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LIETUVOS JAUNIMAS VEŽAMAS SOVIETIJON
Trečioji pavergtosios Lietuvos 

jaunimo išsiuntimo akcija
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šie metai yra ypač gausūs Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos centro komiteto ir komunistinės vyriausybės nutarimais, įpa
reigojančiais jaunimą siųsti j Sovietų Sąjungos rytų ir Sibiro sri
tis.

Pirmasis įpareigojimas — tai 
raginimas „atrinkti iki 500,000 
jaunimo šeštojo penkmečio sta
tyboms“. Šituo nutarimu, lygiai 
kaip ir vėliau sekusiais, buvo pa
liesta tam tikra dalis ir paverg
tosios Lietuvos jaunimo. Iki šiol 
į šeštojo penkmečio statybas iš 
pavergtosios Lietuvos išvyko 
jau trys jaunuolių transportai.

Šių metų liepos 26 dieną pa
vergtosios Lietuvos komunisti
nėje spaudoje ir per Vilniaus ra
diją buvo paskelbtas Visasąjun
ginės komjaunimo sąjungos at
sišaukimas dėl jaunimo vykimo 
į Donbaso anglies kasyklas. Ta
me atsišaukime buvo nurodytas 
reikalingas jaunųjų angliakasių 
skaičius, būtent — 45,000. Tuo
jau pat prasidėjo akcija už jau
nimo vykimą kasti anglies Don
baso kasyklose. Pavergtosios 
Lietuvos spaudoje pasirodė viena 
kita informacija, jog jaunimas 
noriai registruojasi vykti į Don. 
basą. Tačiau rugpjūčio 25 dieną 
per Vilniaus radiją buvo pareikš 
ta, kad „mūsų respublikoje (pa
vergtoje Lietuvoje. S.M.) daug 
yra žmonių, kurie, vadovauda
miesi savo asmeniniais reikalais, 
kliudo jauniesiems vykti į Don
basą“.

Ir mergaitės siunčiamos į Rusiją

Šitas per Vilniaus radiją pa
reiškimas kaip tik rodo, kad pa
vergtoje Lietuvoje esama žmo
nių, priešingų nuolatiniam jau
nimo išsiuntimui iš gimtinės. Tie 
žmonės yra priešingi ne tik jau
nimo vykimui į Donbaso anglies 
kasyklas, bet ir į kitas Sovietų 
S-gos vietoves.

Tačiau jau sekančią dieną, bū
tent šių metų rugpjūčio 26-tąją, 
per Vilniaus radiją buvo prane
šama apie pirmojo ešalono iš Vil
niaus stoties išvykimą su Lietu
vos jaunimu į Donbasą. Šiuo 
ešalonu išvykę apie 500 jaunuo
lių ir merginų. Iš pranešimo ma
tyti, kad į Donbaso kasyklas ko
munistų partijos spaudimo pa
sėkoje buvo siunčiami ne tik pa
vergtosios Lietuvos jaunuoliai, 
bet ir jaunuolės. Nežiūrint „dau
gelio žmonių, kurie priešinosi 
jaunimo išsiuntimui“, tasai jau
nimas buvo atrinktas ir siunčia
mas. Taip pat ir jaunuolės buvo 
siunčiamos sunkiems anglies ka
syklų darbams.

Rugpjūčio 6 dieną komunisti
nėje spaudoje buvo paskelbtas 
Sovietų Sąjungos komunistų par 
tijos centro komiteto ir vyriau
sybės nutarimas sudrėkinti 300,- 
000 hektarų Alkanojoje stepėje, 
esančioje Uzbekijoje ir Kazachi
joje, kad tuo būdu būtų įsteigti 
sovchozai medvilnei auginti. Ši
tam užsimojimui įvykdyti numa
toma Alkanojoje stepėje įrengti 
drėkinimo sistemą, nutiesti ke
lius, naujiems sovchozoms, kurie

pasiųsti į Alkanąją stepę. Jau 
šiais metais į Uzbekijos ir Kaza
chijos dykumas turį būti pasiųs
ta 4,400 specialistų.

Naujoji akcija, kaip ir anks
čiau paskelbtosios, savaime su
prantama, palies tam tikrą dalį 
ir pavergtosios Lietuvos jauni
mo. Net jei šitos akcijos būtų 
vykdomos vadovaujantis propor
cingumo dėsniu, ir tuo atveju 
vien tik šiais metais paskelbto
sios akcijos turės paliesti apie

Kursai studentams
Prancūzijoje

STRASBURGAS, Prancūzija. 
— Šios vasaros metu prie Stras- 
burgo universiteto vyksta kursai 
studentams, gaunantiems stipen
dijas College de l’Europe Libre. 
Kursai prasidėjo rugpjūčio 7 d. 
ir truks iki rugsėjo 15 d. Šiuos 
kursus lanko 7 lietuviai studen
tai, College de l’Europe Libre sti
pendininkai.

Strasburge studentams vyks
tančių kursų metu lietuviams bu
vo paskirtos paruošti temos pa
vergtosios Lietuvos klausimais.

Sirija ir Egiptas 
susitarė

DAMASCUS, Sirija, rūgs. 4.—

Egipto ambasadorius dr. Ahmed Hussein kalbasi mi laikraštininkais 
AVn.sliingtone įr pareiškė protestą prieš Dulles ir prez. Eisenliowerio 
pastabas, kad Suezo kanalas buvo sutaiptnutintus 1888._ (INS)

Penkiolika vyrų nuvedė į
kalėjimą už rasines riaušes

CLINTON, Tenn., rūgs. 4. — Penkioliką Tennessee vyrų šian
dien sargybiniai nuvedė į kalėjimą už triukšmo kėlimą, ryšium su 
rasine kova dėl mokyklų.

8,000 Lietuvos jaunimo. Toks ' Sirija ir Egiptas sutarė griebtis
skaičius lietuviškojo jaunimo šių 
ir ateinančių metų būvyje turės 
būti išgabentas iš Lietuvos. At
sargiai skaičiuojant, šiemet į Si
biro plotus jau yra išsiųsta apie 
2,000 jaunuolių.

Šitaip bolševikai retina paverg 
tosios Lietuvos ir kitų komunis
tinę vergiją nešančių šalių gyven 
tojus, dalį jų iškeldindami į ma
žai apgyvendintus Rusijos, ypač 
Sibiro, plotus.

įvairiausių priemonių, kad būtų 
įvykdyta Egipto — Sirijos eko
nominiai projektai jungtiniu ka
pitalu, — praneša biuletenis.

Septyni žuvo
RIO DE JANEIRO, rūgs. 4. — 

Septyni asmenys žuvo Belem 
aerodrome, kai oro jėgų stoties 
vagonas susidūrė su gazolino 
sunkvežimiu.

Okupuotoje Lietuvoje tebeveikia 
lietuvių pogrindis-partizanai
MUENCHENAS. — Ir Klaipėdos krašto vokietininkų orga

nas „Memeler Dampfboot“, kuriame paprastai esti nemaža iš Klai
pėdos krašto vokiečių atsiunčiamų laiškų ištraukų, 1956. 8. 20 
numeryje 16 paskelbė apie partizanus Lietuvoje ir Klaipėdos 
krašte.

Didžiulis uraganas
HONG KONG, rugp. 4.—Ura

ganas Dinah, siautęs raud. Kini
jos rytinėje pakrantėje, nusine
šė didelį skaičių gyvybių. Dar 
tokios audros nėra buvę Kinijoje 
per ištisą šimtmetį.

Iššoko iš-lėktuvo
SAN RAFAEL, Calif., rūgs. 4. 

— Flora Elizabeth Anderson, 22 
metų, Kalifornijos universiteto 
studentė, iššoko iš mažojo lėk
tuvo ir užsimušė. Su ja kartu 
skrido Stanley Gordon, 28 metų, 
su studente susipažinęs prieš ke
turias savaites.

„M. D.“ pranešimu, oficialus 
Lietuvos kp organas Klaipėdoje 
atspausdino pareiškimą, kuriuo 
visiems lietuviams Klaipėdos 
krašte ir kitur Lietuvos miškuo
se dalyvaujantiems pogrindyje, 
patariama prisistatyti saugumo 
policijai ir „tapti socialistinės 
bendruomenės naudingais na
riais“.

Tuo būdu, kaip pastebi „MD“, 
pirmą kartą prisipažinta, jog te
besama partizanų ne tik Lietu
voje, bet ir Klaipėdos krašte.

Šis „Memeler Dampboot“ pra
nešimas patvirtina anksčiau mū-•
sų veiksnių per Eltą tuo reikalu 
paskelbtus duomenis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (NATO) „trys iš

mintingi vyrai“ susitiks rugsėjo 18 d. Paryžiuje baigti sudaryti 
planus dėl organizacijos praplėtimo. Trijų vyrų komitetą sudaro 
Kanados užsienio reikalų ministeris Lester B. Pearson, Italijos 
užsienio reikalų ministeris Gaetano Martino ir Norvegijos užsie
nio reikalų ministeris Halvard Lange. Šis komitetas buvo sudary
tas NATO tarybos posėdyje praėjusį pavasarį. Komitetas turi su
daryti planą, kuriuo būtų vykdomas Nato kooperavimas politinia
me ir ekonominiame lauke.

— Suezo kanalo kompanijos augšti pareigūnai Paryžiuje savo 
organizaciją apibūdino kaip „užmirštą kūdikį“.

— Pasitraukęs iš diplomatinės tarnybos Angus Ward apkalti
no Valstybės departamentą, kad departamentas 191/8 m. vertė jį 
patiekti vienašališką pranešimą apie nacionalistinę Kiniją. Jis taip 

apims su viršum 8,000 ha žemės pat kaltino Valstybės departamentą, jog departamentas jį apskun- 
plotą, pastatyti trobesius. Visa dė 191/5 m. kaip „nelojaliu amerikiečiu“, kad jis pranašavo Rusi- 
turį būti įvykdyta 1956 — 1962 jos ekspansiją Europos širdyje.

— Šveicarijos komunistų partijos laikraščio redaktorius Emil 
Arnold pasitraukė iš partijos.

— Neapolio mieste, Italijoje, 500 žmonių minia apmėtė akme
nimis gatvėkarius, protestuojant už pakėlimą kainos gatvėkariuo- 
se. Už biletą pakelta nuo 1/ iki 5 */2 cento.

metais.

/ Alkanąją stepę

Sovietų Sąjungos Vyriausioji 
darbo rezervų valdyba prie mi
nisterių tarybos įpareigojama at 
rinkti 24,400 specialistų, dau
giausia iš baigiančiųjų specia
laus parengimo mokyklas, ir po 
tam tikrą jų skaičių kas metai

— Tarp penkių valstybių Suezo komiteto, vadovaujamo Aus
tralijos premjero Menzies, ir Egipto prezidento Nasserio ir jo pa
tarėjų pasitarimai Suezo kanalo krizės klausimu stumiami pa
lengva pirmyn.

Egipto prezidentas Nasser nenori
tapti Sovietų Sąjungos satelitu

«
WASHINGTONAS, rūgs. 4. — JAV administracijos pareigū

nai šiandien pareiškė, jog įšaldymas JAV ekonominės pagalbos 
Egiptui Kairo mieste sukelia nejaukų jausmą.

Jungtinių Amerikos Valstybių

Sudegino kryžių
NICHOLASVILLE, Ky., rūgs. 

4. — Kryžius, apie 4 pėdų augš- 
tumo, vakar buvo sudegintas 
prie Nicholasville mokyklos, pro 
testuojant, kad trys negrai buvo 
pasamdyti vairuoti mokyklos au 
tobusus. Jessamine county mo
kyklos komitetas nutarė samdy
ti baltuosius vairuotojus.

Kaganovich ministeris
•

MASKVA, rūgs. 4. — Lazar 
Kaganovich, Sov. Rusijos minis
terių kabineto pirmas vicepirmi
ninkas, paskirtas statybinės me-

Baltieji yra priešingi prieš 
negrų priėmimą į baltųjų mokyk
las.

Maj. gen. Henry, kuris vado
vauja 80 vyrų būriui, nuramino 
rasinius ginčus, kilusius Oliver 
Springs, 16 mylių pietvakariuose 
nuo Ciinton. Penkiolika vyrų ne
paklausė įsakymo skirstytis na
mo. Dėl to jie pateko į kalėjimą. 
Tai buvo didžiausias areštas nuo 
praėjusio pirmadienio, kai kilo 
rasiniai neramumai.

Rasiniai ginčai kilo, kai į Ciin
ton augštesnę mokyklą buvo pri
imta 12 negrų.

Ir Oliver Springs vakar vaka
re kilo rasiniai neramumai, kai

Pagerbti pabėgėliu 
bičiuliai

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 4. 
— Mrs. Doro6iy D. Houghton, 
JAV moterų veikėjai, įteiktas 
Nanseno medalis už pasidarba
vimą pabėgėlių labui. Taip pat 
suteiktas pomirtinis medalis a.a. 
H. G. J. Van Heuven Goedhart, 
Jungtinių Tautų komisionieriui 
pabėgėlių reikalams.

Į.

Perstato portiką
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 4. — 

Graikai nutarė perstatyti Atta- 
los II portiką, vieną iš didžiau
sių senovės Atėnų pastatų, ku
riais išminčius Sokratas ir jo se
kėjai naudodavosi. Portiko per
statymas į muzėjų kainuos $1,- 
500,000.

ekspertai įsitikinę, kad šis JAV 
žingsnis padarys įtakos į Egipto 
prezidentą Nasserį ir jis darys 
nuolaidų sprendžiant Suezo ka
nalo krizę.

JAV sulaikė pagalbą Egiptui, 
kai Nasseris prieš mėnesį na
cionalizavo Suezo kanalą. Nuo to 
laiko iš Amerikos tik smulkme
nos gabenamos į Kairą.

Svarbūs daiktai, pvz. lokomo
tyvai, upėms gilinti ar valyti 
mašinos, sulaikyti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kol pasi
baigs krizė. Čia dabar yra apie 
36 mil. dolerių vertės pagalbos.

Nasseris reikalingas pagalbos. 
Jis nenori vykti šį rudenį į Mas 
kvą, kol Amerikos pagalba ne
pradės plaukti į Egiptą.

Jeigu Nasseris dar neturės 
ekonominės pagalbos iš JAV, kai 
jis lankys Maskvą, Egipto stip
raus vyro pozicija bus nepavydė
tina.

j JAV analistas pareiškė, jog 
• JAV kareiviams įsakyta ne-j Nasseris nenori tapti sovietų sa- 

sirodyti tarp U vai. vak. ir 5 vai. Į telitu, bet jis nori toliau panau- 
ryto Tachikavva miesto gatvėse, doti Maskvą prieš Vakarus, kad 
Japonijoje. ' iš jų gautų kaip galima daugiau.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Sovietinių nutarimų tikro

vė. Šių metų gegužės 30 dieną 
buvo paskelbtas Sovietų Sąjun
gos ministerių tarybos nutari
mas, kuriuo nepilnamečiams dar 
bininkams (16—18-tų metų am
žiaus) darbo diena sutrumpina
ma iki 6 valandų. Netrukus po 
šio nutarimo pavergtosios Lietu
vos geležinkelio kelio mašinų 
stoties Nr. 1 viršininkas Michars 
kis iš darbo atleido visus nepil
namečius, į jų vietą priimdamas 
kitus darbininkus. Vienas atleis
tųjų „Tiesoje“ nusiskundė, jog 
kreipimasis į Lietuvos Geležinke
lio valdybą nieko nepadėjo, nes 
ir ši „nesiėmė jokių priemonių“.

• Nutyli Telšių „Alkos“ mu- 
zėjaus organizatorių. „Alkos“ 
muzėjaus Telšiuose Lietuvos lais 
vės metais organizatoriumi ' ir 
tvarkytoju buvo poetas Pranas 
Genys, visa siela rūpinęsis mu
zėjų plėsti, tobulinti. Bolševikai 
„Alkos“ muzėjų pavadino Telšių 
kraštotyros muzėjumi ir perkel- 
dino į Sapiegos rūmus. Šiuo me-' 

i tu Telšių kraštotyros muzėjui, 
kuris skaitomas pavyzdingai 
tvarkomas, vadovauti paskirtas! 
Br. Švėgžda. Pastaruoju metu 

(vilniškėje „Tiesoje“ buvo at

spausdintas straipsnis apie Tel
šių kraštotyros muzėjų, tačiau 
šiame straipsnyje nė vienu žo
džiu neminimas šio muzėjaus 
steigėjas ir organizatorius Pr. 
Genys. Tuo pačiu šis nutylėji
mas patvirtina Vakarus anks
čiau pasiekusią žinią, jog antro
sios bolševikų okupacijos pra
džioje Pr. Genys buvęs nušalin
tas. Kurį laiką jis buvęs išsi
kėlęs į Klaipėdą. Vėliau kažkur 
dingo.

• Putino ir Krėvės veikalai 
pavergtosios Lietuvos scenoje. 
„Tiesa“ skelbia, jog pavergtosios 
Lietuvos valstybinis akademinis 
dramos teatras Vilniuje yra nu
matęs pastatyti Putino - Myko
laičio pjesę „Valdovas“, o Klai
pėdos, Šiaulių ir Panevėžio teat
rai į savo repertuarus įtraukė V. 
Krėvės „Skirgailą“, „Šarūną“ ir 
„Žentą“.

J. Grušas rašąs pjesę apie Kau 
no Hidroelektrinės statybą. Šiau 
lių teatras statąs P. Vaičiūno 
pjesę „Prisikėlimas“. Kauno mu
zikinis dramos teatras nutarė 
pastatyti jauno kompozitoriaus 
V. Baumilo parašytą operetę „Pa 
skenduolė“.

džiagos ministerių. Jis užima mi-1 pasklido gandai kad ir j oliver 
rūsio P. A. Yudin vietą. Kaga
novich yra 62 metų amžiaus ir 
vienas iš Stalino bičiulių.

Muštynes restorane
HONOLULU, rūgs. 4. — Ak

torius Burgess Meredith vakar 
3 vai. ryte susipešė su marinų 
seržantu Waikiki restorane. Ko
va prasidėjo po to, kai Mrs. Me
redith ir seržantas viens į kitą 
metė vandens stiklines.

Springs miestelio pradžios mo
kyklą bus priimti negrai. Oliver 
Springs turi 1,000 gyventojų.

• Filmas iš Lietuvos žvejų gy
venimo. Kuršių Neringoje pra
dėtas sukti filmas „Auksinės bu
rės“, kuriame būsiąs vaizduoja
mas pavergtosios Lietuvos žvejų 
gyvenimas. Filme vaidina Vil
niaus ir Kauno dramos teatrų 
aktoriai.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Laos premjeras princas Sou- 

vanna Phouma, aplankęs komu 
nistinę Kiniją ir šiaurinį Vietna
mą, pareiškė, jog Laos nėra pa 
siruošusi sudaryti diplomatinių 
ar ekonominių santykių nei su 
raud. Kinija, nei šiaurės Viet
namu.

• Alžirijos 11/ sukilėlių žuvo 
prie Mt. Bou Sessou, apie 125 
mylios pietryčiuose nuo Constan 
tinę.

• Graikų kipriečių pogrindis 
numetė bombą į Acropole vieš
butį, Nicosijos mieste, Kipro sa
loje. Tame viešbutyje gyvena 
britų policijos pareigūnai.

• Pabėgėliai iš komunistinės 
Vengrijos pasakoja, kad Vengri
jos pasienyje yra pravesta vielų 
tvora, kurią palietus tuojau pa
sienio stotyse kyla aliarmas. Pa
bėgėliai tą tvirą vadina „šilkine 
uždanga“.

• Italijos ir kitų kraštų vys
kupai pakartotinai įspėja kata
likus apsisaugoti nuo komunisti
nės propagandos, kuri ypač pasi
reiškia kviečiant jaunimą daly
vauti įvairiuose komunistų ren
giamuose suvažiavimuose bei fes 
tivaliuose. Daugelio mažesnių su 
važiavimų tikslas yra pasirengti 
ateinančių metų vasarą Maskvo
je įvykstančiam pasauliniam jau
nimo festivaliui. Vyskupai ir 
katalikiška spauda įspėja, kad 
tikrasis visų komunistų rengia
mų iškilmių tikslas yra klaidinti 
žmones ir atitraukti juos nuo ti
kėjimo į Dievą. Socialinio teisin
gumo ir taikos šūkiai komunis
tams yra tik išviršinė priedanga.

• - Raudonoji Kinija pastatė 
didžiulę elektros jėgainę.

Vokietijos lietuvių 
bendruomenes
tarybos atstovai

J Vokietijos lietuvių bendruo
menės tarybą birželio 29 d. įvy
kusių rinkimų metu atstovais iš
rinkti: Dr. Aviža, W. Banaitis, 
J. Bataitis, A. Bernatonis, A. 
Bunga, K. Drunga - Valiulis, dr. 
J. Grinius, Keleris, Kriščiūnas, 
dr. Rukša, E. Simonaitis, Sut
kus, kun. šarka, Šlenteris, P. 
Zundė.

Kalendorius

Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas 
Justinianas; lietuviški: Teisu
tis ir Vargūnas.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:20.

Oras Chicagojb

Negro iškamša buvo pakarta Mana- Oro biuras praneša: Chieagoje 
field, Tex„ įepėjant negrus kad jie j . apylinkėje _ rytoj dali-
neaiveržtų i baltųjų mokyklas. Iš- i ,J ... , .... J J
kamša nuimama nuo stiebo. (INS) iuai apsiniaukę ir šilta.
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'Ralo DR. AL. RAČKUS?

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342*Archer Ave.. Chicago, 32 

Pleiskanojimas
Daugeliui neaišku, kas yra 

pleiskana, kas yra pleiskanoji- 
mo kaltininkai, kodėl vyrai 
pleiskanoja dažniau negu mote
rys ir t.t.

Pleiskana yra odos nuolupė- 
lė. Odos nuolupėlių birimą va
diname pleiskanojimu. Pleiska
nojimas gali būti normalaus po 
būdžio, bet gali būti ir kokios

kas. Nesanitariškose kirpyklo
se vyrai dažniausiai užsikrečia 
tokiais mikroorganizmais, nuo 
kurių galvą pradeda niežėti ir 
pleiskanoti. Jau seniai yra įro
dyta, kad galvos pleiskanojimo 
kaltininkais būna dažniausiai 
mikrobai, o tik retkarčiais sistc 
minė vidaus liga.

Moterys rečiau gauna galvo

vartoti tik tokius vaistus, ko-, 
kius .gydytojas įsako.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

IŠ INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMO
S. NARKE LICNAITF:

| PHILADELPHIA, Pa. — Du 
1 JAV prezidentai, dabartinis ir 

Atsakyme.”, V. -I. - Vartoti į buv?s- sveikino ir sėkmės lin- 
svaiginančius gėrimus prieš 50 kėį, h^uviamsinŽil]ier‘ams ir 
metų amžiaus niekam nepatar-

laiške lietuviams sakė: 
člu Jums savo geriausius linkė
jimus ir linkiu sėkmės Jūsų

■ »
lingtone laiškas. Suvažiavimą 
•laiškais sveikino JAV Liet. Bend 
ruomen'ės Centro Valdybos pir- 

'mininkas St. Barzclukas, prof. 
1Un" Stp. Kolupaila, inž. A. Paške

vičius iš Kanados, D. Britanijos

tina, jei bent gydytojo būtų į- 
sakyta. Sulaukus 50 ar 60 me
tų, jei “senatvė slegia”, apetito 
sužadinimui, judrumo bei geros

architektams, susirinkusiems sa 
vo ketvirtojo suvažiavimo šiame 
“Broliškos Meilės” mieste.

Amerikos lietuv' uinžinierius 
ir architektus apjungianti sąjun

savijautos sustiprinimui, daž. j ga, sutrumpintai vadinama AL- 
niausiai leistina vartoti du ar; IAS, tris dienas posėdžiavo pui- 
tris stiklelius gero prancūziško kl°fe ;b!nk° “

konjako kasdien; tik tikro pran

konvencijai, o taip pat linkiu 
Jums laimingos ir saugios atei
ties. Aš tikiuosi, kad Jūs esate 
visiškai patenkinti savo padėti
mi šioje šalyje”.

Tolimesnių sveikinimų tarpe 
buvo Lietuvos ministerio Wash-

(Nukelta į 5 psi.)

DB. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresu: 4255 W. 63rd SU
Oflao tek KEUanoe 5-4410 

Keaid. telef. GRovehlU 6-UB17
Valandos: 1-S p. m. lr 8-8 pu. 

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

nors ligos reiškinys arba ligos, je pleiskanų, nes jos neina savo 
pasekmė. * į plaukų frizuoti į nesanitariškas

Kiekvienas gyvas žmogus kirpyklas, jos kreipia daugiau 
nuolat per visą savo amželį po i dėmešio į savo plaukų švarą 
truputį vis pleiskanoja. Žmo- bei šukuoseną, užlaiko savo 
gaus kūne nuolat vyksta senų plaukams šukuoti šukas ir še- 
ląstelių (celių) mirimas ir nau- pečius švariai.
jųjų gimimas. Negyvosios ląs
telės iš kūno visokiais būdais 
yra pašalinamos. Taip pat ir 
iš gyvos žmogaus odos negy
vosios nuolupėlės yra metamos 
lauk. Taip turi būti ir tai yra 
normalu.

Bet ne apie normalų odos 
pleiskanojimą čia kalbėsime. 
Skaitytojams taip pat nesvarbu 
žinoti, kodėl persirgus tymais 
ar kitokia infekcine liga oda 
taip baisiai pleiskanoja ir byra 
lyg sėlenos. Daugumą skaity
tojų vargina nemaloni padėtis, 
kai galva perdaug pleiskanoja 
ir niežti, galvą kasytis norisi, 
•o viešai kasytis sarmata, gi 
švarko pečius pleiskanomis ap
teršti kultūringam džentelme
nui taipgi nepatogu.

cūziško konjako (Spiritus Vini 
Gallici), o ne kokio ten pigaus 
“whiskey”. Tamstai patariu 
pie tai pasitarti su savo šeimos 
gydytoju.

berty Federal Savings and Loan 
Assoeiation — patalpose. Su
važiavimas pradėtas rugsėjo 1 
d. ir užtruko ligi rugsėjo 3 d.

_ Kodėl PrCZ‘

Jei per mėnesių mėnesius nuo 
lat galva pleiskanos, ir žmogus 
nesigelbės, tai ilgainiui jo plau
kai ant, pakaušio pradės retėti 
ir galop jis gali visiškai pra
plikti. Pradžioje vienas kitas 
plaukas bus pastebėtas ant šu
kų bešukuojant plaukus, vėliau 
vis daugiau plaukų nuslinks.

Tinkamas galvos odos masa
žas — tai geriausia priemonė 
pleiskanoms pašalinti ir gelbėtis 
nuo praplikimo. Masažuojant 
savo paties pirštais pakaušį, rei 
kia daboti, kad nesubraižytum 
ir nesužeistum odos. Šukuoti 
galvą reikia tik minkštu šepe- 
pečiu, kurio pagalba galima iš
valyti odą nuo pleiskanų. Šu
kuoti reikia ilgai ir švelniai. 
Aštrių šukų ir šiurkštaus šepe-

Atsakymas F. P.
jaunieji daktarai nepripažįsta 
kamforo geru vaistu ir kodėl 
“Camphor” yra išmestas iš “U. 
S. Pharmacopea” oficialaus są
rašo — nežinau, ir tai ne mano

Prezidentų sveikinimai 
Tarp gausių sveikinimų buvo 

Eiscnhowerio telegrama 
ir buv. prez. Trumano laiškas, 
jo paties ranka pasirašytas.

Prez. Eisenhovveris, tarp kitų 
dalykų, savo sveikinime rašė; 
“Jūsų sąjungos inžinieriai ir ar
chitektai nuolat plečia meno ir

rel. ofiso HE. rez. l’R. 4-73*8

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHlttURGAB 

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

fieštadlenlatu nuo 1 lkl 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvirtad. tr Bekmad.

DRi IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI ST®

7153 South Weatern Arenas
(MEDICAL BUILDING) 

iJlrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seltad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet.

Ofice tol. RE. 7-1149
Rea. tek VVAlbrook 1-8706

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 8 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek.

Ligūstą galvos pleiskanojimą čio reikia vengti, nes jie gali
gydytojai vadina “seborrhea 
sicca”. Toji neva liga, galvos 
pleiskanojimo liga, yra labiau
siai paplitusi tarp civilizuotų 
tautų. Tikrai nuostabu, kad ma
žiau civilizuoti ir skurdžiau gy
veną žmonės mažiau pleiskanų 
galvoje turi negu prabangiai 
gyveną turtuoliai. Tūli juokda
riai iš to net daro išvadą, ka3 
kas turi daugiau smegenų ir ku 
riems labiau rūpi kultūra bei li
teratūra, tas turi daugiau pleis
kanų. Yra ir tokių “autorite
tų”, kurie sako, kad didžiausi 
pleiskanočiai yra šykštūs ir 
skubą žmonės.

Visų pirma kiekvienas skai
tytojas privalo įsisąmoninti, 
kad pleiskanomis nuo kito žmo
gaus galima užkrėsti savo pa
kaušį. Todėl niekada neskolink 
draugui savo šukų, jei jo gal
voje yra “seborrhea sicca” — 
pleiskanos. Ir nemauk ant sa
vo galvos kito žmogaus skrybė
lės. Eik tik į tokią kirpyklą 
(“barbernę”) plaukų kirpti, kur 
yra švaru ir kirpėjas sterilizuo
ja šukas, žirkles ir savo ran-

DR. ANNA BALIUNAS

Tek ofiso YA. 7-6557, rea. RE. 7-4999

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th Street

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

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

Tel. CEntral 0-2294 
6002 VVest lflth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—1
Tel. TOwnhall 3-0959 

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

reikalas. Aš asmeniškai, kaip moj<sio r)bas. Jūsų laimėjimai 
ir tūkstančiai kitų daktarų, nau prįsidcda prje jūsų pasirinkto- 
doju ir naudosiu kamforą kaipigiog šalieg gerovėg įr juoge &t. 
gerą vaistą kaikurioms ligoms
gydyti.

AKaRjuias M. M. — J tams
tos klausimą, ar sveikiau darbe 
dėvėti batus odiniais padais, ar 
guminiais, reikia pasakyti, kad 
vistiek pat.

pakenkti jūsų skalpo ir plaukų 
sveikatai. Šepetį ir šukas rei
kia užlaikyti švarutėliais.

Galvą reikia plauti tik vieną 
sykį į savaitę ir vartoti tik 
“castille” muilą bei daboti, kad 
pamuilių neliktų. Baisią klaidą 
daro tie, kurie pamuiluoja savo 
plaukus, kad sušukuoti geriau 
stovėtų. Nuo to tai daugiausia 
vyrai gauna galvoje pleiskanas. 
Muilas sudaro palankias sąly
gas pleiskanoms atsirasti. Plau 
kams “tonikai” taipgi gali pa
kenkti pakaušio odai taip, kad 
ne tik pleiskanos atsiras, bet ir 
alerginės reakcijos odoje gali 
atsirasti. Atsargiai su paten
tuotais “plaukų tonikais”. Kar
tais reikalinga pavartoti vais
tų su sulfuru ar resorcinu pleis
kanoms pagydyti, bet reikia

sispindi jūsų kilmės krašto nuo
pelnai bei įnašas į laisvojo pa
saulio technologijos pranašumą. 
Geriausių linkėjimų ir sėkmės 
jūsų suvažiavimui”.

Buvęs prez. Trumanas savo

Atsakymas K. R. — Netiesa, 
česnakai nesumažina kraujo 
spaudimo. Atvirkščiai, kadangi 
česnakai jaudina tūlas liaukas 
ir veikia lyg afrodiziniai, tai kai 
kada gali padidinti kraujo spau
dimą, ne sumažinti. Česnakiniai sess-ryesrra 
preparatai neva kraujospūdžio 
sumažinimui, mano nuomone, 
yra tiktai “humbukas”.

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparato Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

P.& J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimas lr Taisymas 

4077 So. Archer Ave.
Chicago 32, Ui. — Tel. LA 3-8617

Pasinaudokit Reta 
Proga !

BURTON - DIKIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 

dabar pirksite už:1

<4|

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
— l’ritaiko akinius —

5322 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10 1 vai. Trečia- Te*. ofiso Pltospeet 6-2 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229
Re» telef. VVAlbrook 6-5079

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak

DR. J. ir K. AGLINSKAI 1
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.^
Priima ligonis pagal susitarimų. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeš’ad.

Res. tel. URovehill «-5«<>3

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(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 IiAfayctte 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

U WGE8 stoties — Banga 1490 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 lkl 9:80 vai. ryt* 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. • nuo 7—8 v 
SEKAU. 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 klk 
Chloago 29, -11. HEmloek 4-2419

7111 80. ROCKWELL ST.

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

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. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIčIŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaas 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublie 7-49OO 

Rezidencija: GltovehlU 6-8191

for oHt

$

GUŽAUSKŲ ROOSEVELT FURNITURE CO.
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gčlėe d81 vestuvių, banka 
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2448 VVEST 63RD STREET 
rel. Pltospeet 8-0833 lr PR 8-0834

(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 II vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

Chicago Savings and Loan Assoeiation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben< 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios Įstai gi j prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalanjamų sumų atsargas, bet dan- 
guman atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekins, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

CURRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTU SKYRIAUS.

2210
l’Rospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIKUKU ĮJOS LIGOS 
5700 S. VVtKMl Street

Priėmimo vai. nuo 2—-4 vai. kasdien 
ir nuo G iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 VV. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
lld 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 6-6799 
Ruto — IlEverly 8-3916

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0039

Rezidencijos tel. BEvcčlv 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer lr California Ava. 

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

Ofiso tvlef. YArds 7-1169 
Rezidencijos — STcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvS) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. nagai sutart J

•Atostogose nuo rugsčjo 5 iki 12 d.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We«t BSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
(kl 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius

2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas RElianee 5-1811

DR. WŠLTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street 

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

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Ave.) 

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

LAfayctte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 78G

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
BENDRA PRAKTIKA ER 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 VV. Slst St 
Tel. Pltospeet 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečiad. lr Penktad. 8-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vėl. oonlet

Atostogose nuo rugsėjo 1 iki 10 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr-us Ag
linskus bei Budrusis.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. P H. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVeStem Arsaas 
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniai* lr 
sekmadieniais uždaryta

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak.

Šeštadieniais 1—4 v o. o

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINĖS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West €9th Street

VAL.: 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.

Tek ofiso PKospect 8-9400
Rezid. Pltospeet 6-9409

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtB)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-2 p.p. lr nuo 6-8 vak 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
lr kitu laiku tik susitarus.

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

keičia stiklus lr rėmus.
4465 So. California Ave., Chicago 

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

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. lr ••kmad 
tik susitarus.

Tek oflao VA 7-4787, res. PR 9-198'

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šeš 
tad. lr sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršrnlnBtl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

m P. ŠILEIKIS, 0. P.
Bd Orthopcdas - PrntezMas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
f dažni. Spee. pagalba kojom 

(Arch Supporta) tr t.k
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
0RTHOPE1HJO8 TECHNIKOS LAB 

2860 W. 63 r d Hk Chicago 29, OI. 
Tek I’ltoapevt 9-5084.

Skclbkilčs “DranjĮe”!

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAfl 

1407 So. 49th Ct. Cicerą
Kasdien 10-12 vai ryto lr t-l vak 

vak. . Šeštadieniais 19-8,
• h’tū'iAd: uždaryta 

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1881

Tek ofiso Victory 2-1681
Rez. Victory 2-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

802 VVest Sint Street
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-0448, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.: 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart)

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

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

Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6651 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 r. r.

DR. G. SERNER
LIKTU VI8 AKIU GYDYTOJAI 

Virš 25 metų patyrimo
Tek YArds 7-182D 
Pritaiko akinius.
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtnvš 
756 VVeet 35th Street

Vai nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl I. tr*-' 
čiad nuo 10-12, penktadieni 19-2 IN 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

V
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tek Ofiso lr buto OLymplo 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
4933 VV. 15th St. Cicero

Kasdien 1—2 v. Ir 6—S t. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 Ko. 49th Ava. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet ,

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Ave., Chicago 8, Bl. Tek' Vlrglnla

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURG® 

4143 8. Archer Ave.
VAL. Kaadlen popiet nuo 12-2:86 v. 
Vak. nlrm., antr., ketvirt. 4-8:24 V. 

Tr*čladlani tik susltnius

2834 H.
■ntered ss Becond Class Matter Mareh 81, 1916, at Chicaga.

Under the Aot of March S, 1879.

7-99411 1-4642
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& DĖMESYS MOKYKLAI
Ši savaitė mokyklų gyvenime yra didelė savaitė. Vaikai 

ir jauni žmonės grįžta j mokyklas. Mažesnieji grįžta į pra
džios, paaugusieji — į vidurines ir augštąsias mokyklas. Vi
siems linkėtina geriausios sėkmės. Linkėtina sėkmės ir mo
kytojams, į kurių rankas yra sudėta didelė atsakomybė. Ir 
tėvai, ir valstybė, ir Bažnyčia daug ko iš jų tikisi, daug ko 
laukia. Nuo mokyklos ir nuo mokytojų labai daug priklauso 
mūsų jaunimo ateitis, o tuo pačiu ir tautos bei valstybės ateitis.

Gal šiame rašinyje jau būtų pervėlu nurodinėti tėvams, į 
kokias mokyklas jie privalo leisti savo vaikus, nes mokyklų 
parinkimas jau yra padarytas. Mūsų dienraštyje kiek anksčiau 
buvo atspausdinta keletas straipsnių, kuriuose buvo priminta 
katalikų tėvams siųsti savo vaikus į katalikiškas mokyklas, 
kuriose ir mokslas yra augštai pastatytas, ir, kas svarbiausia, 
auklėjimas vyksta religinėje dvasioje, ir apskritai jaunuolių 
paruošimas gyvenimui yra vedamas sistemingai. Šiuo raši
niu mes tik norime įspėti tėvus, kad, nepaisant į kokias mo
kyklas jie būtų užregistravę savo vaikus, jų pagalba mokyklai, 
kaip tokiai, ir ypač mokytojams yra būtinai reikalinga. Nie
kuomet neišleiskime savo vaikų iš tėviškos globos. Mūsų budri 
akis teseka juos visada. Gal žymiai mažesnis rūpestis tėvams, 
pa/’untusiems vaikus į katalikiškas mokyklas, kuriose ne vien 
mokytojos ar mokytojai prižiūri vaikų elgesį, dorovės reikalus, 
bet ir dvasios vadai laiko savo pareiga katalikiškas mokyklas 
lankančius globoti. Tačiau tėvai ir šiuo atveju negali remtis 
vien tik mokykla. Be tinkamos namų priežiūros, globos ir tė
vų akilumo ir katalikiška mokykla nepajėgs atlikti visu pilnu
mu to, kas jai yra skirta atlikti.

Daug katalikų vaikų lankys valstybės išlaikomas mokyklas, 
kuriose tam tikrais patvarkymais neleidžiama dėstyti religijos 
dalykų. Ir tos mokyklos mokslo lr Kaikuriais kitais atžvilgiais 
yra geros mokyklos, tačiau tikinčiųjų tėvų norų patenkinti jos 
negali, nes ten nėra, kaip minėta, labai svarbaus dalyko — re
liginio auklėjimo. Tuo atveju tėvų atsakomybė pasidaro dides
nė. Jiems reikalinga akiliau sekti savo vaikų gyvenimą mokyk
loje, kur tai galima, ir ypač už mokyklos sienų. Patys tėvai 
privalo duoti savo vaikams tai, ko negali duoti ir neduoda 
valstybinės mokyklos. Tai yra didžioji tėvų pareiga. Jiems 
tai tenka daryti savo pavyzdžiais, jiems patiems tenka būti 
religinių dalykų dėstytojais, auklėtojais ir be to — parapijų 
klebonų pagelbininkais. Jei tėvai atsisako šių savo pareigų, jie 
iš anksto turi žinoti, kad jų vaikai išaugs indiferentais ne vien 
tik religiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu.

Pagaliau visi gerai žinome, kad mokykla, ar ji būtų vienos 
ar kitos rūšies, mūsų vaikus pasiima mokyti ir globoti tik tam 
tikrais laikotarpiais, kuomet tėvų rūpestis, globa ir auklėjimo 
darbas niekuomet nesibaigia. Jis turi eiti visais meto sezonais 
ir visą laiką. Kaip kiekvienas dideliu rūpestingumu saugojame 
savo akis, taip lygiai turime saugoti savo vaikų fizinį ir dva
sinį sveikatingumą.

Churchillis ir Suezas
Londono politiniuose sluogsniuose kalbama, kad buvęs ve

teranas britų premjeras Winston Churchillis manąs, jog Edeno 
politika ryšium su Suezo kanalo krize buvusi nepakankamai 
griežta. Jo manymu, dabartinio premjero Edeno nusistatymas 
santykiuose su Egipto prezidentu Nasser buvęs ir esąs per- 
švelnus. Atrodo, kad Chruchillis neklysta.

šventinti jaunalietuvių vėliavas WINDSORAS LIETUVIU SUSIBŪRIMO 
“ar kitaip panašiai norėdavę pa- T

Ž E N K L Erodyti savo nepasitenkinimą bu
vusiai valdžiai ir jos palaikyto
jams”. Sutiksime, kad tokiais 
nešventinimais ir invokacijų ne
kalbėjimu yra rodomas nepasi
tenkinimas, nepalankumas. Bet 
turbūt ir mano oponentai su
tiks, kad priešingu atveju būtų 
jau rodomas visuomeninis pa
lankumas. Tarp kitko, Baž
nyčia visuomeniniame gyveni
me turi savo teisių ir jos nariai 
pareigų, kurios liečiasi su poli

EDVAKDAS ŠILAITIS

Rugsėjo 1 — 3 dienomis Win 
dsore, Ont., įvykusi IV Kana
dos Lietuvių diena bei Kanados 
ir' JAV lietuvių susiartinrmo 
šventė praėjo dideliu pasiseki
mu, sutraukdama nemažą būrį 
tautiečių, kurie čia savųjų tarpe 

v praleido tris džiugias dienas.
| Taip pat čia kartu su šia Ka-

tika aplamai, o kartais ir sū/nad°s lietuvių diena buvo ir dau
partijos politika. Vidurio kelio, 
neutralaus, čia būti negali; jis 
galėtų būti tik tada, jei tokias 
maldas kalbėti būtų kunigo mo
ralinė pareiga,. Be abejonės, jei 
tokia pareiga būtų, kunigas jas 
atkalbėtų ir be “Dirvos" pamo
kymų taip, kaip jie atlieka vi
sus religinius patarnavimus 
kiekvienam tautininkui ar ku
riam kitam, jei nėra kokių Baž
nyčios nustatytų kliūčių.

Tautininkų taktika

giau reikšmingų lietuvių gyve
nime įvykių, pvz. Lietuvių Fron 
to Bičiulių suvažiavimas, LAS 
sąskrydis ir VI Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynių 
varžybos ir žaidynių laimėto
jams dovanų įteikimas.

Pati pagrindinė šios šventės 
dalis buvo iškilmingas aktas 
Windsoro Capitol teatro aikštė
je, kurioje kalbėjo žymūs ka
nadiečių atstovai ir lietuvisko-

. , ir gausi bei turininga meninėAr yra pagnndo tikėtis, kad dal? atlikta Toronto lletuvių 
dvasiškija viešomis religinėmis
demonstracijomis rodytų Baž
nyčios visuomeninį prielanku
mą mūsų tautininkams? Neto
limoj praeity mūsų generacijos 
tautininkai yra padarę daug 
skriaudų Bažnyčiai, ypač Kata
likų Akcijos srityje. Tai buvo 
savi, “tautiniai”, kurie nė tru
pučio nebuvo pakėlę “religinių 
persekiojimų”, nė vienas jų ne
buvo “sudegintas ant laužo” vi
duramžių ispanų katalikų inkvi
zicijos, kurią “Dirva” ir šian
dien dar prikaišioja.

Koki jų, ar bent tų, kurie 
kontroliuoja tautininkų sąjun
gą šiandieniniai nusiteikimai ? 
Smetonininkams ir voldemari- 
ninkams susijugus “talkon”, 
tas junginys jų pačių spaudoje 
buvo kvalifikuotas “liberalų san 
tarve” (ir liberalų ne literali- 
ne, bet enciklikos “Quanta Cu- 
ra”, Syllabus prasme). Tačiau, 
vėliau apsižiūrėjus, kad politiš
kai tas nenaudinga, atsirado ir 
kitokių balsų. Gal “Dirva” ga 
lėtų pasakyti, kuriame laikraš-

i Ministeris taip pat kiek pla-bus galima greičiau palaužti 
' čiau apsistojo ties pavergtų jų l žiaurų jį komunizmą”, baigė sa- 
tautų laisvinimo klausimu, už
akcentuodamas, kad Kanada

Būdamas puikiu kalbėtoju, 
Martin jau pačioje savo kalbos 
pradžioje susilaukė triukšmin
gų tūkstantinės publikos ova
cijų, susirinkusius lietuviškai;

stengiasi ir stengsis, jog už
grobtiesiems kraštams būtų at
statyta laisvė ir nepriklauso
mybė.

vo kalbą min. Paul Martin.

Burmistro žodis
Pats iškilmingas aktas buvo 

pradėtas Kanados ir Lietuvos 
himnais, po kurių sekė KLB

epizodą, kada 1953 metais Jung
... , tinėse Tautose Sovietų Sąjun-

pasveikmdamas “Brangus lietu- „ . . . . , . . .r 6 gos atstovui Andrei Višinskiui

Jis priminė vieną atmintiną Windsoro apylinkės pirm. V.

“DIDIEJI MALDININKAI”
, SJž ALfcBJfAS, Cleveland, Ohio

•J < V ( ; Įį » >___
\Vashingtono sąskrydis jau sumaišymas su partine politika 

nuėjo į praeitį, tačiau yra likę arba atvirkščiai, greičiausiai
jo atgarsiai spaudoje dar iki 
šiandien. Daug ten svarbių da
lykų buvo: koncertai, paroda, 
banketas, senatoriai ir t.t., bet,

nieko gero neduoda”, . Vadinasi, 
kaip kunigai maldą neturėtų 
naudoti savo partinės politikos 
(jeigu tokią kuris turi) siekda-

jei vien tik iš tautininkų spau- j mi, taip ir partiniai politikieriai 
dos atgarsių spręstume, atrody- negalėtų malda dangstyti savo 
tų, kad visų “svarbiausias” pro
gramos punktas buvo invokaci- 
ja (malda). Nuo to įvykio jau 
praėjo apie pustrečio mėnesio, 
bet dar kiekviename “Dirvos” 
numeryje po kartą ar kelis tas 
klausimas vis dar keliamas. Jei 
tas dėmesys maldai būtų nuoŠir 
dus, galima būtų džiaugtis ir 
pritarti, bet iš “Dirvos” tono

viai!”
Toliau ministeris 

vo laisvės svarbą ir 
jog Kanada ypatingai ją verti 
na ir praktikuoja.

“Mes esame daugybės tautų 
žmonių mišinys, tačiau visi Ka
nados gyventojai, nežiūrint, ar 
jie būtų iš kitų kraštų atvažia
vę, ar čia gimę, jaučiasi ir yra 
traktuojami kaip vienos šeimos 
žmonės”, kalbėjo ministeris.

Tęsdamas savo kalbą, ' jis pa
reiškė, kad pasaulio taika pri
klauso nuo ją mylinčių tautų

užakcenta-

Kačinsko įžanginis žodis; o po 
to programos vedėja buvo pa
kviesta detroitietė studentė D. 
Šeputaitė, kuri pirmuoju kalbė
toju pakvietė Windsoro miesto 
burmistrą Michael Patrick.

Burmistras kalbos pradžioje 
pasveikino “įsiveržėlius” į Wind 
sor teritoriją, pažymėdamas, jog 

„ . , .... , , jam yra malonūs tokios rūšies
* ‘ įsiveržimai. Jis ir toliau liepe

griežtai pareiškė, jog, jeigu ko-
, munistai nori gerų santykių su 
' laisvuoju pasauliu, jie pirma tu
ri grąžinti pavergtiesiems lais
vę. (Šis ministerio pareiškimas 
buvo sutiktas griausmingu plo
jimu).

sios bendruomenės bei politikos vienybės. Čia iškėlė mintį, jog 
pareigūnai. Čia taip pat buvo Kanada, 135 metus gyvendama 

draugystėje su JAV, neturėjo 
jokių nesusipratimų.

choro “Varpas”, Detroito lietu
vių tautinių šokių grupės, To
ronto lietuvių skautų tautinių 
šokių grupės, sol. Vaclovo Ve
rikaičio ir Clevelando lietuvių 
tautinių šokių grupės “Grandi
nėlė”.

Akte patį svarbiausiąjį žodį 
tarė Kanados sveikatos ir gero
vės ministeris Paul Martin, ku
ris taip pat yra Kanados atsto
vu Jungtinėse Tautose.

nui atsisakius kalbėti respubli
konų konvencijoje inv-okaciją, p. 
Bačiūno žodžius parafrazuojant, 
kad ir “ne už partiją, bet už 
Ameriką, už jos “prosperity”, 
nė vienas jų laikraštis pustrečio 
mėn. kiekvienam nr. jo nebady
tų. Tačiau Stalinas elgėsi kitaip. 
Karo metu jis prievartavo ku
nigus melstis už jį net su iškil
mėmis.

Taigi ir šiuo atveju, kalbėti 
invokaciją Washingtone, ar ne
kalbėti, sprendimą daro pakvies
tasis vyskupas ar prelatas ir 

tyje paskutiniais laikais yra ar- niekas kitas — tai jo teisė. Jo'
šiau kas nors dergę kat. Baž
nyčią ir kunigus, kaip p. P. Žiū- 
rys “Dirvoj”. Kuriam laikrašty 
p. Br. Railos plunksna buvo 
taip šiltai, palankiai sutikta ne- 

' priklausomųjų bažnyčios “ku
nigo” Valatkos knyga, puolanti 
kat. Bažnyčią, šis “nezaliežnin- 
kų” rodos “klebonas” buvo išgir 
tas “Dirvoj” ir t.t. Pakanka
mai “Dirvos” tautininkai yra 
parodę save, kad būtų galima 
spręsti apie jų “pabažnumą”.

Šių faktų akivaizdoje vistiek 
jie nesiliauja puolę kunigus už 
Washingtono sąskrydį ir reika-partinių politinių tikslų, kurie 

yra skirtingi nuo religinių irj Įauja įuo būdu rodyti minėtąjį 
kat. Bažnyčios idealų, taipgi j vįsuornenįnį palankumą. Mums 
maldos negalėtų naudoti even- atrodo, kad tokios rūšies palan-
tualiai provokacijai prieš kata
likybę ir kat. visuomenę.

Kaip iš tikrųjų yra su invo- 
kacijomis, Vėliavų šventinimais 
ir t.t.? Ar tokia kolektyvo mal
da yra kaip proga nuoširdžiam

jau aiškiai matomas jų noras žmogaus santykiavimui su Die- 
pulti lietuviškąją dvasiškiją ir vu, ar tai yra tik tam tikros

kumo demonstravimui ar nede- 
monstravimui turtėtų būti pripa
žįstama laisvė. Demokratija ją 
pripažįsta, bet jos nepripažįsta 
totalitarizmas. Užtikrinam “Dir 
vos” publicistus, kad dėl kurių 
nors priežasčių kard. Spellma-

teisė spręsti ir pareiga matyti 
vingius, kur malda piktnaudo- 
jama, kaip “Draugas” teisingai 
pastebėjo, pridengti politiniams 
tikslams, nesuderinamiems su 
Bažnyčios idealais.

Iš tikrųjų tas pakvietimas 
melstis politiškai visai pasitei
sina. Jei invokacija bus, bus 
uždėtas vyskupo “placet”, tu
rint galvoje tikinčiuosius tauti
ninkus, tas naudinga. Jei invo
kacijos nebus, bus gera proga 
atsukti propagandą su “tvirtais 
argumentais” prieš juos.

Paskutinis atvejąs ir įvyko. 
Tuos mūsų teigimus niekas ki
tas taip gerai nepatvirtina, kaip 
pačios “Dirvos” paskutiniųjų 
mėnesių akcija.

Įdomu, kad “Dirva” šioje pro 
pagandinėje akcijoje prisistato, 
kaip maldos šventumo ir orumo 
gynėja prieš vyskupą, prelatą ir 
kitus. Deja nuo tokių “gynėjų’ 
prisieina tik gintis.

kimą, jog Lietuvai ir kitoms pa
vergtosioms tautoms netrukus 
turės ateiti laisvės dienos, mi
nisteris pažymėjo, kad apie lais
vę negalima daug kalbėti, bet 
jąja reikia gyventi.

“Greitai ateis diena, kada 
trijų milionų lietuvių tautos žmo 
nės galės džiaugtis laisve, o jai 
pasiekti Kanados vyriausybė 
vartos tuos metodus, kuriais

lietuviams savo šokiais, dainoms 
ir kitokiais kultūriniais pasireiš
kimais turtinti Kanados kultū
ros lobynus.

Kalbėtojas pareiškė, kad vie
nas jo dėkingumo lietuviams į- 
rodymų yra ir tas gražus ges
tas, kuriuo rugsėjo 2 d. jis pa
skelbė Lietuvių diena Windsore.

(Nukelta į 4 psl.)

DIDIEJI ŠILUVOS ATLAIDAI

Gimimo Šv. Panelės Marijos parapijos bažnyčioje, Lithuanian Plaza, Marąuette 
parke (6812 So. Washtenaw Ave.), Chicagoj rugsėjo mėn. 8 dieną prasidės didieji Šilu
vos atlaidai ir baigsis .rugsėjo men. 15 dieną iškilmingais su procesija mišparais.

Atlaidų metu pamaldų tvarka bus tokia: Rugsėjo mėn. 7 dieną 7:30 vai. vak. 
laikomi iškilmingi mišparai, šv. Mišios kiekvieną dieną: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 
8:00; 8:30; 9:30 ir 10:00. Suma 8:30 ir pamokslas. Vakarais pamokslas bus sakomas 
mišparų metu.

Šiluvos atlaidų šventė yra garsi visoje Lietuvoje. Ji žinoma buvo ir kitų kraštų 
katalikams. Šių atlaidų metu Šiluvon plaukdavo minių minios. Ten kiekvieną die
ną tūkstančiai žmonių meldėsi, šiandie yra kitaip. Lietuva bedieviškojo Maskvos bol
ševizmo okupuota, šimtai tūkstančių lietuvių ištremta Sibiran, kiti nublokšti j kitus pa
saulio kampus, toli nuo Šiluvos šventovės. Būtų labai gražu, kad lietuviai gyveną 
laisvame krašte galėtų čia, šioje šventovėje prie Šiluvos Šv. Panelės Marijos altoriaus 
pasimelsti už kenčiančią Tėvynę-Lietuvą ir savo brolius ir seses, prašant jų dvasiai 
stiprybes ir ištvermės sulaukti laisvės dienų.

Kleboną* Kan. J. A. Paškauskas 
zr~.

kalti politinį kapitalą prieš ka
talikų politines grupes.

Principinės pastabos 
Labai dažnas maldos ir politi

kos klausimas yra pastatomas 
vienų sąmoningai, kitų be blo
gos valios, netinkamai. Todėl, ir 
tai vien dėl to, šios rūšies dis
kusijos visuomet palieka nema
ža nuosėdų ir kartumo. Mums 
atrodytų, kad jis turi du as
pektus: 1. Malda, kaip individo 
intymus, nuoširdus santykiavi
mas su Dievu (nežiūrint, ar tai 
liestų visuomeninius, tautinius 
dalykus, ar ne) t. y. grynai te- 
olginis, religinis aspektas ir 2. 
Malda, kaip žmonių kolektyvo 
nusiteikimų demonstracija (or
ganizacijų vėliavų šventinimai, 
susirinkimų invokacijos ir t.t.) 
— jau turi politinį aspektą. Čia 
šitą klausimą tik pastaruoju 
požvilgiu ir tenagrinėsime, juo
ba, kad pirmuoju atveju jau
čiamės nekompetentingi.

Principiniai abu su p. Bačiū-

rūšies demonstracija, gestas, 
kolektyvo ar organizacijos ide
ologinis pristatymas. Be abe
jo, gali būti abu. Tuo atveju — 
viskas tvarkoj, bet kartais yra 
tik antrasis atvejąs, kartais to 
kolektyvo ideologija yra indi
ferentiška, priešiška katalikiš
kajai, arba jo praktika yra ža
linga kat Bažnyčios interesams, 
tada tokios invokacijos ir vė
liavų šventinimai jau netvarkoj.

Bažnyčios gyvavimo istorija 
yra pilna atvejų, kada įvairūs 
politiniai sambūriai ir paskiri 
politikai, veikdami katalikiškoj 
visuomenėj, siekdami masių pri 
tarimo išviršinę religinę prakti 
ką naudojo kaip priemonę pa
sitikėjimui masėse įgyti, nors 
įvairiomis progomis veikė prieš 
Bažnyčią. Jie tokiomis religi
nėmis demonstracijomis dangs
tė save. Paskutiniais laikais 
taip elgėsi ir Mussolini.

“Dirva” p. Bačiūno žodžiais 
primena nepriklausomą Lietuvą

IELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANAS
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nu sutiksime, kad “maldos (tur-j ir, berods, tikrus faktus, jog

Ji atsisėdo, tingiai nuleido kojas, ištiesė jas, ap
žiūrėjo — dailios, ypač su šilko kojinėmis. Ji nuėjo 
prie spintos ir pradėjo rinktis kuo apsirengti — jai 
patiko eiti per miestą pasipuošus, truputį kraipant 
Šlaunis, kaip Mykolas sako — viliojančiai, — ji su
sijuokė ir ėmė niūniuoti — Krasavica moja, — ir pa
sisukinėjo ant pirštų galų. Jis yra teisus, jos geras 
vyras — kur dabar šiokioje valandoje begalės jau
nų gražių moterų? Fabrikuose, kolchozuose, raštinė
se, ilgi ištysę veidai — tokius juos atsineša į mitingus, 
į kursus vakarais. — Nereikia, — pasakė ji, — ne
noriu !

•
Ji atsisėdo prie veidrodžio ir pradėjo dažyti lū

pas ir blakstienas ir antakius, dabar ji mokėjo tai at
likti greitai ir įpratusiai, tačiau tai buvo malonu už
traukti ilgai, matyti, kaip keičiasi veido bruožai, ir 
akių išraiška. Toks mažas daiktas, šepetėlis, žiūrėk, 
jis padirba žmogų — ji galvojo seniau, dabar ji ma-

fiskuojama privačios bibliotekos, jis pirko iš valsty
binės leidyklos, gal jis sėjo ir jos augo, tiek Čia yra 
Ir lotyniškos, ir vokiškos, ir prancūziškos — jis pasa
ko pats, juk jis pasakoja jai viską, ir tai, kad čia yra 
daugybė religinių, ir kad poezijos, ir dramų. Kartais 
ji galvoja, gal jis nepasisako jai visko, būtent, kad jis 
pats mano būti rašytoju iš pašaukimo, ne tik dėl rei
kalo. Juk tai, ką jis rašo čia — tai ne radijui, ne 
laikraščiams — ji žino, ne kalboms pasiruošti. Jis 
pats sakė, klausinėjamas: — „O norėtum, kad mano

spalvą, kiekvieną dieną vis kitokią? Ar tiks mano 
rainos prie žalio aksomo? Kur jis gauna tokių daiktų?

Baigdama apsirengti ji atsiminė knygą: labai 
gerai, kad bus ko nueiti į redakciją, bet ji atsiminė 
ten dirbančius ir susiraukė — Mykolas teisus, jie jo
kie vyrai, jie visai nepastebi, kaip moteris atrodo, 
nei kaip pasipuošus, jie neturi niekam kitam akių, 
kaip tiktai raidėm: — jeigu kartais pakliūtų koks 
neleistinas sakinys!

Ji nuėjo į Mykolo kabinetą ir ilgai vaikštinėjo pa- ...
slėniais, kol surado norimą knygą. Ar tikrai ta? -Ikomediją šutytų teatras, tokią linksmą, kad oda akli- 
manė ji ir ištraukusi sukinėjo tarp piritų, atskleidė, besikvatojant? Arba. apie sabotainmkus, liaudies

paskaitė pusę vieno eilėraščio, ir kitame puslapyje ki
tą. Ji nemėgo knygų. — ne, jai buvo vistiek, valgyti 
neprašo, tegu sau būna, bet jai jos perdaug negyvos, 
jos pačios ima iš žmogaus daugiau negu duoda — lai
ko ir galvojimo joms reikia, bet jos nelinksmina, jos 
nešoka, nekalba garsiai, gal jos bus geros senatvėje.

Tam tikru atveju, ji tiktai su Mykolu, ir tiktai 
čia, šiame krašte, pajuto kitką knygai negu abejin
gumą: jos taip gi buvo už linijos, kurią nusibrėžia 
jos vyras. Jam knygos yra dalis gyvenimo, jos yra 
daugiau negu žmona: — „Sakyk, tu man, ar galima 
nukirsti medį be kirvio?“ — sakė jis į jos meilius 
priekaištus, — „tu žinai, kad mano įrankis propagan
da, bet tam ginklui pasigaminti reikia medžiagos“.— 
Ji žinojo, jog taip reikia — ir nesakė nieko, kad tų

būt religijos aplamai — S. A.) kunigai kartais atsisakydavę paįnė —- Kodėl negali kas išrasti, kad pakeistum akių knygų rinkosi begalės — jis ėmė sau kai buvo kon-

ryjikus, šiurpulingas išdaviko pinkles atidengti?“ — 
Ji buvo kvaila pasakyti: — „Ar tu tikrai rašai tą?“ 
Tai gali gauti naują ordiną, Stalino premiją, ar ne
norėtum ?“

Kad jis pasižiūrėjo! Kad jis nusikvatojo! Bet ji 
negalėjo pykti, jis pasidarė toks gražus, toks nema
tytas, kai kalbėjo: — „Aš tapčiau pasauliniai garsus, 
jeigu kada nors mano knyga išeitų į viešumą. Tokių 
daiktų niekas nesakė prieš mane, ir taip degančiai, ir 
taip tikrai, ir taip gražiai — aš žinau, aš pats žinau. 
Kas iš to, kad žinau!“ — ir jo akys aptemo, jis pa
sidarė toks dulkinas, susmukęs, niekuomet nematy
tas. — „Kas iš to. Pasitenkink, mieloji, tokia mano 
garbė, kokia yra. Ne šioje santvarkoje, ne šiame kraš
te ta knyga išleis lapus.“

(Bua daugiau)



DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugsėjo 5, 1956

Lietuvių susibūrimas 
Windsore

(Atkelta iš 3 pusi.)

Lietuviai kalbėtojai
Lietuvių kalbėtojų grupė bu 

vo gana gausi, ir čia pirmuoju į 
prabilo JAV LB Centro Valdy- 
obs pirm. S. Barzdukas, pažy
mėdamas, jog Kanados ir JAV 
lietuviai turi būti kaimynais, ku 
rie stengtųsi suprasti vieni ki
tus ir tarp savęs bičiuliauti.

KLB Krašto Valdybos pirm. 
Balys Sakalauskas pabrėžė, kad 
Lietuvių Bendruomenės tikslas 
yra išlaikyti lietuvybę ateinan
čioms kartoms, o tokios šventės 
kaip tik tai padeda atsiekti.

Generalinis konsulas Kana
doje ministeris Vytautas Gylys 
užakcentavo, jog šio sąskrydžio 
rengėjų siekimas yra mūsų dai
nos, meno ir sporto parodymai 
šio krašto gyventojams. Jis taip 
pat skatino pakelti balsą prieš 
rusišką vergiją ir jungtis į vie
ną lietuvišką šeimą, nes tada bū 
sime verti laisvės ir nepriklau
somybės. '

Turiningą kalbą pasakė Lietu 
vos Laisvės komiteto pirm. Vac 
lovas Sidzikauskas, ragindamas 
ryžtingai ir vieningai žengti Lie 
tuvos laisvinimo keliu. Baigda- 
damas kalbėtojas tarė: “Tegul 
pasaulis išgirsta iš Windsoro, 
kad meg be laisvės Lietuvai ne- 
nurimsime!”

Vysk. V. Brizgys savo žo
dyje angliškai padėkojo Kana
dos atstovams už jų gražius žy
gius, parodytus svetimšaliams ir 
pavergtųjų tautų laisvinimo dar 
be. Lietuviškame žodyje vysku
pas pagyrė jaunimą už jo ver
žimąsi į mokslą ir šviesą. Taip 
pat ragino į mūsų politikų tar
pą įjungti žmonių mases.

Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
Vliko pirm. Jonas Matulionis, 
kuris besąlyginiai pasisakė prieš 
Lietuvos pavergimą.

Kalbėtojas ugningais žodžiais 
liepė okupantams ir raudono
sioms siurbėlėms išsinešdinti iš 
Lietuvos žemės.

“Gana plėšti lietuvį artoją, 
gana vežti tautiečius į Sibirą, 
gana to visko. Šnekėkime gar
siai, kad žemė drebėtų ir Dan
gus girdėtų: juk žemė dega. 
Praamžiau, duok mums ištver
mės kovoje už savo siekimus”, 
baigė savo kalbą Vliko pirmi
ninkas.

Užbaigtu vių vakaras
Toliau sekė eilė sveikinimų 

raštu ir buvo perskaitytos rezo
liucijos bei telegramos, kurios 
pasiųstos Kanados min. pirm. 
Lawrence, JAV prez. Eisenho- 
weriuį ir valstybės sekr. John 
Foster Dulles.

Be to šios IV Kanados Lietu
vių dienos programoje vyko dai 
lės paroda “Willistead Art” ga
lerijos patalpose, susiartinimo

balius šeštadienio vakare, iškil
mingos pamaldos katalikams ir 
evangelikams, pietūs garbės sve 
čiams sekmadienį ir užbaigtu- 
vių vakaras pirmad. vakare.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau Bernardo Ališausko ir 

Juozo Veličkos, abudu kilimo nuo 
Mariampolės. Bernardas Ališauskas 
pirm gyveno Anglijoje. Jie patys 
arba žinantieji apie juos prašau su
teikti man žinių, būsiu dėkingas. 
Atsiliepti ir rašyti adresu: Kazys 
Ališauskas, 6738 S. Maplewood Ave., 
Chicago 29, III. Turi žinių iš Lietu
vos.

Jieškoma Julius Raštikis ir Jadze 
Raštikytė-Juknelienė. Turiu laiškų 
iš Liudo. Atsiliepti arba žinantieji 
apie jų likimų pranešti: Br. Ludo- 
nis, 44 Sawtell Ave., Brockton 
Mass.

Pajieškomas Kazimierą} Rudis, 
kilęs iš Meškuičių ar Rubikių km. 
Atvažiavęs į Amerikų 1913 m. Jieš
ko Joms Rudis, 5912 Tumer Str., 
Philadelphia, Pa.

Pajicškoma Elena Strikenis, Kau
ne buvusi mokytoja. Žinantieji jieš- 
komosios adresą, arba turį kitų žinių 
prašomi pranešti: ELTOS Informa
cijoms, (14a) Rcutlingen, Gartcnst- 
rasse 5.

A,

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis kam pfu is. 2 po 4 kahmb. 

3 autom, garažas. Gazu apšild. šva
rūs butai.

Mūrinis. 2 po 4 kamb. Pečiais šil
domas. $18,500.

Medinis. 3 butai — 2 po 5 kamb. 
ir 3 kamb. Arti mokyklos. Kaina 
$15.000.

Mūrinis. 2 po 5 kamb. Garažas. 
Gražus namas.

GAGE PARKE
Mūrinis bungaiow — 5 kamb. (2 

mieg.). Gazu šildomas. $17,000.
MARQUETTE PARKE

MūrlniH bungalorv — 5 kamb. (2 
mieg.). Alyva apšild. $15,750.

PAJAMŲ NAMAI
Mūrinis — 8 butai po 3 14 kamb. 

Įmokėti $20,000.
Mūrinis kampinis pastatas su 

$39,660 metinių pajamų. Krautuvės 
ir ofisai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390
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PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOI.IAU

K. EIDUKONIS

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 61 St 
WAlbrook 5-6030 

PRospect 8-3579 (vak- lr sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
2600 West 59th Street

Visi telefonai: PKospect 8-5454

PAKOVODAMAS MAŽAS TRIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 85 U,
ukrų žemės, 8 kamb- narnas, centri
nis apšild., šiltas ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barneli, vištide, sod
nus — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 lr kelio "T", ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantes, 79 
mylios J šiaurę nuo Green Buy, higb- 
way 8 2. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina $7,500. AGNĖS 
AND STEVE’S IlESOItT, Tounscnd, 
Wlsoansin.

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES

REpublie 7-6232
! w y w w w w w y w w w w w w w w w w w w w w w w i

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ —$3,612 
METAMS. 2-jų augštų mūrinis na
mas — 3 butai po 4 kamb. ir 1—3 
kam. Ąžuolinės spintos virtuvėse, 
tile vonios. 2 autom, mūrinis gara
žas. Alyva apšildym. Kaina $38,500. 
Savininkas,

‘ 1837 S. 5lst Ave., Cicero

HELP VVANTED VYRAI

INSPECTORS
Experienced in the ūse of gagės 

indicators, “Mikės’ etc.’, 

$2.00 per hour to start.

Steady, good working con- 

ditions and liberal benefits.

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.

Šie 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 Biunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą Būrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

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

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti lr naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti tr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
rų lr i skaudžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Olntment. Jos gydymo, 
ypatybės' palengvins jūsų skaudėjl- ‘ 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI taipg» pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmų 
tarppkršCtų. Tra tinkama vartoti nuo 
džltlstanCioa, suskilusios odos dedlr- 
vtnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
elrodo skaudus libėrlmas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo lž- 
vtęšlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 7$ 
et.. fl.SB. Ir »».«•.
Pirkite vaistinėse Chi 
sagoj lr apylinkėse—
UUtraukes, Wlsc.,Ga 
ry, Ind.lr Detroit, 1H- 
oklgaa arba rąžyki
te tr atsilakite Mo
ney order I

Tunu naują didelj sunkvežimį 
ir apdraudaa

3313 W. fllst St. Chicago, HL 
Tel. PRescott 9-2781

LEGULO, Department D. 
M18 W. Eddy St Ohleago 84, U.

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

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

~ SKAITYKITE “DRAUGA”

P. STANKOVIČIUS
REAL B8T. ir INSUR. BROKERI!

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8183 So. Halsted St 
Pk. DAnube 6-1791 

Padeda plrkltl - parduoti mamos 
ūklua, btanlua. Parūpina paskolas
draudimus lr daro vertimus. Tvarki 
emigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

Naujas puikiai įrengtas 4% kamb. 
mūr. bungalow Gage Parke. Tiktai 
$17,000. šaulys.

(Marąuette Parke 10 apartm. mūr. 
namas geram stovyj prie puikios 
transportacijos. Pajamų į metus virš 
$11,000. Savininkas duoda morgičių. 
Kaina $84,000. A. Rėklaitis.

Nepaprastai nupigintas 2 po G km. 
med. namas netoli Marąuette Parko. 
Yra rūsys. A. Sirutis.

Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mū
ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj, Mar
ąuette Parke. Komb. aliu’m. langai ir 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo
lodkevičius.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

Gerų plytų 2 butų (5 ir 6 kamb.) 
namas į rytus nuo Marąuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik $23,000. A. Linas.

P LEONAS
KEAl. ESTATE

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

MODERNIŠKAS 2-jų butų — 6 
ir 6 kamb. mūrinis namas. Auto
matiškai karštu vandeniu apšildo
mas alyva. Garažas. 1 butas moka 
$100 į mėn. Kaina $20,500; įmokėti 
$6,000. Apylinkėje 25th ir Keeler. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

ŠV. ONOS PARAPIJOJE. SAVI
NINKAS parduoda 3-jų augštų mū
rinį namą — 6 butai ir krautuvė. 
Didelė pastogė ir pilnas rūsys. 4 au
tom. mūro garažas. $350 mėnesinių 
pajamų. $2.1,500. CA^al 6-4575.

AUTOMOBILEb — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino atotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamos dalya

CALL-ME-MOTORS CQ.
575» S. WESTERN AVE. PR 8-9533

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

POrtsmouth 7-7500

Machine Operatore
Experienced on automatic ma- 
chines other than punch press 

or drill press.

Ali shifts.

$1.92 per hour to start.

Steady, good vvorking con
ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 VVest 66«i Street

POrtsmouth 7-7500

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezldezicinius lr komerciniu, 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422$ 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

6 I MA I C IA I 
Realty - Builders - Insuranoa 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. (10 st. Chieago 20, Ul.,

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaus langus b 

duris.

ra

A. A.

STEI N TEXTI LE CO.
1306 South Union Ave.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrąngias kainas 
įvairių vilnonių, Silkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kalnų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei "wersted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų ui pigias kainas. Spausdintas šilkas 

lr plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabaT tiktai ........................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ............................................................................... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos •
Pas ŠTEIN Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantnng, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisisi pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOBTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% Moko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdira šeštadieniais ir selunad. 
TeL MOnroe 6-8152.

VICTOR ZAYS
(ZAYAUSKAS)

Gyveno 6747 S. Campbell Ave.

Mirė rūgs. 4 <1., 1956, 6:45 vai. ryto, sulaukęs 50 m. amžiaus.
Gimė Chieago,1 III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara (Silkina), sū

nus Richard, duktė Barbara .Carol, brolis Jobu, brolienė Emma ir 
jų šeima, 3 seserys: Tekia Earl, švogeris David; Cathcriuc VV’irc, 
švogeris Ralph; ir Elizabeth Jacobs, švogeris James; ir jų šei
mos. Uošviai Antanas ir Barbara Petkus, 2 tetos: Jieva Jakubau
skas ir Ona Atidrikas , jos vyras Frank ir ių šeima. Mirusios te
tos Margaretos Mankieuės šeima, giminaičiai: VValtcr Zayauskas 
ir Teklė Mikelaitis ir jų šeimos, krikšto duktė Monica Earl, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyioje, 6845 S. VVestern 
Ave. laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 8 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės Gimimo |mra,tijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, 6ūnus ir duktė.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE. 7-8600.

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

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 
' i. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

403$ Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS PrązIdąiM

FM 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
saugiausia Ir 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

• ENDROVt 
* • rtT

Tel. LA3-67TP

MAItųCETTE PARKE
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 614 k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

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

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2 (4 k.
Naujas 4 kam. 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 Ave.

, Tel. LAfayettc 3-3881.
Treč. uždaryta

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J, BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Kstate 
General Insurance, Notar.v Public 

501(1 8. W estėm Ave.
Rl.|i. 7-SH86 arba H P. m. 4-7085

llllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS 
itato naujus namus, atremontur 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllimillllllllllllllli::illl!l!l!!:,'!l'l"" 
JlllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIKIIIIIIIIL 
| LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE

| MŪRAS Į
Builders, Gen. Oontractors 

S Atlieka planavimo lr staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- s 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
S Namų įkainavimas ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
5 Kreiptis šiuo adresu:
i JON AS STANKUS i
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 3 
: 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus a

3 Tel. PRoepect 8-2013 
= 68M SO. CAMPBELL aVK, s

Chieago 29, Illinois 

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIMIIHIIIIIIllllll

PARDAVIMUI

TOOL AND DIE 
MAKERS

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

TOOL 8č CUTTER 
GRINDERS

Mušt have experienced men. 
Nite shifts.

1 $2.52 to $2.67 per hour, plūs 
shift premium.

Steady, good working con- 
ditions and liberal 

benefits.

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

POrtsmouth 7-7500
HELP WANTED — MOTERYS '

GENERAL FACTORY 
HELP

ALL SHIFTS

YOtJNG WOMAN
18 - 85

Many Company Benefits. 
Good working conditions. 

Steady work.

NATIONAL BISCUIT C0. 
7300 So. Kedzie Ave.

MISCELLANBOUS 
Įvairūs Dalykai

Parduodamas vartotas virtuvės 
pečius (gaz.o) ir šaldytuvas. Nebran
giai. 3440 So. Emerald

LU7T. APDRAUDŲ AGENIYRA
Vleų rūšių apdraudoe. Antomobt

(ių finanaavimae. Notarlatas. Vaiety 
bėe patvirtintos kainos.
'Prisi darydami apdraudaa kitai 

pasiteiraukite paa nui
JONAS KIRVAITIS, 

WAIbrcok s-ąevi
INTERSTATE INSURANCE AGENCI
SIOS S- Ashland Ave., Chicago M, UI

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja 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 OOUET, UICER4 
Tel. OLymplc 6-6775 nao 8 vai. 

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

_________ OLymplc 2-675$_______

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairias remonto darbne, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aauldte DAsubr «-27»3 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tsl. OLympic 2-5121 nno # vai. 

vakaru Iki 11 vai. vakaru.

tnimiiiiiiiiiiHHHinfimiliiiiillliiiuinin

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
KED2IAG4

- |

CARR MOODY
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 Se. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštiaė atidara kasdien nuo 

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

MllllllfilUnilllltlIlIlIlIlItlIlIliHIlIlIlIlIHI 

IANUOMUOJAMA

Išnuom. 5 k. butas. 6718 S. l.’nion 
Ave. Karštu oru iiĮišild. Yra gara
žas. Kreiptis tel. Vlctory 2-7871. 

IFAKO NUOMUOTI

Dviem suaugusiems reikalingas 4 
Ik. butas (2 mieg. k.). J Daukantas, 
1332 W 50th 6t.

G I R L S 
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BIAMi. RESTAURANT

and other lsop Iccations ucarby are 
uow liiriug
Waitresees 

Cook-Baker Traiuecs 
Pantry Gi i ls

Some reading of English reųnired 
Experie«ec unnecessary 
Gnarantee earuiugg 
Full or part time 
Training given 
3 menis and uniforma 
l’aid vacatious 
Advancemcnt opportnnities 
No Sunday’s or Holidays

APPLY NO\Y
. STOUFFER’S PRUDENTIAL 

BLDG. RESTAURANT
(RANDOLPH AT MICHIGAN)

or
24 W. MADISON STR.

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 & Wcstern Ave.—2 liv- 
ing r<H»ms in rear.—Woman can ope- 
rate alone. Business establisbed 25 
years. Priced for ųuick sale. — Call 
PRospect 6-8604 for good opportu- 
nity. ._ _ __________

f
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Inžinierių suvažiavimas
(Atkelta iš 2 psl.)

ir Venezuelos lietuviai inžinie
riai ir architektai, prof. J. Čiur
lys, arch. J. Mulokas, G. J. La
zauskas ir kt.

žodžiu sveikinimus pareiškė 
Pasaulio Lietuvių Inžnierių ir 
Architektų Sąjungos pirminin
kas pro. J. Simoliūnas, prof. S. 
Dirmantas, estų, latvių ir ukrai
niečių inžinierių atstovai, JAV 
LB vardu jos prezidiumo narys 
prof. J. Puzinas, ALTS vardu 
P. Mitalas, ateitininkų sendrau
gių vardu E. Binkis, Lietuvių 
Veteranų Sąjungos Ramovės 
vardu A. Impulevičius, suvažia
vimo patalpų šeimininkas — 
banko prezidentas — C. S. Che- 
leden ir Lietuvių Enciklopedijos 
vardu jos leidėjas J. Kapočius. 
Jis suvažiavimui įteikė ir ką tik 
atspasudintą Encikolpedijos lan 
ką, kuriame yra tilpęs aprašy
mas apie tą inžinierių ir archi
tektų sąjungą. Dėkodamas už 
talką enciklopedijai, Kapočius 
pažymėjo, jog 25 sąjungos na
riai bendradarbiauja L. Encik
lopedijoje. LB Philadelphijos 
apylinkės vardu ir teisininkų s- 
gos vardu sveikino J. Stiklio- 
rius.

Suvažiavimo reųgėjai

Suvažiavimus sąjunga šaukia 
kas dveji metai. Paskutiniame 
suvažiavime, kuris prieš dvejus 
metus įvyko Bostone, buvo nu
tarta šį suvažiavimą rengti Phi
ladelphijoje.

Nors nariais negausus, bet 
darbštus Philadelphijos skyrius, 
vadovaujamas savo pirmininko 
prof. A. Jurskio, suvažiavimą 
gražiai suorganizavo. Suvažia
vimą pradėdamas, šeimininkų 
vardu, prof. Jurskis, tarp kitų 
dalykų, iškėlė senesniosios kar
tos lietuvių inžinierių ir archi
tektų idealizmą, kuris, kaip jis 
sakė, uždega darbui ir visus ki
tus tos sąjungos narius. Pri
siminus ir pagerbus žuvusius lie 
tuvius inžinierius ir architektus, 
operos solistė Juzė Augaitytė 
su savo mokine Anna Del Bor- 
rello sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Po to prof. Jurskio pa
kviestas sąjungos centro valdy
bos pirm. dipl. inž. B. Galinis 
oficialiai pradėjo suvažiavimą, 
jam vadovauti pakviesdamas 
dipl. arch- VI. Švipą ir dipl. inž. 
K. Rimkų ir sekretoriauti — 
arch. J. Stelmoką ir dipl. inž. 
V. Gruzdį.

Žodis į Lietuvą

Vyriausias amžiumi suvažiavi 
mo dalyvis prof. J. Simoliūnas, 
pakviestas suvažiavimo užrašyti 
į juostas iš Washingtono atvy
kusio Amerikos Balso viršinin
ko dr. K. Jurgėlos, tarė žodį į 
Lietuvą. Jis kartu su suvažia
vimo atpasakojimu bus per
transliuotas į pavergtą kraštą.

Prof. Simoliūnas, kuris yra 
vienas Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
organizatorių ir veikliausių jos 
narių, broliams ir sesėms tėvy
nėje pareiškė, kad lietuviai in
žinieriai ir architektai, kur jie 
bebūtų, nesiliaus kovoję už ver
gijos panaikinimą ir už demo
kratinės Lietuvos atstatymą.

Vėliau paaiškėjo, kad, nors 
ši inžinierių ir architektų są
junga yra profesinė, bet ji savo

statute turi įsirašiusi ir pastrai 
pą, kurioje vienu iš tikslų nu
rodoma: “to study and dissemi- 
nate Information for the bene- 
fit and liberation of Lithuania”.

Patiekdamas pranešimą apie 
sąjungos veiklą, jos pirminin
kas B. Galinis šitą statuto pa
straipą kaip tik suvažiavimui 
priminė, pranešdamas, kad ji 
šitaip yra įrašyta ir tos sąjun
gos inkorporavimo akte. Są
junga tapo inkorporuota Mas
sachusetts valstybėje 195C m. 
kovo 22 d

Šį faktą vėliau diskusijų dėl 
pranešimo metu labai teigiamai 
vertino inž. dr. J. Gimbutas, o 
inž. Galinis pabrėžė, kad da
bartinėmis sąlygomis, kai tenka 
dirbti už tėvynės ribų, ir tokiai 
profesinei, kaip šitai organiza
cijai, reikalingas visuomeniškai 
profesinis pobūdis. Sąjungos 
veikloje turi rasti vietos ir lie
tuviškosios visuomenės rūpes
čiai savos kultūros, meno, moks 
lo ir jaunimo auklėjimo reika
lais taip, kaip sako sąjungos 
įstatai: “Organizuotai dalyvau
ti lietuvių visuomenės gyvenime 
ir Lietuvos laisvinimo kovoje”.

Sąjungos veikla

Ilgą protokolą apie praėjusį 
sąjungos suvažiavimą perskaitė 
dipl. inž. J. Rasys ir c. iždinin
kas dipl. inž. J. Mikalauskas, o 
centro rev. komisijos praneši
mą — dipl. inž. K. Kriščiukai- 
tis. Garbės tesimo pirm. prof. 
Jurskis pranešimo neturėjo. 
“Džiaugiuosi, kad mūsų tarpe 
garbės reikalas augštai stovi. 
Bylų nebuvo, todėl ir pranešimo 
nėra”, sakė prof. jurskis pačia
me trumpiausiame viso suvažia 
vimo pranešime.

Pranešimus iš paskirų skyrių 
veiklos patiekė Bostono pirm. 
dipl. inž. R. Budreika, Chicagos 
atstovas inž. — mech. V. Vin- 
tartas, New Yorko dipl inž. K. 
Krulikas, Philadeplhijos prof. 
Jurskis ir Pittsburgho elektr. 
inž. A. Simanavičius.

Apie Pasaulio Lietuvių Inži- J 
nierių ir Architektų Sąjungos,: 
sutrumpintai vadinamos PL1- 
AS, veiklą pranešė jos pirm. 
prof. Simoliūnas. Organizacija 
dabar apjungia daugiau 500 n^-

PASIŠAUKĖ PAGALBĄ

4 '■$

Gubernatorius Clement iššaukė kariuomenės dalinį į Clenton. dėl riau
šių, kurios vyksta dėlto, kad baltieji nenori kartu mokytis su negrais. 
Vietinė policija nuraminti triukšmaujančius buvo bejėgė. (INS)

rių, kurių daugiau kaip 400 gy- būti atliktas paskirų komisijų,

Žmonėmis pasitikintis asmuo 
mažiau klaidų padaro, negu pa
sitikėjimo neturintis.

Kongreso biblioteka VVashing 
tone buvo įsteigta 1800 metais.

Apie 46,000 mylių kelių JAV 
nutiesta 1955 metais.

JOS. 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—5 vai. ' _____

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

vena Šiaurės Amerikoje. Sky
riai veikia visame pasaulyje. 
Šiemet sąjungai sueina aštuone- 
ri metai. Ji buvo įkurta Vokie
tijoje, o paskui, prasidėjus emi
gracijai, susiklo į paskirų kraš-

kurių tarpe buvo sudarytos man 
datų, rinkimų ir nominacijų ko
misija organizacinė, stipendi
jos fondo ir šalpos reikalams, 
spaudos ir rezoliucijų bei svei
kinimų komisijos. Jos visos tū

tų skyrius. Jos nariu yra ir ši 1 rėjo patiekti savo pranešimus
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga.

Darbas ir pramogos
Suvažiavimo darbas turėjo

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Ohicago *,

Illinois, tel. VI 7-2972

antrąją suvažiavimo dieną.

Pirmąją dieną suvažiavimas 
išklausė įdomią dr. J. Gimbuto 
paskaitą apie Miž. Lietuvos so
džiaus architektūrą ir pamatė 
garsinį filmą apie atomą. Ta 
diena užbaigta alučiu, kurį sve
čiai gėrė iš gražių lietuviškais 
ornamentais ąsočių, kuriuos su
važiavimo rengėjai padovanojo 
kiekvienam dalyviui. Tie ąso
čiai skulptoriaus P. Vaškio pa
gaminti pagal arch. J. Stelmo
ko projektą.

A. A.

ANDRIEJUS JANKAITIS *

Gyveno 5G56 S. Kedzie Avc. 
Daugelį metų gyvenęs 

Bridgeporte

Mirė rūgs. 3 d., 1956, 11:20 
vai. vak., sulaukęs 61 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Ma- 
riampolčs apskr., Vilkaviškio 
miesto.

Amerikoje išgyyeno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Paužaitė), 2 
dukterys: Sylvia lideus, žentas 
Bill; ir Virginia Plecki, žentas 
Arthur: 4 anūkai: Judy, Billy, 
Michael ir Craig. Brolis Juo
zapas. brolienė Ona, su šeima, 
švogeris Kazimieras Kakanaus- 
kas, jo žmona Magdalena ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
X d., iš1 koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas J šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedutingO* pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

. . Nuliūdę: žmona, dukterys, 
žentai ir anūkai.

Laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. TOwnhall 3-2109.

MOVIMO

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI 01DUI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 

HSU METU PATYRIMAS-PI6US IR SĄtlNIN6AS PATARNAVIMAS

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

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 Avė., j vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
WUd. | vai. ryto liti 4:10 p.p.

Trečlad. » ryto Iki 11 vai..
Ketvlrtad. » vai. Iki t vaL vak.

A. | A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus,
jo žmonai EUGENIJAI ir pusbroliui JURGIUI reiš
kiame užuojautą ir kartu liūdime.

Daugirdų ir Zaronskių šeimos

Darbo Federacijos centro Komiteto Pirm. 
P. PETRUI JOČIUI ir SŪNUMS,

jų mylimai žmonai-mamytei p. Jocienei mi
rus, širdingiausią užuojautą, liūdesio valan
doje, reiškia

J. Valaičių šeima

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

Mielam mūsų dirigentui,
Komp. BR. BUDRIŪNU1,

gavus liūdną žinią, kad Lietuvoje mirė jo 
tėvai, nuoširdžią užuojautą reiškia

Los Angeles šv, Kazimiero Parap. Choras

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienai bloku nub kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODŠSIO VALANDOJ 
Aukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 8*. Westera Are. Air Conditioned 
BEpaMls 7-8600 —■ 7-8601 Automobiliam*

VtM»a bari. f)..na kitos* sslMto 4slys»{ a 
koplyčia arėtai. Jūsų namą.

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 Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulansų patarna- ifee turime koplyčias
rimas dieną ir nak* riaoae Chicago* ir

į tj, Reikale laukit* Roselando dalyse ir
nns. tuojau patarnaujame

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

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

(ARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia j 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS (ARGO CO., 
2412 W. 47 8t„ Chicago 82. III.:

LA 8-504D, Y A 7-4387
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,
kad taupyti apdraustose Tanpymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A VE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveralde, DL TeL OLymple 2-5245,

Universal Savings and 
mą ir gražų pelną.

Loan Association užtikrina saugu-

Saugnmą oftvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$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 lr visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
■f.

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westenr Avė. Chicago 36, I1L

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

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

UNIVERSAL SAVINGS i LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArd* 7-1138-1189 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymple 2-1003 j

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArd* 7-0781,

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpobUe 7-1113 <
2814 W. SSrd PLACE Virginia IdUl,
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' MEtfRAJms MtAtTGAS, CHICAGO, ItLINOtt Trečiadienis, rugsėjo 5, 19566

/ mu1
X Dienraščio “Draugo” me

tiniame išvažiavime dovanas lai
mėjo sekantieji asmenys:

Felix Lazauskas, 8336 So. 
Green Str.;

P. J. Wanda, 1295 So. Cice-

IŠ ARTI IR TOLI Numirėlio paminklas prie I 2,000 darbininkijos mišiose

J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. dr. K. Pakštas pa

sakė įspūdingą kalbą Baltimo
rės ir Vašingtono ateitininkų 
sendraugių susitikime Bradūnų 
ir Kazakevičių vasarvietėje ant 
Chesapeak įlankos kranto. Pro
fesorius savo kalboje iškėlė rei
kalą lietuviams turėti visus 
jungiančią originalią idėją, o 
taip pat norą savanoriškai pa
siaukoti. Kun. Znotinas išreiš-ro, Bule Island, III.; •

M. Čepulis, 3040 W. 83rd Pl..k« savo Pasitenkinimą, kad va-
Mary Urenos, 11205 So. Trum- šingtoniečiai ir baltimoriečiai 
buU, Chicago, III.; pagaliau susitinka. Stud. Erin-

K. Jankauskas, 910 W. 35 PI.; gylė kvietė visus aplankyt stud- 
Juska, 3348 Sc. Morgan.; at-kų stovyklą, ir dalyvauti
L. Dalbokas, 817 W. 34th St.; jos parengimuose. Meninėj — 
Chester P. Bernard, 4904 N. linksmoj daly C. Surdokas pa-

Magnolia Avė.; skaitė iš A. Vaičiulaičio ir K.
A. Kardelis, 7136 So. Mozart Bradūno kūrybos, .pritaikytos

Str.;
Caterina Mačiulis, 2117 Man- 

del Avė., Westchester, 111.;
Ben J. Dainis, 6918 So. Ar 

tesian;
Bruno Rukstele, 4528 S Her 

mitage;
Albina Nodus, 1418 So. 50th j 

Avė., Cicero, III.;
H. Kaminskas, 297 N. Ardmo- 

re, Vilią Park, III. ir
Stela Nover, 949 W. 68th St. 
Tie, kurie dovanų neatsiėrpė 

jas gali atsiimti “Drauge”.

šiai dienai; A. Kadžius apibu
dino dienos įvykius ir žmones, 
K. Bradūnas paskaitė savo hu-

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių rėmėjų 8 skyrius rengia 
arbatėlę su dovanomis Tugsėjo 
23 d. 3 vai. Elenos Gedvilienės 
namuose, 4639 S. Hermitage 
avė. Parengimu daug rūpinasi 
P. Turskienė, E. Gedvilienė ir 
ir kt. Pelnas bus skiriamas Tė
vų Marijonų Bendradarbių rė
mėjų seimui pasveikinti. Sei
mas įvyks rugsėjo 30 d. nau
jose Tėvų Marijonų vienuolyno 
patalpose.

X S. Baranausko išleistuvių 
koncertui rengti komitetas pa
siskirstė darbais taip: progra-

moristinius eiliavimus apie Bal
timorę. Susitikimo dalyviai vai
šinosi stačiomis prie bendro 

V stalo susidariusio be specialaus 
organizavimo iš anksto. Iš Va
šingtono buvo taip pat atvykę 
Vaičiulaičių, Vitėnų ir Zalukų 
šeimos. Viso dalyvavo per 50 
žmonių.

—“Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo gegužinė įvyks rugsėjo 9 
dieną erdviame Royal Gardens 
parke, 990 East Hazelvvood 
Avė., N. J., kuris yra tik 
trys mylios toliau už Lindeno 
Lietuvių Parko ir prie to paties 
Nr. 1 highway, į priešingą pu
sę. Reikia pasisukti į kairę prie 
Lawrence St. circle; privažiuo
ti tiltą, ir prie šviesos pasisuk
ti į kairę. Autobusas nr. 62 iš 
Broad St., Newark, Elizabeth 
ar Linden priveža iki pat parko 
vartų. U. S. Trailways autobu
sas iš New Yorko taip pat pri
veža iki pat parko vartų. Pra
džia — 1 vai. p. p. Šokiai nuo

mos sudarymu ir scenos su- 4-tos vai. p. p. Programa — 
tvarkymu rūpinasi A. Sprindis 5-tą valandą. Šis tradicinis 
ir J. Pastukas, biletais ir kasa “Lietuvos Atsiminimų” radijo 
— V. Abramikas, A. Dzirvonas parengimas kasmet pasižymi 
ir kun. S. Šantaras, spaudos ir, ne tik publikos įvairumu ir gau- 
radijo informacija — kun. dr. i sumu, bet taip pat lietuviška 
P. Celiešius ir G. Musteikienė, nuotaika.
salės tvarka Tumosiene. Ko- _ Ketvirtoji lietuviška tele-
miteto sekretorius yra kun. I. 
Urbonas ir pirmininkas — K. 
Kleiva.

X Stefanija Kazanauskaitė,

vizijos programa, kuriai vado
vaus Jokūbas Stukas, rugsėjo 
8 d., tautos šventėje, bus duo
dama iš 13-tojo kanalo pusė 

Mutual Federal Savings and (valandos anksčiau negu buvo
Loan Assn. sekretorė, išvyko pirmiau skelbta. New York,
atostogų į Ben Lake, Ind. Kar
tu atostogauja jos motina Na-

New Jersey ir Connecticut val
stybių lietuviai stebės tarp 6 ir

talija ir brolių Algirdo ir Petro] 6:30 vai. vakaro. Programoje
šeimos. S. Kazanauskaitė į dar
bą grįš rugsėjo 6 d.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 3 sk. rengia arba
tėlę rugsėjo 9 d. 3 vai. p. p. 
Helenos Gedvilienės namuose, 
4639 S. Hermitage avė. Bus 
daug dovanų, o H. Gedvilienė 
visus skaniai pavaišins.

šoks Lietuvos Valstybinio ba
leto artistas, Stasys Modze- 
liauskas, ir Amerikos lietuvai
tė baleto artistė — Adelė Če
raskaitė DeAngelo. Dalyvauja 
ir Brooklyno Operetės Choras 
ir šokėjai.

— Dr. J. Stankaitis prieš 
kiek laiko persikėlė į Cleve-

. . t ™ . landą iš Cambridge, Ohio. Stan-
X Naujai stojan įėji j i-( jęaį^jg yra žinomas moterų ligų 

eagos Aukštesniąją Lituamsti- specialistas jau atidarė savo
kos mokyklą mokmia. renkasi kablnetą ,r prilmlnžja llgoniu3 
registracijai į Sv Jurgio para-; ponia stankait,enė yra veikli
pijos pradžios mokyklą, 3230 S.-lietuviškų reikalų puliarint0.
Lituanica Avė., šeštadienį, rug
sėjo 8 d. 9 vai. 30 min.

X Petras rr Stella Cibu’skūi
šiandien švenčia 35 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

ja. Cambridge jos rūpesčių net 
keliais atvejais amerikiečiai bu
vo supažindinti radijo bango
mis ir parodėle su lietuvišku 
žodžiu, daina, menu ir kultūra

stovai, kongreso narys Glen 
Lipscomb pasakys pagrindinę 
kalbą. *

— Vyskupo A. Baranausko 
Anykščių šilelį lietuvių ir ang
lų kalbomis išleido Lietuvių 
dienų leidykla. Veikalą eiliuotai 
anglų kalbon išvertė poetas 
Nadas Rastenis. Leidinį reda
gavo Juozas Tininis.

— Valavičtenė, Butkus ir 
Gustas išrinkti į naująjį Los 
Angeles lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetą. Parapijos na
muose vykdant* kapitalinį re
montą, mokyklai numatyta 
įruošti žymiai geresnes ir pato
gesnes patalpas.

— Kun. Tomas Žiūraitis, do
mininkonas, perkeltas naujoms 
pareigoms į Oxford, Mich. Nuo 
rūgs. 30 dienos pradės čia vie
noje mokykloje dėstyti teologi
ją ir kalbas. Jo naujas adresas 
bus Route 2, Drahner Road, 
Oxford, Mich. Apie rūgs. 20 d., 
numatoma, aplankys Chicagą.

— Liet. Atsim. radijo pro
grama Nevv Yorke bus duoda- 
ria nauju laiku! Ją bus galima 
išgirsti kiekvieną šeštadienį, 
tarp 1-mos ir 2-os valandos p.p. 
Tikimasi, kad. šis laikas bus vi
siems patogesnis. Laikas pakei
čiamas nuo rugsėjo 22 d.

— Aldona ir Vytautas Mu- 
lioliai, gyv. Detroite, susilaukė 
sūnaus, kuriam yra duotas 
Viktoro Edvardo vardas. Jie 
jau-augina dukrelę Violą. So
fija, Kostas Ramanauskai ir 
Ona, Balys Muliohai džiaugiasi 
antruoju anūku.

— Dainų šventę ir Kultūros 
kongresą labai plačiai mini po- 
atostoginis, tik išėjęs iš spau
dos “Lietuvių Dienų” rugsėjo 
numeris. Jame telpa 30 didelių 
ir mažesnio formato foto nuo
traukų, vaizduojančių bendrą 
chorą, visą publiką Dainų šven
tės atidarymo metu, atskirus 
dirigentus su jų diriguojamais 
chorais, premijų įteikimo mo
mentą, dirigentų ir muzikų po
sėdį Coliseume ir kt. Taip pat 
gausu iliustracijų iš Kultūros 
kongreso: čia randame mokslo, 
švietimo, teatro, akademinio 
jaunimo, rašytojų, žurnalistų 
ir kitų sekcijų posėdžius ir jų 
prezidiumus, kongreso bendrą 
vaizdą, prelegentus sekretoria
tą, pamaldas šv. Kryžiaus baž
nyčioje ir kt.

Kongrese ir Dainų šventėje, 
kur dalyvavo daugiau kaip 10,- 
C00 lietuvių iš JAV ir Kanados, 
daug -Kas galės čia save pama
tyti kaip aktyvų tos gražios 
kultūrinės manifestacijos da
lyvį. Nuotraukos žurnale liks 
ilgam kaip istorinis dokumen
tas, todėl dažnam dalyvavu
siam pravartu būtų tą numerį 
įsigyti, ypač kad jame netrūks
ta ir kitos kultūrinės, visuome
ninės bei šiaip svarbios lietuvių 
gyvenimo medžiagos. Pavienių 

. Liet. Dienų numerių galima 
gauti pas platintojus arba tie
siai leidykloje: Lietuvių Dienos, 
9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, California.

TUSČIA LOVA

Stephen Kuotoko su žmona ir dukra stovi prie tuščios lovelės, i.š ku
rios buvo paimtas (i savaičių kūdikis Hamden, Conn. Tėvai kreipiasi 
per radijų ir televiziją į grobikus, i»oliei.ia jieško grobikų ir liudi
ninkų. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Kiek studentų Chicagos 
augštosiose mokyklose

Šiais mokslo metais tiek stu
dentų įsiregistravo į Chicagos 
augštąsias mokyklas: Meno in
stitute 2,350, De Paul — 8,000, 
Illinois Technologijos institute
— 7,000, Lojolos universitete 

,— 9,122, Mundelein kolegijoje
— 950, Northwestem universi
tete — 17,375, Roosevelt uni
versitete — 4,000, Šv. Rožan
čiaus kolegijoje — 760, Šv. 
Pranciškaus ■ kolegijoje — 500, 
Šv. Ksavero kolegijoje — 700, 
Chicagos universitete -» 8,172,

I Illinois universitete — 28 805. 
Apskaičiuojama, kad penkiose 
arčiau Chicagos esančiose vals

tybėse studentų skaičius kole
gijose ir universitetuose šiais 
mokslo metais padidės apie
8 '/r.

durų
Jau antru kartu kažkokie ne

žinomi asmens padeda prie

Darbo dienos proga Chicago
je, Šv. Vardo katedroje, buvo 
specialios pamaldos, kuriose 
dalyvavo apie 2,000 žmonių.

Frank J. Smith durų paminklą. I Pamoks„ kjį ts kardino.
tok, kaip dedama ant kapo, au|laa gwtch primindamaa Uad
iškaltu jo vardu ir mirimo da-, „ MVQ Mvio ne.
ta - 1955 m. Tą paminklą pa- panaudo8 geram, ui tas tik
aieme policija ir Jieako kaltinio-, d duO8 Jia akelbė kad m(,3
ko. Minėtasis Smith gyvena .• ■ turime kurti ūkinį gyvenimą ne7741 S. Fieldir.g, Chicagoje. 1

Mirtinai nudūrė žmoną
Antanas Wadoz, 56 m. am

žiaus, 27-niais peilio smūgiais 
mirtinai subadė žmoną, kai ji 
ruošė pusryčius. Paskui patele
fonavo savo sūnui, sakydamas: 
“Čia kalba tavo tėvas. Aš tik 
nužudžiau tavo motiną” — ir 
paskiau laukė namuose, kol at
vyko sūnus su policija. Žudikas 
yra pakrikusių nervų ir dėl to 
jau du kartu buvo gydomas li
goninėje. Velionė turėjo 57 m. 
amžiaus. Nužudyta savuose na
muose 8229 Champlain Avė., 
Chicagoje,

Bankininko dovana 
Strattonui

Sumažėjo mirtingumas 
nuo džiovos

j kovojančių Klasių, o Kristaus 
broliškume gražiai sugyvenan-

I čių žmonių.
] Pamaldose dalyvavo darbi- 

Illinois valstybėje per 1955 j ninkijos organizacijų ir pramo-
m. nuo džiovos mirė 898 žmo-|ngS vadovai, žymesni valstybės 
nės, kas sudaro 9.6 nuo 100.-1 tarnautojai
gyventojų. Tai žemiausias mir
tingumo nuo džiovos procentas 1,000 moterų baliuje 
bet kada buvęs Illinois valsty-Į Evanstono katalikių moterų 
bėję. i klubas surengė balių, kuris su-

o n j i i traukė 1,000 dalyvių. Parengi-Kudikis su 20 dantukų
Michael McGraw tėra tik 13 

mėn. amžiaus ir jarfi jau kalasi 
dvidešimtas dantukas. Pirmieji 
jo du dantukai atsirado jam 
teturint tik tris mėnesius am
žiaus. j

Meno studentų paroda
Meno institute vakar atida

ryta studentų kūrinių paroda, 
kuri tęsis iki rūgs. 30 dienos. 
Devyniose salėse išstatyta 
1,500 kūrinių iš įvairių meno 
šakų.

KAS KĄ IR KUR
Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 2 

skyriaus susirinkimas įvyks nigs. 7 
d. po vakarinių pamalsiu Šv. Jurgio 
klebonijos salėje.

Artėjant rinkimams, į politi
nę kovą įvedamas ir jieškoji- 
mas nusikaltimų priešingos pu
sės kandidatų ir įžymesnių par
tijos žmonių elgesyje. Be kitų

’ Mergaitė nukrito nuo 125, dalykų, dabar spaudoje kelia- 
pėdų skardžiaus I ma> kad ir Strattonas iš banki-*

ninku yra gavęs dovanų savo
staryed Ro« pante nukrito rinkiminei kampanijai, kas es,

nuo 125 pėdų skardžiaus 
Evanstono studentė Georgia 
Gary. Ji ėjo su draugu palei 
kraštą ir paslydo, įtraukdama 
ir vaikiną. Tas berniukas be-

nelegalu.

Miške ir paežerėje
Apskaičiuojama, kad pirma-

, . , ..... .... dienį, Darbo dienoje, buvo apie1
krisdamas įsikabino medelio ir -... 1 ...... , .. 350,000 žmonių artimiausiuose
sunkiai nesusizeide, bet ji nu-1 ... . ,AAAAA . I................. ... ’ . miškuose ir apie 109,000 paeže-
knto iki galui ir dabar jos gy-1 .. „ . , ...., . , . ®. .. ireje. Gražus oras daugeli įš-vybe kntiske.e padėtyje, nes ji . , _ . ... .....3 įtraukė pasigėrėti besibargian-
susilauze nugarą, koją ir turi .. _ ' . . .AA , .& j1* mo ircooro Apie 100 laisvelių

mas buvo labdaros tikslams.

KOERTING
— TAI — 

NEPAPRASTO SKAMBUMO 1957 M. 
VOKIŠKI RADIJO APARATAI

-5-
OARSINTUYAI

31 DERINIMO C.RANDINftS 
VISOS BANGOS

Šie aparatai laimėjo du auksinius 
medalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos — prieinami visiems.
Reikia pamatyti — norint įsitikinti.

iLDfliim
iLUTCLCVISIOn
Isales - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-566S

KASTAS RAMANAUSKAS

4534 So. Hermitage Avė., Chicago III.,

laimėjo 1956 m. Buicką per Labdarių pikniką,

įvykusį rugsėjo 2 d. Holy Family Vilią sodyboje, 

Labdarių Sąjungos vadovybė taria didelį ačiū visiems,

kurie pagelbėjo Labdarių Sąjungai šiame vajuje.

Gautas pelnas skiriamas

senelių prieglaudos praplėtimui.

Dar kartą ačiū visiems.

Ta proga šeštadienį, rugsėjo 8 apskritai. Abu p. Stankevičiai 
dieną, 9 vai. rytą Aušros Var- yra nuoširdūs lietuviai, ateiti- 
tų bažnyčioje jų sūnus kun. J ninkai, kultūrininkai ir todėl 
Petras Cibulskis, MIC, atna- clevelandiečiai džiaugiasi sulau

kę jų bei kviečia įsijungti lie
tuviško kultūrinio gyvenimo 
sūkurin.

Klebonas kun. J. Kučin-

šaus šventas mišias.

X Riaubus Domininką ir Jo
ną arba Grigonius Klementą ir 
Joną prašo atsiliepti Zigmas
Tamuliūnas. gyv. 1424 So. 49 gis, komiteto pirmininkas F. 
avė., Cicero 50, III. Yra svarbių Speecher ir kiti komiteto na- 
žinių iš Lietuvos. riai rūpestingai ruošiasi trečia-

X Užuolanka. naujam „u- ** Kalifornijos lietuvių dienai, 
kuri jvyks rugsėjo 9 d. Los An-

V0 KIETIJOJE
— Schwetzingen. Čia prie 

amerikiečių armijos veikia ga
na įgausi lietuvių kuopa, vadi
nama Labor Service Engineer 
Float Bridge Co. US Army 
Kuopoje yra daug energingų ir 
veiklių jaunuolių, kurie akty
viai reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Turi savo klubą, bibliote
ką, radijo ir televizijos priim
tuvus. Jie liuoslaikius daugiau
siai praleidžia prie knygų if 
laikraščių. Lietuviška spauda 
jie labiausiai domisi, tik gaila, 
kad jos mažai teturi, ypač laik
raščių.

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo veiklus kuopietis cpl. Kęs- 

sporto

čia vasara.
buvo išplaukusių Maple ežere.

Ištraukė lavoną iš ežero
Ties North Avė. iš Mrchigan 

ežero ištrauktas lavonas buvu
sio traukinio mašinisto Arthur
B. Dolan, 75 m. amžiaus. Jį at 

! ris Levmaon, profesoriaująs žino artimi gįmin-s 
lYeshiva universitete New Yor
ke, laikė paskaitą apie savo 
pravestus tyrimus tarp valka
tų. Jis pareiškė, kad ir valkatų 
sugebėjimai yra maždaug tokie 
patys, kaip normalių žmonių, 
tik jie yra tekios nesubrendu- 
sios nuotaikos, pasyvūs, pergy
veną Represiją, neturį iniciaty
vos, Jis tvirtino, kad daugelis 
jų yra tapę valkatomis dėl blo
go auklėjimo šeimose.

sužeidimus viduje. Mergaitė 
yra iš Evanstono, 19 metų am
žiaus.

Ištyrė valkatas
! Chicagoj, Morrison viešbuty, 
psichologų suvažiavime dr. Bo-

mery rašo Girdvainis, St. Ta- . D ,
mataiti., J. Rinkevičius, Erd- gel<L9 Bre,*.f“t C'ub
vys ir kt. žurnale labai daug “ Sa,V°

Alei < u - lyvauti jau atsiuntė Italijosiliustracijų, vaizduojančių mū- . , . . ...
a,, b„n,Uai J • • konsulas, miesto valdybos, Kasų kultunnj bei visuomenmj ... .. . 3 rgyvenimą. * lifomijoe gubernatorius, Los

Angeles miesto burmistro st-1 kas, “Sporto žinių” redakto-

I tutis Miškinis, buvęs 
.“Lituanica” aktyvus sportinin-

Pusė biliono dolerių 
restoranuose

Chicagos Restoranų sąjunga 
pranėša, kad mūsų miesto ko 
merciniai restoranai, numato
ma, šiemet turės apie biliono 
dolerių apyvartą, kas sudarys 
padidėjimą apie 7%. Vidutinis 
restoranas per metus turįs apie 
$50,000 apyvartom

rius ir gimnazijos mokytojas. 
J Būtų gera, kad jo buvusieji bi
čiuliai, draugai bei mokiniai, 
gyveną užjūry, nors laiškais jį 
aplankytų Ir ligoj paguostų. Jo 
adresas: Medizinische Univer- 
sitaet Klinik, Heidelberg, Ger
many.

Vytauto Angustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Ava.
BROOKLYN 21, N, Y.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FBontler 6-1882
Hiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""iii"'ii'ia

CRA NE SAVINGS AND I/)AN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Keššuojame čekius. Parduodajne lr 
išperltame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
ytrf .lLJpenk. 9. į{cĮ ..^trg^,?ŲŽdą,rytąt o fiežt. nuo 9 iki vidųrdljnįo.tel


