml- 
Jhlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
aey order |

LEGULO, Department D. 
8618 W. Eddy St Chicago 84, UL

Visi chieagiočiai vyksta j dienraščio “Draugo” metinį pikniką, Labor Day, rugsėjo 3 d., 
1956 m., Oaka darže, prie 119-tos ir Archer gatvių, Lemont, Illinois. Vykstant į Draugo 
pikniko darią reikia pasiekti Archer gatvę, vienu ar kitu keliu; po to daržas lengvai su
randamas. Jei važiuojama 123 gatve, reikia vykti iki Archer ir tada grįžti į Chicag<« pusę 
keturius blokus. Automobilių neturintiems bus specialūs busai, kurių tvarkražtis jau kelis 
kartus buyo paskelbtas. Tad ligi pasimatymo Draugo metiniam piknike, Oaks darže, prie 
119-tos ir Archer gatvių, Lemont, Illinois, rugsėjo mėn. 3 dieną.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain, Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

=;---- -

STEPKENS LIOUORS

. sie|H,na« icioa,
Choro vedšjas 

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

LABOR DAY 
SPECIALS

HENNESSY, 3 Star konjakas 5tli $5-09

BISQUIT, 3 Star konjakas 5th $4.85
GOLD LEAF, Prancūziškas konjakas 5th $3-79
DA SILVA, Portugališkas konjakas

(10 metų senumo) 5th $3-79
PURE GRAIN ALCOHOL. 190° 5th $4.85
SM1RNOFF — SAMOVAR — VODKA 5th $3-39

— SKAIDRIOJI — 5th $3-29
VERMOUTH, Importuotas Itališkas 5th 98c
RUBY PORT, Portugalijos importas 5th 98c
VOKIŠKAS ALUS iš Bavarijos

Dėžė 24 buteliai $5-39
PHILADELPHIA—KINSEY—THREE FEATHERS

Blended Whiskies 5th $2-98
SCIIENLEY — HANNAH HOGG GIN, 5th $2-79

Aplankykite mūsų bufetą, kur gaminama skaniausi 
viščiukai ir vėžiukai. -Free parking Jor eustomers.
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Newton, Pa.
Mokyklos statyba sparčiai 

žengia pirmyn

Naujos katalikškos mergaičių 
augštesniosios mokykis New- 
ton, Pa., statybos planai jau 
tampa realybe. Ši naujoji mo
kykla yra Šv. Kazimiero seserų 
vadovybėje. Be mokyklos New

lenta) -0, A. Zujus (8 lenta) -1, Į nuotą puolimą, privedusj prie'
P. Kalvaitis (24 lenta) -1, V. 
Karpuška -0 ir B. Vasylius -1 tš. 
Rungtynes laimėjo Illinois vals
tybės komanda, santykiu 29:16.

— CHESS HEVIEW, rugpjū
čio nr. talpino JAV meisterių 
sąrašą, kuriame paminėti mūsų 
Povilas Tautvaiša ir Kazys Škė
ma (neaktyvių skaičiuje). Ka

tone Šv. Kazimiero seserys veda 'nados žiniose pažymėti Vaitonio 
dar dešimt mokyklų Pennsylva-' ir Žalio laimėjimai Ontario ir 
nijoje.

Dabartinis naujos mokyklos
Montrealio p-bėse.

— CHESS LIFE minėdamas

laimėjimo.

— Pasaulio komandinės pir
menybės prasideda šį penkta
dienį Maskvoje ir truks iki rug
sėjo 25 d. Sovietų komandą su
darys: Botvinnik, Smyslov,
Bronstein, Keres, Geller ir Tai- 
manov. Jugoslavų: Gligoric, Ma- 
tanovič, Ivkov, Karaklaič, Milič, 
Djuracevič. Vokiečių: Unxicker, 
Schmidt, Darga, Pfeifer, Nie- 
phaus ir Tecshner.

REAL ESTATE

PARDUODAMI SKLYPAI — po 
vieną arba 2 greta. Prie pat Elm- 
hurst. 60x140 pėdų. Turi būt parduo
ti. R0ckwell 2-3311.

ŠV. ONOS PARAPIJOJE. SAVI-1 
NINKAS parduoda 3 -jų aug&lų mū
rinį namų — 6 butai ir krautuvė. 
Didelė pastogė ir pilnas rūsys. 4 au
tom. mūro garažus. $350 mėnesiniu 
pajamų. $2.3,500. CAnal 6-4575.

PAJIEŠKOJIMAIprojektas apima specialius staty j Connecticut rungtynes su Mas- 
boję įrengimus, kūnų dau-uma aachuselts ivardi„o Merkį ir 
jau vykdoma Jvedimas dujų,, 6veiUauaU, ,aįm5juaius taS. Jankaiti, gy.
vandens ir elektros jau beveik . .. ’ . . .. . V prie kaimo, Narsiečių kaime,

J ką Massachusetts rinktinei. dirbęs Miškų departamente. Jieško
į sesuo. Jis pats arba žinantieji apie 

CHESS , jį prašomi atsiliepti: Angelė Bendo-

SAVININKAS PARDUODA. Be- 
K. Merkis verly Sliores prie Imke Michigan.

Gražus pliažas ir apylinkės. Pajamų 
nuosavybė; 3 dideli sklypai ir 2 na
mai. Šalia laakeside Vila. Nebrangiai. 
Tel. EVerglade 4-0325.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

baigiamas.
Statybai reikalingas plienas 

jau pargabentas iš Chicagos. 
Darbai eina sparčiai ir tikima
si, kad jau šių mokslo metų pra
džiai, būtent rugsėjo mėn., bus 
užbaigti klasių kambariai. Ant
rosios dalies projektas bus baig
tas metų bėgyje.

Šios gražios moderniškos mer 
gaičių mokyklps architektai yra 
Gaul ir Voosen iš Chicagos.

Statybos komitetą sudaro Šv. 
Kazimiero seserų generole virši
ninkė motina M. Teofilė, mokyk
lų inspektorė sesuo M. Eucharis- 
ta, buvusi Marijos augštesn. mo
kyklos direktorė sesuo M. Anas
tazija ir Šv. Kazimiero seserų 
generalė ekonomė sesuo M. Ado- 
rata.

Mokinių registracija ateinan
tiems mokslo metams (1956 — 
1957) dvigubai padaugėjo.

1957 m. Juozapo Marijos vila 
švęs savo 25 metų įsteigimo su
kaktį arba sidabrinį jubilėjų. 
Naujosios mokyklos pašventini
mas planuojamas 1957 m. bėgy
je, ir šis didelis įvykis gražiai 
paminės vilos augimą sidabrinio 
jubilėjaus proga.

Šachmatu žinios
— Povilas Vaitonis Kanados 

atvirose pirmenybėse, kurios 
prasidėjo rugpjūčio 25 d. Mont- 
realy, po pirmųjų dviejų ratų] 
turėjo 2-0 taškus, po 2 taškus j 
turėjo taip pat JAV įžymybės: į 
Larry Evans, N. Y., Edmar Med 
nis, N. Y., James Shenvin, N. 
Y., W. Lombardi, N. Y., H. Ber- 
liner, AVashington, A. diCamillo, 
Philadelphia, ir L. Joyner, Mont 
real. Kanados buv. meisteris M. 
Fox pralošė Evansui. B. Fischer 
(13 metų, JAV jaunių meiste
ris) po laimėjimo prieš Montre
alio G. Lapine, antram rate su
klupo prieš meisterį R. Sobel, 
Philadelphia.

— Povilas Tautvaiša ir Ka
zys Jakštas Labor Day savait
galį praleis Detroite, besirung- 
dami dideliam Tartakoverio var 
do turnyre į kurį iš New Yorko 
atvyksta JAV championas Ar
thur Bisguier, W. Shipman, Dr. 
Mengarini ir kt.

— Illinois rinktinėje, kuri rug 
pjūčio 19 d. Racine, Wisc., susi
tiko su Wisconsin rinktine, lošė 
penki lietuviai: K. Jakštas (3

— CANADIAN
CHAT įdėjo P. Vaitonio laimė- rnitis< 1400 So. Westem Avė., Clii- 

’ cafro 8, III
tą partiją su I. Suk. Komenta- Jieškomas VLADAS PILIUS, s.
rius paruošė Kanados meisteris Benedikto, gini. 1925 m., Vilkaviškio 

apskr., Giedrių km. Yra žinių iš jo 
tėvų. Atsiliepti ar žinantieji apie jį 
pranešti: — Alf. Lietuvninkas, 6808

F. Anderson, pabrėždamas bal
tųjų (Vaitonio) logiškai supla-

S. Artesian Avė., Chicago 29, 
Tel. WAlbrook 5-4652.

IU.

HARI.ES F CARPENT'ER 

Secretary of State

Many Illinois motorlsts have oc- 
caaion to travel over the some 300 
miles of divided hlghways in this 
stąte. The motorlst drlvlng on such 
roads is presented with problema 
that do not usually occur while 
traveling over other types of high- 
ways.

At many points entrance to a 
divided highway is made without 
a reųuirement for a stop. Būt the 
motorlst should keep ln mind that 
whlle a sign for a stop has not been 
erected at this point he should exer- 
clse caution upon entering the hlgh- 
way. In some cases the driver’s 
Judgment will dlctate that he come 
to a complete stop although the law 
does not reųuire him to do so.

Upon preparing to enter a di
vided highway, a motorlst should 
always ba prepared to yield the 
right of way. In most instanees 
signg have been posted directlng the 
driver to do Just that.

Once a motorlst has driven hls 
vehiele onto a divided hlghway he 
mušt be aware of two things. First, 
vehicles travel at a faster pace on 
these roads than on other high- 
ways. Secondly, he mušt resist the 
normai temptatiou of becoming over- 
eontident behind the wheel because 
the hazard of head-on colllaions is 
reduced and the overtaklng of slow 
vehicles ts made less difflcult.

A copy of the completely new 
“Rules of the Road” booklet will 
he sent to you free upon reųuest. 
Writa to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

A. -j* A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus,
/ __ „

jo žmon$ Eugeniją ir pusbrolį Jurgį nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi.

Olga ir Liudas Kasperskiai

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiau* apianka 
Uflrakymue ra pinigais siųskite:

850 psl-, kates |2JW 
DRAUGAS, SU4 8. Onklsy Sva,

•» UL

nuostabios lr nepaprastos kar
pos personalus Utalp įvertina ra- 
iytojas Gliaudą: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turje 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
tama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pasaliau Julius... paslUgee 
skaistumo lr nesuvoktas Jo eemts,
drąsos be drąsos, neraprantas pa
vojaus beprutAJlmo prooese”

PRANEŠIMAS.
D. Jurjono Bendrovės krautuvė jau perkelta į naujas 

didesnes patalpas — 3251 So. Halsted St Žymiai praplėstas 
dažų skyrius jau veikia. Kam reikalingi dažai, prašome 
lankytis naujoj vietoj.

Tel CAIumet 5-1064

Savininkas parduoda 2-jų butų 
namų 7 ir 7 kamb. Karštu vand. aly
va apšildymas, naujas aliejaus de- 
gintnvas. Uždari porčiai. Garažas. 
Arti Cermnk ir Kostner. LA 1-1075.

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
2'iki 6 vai. 3 NAUJI NAMAI PO 3 
MIEG. KAMB. Tuojau galima užim
ti. 5909, 5911, 5913 S. Naragansett 
Avė. įvertinimui reikia pamatyti.

RIVERSIDE NORTH. 2507 Forest 
Avė. Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 2 iki 6 vai. vak. 6 kamb. mūrinis 
bungalow. Tilč vonia; karštu vand. 
alyva apšildymus,’ 2 autom. mūr. ga-

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren 

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma.' 
Žema kaina. |

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta.

Taverna su namu ir sale.
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St
CLiffside 4-2390

Jieškoma — Petro ir Adolfinos 
Petrauskų, sūnus Aleksandro Pet
rausko. ir Onos Virkdytas, gimęs ra£as< Šav. apleidžia miestų. Kaina 
Paluknio kaime, Šiluvos valse. Jieš- 1 $18,900. Šiokiom dienom apžiūrėti 
ko sesuo Teresė Petrauskaitė-Kišo- 
nieriė, gyv. Lithuania, Ariogalos m.
Maryte Melnikaitės g-vėje Nr. 9.

$18,1
tik susitarus su savininku

Riverside 7-3976
tel.

Jieškoma EMILIJA STASIŪNAI
TE GIR D ŽIŪ NIE N £, gyv. C'nieagoj. 
Atsiliepti šiuo adresu — Nijolė Sta
siūnaitė, Gogolio g-vė Nr. 12, Pane
vėžio miestas, Lithuania.

Taškoma ONA DRAUGELYTfi-JO- 
KUBAITIENfi, d. Jono, gimusi 1920 
m. liepos mėn. 20 d. Pajieško Ona 
Maželytė-čebatarauskienė, d. Vinco, 
iš Lietuvos. Platesnių inform. gausi
te — Albinas Juškus, 6615 S. Oak
ley Avė., Chicago 36, UL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-6640.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

Ubakymui (u pinigais siųskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avenne
Chicago 8. m.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Valko kelias J pasauli 

II dalis: Valko kelias J Dievų
lr religijų

III dalis: Vaiko religinis auklčjlmas 
VI dalis:Ypatingieji religinio

auklčjimo uždaviniai
328 psl. Kaina f3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8. ILL.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Savininkai parduoda 2 a. mūr. na
mų: apačioj krautuvė; ir 5 kamb. 
būt. antrame augšte. Alyva apšild. 2 
mašinų mūr. garažas.

Teirautis — 2322 So. Leavitt St. 
šeštad. 1-6 v. v.; Sekm. 12-4 v. p.p.

2-jų butų mūrinis namas (.3 mieg. 
kamb.). Atskiri centr. apšildymai 
alyva. 2 m. senumo 10535 S. Indiana 
Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Liet. kolonijoje parduodama Gro- 
serių ir mėsos krautuvė. Gera vieta 
delikatesams. Parduoda dėl ligos. 
Tel. LAfayette 3-5772 po 8 vak. vak.

Owner Selling Cleaning Store —
Vicinity 71 & Westem Avė.—2 liv- 
ing rooms in rear.—Woman can ope- 
rate alone. Business estabiished 25 
years. Prieed for quick sale. — Call 
PRospect 6-8604 for good opportu- 
nity.

Parduodama SUPER MART-MAI
STO KRAUTUVE. $250,000 metinė 
apyvarta. Liet. apylinkėje pietvakh- 
rtj miesto daly. Žema nuoma. Po 7 
vai. vak. skambinti—Klldare 5-3120

AUTOMOBILE^ — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I O 08
Uetuvlžka gasolino stotis br auto

• ♦u^kaml motoro remontai, lyginimo 
uZZ/ino darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
57f>e s. WF.STF.RN AVĖ. PR 8-6538

I6NUOMUOJAMA

ISnuom. 2 atskiri šviesūs, švarūs 
kamb. dviems rimtiems vyrams ar 
moterims. Atskiras Įėjimas. šiltas 
vanduo: vonia. Tel. VI 7-7070, nuo 
3 Iki V v. v.

IŠNUOMUOJAMAS KAMBA
RYS. Galimai naudotis virtuve. Tei
rautis po 4 v. p.p.—PRospect 8-5822

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia 
angliškame “beisinente“. 935 W. 
32nd Plice. LAfayette 3-9048.

ĮSIGYKITE DABAR

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŽTI 
IAV PILIETYBEI

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas. *
NORVILA-KURSIUS

REAL E9TATE3 SALES 
2600 West 59th Street 

Vlel telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. iv INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted St 
n. BAaibs 6-1781

Radeda pirktu - parduoti
akliu, blsnlus. Parūpina paskolas 
draudimus tr daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—V.

Brigliton Parke didelis mūr. bun- 
galow. Viršuje 4 kamb. butas. 2 auto 
garažas. 55% pėd. sklypas. Prieina
ma kaina. A. Sirutis.

11 apurtmrntų kumpinis mūro na
mas: 4 po 3. 4 po 4, 1 po 5 ir 1 po 
6 kamb. ir krautuvė su 3 kamb. bu
tu. Mėn. pajamų apie $575. Prašo tik 
$47,000. J. šaulys.

Geras 2-jųi augštų po 7 kamb. mū
ras su ž^amb. .ir vonia rūsyj, Mar
ųuette Parke. Komb. alium. langai ir 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo- 
lodkevlėtus.

3 puikūs, šviesūs butai po G kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
6$th. $35.000. K. Juknls.

Jjemonte 5 akrai su 2 gyv. namais, 
vlštidėm, dvig. garažu, vaisiniais me
džiais. Daug kitų vertingų priedų. 
$18,000. A. Rėklaitis.

Gerų plytų 2 butų (5 ir G kamb.) 
namas j rytus nuo Marąuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik $23,000.-A. Linas.

P LEONAS
SEAL ESTATE

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

PARDUODAM PILNAI ĮRENGTĄ
IR GERĄ BIZNĮ DARANČIĄ 

MAISTO KRAUTUVĘ SU 4 
BUTŲ MCRINIU NAMU.

Šildymas įkarštu vandeniu. 3 auto
mobiliams mūrinis garažas. Skly
pas 50x125 pėdų Bridgeporto 
kolonijoje. Pilna kaina $24,900. 
Dėl apžiūrėjimo, skambinti —•

JOSEPH M. MOZERIS
REAL ESTATE

Tel. CLiffside 4-0104
Marąuette Parke savininkas par

duoda puikų 2-jų butų po 6 kmb. 
mfij1. namą. Centr. šild. Plytelių vo
nia. 2-jų maš. gar. Abu butu tuoj 
galima užimti.

Tel. REpublic 7-5027

MARQUETTE PARKE luksusinis 
mūrinis namas. Galima įrengti dau
giau kamb. Garažas, šoninis priva
žiavimas. 38 pėdų sklypas. Apsodin
tas. Savininkas. 3411 W. 7 lst Street. 
HFml<xk 4-3450.

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422# 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders « Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 6# st. Chicago 26, III.,

■ PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedgjas 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminljaus langus b 

duris.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Stred

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

Tel. — HEmlocb 4-5881 
............................................................ IIIII

HELP WANTED VYRAI

Shipping Receiving
• HELPERS
• STOCK CLERKS
• ASS’T SHIPPING CLERKS
• PACKEKS

Steady, good vvorking con
ditions and liberal 

benefits.

Borg & Beck D iv. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

INSPECTORŠ

Experienced in the ūse of gagės 

indicators, “Mikės’ etc.’,

$2.00 per hour to start.

Steady, good working con

ditions and liberal benefits.

Borg & Beck D iv. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

’JĮiiiiimiiimiiiimiiiimiimimiiiimiiiię 
I LIETUVIU STATYBOS

BENDROVEMORAS Į
Builders, Gen. Contractors S
Atlieka planavimo lr staty- — 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
venamųjų Ir viešųjų pastatų. 3

Namų Įkainavimas ir Įvairūs B 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

llONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 5 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= TeL PRoepect 8-2O1S 
5 6800 SO. CAMPBELL A VU. =

Chicago 29, Illinois 
SlIlIlIlIlIlIimilllllllllllllllllUlIlIlIlIlIlhN

Machine Operators
Experienc?d on automatic ma- 
chines other than punch press 

or drill press.

All shifts.

$1.92 per hour to start.

Steady, good working con
ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTORA
Visų rflštų apdraudos. Automotol 

(lų finansavimas. Notarlataa. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltw 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENtrt 
610S S. Ashland Avė., Cbicago 36, TU

EVERGREEN PARK. Savininkas 
turi išvykti dėl tarnybos, tuojau tu
ri parduoti mūrinį namą. 3 mieg. 

•kamb. Pilnas rūsys, su dideliu pasi
linksminimo kamb. Didelė virtuvė 
su spintom, lr vieta valgymui. l‘% 
autom, garažas. Ideali vieta arti par
ko, mokyklų, transportacijos, baž
nyčių. Įkainuota pardavimui.

GArdcn 4-5045

Našlė parduoda namą — išvyksta 
į Californią, Mūrinis 2-jų butų: 3 
kmb., 5 kmb. ir 6 kmb. Kaina 
$12,000.-

Teirautis 3324 So. Union Avė. 
(kiemo pusėj).

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas H {domiau
sių kūrinių — ronians

VALENTINA
včl gaunamas, nes yra Išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, Sis roma
nas patraukia augSta stiliaus kulta- / 
ra. rūpestingu menisku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davės daugiau 
kaip 20 originalių Ir verstinių vei
kalų Ir Sis romanas yra vienas IS lo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaites meile. Jos vidaus ko
vas, Jos audringų, pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.
Užsakymus kartu su ptnlgals siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avo„

CHICAGO 8, ILLINOIS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas 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 OOUBT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

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

_________ OLympic 2-6752________

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nno • vai. 

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

vakaro iki lt vai. vakaro.

ASSEMBLERS
Line assembly of small parts.

Group piece work.

$2.04 plūs per hour.

Steady, good working con

ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtstnouth 7-7500

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS", 2884 S. Oakley ava 

CUcago 8, m.
flMHSNmNHnK«SHMIHIHK»lK»lKWlKNHIMnHn

MARQl!ETTE PARKE
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 pe 5 H k. Gražiai 

Įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis .. 5 lr 2 
k. Garažas.

6 m. senumo 2 butų 4 lr 214 k.
Naujas 4 kum. mūrinis šild. alyva.
Ant 63-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
brighton parke

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

VENTA
4409 So. Fairfield Are.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

HELP WANTED — MOTERYS

SKAITYKITE “DRAUGI”

91 NI NI NI NI NI 9RK9HNIM NI NHN AHNNININHNNHNNI NINI Nf
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paakoių parūplnimaa.
VISŲ RCŠUJ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpaa” Real bAtate 
General Insuriince, Notary Public 

5#16 S. Weatem Avė.
REp. 7-AHM6 arba HEm. 4-7065 

MIMHKWNniWIIWmi«WWIIH««IWI«IIKWIIiNIMWlt(;

TAVERNAI reikalinga nusima
nanti npie virimą moteris. Gyventi 
vietoje. Skambinti —

REliance 5-9753

REIKALTNOA MOTERIS prižiū
rėti ir kartu būti su senele moterim. 
Gyventi vietoje.

GRovehill 6-0979 

Reikalinga prityrusi raštinės va
lytoja. Dirbti vieną dieną savaitėje. 
$1.00 į valandą.

LEATHERORAFT, INC.,
2320 S. Weetern Avė.

Ath floor 
Virginia 7-7550

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced. Nite shifts. $2.92 
per hour, plūs shift premium.

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Mušt have experienced men. 
Nite shifts.

$2.52 to $2.67 per hour, plūs 
shift premium.

Steady, good vvorking con
ditions and liberal 

benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 661h Street

POrtsmouth 7-7500

-00*

Remkite dien. Draugą!

HARI.ES


i &
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BALFO DŽIAUGSMAS - VARGŠŲ 
DŽIAUGSMAS

A. GINTNERIS, Chieago, III.

Chicagos Balfo apskrities va- Balfui, kaip šalpos organizaci-
dovybė džiaugiasi, kad jai pa
vyko tinkamai pravesti garan
tijų sudarymo vajų. Dabar jau 
aišku, kad j Chicagą atvažiuoja 
apie 1000 asmenų, nes buvo pa
daryta virš 300 tokių sutarčių. 
Tai vasaros darbas ir žiemos re
zultatai, nes nauji ateiviai atsi
ras apie Kalėdas ar tp.

Valdyba turėjo savo posėdį 
rugpjūčio mėn. 24 d. Hollywoo- 
do salėje. Susirinkimui pirm. 
Balfo

jai paremti, nes nuo savo atly-

Pastabos ir nuomones

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES SEIMAS

Rugpjūčio 4 d. “Drauge” V., tosios Tėvynės byloje. Pastafa- 
Kutkųs yra pareiškęs įdomių jam seimo vaidmeniui kaip tik

joms sudaryti visos įmanomos talavime skilia statybos inžinie-
sąlygos seimą pasiekti. Ir šiuo 
atžvilgiu New Yorkas neabejo
tinai yra parankiausia vieta.

Prel. J. Balkūnas

riui John E. Byrnes, vienuolikos
vaikų tėvui, gyvenančiam Car- 
rison, N. Y.

ginimo atsisako koncerto solis- samprotavimų PLB seimo klau- labai svarbu ir jo vieta. FLB sei
tai ir kiti talkininkai

Rūbai, banketas ir pagarba 
veikėjams

Šiemet rūbų rinkliava Balfo 
naudai numatyta padaryti spa
lio mėnesio antroje pusėje. Iš
imties tvarka juos galima pris
tatyti kiekvieną dieną, tik reika
linga susitarti su J. Keruliu, rū- 

. . bų sandėlio vedėju. Tačiau spa-
apskr. pirmininkas kun.,bo mėnesj kiekvienas Balfo sky 

St. Šantaras ir sekr. P. Bičiū

simu. Reikia dž'augtis, kad PLB 
seimo organizavimas kelia susi
domėjimą. PLB seimas yra tik
rai didelis įvykis, vertas kiekvie 
no lietuvio rūpesčio. V. K. bene 
pirmasis seimo klausimu tarė 
viešą žodį. Tikiu, kad jo pavyz
dys paskatins ir daugiau pasi
sakymų. Be a be jojimo, dažnas
toks pasisakymas daugiau ar tų tikras nusižengimas Lietuvai, 
mažiau į dalyką žvelgia iš savoj Labai tikslinga v. K pasta-

Vienuolikos vaikų tėvas
JAV Katalikų Studentų Fede-

mo vaidmuo Lietuvos laisvės ko-, racija savo šių metų medalį už j 
vai privalo pasaulinės politikos pasižymėjimą pasauliečių apaš- I
centro vietos, kur yra Jungti-' - .  -..... ... — Į
nės Tautos ir kitos pa-
saulinės įstaigps. Prieš šiuos da- ( 
lykus užsimerkti ir aprėžti PLB, 
seimo vaidmenį tik bendruome
niniais reikalais dabartinėje Lie, 
tuvos padėtyje, mano galva, bū-j

t

A. -J- A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus, 
jo žmoną Eugeniją ir pusbrolį Jurgį nuošir

džiai užjaučia ir kartu liūdi

Krutuliai ir Valatkaičiai

nas. Dalyvavo visa Chicagos Bal 
fo apskrities vadovybė. Prane
šimą apie Balfo veiklos pirmąjį 
pusmetį padarė kun. St. Šanta
ras, kurį papildė kiti dalyviai. 
Pasirodo, kad šalpos darbu rū
pinasi ir sielojasi daugelis žmo
nių, be kurių pagalbos nieko ne
būtų galima nuveikti. Vieningai 
dirbdami padarome daug ir grei 
tai.

Koncertas ir jo programa

Balfo metinis koncertas įvyks 
ta Lietuvių auditorijoje spalio 
mėn. 7. d. Reikia tikėtis, kad lie
tuviai jį gausiai aplankys, kaip 
kasmet. Sekmadienio popietis tu 
retų būti paskirtas Balfo reika
lams. Jau numatyta koncerto 
programa. Dalyvauja sol. A. 
Brazis, M. Bankauskienė (Ma
ry Banky) ir kiti. Antroje da
lyje pasirodys Tautinis mokslei
vių ansamblis su nauja progra
ma ir daug kitų dalykų. Dau
gelis pageidavo matyti ir bale
to pasirodymo. Būtų gera, kad 
minėtą dieną kitos organizacijos 
nedarytų jokio viešo parengimo, 
o visos jėgos būtų nukreiptos

rius tokią rinkliavą vykdys at
skirai. Žinoma, rūbų kiekis bus 
mažesnis, kaip kitais metais, nes 
daugelis jų pasiunčia j Lietuvą 
ir Sibirą, bet ir šelpiamųjų skai
čius Vokietijoje gali pamažėti 
apie 3000 žmonių.

Nutarta padaryti banketą

matymo kampo. Bet ir toks 
“kampinis” pasisakymas yra rei

ba dėl PLB seimo darbotvarkės 
medžiagos paruošimo ir dėl lėšų

SPORTO KRONIKA
(Atkelta iš 2 psl.) 

nių atidarymas ir sportininkų 
paradas, 1:30 — 5:30 yal. p. p.
— lengvosios atletikos varžy
bos, 2:30 vai. p. p. — futbolo 
varžybų pradžia, 2:30 — 6 vai.
— plaukymo varžybos.

A. A.
STEPHANIE ŽEMAITIS

Gyveno 3305 W. 71«t St.
Daugelį metų gyveno apie 

18th St. ir Union Avė,
Mirė rugp. 30 d., 1956, 9 v. 

ryto, sulaukus 41 ni. amžiaus. 
Gimė Cllicago, lll.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me motina Agota (Gedvilikė), 
sesuq Adelė, švogeris itayniond 
Kolasa, jų sūnus Itayinond, 
Jr., brolis Charles, brolienė 
Shirley, jų sūnūs: Charles, J r., 
ir llaniel, 2 tetos: Stanislava 
Gedvilas ir Domicėlė Gedvilas, 
gyvenanti Waukegan, lll., pus
broliai, pusseserės ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas bus pašarvotas šeš
tadienį 4 vai. p. p. Mažeika* 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuves įvyks antradienį, 
rūgs. 4 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto Ims atly dėta į švenč. ‘ Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, i’o 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, sesuo, bro
lis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

kalui naudingas jau vien tuo, j su<jarymo užjūrių bendruomenių 
kad popųlarina pačią PLB sei- atstovų kelionėms. Iš savo lan

kymosi P. Amerikoje susidariau 
įspūdį, kad be JAV lietuvių pa
galbos iš ten atstovai į PLB sei
mą atvykti nepajėgs. Nemanau, Į 
kad daug geriau būtų ir Euro-' 
pos bendruomenėse. Todėl seimo. 
atstovų kelionei lėšų sudarymas, 
yra pirmareikšmis dalykas. Gai
la, kad V. K. tuo reikalu konk
rečiai jokios minties nepasiūlė.

Nežinau, kiek atstovų į seimą 
kuriai bendruomenei teks. Bet 
nelaikyčiau nei teisingos, nei 
tikslingos V. K. iškeltos propor 
cijos, kad JAV ir Kanada duotų 
0,9, o visos kitos bendruomenės 
0,1 atstovų. PLB seimo reikšmė 
bus ne jo atstovų gausybė iš' 
JAV ir Kanados, bet jų universa1 
lumas, t. y. juo daugiau įvairių 
kraštų bendruomenių bus seime 
atstovaujamos. O kad jos galė
tų būt atstovaujamos, reikia

mo mintį.
V. K. pasisakymas, mano su

pratimu, taip pat yra “kampi
nio” pobūdžio. Tam tikras, saky
čiau, prietaras, kad PLB seimo

gruodžio mėn. 2 d. Tai būtų pa-į organį2avimas New Yorke reiš- 
gerbti visi asmens, kurie prisidė- kiąg Um seimui kažkokią nelai.
jo prie Balfo skyrių organizavi- mę, galima susidaryti tik žvel
mo prieš 10 metų ir ištikimai giant į dalyką tam tikro kam. 
tas pareigas atliko per visą lai- pQ
ką iki šių dienų. Tokių asmenų' Pirmiausiaj klysta 'y. K., gąs- 
Chicaga turi keliasdešimt. Jau dindamas save ir visuomenę, 
pasižadėjo atvykti Balfo direk- kad PLB seimo organizavimo 
torius prof. I. Končius tame po- šeimininkai (JV ir Kanados LB 
būvyje dalyvauti. Tam reikalui valdybos) “turės kovoti su savo 
sudaromas komitetas. sudarytu komitetu”. Norėčiau

Žymėtini narių pageidavimai v. K. užtikrinti, kad lig šiol ko- 
Jei šiemet neturėsime gatvių miteto bendradarbiavimas su 

rinkliavos, tai kiekvienoje para
pijoje, susitarus su vietos klebo
nais, bus pravesta bažnyčiose
vieša rinkliava Balfo naudai.

Įtraukti į Balfo veiklą jauni
mas : skautai, ateitininkai ir stu
dentai.

Apie Balfo veiklą ir siuntinių 
persiuntimą į Lietuvą ir Sibirą 
bus plačiau painformuota lietu
vių visuomenė.

CHICAGOS ŽINIOS
Afrikos karaliukas 

Chicagoje
Iš Afrikos atvyko 26 metų 

amžiaus Denkyira valstybės 
karalius Nana Boa Amponsem. 
Jam buvo suruoštos vaišės Chi
cagos universiteto Tarptauti-

Sekmadienį, rugsėjo 2 d.: 10 niame name, kur jį priėmė
vai. ryto — sportininkų pamal
dos Detroite, Šv. Antano parapi-

antropologijos profesorius Sol 
Tax. Tas karaliukas savo val-

jos bažnyčioje, W. Vernor Hwy. ■ džioje turi 30,000 afrikiečių. 
12 — 5 vai. p, p. — lauko teni-i jjs kelia.uja. globojamas Tarp- 
so varžybų tąsa ir baigmės, l 'tautinio Auklėjimo instituto. 
— 4 vai. — lengvosios atletikos Keliauja vakariečių drabužiais, 
varžybų tąsa ir užbaigimas, l:-i
30 vai. p. p. — futbolo varžybų 
tąsa, 6.30 vai. vak. — žaidynių1 
uždarymo laikas ir dovanų įteiki 
mas.

Visa žaidynių programa vyk
doma standartiniu laiku (Eas- 
tern Standard Time).

Dar kartą visi dalyviai įspė
jami, kad pasiimtų savo asmens 
dokumentus (imigrantų žalias 
korteles, pasus su vizomis ar pi
lietybės dokumentus).

Varžytoms Komitetas

VYKSTAMA Į ŽAIDYNES

visiškai vienas.

Studentai Newmano 
klubuose

Chicagoje įvyko suvažiavi
mas Newmano klubų atstovų. 
Tie klubai jungia apie 500 ka
talikų studentų organizacijų, 
turinčių iš viso apie 300,000 na
rių. Nevvmano klubai sudaromi 
valstybiniuose ir Kitokiuose ne- 
katalikų universitetuose, kur 
studijuoja katalikai. Į tos or
ganizacijos atstovus suvažiavi
mo .metu kalbėjo kard. Stritch, 
ragindamas daugiau domėtis

JAV ir Kanados LB valdybomis 
yra visai glaudus ir sklandus. 
Bet, jei JAV ir Kanados LB vai 
dybos norės seimo organizacinį 
komitetą sudaryti kitos sudėties 
ir kitoj vietoj, neabejoju, kad 
dabartinio komiteto nariai savo 
pareigas pirmąja proga mielai 
perduos kitiems.

Antra. Seimo laikas ir vieta, 
teisybė, yra komiteto prelimina
riai numatyti. Ar JAV ir Kana
dos LB valdybos tą komiteto 
projektą patvirtina — nenoriu 
užbėgti už akių sprendimui.

Trečia. Komitetas, o man at
rodo, kad jau, paties komiteto 
vietos parinkimu, ir JAV bei Ka 
nados LB valdybos PLB — sei
mui vietą numatė New Yorke 

1 ne d'ėl to, kad būtų seimo organi 
žavimas ar, kaip V. K. teigia, 
“Lietuvių Bendruomenės liki
mas ir jos svarbiausio uždavinio 
išsprendimas atiduotas į parti
nių politikų rankas”, bet kitais 
motyvais. PLB seimas turi būti 
ne tik organizacinių uždavinių 
sprendėjas, bet ir visos laisvo
sios Lietuvos, t. y, šiapus gele
žinės uždangos esančios Lietu
vos, įspūdingas balsas paverg-

LIUDČSIO VALANDOJ
AmAmv

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. IVestem Ava Air ContHtioned koptyfln 
BKpablk 7-8600 — 7-8601 AatomobiUams vteto

Tt»—, kart* r>r*na kito** mleat* daly**;
koplyčia arčia* JOaų aamų.

Chicagos Lietuvių Futbolo Kl., , . , ,
.••Vainutas” dalyvaus VI Siaurės ’P^talavunu kolegų tarpe. 

Amerikos Lietuvių Sporto Žai
dynėse, kurios bus pravestos;

cija taipgi paleido du šūviu ir 
jisai buvo sužeistas į kairę ko
ją. Visdėlto jis dar spėjo pa
bėgti į Washington parką, kur 
jį apsupę atvykę didesni polici
jos daliniai ir suėmė.

Pabrango metalo laužas
Senas plieno laužas Chicago

je pasiekė rekordines kainas — 
mokama po $58 už toną. Prieš 
metus 'laiko tebuvo mokama 
$41 už toną.

Perliejo kūdikio kraują

Detroite ir Windsore.
Į šias žaidynes yra išvažiuo-

Chicaigos laikraščiai deda pa
veikslus dviejų mėnesių am-

jama šiandien, penktadienį, o] žiaus naujagimės Deborah
rungtynės bus pradėtos rytoj 
po pietų.

Žaidynėse klubą atstovauja 
futbolo komanda ir lengvaatle
čiai. Futbolo komanda turi ne
maža vilčių išsikovoti nugalėto
jo vardą, nes ji paskutiniu metu 
yra gana gražiai užsirekomenda
vusi. Šis vienetas yra laimėjęs 
“National Soccer” lygos II divi
zijos pietų grupėje I vietą ir 
pelnęs eilę pergalių.

Klubo sportininkus lydi fut
bolo sekcijos vadovas Vytautas 
Miceika, klubo pirm. Edvardas 
Šulaitis ir reikalų vedėjas Kazys 
Baltramonaitis. E. š.

Kas spjauna į dangų, tam 
spjaudalai krinta į jo paties 
barzdą. — Vokiečių priežodis

Jean Whitnore, kuri gimė du 
mėnesiu prieš laiką St. Louis 
ligoninėje. Gydytojai rado rei
kalinga jai perlieti visą kraują. 
Ir ji tą operaciją pergyveno, 
būdama mažiausias kūdikis, 
kuris kada nors tokį kraujo 
perliejimą pergyveno. Mergytė 
tesveria tik du svaru ir 7 unci
jas. Tačiau ji laikosi gerai, ir 
gydytojai ją paleido į namus.

Peršovė plėšiką

Chicagos policija peršovė plė
šiką Kermit Cross, 44 m. amž., 
kai jisai bėgo apiplėšęs Artūrą 
McNair, 71 m. amžiaus, kurį 
buvo užpuolęs jo paties taver
noje 343 E. Garfield blvd. Kai 
jį bėgantį policija norėjo sulai
kyti, jis pradėjo šaudyti. Poli

P&J. JOKUBKA
tv, deimantai ck laikrodžiai 

P arda t Ima* Ir Taisymą*
4077 So. Archer Avė. 

Chieago 32, III. — Tel. LA S-8611

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS G1LINYCIA 
(JerlauRloa gSISa (ĮSI vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų paouofiimų.

rei.
3448 WE8T S8RI) 8TREKT 
PRoepect 8-0H8S tr PR

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka JvairiUt 
perkraustymus ir pervežimu* 
Iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba
PR 8-9842

A. f A.

TEKLEI JOČIENEI-BIRIETAITEI
mirus, jos vyrą mieląjį PETRĄ JOęĮ įr sūnelius GEDI
MINĄ ir VYTAUTĄ bei VAIČIŲ šeimą nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi.

Kun. Juoz?.s Mačiulaitis ir 
Vincas Matikiūnas

Tauriam Lietuviui ir maloniam Bičiuliui
a. f A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus,
reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai EUGENIJAI 
ir pusbroliui JURGIUI ir kartu liūdime.

Ona ir Viktoras Kažemekaičiai, Stasė ir 
Petras Petrušaitis, Kazys Žilėnas

“Dainavos” Ansamblio pirmininką,
JONĄ P AŠ T U KĄ,

liūdintį dėl jo motinos ir tėvo mirties Lietu

voje, giliai užjaučia ir kartu liūdi

L. M. Ansamblis “Dainava”

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36, DI.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47lh St. CUcago 32. Iii.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8. IIL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chieago 8, III.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

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

BEKANTIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A
|Ambulanaų patarua- Mee turime koplyčias
I vimas dieną ir nak- visoae Chicagos ir
.tį, Reikale laukite Roselando dalyse lr
ma*- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 S. LITUANICA AVĖ.

TeL LAfayetto 3-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, Ui. Tel. OLympic 2-5245 ,

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tei. YArda 7-1138-1139i

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. Tel. OLympio 3-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET StEpublle 7-U13|
2314 W. Mrd PLACE Virginia 7-0072t
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X Rigoletto 4 veiksmų ope- j 
rą šiame dainavimo sezone sta
to Vyrų choras. Po vasaros 
atostogų Vyrų choras pradeda 
savo repeticijas rugsėjo 5 d. 8 
vai. vak. L. Žiūraičio salėje, 
2548 West 69 St., Marąuette 
Parke. Į Vyru chorą kviečiami 
įsijungti ir nauji vyrai, kurie

X Lietuvių tautinių šokių gali dainuoti ir norėtų savo 
šventė Chicagoje. Lietuvių Ben- j balsu prisidėti prie lietuvių 
druomenės Chieągos apygar- kultūrinio gyvenimo kėlimo, 
dos valdyba ėmėsi didelio dar- Norintieji įstoti į chorą, gali 
bo — 1957 m. vasarą Chicago- ateiti į šią repeticiją, arba tre- 
je suruošti didelę Amerikos lie- čiadienių vakarais tuo pačiu 
tuvių tautinių šokių šventę. Tai metu, bet ne vėliau, kaip iki 
bus gerai pasisekusio pirmojo rugsėjo 19 d., nes prasidėjus 
J. Amer. Valstybių ir Kanados intensyviam darbui, vėliau su- 
lietuvių Kultūros kongreso dar- sidarytų sunkumų išmokti par
kų pratęsimas ir nutarimų vyk- tijas. Numatomos gastrolės ir 
dymas — gyventi ir skleisti kituose miestuose.
lietuviškosio'š kultūros verty-i „„

* X Meras ir kongreso narys
pas lietuvius. Sekmadienį, rūgs.

Rugpjūčio 24 d. Chicagoje' 2 d., 7 vai. vakare East St. 
LB Chieągos apygardos valdy- Louis mieste parapijos svetai- 
1 a' tuo reikalu buvo sukvietusi nėję naujos bažnyčios pašventi- 
platesnį tautinių šokių vadovų nimo proga bus banketas, ku- 
ir atitinkamų organizacijų at- rio vedėju bus J. Kassly. Kai-
stovų pasitarimą. Pasitarimo 
dalyviai vieningai pasisakė už

bės to miesto meras Alvin 
Fields, Kongreso narys Melvin

lietuvių tautinių šokių šventės Price, lietuvių vyrų trio — Z. į 
rengimą 1957 metais Chicago-: Grybinas, V. Matulevičius, P. 
je. Numatyta šventę rengti bir- Afanasievas padainuos t Jojau' 
želio mėn. mokslo metams pa- dieną, jojau naktį ir Sutems
sibaigus. Tautinių šokių šventė 
bus rengiama atvirame ore. Ji 
bus paįvairinta muzika ir dai
nomis. Aiškinamasi dėl galimy
bės į lietuvių tautinių šokių, 
muzikos ir dainos šventę 
įtraukti ir Kanados lietuvius. 

“Ateities” tautinių šokių va-

tamsi naktužėlė. Kalbą pasa
kys ir naują bažnyčią pastatęs 
klebonas kun. dr. Antanas Dek- 
snys.

X SLA 301 pirmoji kuopa 
rugsėjo 9 d. turės savo išva
žiavimą Onos Bruzgulienės so
de, prieš lietuvių tautines ka-

dui Bruno Shotui, susitarus su j pines. Tą pačią dieną yra iš- 
LB Chieągos apygardos valdy- Į važiavimas Zarasų klubo. Jis 

ba, pavesta sudaryti tautinių
šokių, muzikos ir dainos šven-

1 bus Liepos sode. Zarasiškių 
klubo pirmininkas yra P. J.

1 - - ■"* *
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ŠVENTOJI ŽEME
Tėvynės žemę bučiuoja grįžę iš Albanijc 
knro belaisviai į Graikiją. Žemai karys gia 
kas sveikinasi dvi dukteris, kurių jis nu 
antro pasaulinio karo nebuvo matęs. (INS

y'

}

CHICAGOS ŽINIOS

tei rengti komitetą.

Pasitarime dalyvavo tautinių 
šokių vadovė Šilingienė (skau
tų atstovas), Zdanavičius (mu
zikų), Išganaitis (šaulių), J. R. 
Valaitis ir Skridulis (Mokslei
vių Tautinio ansamblio), Br. 
Jonušas ir Serapinas (Augštes- 
nioji Lituanistikos mokykla),

Tarulis, taip pat jis ir SLA 301 
kuopos pirmininkas, o parengi
mai supuola tą pačią dieną.

X Hoiy Family Villoj, Or-
land Park, III (senelių prieglau
doj) bus metinė šventė ir ta 
proga vienam teks nusišypsoti, 
nes bus duodama dovana nau
jas Buick. Bileto kaina tik 25

Bruno Shotas (“Ateities” šo- ' centai. Biletus visi perka no
kė jų grupės vadovas), LB Chi- r’a*> Sriubienė net nespėja da- 
cagos apygardos valdybos na
riai ir kiti. Pasitarimui pirmi
ninkavo dr. J. Bajerčius, LB 
Chieągos apygardos valdybos 
pirmininkas.

X Kun. dr. Antanas Juška
su savo bendrakeleiviu kun. dr. 
A. Paškevičium, svečiu iš Vaka
rų Vokietijos, grįždamas iš ato
stoginės kelionės, kurią atliko 
nuo Chieągos per Floridą, Fi
ladelfiją, New Yorką ir Bosto
ną, automobiliu nukeliavę per 
8,000 mylių, trumpam laikui 
buvo sustoję Clevelande pas 
savo bičiulius iš tremties metų 
Ravensburge, Vytautą ir Norą 
Braziulius. Ta proga kun. lydi
mas Vytauto Braziulio, aplan
kė Čiurlionies ansamblio meno 
vadovus, muziką Alfonsą ir 
Oną Mikulskius, jų nuosavuose 
namuose, 10400 Brighton Road, 
Bratenhale, Ohio. Svečias buvo 
sužavėtas A. ir O. Mikulskių 
nuosava rezidencija ir jos sko
ningu atnaujinimu, kurį atliko 
beveik vienas muzikas savomis 
rankomis. Svečią stebino ma
estro dideli sugebėjimai ne tik 
choro dirigavimo mene, bet ir 
namo įrengimo reikaluose. Sve
čiai pernakvoję Clevelande ir 
su bičiuliais pasidalinę visuo
meninio bei kultūrinio gyveni
mo dienos rūpesčiais, kitos 
dienos rytą išvyko į Detroitą 
ir iš ten į Chicagą.

X Kun. Benediktas Sugintas,
svečias iš Chieągos, visą rug
pjūčio mėnesį pavaduojąs Cle-’ 
velande šv. Jurgio parapijos 
atostogaujančius dvasiškius, vi
są savo laisvolaikį pašvenčia

lyti knygelių pardavėjams 

X Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, Sibiran ištremtieji Do
micėlė Gineitienė yra mirus 
1941 m. lapkričio mėnesį de- 
zinterija, o buvęs Utenos prad. 
mokyklų inspektorius Pr. Gi
neitis taipgi miręs tais pačiais 
metais plaučių uždegimu.

X Kun. Ant. Perkumas, sėk
mingai užbaigęs vadovavimą 
lietuvių berniukų stovyklavi
mui pas saleziečius Cedar Lake, 
drauge su kun. A. Sabaliausku 
išvyko į New Yorką atlikti su
sikaupimo savaitės ir po to 
kun. A. Perkumas rūgs. 12 d. 
išvyks darbuotis su lietuviais 
Venecueloje.

X Antano Nako fortepiono 
muzikos studija prasidės rug
sėjo 4 d. Cicero skyriaus moki
niams mokslas prasideda rug
sėjo 11 d., šeštadienį, Šv. An
tano parapijos salėje anksčiau 
paskirtomis valandomis.

X' šį penktadienį Chieągos 
LFK “Vainutas” vyksta į Det
roitą, kur rugsėjo mėn. 1—3 
d. d. dalyvaus VI-jų Š. • Ameri
kos liet. sporto žaidynių II-tro 
rato varžybose. Šios žaidynės 
bus pravestos Detroite ir Wind- 
sore.

X Richard Daley Chieągos 
miesto burmistras ir jo raštinė 
užsakė 100 biletų Lietuvių RK 
labdarių banketui Konrad Hil
ton viešbutyje spalio mėn. 21 
d. 7 vak. Kaminskas užsakė 2 
stalu, M. Zizas, J. Kuzas ir A. 
Grigas po vieną stalą.

X Cook County Snburhon

Kas kandidatuos į Illinois 
gubernatorius

Cook apskrities iždininkui 
Herbert C. Paschen atsisakius 
nuo kandidatavimo į Illinois 
gubernatorius, dabar Adlai E. 
Stevenson ir meras Daley, ku
ris yra Cook apskrities demo
kratų centrinio komiteto pirmi
ninkas, turės lemiamos reikš
mės parenkant naują kandida
tą. Minima daugiau negu 20 
vardų, jų tarpe — buvęs demo
kratų centro vadovybės pirmi
ninkas Stephen A. Mitchell, 
taipgi Illinois Augščiausio teis
mo teisėjas Walter V. Shaefer; 
minimi taipgi kiti kandidatai, 
kaip R. Dunne, M. B. Sachs, J. 
Lohman, F. Hoeler, E. Barret, 
M. Kennelly ir kiti. Numato
ma, kad galutinai kandidatas 
bus parinktas antradienį.

Lėktuvų palydovės
Astuonios Chieągos miesto 

ir priemiesčių mergaitės — mo
kytojos, sekretorės, atsisakiu
sios savo darbų įstojo į lėktu
vų palydovių mokyklą. Jų tas 
papildomas mokslas tęsis pus- 
šeštos savaitės. Pamokos būna 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
Jose dėstoma net 65 įvairiausi 
dalykai. Lankydamos mokyklą 
jos gyvena bendrabučiuose. Iš 
viso toje mokykloje yra 77 mer
gaitės. Mokyklos patalpos yra 
5301 W. 55 str. Per metus ši 
mokykla paruošia apie 700 lėk
tuvų palydovių. Mergaitės nori 
būti lėktuvų tarnyboje, siekda
mos pakeliauti, pasaulį pama
tyti.

1 .
Šeši gaisrai iš perkūnijos
Nakčia į ketvirtadienį Chica

goje iškrito daugiau kaip colis 
lietaus ir smarkiai trankėsi 
perkūnas, uždegdamas net še
šis gaisrus mieste. Nuostoliai 
nedideli. Kaikur audra išvertė 
stulpus.

Norėjo apdrausti sliekus
Fidelity Phoenix Fire Insu

rance Co. Chicagoje atsisakė 
apdrausti vieno Tennesee vals
tybės gyventojo sliekus, nes, 
esą, sunku juos suskaityti ir 
ta apdraudos bendrovė neturin
ti duomenų apie sliekų ligas. 
Į šią apdraudos bendrovę buvo 
kreiptasi iš Tennesee valstybės 
vardan ūkininko, kuris sliekus 
augina.

Gali žūti 480 žmonių
Spaudoje pasirodė spėjimai, 

kad per trijų dienų savaitgalį 
JAV-se susisiekimo nelaimėse 
gali žūti apie 480 žmonių.

Nori mokesčių mokykloms
Chieągos Švietimo taryba 

siekia, kad būtų padidinti mo
kesčiai, skiriami švietimo rei
kalams. Dabar — nuo kiekvie
no $100 įkainuotos nuosavybės 
mokama po 25 centus. Norima 
tą mokestį padidinti dar 6 cen
tais.

Chicagoje 3,690,000 
gyventojų

Nuo paskutinio gyventojų su
rašinėjimo Chicagoje per pen
kerius metus gyventojų skai
čius paaugo 66,000 ir 1955 me-’ 
tų liepos mėn. iš viso buvo 
3,690,000. Dar greičiau auga 
Chieągos priemiesčiai, į kur 
nemažai išsikelia ir miestiečių.

2,000 verslo žurnalų
Žurnalizmo profesorių suva

žiavime Chicagoje paaiškėjo, 
kad JAV-se iš viso yra apie, 
2,000 verslo žurnalų, kurių 
bendras tiražas yra 45 milionai, 
ir kurie atstovauja apie 200, 
įvairiausių verslų. Čia neįskai-Į 
tomi įvairių verslo bendrovių | 
leidžiami laikraščiai tik savo, 
tarnautojams; tokių laikraščių 
susidaro dar 8,000.

Surinko 11,000 parašų
Gailestingoji sesuo Mary 

Ann Ross Chicagoje ėmė rink
ti parašus po prašymu raudo
nosios Kinijos vadovui Mao 
Tse-tungui, kad išleistų kalina
mus amerikiečius. Tą mintį ji 
gavo iš kun. Rigney, kuris to
kių prašymų dėka buvo išlais
vintas. Mary Ross jau sulinko 
11,000 parašų.

Sukčiavimai privedė prie 
saužudybės

Teisme iškeltas kaltinimas, 
kad Edwin M. Pray, 64 m. am
žiaus, kuris rūpindavosi pasko
lomis perkant namus, įvykdęs 
suktybių siekiančių $486,000. 
Tasai Pray, vidinio susigrauži
mo ir pavojų slegiamas vėliau 
nusižudė.

Plečiasi pramonė
Chicagoję ir artimiausioje 

apylinkėje jau vien šiais me
tais naujoms pramonės įmo
nėms ar senųjų praplėtimui iš
leista $407,649,000. Atrodo, 
kad iš viso šiais metais čia pra
monės plėtimui bus panaudota 
apie $554 milionai. Tai būtų 
rekordinio didumo suma.

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Vardo Draugijos Brighton 

Parko skyrius šį sekmadienį, rugsė
jo 2 d., Vyčių darže, 2453 W. 47tli 
Str., rengia pikniką, kurio pradžia 
1 vai. po pietų. Kviečiame Brighton 
Parko ir kitų kolonijų lietuvius da
lyvauti.

— Trečias visuotinis Santaros su
važiavimas įvyks š. m. rūgs. G—9 d. 
Tahor Farm, Sodus, Mich., atidary
mas ir regist racija — penktadienį 
(nigs. 7 d.) iš ryto.

— Chieągos lietuvių jūrų skautų 
ir skaučių vasaros stovykla prie 
Pcwaukec, Wis., baigiasi šį šeštn- 

Į dienį, rugsėjo 1 d. Visi tėvai, kurie 
stovyklautojus vežė nuosavomis ma

rinomis, yra prašomi būti stovykla- 
: vietoje šį šeštadienį, 12 vai. dienos 
i metu ir juos parvežti atgal. Visi 
i stovyklautojai, vykę autobusu, grįš 
Į.ta pačia priemone Chicagou šį šeš- 
i tadienį, G vai. vakare. Visi tėvai 
yra prašomi tų valandų sutikti sto
vyklautojus prie išvykimo vietos, 
G9th ir Fairfield Avė. Dėl papildo
mų informacijų kreiptis j: K. But
kų, Tel. VI 7-GSG4.

Nori $50,000,000 mokyklų 
statybai

Chieągos Švietimo taryba su
tarė siekti, kad būtų išleista 
paskolos bonų už $50,000,000 
ir kad tos lėšos būtų panaudo
tos naujų mokyklų statybai.

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išgjo iš spaudos Jurgio Blekal- 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausiu ir veikliau
siųjų m ilsų teatralų, čia J} matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaina 
— $1.50.

Užsakymus lr pinigus siųskite
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, UL
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Metinis Išvažiavimas

Sekmadienį vyksta

Labdarių metinis piknikas

Labdarių ūkyje

Orland Park, III.

Neužmirškite atsivežei

Buick’o biletus.

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” piknikų

gausių pažįstamų lankymu., Sanatorium, Hinsdale, III., guli 
Kun. B. Sugintas jau aplankė ' Rr.mas Zigmantas, Leo švegž
per keliasdešimt lietuviškų šei
mų, skatindamas jas visada iš-

da ir dar pora kitų lietuvių. Vi
si sąlygomis patenkinti. Visi

likti lietuviškomis, burtis į sa- laukia apsilankant draugų
vas draugijas ir sambūrius ir 
palaikyti .kituose kraštuose 
skurstančius tautiečius.

X Alfonsui Kasinskui yra
Draugo administracijoj laiškas, 
siųstas iš Kavarsko:

X Eugenijos Tamošaitytės 
ir Algimanto Grigo (abu “Dai
navos” ansamblio nariai) su
tuoktuvės įvyksta š. m. rugsė
jo mėn. 1 d. 3 vai. p. p. Šv. K y- 
žiaus parap. bažnyčioje. Vestu
vinės vaišės 7 vai. vakare Lie
tuvių auditorijoje.

X Ignas šajauka iš St. Ca- 
therine, Kanados, atostogavo 
Chicagoj ir ta proga aplankė 
mūsų dienraščio redakciją. 
Svečias labai domėjosi JAV lie
tuvių veikla.

X Tavęs laukia draugai ir 
bičiuliai rugsėjo 3 d. Oaks par
ke, prie 119 ir Archer avė., ka
dangi tada įvyksta pats didžiau
sias Chicagoje lietuvių išvažia
vimas, Draugo gegužinė.

Visi kurie neturi automobilių vykti j DRAUGO metini pikni
ką rugsėjo 3 d. (lA.ber Day) Oaks darže, prie 119th ir Archer 
Avė., Lemont, UI., gali važiuoti specialiais autobusais. Čia duoda
me autobusų išvykimo tv&rkrašty, kurį prašome įsidėmėti. 
Autobusas Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos ...........11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš šv. Antano parapijra (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr, 2 išeina;
iš šv. Kryžiaus parapijos ............... 11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 3 išeina: ,
iš Gimimo Panelės SvenČ. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p.

< V-r .
Autobusas Nr. 4 išeina:

iš šv. Jurgio parapijos................. 11:30 vai. ryte lr 2:00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė | abi puse* kainuoja 1 dol. Riletai | vieną pusę nebus 
parduodami. Būkite laiku Ir DRAUGO atstovai sutiks keleivius 
prie stočių.

LABOR DAY, 
Pirmadienį, rugsėjo mėn. 3 d., 1956 m.

OAKS DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Bikinis ir Jonas Kelečius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį.

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir remkite sta

tybos bei ipašinų fondą.

Kviečia
DRAUGO ADMINISTRACIJA
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