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VIENUOLIKA JAV MARINU NUSKENDO JUROJ
Nors bolševikai Staliną gerokai 

išvanojo, bet jj ir teisina
Sovietų Sąjungos komunistų partijos dvidešimtajame suva

žiavime tariamai pasmerkus Stalino kultą, pavergtosios Lietuvos 
komunistinėje spaudoje pastaruoju metu pasitaiko viena kita kri- 
tiškesnė pastaba, atskleidžianti sovietinio gyvenimo negeroves.

,,Tiesos“ 190 numeryje buvo " ” ‘ ~. , i lis pasiekusių asmenų parody-
atspausdintas straipsnis dėl bu- . , • • . f .. mus apie pokariniais metais padėjimo socialistinio teisingumo! __ . . f. . . . x , . .., . „ , . . , , i vergtoje Lietuvoje beatodains-
sargyboje. Tame straipsnyje bol , • į , _x A x i , x •, • • . . . x i - kai vykdytą turto konfiskavimąsevikinei propagandai įprastu bu . r .... . , . . . ..c . suimtųjų lietuvių, lygiai lietuviųdu primenamas „darbo žmonių , J . .... , ’.. , .. . ... tremtinių. Tenka pastebėti, kadišnaudojimas fašistines pnespau , . ; . , f, .. x-, x . „ • , , komunistų konstitucijos tėrados metais ir nurodomos komu- x., . . . /

. . x -ix- • v x- tik ant popieriaus (E.).nistų pastangos siekti socialisti- r ____________
nio teisingumo. Šituo keliu ei-joj * . « - •
nant buvę kliūčių. Būtent: „per tNebenOtl DUtl 
paskutiniuosius dvejus dešimt
mečius didelę žalą socialistinei 
statybai ir demokratijos vysty
mui partijos bei valstybės vidu
je padarė Stalino asmenybės kul
tas, atsiradęs ir išsiplėtęs pir
mosios pasaulyje socializmo ša- prezidentui Iskandar Mirza. Laik 
lies sunkių, žūtbūtinių kovų są-‘ rastis pastebi, kad prezidentas 
lygomis, esant kapitalistiniam Mirza nenori priimti premjero 
apsupimui ir nuolatinei imperia-' atsistatydinimo, 
listinio užpuolimo grėsmei“.

Straipsnio autoriai, socialisti- Išdavinėjo radaro 
nės statybos nesekme3 suvertę 
Stalinui, ir jį pateisinę, toliau 
kalba apie komunistų partijos

Pakistano premjeru
KARACHI, Pakistanas, rūgs. 

6. — Karachi laikraštis Najam 
pranešė, kad Pakistano premje
ras įteikė atsistatydinimo raštą

Prelatas P. Marcinkus
keliamas Kanadon

CHICAGO, III.—Prelatas Po
vilas Marcinkus yra paskirtas 
Apaštališkosios delegatūros Ot- 
tawoj, Kanadoj, sekretorium. Jis 
perkeliamas iš La Paz, Bolivijos, 
kur pernai buvo pasiųstas Apaš- 
tališkon nunciatūron. Taip pat 
pernai šis mūsų tautietis buvo 
pakeltas prelatu.

Jaunasis Vatikano diplomatas 
yra gimęs ir augęs Cicero, III. 
Lietuvių parapijoj baigęs pra
džios mokyklą, įstojo į priren
giamąją kunigų seminariją Chi
cagoj ir Mundelein seminariją. 
Kardinolas, pastebėjęs lietuvio 
jaunuolio gabumus, pasiuntė jį į 
Romą tęsti studijų. Išėjus augš- 
tąjį mokslą ir gavus daktaratą, 
jis buvo paskirtas Vatikano už
sienio tarnybon, kurioj puikiai 
užsirekomendavo.

Prancūzai lakūnai ntvykstu į Kipro sulą ryšium su Suezo kanalo krize

Povandenine srovė pagrobė 
okeane vienuolika JAV marinų
NAHA, Okinawa, rūgs. 6. — Vienuolika Jungtinių Amerikos 

Valstybių marinų vakar paskendo Okinawos šiaurės pakrantėje, 
kai jie plaukiojo sausumos pratybų pertraukos metu. 

manyta, jogPradžioje buvo 
12 marinų nuskendo, bet vėliau 
paaiškėjo, kad 11.

Vyrai buvo numušti nuo 'kojų 
stiprios povandeninės srovės.

į ramų vandenį, kad atvėstų. Jie 
buvo įspėti, kad būtų atsargūs 
vandenyje. Bet keista srovė į 
juos smogė ir nusinešė į jūrą. 

„Pirm negu jie įbrido iki juos-
Manoma, kad jie pakliuvo ant|meng (Vyrai pateko į nelaimę“, -
uragano pėdsakų

Brig. gen. Victor H. Krulak,
3-čios marinų divizijos vadas, 
pareiškė, jog keista okeano sro
vė pasiėmė marinus.

Marinai, kurie dienos metu at
liko sausumoje pratybas, įžengė

pareiškė matę. „Jie buvo numuš
ti nuo savo kojų smarkios po
vandeninės. srovės ir nusinešti į 
gilumą“.

Apie 12 kitų marinų pasisekė 
išgelbėti. Paskendusių marinų la 
vonai stropiai jieškomi.

Pabėgęs rusas atmete 
sovietų kvietimų 

grįžti į Rusiją

Egipte posėdžiai vykstą geroje 
- atmosferoje, bet nėra "šilumos"

TRUMPAI IŠ VISUR

siekimus „pilnutinai atkurti ta
rybinio socialistinio demokratiz-

posėdį, kad išstudijuotų galimy
bes, kaip surasti naftos prancū
zų Sakaroje. Sakoma, jog esą 
šiek tiek galimybių surasti naf
tos tarp Sakaros ir Libijos.

• Sovietą Rusijos sargybiniai 
laivai užvakar pačiupo septynis 
japonų žvejybos laivus prie Ha- 
bomai salų.

• Indija ir Burma pasirašė 
naują penkerių metų prekybinę 
sutartį, kuria numatomas dides
nis prekių pasikeitimas.

Šileris rusiškai
MASKVA.—Baigiamas spaus

dinti trečias Šilerio kūrinių to
mas. Jame yra kūriniai: Orlea
no Mergelė, Mesinos nuotaka, 
Vilius Tell, ir nebaigtoji tragedi
ja — Netikrasis Dimitrijus. Pro 
zos skyriuje: novelė „Nusikaltė
lis dėl prarastos garbės“, ištrau
ka iš „Likimo žaislas“ ir roma
nas „Dvasių regėtojas“.

• Kinijos komunistinė vyriau
sybė neseniai paskelbė komuni
katą, kuriame sakoma, jog raud. 
Kinijos ministeris pirmininkas 
Čiu - En - Lai priėmęs 38 kinų 
Katalikų Bažnyčios atstovus, 
tarp kurių buvę keletas vyskupų 
ir generalinių vikarų, priklau
sančių Kiangsi, Hupeh ir Šet- 
šuan provincijų vyskupijoms. Pa 
sikalbėjime esą dalyvavęs ir vy
riausybės Bažnytiniams reika
lams įstaigos direktorius. Susiti
kimo tikslas, anot komunikato, 
buvęs susitarti dėl organizavimo 
didelio Kinijos katalikų kongre
so, kuris turėtų įvykti Pekine ne
tolimoje ateityje. Labai aišku, 
kad šiuo komunikatu siekiama 
tik propagandinių tikslų. Tai dar 
vienas komunistų bandymas žo
džiais, o ne darbais, įtikinti lais
vąjį pasaulį, kad komunistai ne
persekioja nei Bažnyčios, nei ti
kinčiųjų.

• Prancūzijos ministerią ka
bineto grupė užvakar sušaukė

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 6. — Penkių valstybių komitetas, su
darytas Londono konferencijoje, ir Egipto prezidentas Gamai 
Abdel Nasseris vakar posėdžiavo ketvirtą kartą, sprendžiant Suezo 
kanalo krizę.

Penkių valstybių komiteto na ; .... ______  —.......................paslaptis sovietams 0TTAWA, Kanada, rūgs. 6. — 
Pavlo Hlushanyza, 40 metų, To
ronto fabriko darbininkas, kuris 
pabėgo iš Rusijos į Austriją 1944 
m. po dviejų kartų pasmerkimo 
mirti, pareiškė, jog jo duktė Ok
sana, 15 metų, yra laikoma Sov. 
Rusijoje. Jei kas nors įvyktų su 
dukra, jis įspėjo, jis užmuštų V. 
Selivanov, Sovietų ambasados 
sekretorių.

ST0CKH0LMAS, rūgs. 6. — 
Anatole Ericsson, 46 metų, rada. 
ro įrankių gamintojui, iškelta

mo principus“. Šitų principų pa- byla šnipinėjimą Sov. Rusi- 
žeidimų pasitaikę ir Lietuvoje, j jos naudai Ericsson apkaltintas> 
tačiau jų skaičius „pastaruoju [ kad jig teikė Rusijai rada. 
metu mažėjąs1. Bet dar vis pasi- , ro paslaptis nuo 1951 metų
taiko neteisėtų darbininkų iš dar 
bo atleidimų. Buvę padaryta ir 
kitų klaidų. Pavyzdžiui: „Lietu
vos konstitucijos 10 straipsnis 
nurodo, kad piliečių asmeninės 
nuosavybės teisę į jų darbo paja
mas ir santaupas, į gyvenamąjį 
namą ir pagalbinį namų ūkį, į 
namų ūkio ir apyvokob reikme
nis, į asmeninio vartojimo ir pa
togumo daiktus, lygiai kaip pi
liečių asmeninės nuosavybės pa
veldėjimo teisę
mas“.

Rinkiminė kalba
WASHINGTONAS, rūgs. 6. — 

Senatorius Knovvland (R., Cal.) 
pareiškė, jog Adlai Stevenson 
JAV legionierių konvencijoje sa
vo kalba jieškojo balsų, siūlyda
mas baigti vyrų šaukimą į ka
riuomenę. O tuo tarpu sovietai 
stiprina savo karines jėgas. Ne
seniai sovietai bandė tris kartus

saugo įstaty- atominius ginklus.

Hlushanyza pasakė vakar, kad 
Sov. Rusijos ambasados parei
gūnai Ottavvoje atsiuntė jam laiš 
ką, kuriuo jį kviečia grįžti į Ru
siją, kad jis pamatytų, jog jo 
duktė yra geroje sveikatoje. Hlu
shanyza atmetė kvietimą. Jis 
bijo, kad tuojau būtų nužudytas, 
kai tik komunistai jį išviliotų iš 
Kanados.

riai bando suvirškinti Nasserio i • • i • *
pažiūras Suezo kanalo kontrolės Darbininkai pMSO

pakelti atlyginimą
pažiūras
reikalu.

Tačiau pasitaiką šito įstatymo 
pažeidimų: „rajonuose būta atsi
tikimų, kai rajonų vykdomieji 
komitetai be jokio įstatyminio 
pagrindo atėmė iš piliečių, nu
teistų laisvės atėmimu be turto 
konfiskavimo, tiems piliečiams 
priklausantį turtą. Visais šitais 
atvejais turtas buvo pripažintas 
bešeimininkiu, nors vykdomieji 
komitetai gerai žinojo, kas to 
turto savininkai ir kad jie atlie
ka bausmę. Savaime supranta
ma, kad, jei piliečiui atliekant 
bausmę, nebuvo kas jo turtą pri
žiūrėtų, tai tokiam turtui turėjo 
būti įsteigta globa, bet jis ne
galėjo būti nusavintas“.

Šitos „Tiesoje“ spausdinamos 
pastabos kaip tik patvirtina pa
staraisiais metais laisvąsias ša-

Komunistai liepia daugiau
dirbt, o nežiūrėti atlyginimo

Išdirbio normų didinimas bolševikams yra pagrindinės reikš
mės reikalas. Tačiau kas išdirbio normas derina prie gaunamojo 
atlyginimo — komunistų požiūriu daromas nusikaltimas. Taip 
su dirbančiaisiais elgiamasi Sovietų Sąjungoje, taip ir pavergtoje 
Lietuvoje.

Tatai matyti iš „Tiesos“ veda
moję, atspausdinto 1956 metų 
184 numeryje. Tame vedamaja
me nurodoma, kad šeštąjį penk
metį „partija ir tarybinė vyriau
sybė“ yra iškėlusios uždavinį 
darbo našumą pramonėje pakel
ti „ne mažiau kaip 50 procentų, 
statyboje — ne mažiau 52 proc.“ 
O kaip su atlyginimu darbinin
kams, iš kurių reikalaujama 50

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JAV vyriausias teisėjas Warren grįžo į JAV iš Indijos. Ir 

tuojau jį laikraštininkai užpylė klausimais apie rasines kovas mo
kyklose.

— Suezo kanalo ginčas, atrodo, pasukamas į Jungtines Tau
tas. Pagal Egipto prezidento Nasserio planą, Suezo kanalo pilna 
kontrolė turėtą palikti Egipto rankose.

— Penktą valstybių komiteto narys Loy Henderson, Valsty
bės sekretoriaus Dulles pagelbininkas, daugiau rodo iniciatyvos 
derybose su Egipto prezidentu Nasseriu-dėl Suezo kanalo. Sako
ma, kad Henderson davęs suprasti Nasseriui, jog JAV galbūt ateis 
su finansine pagalba Egiptui, jei jo režimas atstatys tarptautinį 
pasitikėjimą.

— Britanijos premjeras Edenas vakar atšaukė Britanijos par
lamento narius iš vasarinią atostogą svarbiai sesijai. Nepaprasta 
parlamento sesija numatyta trečiadienį. Parlamentas svarstys 
Suezo kanalo krizę.

— Viceprezidentas Nironas vakar pasakė kalbą JAV legio- 
nierių konvencijoje, Los Angeles mieste, Calif.

proc. pakelti darbo našumą? Į 
tai atsakoma tame- pačiame 
straipsnyje šiais žodžiais: „... ga
mybos pirmūnų išdirbio normų 
viršijimą iš esmės nulemia pa
siektas technikos ir darbo orga
nizavimo lygis, o ne siekimas pri 
derinti išdirbio normas prie tam 
tikro darbo užmokesčio lygio“.

Rugpjūčio 24 dieną per Vil
niaus radiją buvo skaitomas 
straipsnis apie materialinį suin
teresuotumą ir darbo našumą, 
kuriame taip pat nurodoma fak
tų, jog eilėje pavergtosios Lie
tuvos įmonių darbininkai nėra 
atlyginami taip, kad gaunamas 
atlyginimas būtų darbo našumo 
paskatų. (E.).

Kalendorius

Rugsėjo 7 d.: šv. Regina;'lie
tuviški: Bartis ir Reda.

Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:17.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje — rytoj giedra 
ir šilčiau.

• JAV vyriausybė vakar pra
nešė, kad rugpjūčio mėn. baigta 
statyba uz 4'/a biliono dol.

Vakar penkto posėdžio laikas i 
dar nebuvo nustatytas, bet buvo 
duomenų, kad šis posėdis bus 
šiandien, nes 'Nasseris pareiškė 
penkių valstybių komiteto na
riams, kad jis betkada gali po
sėdžiauti, jei tik delegatai pagei
daus.

Penkių valstybių komiteto pra 
nešėjas pasakė, kad posėdžiai 
vyksta geroje atmosferoje, bet 
nė viename jų nebuvo „šilumos“.

Egipto prezidentas nepritaria 
Vakarų pasiūlymui, kad Suezo 
kanalas būtų tvarkomas tarptau 
tinės tarybos.

Australijos premjeras Robert 
Menzies ir kiti keturi jo komite
to delegatai vakar dalyvavo pie
tuose, kuriuos Nasseris suruošė 
palociuje prie Nilo upės.

Irano ambasadorius Arealan 
vakar privačiai tarėsi su Nasse- 
riu.

Penkių valstybių komiteto pra 
nešėjas pastebėjo, kad Menzies 
savo uždavinį atliks iki šios sa
vaitės pabaigos. Paskui penkių 
valstybių komiteto nariai vyks į 
Londoną, kur jie patieks derybų 
rezultatus Britanijos užsienio 
reikalų misteriui Selwyn Lloyd, 
kaip Londono konferencijos pir
mininkui.

BRIGHTON, Anglija, rūgs. 6. 
— Britanijos pajėgus amatinin-1 
kų unijos kongresas nubalsavo, 
kad darbininkams už darbą būtų į 
padidintas atlyginimas. Tai smū 
gis Britanijos vyriausybei, kuri 
norėjo palaikyti atlyginimus ir 
kainas pastovioje linijoje.

Girtos žuvys
TURINAS, Italija, rūgs. 6. — 

Kaimiečiai Po upėje, netoli Stra- 
della, pagavo rankomis tūkstan
čius girtų žuvų.

Ekspertai pareiškė, jog žuvys 
pasigėrė nuo vyno, kuris tekėda
vo iš netolimo vyno fabriko.

Karvių byla
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 6. — 

Graikijos pareigūnai apkaltino 
Turkijos kareivius, kad jie už
puolė graikų karvių piemenį pa
sienyje ir atsivedė jį Turkijos 
teritoriją — su keturiomis kar
vėmis, kurias jis ganė.

72 metus kartu
B0YERT0WN, Pa., rūgs. 6.— 

Mr. ir Mrs. Reuben Slotter šian
dien atšventė 72 metų vedybų su 
kaktį. Jis yra 91 metų; ji — 92 
metų.

Britų prašymas
LONDONAS, rūgs. 6. — Bri

tanijos pareigūnai kreipėsi į J.
1 Amerikos Valstybes, Liberiją ir 
, Panamą, kad jų tankeriai nemes 
tų nenaudojamo aliejaus prie 

I Britanijos pakrančių. Britų lai
vams nuo rugsėjo 8 d. uždraus- 

jta išmesti nenaudojamas alie
jus Atlanto pakrantėse.

Šv. Kazimiero parapija
Venezueloje

San Casimiro vardo miestely
je, Venezueloje, parapijos bažny
čia yra paskirta Lietuvos globė
jo švento Kazimiero garbei. Šios 
bažnyčios altorių puošia švento 
Kazimiero statula, į Venezuelą iš 
Ispatnijos atgabenta 1928 me
tais.

Ilgos eiles žmonių stovi
prie kriaušių parduotuvių

LEIPCIGAS, Rytinė Vokietija, rūgs. 6. — Leipcigo mieste 
vyksta rudeninė paroda, kitaip sakant mugė. Viena iš labai cha
rakteringų politinių smulkmenų rudeninės mugės organizacijoje 
buvo ta, kad Egipto laikraštininkai buvo priimami taip, kaip raud. 
Kinijos laikraštininkai ir rytų Berlyno Sovietų ambasados nariai.

Rytų ir Vakarų Vokietijos su-
jungimo minties niekur Leipcige1 Nors komunistai puola kolo- 
negalima pastebėti. Komunistai nializmą, tačiau patys vartoja 
nori, kad Vak. Vokietija be jo- būdingus kolonialistinius meto- 
kių sąlygų įsijungtų į Rytinės dus. Už pigias privataus naudo- 
Vokietijos komunistinę sistemą.1 jimo prekes nori gauti vertingų 

žaliavų. Kaikurios prekės bus 
leidžiamos ir vidaus rinkai, ta
čiau neatrodo, kad į tai būtų 
kreipiama daug dėmesio. Vidaus 
problemos sprendžiamos Pozna
nės įvykio metodu.

Antiamerikoniškumo nebuvo iš
vengta mugėje, tačiau jis buvo 
pareikštas labiau nebyliu būdu. 

Privataus naudojimo prekės

Būdingas rudeninės Leipcigo 
mugės bruožas yra privataus 
naudojimo prekės. Pavasarinė 
šių metų mugė tuo tarpu buvo 
skirta sunkiajai pramonei. At
rodo, kad ši mugė yra prisitai
kymas prie Čekoslovakijos ir Ry 
tų Vokietijos skonio, kur ta pra
monė anksčiau augštai stovėjo. 
Išdirbiniai neprilygsta vakarie
tiškiems išdirbiniams nei savo 
kokybe nei apipavidalinimu. Iš- 
irr\tį reikia padaryti tik tų kraš
tų specialybėms: optiniams ins
trumentams. Taip pat yra daug 
pigių žaislų, medžio dirbinių ir 
net kalėdinės eglutės papuošalų.

Dėmesys Azijai ir Afrikai

Išdirbinių paskirtis yra Azi
jos ir Afrikos nepriklausomos 
valstybės. Tam tikslui išdirbi- 

vencijoje, vykstančioje Lok Angele* Įjrtį„ trečią dieną badauja, rei- niai yra pritaikinti tokiom ap- 
linkybėm, kur nėra pastovio® 
elektros srovės.

George Meany, AEL-CIO prezi 
(lentB!i, kalba JAV legionierių kon- • Italijos Isehia saloje 50 ka-

, * trečią dieną badau,a, rei-
Slinne aiiriitnnioie, Ix»* Angelo*. .. . ■ . , .. , , , ,
Calif. Ji* Šviesiomis „kimi* žiūri į kalaudami tarp kitų dalykų dau- 
JAV ateitį atominiame amžiuje, giau radijo muzikos kalėjime

Būdingas Leipcigo mugės 
bruožas, kad mieste ilgos eilės 
žmonių stovi prie kriaušių par
duotuvių. Nors yra pats vaisių 
sezonas, bet ir obuolių šiemet 
trūko.

SSSR rašytojai 
skundžiasi

MASKVA. — „Liter&tumaja 
Gazeta“ praneša, kad SSSR Ra- 
šjĄojų dr-jos prezidiumas pareiš 
kė savo nepasitenkinimą leidyk
lomis, kurios ypač vėluojasi su 
leidimu kitų (ne rusų) SSSR 
tautų kūrinių. Peikia SSSR lei
dyklų inerciją. Taigi, patys rusų 
rašytojai nusiskundžia nepakan
kamu dėmesiu knygomis tokių 
tautų, kaip lietuviai.

c
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Iš VI Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynių
EDVARDAS sl’I.AITIS

VI Šiaurės Amerikos Lietu
vių Sporto Žaidynių II dalies 
varžybos pasižymėjo gražiu mū
sų futbolininkų pasirodymu, a- 
pie ką šioje vietoje ir bus kal
bama.

Futbolo varžybose dalyvavo 
keturios komandos: Chicagos 
Vainutas, Toronto Vytis, Det
roito Kovas ir New Yorko LSK, 
o Cleveland^ Žaibui, norėjusiam 
taip pat varžytis žaidynėse, kaž
kodėl buvo neleista pasirodyti 
aikštėje.
Varžybos dviejose valstybėse
Charakteringa yra, kad var 

žybos vyko ne tik dviejuose 
miestuose, bet ir dviejose vals
tybėse — JAV ir Kanadoje, 
nors jas buvo numatyta praves
ti tik Windsore (Kanadoje).

Nedalyvaujant klubų atsto
vams ištraukti burtai pirmie
siems susitikimams suvedė To
ronto Vytį — Chicagos Vainų

.(hicagkčiai 1. Imi .t.ečią viet 
Sekmadienio varžybos prade

damos rungtynėmis dėl trecios j 
vietos, kuriose pasirodo Kovas! 
ir Vainutas. Jų nugalėtojas jau I 
iš anksto buvo bev/k aiškus, ir' 
čia, šeimininkams .stipriai prie
šinantis, Chicaga pelno nedidelę, 
bet užtarnautą pergalę — 3:2. i

i
’ Šių rungtynių pirmasis kėli
nys nebedavė jokio įvarčio, ta
čiau antrame jie pradėjo kristi 
vienas po kito. Jau trečioje žai-1, 
dimo minutėje koviečių žaidėjas 
A. Žalkauskas nuginklavo Chi
cagos vartininką, ženklindamas 
1:0, tačiau po 5 min. Vainuto 
V. Sipavičius iš baudinio išlygi
no. 15 min. Chicagos A. Stulga 
pasekmę pakėlė 2:1, o 19 min. 
T. Remeikis dar pridėjo 3:1. 
Tuoj po to Chicaga įspraudžia 
dar vieną įvartį, kurį pradžioje 
teisėjas užskaito, tačiau šeimi-

TAISYKLES VARDAMS

JI

Lincoln paiko direktoriaus pavaduotojas aiškina taisykles mergaitėms 
dėl konkurso, paskelbto naujai gimusių tigriukų pavadinimui. Šie la
bai suinteresuoti konkursu ir nori gauti gražius vardus.

i 2:30 vai. — prieš Hammond, kūrybinio stiliaus. Lygiai taipi J)Rs J> J. SIMONAITIS
Ind., Marąuette parke; spalio pat būtų galima sakyti, kad yra GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
21 d. 12:30 vai, — prieš Azte- leistina imti nuodus, jei tik Nauja* adresas: 4255 W. 63rd Si. 
ca, Block stadione, East Chica- jie yra cukrum pasaldinti.

FUTBOLO PIRMENYBIŲ : — prieš Rockofrd, Marąuette 
TVARKRAŠTIS parke; spalio 7 d. 2 vai. prieš

“National Soccer League” ru- St. Joseph, Dickinson stadione,
dens rato pirmenybės pradeda- 
damos rugsėjo 9 d. LFK Vai
nuto futbolo komanda, dalyvau
dama šios lygos II div. pietų 
grupėje, turės šiuos susitiki
mus: rugsėjo 9 d. 12:30 vai. - —

St. Joseph, Mich.

go, Ind. E. š. Vysk. Fulton Shecn

tą ir Detroito Kovą. — New,ninkams protestuojant jį anu- 
Yorko LSK. Toks paslaptingas į ^uoia (B Kiek vėliau Detroitas 
burtų ištraukimas nevienam su- Pa<^aro prasiveržimą prie V ainu- 
kėlė nemaža nepasitenkinimo, to vartų ir šį žygį apvainikuoja 
tačiau jis negalėjo tur’ėti reikš- antruoju įvarčiu. Tokia pasek
mės nes tokia buvo “augštes- išsilaiko iki rungtynių pa- prieš VVanderers, 5900 S. Pauli- 
mųjų sluogsnių valia.

Tuoj po žaidynių atidarymo 
Mac Kenzie High School sta
dione, Detroite, palydėto stip
raus lietaus bangos, abu favori
tai — Vytis ir Vainutas — vy
ko per sieną į Kanadą jieškoti 
savo aikštės Windsoro Wigle 
parke. Kitos dvi komandos — 
Kovas ir New Yorko LSK — 
liko čia pat ir kovojo gana pur
vinoje mokyklos aikštėje.

Torontas įveikia Chicagą
Dėl formalumų pervažiuojant 

sieną ir klaidžiojimo Windsoro 
gatvėse, Vyties — Vainuto su-

baigos, nors Chicagos atstovai į na Str.; rugsėjo 13 d. 2:30 vai.
turi gražių progų ją padidinti, j — prieš Roseland, Kensington

z -.r z- i- parke; rugsėjo 23 d. 2:30 vai.Užtarnauta* Vyties |>ergale

Varžybų 'finalinis susitikimas, 
suvedęs Toronto Vytį ir New 
Yorko LSK, bent jo pradžioje | 
davė tikrai puikių akimirkų. To- j 
rontiečiai, nors ir žaisdami silp- Į 
niau negu rungtynėse prieš Chi-| 
cagą, įstengė sudoroti New Yor j 
ko atstovus sausai — 3:0.

Pirmame kėlinyje Toronto 
greitasis puolėjas Preikšaitis 
galva įdėjo 1:0, o po pertraukos 
kanadiečiai dar du kartus už-į

sitikimas pradedamas pavėluo-| kliudė New Yorko vartų tinklą.;

tai ir vyksta vos 30 40 žiū-į gįų rugtynių pertraukos metu
rovų akivaizdoje. Jau pačios; įvykęs mažutis nesusipra- 
pirmosios rungtynių minutės paį timas kada New Yorko klubo 
didina įtampą, ir čia torąntie-Į atgtovas parcikalaV0 įrodyti To- 
čiai iš aiškios nuošalės ženklina, r,9nto vartininko lietuviškumą. 
1:0 savo naudai. Po to jie }-
spraudžia dar vieną gabalą, o 
vėliau prideda ir trečią.

Antrame kėlinyje Chicagos 
gynimas dirba apgailėtinai, ir 
Kanados atstovai lengvai įsprau 
džia ketvirtą ir penktą įvartį.
Kėlinio antroje pusėje chicagis- 
čiai atgauna kovos dvasią, anks
čiau dažnai parodytą susitiki-

Pagaliau jis užsimanė, jog šis 
bent lietuviškai prakalbėti;. Ta
čiau vartininkas, užsigavęs new 
yorkiečių reikalavimu, į šių klau 
simą, liečiantį lietuvių kalbos 
mokėjimą tepratarė tik “sure”. 
Gi vėliau, tikrai spiriant prie 
sienos, pasakė kiek supranta
mesnę frazę: "Ar jūs maži vai
kai, ar ką?”, ko jo kilmės tyri-

muose Chicagoje, gražiai atakuo; r.ėtojams jau pilnai pakako, 
ja torontiečių vartus ir T. Re- 
meikio šūviu pelno garbės įvar
tį.

Tuo pačiu metu vykusiame su 
sitikime Detroito žemėje New 
Yorko LSK, nors ir su “sulietu
vinta” komanda, įstengia su
mušti žaidynių šeimininkus 5:0, 
tuomi patekdamas į baigmę su 
torontiečiais.

Bendrai šios futbolo varžybos; 
buvo gana gyvos ir jas lyginant! 
su ankstesnėmis čia buvo mato-; 
ma augštesnė klasė. Toronto* 
Vytis savo žaidimu buvo tikrai 
brandus vienetas, o po jos ėjo 
vienodo pajėgumo New Yorko; 
LSK ir Chicagos Vainutas, tu
rinčios vieną kitą spragą ko
mandų sudėtyje.

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

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

Opeaing, 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 įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negn reikalaujama. Skir-

Iš tikrųjų skauera matyti, 
kuomet tie, kurie turi literatū
rinę dovaną patraukiančiai ra- 
rašyti yra pilni neapsakomai 
bjaurių vaizduočių. Skaitytojai 
tokių raštų, aišku, pateisina 
save, kad skaitą vien tik dėl 

Tel. ofiso HE. 4-6CU. rez. PK. H-7UJ

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1051 W. Gar/leld Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9

Šeštadieniais duo 1 lkl 4 vai. 9- p. 
išskyiun ketvirtad. lr sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MEDIKIŲ IK VAI K V LIGŲ 
SPEC1AL1STB

71M South We«tern A venas
IMKU1CAL BU1LD1NO) 

elrmad., antrad., ketv. Ir 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. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofjue tel. RE. 7-1198
Res. tel. WAlbrook 9-8794

Ollsu tei. REUaue* 5-4410 
Rezid. telef. GRovehill 9-0617 

Valandos: 1-8 p. m. lr 8-8 p. m. 
Penktad. tik po pietų, 

rrečlad lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2899
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir Ihrndliųp))

Vai.; nuo 2 lkl 4 ir 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakyr. sek.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ,

GERKJLftS
NOSIES IB 
LIGOS

— Pritaiko akinius —
6322 So. Western Avenue 

Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-

spal’.O 14 d. dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 
Ofiso telefonas: P K 8-3229 

-------= i Res telef. YVAlbrook 8-8079

rcL Ofiso Y A. 7-5557, rea. RE. 7-4999

DR. FRANK C. KWINN
( K VILČINSKAS )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We«rt 47th Staeoš

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 9 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North YVaeker Urive 

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

Tel. CEntral 9-2294 
5002 YVest 16th Str., Cicero 

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

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

TELEVIZIJOS
>r Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotai dubu 
11. RIMKUS, 4517 S. 8awy«r St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1705 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šoPad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

HPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. poniet

Atostogose nuo rugsėjo 1 iki 10 <1. 
Reikalui esant kreiptis j Dr-us Ag
linskus bei Budrius.

CRANE SAVINGS AND LOAN
ASS’N

2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkieivicz, prez..; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso IxAfayette 3-6048
______ Rez.: YVAlbrook 5-3048_

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 TV ėst 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 lr 7-9 
A.ntr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South We8tera Aveaaa
Chlcago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900

Rezidencija: GRovehill 6-8191

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Office; 10748 South Michigan Avė. 
liūto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
Išskirtus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — 1’lTlnuu 5-6799 
Buto — IiEverly 8-3949

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 9-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

053 S. Wiiipple Stroe,
(Arti Archer Avė.) 

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

I.Afay<-tte 3-4049 
Namų — CEdarerest 3-7 786

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki,4:30 v. po pietų.
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DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BE veri v 8-8844 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso Ulef. YAr.ls 7-1199
Bezid<*ncijoff — STewart 3-45U

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 36-ta gatv9) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alezander 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 sutarfj 
Atostogose nuo rugsčjo 6 iki 12 d. 

Tsl. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Mest 63rd Street

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2885
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai.’ 

Trečiad. ir sekmadr tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2200
SrECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.._ penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo G:tlO—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė.. Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. lr sekmad. 
tik susitarus.

Tel. oflao YA 7-4787, rea PR 8-HMb

OR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

______ __ _ tad. lr sektnad. tik pagal sutartj.
Trečiad. Ir šešt/"uždarytai Jeigu neatsilieps vtršminštl telefonai 

šaukite MIdway 3-0001

VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.
Trečiadieniais, šeštadieniais lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 9-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAIS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—< von

TeL ofiso PRospeet 9-9400
Rezid. PRospeet 9-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 Ho. 49th CL. Cleere
! Kasdien 10-12 vai ryto lr l-l vaJL 

vak. Šeštadieniais 19-1, 
i Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory S-O748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių T 

Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-9958

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

Tel. ofiso CA 9-0257, rez. PR 9-9988 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri 25 metų patyrinu
Tel. Y Artis 7-1829 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtnvP 
756 Mest 85th Street 

nuo 10 lkl 2, nuo ( lkl I. tra->
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-1 IS 
teštadienlaiR 10-2 vai. popiet

virs ae

čai

« • r , '

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taopytojul, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendus 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chieago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojoms tisas taupy

mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iŠkcičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

Mas 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, tvirtų finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:30 
iki 9 vai,

Telefonas GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS

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

2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Mest 59th Street 

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

Tm. Ofiso ir buto OLymple 2-4188

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Orėm 
Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakar*. 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1529 Ho. 49th Avė. 
šaštadlenlals 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt 3-8:«» v. 

Ttečladleiii lik ausILuus

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prote/.istas 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai. Spee. pagalba kojoir

(Areh Hupporta) tr t.t
VaL: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTIIOPEDIJOH TECHNIKOS LAB 

9850 W. 93rrt Ht. Chlcago 28, IU. 
Tel. I'Kmpnt 9-5084.

¥

Skclbkitės “Drauge”!

23S4 H.

<xO')R 'Nc,f^

SKAITYKITE “DRAUG4”

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Avė., Chicago 8. UL Tel. Virginia 7-9941; 7-4949

■ntered as Mecond-Clasn Matter March 81, 1916, at Chlcago.
Under the Act of March 8, 18T9.

Ullsois

Member of the Catholic Prees Ase* n SUB8CRIPTION RATES
,*ubliahsd dally, ezept 

bV the
Llthuanlaa CathoUo Pr<

Su n days,

su Soolsty

38.00 per year 
39.00 per year 
33.00 per year 
Foreign 311-90

outslde of 
ln Chlcago
ln Caaada 
per TSSS.

Chlcago 
A Clssao

PRBNHkE RATAS Metams % metų B mio. 9 m8a.
Chicagoj ir ClceroJ 19.00 6.00 x 31.76 81.98
Kitur JAV tr Kaaadolš 88.90 34.69 3« 69 31-9S
lOslenyj* 111.09 36.69 38.99 31.88

Redakcija straipsnius taiso savo nuošl&ra. Nesunaudotų straipsnio >•- 
eaueo. 1uc« reųcina Ilk iš anksto susitarus. Redaholin ni skelkime hUrlnl

l neatsako, Bkelbtirų kainos piisiunčlamos gavus prašymų.
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GRĮŽO NE TUŠČIOMIS
Jungtinėse Amerikos Valstybėse kiek ilgesnj laiką lankėsi 

žymus Italijos krikščionių demokratų veikėjas Amintore Fan- 
fani. Jis yra tos partijos generalinis sekretorius.

Lankydamasis Amerikoje Amintore Fanfani akylai se
kė politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą. Jam ypač rūpėjo 
kiek giliau pastudijuoti Amerikos organizuotųjų darbininkų są
jūdžius ir apskritai darbininkų darbo ir gyvenimo sąlygas.

Šis italų krikščionių demokratų veikėjas nepraleido progos 
lankytis abiejų politinių partijų — demokratų ir respublikonų — 
konvencijose. Labai akylai sekė jų eigą, studijavo priimtąsias 
rinkimines programas, susipažino su partijų vadovais. Būda
mas Washingtone, turėjo išsamius pasikalbėjimus su valstybės 
sekretorium John Foster Dulles. Pasikalbėjimuose buvo paliesti 
Italijos santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir opie
ji bei aktualieji tarptautinės politikos reikalai.

Svečias gnįžo atgal tikrai ne tuščiomis rankomis. Jis daug 
dalykų patyrė, sužinojo ir savo krašto ryšius su JAV sutiprino. 
Iš kitos pusės, ir JAV vyriausybės žmonės, ir politikai daugiau 
sužinojo apie dabartinę Italijos politinę, ekonominę ir socialinę 
padėtį. Sužinojo ir apie krikščionių demokratų darbų planus.

Amintore Fanfani yra buvęs ekonomijos profesorium uni
versitete. Po II Pasaulinio karo jis labai aktyviai įsijungė į 
krašto politiką, pirmoj eilėj pradėdamas kovoti prieš komuniz
mą, kaip kraštui labai pavojingą gaivalą. Toje kovoje bedaly- 
vaudamas, jis patyrė, kgd ji bus nelengva. Patyrė ir tai, kad 
kaikuriais atvejais reikia kovoti prieš komunistus jų pačių 
naudojamomis priemonėmis.

Fanfani suorganizavo savo partiją 1946 metais. 1954 m. 
buvo pakviestas sudaryti ministerių kabinetą. Tačiau premjero 
poste jis neilgai tebuvo. Be to jis yra buvęs daugelyje vyriau
sybės kabinetų ir vadovavęs kelioms ministerijoms. Kaip že
mės ūkio reikalų ministeris jis ypač daug pasitarnavo savo 
kraštui. Netoli dviejų milionų akrų žemės jis išdalino beže
miams ir mažažemiams. Tuo jis daug prisidėjo prie žemės ūkio 
pakėlimo, kraštą ekonominiai sustiprino ir pagaliau išmušė ko
munistams iš rankų svarbų jų kovos įrankį. Būdamas darbo 
ministerių, p. Fanfani paruošė planą aprūpinti darbininkus pa
togesniais nebrangiais butais ir namais. Tą planą jis vykdė di
džiau energingai ir sėkmingai. Prof. Fanfani suvaidino pagrin
dinį vaidmenį įkūrime nekomunistinių darbininkų unijų, sulau
žiusių raudonųjų kontroliuojamos Generalinės Darbininkų Fe
deracijos monopolį.

Netenka abejoti, kad, grįžęs iš Amerikos, šis žymusis italų 
pblitikos veikėjas dar didesne energija pradės dirbti savo krašto 
gerovei ir kovoti prieš komunizmą, nešantį pražūtį Italijai ir 
kitiems kraštams.

savęs yra natūralios ir galin- net būtina pačiai Bažnyčiai tam 
gos bendradarbės. Bažnyčia ir ^tikrais atvejais. Bažnyčia gali 
religija turi teisę ir pareigą bū- vykdyti religinę politiką, kaip 
ti ir reikštis draugėje su politi- kiti vykdo antireliginę politiką, 
ka. Politikai, kuria apskritai pri Visas dabarties gyvenimas yra 
kišama jos nesiderinimas su reli neatskiriamai sujungtas su poli- 
gija ir Bažnyčia, tai yra žmo-1 tika. “Politika yra didžioji gy
niu ir partijų politika, kurie vie venimo srovė. Kas iš jos išeina,
šąjį gėnj mato ir jo siekia tik 
ryšyje su jų ambicijomis ir in-

kas leidžiasi išmetamas ant kran 
to, tas yra baigtas: tartum jo

teresų viešpatavimu. Pagal juos visai nebūtų, arba tėra tik ga-
viešasis gėris yra tik tas, kuris 
atitinka jų privatų gėrį; ir jie

balas pelėsiais ir kerpėmis apau 
gūsio muzėjaus”. Toliau laikraš-

jį primeta visiems, nepaisydami] tis nurodo, jog Bažnyčia turi 
i ar objektyviai tai bus ar nebus naudotis politika, kad galėtų

KOKS GI REIKALAS NUSIVERTINTI?
I* D-as

J. Varnas straipsny “/ r ne- rezistentų, nė vieno išminčiaus, 
paklydome žodžiuose” (“Drau- kuris būtų teisingai pavaizdavęs 
gas” rugpj. 27) nepatenkintas, tolimesnes karo perspektyvas ir 
kad dar esama žmonių ar gru- bent bandęs paruošti visuome- 
pių, kurie save vad'na rezisten- nę antrai bolševikų okupacijai, 
tais. Maj. anot Varno, “rėžis- Bet tiek to. Man šiuo kartu rū- 
lencija Lietuvoje yra šventas pi kitas klausimas — kodėl mes 
reikalas. Ataušusį gi ‘rezisten-, čia stengiamės visas dabartines 
cija’ čia yra kažkas panašu į J ar buvusias pastangas nuvertin- 
demagoginę priemonę”. Nors, ti ar net suniekinti? Kodėl mes 
krašte rezistencija, anot Varno, kartais niekiname savo institu-

Pats vadovaus

visiems gėris .
“Nuo šitokios politikos tikė

jimas ir Bažnyčia laikosi atstu;

vykdyti savo socialinę misiją; 
nes “politika yra anoji kalvė, 
anas didžiulis ir išimtinis san
dėlis, kuriame viename teranda-įr ii nereikalinga čia bet kokiu, .........,. ° . ... mi visi pilietinio sugyvenimo į-kieno nors paraginimų. Vienok r °

net ir šitokia politika kartais
Bažnyčia negali nesiinteresuoti,

rankiai”.

“Štai kodėl, — tęsia laikrašti? 
kai ji, būtent, įvairius žmonių' — mes esame daugiau negu tik 
ir politinių partijų uždavinius ta politika, kuri liečia altorių...
sutapatina su Dievo ir Jo įsta
tymų bei moralės nepaisymu. 
Tokiu atveju Bažnyčia ne tik in 
teresuojasi, bet griebiasi net ko

•Esame daug toliau, nes šalia 
politikos nėra gyvybinės atmos
feros. Esame daug toliau, nes 
tas kuris tiki ir pripažįsta, kad 

vos priemonių nusileisdama į visas gyvenimas: su visa mora-
' patį tos politikos lauką. [ le, kultūra, darbu, įstatimdavys

te, teismais — yra Dievo, ne
galės laimėti prieš tą, kuris ši- 

Cia laikraštis cituoja Popie- j tai neigia ir prieš šitai kovoja

Popiežiaus kalba

Atrodo, kad rinkiminės kampanijos strategijai vadovaus 
pats prezidentas Eisenhoweris. Koks yra jo planas — nesunku 
įspėti. Jis bus pagrįstas jo vyriausybės darbais, padarytu re
kordu ir jo jungimu su ateitimi. Prezidentas Eisenhoweris la
biausiai remsis, jo manymu, pažangia respublikonų vidaus po
litika ir apie ją daugiausia kalbės darbininkams ir ūkininkams, 
neužmiršdamas ir negrų balsuotojų.

politinėmis priemonėmis, jei sa
vo ruožtu nesigriebs politikos”.

Noriu manyti, kad čia cituo
tos oficialaus “L’Osservatore 
Romano” straipsnio mintys bus 
visų mūsų katalikų visuomeni
ninkų gerai suprastos ir giliai į 
širdį paimtos. Tai turės sustab
dyti kalbas, kuriomis plūstama 
politika ir rūšiuojami tautos vei 
kėjai į politikus, rezistentus ir 
kultūrininkus, pastaruosius ke
liant į padanges, o pirmuosius 
su purvais maišant, Politika ir 
politikai yra reikalingi ir būtini. 
Ne juos koneveikt, bet jiems 
padėti reikia. Didžiuotis kultūri
ninko titulu, ir niekinti politikus 
yra parodymas savo nesubren
dimo, bei savo pareigos nesu
pratimo. Juk politika yra vi-
siems privali pareiga. Kiekvie-vienoje ar antroje besikivirčian-, , . T .

1 nas, kuris mato trukumų poli-

žiaus Pijaus XII žodžius pasa
kytus vienos audiencijos proga 
Savivaldybių tarnautojams:

“Jei visi, — sako šv. Tėvas, 
— savo pilietinę ir politinę veik
lą remtų tikėjimu ir krikščio
niška morale, viso savo pastato 
pagrinde statydami Kristų ir Jo 
doktriną; jei visi rūpintųsi, kad 
visa jų teoretinė ir praktinė 
veikla būtų ne tik teisiškai, bet 
ir faktiškai persunkta Evange
lijos dvasia; jei nesutarimai ir 
kivirčai nepaliestų ir neginčytų 
Dievo teisių į žmogų ir pasau
lį, bet pasiliktų vien tik skirtin
gų būdų bei priemonių ribose 
statant bendruomenę jos žmogiš 
koše formose ant krikščioniškų 
pagrindų, tuomet Bažnyčia ga
lėtų laikytis nuošaliai nuo bet
kokios kovos, vengdama stoti i

šventas reikalas, bet kai dabar
tiniai rezistentai veikė Lietuvoj 
okupacijų metais, tai jų veiki
mas Varnui toli gražu neatrodo 
toks jau šventas. Mat jie “visą 
laiką klaidingai vaizdavo toli
mesnes karo perspektyvas ir nė 
kiek neparuošė visuomenės ant- 
-ajai bolševikų okupacijai”.

Čia būtų galima kelti klausi
mą, kodėl neatsirado tada, be

cijas, savo darbus ar net gražius 
savo nusistatymus bei norus?

Jau senokai ėmė reikštis “ko
va” prieš “tremtinį”. Išminčiai 
ėmė įrodinėti, kaci mes nesame 
joki tremtiniai, bet paprasti e- 
migrantai, nes juk mūsų esą 
niekas surištų nevežė, o dabar 
kvieste kviečia grįžti Kiti su-' 
siriesdami įrodinėja, kad Vlikas

ne tik nėra, bet niekad nebuvo 
ir negali būti tautos atstovybė 
tremtyje, o tik paprastas (pro
pagandinis) komitetas. Dabar 
štai J. Varnas įrodinėja, kad 
tik Lietuvoje tėra šventų re
zistentų, o čia tie “ataušę” re- 

(Nukelta į 4 psl.)

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išGjo lfi spaudos Jurgio Blckai- 
<51o eilSraSčių knyga. Autorių pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia j) matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaina 
— $1.50. •

Užsakymus lr pinigus siųskite 

DRAUGAS, 233-1 S. Oakley Ave.,
Chicago 8. Ilk

llemkitc dien. Draugą!

DIDIEJI ŠILUVOS ATLAIDAI

POLITIKA IR ALTORIUS
I>R. P. VARNAITIS ■

Klaidingų pranašų niekada ne' menę su šio taip svarbaus straip 
trūko. Ir šiandien jų snįo pagrindinėmis mintimis, ku
Jiems nekartą pavyksta, l$ip rĮoe Ijatalikams yra įpareigojan- 
tai Kristus Evangelijoje nusa- čios.r ■
kė, suvedžioti net ir šviesos Vai- “Kad politika, — rašo laikraš 
kus. tis, — suteršia tikėjimą ir Baž-

Pereitame šimtmetyje jiems nyčią, tai lengvapėdiškai karto- 
pavyko įtikinti kaikuriuos at- jama dirbtinėmis frazėmis, šios 
sakingus mūsų fronto vyrus, frazės, kaip tai įprasta viso- 
jog Bažnyčia neturi nieku būdu kiems švaistomiems šūkiams, y- 
kištis į viešojo gyvenimo tvar- ra paikos. Tai nudėvėtas daly- 
kymą; jog ji turi užsidaryti zo- kas, nes jį visi kartoja, net ir 
kristijoje ir rūpintis tiktai tie-' tie, kurie praktikuoja tikėjimą 
sioginiu apaštalavimo darbu.
Pastaruoju metu, dėl vykstan
čios reakcijos, minimieji klaidin 
gieji ♦ pranašai padarė tam tik-

čių pusėje. Šiandien tačiau yra 
žmonių, kurie siekia statyti pa
saulį ant bedievybės pagrindo; 
kiti gi linki, kad Kristus pasi
liktų šalia mokyklos, dirbtuvių, 
parlamentų. Ir šioje daugiau ar 
mažiau atviroje bei aštrioje ko
voje Bažnyčios priešai kartais 
yra palaikomi ir remiami ar tai 
balsų ar propagandos pagalba 
tų, kurie nesiliauja skelbęsi esą 
katalikai. Netrūksta taip pat 
tokių, kurie jieško negalimų su
artėjimų, tardamiesi tai galį da
ryti dėl taktikos srityje leisti
no įvairumo, bet pamiršdami ne 
priimtinumą siekiamo galutino 
tikslo”. — Tai Popiežiaus žo
džiai.

Politikos reikalingumas

Aiškindamas toliau Popie
žiaus žodžius laikraštis pastebi, 
jog politika nėra ne tik ana nu
sidėjėlė, bet ji yra leistina ir

tikos ir politikų eilėse ir jaučia
si esąs pajėgus padaryti geriau 
negu anie, tas privalo eiti ir pa
taisyti, kas yra negero, šalin
tis nuo darbo ir kritikuoti dir
bančius nėra garbinga.

Rašomosios mašinėlės be 
žmogaus

Genevoje greitu laiku pasiro
dys rašomosios mašinėlės, ku
rios be žmogaus, tik iš mikro
fonų, veikiant elektroninėms 
smegenims, gali rašyti. Mašinė
lės vardas — solografas. Pirmą 
kartą ji bus pademonstruota 
spalio mėnesį Sorbonos univer
sitete Paryžiuje. Tuo tarpu ji 
žodžius užrašo fonetiškai. Tiki
masi ją ištobulinti, kad galėtų 
užrašyti tiksliai ir ortografiš
kai — visas raides.

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 iškiljningi 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 į 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 savo brolius ir seses, prašant jų dvasiai 
stiprybes ir ištvermės sulaukti laisvės dienų.

Klebena* Kan. J. A. Paškauskas

ir gerbia religiją bei Bažnyčią. 
Tai paikas dalykas, nes šias min 
tis kartoja dažniausia politikai, 
kurie patys gerbia religiją ir 

rų nuolaidų. Jie pripažįsta jau Į Bažnyčią, siekdami ją uždaryti
Bažnyčiai šiokias tękias teises kokioje tai aukštoje klėtkoje ir 
į viešąjį gyvenimą, bet įtikinė- izoliuoti nuo gyvenimo, tuo pa- 
ja, jog tai tegali liesti tik kultu- žiu prileisdami, kad jie veikia 
rinę, bet, gink Dieve, ne politi- nešvariame gyvenimo plote”, 
nę veiklą. Pagal jų išvedžioji- “Šitaip vertinama politika

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
mus politika esanti nešvariau
sias dalykas pasaulyje. Prie jos 
prisiliesti, reiškia susitepti, Baž 
nyčiai todėl reikią laikytis kiek 
galima toliau nuo politikos, nes 
kitaip neišvengiamai susiterš 
ir patirs skaudžių nuostolių.

Kol šios rūšies išvedžiojimus 
teskelbė tik klaidingieji prana
šai, buvo galima tylėti; bet šian 
dien panašius samprotavimus 
jau galime girdėti ir iš vadina
mų “Šviesos Vaikų” — žinomų 
katalikų veikėjų lūpų. šitai ver
čia reaguoti, kad būtų galima 
išvengti tolesnių suvedžiojimų, 
kurie gali turėti labai pragaiš
tingų pasėkų.

Vatikano organo žodis
Vatikano organas “L’Osser

vatore Romano”, reaguodamas 
į minimus pačių katalikų tarpe 
pasitaikančius politikos atžvil
giu klaidingus išvedžiojimus, š. 
m. liepos 29 d. numeryje (175) 
atspausdino vedamąjį straipsnį 
titulu: “Visas gyvenimas yra

tampa lyg ta Marija Magdalena, 
kuri Farizėjaus namuose puolė 
prie Kristaus kojų ir vieninte
lis, kuris tuo nepasipiktino bu
vo pats Jėzus. Jis netgi subarė 
šeimininką dėl jo nustebimo ir 
dėl perdėto sprendimo. Jei po
litika turi savo kalčių, jei ji kar 
tais prasilenkia su morale ar 
eina prieš ją, jei, jai moralė tėra 
tik kaip teoretinis balastas, tai 
kaltė yra kaip tik politikų, po
litinių partijų, bei jų skrupulin-

59 tęsinys

ROMANAS

Ji nusiėmė skrybėlaitę, nusivilko švarkelį, ji \ ei 
buvo prisėdusi prie veidrodžio — ir kai prie durų pa
skambino, ji išėjo atidaryti su Tichonovo eilių rinki
niu rankoje, ir vienas pirštas buvo įbruktas, kaip pus
lapių rodyklė.

— Aš iš naujo gėrėjuosi mūsų didžiojo poezija, 
— pasakė ji, — kad galėčiau palyginti su jūsiške.

Draugas Gustas buvo sužavėtas, ji matė — ne ja, 
go vengimo šventų dalykų, kad bet, kad ji tokia literatiška, tačiau jis nė kiek nebu

vo nulenktas tokio fakto, jam atrodė, jog kitaip ne
gali būti, kad jis yra visų žinomas ir garsus poetas. 
Vieną sekundę ji pritarė Mykolui, kad tasai teisingai 
nepakenčia šito Puškino!

Bet ji šypsojosi ir užkaitė arbatos, taip bus jau
kiau, pasakė ji ir paklausė:

— Kur jūs dėsit Tichonovą? Dar iš viso ne
skaitėt? i

Draugas Gustas įsižeidė — ji tučtuojau pamatė, 
ir apgailėjo: juk jį reikia prisijaukinti, gi ji pradė
jo eiti savo vyro pėdomis ir ima pasijuokti. Bet gi ji 
nemanė, to, ji tiktai pagalvojo, jog jis nebuvo skai
tęs — kam gi reiktų, jeigu jau žinai. Ji susijuokė:

— Aš tiktai taip sau------------- .

tuo pačiu metu galėtų beatodai
riškai elgtis su profaniniais rei
kalais”.

“Politika, kaip ir kiekvienas 
kitas žmogiškos veiklos paaireiš 
kimas, yra gera ir bloga, pagal 
tai ko siekia ją vykdantis. Tikė
jimas, Bažnyčia gali ją sukilnin
ti, jai duoti tobulesnį pobūdį. 
Juk religija ir Bažnyčia sociali
niame gyvenime visa įteisina, 
kas yra nukreipta į bendrąjį 
gėrį. Politika, kuri siekia bend-

A1 torius”. Manau bus pravartu rojo gėrio, neauteršia nei reli 
supažindinti lietuviškąją visuo- gijos, nei Bažnyčios^ Jos tarp 1 *— Prašė išversti porą dalykų, tą —---------- .

— Kaip gražu! — ji sušuko, ji nenorėjo, kad jis 
11 prasidėtų aiškinti kurį eilėraštį, ir jai prisieitų lin

guoti galvą pritariant. — Aš taip ir maniau, kad tam 
I, tikslui. Kur jūs taip gerai išmokote rusiškai? Jūs 

nebuvote fronte? šiame kare?

— Čia buvo nemenkesnis, — pasakė jis kietai,— 
taip, čia buvo daugiau pavojaus. Tiktai niekas neda
lina ordinų už tai.

Jis pavydi Mykolui, — pagalvojo ji ir paėmė 
pyktis: šitas piemuo! kaip jis gali prilygti herojui.— 
Dabar ji gailėjosi pakvietusi ateiti — jis buvo men
kysta, iš jo nieko negalėjai gauti, kaip sakė Myko
las, nevertėlis, tuštybės pilnas rašeiva.

— Rusų kalbą pasitobulinau kalėjime, — kalbė
jo draugas Gustas, — lygiai, kaip ten išaugo pilnai 
mano komunistiniai idealai.

— Taip, man vyras pasakojo, kad jūs buvote ka
linamas.

— O, draugas Mykolas vertina tai ? — tarė drau
gas Gustas kreivai žiūrėdamas, — nebūčiau patikė
jęs. Jūs be abejo žinote, kad jis pats nė dienos ne
regėjo kalėjimo kitaip, kaip tik iš gatvės pusės? Tik
tai kvailiai pakliūva, — taip jis skelbė. Žinoma, vi
saip atsiranda didieji veikėjai ir kovotojai, tačiau, 
pasakyčiau, jo atvejis išimtinas — ir pats draugas 
Leninas, ir didysis vadas Stalinas, visi perėjo kalė
jimo kelią. Aš didžiuojuos.

Jis yra teisus, galvoja Olga, — be kraujo ir ken
tėjimų negalima tapti dideliu. Ji žiūri į jo paraudusį 
veidą, girdi karštą balsą, ir pilnus pasipiktinimo žo
džius įklauso į save — jis yra labai artimas jai, pa
žįstamas, jis yra toks, kokius ji sutiko visą savo am-' 
šių, mokykloje, kolchoze, fabrikuose, mitinguose

tas žmogus kolektyvas, kuriam ir iš pakaušio gali iš
skaityti, kad jis savas.

Ji užmiršo, kaip buvo pasiruošusi vilioti jį, ne
daug, bet kaip prisiartintų, kiek jai reikia. Tačiau jis 
nusikalbės ir be to — jie gi stovi ant to paties laipto 
— ji nusigando pajutus, kad šitas kelis kartus tema
tytas žmogus yra daug artimesnis jai už jos vyrą. Bet 
mylėti ji tegali Mykolą — žino ji, ir galvoja: — Kur 
jis? Ar atvaživuos vienas ir šį vakarą? — Lauk mū
sų! — ji yra palikta jam visai beginklė. Ji turi įsigy
ti lazdą!

Ji gėrė su svečiu arbatą, jis pasakojo, kad kitą 
vasarą jis važiuos į Gruziją, jis sakė apie savo naują 
dar nespausdintą poezijos knygą, jis kalbėjo apie 
niekšus banditus, kurie išpjovė jo tėviškės miestelyje 
kelis ištikimus partijos draugus, jis prisiminė savo 
eilėraštį didžiųjų didvyrių atminčiai, jis paklausė ar 
ji žiūrėjo naują filmą — tą, apie Stalingradą, jis vėl 
įsinėrė į literatūrą ir išsidavė, jog rašo dramą. — Ji 
galvojo: — jeigu būtų Mykolas, jis išmestų svečią, o 
gal tasai nedrįstų atverti širdies šulinių, kai jos vyro 
akys stebėtų ironiškos ir linksmos. Juk šitas tėra tik
tai nedidelis tarnautojas Mykolo žinyboje. — Ir ji pa
juto pasididžiavimą už jį, savo vyrą, kad jis iškilęs 
tiek ir taip lengvai, jog kiti visą amžių kabinasi ir 
nepasiekia papėdės. Gal nekalbinti poetėlį daugiau dėl 
eilėraščių, tiktai atiduoti norimą knygą ir tegu ei
na sau?

Bet jis neužmiršo — po arbatos jis įteikė jai sa
vo rinkinį, jis čia pat užrašė dedikaciją, ir ji privalė
jo gi paimti į rankas, sklaidyti ir mėginti šiek tiek 
paskaityti. Ir tada paprašė:

(Bus dAVfiau)

/
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Koks gi reikalas
nusivertimi?

(Atkelta iš 3 pusi.) 
zistentai tirą kažkas panašaus i 
į “demagoginę priemonę”.

Man gi atrodo, kad dižioji dau 
guma naujų “emigrantų” yra j 
tremtiniai, kad jie turi moralinę 
teisę vadintis tremtiniais. Man 
labai malonu girdėti lietuvį sa
ve vadinant tremtiniu, nes tai Į 
rodo jo nusistatymą čia gyventi 
laikinai. Be galo būtų gražu, 
jei toks tremtinys ir savo čia . 
gimusius vaikus išmokytų save 
laikyti tremtiniais.

Man labai gražu, kad buvę1 
Lietuvos miškininkai ir čia save ' 
vadina Lietuvos miškininkais, 
kad Lietuvos teisininkai ar mo- ■ 
kytojai ir čia save vadina Lie
tuvos teisininkais ar mokyto- Į 
jais, nors daugelis *jų jau dirba 
nebe savo profesijos darbą.

Gražu taip pat, kad čia veikia 
ir Lietuvos partijos ar sąjun
gos, sąjūdžiai ar draugijos ir 
visos Lietuvoj sukurtos institu
cijos, organizacijos, visi ten su
siformavę papročiai ir tradici
jos, visi iš ten išsinešti senti
mentai ir prisiminimai.

Dėl tos pat priežasties lai
kau labai gražiu dalyku, kad ir 
Lietuvoj susikūrusios rezisten
cinės organizacijos tebeegzistuo 
ja ir čia, kad jos gaivina tokią 
pat rezistencijos dvasią, kuria 
rezistentai gyveno Lietuvoje, 
kad jie skelbia, propaguoja re
zistenciją ne tik Lietuvos, bet; 
ir lietuvių bei lietuvybės prie-' 
šams. j

J. Varnas norėtų rezistentu va 
dinti tik Lietuvoje veikiantį re
zistentą, kuris savo veikla sta
to pavo jun gyvybę. Man gi ky
la klausimas, kokia logika ar 
gramatika verčia mus “rezisten 
to” reikšmę šitaip susiaurinti? 
Manau, kad turime teisę vadin
ti rezistentais ne tik tuos, ku
rie Lietuvoje veikė ar veikia 
prieš okupanto užmačias, nebū
tinai rizikuodami gyvybe, bet ir 
tuos, kurie čia aktyviai veikia, 
skirdami savo jėgas, laiką ir po 
ilsio valandas kovai su nema
žesniu priešu, negu krašto oku
pantas. Nemanau, kad Lietu
vos jaunimui gresia didesnis su- 
rusėjimo pavojus, negu čia su- 
amerikonėjimo. Jeigu ta;p, tai 
kodėl kova su vienu priešu tu
ri būti vadinama rezistencija, o 
kova su nemažesniu kitu priešu 
jau nebe rezistencija?

Žinoma, kovoja ne vieni re
zistentai. Bet jeigu kitos orga
nizacijos pasirenka kitokius sa
vo organizacijoms vardus, tai 
yra jų reikalas. O jeigu Lie
tuvoje susikūrusios rezistenci
nės organizacijos pasiliko ir čia 
senus pavadinimus, tai kas čia 
blogo? Ar tai jau būtinai turi 
būti demagogija? Pavadinimas 
parodo, kas kam daugiau rūpi, 
kuo kas daugiau domisi. Štai 1 
paskutiniame “Tėvynės Sargo” 
numery yra keli straipsniai a- 
pie politines partijas bei jų vei
kimą, o paskutiniame “ Į Lais-J 
vę” numery keli straipsniai a- 
pie rezistentų veiklą okupacijos 
metais. Tai vaizdžiai parodo skir 
tingą domėjimosi sritį, o su do
mėjimosi bei darbo sritimi giau 
džiai siejasi ir organizacijos pa
vadinimas. Darbo gi visose sri
tyse yra pakankai. Reikia tik 
dirbti. Ir jeigu mums atro
do, kad kas permažai dirba, pa
ra ginkim jį daugiau dirbti. Jei- 
kas “atšalo” rezistencijoj, pa- 
raginkim jį būti karštesnių re
zistentu. Bet raginimas išs ža
dėti rezistento vardo, išsižadėti 
tremtinio ir kitų iš Lietuvos at
sineštų vardų reiškia raginimą 
greičiau prisiimti vardą, kuris 
angliškai vadinasi “American of 
Lithuanian extraction”. Argi to 
JAV siekia? Jeigu ne, tai ir ne
raginkime išsižadėti iš Lietuvos 
atsineštų vardų. Verčiau pasi
raginkime, kad tiems vardams 
pilniau atitiktų ir dvasia, jei'kur 
to trūksta, nes išsižadėjimas 
vardų yra pirmas žingsnis į iš
sižadėjimą dvasios. Pagaliau ir 
svaidymasis demogogijos prie
kaištais vien dėl to, kad kas to
kiu vardu vadinasi, išduoda ka
žin ar jau labai taurius prie- 
kaištininko jausmus.

prabangus, turtingas ir moder- Tad, truputį kantrybės ir už 5-6SANTA FE TRAUKINIO KATASTROFA

Netoli Spinger, N. M., keleivinis traukinys susidūrė su pašto traukiniu ir katastrofoj žuvo 20 asmenų ir 
35 asmenys buvo sužeisti. (INS)

1957 M. MODELIO AUTOMOBILIŲ 
BELAUKIANT

ATRODYS IŠTAIGINGIAU, BET IR KAINOS BUS DIDES
NES. NAUJI PATOBULINIMAI, GRAKŠČIOS LINIJOS, ŽE
MESNI IR KELYJE PASTOVESNI. DAR GALINGESNI VA
RIKLIAI. SUNAUDOS DAUGIAU SKYSTOJO KURO. NAU

JOS PADANGOS.

Al. Gimantas

Kiekvienais metais vasaros niekas negalėtų pasakyti naujo- 
pabaigoje, kai didžioji auto pra- sios kainos, 
monė yra itin užsiėmusi sekan-j pirmųjų modelių pristatymas 
čių metų automobilių gamyba ir j prasjdėg pirmoje spalio mėn. pu
tam tikrais pakeitimais dirbtuvė jr tęSįg jkį lapkričio vidu- 
se, pravartu bent paviršutinis-1 r;n Daugumas modelių bus pa
kai apžvelgti ką automobilis- Įteigti pagrindinai, nors bus ben- 
tams žada sekančių metų mode-| drovįu, kurios tepakeis tik auto- 
lio automašinos. Nežiūrint jog mobilių priekį ir papuošimus, 
planavimo, modeliavimo ir brai- Bet kaip teigiama, inžinieriai 
žybos skyriuose dirba nemažai dabar yra tiek įšgudrėję ir iš- 
ir lietuvių inžinierių bei braižy- , mokę jOg net įr nedideli pakei- 
tojų, jie yra surišti tarnybine'
paslaptimi ir todėl nedaug te

mos bene 70% visų 1957 m. au
tomobilių. Tik didžiosios ir sun
kiosios mašinos liks prie 15 co
lių padangų. Labai daug naujų 
patobulinimų ir patogumų bus 
ašyse, perdavėjuose, spyruoklia- 
vime, lingėse. Kaikurie pakeiti
mai yra tiesiog visuotini ir pir
mą kartą išvis pritaikomi auto 
pramonėje. Principe, motorai 
dar neturės didesnių pakeitimų 
išskyrus jų galingumą, kuris, ti
kima, dar už kelių metų pasieks 
360-400 a. j. ir tuo pačiu metu 
beveik visų galimybių ribą. Dar 
nieko nekalbama apie variklius, 
kurie turėtų veikti tiesioginio 
skystojo kuro įšvirkštimo prin
cipu. Tas dalykas dar nėra tiek 
ištobulintas, kad artimu laiku 
galėtų būti panaudotas automo
biliuose. Bet motorai su ketu
riais karbiurateriais jau nebus 
didelė naujiena 1957 m. automo- 

timai bus taip sukomponuoti, biliuose' mašinos tu-
jog net ir 1956 m. automobilius rės ne.dvl- be^ ketun.as dldzia’

nus. Jie deda visas pastangas 
sumušti GM “masterpiece”-Ca- 
dillac, kuris jau ištisą eilę metų 
naudoja tą patį stilių-išvaizdą, 
kiekvienais metais tepridedamas 
mažus ar net nežymius pakeiti
mus. Chryslerio-Plymouth, Dod-; 
ge, De Soto, Chrysler ir Impe-^ 
rial — visi bvs pagrindinai per-Į 
konstruoti vis prisilaikant ben
drovės šūkio — “forvvard look”.

Americ. Motors b-vė šiuo me
tu gaminanti Nash, Hudson ir 
Rambler mašinas, pasiruošusi 
tik daliniam keitimui, kuris dau 
giausiai koncentruosis automo
bilio priekyje ir šiaip smulkme
nose. Bet ir jie žada bent kiek 
žemesnes linijas, daugiau papuo
šimo, blizgesio. Didžiausią dėme
sį žada skirti Rambler mode
liams, kurie buvo keisti 1956 m. 
Bendrovė kaip tik tikisi didžiau

sių pajamų iš tų mažesnių ir pi
gesnių Rambler mašinų. Stude- 
baker keis savąjį priekį, papuo
šimus, bent kiek šonines linijas, 
bet nič nieko nesigirdi apie Pa- 
ckard gamybą, kurią savininkai 
neseniai visiškai sustabdė De
troite ir paskelbė parduodą vi
sas fabriko patalpas.

Tokia maždaug būtų, kad ir 
nepilna, naujųjų 1957 m. auto
mobilių gamybos apžvalga. Prie 
geriausių norų kolkas nėra įma
noma gauti daugiau žinučių ir 
detalių; jų pagaliau, nežino net 
ir pardavėjai. Gi tas nedaugelis 
tarnautojų, kurie galėtų ką nors 
daugiau papasakoti, aišku, tyli

savaičių, patys galėsime gėrėtis 
parduotuvėse naujaisiais, sekan
čių metų autovežimiais.

Aš ne iš tokių

Sapnavo įstaigą
Viršininkas užtiko prie stalo 

miegantį tarnautoją.

— Ar prisipažįsti, kad įstai
goje miegojai? ,

— Kiek_tamstai metų, gerbia- — Taip, pont. Bet aš vistiek 
sapnavau apie įstaigą.

Storas nepateks dangun
— Žinai, seneli, tu tikrai ne

pateksi dangun.
— O kodėl ne, mažyti?
— Kad, seneli, danguje nėra 

storų angelų!

ma ponia?
— Trisdešimt, pone advokate.

— Negali būti! Dabar aš pri
siminiau, kad prieš keletą metų 
tamsta sakei turinti 30.

— Na, matote, aš ne iš tų mo
terų, kurios šiandien sako vieną, 
rytoj kitą...

f^

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
Mokyklose mokslas jau prasideda, todėl nedels

dami apsirūpinkime iš anksto vadovėliais: t
KREGŽDUTE I d. (elementorius) I laida ........................... $150
KREGŽDUTE I d. (elementorius) II laida ....................... $2.00
KREGŽDUTE II d. H-oji laida .......... .................................. $2.75
KREGŽDUTE RAŠO I d. elementoriaus rašymo pratimai... . $0.50

Visi šie vadovėliai parašyti žinomo autor. ped. A. RINKUNO. 
Čia galima gauti ir mokykloms dienynų, mokiniams trimes

trinių ir baigusiems — pažymėjimų.
Mokykloms užsisakius betarpiškai iš leidėjo, didelė nuolaida.

Taip pat ir platintojams.

Spaudos Bendrovė ŽIBURIAI
941 Dundas Street W., Toronto, Ontario, Canada

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA,

.Midwest Maisto - Likerio 
Krautuvėje

2515 W. 69th St.fTel. PR 8-9259
Vestuviy nuotraukos ir 

augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, f»v, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Specialios kainos rugsėjo 7, 8 ir 9 dienom
ALKOHOLIS 190 proof 5th $4.89
MARTEL, prancūziškas konjakas 5th $4.95
BISQUIT. 5th $4.85
KIJAFA VYNAS 5th $1.69
VODKA, 80 proof 5th $2-98
PORTUGALIŠKAS iniport. vynas 5th 95c
VYNAS galiona's $2-95
DRY GIN, 90 proof 5th $2-98

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gaunami lietuviški sūrini, importuoti grybai, uogienė, llituviš- 

ka įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai taip ir importuo
ti iš užsienių.

Piknikams ir įvairiems parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

sias priekines šviesas. Viena švie 
sų pora bus naudojama plentuo-

galima iš. jų išgauti žinių apie 
naujuosius modelius, tad tenka
naudotis ir visais kitais keliais,! \ * j se vairuojant, o kita miestų pa-
kuriais bent kiek galima- patirti; Tikras dalykas, kad naujosios sivažinėjime 
kolkas dar paslaptyje laikomas mašinos bus žymiai žemesnės,
detales maždaug nuo 4 iki 5 colių. Vi

duje grindys taipogi bus žemes-1 ®kyrus Lincoln limuzinus, keis 
Yra tikra, kad su 1957 m. mo-! nės. Tas pasiekta pirmą kartą Į savo automobilių išvaizdą pagrin

dėlių pasirodymu, auto gamin-, įvedant naujas padangas. Šios|dinaL Ta,P pat PaSnndmai bus 
tojai nori SHŽavėti publiką ne- [ 14 colių padangos bus naudoja- Pakeisti triN General Motors 
mažiau, kaip to buvo pasiekta __

iškart padarys “senais” ir atsi
likusios išvaizdas.

išleidus 1955 m. modelius. Be to, 
1955 m. auto pramonėje buvo 
bene patys našiausi ir produk- 
tingiausi ir prekyba buvo pra
šokusi visas viltis. Kadangi 9156 
m. automobilių paklausa buvo 
kritusi, gamintojai buvo privers
ti mesti rinknn ką nors naujo, 
kas būtinai patrauktų vartoto
jo akį ir įtiktų jo skoniui, o tuo 
pačiu ir surastų pirkėją. Su to
kiomis viltimis ir išleidžiami 
1957 m. automobiliai, kurie būk

Itai turėsią padaryti vėl mažą kos reikmenys, 
“revoliuciją” auto rinkoje.

— ČIA GAUNAMA: —
• Admiral

• Duniont
• General Electric

• Grucnding - Majestic 
• Koerting

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• Sunbcam

• Zenith ir kt.
Šių geriausių firmų

— IŠDIRBINIAI-
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Hl-Ki fonografai • rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvo-

N uolaidos Garantijos

Auto bendrovės visiems pakei
timams ir patobulinimams šiais 
metais išleido maždaug vieną 
bilioną dolerių, bet jie turi viltį, 
kad tos išlaidos ne t A pateisins Csales - Service) 
dėtas viltis, bet ir jas viršis. Vie! 
na yra tikra, naujieji modeliai 
vėl pabrangs, tik šiandien dar

lūlTCLCVISIOn

Sav. Ini. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5ABA 
ėissrciiss-ėaJBsroj&rhajean

Chrysler ir Ford bendrovės, iš

bendrovių mašinos. Likusios dvi 
pagrindinius pakeitimus atliks 
1958 m. Gi Lincoln, kuro 1956 
m. sumušė savo bet kada turė
tus pardavimo rekordus, 1957 
m. pateiks tik dalinai pakeistą

P &J. JOKUBKA
FV, DEIMANTAI m LAIKKODUA, 

Pardavlmaa Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nea jis yra plačiausiai skaitoma*
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

modeli, nes, tiesą sakant, šieme-| kaina yra prieinama visiem*, 
tinis jų modelis išties yra labai

PIGIAI IR SAUGI U

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOI.I UI

K. EIDUKONIS
iunu naują uiaeų sunkvežimi 

It apdraudaa
MII W. »l«t St. Chicago, IU. 

Tel. PRsscott 9-2781

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

lt WOES stotis* — Banga )••• 
NUO PIKMaD. IKI PENKTAD 

•ifl Iki 9:10 vai ryte 
SEfiTAD X:»0 Iki 9:10 ryte 

• PIRMADIENNIO vak. nuo 7—S r 
4KKAD. H:3O—S:M r. r. IS stoti** 

WOPA — 1490 kil.
Ihlca«o II. .11. BEmloek 4-»«l> 

7111 So. ROCKWELL ST.

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO 

FORMULE
Sis praneftirnas atneš džiaugsmo 

tūkstančiams kentėtojų, kurie mana 
kad jie daugiau negalės šypsotis. Ga
lutiniai žmonių išbandymai, kurie 
kentėjo kankinančius nervų skaus
mus, arba sausgyslių nervų uždegi- 
mų (Neuralgia arba NcUritis), įro
do, kad šie skaustpai gali būti gre|. į 
tai palengvinami Ir be jokių injekci-

1 jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvoto 
kankinami raumenų ar nervų, ligij. 
kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kiekvienas skaudančių rankų ar ko
jų Judėsys rodėsi nepakenčiamas; 
jei rankos, pečiai, kojos taip baisiai 
skaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega
lėjote dtrlitt, arba net nei miegoti, 
tai Jūs tikrai džiaugsitės Ata žinių. 
Viena ar dvi dozos šio nuostabaus 
vaisto formulės. veikima-t viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad jums bus sunkų 
tikėti..

Vardas los formulės yra ANTRO 
Jūs jų galite gauti iškirpdatni ir pa
siųsdami šį skelbimų į KINGHI.Y 
Co., Box 415, Dept. 4S, l’eeksklll, 
N. Y. Pinigų nesiųskite — tik paš
tininkui sumokėsite $3.45 pristatant 

i vaistus. Pasitikrinkite, kad Jūsų var- 
| (las ir adresas būtų aiškiai užrašyti
' spuusdintom raidėm ant užpakalio 
i voko: būsite tikri, kad jūsų užsaky- 
I mn« ANTItO Jun paseks be suvėla- 
1 vlmo.

JONO IR ANfiELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Miehigan

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

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chieagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Me t rikiai.' Jų adresas:

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

' I

J

KRAITI VE ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
/ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis {$1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo* Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnig kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
‘Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra 'skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Tiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmii'iii*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigu«. sąžiningas darbaa. Visi apdraudimai. Iš artinų Ir 

tolimi) distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ.. CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontler 6-1882
IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIilIlIlIlIlI



Penktadienis, rugsėjo 7, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

PHILADELPHIA, PA.
Baltimorės, New Yorko ir 

PhifaJelphljoK ateitininkų
z susitikimas

Senokai planuotas ateitininkų 
susitikimas įvyksta rugsėjo 9 
d. Ravenhill Academy gražioje 
ir erdvioje vietovėje, esančioje 
šiaurvakarinėje Philadelphijos 
dalyje — Germantown, Pa. Su
sitikime dalyvaus moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai ateiti
ninkai ir jų šeimos. Susitiki
mas bus pradėtas pamaldomis 
11:30 vai. čia pat koplyčioje.

tika yra daug prisidėjusi, kad 
mokyklos lituanistinis kursas į- 
gavo augštesnį lygi. Per ketu
ris mokslo metus mokytoja M. 
Raugienė buvo vienas pagrindi
nių mokyklos vedėjo ramsčių. 
Jos darbas buvo jaučiamas ne 
tik pamokų metu, bet ji savo 
sugebėjimais yra daug prisidė
jusi veik prie visų mokyklos 
viešesnio pobūdžio parengimų.

Kviečiamas tėvų pasitarimas
Rugsėjo 8 d. 10 vai. Šv. Ka

zimiero parapijos mokyklos pa-
[pamaldas laikys įajp09e kviečiamas visų lietuvių 

Ateitjnmkų Federacijos dvasios’ 
vadas tėvas Viktoras Gidžiū
nas, OFM. Po pamaldų bus pie
tūs, kalbos, sportas, žaidimai, 
palaiminimas. Susitikimas bus 
užbaigtas programa ir atsisvei
kinimu prie laužo. Į susitikimą 
maloniai kviečiami ateitininkai 
ir šitio metu organiškai nejsi- 
jungę į organizacijos padalinius, 
gyveną pasklidę New Jersey, 
Pennsylvania ir Delaware. Ra-

tėvų susirinkimas aptarti šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los reikalus. Atkreipiamas visų 
tėvų dėmesys į pareigą spręsti 
bendromis jėgomis lietuviško 
prieauglio problemą.

Atvyks inž. dr. A. Darnusis

WARREN INDIJOJ

Teismo sekretorius Warren Delbi, Indijoj, universitete gauna teisių 
garbės daktaro laipsnį. Užpakaly sėdi universiteto rektorius ir Indijos 
teisingumo ministeris. (INS)

SO. BOSTONO ŽINIOS
Patirta, kad ALRKF pirminin

|kas prof. dr. inž. A. Damušis
organizaciniais reikalais atvyks
į Philadelphiją rugsėjo 16 d. 

venhil Academy yra 3480I W. vietos Pederacijos skyrl va.

dovybės susitarusios šaukia tą 
dieną bendrą susirinkimą, ku-

Schcol House La. ir iš New 
Jersey ir Pennsylvanijos Turn- 
pike patogiausiai pasiekiama 
naujai pastatytu Schulkill Ex- 
pressvvay. Vykstantiems iš New 
Yorko šis kelias yra kiek ilges
nis, bet susitikimo vietovė juo 
pasiekiama važiuojant dideliu 
greičiu, nekliudant šviesoms ir 
todėl trumpiausiu laiku. Schul
kill Expressway reikia važiuo-

riame kalbės atvykęs Federaci 
jos pirmininkas. Visų katalikiš 
kų organizacijų pareiga yra pa
sistengti, kad tą dieną Federaci
jos susirinkimas būtų gausus.

Suprato "reikalo svarbą

Bendruomenės Balso radijo
ti iki City Line Avė., kurią per-Į pusvalandžiui paaukojo Bura 
važiavu? tiltu augštai iš Ex-I $10 ir Mikoninenė — $5. 

pressvvay išsukti dešinėn ir lai
kantis vis dešinės pervažiuoti 
ti)tą per Schulkill upę; toliau lai 
kytis kairės įvažiavimu į East 
River Drive, kurį pasiekus tuo
jau persimesti į dešinę įvažia
vimui į School House La., ku
ris yra pirmasis išvažiavimas 
iš E. River Drive į dešinę. Nuo 
tilto per upę iki šios vietos yra 
tik apie pusė mylios. Išsukus 
į School House La., perkertant 
Ridge Avė., važiuoti tiesiai į 
kalną, pasisukus perkirsti gele
žinkelį, pravažiuoti pirmą sker-l ladelphijos organizacijos suda-l 
sinę gatvę dešinėje ir už jos,! rė Lietuvių dienai rengti komi- 
per antrus vartus dešinėje, įva-| tetą. Teko pastebėti, kad ne 
žinoti į Ravenhill Academy. Va-'vienas, gavęs platinamą Lietu-

Atidedaraa Lietuvių diena

Babulos parke nebegalint vyk 
dyti jokių pramogų ių numaty
toji rugsėjo mėn. Philadelphi
jos Lietuvių diena atidedama, 
kaip patirta, vėlesniam laikui. 
Bendruomenės Balsas, apie tai 
pranešdamas lietuvių visuome
nei, žada tuo reikalu papildomus 
pranešimus.

Lietuvių dienos reikalu LB 
Philadelphijos apylinkė ir Phi-

žiuojantieji iš Baltimorės, augš
čiau minėtą City Line Avė. ir til 
tą per Sfchulkill upę pasiekia ke
liu Nr. 1. Važiuojantieji per 
Philadelphiją turi pasiekti East 
River Drive ir pasukus į dešinę 
juo važiuoti iki kryžkelės ir til
to į kitą upės pusę. Nepasukus

vių dienos reikalu atsišaukimą, 
su nustebimu jį skaitė, kad vie
tos viena stambiausių organiza
cijų (ateitininkų, veikiančių net 
trimis padaliniais), kurios at
stovas dalyvavo pasitarime, nė
ra atsišaukimą pasirašiusių tar
pe. Kitas į akis krintąs daly-

važiuoti tiesiai ir pirmasis iš-Į kas, kad ilgoko komiteto sąra- 
važiavimas bus School House šo tarpe yra viena politinė par- 
La. Paklydus skambinti tele-Į tija, tai vietos Tautinės Sąjun

gos skyrius. Politinėms parti
joms neturėtų būti vietos to-

fonu TE 9-7814. K. C-tas
Pasitraukė mokyklos vedėjas
Philadelphijos litu anistinės kiuose reikaluose, todėl ryšium
ii, j,- • ™ a y. , I su Lietuvių dienos atidėjimu išokyklos vedėjas Petras Bai- V , 7 . .. , ,.. J , ... . .. ,'cia padarytų pastebėjimų tenka

cius, vadovavęs šiai mokyklai, , .. ,. , .* t , .. . ,. J ! padaryti tinkamas išvadas beinuo suorganizavimo dienos, nuo . / . . .» , .
,, , x ... .’ i pastabas ir naujuose atsisauki-sių mokslo metų pradžios is sa- . , . .r 1 mų tekstuos sąmoningoms ar ne

m

vo pareigų ir iš mokytojo darbo

MOKSLO METAI 
PRADEDAMI RUGSĖJO 13 D. Į

Visose Bostono mokyklose 
mokslo metai pradedami š. m. 
rugsėjo 13 d., ketvirtadienį. Tą 
dieną pradės darbą ir mūsų pa
rapijos mokykla.

šeštadieninė mokykla darbą 
pradės rugsėjo 15 d. Dėl pa
didėjusio darbo kitose srityse, 
lituanistikos mokykloje šiais 
šiais mokslo metais nebesutiko 
dirbti buvęs tos mokyklos ve
dėjas VI. Kulbokas^ išdirbęs mč- 
kykloje ištisus septynerius me
tus. Taip pat nebesutiko dirbti 
mokt. Ad. Čibien'ė ir mokt. P. 
Kaminskas. Naujai pakviesta 
sutiko būti tos mokyklos moky
toja jau šitame krašte iš
ėjusi mokslus Zita Zarankaitė, 
gyv. Norwood, Mass., ir plačiau 
pažįstama iš jos sėkmingų pa
sirodymų scenoje su Bostone 
dramos sambūriu. Muzikos mo
kytoju sutiko būti žinomasis 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas. MoĮ 
kytojų dar trūksta, bet vedėjas 
Just. Vaičaitis tikisi surasti.

Bendromis mokytojų ir tėvų 
komiteto pastangomis jieškoma 
būdų įtraukti į mokyklos dar
bą tos mokyklos dar nelankan
čius mokinius. Per “Laisvės 
Varpo” radijo valandą rugsėjo 
2 d. tuo reikalu kalbėjo K. Moc
kus. Bus kalbama ir per kitas 
valandas. Vietos mokytojų drau 
gija svarsto galimybes suorga
nizuoti pedagoginius kursus šia
me krašte išaugusiam akademi
niam prieaugliui.

(
IŠKILMES PRIE UETUVIU 

BAKŪŽES
Sekmadienį, rugsėjo 9 d., 2 

vai. p. p. prie lietuvių bakūžės 
bus iškilmės Brocktono parodos 
aikštėje. Kalbės Lietuvos gar

bės konsulaš adv. Ant. Šalna, 
adv. Tamulevičius. Šoks O. I- 
vaškienės tautinių šokių grupė. 
Veiks lietuviškas bufetas ir dir
binių paroda. Visi kviečiami!

VASAROS PABAIGOS 
PARENGIMAI

J. Gaidelio vyrų choras ren
gia savo metinę gegužinę šešta
dienį, rugsėjo 8 d., o “Laisvės 
Varpo” antroji gegužinė bus 
sekmadienį, rugsėjo 16 d. Abi 
gegužinės bus Romuvos parke, 
Brockton, Mass. Dalyvaukime 
ir paremkime svarbias lietuviš-1 
kas kultūrinęs jėgas!

ATSIGAVO DIENRAŠTIS 
“BOSTON FOST”

Patekęs į finansinius sunku
mus, kurį laiką nebeišeidavo se
nas ir popularus dienraštis “Bos i 
ton Post”. Senasis leidėjas Foxj 
stengėsi būti nepriklausomas ir 
dažnai pakritikuodavo abiejų 
partijų politikus. Ypač dažnai 
užpuldavo valstybės sekretorių 
Dulles, laikydamas jį netinka
mu. Dabar teismo sprendimu, 
tą laikraštį leis trys žinomi Bos 
tono advokatai, kurie nutarė tą 
laikraštį oficialiai paversti de-

1 mokratų partijoj nuomonės reiš 
kėju. Ligšiol nė vienas dienraš
tis Bostone nebuvo laikomas 
demokratų organu. “Globė” ir 
Hearst Co. leidžiamas "Daily 
Record & American” stengiasi 
būti neutralūs partijų atžvilgiu, 
o “Boston Herald and Travel- 
ler” iv tarptautinio masto “Chris 
Lan Science Monitor” daugiau 
linkę remti respublikonus.

TRUMPAI 
— Skautų stovykla įvyko

VVoodstock, Conn, netoli Put- 
nam ir praėjo sėkmingai. Joje 
iš Bostono dalyvavo keliasde
šimt skautų ir skaučių. Daug 
stovyklai dirbo Vyt. Strolia.

— Adv. J. Grigaliaus namuo
se, 52 G. St. So. Boston, buvo 
kilęs gaisras, kuris padarė ne
mažai nuostolių.

— Dr. J. Petronis buvo išvy
kęs į Cleveland, Ohio, dalyvauti 
krikščionių demokratų konferen 
cijoje.

Worcester, Mass.
Karinėn tarnybon

Kai jaunuolis pašaukiamas 
arba savanoriškai įstoja kari
nėn tarnybon, tai rodos nieko 
įdomaus, bet kai jaunuolė, dar
gi tremtinė, pasirenka tokį ne
lengvą kelią, tai jau retenybė.

Tokį kelią pasirinko Nijolė 
Grinkevičiūtė, Adelės ir Albino 
Repšių dukra. Išlaikius egza
minus, buvo priimta į JAV ma
rinų moterų aviacijos skyrių ir 
šiomis dienomis išvyko į San An 
tonio, Texas, pradiniam apmo
kymui.

Atsisveikinti ir pagerbti tą 
pirmąją tremtinę lietuvaitę, pa
siryžusią iį tokį žygi, Ona Si
dabrienė suruošė jaukų išleistu
vių pokylį savo rezidencijoje 
Maloniai šeimininkei talkinin
kavo jos dukrelė Bronė Maini- 
lienė, D’Andrea ir Stankevičie
nė. Po gardžių užkandžių palin
kėta jaunajai Nijolei geriausios 
sėkmės ir įteikta piniginė dova
na.

Sugrįžo
Atostogų sezonas baigiasi, ir 

mūsų vasarotojai grįžta namo. 
Porą mėnesių praleidę pajūryje, 
grįžo mokyklos vedėjas Kostan- 
tas Pauliukonis su žmona Ma
tilda (buvusia “Moterų Dirvos" 
redaktore) ir vaikais Juozuku

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

sąmoningoms klaidoms neturė
pasitraukė. Ši žinia daugelio 
buvo sutikta su liūdesiu, nes peri 
septynerius metus mokytojas P.
Balčius visa savo energija, ide
alizmo ir lietuvybės išlaikymo 
intereso vedamas, rūpinosi ir 
dirbo, kad tik didesnis skaičius 
mažųjų lietuviukų ateitų į litu
anistines pamokas, ir ko dides
nę naudą jie iš to turėtų. Ve
dėjui teko ne tik mokyklos vi
duje rūpintis mokomaisiais da
lykais bei mokyklos vidujine LEOVLO Olntment Jo. gydym, 
tvarka, bet ir sielotis kitais mo- J zpatybg* palengvins jūsų skaudSji 
kyklos reikalais, turėjusiais pri- veruiS,* M^uiSi ""nuT'*kau 

klausyti tėvams ar tėvų komi
tetams. Savo idealizmo veda
mas, jis nekartą yra ėjęs iš na
mų į namus, ragindamas tėvus 
siųsti savo vaikus mokytis 1’- 
tuanistinių dalykų. Ne kartą 
jam vienam teko spręsti atski
rus mokyklos reikalus ir su se
selėmis, ir su parapijos klebonu.
Jo pasišventimas lietuviškam 
darbui bei mokyklai buvo pa
stebimas ir mokykloj, ir už mo- agoj ir apyiink»**— 
kykols ribų. «iiwauke*. vriec.oa

Kita žinia, paliečianti lituanis rf,Ind lrD!tr0,t' 
lmes šeštadienines mokyklos „ kt*ių*wt* Mo- 
reikalus, yra keturis metus šio- n*y erder ) 
je mokykloje išdirbusios moky
tojos Marijos Raugienės pasi- LEOULO, Department D. 
traukimas. Ji savo profesiniu Mlg w chicago M. I1L
pasiruošimu ir pedagogine prak-

tų būti vietos.

NUO U2SISEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo BENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai *«<lltl lr naktimi* 
miegoti, nee Jų užaincntjuslo* žalzdo* 
įlėkti Ir akauda. Kad pabalinti te 
nležSJIme lr skaudtjlina senų atvl- 
■ų lr skaudžių žaizdų, uždSklU

Ižlų nudegi..tų. Jt talpg* pataline 
įtržgjtuig Ilgo* vadinamos P9ORIA- 
418. Taipgi patai Ina pert* J Ima Ilgo* 
radi namon a TH LĖTU'S FOOT, eu 
Aabdo džiovinimą odos lr perply&ima 
arpptržčlų Tra tinkama vartoti nu' 
(Mostančios, suaktlusloe odos dedlr 
rlnlų, odo* ISbSrtmų Ir t. t, talpg 
,lnkama vartoti vaikučiams, kada pe 
ilrodo skaudu* Itbžrlman nuo vyety 
Jų. JI yra gera gyduolž nuo ll 
virtinių odo* Ilgų. Le
rulo Olntment yra 
parduodarųa po 1 i 

31.25, lr 11.50.
Pirkite valetleleeCkl

■lltllllltllllllllIHII IHIItf llllllllltllllllllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo. 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomn 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kais* 
kietais viršeliais $2.
lUIlIlIlIlIlliUIIUIIIIIUUIIIIMIIIIIIIIIliUlli

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lt 
tofttad. I tai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. • ryto Iki 13 vai.. 
Ketvlrtad. » tai. Iki * vaL vak.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St*■■HMM

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumtt 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidi), lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie- i 
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais l 
— !(>■—5 vai. ____

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

Įdomiausias romanas!
«

*

J.GLIALfoA

ORĄ PRO 
KORIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

ir Maryte. Kartu grįžo ir Ma- 
tildos tėvai Juozas ir Veronika 
Liutkai.

Gautomis žiniomis, iš Euro-į 
pos nerūkus grįš Genovaitė Ka- 
neb (Moterų Sąjungos II vice-j 
pirm.) su šeima. Ponai Kanebj 
aplankė daug įdomių vietų ir, 
džiaugiasi pairtais įspūdžiais, j 

Plačiau apie kelionę išgirsime 
Moterų Sąjungos 5 kuopos su
sirinkime. ' i

Išvyko
Jaunieji Basiuliai, Gediminas 

' ir Nijolė (Kripaitė), išsikėlė į 
' Los Angeles, Calif., kur mano'
pastoviai įsikurti.

Lahci jo
i Lietuvių Jaunuolių Būgnų 
i Korpusas, lenktyniavęs su 44 
i kitais korpusais, laimėjo Mas- 
1 sachusetts valstybės čempiona
tą trečiajam jauniklių skyriu
je. Atskiras dovanas laimėjo 
Bernice Kvedaras, Joana Tarnu 
levičiūtė ir Barbora Mattson.

Dailės paroda
Neseniai, pirmą kartą mūsų 

mieste, buvo dailės paroda po 
atviru dangumi Institute Park. 
Pasitaikė graži diena, tad ir 
žiūrovų atsilankė nemažai, tik 
lietuvių buvo vos keli. Tarp iš
statytų 200 įvairių paveikslų 
užtikau keturis paveikslus, pieš 
tus Angelės Tamulionienės ir 
Vytauto Matijošaičio - Mattus.

Arts and Crafts League, kuri

suruošė šią parodą, patenkinta 
pirmu tokiu pasirodymu, žada 
ir kitą vasarą ruošti parodą toj 
pačioj vietoj. Institute Park y- 
ra Sailsbury gatvėje prieš dailės 
muzėjų.

(lėlės

Gėlių parodos, vykstančios 
kas savaitę ketvirtadieniais nuo 
3:30 iki 8 vai. vak., vasaros me
tu sutraukė nemažai lankytojų, 
tik lietuvių labai retai tematyti 
(o sakoma, kad lietuviai mėgs
ta gėles!), nors dažnai parodo
se matyti lietuvio Vinco Akelai
čio išstatytos puikios rožes, už 
kurias jis nesykį laimi pirmą 
dovaną. Įėjimas neapmokamas. 
Neapmokamas ‘ įėjimas yra ir 
į VVorcester Art Museum, 55 
Salisbury Str.; VVorcester Histo 
rical Society, 39 Salisbury Str.; 
VVorcester County Horticultural 
Society, 30 Elm Str. (čia vyks
ta gėlių parodos); American An 
tiąurian Society, 185 Salisbury 
Str. ir VVorcester Public Libra- 
ry, 12 Elm. Str. Rūtvilė

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

■unkvežlmls su pilna ap- 
drauda. Pigus tr sąžininga* 
patarna vhna*.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood St., Ohicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

S E L F 
SERVICE

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik H-00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 Se. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinoia
-■..........-j- -j——^.4

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

RUGSĖJO MEN. 6, 7, 8 DIENOM

REMY MARTIN COGNAC Fifth $££.89

DURELL IMPORTED FRENCH BRANDYFifth $3.29 

ILE DE FRANCE, Napoleon Cognac, Fifth jjĮ^ 79 

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $/J..89

IMPORTED RED OR WHITE 
BORDEAUN AVINES

KIJAFA WINE

Fifth 69c

♦

Fifth $1.69
MARQUITA IMPORTED PORT WINE Fifth $ -j £9 

SCHENLEY or HANNAH & HOGG GIN, Fifth $2^69

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry ratu .39

VVURZBURGER, IMPORTED BEER
Case of 24 bottles Case $"7 50

a . r 1 330

r IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDCII TROKAI- NAUJAUW KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

IL&ų METŲ PATYRIMAS-pirus IR SĄŽININGAS PATARNAMIAi

, JUOZAS NAUJOKAITIS
P22 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AlkrooU 3-9209

CAIumet 5-7252

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

v. Adamkevifiiaua apianka
au pinigai* *lu*klte:

“® Psl-, kata* 12.50 
ORAveA..

a HL

Šio* nuuatebiM lr n<*pn.pra.moa *ny 
go* pnruonažui, litai p {vertine re 
•ytojaa Oliauile: “...Weleee — pe- 
nlrklnlaa niekintoja*, bet turi* 
savyje Fra Angellco angelų ver*u 
gan- », Tatjana—nesuprantanti *l« 
loa *4vnkoe. b*t mylinti akalačla 
meile. Paraitau Jullue.. pasiilgę* 
■kalatumo lr nnauvokląa Jo eemte.

d.-ųau* be drg.o*, neeupranta* pa 
voja ue h^or^tAjlmo procoa*”

i
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Los Angeles, Calif. Racine, Wis. PAJIEŠKOJIMAI REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Lietuvos Vyčiy 1957 m. seimas 

Los Angeles mieste ,

Dėl 1957 m. seimo Chicagos 
suvažiavime kovojo New Yroko 
ir Los Angeles miestų vyčiai.
Ir viena, ir kita pusė buvo pa
siruošusi “kovai” ir jų vedė tre
jetą dienų. Visi suvažiavimo de
legatai ir svečiai sutiko, kad 
niekad praeityje dėl seimo taip 
nebuvo kovota, kaip šiemet Chi
cagoje. Ši “campaign” įnešė la
bai daug gyvumo į visą suva
žiavimą, ir visi delegatai bei 
svečiai, kaip vienas vytis išsi
reiškė, turėjo “a great deal of 
fun”. Galų gale Los Angeles 
delegatai laimėjo kovą 14 bal
sų persvara. New York — New 
Jersey apygardos atstovas La- 
ry Janonis sveikino Los Ange
les vyčių atstovą L. Valiuką su 
laimėjimu, spausdamas jam ran 
ką ir kviesdamas visus vyčius:
“Let’s go to Hollywood in 
1957!”

Specialius laiškus Lietuvos 
Vyčių suvažiavimui Chicagoje 
buvo parašę Kalifornijos guber
natorius Goodwin J. Knight ir 
Los Angeles miesto burmistras 
Norris Poulson, ir vienas, ir ki
tas kviesdami suvažiavimo dele
gatus pasisakyti už 1957 metų 
suvažiavimą Los Angeles mies
te.

Tokio įvykio Los Angeles lie
tuviai dar niekad nėra turėję.
Be abejo tai bus Lietuvos Vyčių 
ir kartu visų Kalifornijos lietu
vių ddižiulė šventė. Dauguma 
vyčių jau iš apksto planuoja 
praleisti 1957 metų atostogas 
prie Ramiojo vandenyno ir kar-j 
tu dalyvauti seime. Tiksli su
važiavimo data dar nenustatyta. į 
Suvažiavimas įvyks tą 1957 m.l 
rugpjūčio mėn. savaitgalį, už 
kurį pasisakys daugiausia kuo-, 
pų. Suvažiavimo rengėjai jau 
išsiuntinėjo tuo reikalu visoms 
kuopoms laiškus.

Suvažiavimo rengėjams (Lie
tuvos Vyčių 133 kuopai) viso
keriopą paramą yra pažadėję:
Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels 
kis, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Kučin
gis, JAV Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles apylinkė, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos vietos 
skyrius, Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos vietos 
skyrius.

Los Angeles vyčiams Chica
gos suvažiavime atstovavo L.
Valiukas ir Laura Yucius; abu 
buvo suvažiavimo prezidiumo 
nariai. Jie abu vedė kovą už 
1957 metų suvažiavimą Los An
geles mieste, abu apsiėmė vado
vauti 1957 m. suvažiavimui reng 
ti komitetui. K. R.

Cleveland, Ohio
“Kariui” paremti gegužinė

L. V. S. Ramovės Clevelando 
skyrius š. m. rugsėjo 9 d. 2 vai. 
p. p. O. ir Ed. Karnėnų sodybo
je, 6575 Richmond Rd., rengia 
metinę gegužinę. Visas gautas 
pelnas skiriamas “Kario” žur
nalui paremti.

Kiekivenais metais į ramovė- 
nų rengiamą gegužinę atsilan
kydavo ne tik ramovėnai su sa
vo šeimomis ir svečiais, bet ir 
plačioji Clevelando lietuvių vi
suomenė. Ir šiais metais ramo
vėnai kviečia senimą ir jaunimą 
ko gausiau atsilankyti. Gros or
kestras, ir atsilankę į gegužinę 
galės linksmai pasišokti ir pasi
klausyti muzikos.

Veiks bufetas, nes ponios pa
sižadėjo pagaminti skanių už
kandžių. Bus kavutės ir kito
kių gėirmų troškuliui nuramin
ti. Bus laimėjimai, kuriuos or
ganizuoja “Kario” atstovas Cle
velande.

Jaunimui bus proga dalyvauti 
įvairiuose žaidimuose, ir laimėję 
pirmas vietas gaus dovanas.

Nepairtirškime atsilankyti į 
L. V. S. Ramovės skyriaus ren- Marijos apsireiškimų Fatimoje
giamą "Kariui” paremti gegu
žinę. Bus proga linksmai pra
leisti laiką atviroje gražioje 
gamtoje.

L V. S. Ramovės Clevelando 2334 8. Oakley Avė, Chicago 8, DL 
Skyriaus Valdyba j iikhohchrkhmhmkhm^^

Gegužinė
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Racine skyrius rugsėjo 9 d. (sek 
madienį) 1 vai. p. p. rengia me
tinę gegužinę, į kurią maloniai 
kviečia visus Racine ir kitų ko
lonijų atsilankyti.

Gegužinė bus Pierce Woods 
Park, Cleveland Avė ir Pierce 
Blvd. sankryžoje. Pradžia — 
1 vai. popiet. * Rengėjai

Montreal, Que.
Iš akademikų veiklos

Š. m. liepos 27 d. Toronto u-' 
niversitete chemijos inžinierius 
Kostas Astravas apgynė diplo
minį darbą M. A. Sc. Chem. 
Eng. laipsniui įgyti.

Gimęs ir vidurinę mokyklą bai 
gęs Lietuvoje, studijavo Ham
burgo Pabaltijo universitete ir 
Kanadoje — Londono, Hamilto
no ir Toronto universitetuose. 
1954 m. Toronto universitete ga 
vo B. A. Sc. Chem Eng. laipsnį 
ir po to vienerius metus dirbo 
chloro pramonėje kaip vienos 
įmonės proceso inžinierius. Dirb 
damas pramonėje, didžiąją laiko 
dalį skyrė tolimesnėms studi
joms.

1955 — 56 mokslo metais dir
bo Toronto universiteto chemi
jos inžinerijos departamente 
kaip chemijos fabrikų statybos 
instruktorius ir kartu pats gi
lino studijas bei ruošė diplominį 
.darbą. Per šiuos mokslo metus 
yra paskelbęs du chemijos inži
nerijos darbus. Vienas, išspaus
dintas kartu su mokomojo per
sonalo kolektyvu, buvo skaity
tas Sarai jos konferencijoj; kitą 
(apie naują destiliacijos proce
są ir tos rūšies įmonių statybą) 
pats skaitė Montrealyje visos 
Kanados chemijos inžinierių 
konferencijoje. Šiuo metu ruo
šia .spaudai platų straipsnį apie 
ekstraktyvinę destiliaciją. Šį 
straipsnį yra užsakęs “Chemis- 
try in Canada” žurnalas..

Jis yra šių profesinių sąjungų 
nariu: PLIAS (1954 m. buvo 
Toronto skyriaus valdybos na
riu), The Association of Pro- 
fessional Engineers, The Che
mical Institute of Canada. 1954 
m. ėjo Kanados ateitininkų cent 
ro valdybos pirm. pareigas. 
Ankstyvesnių studijų metu yra 
buvęs aktyvus sportininkas ir 
reprezentavo Hamburgo vokie
čių sporto klubą, Hamiltono o- 
limpinį klubą, University of Wes

tėra Ontario ilgų distancijų bė
gimuose.

Šiuo metu dirba Shell Oil Co. 
Montrealio rafinerijoje kaip che 
mijos inžinierius statybos srity. 
Tenka palinkėti naujajam Mont
realio gyventojui geros sėmės 
ir įsijungti į kultūrinį gyveni
mą. P.. G.

Kas kalba ką tik nori, būna 
priverstas klausytis tai, ko ne
nori. — AraLų priežodis

Nevėdintame kambaryje pasi
daro sunku ir tvanku. Išpažintis 
tai kaip šviežias oras sielai.

— Adolf Dos7

1917 metais aprašymas 
128 pusi. .Kaina $1.00 

Užsakymu* kartu su pinigai* slųaklta

‘‘DRAUGAS’’

Jieškoma Julius Raštikis ir Jadzė 
Raštikytė-Juknelienė. Turiu laišką 
iš Liudo. Atsiliepti arba žinantieji 
apie jų likimą pranešti: Br. Ludo- 
nis, 44 Sawtell Avė., Btockton 
Mass.

Pajieškoiuas Kazimierai Rudis, 
kilęs iš Meškuičių ar Hupeikių kiu. 
Atvažiavęs j Ameriką 1913 m. .Įieš
ko Jotis Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

..Jieškomas Jonas Juknys, atvykęs 
iš Liet. 1913 m., gyvenęs Chicagoje. 
.Įieško sesuo Ona Mačiūnienė iš Si
biro. Jis pats, ai ha žinantieji apio 
jį prašomi atsiliepti: Ona Damijo- 
naititnė, 3022 “T” St., Omaha 7, 
Nebraska.

Jieškau giminių: Adolfiną 6e- 
pu7tienę, Adolfiną šeputaitę ir 
A. Šeputą. Anksčiau gyvenusius 
Queens St., W. Toronto, Ont., Ca
nada.

Ona Mukicnė-Valeikienė jieško 
sūnaus Kazio Valeikos, s. Stasio. 
Atsiliepti šiuo adresu: Ona Mukienė, 
Faislikio kaimas, Vaškų paštas, Lin
kuvos rajonas, Lithuania.

.Tieškoma Juzė Adomaitytė, kilusi 
iš Marijampolės apskr., Igliškėlių 
valse., Pajėsio kaimo. Į Kanadą iš
vykusi apie 1949—1950 met. Pajieš- 
ko Ona Kreivėnienė, 715 Me Ilvain 
St., Chcster, Pa.

Eduardas Baltušis ir Boleslovas 
Mikaila prašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Mrs. Vida Kabaila (Mikalai- 
tė), 33 Wheatsheaf Road, Mel- 
boume, Glenroy, Vic., Australia.

Jieškomas Povilas Montvilas, ank
sčiau gyv. Nevv Britain, Conn. Taip 
pat jieškomas Juozas Murauskas. 
Prašoma atsiliepti šiuo adresu: Ona
Nepraustienė, Drakso g-vė nr. 21, 
Plungė, Lithuania.

Jieškomas Albinas Žemavičius, s. 
Antano, gyvenęs Puodziškių km., 
Žaliosios vais., Vilkaviškio apskr. 
Buvo žinių, kad randasi Australijo
je. Atsiliepti: Elena Jurgelevičienė, 
Gorkio skg. Nr. 33, Kybartai, Lith
uania.

Jieškomas Jonas Rutkauskas, s. 
Jono, gini. 1924 m. Jieško sesuo
Anelė Skorienė, Gorkio skg. Nr. 5, 
Kybartai, Lithuania.

Jieškomi — brolis Povilas Bauras 
ir Antanas Mockevičius, anksčiau 
gyv. Brooklvne. Jieško Antanina 
Baurytė-Vakulskienė, d. Justino, 
gyv. Sibire. Skubus reikalas. Atsi
liepti šiuo adresu — VL Kulbokas, 
51 Thomas Park, So. Boston 27, 
Mass.

Tš Lietuvos jieškomi šie asmęnvs: 
Juozas Babilas, gyvenęs Čilėje, Pie
tų Amerikoje; Olesė Kirvelaitė— 
Kraujelienė, gyvenusi Brooklvne; 
Helč Atkočiūnaitė, gyvenusi Pary
žiuje, Prancūzijoje. Juos pačius, ar 
kurie žino jų likimą, prašo praneš
ti: Stefanijai Kontrimavičienei ar
ba Apolonijai Giedraičiūtei, Kaunas, 
Raudon. Armijos 275, bt. 2, Lith
uania.

Jieškomi broliai — Napalis Ma
ceika ir Juozas Mačeika, sūnūs An
tano. Apie 1920 m. gyv. Chicagoje, 
nr kur kitur. Jieško: J. A. Mačeika, 
Jakutskaja V. S. S. R., Kabiajskij 
rajon, Poetą Sangary, Kalininą 16.

Tjnbai norėčiau susirašinėti su sa
vo artimaisiais, anksčiau gyv. 4435 
S. Talman Avė, Chieago, III. Mano 
mama Stefanija Razntaitė-Gandii- 
mienė, sesuo: Bronė Gandrimaitė, d. 
•Tono, brolis: Jonas Gaudrimas, s. 
Jono. Rašyti šiuo adresu: Aleksand
ra Gandrimaitė-Kiaurakienė, Liau
dies g-vė Nr. 21, Rietavas, Lith
uania.

Jieškomi — sūnus Vytautas Rut
kauskas, s. Anelės, ginu 1930 m. sau
sio mėn. Kybartuose. Karo metu 
gyv. Hanau stovykloje. Brolis Jonai 
Rutkauskas, s. .Tono, gitu. 1924 m. 
Kybartuose, gyv. lindau stovykloje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Anelė Sko- 
rienė-Rutkauakaitė, Laisvės g-vė Nr. 
5, Kybartai, Kybartų raj., Lithuania

Jieškomi Milšteinai m Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad
resu :DltAUGAS — BOx 6416, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Jieškomas Jonas Gilys. Jieško 
Barbara Gilienė, Atsiliepti šiuo ad
resu: Foreign Inąuiry Service, Ame
rican Red Cross, 529 S. Wabash 
Avenue, Chicago 5, Illinois. Telef. 
WAba»h 2-7850, ext. 390.

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėflintuvai, vėdintuvai; radio: vokiiki, kiieniniai, neiio- 

Jaml, antomoblUami; Uleviiijoe; patefonai, varomi baterijomis
1. O. TELEVISION COMPANY

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

BRIGHTON PARKE
Mūrinis kumpinis. 2 po 4 kabmb. 

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

Mūrinis. 2 po 4 kamb. Pečiais Šil
domas. $1 3,500.

Medinis. 3 butai*— 2 po 5 kamb. 
ir 3 kamb. Arti mokyklos. Kainu 
$15,000.

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

GAGE PARKE
Mūrinis bungalow -— 5 kamb. (2 

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

Mūrinis bungalovv — 6 kamb. (2 
mleg.). Alyva apšild. $15,750.

PAJAMŲ NAMAI
Mūrinis — 8 butai po 3 >/į kamb. 

Įmokftl $20,000.
Mūrinis kampinis pastatas su 

$39,660 metinių pajamų. Krautuvės 
ir ofisai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St
________CLiffside 4-2390

Pirmą kartą siūloma parduoti —
Oak Lawn apylinkėje — 50 pėdų 
sklypas, arti naujos katal. mokyk
los. Taip pat pard. moderniškas mū- 

i ro bungalovv, arti Maria High 
School, apylinkėje 64th ir Francisco. 
Pilnas rūsys. Kaina $17,900.

J. R. Kuhnle, VIncennes 6-0024

4 BUTŲ MŪRINIS — 2 butai po 
2 kamb., 3 kamb. apstatytas butas 
pastogėje; ir 4 kamb. savininkui, 
kurį bus galima tuojau užimti. 2 au
tom. garažas. Platus sklypas. Paja
mų $175 į mėn. Visi baldai ir įren
gimai pasilieka su namu. ROckwell 
2-3311.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

Alex Kačiušas ..................$1.00
K. S. Masaitis ................... 2.00
Joseph Bone ................... 2.00
Vyt. Aušrotas ................. 0.39
St. . Gegeckas ................... 1.00
A. Repšys .......................... 1.00
Ignas Malėnas ....... 1.00
Verohika Kamsickienė 1.00 

Ačiū geradariams.
“Draugo” administracija

AUKOS Už KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

i Z. Venclauskaitė .... $1.00
J. Rutkauskas ................. 1.00
Joseph Sniečkus ............ 0.50

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Dining around the Clock
• We Never Close • 

Take Your Family & Guests

To LONKARR
For Dinner Tonite

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere
• GRACIOUS DINING

LO N KAAR
RESTAURANT
6305 So. Halstod St.
ENglewood 4-0510

Your Host, JOS. LONERGAN

Duon* lr (vairias skoningas 
bulkutes kepa

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

T*L OUffsid* 4-6370
Pristatome J visas krautuve* 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestu*

Pajieškomi: 1) Pranas Žutautas, 
gyv. 11 Vemon St., Norwood, Ade
laide, S. Australia. 2) Silvestras 
Krasauskai, gyv. Liet. Babrungo 
km., Plungės vai. Vokiet. gyv. Ang
lų zonoje. Yra žinių iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiuo adresu: S. V alk a vi
čius, 797 Knickerbrocker Avė., 
Brooklyn 27, N. Y.

REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
□amus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. fa- sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų. laukia greitas ir teisinga^ patar
navimasNORVILĄ

REAIj ESTATE SALES 
2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBRD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted StPk. DAnbs 6-1793 

Padeda plrkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkt 
Imigracijos dokumentua Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—J.

Naujas puikiai įrengtas 4 *4 kamb. 
mūr. bungalovv Gage Parke. Tiktai 
$17,000. šaulys.

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

Nepaprastai nupigintas 2 po 5 km. 
med. namas netoli Marųuette Parko. 
Yra rūsys. A. Sirutis.

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

3 puikūs, šviesūs butai po C kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
t»8th. $35,000. K. Juknis.

Gerų plytų 2 butų (5 ir C kamb.) 
namas į rytus nuo Marųuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik $23-000. A. I.inas.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

MARQVETTK PARKE
4 butų — 2 po 5 k. lr 2 po i k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 514 k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

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

fl m. senumo 2 butų 4 ir 2 ’,4 k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 03-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 Avė.
Tel. LAfayette 3-3881.

Treč. uždaryta

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

VISŲ ROŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

591B S. \Vestem Avė.
REp. 7-B88B arba HEm. 4-7085

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENITRA
Visų rūšių apdraudo*. Automobi 

tlų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bfls patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudas kttu» 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
• 108 S. Ashland Avė.. CbicagoSfl.il]

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.
154Ū S. 49th COURT, CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namas lr garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube fl-2793 nao 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. ODymplc 9-5121 nno fl vaL 

vakaro Iki II vai. vakaro.

PLASTERING
Qirtck Service — First Class Work 

Ceillng — Patchlng — Arehes
— Remodellng.

Call anytime for free Estlmates.
Gimrnnteed Work — Fully Insured 

Phone Haymarket 1-1601

REAL ESTATE

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublio 7-6232
Savininkas parduoda 2 a. mūr. na

mą: apačioj krautuvė; ir 5 kamb. 
būt. antrame nugšte. Alyva apšild. 2 
mašinų mūr. garažas.

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

MŪRINIS ROOMING HOUSE ar
ti 26th ir Savvyer Avė. 6 — 5 — 3 
kamb. Pajamų $200 į mėn. Gazu ap
šildoma. $16,500; įmokėti $5,000.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

AUTOMOBILE^ — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C 08 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

(AlsynuMi
itllekaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai lr keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS CQ.
MRS S. AVESTERN AVĖ. PR 8-953S

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders • Tnsuranos 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 09 st. Cblcago 29, IU.,

PRospeckt 8-3792 
A. GTNTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedflja,
I-letuvių Statybos Bendrovfl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus b 

duris.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllimili
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesl 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiimitMiiim!  ̂
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlllllllllllllllllinf

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEHDROVR

Į MŪRAS i
K Builders, Gen. Contractors 
“ Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
.S venamųjų ir viešųjų pastatų. “
— Namų įkainavimas lr įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
5 Kreiptis šiuo adresu:

iJONAS STANKUS Į
— Kasdien nuo' 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
= Tel. PKospect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chicago 29. IHinois 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiHih^

PARDAVIMUI

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINaS, Prea.
3039 So. Halsted St.Tel. Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

ftaėtinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
teėtadieniaifl iki 8 vnl. vakaro. 

limilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlHIIII

’ieško’nuomuotT’

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

HELP WANTED VYRAI> m m m » m » o » m ■ » » m m ■ m ■ m m m ■ » «
INSPECTORS

Experienced in the tise of gagės 

indicators, “Mikės’ etc.’,

$2.00 per hour to start.

Steady, good working con

ditions and liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

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

or drill press.

All shifts.

$1.92 per hour to start.

Steady, good working con
ditions and liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

TOOL ANDDIE 
MAKERS

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

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Mušt have experienced men. 
Nite shifts.

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

Steady, good working con
ditions and liberal 

benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

HELP WANTED — MOTERYS

G I R L$
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

and other loop lccations nearby are 
now hiring
Waitresses 

Cook-Baker Trainees 
Pantry Girls

Sonie reading of English reąuired 
Experience unneeessary 
Guarantee eamings 
Full or part time 
Training given 
3 meals and unifonns 
Paid vaeation8 
Advaneement opportunities 
No Sunday’s or Holidnys

APPLY N0W

, STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

(RANDOLPH AT MICHIGAN) 
or

24 W. MADISON STR.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. 4 kamb. hutas 2 aukšte. 
Teirautis įėjus per šonines duris 2 
aukšte. 4508 So. Monore Street

Išnuom. 1 kamb. su virtuve ir šal
dytuvą 1-as augštas. T. Rumcziks, 
3236 S. Lowe Avė., DAnube 6-4474'.

MARQUETTE PARKE išnuom.
■ gražiai apstatytas kamb. 1-me augš- 
Į te. 6207 S. Maplewood Avė., Tel. 
PRospect 6-2974.____________________

SKAITYKITE “DRAUGI”

CbicagoSfl.il
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ŠALTINIS IR ŠVENTOSIOS KRAUJAS
J. KIZMICKIS, D. Britanija

Kol žmogus sėdi namuose ir 
niekur neišjuda, jis paprastai 
turi laiko ir progos skųstis sa
vo dalia ar net nuoboduliu. Ne 
kartą jis apkarsta kasdienybe 
ir nejučiom užsidaro savo gyve
nimo kiaute.

Tačiau vos tik žmogus per
žengia savo miesto ribas, vos 
atsiduria naujoje vietoje, žiūrėk, 
kaip nušvinta jo akys, kaip pra 
giedrėja veidas, kaip nuotaika 
pasikeičia.

Ypač žmogu~ pasikeičia, kai 
jis nukeliauja j kokią istorinę 
šventovę, kai, pamiršęs savo kas 
dienybę, įsižiūri į antgamte dvel 
kiančių aplinką ir iš visos šir
dies — be žodžio, be maldos — 
atsidūsta. Greitai pajunta, kaip 
sujuda vidus, kaip siela trokšta 
atsigaivinti,, kaip pagaliau visa 
praeitis išsisklaido kaip ryto 
miglos.

Kelionė į Holy Well

Nevykusi šiais metais vasara 
Anglijoje.

•jos tėvai. Princas, nesulaukda
mas mergaitės, išėjo buk, pra
dėjo ją vytis ir pasivyjęs reika
lavo patenkinti jo norus. Vine- 
frida žvilgterėjo j bažnyčią, bet 
nematė nė vieno žmogaus. Ji 
atsisuko į žiaurųjį princą ir tvir 
tai atsakė: "Aš esu pasižadėju
si Amžinajam Karaliui ir visos 
žmonijos Teigėjui. Kol gyvenu, 
neprisiimsiu kito sužieduotinio 
ir neturėsiu jokio kito. Jei nori, 
nukirsdinkite mane, tačiau žino
kite, kad nei gąsdinimai, nei bai 
mė, nei apgaulė, nei pažadai ir 
grasinimai neatplėš manęs nuo 
meilės to, kurį aš myliu ir ku
riam esu atsidavusi”. Princas 
Caradoc įšėlo ir kardu nukirto 
mergaitės galvą. Kai tik kanki
nės galva nukrito ant žemės, iš 
jos ištryško skaidraus šaltinio 
vanduo. Tačiau galva, kirčio iš
tikta, riedėjo į pakalnę ir susto
jo prie pačios bažnyčios. Kan
kinės dėdė kun. Neuno, šventas 
atsiskyrėlis, pakėlė nuo žemės 
galvą ir virpančiomis rankomis 

Nusišypsos, žiūrėk, saulutė, nešė apstulbusiam Caradocui. 
primins, kad jau seniai vasara, I Šis tebešluostė sukruvintą kardą

i bė pasveikusių lazdų, kriukių, traukos. Atrodė, kad kažkas bu- 
1 raišų batų ir kitokių nuostabių vo nepatenkintas, jog net sep-
įvykių ženklų. ' tyniasdešimt lietuvių išsirengė į

Šone stovėjo šv. Vinefridos tolimą kelionę aplankyti šv. Vi- 
' statula. Ištiesusi rankas, šven- nefridos šaltinį ir atsidusti už 
i toji rodos norėjo apkabinti savo Lietuvą.
[glėbyje visus pagalbos reikalin-' 
gus. Gyvas lavonas

Pasilenkėme, sėmėmis skaidą 1901 m. rūgs. 25 d. vieno ško- 
rų, šaltą šaltinio vandenį ir vii- tų laivo> įpiaukusio j gancha- 
gėme juo lūpas, akis, veidą. j jaus uostą, kapitonas pranešė,

Į šaltinėlį iš dviejų pusių vedė kad jo laivo virėjas škotas Wil- 
akmeniniai laiptai. , bam H. Donald rastas negyvas.

— Kraujas, — kažinkas sušu- Esą jis nebgrįžęs iš atostogų ir

Viena iš senovės istorijų yra Žmogus be gyvenimo tikslo 
apie Circę, kuri žm-ones pavers- išeina meškerioti malonumų ir 
davo kiaulėmis, žvėrimis. Šian- (ant kabliuko pagauna pats sa- 
dien ta Circė paraduoja vardu)ve> ne savo dž augsmui, o nusi- 

vilimui ir kančiai.psichologijos, kuri žmogų pa
verčia gyvuliu. — Fulton Slieen Fultcn Slieen

GUDAUSKŲ
BEVERLY H1I.LS GBLINYClA 
lerlauBtoB gėlėti <181 ve.tuvių, banke
tų. laidotuvių lr kitų paouofiimų.

•i44» WKNT MRD 8TKF.KT 
fel. PRoepmų M-0H3S lr l’R

aąrko.
Tikrai: akmeniniai laiptai bu

vo apšlakstyti žmogaus krauju. 
Vienas akmuo buvo apdengtas 
tarsi gyvais kraujo lašais. Kiti 
laiptai taipgi buvo apšlakstyti,

Pagrobtojo ir nužudytojo kūdi-| 
kio tėvai Ruotolo stovi prie tuš-; 
čios lovelės.

vienoj smuklėj rastas užmuš
tas. Tačiau, Donaldas buvo pa
silikęs Šanchajuj ir čia sveti
mais vardais vertėsi pradžioje 
vežiku, vėliau vienos Amerikos 
firmos atstovu, pagaliau žur-

kruvini. Buvo matyti maldinin-; nalistu. Po kelių metų jis įstei-
kų palikti ženklai: kažinkas 
kraujo žymes 3kuto peiliu, raižė, 
gerokai supjaustė akmenį, ta
čiau kraujas teberaudonavo... 

Aplinkui buvo šlapia.

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus ii tolimų ir artimų atstumu.

Tel. BI. 7-7078 arto 
PR 8-9842

— ir tuoj pasislepia už debesų 
kaugės. Netrukus praplyšta de
besų 4l’knos ir pradeda plauti 
įmirkusią žemę. Ir plauja ne vie 
ną valandą, bet ištisas dienas 
ir savaites.

Rugpjūčio 18 diena buvo dar- 
aršesnė: ne tik be perstogės li
jo, bet ir vidurdienį buvo kaip 
vėlybą vakarą, o laukais ir slė
niais klaidžiojo nepermatomos 
miglos. Kur nepažiūrėsi, kur ne
atsisuksi, — visur balos, purvas 
ir vanduo.

Mūsų du autobusai slinko vė
žio žingsniu: pavažiuos kelis 
metrus ir vėl sustos, laukdami, 
kada išjudės priešakyje susikim 
šusių automobilių virtinė. Vidu
je visi sėdėjo apsnūdę, sudribę 
ir nepatenkinti, nes atrodė, kad 
šią dieną visi prieš mus r— ir 
dangus ir žemė.

O lietus jau ne lijo, bet pilte

lionę”... Kai visi atsakė amen, 
mergaitė pakilo tarsi iš miego, 
nubraukė nuo veido prakaitą ir 
kraują ir nustebusi apsidairė...!

— Atsiminkite, — pridūrė 
monsj. Pranciškus Cashman, — 
kad tuo metu, kada Anglijoje!

į žoles, kai prisiartinęs atsiskyr. 
reikalavo atgailos už padary
tą nusikaltimą. Caradoc’as atsi
sakė. Atsiskyrėlis prašė Dievo 1 buvo persekiojami katalikai, ka-1
jį nubausti. Staiga nusikaltėlis 
krit8 vietoje negyvas, o prasi
žiojusi žemė jį prarijo. Kai Vine 
fredos tėvai garsiai raudojo, šv.
Beurfo pridėjo kankinės galvą 
prie jos kūno ir uždengė apsiaus 
tu. Atlaikęs l/išias, sugrįžo prie 
lavono. Papasakojo, kaip mer
gaitė buvo pasižadėjusi Dievui, nios debesų duknos

da kunigai buvo žudomi, — Ho- 
lywell’yje be pertraukos buvo 
atnašaujamos Mišios...

Prie šaltinėlio

Lietus lijo. Grioviais į pakalnę 
čežėjo vanduo. Dangų buvo už
dengusios juodos, nepermato-

kokie uždaviniai laukė jos žemė
je ir ragino visus atsiklaupus

Leidomės ir mes į pakalnę ir, i 
peržengę geležinius vartus, laip- f

melsti jos prisikėlimo. Kai visi • tais nus'ileidome į koplyčią. Vi
duryje švytėjo švaraus šaltinio 
vandens tvenkinys, kuriame

gė Hongkonge pirmąjį) kinų 
laikraštį ir pasidarė toks pavo
jingas konkurentas Peking 
News laikraščiui, kad šis atpir7 

į ko jo laikraštį ir jį patį pasi-
Atsigrįžome į šv. Vinefridos kvietė vyr. redaktorium. Po me 

statulą ir pradėjome melstis. į tų jis buvo peking News vy- 

Lietus tebelijo. Be jokios per- riausiuoju redaktoriumi.

t
A- A-

karštai meldėsi, šv. Beuno pa
kėlė rankas į dangų ir tarė:
“Viešpatie Jėzau Kristau, dėl spindėjo pluoštas sidabrinių pi- 
meilės, kurios vardan ši mergai-Į nigų. Juos čia sumetė maldinin- 
tė atsižadėjo visų šios žemės kai .melsdami šv. Vinefridos už- 
dalykų ir siekė vien to kas yra1 tarimo.
danguje, gailestingai išklausyk | Toliau, už tvenkinio, atskira- 
mūsų maldos... Sugrąžink sielą me pastate virė požeminis šalti- 

pyjė. Lietaus siena atskyrė mus Į i j°s kūną, įrodyk esąs kūno ir! nis. Nuostabia jėga ir grožiu iš 
nuo pievų, šilų ir tematėme vos j sielos Viešpats, kad, sugrąžinta žemės veržėsi tyras šaltinėlis ir 
kelis žingsnius į priekį, kur mur gyvenimui, ji garbintų Tavo Var

dą ir išpildytų savo žemišką ke-dėsi vandenyje įvairaus dydžio 
ir spalvų mašinos.

Kelionė taip prailgo, kad ne. 
vienas gailėjosi, kam iš viso pa
liko namus.

— Ir ateik man į galvą kėliau 
ti, — skundėsi pagyvenęs Su
valkijos ūkininkas, — ir tokią 
dieną... Nesu juk pusbernis ir 
pramogų nejieškau...

Pagaliau po keturių valandų 
įšliaužėme į nedidelį miestelį, 
stovintį ant kalno. Jame kelios 
bažnyčios, keli vienuolynai, ke
lios mokyklos ir visiškai tuščios 
gatvės.

šv. Vinefridos bažnyčioje

Vali jos Holywell’is gyvena 
šios vietos dukros šv. Vinefridos 
garbe. Jei ne ji, jei prieš trylika 
šimtmečių ji nebūtų čia galvos 
dėl skaistybės paguldžiusi, atro
do, nebūtų nė Holywellio, nė 
įvairių katalikiškų įstaigų, nė tų 
gausių maldininkų kelionių.

Dar apynauja parapijos baž-j 
nyčia pavadinta taipgi šv. Vine-i 
frido3 vardu. Tačiau šiandien, 
čia buvo tamsu ir pro langus 
galima buvo girdėti, kaip čiurkš 
lėmis tekėjo nuo stogo lietaus 
vanduo. Vietoje vargonų muzi- i 
kos lietus šniurkštė, daužyda- 
masis į langus ir aptemdydamas 
mistinį šventovės grožį.

Po Mišių Menevijoa vyskupai 
generalinis vikaras, šios bažny-! 
čios klebonas, aiškino:

— Šv. Vinefredą, pasiturin
čios šeimos vienaturtę dukterį, 
pamilo jaunas princas. Pamilo 
ir pasiryžo ją vesti. Tačiau mer 
gėlė buvo jau Dievui pasižadė
jusi ir dėlto vengė susitikti su 
jaunikaičiu. Vieną sekmadienį, 
kai mergaitės tėvai išėjo į baž
nyčią Mišių ir Vinefredą vie
na namuose pasiliko, princas įsi 
veržė į namus ir dar kartą rei
kalavo už jo tekėti. Mergaitė, 
nujausdama pavojų, atsiprašė ir 
nuėjo į kitą kambarį būk tai per 
sirengti. Skubiai pro kitas duris 
ji pasileido j bažnyčią, kur buvo

kunkuliavo, virė. Aplinkui, pa
sieniais, buvo prikrauta daugy-

VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTIS

A. A.

ANDRIEJUS JANKAITIS

Gyveno 5656 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- 
riampolės apskr., Vilkaviškio 
miesto. _

Amerikoje išgyyeno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Paužaitė), 2 
dukterys: Sylvia-.Ėdeus, 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.

Kūrias * pašarv’bt&s A? Pet
kaus koplyčioje. 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, Hl.

Laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
8 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes. jd
. . Nuliūdę; Žmona, dukterys, 
žentai^ Ir anūkai.

laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. TOvvnhall 3-2109.

MARY CAROLINAS 
Karaliunas-Kunčaitė

Gyveno 4438 S. Campbell Avė.
Mirė rūgs. 4 d., 1956, 11 vai. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Suval
kų guber., Simanų parap,

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi-

<ne dukterys Mary Carter ir 
Magdaline Walenches, žentas 
Raymond, Agnės Sadausky, 
anūkė Dorothy Shilney su šei
ma, anūkas Walter Sadausky, 
duktė TeRlė Brda, žentas Wil- 
liam, anūkės Diane ir Gloria, 
duktė Mildred Shedbar, žentas 
Anthony, anūkės: Toni lr Mil
dred, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai, Chicagos Liet. 
Draug.. Liet. Demokratų Klu
bui, Brighton I’arM Moterų 
Klubui, Žemaičių Kultūros 
Klubui ir Susivienijimo Brolių 
ir Seserų Liet. Klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie-' 
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Avė.

Ijaidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
8 d„ iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 3- 
3572.

Pranešama giminėms, draugams ir juizįstamicms, kad s. m. 
rugsėjo 6 tl., po sunkios ligos mirė mylima žmona ir motina

A. A.
VINCENTA VILEIKIS

Jau nuėjo vlcnorl metai, kai 
negailcHtinga mirtis atskyrė ifi 
niOsi) tarpo mylimą, motiną.

Netekome savo mylimos 1955 
m. .rūgs. mėn. 8 d. Nors laikas 
tęsiasi, bet mes jos niekados 
negalėsime užmiršti. I.ai gaile
stingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę.

Už jos sielą užprafiėinc 2 
gedulingas Sv. Mlfiias rūgs. m. 
7 d. 7 vai. ryto švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
ir rūgs. 8 d., 9:30 vai. ryto šv. 
Mykolo parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Vincentos sielą.

Nuliūdę: Duktė Bcmice Am
brose su šeima, sūnus Brimo 
Vileikis sn šeima.

STEFANIJA JADZAK 

Chainauskaitė
Gyveno 3731 W. 67th PI.
Mirė rūgs. 5 d., 1 956, 8:40

vai. vak., sulaukus 3 8 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo ifi Ra

seinių apskr., Jurbarko parap.
Amerikoje išgyveno G m
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Neringa, sūnus Konra
das, brolis Vytautas, jo žmona 
Salomėja, sesuo Aleksandra 
Tumoslenė, gyv. Kanadoje, te
tos: Kazimiera Geštautienė ir 
Stasė Kežinaltytė, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas lAekavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės Jvyks šešt., rūgs. 
8 d., ifi koplyčios 10 vai. ryto 
bus nulydėta Į kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, bro
lis, sesuo Ir kiti giminės.

laildotuvlu direktorius Ste
ponus Laekawicz. Tei. REpub- 
11c 7-1213.

Danty gyd. JANINA VIKTORIJA ŽEMAITIENE
Velionės kūnas pašarvotas .Toliu F. Eudeikio koplyčioje, 

4330 S. Calil'oniia Avė. Kūnas bus lydimas iš koplyčios šeštad., 
rūgs. 8 d. 9:30 vai. ryto i švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių. Po pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero ka
ltinėse.

Nuliūdę: Vyras Pijus, ir sūnus Benediktas.

NARIAI LIETUVI V TAUP. IR SKOLINIMO

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad tan pyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

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

Saugumą nžtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
|1O,O0O 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Ilinois
J

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S i 0,000.00.
I R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGOSAVINGS & LOAN ASSNL 
6234 S Westem Avė. Chieago 36. III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W 47th St Chieago 32. UI.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3433 So. Halsted Street Chieago 8. IIL

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IIL. Tel. TO 3-8131-32

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

LiODfcSlO .VALANDOJ 
firakif*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CMS 8©. We«tem At*. Air Coadltloned koply** 
7-860Ū — 7-M01 Automobiliam* rto** 
bari* <yv»na kito** mltata daly**!

koplyčią arėlaa Jūsų aamų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. n 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*. Mee turime koplyčia*
i rimą* dieną ir nak- visose Chieago* lr,
i tį, Reikale taukiu Roselando dalyse lr

I tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET Tel. SEeley 3 5,711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, UL Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. NUDMlir
3319 B. LITUANICA AVĖ. Tei. YArda 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Hl. TeL OLympio 2-1003 j

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

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. «»tti STREET REpuMIe 7-11131
2314 W. Mrd PLACE
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Penktadienis, rugsėjo 7, 1956

į X Gen. Mikas Rėklaitis pir- 
j mininkavo Lietuvos Kariuome- 
Į nės Savanoriu Kūrėjų susirin
kimui, įvykusiam rugsėjo mėn. 
2 dieną, Chicagoje, vienoje Lie
tuvių auditorijos salių.

Nepriklausomybės kovų da
lyvis sav.-kūr. dr. Kazimieras

Oro užteršimas

X SIMM Šokėjų, dainininkų ^Sruoga ^rinkime skaitė la-
sportininkų dalyvaus šventėje, i bal |dom'* lr aktualia >>askli,a 
kuri jvyks rugsėjo 15 d. 7:30 aPle savanorių-kurėjų uidavi-

nius Amerikoje.
S-me dalyvavo skaitlingas

būrys senesniųjų savanorių-kū- 
rėjų, kurie po oficialiosios da
lies, prie draugiško alučio pui-

vai. vakaro Soldiers Field sta
dione. Šventė “rengiama paremti 
Amerikos sportininkus, vyks
tančius į Australijoj būsimas
olimpines rungtynes. Tai bus ... . ...
didžiausia šokių demonstracija) nU? ai ,°?e . inosi įspū-

džiai, prisiminimais ir sudaina
vo keletą žygio dainelių. Dr. 
Kazį Sruogą savanoriai pakar
totinai kėlė augštyn šaukdami 
valio! Jojo paskaita visi liko 
labai patenkinti.

Savanoriams labai buvo ma
lonu matyti savo tarpe garbin
gus svečius dr. Motiejų Nasvy- 
tį ir inž. Šileikį, kurie savo at
silankymu parodė simpatijų 
šiai nepriklausomybės kovų- 
veteranų organizacijai.

Išsiskirstydami savanoriai 
nepamiršo ir dienraščio Drau
go, kuris visada savo skiltyse 
randa vietos savanorių skelbi- 
mėliams nemokamai. Gražus 
ačiū Draugui.

X Marąuette Parke, prieš 
2523 W. 69 st. ir Maplewood, 
paskutiniu pora mėnesių laiko
tarpiu pasidarė nepiln. jauni
mo susirinkimo vieta, kurie čia 
viešai lošia kortomis ir planuo
ja nusikaltimus. Prieš savaitę 
laiko buvo įsilaužę į kelelos 
verslininkų prekybos įmones.

Chicagos istorijoje. Inž. A. Ru
dis dalyvauja vyr. rengimo ko
misijoj, Vincas Samoška atsto
vauja tautinių šokių šokėjus,
Alice Stephens dainininkus. Vi
si jie kviečia lietuvius daly
vauti šioje šventėje. Visi, kurie 
turi tautinius drabužius, kvie
čiami dalyvauti parade. Lietu
viai neturi atsilikti nuo kitų 
tautų ir savo trispalvę turi 
nešti drąsiai iškėlę. Visi daly
viai renkasi pasiruošę 7:30 vai. 
prie pietinių vartų. Komisija 
kviečia įsigyti biletus iš anks
to, nes tą dieną gali būti jų 
sunku gauti. Biletai, kurie kai
nuoja po 1 dol., parduodami 
69 W. Washington st., 1600 
kambary.

X Mokytis angių kalbos nie
kados nevėlu. Šią savaitę pra
deda veikti eilė anglų kalbos 
kursų pradedantiems, įpusėju- 
siems ir pažengusiems, kuriuos 
organizuoja Švietimo Tarybos 
Amerikanizacijos Divizija. Už 
mokslą nereikia mokėti. Dėl 
kursų galima skambinti Dear-1 Mėgino apiplėšti ir Marginių

RUGSĖJO GĖLĖ

Rugsėjo gėle išrinkta Lincoln ir Garfield parkuose vadinamas Jautni- 
sis augalas, atgabentas iš Brazilijos Mažiausia* palietimas gėlės lape
lius priverčia susileisti. Čia gėlę paliečia Marlene Rosenberg. Augalas 
namie išauginti labai sunku.

CHICAGOS ŽINIOS

born 2-7301, extension 345. 
Taip pat dėl kursų gali suteikti 
informacijų Vyt. Kasniūnas 
Ludlow 5-3617. Kursai vyksta

krautuvę, bet nepavyko. Du 
nusikaltėliai jau sulaikyti, ku
rie yra mokyklinio amžiaus vai
kai. Jiems teisme iškeltos by-

Kelly High School pirm. ir treč.' l°s-
nuo 7—9 vai. v. ir pažen^u- x Kun. P. Urhaičio 16 m. ju
slėms antr. ir ketv. nuo 7—9 v. Gilėjų švenčiant, šių metų rug- 
vak. Moko prityrę mokytojai. pjūčio mėn. 30 d. suruoštos ar- 
Gunsaulus School, 4420 S. Sa- batėlės metu M. Paukštienės 
cramento, pirm. ir treč. nuo , bute, įsisteigė 11 Lietuvių sa-

Žiauri nelaimė
Pačią pirmąją mokyklos die

ną, trečiadieni, įvyko šiurpi ne
laimė Chicagoje: 16 metų jau
nuolis Richard Dombeck mirti
nai suvažinėjo Aleksandriją 
Griffith, 5 metų, ir jos sesutę 
Janette, 7 metų. Jos abidvi jau 
buvo begrįžtančios iš mokyk
los. Aleksandrija buvo pradėju
si eiti į vaikų darželį, o Janette 
— į antrą skyrių. Jos ėjo susi
tvėrusios rankutėmis šaligat
viu. Tuo tarpu minėto berniuko 
vairuojamas automobilis peršo
ko į šaligatvį ir mergaites mir
tinai užmušė. Jas vėliau iš ba
tukų atpažino verkdama .mo
čiutė. Mašinos vairuotojas — šovė ir sukrito ant žmonos la- 

12—2 vai. p. p. Kursai veikia \ iezįečių rėmėjų skyrius. Valdy- tik bepradedąs važinėti; savi- vono. Nužudytoji moteris tėvų

Chicaga darosi švaresnė. Dar 
1926 metais mūsų mieste kiek
vienoje kvadratinėje mylioje 
vidutiniškai iškrito 326.41 tono 
dulkių. Praeitais metais jų te
buvo 52.83 tono kvadratinei 
myliai, tačiau šio klausimo spe-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių diena prie itakū-
žės Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass. bus rugsėjo 9 
d., kada įvyks iškilmingas pa-

. .......................... . . . rodos atidarymas bakūžėje.
čia istai vistie spaudoje tvir- . Tam rengjama speciali
tina, kad Chicaga yra dar atsi 
likusi nuo kitų miestų kovoje 
su oro užteršimu.

Apsieis be saldainių
Midletown, N. Y., mergaitė 

Trudy Lamarter, 11 m. am
žiaus, nutarė atsisakyti saldai
nių ir tėvų jai duodamus per 
savaitę 25 centus mėnesio gale, 
kai susidaro doleris, ji atsiun
čia į Chicagą kovai su palijo 
liga. Laiškutyje ji pažymi tai 
daranti, kad tik Chicagos vai
kai būtų sveiki.

Alimentai ir... mokslas

Algirdas Skurkis, 27 .m. am
žiaus, buvo beatsisakąs savo 
pirmajai žmonai mokėti pilnus 

; alimentus, norėdamas juos su
mažinti, kadangi jis esąs pasi- 
ryžęs studijuoti. Teisėjas Mi- 
ner pagyrė jo norą siekti moks- 

j lo, bet pareiškė, kad tas jo nei 
kiek neatleidžia nuo pareigos 
mokėti alimentus.

Baisi Šeimos tragedija
Charles Jadzak, 48 m. am

žiaus, gyvenęs 5347 S. Wolcott,
Chicagoje, nušovė savo atsisky- vadovybė vėl net 70 stambius 
rasią žmoną Stefaniją, 38 m. naujuosius tramvajus, vadina- 
amžiaus, peršovė vienerių .me- mus Green Hornet, nutarė pa
tų savo sūnelį, kuris dabar gy- ( verstį iškeltojo ir požeminio 
domas Šv. Kryžiaus ligoninėje, geležinkelio vagonais. Tai pa- 
ir paskiau save nusišovė. Nužu- reikalaus $2,900,000.’ Stengia- 
dytoji moteris laukė kūdikio. , masį Chicagos susisiekinią kiek 
Kai šovė į ją, ji savo rankose gaiįma sumodernizuoti, 
laikė tą metų amžiaus vaikutį,1
kuris iškrito ant grindų. Tėvas Taisys Westem gatvę 
tada paleido šūvį į jį. Paskiau

Tramvajus perdirba į 
traukinėlius

Chicagos Miesto susisiekimo

programa, kuria rūpinasi atski
ra bakūžės tarybos komisija. 
Programos pradžia — 2 vai. po 
pietų. Kalbėtojais pakviesti: 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. Šalna iš Bostono, Mass. ir 
adv. L. Tamulevičius iš Brock
ton, Mass. Meninę dalį atliks O. 
Ivaškienės tautinių šokių grupė 
iš Bostono, Mass. Atskirai šoks 
patys jaunausieji (nuo 5 metų) 
ir patys vyriausieji šokėjai. Vi
są dieną bus duodama gera lie
tuvių muzika. Prie bakūžės 
veiks valgykla, kurioje lanky
tojai galės užkąsti ir troškulį 
nuraminti. Programa prie ba
kūžės vyksta po atviru dangu
mi. Jos klausosi ir ją stebi daug 
amerikiečių, atvykusių į žemės 
ūkio ir pramonės gaminių pa
rodą, kurios sudėtine dalimi yra 
bakūžė ir joje įrengta lietuvių 
tautinio meno paroda. Kasmet 
iškilmės prie bakūžės virsta lie 
tuvybės demonstracija. Tad la
bai svarbu, kad dalyvautų ga
limai daugiau lietuvių. Juk, iš 
mūsų viešų pasirodymų spren
džiama apie mus ir mūsų suda
romą jėgą tiek saviems reika
lams ginti, tiek bendrame šio 
krašto reikalų tvarkyme daly
vauti.

— Kast St. Louis lietuvių 
naujosios bažnyčios pašventini
mas praėjo labai iškilmingai. 
Apeigas atliko vysk. Albert Zu- 
rovveste. Buvo šventinama iš 
lietuviškų rūtų padarytu krapy 
lu. Po pašventinimo pats vysku 
pas pirmą kartą tos diecezijos

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų rėmėjų susirin

kimus jvyks nnrsčjo 9 d. 1 :30 vai. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos salė
je. Susirinkimas labai svarbus, nes 
bus aptariami avies kepimo reikalai. 
Avis bus kepama rugsėjo 25 d.

— Roselando Ralfo 57-to skyr. 
lietinis isvažiavimns-piknikns Liet. 
Ijabdarių ūkyje jvvks 5į sekmadienį, 
rugsėjo 9 d. Valdyba savo bičiulius 
ir visus šalpos rėmėjus kviečia iš
kyloje dalyvauti, — Br.

— Rozalija Žvinkliene, gyve
nanti pas savo sūnų — kunigą 
Hillsboro, Mis., sunkiai serga. 
Paskutinėmis savaitėmis ji tiek 
sublogėjo, kad turėjo būti iŠ 
Hillsboro ligoninės perkelta į 
La Crosse, St. Francis ligoni
nę, kur yra nuolatinėie priežiū
roje širdies ligų daktaro-spe- 
cialisto.

Okupuotoje Lietuvoje
— Iš Sibiro grįžo į Lietuvą 

dar šie kunigai: Jurgaitis, Rau
da, P. Kuzmickis, Silickas, Se
maška, Gudavičius, Žukas.

— Plungėje įvyko kolchozi- 
ninkų pasitarimas dėl socialis
tinio lenktyniavimo. Dalyvavo 
Plungės ir Rietavo rajonų at
stovai. Pranešimus padarė 
Pletkus ir Jurginis. Pasitari
mo dalyviai kreipėsi į visus kol- 
chozininkus, kad jie dar dau
giau dirbtų buožės Chruščevo 
garbei.

Skelbkitės “Drauge”

Chicagos miestas pasirašė ............... #......
užlipo i antrą augštą ir papra-' sutarčių eilę. pagal kurias bus Sėtuvių 'bažnyčioje celebravo 
se ten gyvenant) Vytautą Jus- naujai jSgrįsta 17 roylių Wes-1 pontifikalines šv. mišias ir pa- 
kevicių, 19 m., pasaukti polici- tern gatvės nuo 79 gatvės pie- sakė pamokslą, išgirdamas pa-, 
ją.. Grįžęs , savo butą jis persi- tuose iki 6400 šiaurėje. Tie rapljos klebono kua dr A £k'
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170 vietose ir galima pasirinkti 
kur kam patogiau juos lankyti.

X Lietuvių Prekybos Namai
— Furniture Center, Ine., 3224 
S. Halsted st., jau prieš porą 
metų svarstė lietuviškos ope
ros klausimą. Taip yra užrašy
ta to laiko protokoluose, bet 
pasiliko nieko nenutarta. Dabar 
tokios operos reikalas jau žy
miai aiškesnis, nes atsirado 
iniciatoriai, kurie tą klausimą 
pastūmėjo pirmyn. Būtų malo-

bon įeina pirm. Jonas Kerulis, 
vicepirm. L. Tamašauskienė, 
sekr. A? Kivėnienė, kasininkas 
O. Žalandauskienė. Skyriuje 
yra virš 30 narių. Skyrius įsi
pareigojo remti Lietuvių sale
ziečių gimnaziją Italijoje ir 
naująjį Lietuvių saleziečių vie
nuolyną Amerikoje, kuris ran
dasi prie Cider Lake, Ind.

X Vladas Išganaitis, Chica
gos šaulių klubo meno kolekty
vo vadovas, ir nariai sėkmin-

ninkai automobiliu važiavo tik pavarde buvo Chainaitė, prieš 
pirmą kartą. Paimtas į kalėji- 6 metus atvykusi į JAV, kilimu 
mą. Buvo sužeista dar viena

nu girdėti, kad lietuviai versli- gaį repetuoja naują veikalą, ku- 
ninkai dabar vėl pasvarstytų, rjg greitu laiku bus pastatytas 
kaip prisidėti prie lietuviškos
operos pastatymo Chicagoje.

X Marija Stulpinienė, gyv. 
3756 W. 71st gatvėje, sveiksta 
po sunkios dr. Maciūno pada
rytos operacijos. Ją globoja

scenoje. Tuo pačiu laiku jie 
kartoja pavykusį vaidinimą 
Chicagoje “Bus Audra”, nes 
kviečiami aplankyti lietuviškas 
kolonijas, Kenoshoje ir kitur.

mergaitė, 5 metų, bet ta netaip 
labai.

Mergaitės lavonas
Chicagoje, 5235 S. Halsted, 

užpakaly automobilių taisymo 
dirbtuvės, tuščiame sklype at
raitas mergaitės lavonas. Jos 
drabužiai buvo apdraskyti, gal
va žvėriškai sudaužyta. Atpa
žinta, kad tai lavonas 18 metų 
mergaitės Rosemary McCarthy. 
Ji buvo susimylėjusi su vienu 
jūrininku, esančiu Great Lakęs 
laivyno bazėje, pradėjo vėlai 
grįžti į namus ir kai tėvai tuo 
nebuvo patenkinti, ji išėjo iš jų 
buto 4404 S. Wood ir apsigy
veno 110 N. Mayfield. šunų lo- 

l jimas parodė lavoną. PolicijaX Aleksui Gulbinui, Juozo 
duktė dr. Gražina Cayer, kuri sūnui, Drauge yra laiškas iš 
neseniai susilaukė antro sūne- Lietuvos nuo Emilijos Gulbinai-1Z 
lio Richard, Steven. Inž. Gayer, ^g Ragomai kad Aleksas Gul-kj*. , ,.
Amerikoje gimęs lietuvis, nusi- Linas yra prieš 30 metų išvy-1 a .
pirko namus, labai gražiai juos^ kęS jg Lietuvos, gyvenęs Chica-Į Atvyks Eisenhowerienė? 
sutvarkė, kuriuose dabar visa. gOje, turėjo dukterį Zosę Gulbi- ; Respublikonų partijos mote-
šeima gyvena.

X Stasė Petersonienė-Vana
gaitė paskirta nauja mokytoja 
parapinėje Šv. Jurgio mokyklo
je Bridgeporte. Ji dirbs lietuvių 
kalboą klasėje. Ta proga ragi
nami tėvai užrašyti savo vai
kus mokytis lietuviškai, nes 
greitai prasideda mokslas viso
se mokyklose. Parodykime ge
rą pavyzdį kitoms lietuvių ko
lonijoms Chicagoje.

X Valius Sodeika, Lietuvoje 
studijavęs statybą, jau seniau 
pasireiškęs kaip sumanus namų 
ir garažų statytojas ir daug 
darbo atlikęs šiaurinėje miesto 
dalyje, turtingųjų rajone, ne
seniai įsteigė statybos bendro
vę.

naitę.

X Lietuvos Gailestingųjų Se
serų sąjungos valdyba ren
gia narėms arbatėlę-susirinki- 
mą rugsėjo 19 d. 6:30 vai. va
karo sesers Endrijonienės bute. 
6914 S. Talman avė., Chicago 
29. Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

X Bridgeporto Šv. Jurgio 
pradžios mokyklos lietuvių kla
sės tėvų komitetas renkasi rug
sėjo mėn. 16 d. 12 vai. parapi
jos salėje aptarti svarbesnių 
reikalų susijusių su mokslo 
pradžia. Kiekvieni metai atne
ša naujų reikalavimų ir patvar
kymų.

X Egzaminai į visas klases

rys, kurios šį penktadienį turės 
didelį parengimą Conrad Hilton 
viešbutyje, vieton’ negalinčio 
dėl tėvo mirties atvykti kalbė
tojo Nixono, pasikvietė Eisen- 
fiowerienę. Jeigu ji galės at
vykti, tai ji prabils į 2 000 res
publikonių moterų.

u ■ ■ ■ij.

X Korporacija “Kęstutis” 
Chicagos skyrius rengia iškil
mingą korp. trisdešimt metų 
sukakties paminėjimo banketą 
šių metų spalio mėn. 13 d. ištai
gingam Shorland'o viešbutyje, 
Liudviko XVI salėje.

— iš Lietuvos. Prieš tą įvykį 
jie ginčijosi dėl sūnaus, kurį 
vyras norėjo paimti auganti pas 
savo tėvus.

Kur kas keliauja
Siekiant tiksliau sutvarkyti 

Chicagos susisiekimą, dabar 
pravedami tyrimai kiek yra ke
liaujančių kuriomis kryptimis. 
Specialiais įtaisais ir kitomis 
priemonėmis registruojama ke
liaujantieji gatvėmis, važiuo
jantieji taksiais ir sunkveži
miais, geležinkeliais ir tt. Ap
klausinėjami ir namuose esan
tieji gyventojai apie jų keliavi
mo kryptis. Šiam tyrimui va
dovauja Douglas Carroll. Tyri
mai pradėti praeitą lapkritį ir 
jie bus tęsiami per trejus me
tus. Kainuos $1,850,000.

Chicagos traukinio nelaimė
Jiešmininkas klaidingai pa

keitė bėgius ir Santa Fe linijos 
traukinys, iš Los Angeles va
žiavęs į Chicagą, ties Springer, 
N. M., trenkė į stovėjusį pašto 
traukinį. Žuvo dvidešimt asme
nų, buvo sužeistų 35. Iš 13 va
gonų net 5 to traukinio vago

darbai kainuos $1,261,296.

Gail. seserų paruošimui 
$7,660

Lojolos universitetui Chica
goje federalinė vyriausybė pa
skyrė $67,600, kad tos lėšos 
būtų panaudotos paruošimui 
gailestingųjų seserų pacien
tams, sergantiems psichinėmis 
ligomis. ,

Pamėgtas jaunimo centras
Šv. Sabinos parapijoje, Chi

cagoje, veikia jaunimo centras, 
kurį per savaitę aplanko apie 
5,000 jaunuolių. Čia jie gali pa
sišokti ir turėti kitas pramogas 
rimtoje vyresniųjų globoje.

Dėl 95 mylių greičio — 
$50

Julian J. Lemieux, už važia
vimą Edens ekspresiniu keliu 
po 90 mylias per valandą, susi
siekimo teisme Chicagoje nu
baustas $50.

Žydų Nauji metai

Nuo trečiadienio Chicagoje 
žydai pradėjo savo Naujų me
tų šventes. Pagal jų kalendo
rių jau prasidėjo 5717 metai.

Birutės Pukelevičiutes

AŠTUONI LAPAI
snio uolumą, darbštumą, pri
mindamas Lietuvos kančias, ža
dindamas laisvės viltis. Naują- pūkelevičiutė kuria tikrovę, Ru
ją bažnyčią pavadino meisteriš- rioje yra daug erdvių, gi tikro-
ku kūriniu. Lietuviškai pamok-' vė nėra stebuklinga, bet gigantiš- 

I kai normali.slą pasakė kun. dr. J. Pranskis. 
Į iškilmes prisirinko tiek žmo
nių, kad vos beįstengė sutalpin
ti gražioji nauja bažnyčia. Iš 
Chicagos buvo atvykę bažny
čios projektuotojas arch. J. Mu 
lokas, medžio dailių darbų kū
rėjas skulptorius Petras Vėbra, 
kun. dr. P. Celešius, kun. dr. I. 
Urbonas, Br. Kviklys ir eilė ki
tų. Per pamaldas šalia jautrių 
choro balsų iškilmes padidino 
ir atvykęs solistas St. Baranau
skas. Jis taipgi dainavo ir toje 
labai sėkmingoje parapijos va
karienėje. Dalyvavo eilė ameri
kiečių prelatų, klebonų ir taip
gi artimieji lietuviai kunigai. 
Platesnį aprašymą duosime vė
liau.

• Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arklvysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičlana

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Remkite <Ii " Draugai

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

I. 1 žraAnt: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei vlsISkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
Išganymui.

II. liniukai. Tai Įvairiems asme
nims raftytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų lr paaiškini
mų formoje.

UT. Vilniuje, žvilgsnis ) Arklvys- 
1 kupo kančias perneštas senoje IJe-

Chicagos Augštesniosios Litu- 
X Gbr. Mironas, gyvenąs, anistikos mokyklos prasidės 

Philadelphijoje, lankėsi atosto- šeštadienį, rugsėjo 8 d., 10 vai. 
gų metu Chicagoje, buvo užsu-1 šv. Jurgio parapijos pradžios

X Bronė Pivarūnienė užfun- 
dys visus puikius kepinius Šv. 
Kazimiero Kolegijos Romoje 
naudai ruošiamam piknikėliui, 
kuris įvyks šį sekmadienį Vyčių 
salėj. Kviečiami visi dalyvauti 
ir turėsite progos pasivaišinti

kęs į Draugą ir ta proga jį už-' mokykloje, 3230 So. Lituanica | skaniais kepiniais ir šiaip links- 
aiprenumeravo, j Avė. | mai praleisti laiką.

nai buvo nutrenkti nuo bėgių.
Nukentėjo daugiausiai trauki
nio tarnautojai.

$200,000 vertės maudy
mosi baseinas

Lojolos akademija, statoma 
Wilmette mieste, netoli Chica
gos turės ir maudymosi basei- *
ną, kurio kaina — $200,000. Jis Vertė lietuvių kalbos JUOZAPA? 
bus pavadintas Ignaco O’Shau- SKVIRECKAS — Kauno Arkivya
gncssv vardu kadanei iis na- Metropolitas. IV laida. I*gilt say varau, Kaaangi jis pa ,eido „LUX., 1947 m gtutgarte 
skyrė dideles sumas tai staty-1
tjai 420 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

Taisys gatves
Paola Salce bendrovė pasira

šė su Chicagos miestu sutartį, 
pagal kurią ji gaus $230,147 už 
taisymą gatvių per sekančius 
tris mėnesiu*.

• « 0 R * U 6 E ’' 
2334 Ss. Oaklsy š»s.

Cbicaoo 8. Illinois

Telesforo Valiaus aplankas.

392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois
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POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVARDUEN1

Tal nepaprasta knyga. Viri 100 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenš, kuri dažnai pasakodavo apie

tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis l lietuviškus valgius per Chicagoe ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgiųbūti visiems visakuo, kad visus lai

mėtų Kristui, dauginusia yra nuken- 
tfijęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Į Ir (rišta , kietus viršelius. Kaina 
32.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGA S“

2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL.

receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų, kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųsk,ta:

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.
timiiiiiiiiinniiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiih


