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SUEZO BYLA PREZ. EISENHOWER RANKOSE
Pavergtos Lietuvos žemes ūkis 

stokoja darbo rankų jėgos
8/MAS MIGLINAS, Vokietija

Šiemetiniai mokslo metai pavergtoje Lietuvoje prasidėjo 
jaunimo pareigojimo darbui ženkle. Jau mokslo metų išvakarėse 
pavergtosios Lietuvos komjaunimo centras išleido atsišaukimą j 
„visus jaunuosius darbininkus, tarnautojus ir moksleivius“ daly
vauti rugsėjo 2 dieną įvykstančioje sekmadieninėje talkoje derliui 
suimti kolchozuose ir sovchozuose.

Šitas atsišaukimas būdingas
dvejopu požiūriu. Pirmiausia ta
sai atsišaukimas rodo pavergto
sios Lietuvos žemės ūkyje sto
ką darbo jėgos. Ši darbo stoka 
visoje eilėje kolchozų reiškiasi 
nuo jų prievartinio įsteigimo, ku 
rio metu nemaža buvusių laisvų
jų ūkininkų buvo ištremta į pri
verčiamųjų darbų stovyklas. Že
mi kolchozininkams atlyginimai 
priaugantį jaunimą skatina dar
bo jieškotis įmonėse, kad tik iš
vengus darbo kolchozuose. Dėl 
darbo jėgos stokos eilėje kolcho 
zų dar rugsėjo pradžioje nebuvo 
nukirsti žiemkenčiai, ypač Rasei
nių rajone. Dėl to rugsėjo 2 die
ną, sekmadienį, komjaunimo or
ganizacija buvo užsimojusi su
organizuoti plačios apimties tal
kas pavergtosios Lietuvos kol
chozuose ir sovchozuose, kuriose 
buvo užplanuota sutelkti apie 
5,000 talkininkų.

Naujas bandomasis mokslo 
planas

BesireiSkianti tlarbo rankų 
stoka, ypač kolchozuose, rado 
atgarsio ir pavergtosios Lietu
vos mokyklose. Šiais metais 8— 
9—10 ir 11-se klasėse įvedamas 
„naujas bandomasis mokslo pla
nas“, tai yra žemės ūkio, mašinų 
mokslo pagrindų ir elektrotech
nikos pratikumai. Minėtose ketu
riose klasėse jaunuoliai bus pra
tinami pažinti žemės ūkio ir įmo
nių darbus, nes, anot švietimo vi- 
ceminist. Valentinavičiaus per 
Vilniaus radiją pareiškimo, bol
ševikams „nereikia baltarankių“, 
kurie gėdytųsi darbo žemės ūky
je arba pramonėje“. Praktikumų 
paskutinėse keturiose klasėse 
įvedimu tikimasi pavergtosios 
Lietuvos jaunimo bent dalį nu
kreipti į kolchozus, kuriuose dar 
bo jėgos aštrėjimas darosi vis 
ryškesnis.

Kolchozuose

steigiama su tikslu sudaryti są
lygas dirbantiesiems kolchozuo
se, o taip pat ir fabrikuose tė
vams, kad jų vaikai galėtų ir po 
pamokų praleisti laiką bendra
bučiuose, kol tėvai baigia darbą.

Pavergtosios Lietuvos spaudo
je gausu informacijų, jog šių 
mokslo metų pradžioje dar padi
dėjęs mokyklas lankančiųjų skai 
čius. Tačiau šitos informacijos 
skaičiaus požiūriu skirtingos. 
Vienos teigia besimokančiųjų 
skaičių esant pusmilionio apim
ty, kiti gi informatoriai nurodo, 
jog visų rūšių mokyklas lanky
sią per 460,000 moksleivių.

Tačiau ir šių mokslo metų pra 
džioje bolševikinė spauda nepa- 
eikia duomenų, kiek moksleivių 
atėjo į pirmąsias pradinių mo
kyklų klases. Šitų žinių bolševi
kinė spauda vengia duoti mato
mai dėl to, kad šito skaičiaus nu 
rodymu neparodytų prieauglio

isija kelis kartus posėdžiavo su 
Nasseriu ir jo patarėjais.

Indija, Indonezija, Sov. Rusi
ja ir Ceilonas nepriėmė Dulles 

pasireiškiančias Plano- Tada 18 valstybių atsto- 
darbo jėgos spragas bolševikai į vai sudarė 1*^4 valstybių ko- 
tikisi bent tam tikra dalimi už- misiją, vadovaujančią Australi- 
kaišioti nuo šių metų įvesta pri- Jos premjero Menzies. Ši komisi- 
valoma dviejų savaičių praktika Ja praėjusį pirmadienį įteikė Dul 
kolchozuose. Tokią praktiką tu-1 les Plan4< kuriuo būtų sutarptau- 
rėjo šią vasarą atlikti apie 35,- ’tintas Suezas, Egipto prezidentui 
000 moksleivių. Kai kuriuose ra- ^asseriui. Penki4 valstybių ko- 
jonuose į kolchozus praktikai bu
vo siunčiami moksleiviai prade
dant septintąja klase, tai yra 
apie keturioliktų metų amžiaus.

Atidaryti trys internatai — 
mokyklos

Nuo šių mokslo metų pradžios 
Klaipėdoje, Marijampolėje (Kap
suke) ir Kaune atidaryti inter
natai, bolševikų teigimu, „naujo 
tipo mokyklos“, kuriose mokysis 
apie 700 jaunuolių iš įvairių pa
vergtosios Lietuvos vietų. Inter
natai išlaikomi valstybės lėšo
mis ir į juos patenka gausių 
šeimų vaikai, o taip pat vaikai, 
neturį tėvų arba pusiaunašlai- 
čiai. Internatuose — mokyklose 
veiksiančios septynios klasės, 
pradedant I-ja ir baigiant Vll-ja. 
Ateityje tokių mokyklų — inter
natų pavergtoje Lietuvoje nu 
matoma steigti daugiau. Šitie 
internatai atstos bolševikinio 
auklėjimo kalves.

Bolševikinės spaudos praneši
mais šiais metais praplėstas ir 
bendrabučių tinklas prie mokyk
lų. Bendrabučiai prie 'mokyklų
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Vakarę Vokietija 
reikalauja susijungimo

su Rytę Vokietija
WASHINGTONAS, rūgs. 8.— 

Vakarų Vokietija vakar pasiun
tė raštą Sovietų Rusijai, kad bū
tų pradėtos derybos dėl Vokieti
jos sujungimo laisvais rinki
mais.

Vakarų Vokietijos ambasado
rius Heinz Krekeler vakar nuvy
ko pas Valstybės sekretorių būt
ies ir jam įteikė kopiją memoran 
durno, kurį pasiuntė Sovietų Ru
sijos užsienio reikalų ministeri
jai.

Tuo pačiu metu Vak. Vokieti
jos ambasadorius Krekeler pa
gyrė Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybę, kuri palaiko V. 
Vokietijos kampaniją sujungti 
Rytų ir Vakarų Vokietiją.

Vakarę Vokietija
pirks ginklę

BONNA, Vokietija, rūgs. 7. — 
Vakarų Vokietija pirks už 166.6 
mil. dol. amunicijos iš Turkijos, 
— praneša Vak. Vokietijos gy
nybos ministerija.

Gynybos ministerija taip pat 
pranešė, kad Vak. Vokietija 
pirks už 1^ biliono dol. Ameri-

skaičiaus, kuris pokariniais me- kos ginklų ketverių metų laiko- 
tajs buvo ypač sumažėjęs. tarpyje.

Penkių valstybių misija įžengė 
į Suezo kanalo akligatvį

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 7. — Didžioji Britanija, Prancūzija 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės praėjusį mėnesį sušaukė Londone 
22 valstybių konferenciją, kuri bandė spręsti Suezo kanalo krizę. 

Tada išryškėjo du planai:
JAV sekretoriaus Dulles ir Indi
jos. Dulles pasiūlė 22 valstybių 
konferencijai, kad Suezo kanalą 
tvarkytų tarptautinė taryba. In
dija pasiūlė: šeimininku Suezo 
kanale palieka Egiptas, sudaro
ma tarptautinė taryba, kuri te
turėtų patariamąjį balsą Suezo 
tvarkyme.

Penkių valstybių misijos pa
tiektas plapas sutarptautinti Su
ezo kanalą neatnešė susitarimo 
su prezidentu Nasseriu, — vakar 
pranešė Egipto vyriausybei arti
mi šaltiniai.

Tik Jungtinių Amerikos Vals
tybių įsikišimas gali sulaikyti 
Britanijos ir Prancūzijos kari
nes jėgas prie Suezo kanalo, — 
pastebėjo tie patys šaltiniai.

Patikimi šaltiniai pastebėjo: 
misija, vadovaujama Australijos 
premjero Menzies, pranešė Bri
tanijos užsienio reikalų ministe
riui Selwyn Lloyd, kad susitari
mo nepasiekta su Egipto prezi
dentu Nasseriu.

Nasseris Suezo kanalą nacio
nalizavo liepos 26 d.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles vakar pakvietė Britanijos ir 

Prancūzijos pasiuntinius į specialų posėdį. Britų ministeris J. E. 
Coulson ir Prancūzijos charge d’affaires Jacąues Vimont atstova
vo savo valstybių ambasadorius, kurie yra išvykę iš Washingtono. 
Dulles pasikvietė Britanijos ir Prancūzijos pasiuntinius, kad pasi
tartų, kas dabar reikia daryti, kai Egiptas atmetė Vakarų planą, 
kuriuo norima sutarptautinti Suezo kanalą.

— Alžire prancūzų policija apsupo seną vietinių namą ir už
mušė tris arabus. Arabas ir europietis buvo sužeisti. Policija pa
reiškė. jog ji jieško jo name įtartinų nacionalistų.

— Britanijoje dėl nepalankių klimatinių sąlygų pavėluota nu. 
imti javai iš laukų. Ūkininkai ir mašinos stovi be darbo. Laukia 
giedros.

— Argentinoje, Burnos Aires mieste apie 12,000 elektros dar
bininkų pradėjo 2Ą valandų streiką, reikalaudami pakelti atlygini
mą už darbą. Apie 6,000 kitų darbininkų pasiliko -darbe. Todėl 
elektrinė tarnyba mieste nesutrukdyta. Dabar elektros darbinin
kų mėnesinis atlyginimas yra nuo 950 iki 1,390 pezų ($32—$Ą6).

— Du JAV senato demokratai pagyrė Valstybės sekretorių 
DuUes už jo sumanią laikyseną Suezo kanalo tamsioje situacijoje. 
Senatorius Mansfield (Mont.) ir ten. ffumphrey (Minn.) pagyrė 
sekretorių DuUes. Abu minimi demokratai yra senato užsienio san
tykių komiteto nariai;
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Britų parašiutininkas Kipro saloje duoda cigaretę praneūz.ų kareiviui, 
kai kitas valgo vynuoges. Britams pritarus, Prancūzijos kariuomenės 
daliniai atvyko į Kipn) ryšium su Suezo knnnlo krize. Prancūzų ka
reiviai stovi Fnmagustoje, Kipro saloje. (INS)

Didž. Britanija Kipro salą
pavertė karine tvirtove

NICOSIA, Kipras, rūgs. 7. — Prancūzijos 2,500 parašiutinin
kų ir lakūnų vakar atvyko į Kipro salą ryšiumi su Suezo kanalo 
krize. Kipro sala yra apie 250 mylių nuo Suezo.

■ *r'u. n 1 i ............... Tai pirmos didesnės prancūzų

JAV pasiūlymas
kom. Rumunijai

WASHINGTONAS, rūgs. 7.— 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pasiūlė komunistinei Rumunijai 
tartis spalio 15 d. prekybos rei
kalais. Tarp šių abiejų valstybių 
norima išrišti ekonomines ir ki
tas problemas. Iš Rumunijos dar 
negauta tuo reikalu atsakymo, 
bet Valstybės departamento pa
reigūnai įsitikinę, jog Rumunija 
atsakys kelių dienų laikotarpy
je.

Australija pirks 7
sprausminius lėktuvus
CANBERRA, Australija, rug

sėjo 7. — Australijos oro susi
siekimo kompanija pirks septy
nis JAV sprausminius lėktuvus, 
kurie skraidys iš Australijos į 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Londoną. Tais lėktuvais kelionė 
bus žymiai trumpesnė. Pvz. iš
Sydney — San Francisco skridi- ro saloje Suezo kanalo krizės me
mo laikas bus numuštas nuo 28 
iki 16 valandų.

t
Rytę Pakistanas

naujose rankose
DACCA, Rytų Pakistanas, 

rūgs. 7. — Awami lyga vakar su
darė naują vyriausybę Rytinia
me Pakistane.

Nauja vyriausybė įsakė pa
leisti visus politinius kalinius, 
įskaitant didelį skaičių asmenų, 
kurie buvo įtarti dirbę komunis
tų pogrindyje.

Naujame ministerių kabinete kos sostinė. Sukamo dabar lan- 
yra prokomunistas Mahmcud ko sovietų pietines respublikas.

Pagal savo skonį
Kalendorius

r. X- o J A X n ar «• Rusijos laikraščiai parašė apieRugsėjo 8 d.: Švč. P. Maruos . J. ...6 J J rasinius susikirtimus Clinton
Gimimas; lietuviški: Gerutis ir mie8te> Tenn. Žinoma, sovietų 
Daugalė. laikraščiai įvykius nušviečia pa-

Rugsėjo 9 d.: šv. Petras Kla- gal savo skonį ir Kremliaus di- 
verietis; lietuviški: Vylius ir Ra- rektyvas.

mun4- I Cenzūra
Oras Chicagoj. ! CHANDIGARGH, Indija, rug-

Saulė teka 6:22, leidžiasi 7:15. sėjo 7. — Punjab valstybės sei-
Oro biuras praneša: Chieagoje mas patvirtino Indijos pirmąjį 

ir jos apylinkėje — rytoj dali- įstatymą, kuris leidžia cenzū-j 
nai apsiniaukę ir šilčiau. ruoti laikraščius.

jėgos pasiekė Britanijos bazę Vi
duržemio jūroje. Britai prancū
zus karius maloniai priėmė Kip
ro saloje. Juos atgabeno Athos 
II laivas.

Bagdade vyriausybės pranešė
jas pasakė, jog Irakas yra susi
rūpinęs dėl prancūzų atvykimo, 
nes jis „sukelia įtempimą“. Jis 
taip pat pranešė, kad premjeras 
Nuri Al - Said tarėsi su Jungti
nių Amerikos Valstybių, Brita
nijos ir kitų valstybių ambasado
riais, kad būtų sudarytos tokios 
sąlygos, kuriose „taikiu būdu 
būtų išrištas Suezo ginčas“.

Britų pranešėjas pasakė: dar 
trys prancūzų laivai su kariais 
atvyks į Kiprą.

Iš 15,276 tonų Athos II laivo 
pirmiausia išlipo Kipro pakran
tėje 200 parašiutininkų, nešini 
automatinius ginklus. Jie užtrau
kė parašiutininkų dainą.

Athos II laivas atvežė 1,300 
kareivių ir 1,200 lakūnų. Neofi
cialūs pranešimai kalba, kad 
5,000 prancūzų karių stovės Kip-

tu. Britai, kurie sustiprino savo 
jėgas, turi 25,000 karių Kipro 
saloje.

Ką pasakė Indonezijos
keliaujantis prezidentas

MASKVA, rūgs. 7. — Indone
zijos keliaujantis prezidentas Su 
karno pareiškė masiniame žmo
nių susirinkime Taškento mies
te, jog Indonezijos vadovaujan
tis dėsnis yra tikėjimas į Dievą 
ir gerbimas visų religijų.

Taškentas yra sovietų centri
nės Azijos Užbekistano respubli-

MASKVA, rūgs. 7. — Sovietų
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Britanija žengtų į Suezą, jei tik 
Jungtines Amerikos Valstybės...

LONDONAS, rūgs. 7. — Tik Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepritarimas sulaikys Ęri tani ją žengti į karą su Egiptu. Tokia 
nuomonė vyrauja tarp diplomatų Londone, kai Britanijos parla
mentas trečiadienį ruošiasi susirinkti nepaprastai sesijai, kurioj 
bus svarstoma Suezo kanalo krizė.

Menzies komiteto pasitarimai 
su Egipto prezidentu bus paskelto 
ti kelių dienų laikotarpyje. Visi 
pranešimai iš Kairo pastebi, jog

Ar atvažiuos?
WASHINGTONAS, rūgs. 7,

Baltieji Rūmai vakar paneigė derybos įstrigo, 
pranešimą, kad Sovietų Rusijos
bosai—Nikita Chruščevas ir Ni- 
kolai Bulganinas — galbūt ap-
lankys Jungtiens Amerikos Vais eiti viena ir staiga bandyti pa- 
tybes po lapkričio mėn. rinkimų, imti Suezo kanalą.

Nėra ten klausimo, kad Ede
nas tuojau pasiųstų savo karinesŠirdies smūgis

WASHINGTONAS, rūgs. 7.— 
Lt. gen. Roger M. Ramey 52 m., 
vieną iš garsiausių JAV oro ge
nerolų, ištiko širdies smūgis.

Ramey, buvęs penktos oro jė
gos vadas Japonijoje, į JAV grį
žo š. m. birželio mėn. Jis buvo 
numatytas iš oro puolimų apsi
gynimo vadu.

Jordanas panaikino
AMMAN^Jordanas, rūgs. 7. — 

Jordanas panaikino pasportų su
varžymus tarp Jordano ir Leba- 
no visiems asmenims, išskyrus 
žydus.

Miestas kenčia
CALCUTTA, Indija, rūgs. 7.— 

Vienuolika asmenų mirė praėju
sią savaitę nuo choleros, kuri 
miestą kankina nuo šių metų 
pradžios.

Pirmoje vietoje
ST. LOUIS, rūgs. 7. — Jim 

Borthwick, 17 metų, iš Clarinda, 
Iowa, laimėjo pirmąją vietą iš-
kalbos kontest.e, kurį suruošė į tani jos amatininkų unijos kon

gresas su 8 milionais narių, da
bar susirinkęs Brightone, prita
ria Suezo bylos perkėlimui į Jung 
tinęs Tautas.

Edeno kabinetas irgi yra su
skilęs. Britanijos gynybos mi
nisteris Walter Monckton ir už-

The.Future Farmers of Ameri

ca.

• Paul Dudley White, Bosto
no širdies specialistas, gydęs pre 
zidentą Eisenhowerį, dabar su 
kitais penkiais JAV daktarais
lankosi Sovietų Rusijoje. Jie no-' sienio reikalų ministeris Selwyn 
ri susipažinti su Rusijos medici- Lloyd yra priešingi kariuomenės 
nos praktika. ' siuntimui į Egiptą.

Poznanės darbininkai, kovoję 
už duoną, bus teisiami

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 7. — Lenkijos komunistinis prem
jeras Joszef Cyrankiewicz vakar savo kalboje pažadėjo „padorų 
ir atvirą“ teismą 323 darbininkams, kurie komunistų kaltinami 
sukėlę birželio 28 d. Poznanėje duonos riaušes.

Iš tikrųjų darbininkai išėjo į -
Poznanės gatves ginti savo tei- Trilinnai tt 
šių prieš išnaudotojus komunis- llullipul Ylolll
‘“premjeras pripažino, kad ten . * gynybotdrpartam?,,.

nMi,o ,ta» vakar pranešė, kad spalio
Jis išsitaręs .kad Lenkijos ir "’ėn- bus pašaukta 300 daktarų 

užsienio spaudos atstovai Ižlno- I Ievyną Gydytojai Į kannf tar- 
ma. komuniatail galės dalyvauti "V1* lSvyka mctl' P^aigoje. 
Poznanės teisme, kuriame bus tei * Indonezijos pulkininkas Ka- 
siami darbininkai, kovoję ui sa- unlarang, centrinė figūra vyriau- 
vo pagrindines teises. Premjeras sybėje, atvyko lėktuvu į JAV ir 
Cyrankiewicz tačiau pastebėjo, J*8 bus karinis atache Washing- 
jog Lenkija neturi intencijos sa- tone.
vo teismo paversti „tarptautiniu • Tuniso valstybės pirmas 
teatru“. ambasadorius Mougi Slim atvy-

Premjeras savo pastabas pa- ko į Jungtines Amerikos Vals-
tiekė Lenkijos „seimui“. 

Apžvelgdamas vidaus
lus, Cyrankiewicz pareiškė, jog riui. Prezidentas Eisenhoweris 
sunkenybės anglies pramonėje pareiškė pirmajam Tuniso am- 
privertė Lenkiją sumažinti ang- basadoriui, paskirtam į JAV, jog 
lies eksportą. Dėl to Lenkijai sun JAV žiūri į naujai nepriklauso- 
kiau gauti žaliavų iš užsienio. , mus žmones, kaip draugus ir ben

Komunistinis premjeras pripa- dradarbius tautų šeimoje, 
žino, kad Lenkijoje jaučiamas į • Uraganas Emma, vienas iš 
maisto ir pramoninių reikmenų žiauriausių šiais metais, skuba į
trūkumas. Pilipinų šiaurę.
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Dabar premjeras Edenas turi 
apsispręsti, ar Britanija turėtų

! jėgas į Suezą, jei jis būtų tikras, 
kad JAV jį palaikytų moraliai ir 
kariniai.

Washingtonas šiame punkte 
laiko savo rankose situacijos rak 
tą.

Jei prezidentas Eisenboweris 
šiek tiek'linktelėtų galvą, britų 
kariai per kelias valandas įženg- 

i tų į Suezą.

Jei prezidentas Eisenhoweris 
ir toliau prašys tęsti derybas, 
tada atsirastų gera proga Suezo 
bylą baigti Jungtinėse Tautose.

Apskritai Londone vyrauja įsi 
tikinimas, ka^i prezidentas Ei- 
senhoweris yra priešingas kari
niams veiksmams, ir norįs Suezo 
bylą perkelti į Jungtines Tautas.

JAV nepritarimas karui sulai
ko Edeną. Yra ir kitų priežas
čių.

Indija ir Ceilonas grasina pa
sitraukti iš Britanijos bendruo
menės (Commonwealth’o), jei 
Britanijos kariuomenė įžengtų į 
Suezą. *

Net Pakistanas dabar išėjo 
prieš jėgos vartojimą Sueze. Bri

tybes ir įteikė paskyrimo doku- 
reika- mentus prezidentui Eisenhowe-
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V K A I
Visus maloniai kviečiame. Sezono metu L. Auditorijoj bus šokiai kiekvieną šeštad. ir sekm. Šokiams gros B. Pakšto orkestras. Pradžia 8 v.v. Tel. VI2-6172. Įėjimas $1.

MIRĖ 11 M.RŪTŲ ŠAKELE PAŠVENTINTA 
BAŽNYČIA

East St. Louis, III., lietuvių 
parapijos ir jos klebono kun. A. 
Deksnio ilgų metų svajonė rug
sėjo 2 d. išsipildė — tą dieną 
buvo pašventinta naujoji, įdo
maus stiliaus, graži bažnyčia. 
Sekmadienį 11 vai. Bellevillės 
vyskupas A. R. Zuroveste, da
lyvaujant generalvikarui prel. 
Bauer, prel. Woods, kitiems pre

pavojų pasauliui. Miesto mero 
atstovas pasveikino mero vardu 
ir pasidžiaugė nauja gražia baž-! 
nyčia mieste.

Parapijos choras, vad. Stella 
Stankus, padainavo ‘‘BeautifuL 
Dreamer” ir “Battle Hymn of 
the Republic”.

Solistas Stasys Baranauskas! 
padainavo dvi lietuviškas dai-latams, daugeliui kunigų, sese . „T, 4 . . „

v tj- i u .r x- • . j , - nas: Kur prapuolė tas kelelis ,lių, Kolumbo Vyčiams ir didelei! N . . „ . ... . . .... ... . , Patekėk rytų aušrine” ir arijasminiai tikinSiųjų, vartodamas į,
rūtų sakelę vietoje krapylo, pa- »
šventino naująją lietuvių para- Pubhkai prašant, dar padainavo

Nuo vėžio ligos mirė
pijos bažnyčią. Ta rūtų šakelė 
čia labai tiko, nes bažnyčios di
džiąsias duris puošia Lietuvos* 
Vytis, Gedimino stulpai ir virš 
didžiojo altoriaus dominuoja di
delis medinis kryžius, kuris at
rodo lyg šiandien būtų perkeltas 
iš lietuviškos sodybos darželio. 

Du pamokslai

ariją Iš operos “Žydė”. Banke-' 
to dalyviai dainininką labai šil-i 
tai priėmė. Jie pirmą kartą gir-' aeronautikos administratorius I 
dėjo E. St. Louis mieste tokio Loweu 41 m. amžiaus 
masto mūsų dainininką. ~ ~

,tai, rankiniai laikrodėliai ir dei
mantai. Kad šios Bvdriko biz
no sukaktuvęs būtų atmintinos, 
Budrikas paskyrė daugiau $2,- 
000 vertės dovanų savo pirkė
jams. Tik reikia paduoti Bud
riko krautuvėn vardą ir adresą 
ant tam tikrų blankų, kurie gau 
narni nemokamai Budriko krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Str. 
iki rugsėjo 20 d.

Šia proga reikia konstatuoti i 
dar kitą faktą, būtent, kad Juo
zas Budrikas yra pionierius lie
tuviškų radijo programų Ame- 

I, rikoje. Jo pastangomis 1929 m. 
rugsėjo mėn. pirmą sykį Ame
rikoje pasklido , lietuviškas žo
dis, lietuviškos dainos ir muzi- 

civiliuės ka oro bangomis. Ir šios radijo 
programos vien tik Budriko lė
šomis be kitataučių garsinimų 
jau 27 metai yra duodamos ket

rovė “Mūras”, vadovaujant inž. virtadieniais iš WHFC radijo
J. Stankui. stoties nuo 6 iki 7 vai. vakaro

Banketo pabaigoje klebonas Gausūs bažnyčios fundatoriai su mūsų gerįausiais daininin- 
kun. A. Deksnys tarė padėkos yra surašyti gražiai išleistoje j<ais įr geru orkestru.

Klebono žodis

žodį visiems: svečiams, kalbėto- dedikacijos knygoje 
Po šventinimo apeigų Vy^ku jams, dainininkui, statybos ko- Bažnyčios statymo komitetą 

pas naujoje bažnyčioje atnaša- mįtetui, rengimo komitetams, sudarė kun A Deksnys, kun. 
vo pontifikalines sv. misiąs. Jų geromg jr darbščioms šeiminin- j Gasiūnas J Kassly W. 
metu kun. dr. J. Prunskiš lietu- kėms ir visiems parapiečiams, Rouchj A Z(e’Veske, dr. A. Cerš- 
viškai pasakė jautrų ir gražų kurie parodė tiek daug vienin- kuS) j Stankus, S. Kupinski ir 
pamokslą, kuris daugeliui spau- gumo jr pasiaukojimo statant j Bačkis
dė ašaras. Jame jis pabrėžė, 
kad šiuo metu, kada Lietuvoje 
uždarinėjamos bažnyčios, lais
vojo pasaulio lietuvių gilus ti-

Kaimynas

Rugsėjo 7^d. 8 vai. vak. drau 
gijos choristai, seni ir nauji, su
sirinko Hollywood salėje išklau-' 
syti svarbių pranešimų. Yra 
naujų ir skubių darbų. Drau
gijai sukanka 12 metų nuo jos 
suorganizavimo.

Koresp. Ona švirmickas

Namų savininkų draugija
Marąuette Parko Lietuvių 

NamiH Savininkų Draugija šiuo 
laiku atostogauja, neturi susi
rinkimų, bet šiaip darbo apie 
namus niekada netrūksta.

Namų savininkų draugija su 
randa laiko ir visų lietuvių la 
bui. Liepos 22 d. gražiai pasi
rodė Dariaus ir Girėno minėji
mo dideliame parade. Draugija 
turėjo puošnų vežimą, kuriame 
važiavo moterys, tautiniais dra
bužiais pasipuošusios, ir plevė
savo JAV ir Lietuvos vėliavos.

Visų atostogos jau baigiasi. 
Rugsėjo 27 d. bus draugijos 
susirinkimas. Jei nebus jokių

kliūčių, visi prašomi šiame su
sirinkime dalyvauti, nes laukia 
nauji darbai. O. švirmickas

Nenori nuginkluoti
Otto Grotevvohl skundžiasi 

savo draugui Walter Ulbrichtui: i
— Žiūrėk*, mielasis, draugas 

Bulganinas visiems parašė as
meniškus laiškus, net Adenau
eriui, o man, demokratinės Vo
kietijos respublikos šefui, ne?!

— Ar tu pablūdai, Otto, — 
nustebo Walteris Ulbrichtas, — 
ar tu manai kad draugas Bul
ganinas iš proto išėjo? Ar tu 
iš tikro galvoji rimtai jog ji: 
mus ragina kada nusiginkluoti?

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pareautimams kreiptis | 
muz. BRONIŲ JONUŠU. Tel. PRe 
spect 6-6584.

Pagelbėkite pastatyti Šv. Juo
zapo trečiojo ordino Šv. Pranciš
kaus seselėms vienuolyną, kurios 
mokyklą dabar lanko 400 vaikų. 
Senasis pastatas yra nukentėjęs 
nuo baltųjų skruzdžių.

Sister Mary Pulcheria. Viršininkė 
St. Francis of Assisi Mlssion 
Itniltc 1, llov 28A 
Grrcnuuod, Mississippi

Gerbiamoji Sesele Pulcheria;
Priimkite mano auką. naujam 

seselių vienuolynui Greenwood, 
Mississippi. Tęskite savo gerą dar
bą neturtinguose katalikų misijose 
tolimuose pietuose.

Vardas, ravardS

bažnyčią. Parapija yra nedidelė, bet vie-

Suvalkiečių draugijos žinios

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugija gražiai baigė pa
vasario laiką. Prieš išeinant a- 
tostogų, birželio 27 d. po susi
rinkimo buvo gražios vaišės, ku
riose pagerbti Jonai, Antanai, 
Petrai ir Povilai. Liepos 22 d.

Be parapiečių, iškilmėse daly- ninga — visi uoliai dirbo ir au- 
vavo daug svečių iš Chicagos, josi, sėkmingai vadovaujant kle- 

’Ito tė- Springfieldo, St Louis. Mo. ir bonui kun. Ant. Deksniui ir jo “n'^s Tšvaži°avtaa“S
vy žemei stato naujas bažny- į**. v'et(0v,ų'. gyvavo apie 40 v,karui kun. J. Gašlumu . j ■
{•as. E. St. Louis lietuviai ir M “ *«“• >«" Urbonas RugPpjMjo ,2 d j Liapog dar.

že^jvyko draugijos gegužinė,, ku 
• rioje veikė bufetas, buvo duoda-

. . .. i , „ M. Vitkus, kun. Yunkens, kun.visi parapiečiai savo sunkaus , T ’
, , , -i',. . .<• Z. Gelažius, kun. dr. J. Pruns-darbo prakaitu įrašė ant-*Mis-
sissippi upės kranto žodį 
kiu”.

‘ti kis, kun. dr. P. Celiešius, kun.
Chicagoje ,,,

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Adresas.......................................

Miestas ........ Valstybė

A. Bukauskas, kun. V. Meškė
nas, kun. Toliušis, kun. J. Vin- 

Anglų kalba pamokslą pasakė čįUSj kun. A. Tamulis ir kun. 
Vyskupas. Jis priminė parapi- j;rbonas.
jos istoriją, jos liūdnas ir lai
mingas dienas, iškėlė kun. A.
Deksnio nuopelnus ir pasiauko
jimą parapijai ir visai lietuvių 
kolonijai. P~<džiaugė parapie-

Budriko bizniui 44 metai
ma dovanų, grojo geras orkest
ras šokiams ir t.t.. Viskas gra-

Iškilmių komiteto nariai

Plačiai žinomas prekybininkas pasisekė. Dabar po dviejų 
Juozas Budrikas šį mėnesį švo.,1- m®nesiū atostogų visi grįžtame 
čia sėkmingo biznio sukaktuves. Pr’e senū darbų.

čių dideliu laimėjimu, pasista- 
tant tokią gražią bažnyčią, anot

Ta proga jo prekybos įstaiga, 
Šias bažnyčios šventinimo iš- 3241 S. Halsted St., yra tinka- 

kilmes rengė visa eilė komitetų, mai išpuošta ir pripildyta nau- 
Vyriausią komitetą sudarė: pir- jomis prekėmis, kurios šios ir 
mininkas kleb. kun. A. Deksnys,! ateinančios savaitės laikotarpy- 
vicepirm. John J. Kassly, sekr.! je bus išparduotos specialiai nu-

jo, tikrą “Masterpiece”! Prisi-! jeanette Miller, ižd. Walter ; pigintomis kainomis. Tai puikiau 
minė dabartinę Lietuvos trage- ptOuch. Kitų komitetų pirminin! si, naujausios mados “Parlor se 
dija ir prašė melstis už Lietu-1 kaį buvo šie: dedikacinės kny-’ tai", sofos, foteliai, miegamo 
vą, persekiojamus ten kunigus gos — kun j. Gasiūnas, ban- i kambario baldai, televizijos ir 
ir tikinčiuosius brolius. keto — John J. Kassly, finan- radijo aparatai, geriausi lovų

gy, mišių metu giedojo para- gų — J- Eckells, kvietimų — , matracai, virtuvių baldai, kili-
Mary Sherir.an, programos — mai, klijankos, lempos, staliu- 
Stella Stankus, papuošimo — I kai patefonai ir auksiniai daik-
Abdon Vrzal ir spaudos — Wal------------------------- -----------------------
ter Kassly. ""Z- .~T . ™■

šioms iškilmėms ypatingai Siuntiniai J Lietuvą 
vo galingu balsu pagiedojo “Pa- daug dirbo Married Ladies -°Yiv^ni^vA
nis Angelicus”. Tuo pat metu Club> vadovaujant energingai (ir kitur) siuitinius ^u: angliš^ 

kun. A. Deksnys nese Švc. Sak- Mary Miller. kom viln. medžiagom, avalyne,
ramentą iš senosios į naująją' vaistais, maistu, siuv. mašinom,
bažnyčią. Tai buvo tikrai jau- Projektas ir vykdytojai dviračiais, laikrodžiais, akordeo- 
dinantis momentas!

pijos choras, vad. Stella Stan
kus, ir visų džiaugsmui ir didelei 
staigmenai mūsų žinomas solis
tas Stasys Baranauskas, akom
panuojant Stellai Stankus, sa-

Iškilmės salėje

BEN’S CLUB
1521 W. 47th St.

DABAR ATDARAS 
Ben. Wojciechowski, Prop.

POLKŲ MUZIKA 
Kiekvieną penktadienį ir šeštad. 
Groja WALTER SCHUBERT

Turime įvairių rūšių alaus ir t. t. 
Atvykite kartu su savo draugais 

praleisti linksmą vakarą

. — ČIA GAUNAMA: —
• Admiral

• Dumont
• General Electric

• Gruending - Majestic 
• Koerting

• Motorola 
• Olynipic

• RCA Victor 
• Sunbcam

• Zenith ir kt.
Šių geriausių firmų

- IŠDIRBINI AI -
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Hi-Fi fonografai • rekordai imo 
aparatai • Elektriniai namų apyvo
kos reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

-Dfiinfl-
TCLCVISlOn

Csales - Service)

Sav. Inž. A. SKMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5005

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiK
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KOKS YRA MOSU
UŽSIĖMIMAS ?/

Nereikia Televizijos žino
vų (“television panel”), kad 
atspėti ką mes veikiame. Mes 

saugojamo tūkstančių šei
mų santaupas.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MED2IAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atid&ra kasdien nno 

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

IHHHitlimillHIIUlUHIHUIIHIU’lllllllllll

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose^ 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L

Mes paimame tas santaupas ir in
vestuojame jas j užtikrintus pirmus 
morgičius bei paskolas namų patai- 
symams-pagerinimams.

Pelną nuo šių paskolų gražiname 
savo taupytojams kaip reguliarus di
delius dividendus už didesnį-negu- 
vidutinį procentą.

Jūsų santaupas, pelnydamos, yra 
saugiai apdraustos.

Koks mūsų užsiėmimas ? — daryti 
tūkstančius šeimų laimingoms ir už
tikrintomis, pagelbstint joms taupy
ti. Mes galime ir jums padėti. ,

j nais. (siunčiama iš Anglijos per
Bažnyčia pastatyta pagal ar- HASKOBĄ). 

chitekto J. Muloko projektą, ku Bendrovė taip pat persiunčia j 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun-! riame įnešta daug lietuviškų mo

Vėliau sekė banketas buv. se- tyvų, ir š* bažnyčia bus viena 
noje bažnyčioje, dabar paversto-’ originaliausių E. St. Loui3 mies- 
je sale. Jam vadovavo žinomas te. Langų vitražus meniškai at- 
bizinerius, parapijos komiteto; liko dail. V. K. Jonynas, šoni-
narys John J. Kassly. Dar kar
tą kalbėjo vysk. A. Zuroveste, 
už viską dėkodamas ir pasi
džiaugdamas lietuvių laimėji
mais. £ongresmanas Melvin 
Price pasveikino parapiečius,

nių altorių statulas sukūrė 
skulpt. V. Košuba. Medžio dar
bus atliko P. Vėbra. Dažymo 
darbai — W. Rouch, kuris įdėjo 
daug širdies, darbo ir aukų vi
sos bažnyčios statybos metu.

čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garšntuojamas-— PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, III.:

LA 3-5049, YA 7-4337 
KiuntiniŲ tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

FAERHELD SAVINGS
AND 10AN ASSOCIATION

1601 Milwaukee Avenue
Chicago 47, Illinois EVerglade 4-3GOO

priminė komunizmo aukas ir Bažnyčią pastatė Statybos Bend

DIDŽIULIS SV. KRYŽIAUS PARAP. PIKNIKAS
HOLY FAMILY VILOJE, Orland Park, Sekmad., Rugsėjo 16 d.

Bus paminėta mūšy PARAPIJOS ŠVENTĖ ir “I AM AN AMERICAN DAY”.

Dalyvauja: Dariaus-Girėno Postas, kalbėtojai KONSULAS 
PETRAS DAUŽVARDIS ir STASYS PIEŽA, Parapijos Choras, 
vadovaujant Stepu: Sodeikai. Visi automobiliai bus palai
minti.

BARBECUE RIBS, $1.50 lėkšte; užkandžiai, žaidimai, 
lenktynės, šokiai ir muzika; BINGO ir įvairios dovanos.

Kviečiami visi švento Kryžiaus parapijiečiai, buvusieji 
parapijiečiai, draugai ir pažįstami. RENGIEJAI
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TAIKA DĖDĖS ŠAMO RANKOSE
JAV sekretorius John Foster Dulles neseniai pareiškė tu

rįs gana daug vilčių, kad Suezo kanalo krizė bus baigta sėk
mingai. Jis savo pareiškimą buvo pagrindęs penkių valstybių 
atstovų komisijos pastangomis ir Egipto prezidentu Gamai Ab- 
del Nasser, kuris, jo manymu, turėsiąs daryti nuolaidų ir skai
tytis su kitų valstybių interesais, turinčiais ryšį su Suezo ka
nalo naudojimu.

Atrodo, kad žymi dalis p. Dulles vilčių jau palaidota. Pen
kių valstybių komisijos planas Suezo kanalą sutarptautinti yra 
atmestas. Jį atmetė Egipto prez. Nasser. Vadinas, bent tuo 
tarpu Nasser neparodė jokio ženklo, kad jis būtų linkęs į bet- 
kokius kompromisus.

Ar darys dar didesnes nuolaidas, anglai su prancūzais, sun
ku pasakyti. Atrodo, kad jie yra linkę savo interesus ginti 
net ir tuo atveju, jei reikėtų ir ginkluotas jėgas panaudoti. Jau 
dabar Kipro saloj, esančioj 250 mylių nuo Suezo, yra sustip
rintos prancūzų ir anglų karinės jėgos. Egipto vyriausybė ir 
tų Jėgų nebijanti. Kanalo kontrolės niekam neduosianti. Anglai 
taip pat nėra linkę į didesnes nuolaidas. Kanalo kontrolė, 
palikta visiškoj Egipto valioj, Didžiosios Britanijos vyriausy
bei yra visai nepriimtina.

Tiek Australijos premjero Robert Menzies vadovaujama 
misija Egiptan siūlyti Vakarų planą Suezui sutarptautinti, tiek 
pats Egipto prezidentas Nasser, dabar visas viltis yra sudėję 
į Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės rankas. Jos tu
rinčios sulaikyti anglus ir prancūzus nuo panaudojimo karinių 
priemonių šiai problemai spręsti ir paveikti Nasserį, kad jis vis 
tik būtų nuolaidesnis. Dėdė Šamas, kaip -atrodo, savo rankose 
turės labai karštą bulvę, nes, kaip matyti, jis neatsisako tar
pininkauti. Jo atstovai — diplomatai Loy Henderson ir Henry 
Byroade — šiomis dienomis Egipto sostinėje Kaire daro ati
tinkamus žygius.

Ar Jungtinėms Amerikos Valstybėms pavyks šis labai di
delis uždavinys atlikti, tai priklausys nuo kelių aplinkybių.

Tenka neužmiršti, kad Suezo kanalo ir jo padėties spren
dimo užnugaryje yra stambi jėga — Sovietų Rusijos palaikomos 
ir net kariniai remiamos arabų tautos. Juk visai neseniai ten 
lankėsi Chruščevas ir Bulganinas, kurie pasiūlė Egiptui ir jo 
kaimynams visokeriopą paramą,, pakurstydami nepasiduoti va
kariečiams. Nėra abejonės, kad ne kas kitas, bet jiedu bus 
patarę Nasseriui paimti Suezą išimtinai į Egipto kontrolę. Juk 
visiems žinoma, kad Sovietų Rusija ir jos satelitai yra pristatę 

. įvairios rūšies ginklų. Ir, jei šiuo labai kritišku momentu 
Maskva pasakys Nasseriui nedaryti jokių nuolaidų, bet ginklu 
ginti Suezą, jei anglai ir prancūzai pabandytų karo priemonė
mis problemą spręsti, aišku, kad jis taip ir pasielgtų. Iš kitos 
pusės, ar pavyktų JAV sulaikyti anglus ir prancūzus nuo gink
luoto žygio, taip pat labai problematiškas klausimas. JAV 
turėtų išgauti iš Egipto kokį nors pasižadėjimą leisti naudotis 
kanalu, kad galėtų paveikti Londoną ir Paryžių, nes jiems, ypač 
anglams, pasilikti be susisiekimo per Suezą, reikštų daug ko ne
tekti. Pagaliau, jei prasidėtų ginkluotas susirėmimas ir karo 
atveju sovietai atsistotų Egipto užnugaryje, Jungtinės Amerikos 
Valstybės vargu galėtų išlikti neutralios. Tikriausiai ir jos įsi
jungtų į karą, kuris taptų visuotiniu. Atsižvelgdami į tai, prez. 
Eisenhoweris ir valst. sekr. Dulles iš savo pustės darys viską, 
kad tik sulaikytų ginkluotą konfliktą. Mes būtume linkę ma
nyti, kad jiems pavyks tą uždavinį atlikti taikos naudai, nors 
tai būtų ir laikinas dalykas, paviršutiniškas skaudžios žaizdos 
apgydymas.

DIKTATORIUS JUOKIASI

Egipto diktatorius Nasser šypsosi žurnalistams, sekantiems Kaire vvks- 
tan?-iq konferenciją dėl Suezo kanalo.

ALRKF KONGRESO BELAUKIANT
’I noresnį pasauH" — yra LRK Federacijos kongreso 
šūkis pareiškė LRK Federacijos Centro Pirmininkas 
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Didieji tautos vaikų darbai y-.dirkai, Vileišiai, Maironiai, Jan

Vilties netenkantiems
t VYSK. V. BRIZGYS

Naimo našlė, eidama paskui 
viengimio sūnaus karstą, savo 
neviltyje pagalbos iš niekur ne
laukė, nes jai atrodė jau pervė- 
lu. Sūnaus lavonas jau nešamas 
į duobę. Praeinančiam Kristui 
jos pagailo. Neprašytas jis at
gaivino jaunikaitį ir atidavė jį 
jo motinai (Luk. 7, 15).

Morta ir Marija draudė Kris
tui liesti akmenį užristą ant Lo
zoriaus kapo, nes ketvirtą die- optimistu ir mums liko optimiz 
ną po mirties jo lavonas jau 
dvokė. Kristus jų nepaisė, lie-

nestokojo tokių, kokiu prisipa
žįsta buvęs Vincas Kudirka. Ma 
rijampolės gimnazijoje pirmą 
kartą išgirdęs savo mokytoją 
optimistiškai kalbant apie Lie
tuvos ateitį, savo mintyje len
kiškai jį pavadino kvailiu.

Šiandien mes turime plačiai 
žinomų laikraštininkų ir politi
kų, kurie apie mūsų ateitį yra 
tokios pat nuomonės, kaip anie 
praėjusio šimtmečio Europos po 
litikai, kaip nuo tėvo vos atitrū
kęs mažas mokinukas Vincas 
Kudirka, kurs vėliau pats tapo

ra tas dvasinių ir materialinių 
gėrybių kapitalas, kurio pro
centais minta kartų kartos ir 
kurį jos paveldi, saugo ir didina. 
Tie darbai tai lobynas. Didžiais 
žygiais ir didžiais darbais tau
ta rašo sau istoriją.

Lietuvos nepriklausomybės 
metu kiekvienais metais rugsė
jo mėn. 8 d. plačiai r iškilmin
gai minėjome Tautos šventę. Ji 
įsteigta minint Vytautą Didįjį 
ir jo didžiąją galybę, ji buvo 
skirta minėti Lietuvos didžia
jai praeičiai. Vytauto gadynė — 
lietuvių tautos karinio ir politi
nio genijaus augščiausias laips
nis. Jo netekusi senovės Lietu 
va slinko, nyko ir pagaliau nus
tojo laisvės. Toliau — lietuvių 
tauta apmirė.

Tautos sąmonę išlaikė 
ištvermingieji

Kaip paskiras žmogus, taip 
ir tautos gyvenimas yra indi
vidualus. Individualūs ir tie ke
liai, kuriais tenka eiti atskiroms 
tautoms ir atskiroms valsty
bėms. Vytauto Didžiojo laikais 
mūsų tautai buvo lemta sukurti 
didelę valstybę, kurios sienas 
skalavo Juodųjų jūrų ir Balti
jos vandenys. Ji savo stipriu ne 
priklausomu atkaklumu sulaikė 
ir iš Rytų ir Vakarų besiver
žiančius priešus. Sunkiose kovo 
se nubyrėjo šis tas, bet skau
džiau, kad pavargusiai tautai 
teko .laikinai užmigti. Buvusios 
mūsų valstybės kūną pasidalino 
ir ant didelės dalies krito sun- 
ki priespaudos letena. Dauguma 
didžiūnų nusiraminę apleido tau 
tos stovyklą, o tautos sąmonę 
išlaikė ištverminga, kantri liau
dis. Ji gaivališkai priešinosi 
svetimoms įtakoms ir nepasida
vė nutautinama.

Lietuvoje pavergėjų kamuo
jamų dejavimai, į Sibirą tremia 
mųjų kruvinos ašaros buvo ta 
dirva, kurioje išaugo Daukan
tai, Valančiai, Basanavičiai, Ku savo ateitį.

kai, Vidūnai, Vaižgantai ir kiti 
aktyvieji veikėjai, kurie mūsų 
tautos nuslopintą sąmonę žadi
no, kėlė, ugdė, brandino. Kruops 
čiai atrinkta sėkla, mesta į a- 
šaromis ir krauju aplaistytus 
laukus, prigijo ir išdavė netikė
tai gražių vaisių.

Prispaudėjai nepajėgė užtvenkti 
atbudimo

“Nebeužtvenksi upės bėgimo”, 
sakydavo mūsų žymusis dainius 
— Maironis. Svetimųjų pastan
gos nepajėgė užtvenkti lietuvių 
tautiškojo atbudimo tėkmės. 
Per ilgas kovas ir kančias Lie
tuva atbudo ir ėmė stieptis augš 
tyn. Taip atbudusi Lietuva stie
pėsi į politiškai nepriklausomą 
gyvenimą. Nepriklausomybė ne
buvo mums gerų žmonių dova
nota, bet reikėjo savanorių krau 
ju atkovoti. Todėl daug kliūčių 
teko sukelti mūsų tautiniam at 
budimui. Laisvę paskelbti dar 
nereiškia ją turėti. Laisvę rei
kėjo išugdyti, išsaugoti ir ap
ginti, o tam , reikalinga galia. 
Vienok Lietuva vėl grįžo gy
venti laisvu gyvenimu ir visai 
savarankiškai tvarkėsi.

Neilgai džiaugėmės sukurtu 
nepriklausomu gyvenimu. Liki
mas lėmė mūsų kraštui būti prie 
didžiųjų tautų vieškelių. Todėl 
daug amžių per Lietuvą ritosi 
svetimųjų kariuomenių stumia- 
mios bangos, kurios alino mū
sų kraštą, sunaikino gražiąsias 
sodybas ir sudegino miestus, o 
tautos laisvę visiškai sutrypė.

Minint rugsėjo mėn. 8-ją ga
lim drąsiai sakyti, kad okupan
to fiziškas ginklas yra tik laiki
na priemonė. Amžina savisau
gos priemonė yra augšta žmo
gaus kultūra, stipri dvasia, ne
palaužiama moralė, tautinė sa
vigarba ir gilus žmoniškumas, 
lydįs mūsų tautos golgotinį gy
venimą. Tai va tik šitokias do
rybes turėtų puoselėti lietuvių 
tauta, tik jomis galime remti

jų tarpusaviems ryšiams bei 
bendradarbiavimui nustatyti ir 
dėl jų konkretinių formų sutar
ti. Todėl visų liet. katalikų at
stovų buvimas kongrese yra la
bai svarbus.

8. Kongreso programoje yra 
numatyti atskiri vyrų, moterų

Artėjant jubilėjln:am LRK 1. Jubilėjinis A.L.R.K. Fede- ip ia„n|mo nnoėdffifti R»rn<u 
Federacijos kongresui ir d dė- racijos kongresas jau artėja. ank£,au toWJ nebū.
jant susidomėjimui tuo kongre- Malonėkit,, p. Pirmininke, pa-, J™* Kokkiš kerimais yra 

su. kuris įvvks Bostone š. m. informuoti, kaip vyksta paslfen dabar tokie posgdžiai numatyti 
spalių mėn. 12, 13, 14 d.d., krei- girnas šiam svarbiam kongresui. ,r kQ |§ taukiajna?
piausi tos didJės ir mums la- — Svarbiausiu pasirengimu' — Naujosios lietuvių bangos 

ai rei smingos organizacijos kongresuį laikau mėginimus įsiliejimas į A. Lietuvių bendruo
prn/dr Ad Damuš^sTkeletu skelbti nau« min-- nauJus aū‘ menę sukūrž sPecialias sąlygas, 
dualiu klausi™ kius ateičiai, šis 50 metų jubi- Jos lygiai veikia kaip naujai at-

Dr Ad Damušis priklauso tai lėjinis konSresas eina ŠQkiu “Į, vykusius, taip čia gimusius, bei 
ur. Ad. Darnusis priklauso tai, GERESNĮ PASAULĮ”. Tame; anksčiau atvykusius. Reikia rim 

tai pagalvoti ir atsidėjus veikti, 
kad tos trys taip skirtingai gal
vojančios ir taip skirtingose ap
linkybėse užaugusios grupės pa
sijustų artimesni, giminingi bei 
tos pat idėjos ir tautos nariai. 
Jei šiuose posėdžiuose bent ma
žas žingsnis ta kryptimi būtų, 
padarytas, jie savo tikslo bus 
atsiekę.

Pavaizdavimui čia noriu pa
minėti bent porą konkrečių da
lykų, pvz. naujųjų ateivių įsi-

mūsų veikėjų kartai, kuri augo, , Sv TSv0 * klUnin,: glM1 ni
brendo ir mokslus ėjo Lietuvos ... 1 .. . x °

J mintis, ypatingai turint galvo
je neseniai praūžusias karo aud
ras, o Lietuvoje ir kitur dar be
sitęsiančią vergiją. Tad tikslu 
yra kurti ateities geresnio pa
saulio vaizdą.

Vadinamojo “modernaus” pa
saulio praeitis yra labai tamsi: 
ištisos tautos buvo žudomos pa
gal iš anksto apsvarstytą pla
ną. Milionai žmonių buvo kali
nami ir engiami smurtu, alkiu,

Nepriklausomybes metais. Bai
gęs Panevėžio gimnaziją 1928 
m., technologijos studijas ėjo 
Kauno universitete, vėliau jas 
gilino Berlyno ir Frankfurto u- 
niversitetuose.

Baigęs studijas daktaro laips 
niu, dirbo kaip mokomojo per
sonalo narys Kauno VD univer
siteto technologijos fakultete, 
eidamas įvairias pareigas. 1942 
-44 m. buvo to fakulteto deka
nas. Iš jaunų dienų aktyvus vi
suomenininkas, Katalikų Akci
jos dalyvis, reiškęsis įvairiose 
organizacijose ir ypač daug dir
bęs ateitininkų organizacijoje, 
ėjęs joje įvairias labai atsakin
gas pareigas, buvęs vyriausiu 
tos organizacijos vadu. Už veik
lą Katalikų Akcijoje du sykiu 
administraciniai baustas tauti
ninkų režimo pareigūnų. Akty
vus rezistentas bolševikų ir vo
kiečių okupacijų metais. Drą
siai pasireiškęs 1941 m. sukili
me prieš rusus. Tada sudarytoj 
laikinoj vyriausybėj buvo pra
monės ministerių. Vėliau už po
grindinę veiklą vokiečių nacių 
suimtas ir išvežtas į koncentra
cijos stovyklą Vokietijoje. Iš 
tos stovyklos išlaisvintas 1945 
m. balandžio mėn. amerikiečių 
kariuomenės vėl įsijungė į visuo 
meninį gyvenimą. 1947 m. su 
šeima atvyko į šį kraštą. Su

šalčiu. Vieno kito budelio įvy-1 jungimas į katalikų moterų veik 
kęs pasmerkimas, vengiant pas- lą, arba vyčių Lietuvos Reikalų 
merkti sistemą, kuriai jie atsto- Į Komisijos darbo suaktyvinimas 
vavo, ir kurią ištikimai vykdė, ta prasme, kad į jį įsijungtų a- 
yra perpigus ir gudrus noras iš- teitininkai, bei visi lietuviai ka-
sisukti nuo atsakomybės. Lai
kas aiškiai pasakyti, kad ne at
skiri asmenys, bet klaidingi pa
saulėvaizdžiai ir moralę panei
gusios sistemos milionus įstūmė 
į kančią ir mirtį.

Kai šiuo metu mes patys sto
vime įtemptoje mūsų tautinio 
išsilaikymo kovoje, negalime bū 
ti lengvapėdiški nesvarstydami 
ar net neminėdami tų principų 
bei pagrindų, kuriais mūsų atei
ties gyvenitnas turėtų būti grin 
džiamas. Juk siekiame doresnio 
ir teisingesnio pasaulio, kuriam 
rastųsi vietos ir mūsų tautai ša 
lia kitų tautų laisvai savo gyve
nimą tvarkyti ir kūrybiškai 
reikštis.

Ta prasme geresnio pasaulio 
žmona ir keturiais vaikais gy- vaizdo kūrimas krikščionybės
vena Cleveland mieste. Dirba 
kaip inžinierius dažų pramonės 
tyrimuose. Šiame krašte greitai 
įsijungė į katalikų organizacinę 
veiklą. Buvo LRK Susivieniji
mo jaunimo komisijos pirminin
ku, o 1954 m. Cleveland buvu
siame seime išrinktas LRK Fe
deracijos Centro Valdybos pir
mininku.

Deja, turime liūdėdami pasa
kyti, kad šiais laikais geriausias 
būdas teisybei apginti ir laisvei 
atgauti kumštis ir ginklas. Va
dinasi, gražiausi žodžias lieka 
be vertės, geriausios mintys lie
ka neįvykdytos, jei jos nebūna 
paremtos realia Jėga. Tačiau 
mums kelias aiškus: svetimo nie 
ko nenorim, bet savo neišsižadė 
sime. Ne tik savo krašto ,bet 
savo kultūros, lietuviškumo, kai 
bos papročių ir didžiausios bran 
genybės — laisvės.

dvasia, siekiant moralės dėsnių 
viešajame gyvenime, įgauna y- 
patingos reikšmės. Tautinis są
moningumas bręsta ir klesti tik 
tai atsirėmęs į didžiąsias univer 
salines vertybes, kurias atsto
vauja krikščionybė. Idėjinis pa
viršutiniškumas bei beprincipin 
gumas griauna pagrindus svei
kai tautybei reikštis. Be abejo 
tie klausimai kongrese susilauks 
didelio dėmesio.

2. Ar Kongrese dalyvaus ir 
kitos lietuvių katalikų organiza
cijos?

— Nors liet. katalikų organi
zacijos ir yra atstovaujamos 
per Federacijos skyrius, bet į 
šį kongresą yra kviečiami ne
tiktai Federacijos skyrių ir aps 
kričių, bet ypatingai įvairių ka
talikų organizacijų atstovai. 
Spalių mėn. 12 d. šeštadienio 
popiečio programa yra skiria
ma lietuvių katalikų organizaci-

talikai; arba vėl ateitininkų jau 
nimo stovyklavimo minties pra
plėtimas į čia gimusiųjų tėvų 
vaikus ir t.t. Tokių konkrečių 
darbų pergalvojus atsiras daug.

Vis dar nusiskundžiama, kad 
miestuose nėra bendradarbiavi
mo dvasios. Čia kaip tik bus 
progos sutarti, kad remtume 
vieni kitų parengimus, šven
tes, ruoštume bendrus pokal
bius. Kitaip sakant, turime veik 
ti, jausdami priklausą vienai šei 
mai. Bostoniškių veikėjų, be
rods, jau buvo keltas klausi
mas, kad ateitininkai ir vyčiai 
bendradarbiautų ir informuotų- 
si vieni apie kitus savo spaudo
je. Taigi tais posėdžiais Federa
cija sudaro galimybę tą visą 
susisteminti ir sutarti dėl tiks
laus plano vykdymo.

4. Tamstai pirmam tenka va
dovauti Federacijai iš vadinamų 
jų naujų ateivių. Koks yra. Jū
sų prityrimas ir kokios viltys 
suglaudinti Katalikiškosios Ak
cijos rėmuose senųjų ateivių, 
čia išaugusios lietuvių kartos 
ir naujų ateivių pastangas?

— Karo metais Federacijai 
jau vadovavo Juozas B. Laučka, 
jį irgi skaitome naujuoju atei
viu, nors ir Jungt. A. Valsty
bėse gimusiu, be to, jis yra ma
no ne tiktai klasės, bet ir suolo 
gimnazijos draugas, taigi jau 
šią Federacijos pirmininko kė
dę radau vieno ateivio apšildy
tą, o savo uždaviniais labai ar
timą.

Naujuoju faktoriumi Liet. 
Katalikų Federacijos gyvenime 
yra Ateitininkų Federacijos įsi
jungimas. Kitaip sakant, į Fede-

(Nukelta į 4 psl.)
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pė kapą atidaryti, pašaukė Lo
zorių išeiti iš kapo ir gyvą jį 
grąžino seserims.

Atvesta prie Kristaus ir su
kniubusi prie Jo kojų Magdale
na nedrįso šauktis kieno nors 
pagalbos, nes ji buvo labai su* 
gėdinta sugauta nuodėmėje. Jieš 
koti pateisinimo buvo jau pervė 
lu, nes aplink stovėjo būrys vy
rų su akmenimis rankose, jau 
nusprendę ją viešai akmenimis 
užmušti. Kristus be žodžių ją 
išlaisvino, o žodžiu jai atleido. 
Jis liepė eiti namo ir daugiau 
nebenusidėti.

Jeigu kalbėti ne apie vieno 
asmens kūno ar sielos gyvybę, 
bet apie platesnę visuomenę, tai 
galime atsiminti, kad pav. po 
Napoleono karų visas pasaulis, 
išskyrus vieną Turkiją, buvo pri 
pažinęs Lietuvos ir Lenkijos pa
sidalinimą tarp trijų stambių 
kaimynų ir tą klausimą jau 
pamiršęs. Pačioj Lietuvoj, tiek 
šviesuolių, tiek kaimiečių tarpe,

mo pavyzdys.

Sios dienos proga mums ver
ta prisiminti dar vieną mūsų 
šalies faktą. Joks pasaulio geo
grafas nebuvo nei žemėlapyje 
pažymėjęs nei nežinojo Žemai
tijos miškų tyloje ir nuošalume 
Šiluvos bažnytkaimio. Senai ir 
trumpą laiką ten įvykęs Šv. Ma 
rijos apsireiškimas Lietuvių tat 
tai per amžius turėjo nepapras
tos reikšmės tiek individams at 
sikelti dvasiniai, tiek visai tau
tai sunkiose valandose pasisem
ti stiprybės. Šiluvos stebuklas 
ir dabar tęsias toliau tom abiem 
prasmėm: ir individams ir tau
tai. Žinios iš tos vietos ir da
bar yra jaudinančios. Bet kada 
nors bus galima visam pasau
liui parodyti ten dabar vyks 
tančio stebuklo pasėkas.

Ir sielos ir kūno tiek asmens 
tiek visuomenės tamsiose situa
cijose neturi ko prarasti vilties 
toks žmoarus, kurą pajėgia tikė
ti ir pasitikėti Dievu. Jis laimi
na žmogaus pastangas.

versti, kodėl ne? Sakote poezija labai sunku? Net 
pačiam poetui? O, ką aš dar norėjau paklausti, kaip 
tik apie vertimus. Palaukit, aš jums kažką paro
dysiu!

Dabar reikėjo parodyti, — pasakė sau, kai sto
vėjo vyro kabinete ir prie stalo. Rodyti? — Ji pa
sitraukė nuo stalo ir vėl sugrįžo. Nedaug, kelis lapus, 
kad nebūtų perdaug aišku kam kitam — juk ne ki
tiems reikia, jai pačiai. Penkis lapus.

Ji pastovėjo prie durų, sugrįžo, padėjo juos ten 
iš kur paėmė, paskui atvertė rankraštį, jai atrodo, 
pusiau, ir išėmė du lapus. Užteks.

— Pasakykit, ar čia geras vertimas? Matot, My
kolui užsakė ministerija, čia, o aš užmiršau pavardę, 
kas parašė, gal prisiminsiu, garsus rusų bolševikų 
profesorius. Antireliginis veikalas.

Ir tada, kai naktį ji išgirdo laiptais užlipant — 
Mykolo žingsnius — ji tebegalvojo tą patį. Visą die
ną, ji tarytum avis gromulavo, tik retkarčiais nusto
dama: — Draugas Gustas skaitė ir jo akys bėgiojo 
— ji sekė ir viduje jaudinosi: o jeigu čia romanas? 
Ar gal atsiminimai? Gal jo meilės aprašymas? — 
Draugo Gusto antakiai kilo ir smuko, kartais ji re
gėjo jo akyse, lyg lietaus lašus drumsčiant vandenį, 
ar jis pavydėjo tokio rašymo? Bet ji sėdėjo abejingai 
lankstydama staldangčio kraštą, ji galėjo pradėti ir 
niūnuoti, tačiau kaip tiktai pasirodytų, jog jos nerū
pestingumas perdaug rūpestingas.

— Ar čia ne poezija? — pasakė draugas Gustas 
nustebusiu balau, — manau, poezija prozoje ?

(Bim langiau)

kios neturėjo tėvynėje, ir tas papuošalas gulėjo ant 
lakiruoto staliuko.

— Jūs juokaujate, draugė Olga, — pasakė poe
tas, ir ji paraudo, ir atsiprašomai tarė:

— Aš tyčia------------- aš žinau, kad jūsų jausmai
teisingi. — Bet ji vos susilaikė nepaklausus: — Ką 
jūs rašėte prieš išlaisvinimą? Ką jūs rašėte, ar kaip, 
kad jūsų nenorėjo spausdinti? — Ji neklausė, ji labai 
atidžiai stebėjo jį, skaitantį su patosu ir įsitikinimu. 
— „Blogi poetai visada tiki, kad jie rašo gerai,“ — 
juk taip dar ištarė Mykolas, — ji negalėjo nusikra
tyti jo galvojimų, ji negalėjo išpešioti jų iš savęs, 
kaip kimbančiųjų žolių sėklų iš drabužio.

Tačiau tuojau ji susidomėjo, ji net susigraude
no — tai taip garbinančiai poetas deklamavo ką jis 
buvo sukūręs apie tautų šventovę, kur gulėjo genijus, 
vienintelis ir nepakartojamas — Leninas. Ir koks mie
stas yra Maskva, kokie mūrai Kremliuje, ir rubino 
žvaigždės, — tas akmuo brangus ir moterys svetur 
juo puošiasi, Mykolas sakė, kada nors jis gaus man 
žiedą — auksinį, rubino akimi. — Bet ji atgailavo nu
klydusi ir neatsigėrėjo daina apie Maskvos Metro. — 
„Viso pasaulio didmiesčiuose žmonės važinėja pože
miais, bet niekas neklūpo ties stotimis, kaip jūs“. — 
Mykolas, jis, visur jis buvo įleidęs savo geluonį! — Ir 
jis tiktai užnuodija ir pats nušliaužia. Kur jis? — Ką 
jis nuvežė mainu?

— Jau tylite? — sako ji, — o, kaip buvo gražu! 
Ar jau yra išversta į rusų kalbą? Ir išleista? Ne? Bet 
taip turėtų būti! Tokie gražūs eilėraščiai, jie visiškai 
suprantami rusų žmonėms, žinote. Jos pats galite

PJŪTIES METAS
ROMANAS jfi

60 tęsinys
— Aš gadinu poeziją, jūs dar primušit mane už 

tokį žiaurumą, prašau, jūs pats paskaitykite, pirma 
taip, kaip yra, paskui — paskui verskite man gimta 
kalba.

Ji lingavo galva, pritariamai, ir lengvai mušė tak
tą kojos galiuku — ji norėjo pririnkti žinomą rušišką 
dainos melodiją, bet nieko neišėjo, ji sugaudė vieną 
kitą žodį — visus vardus, vadų, miestų, žodį buržujus 
ir revoliucijas ir gerai suprato. Ir daug buvo tuščių 
plotų — jai pradėjo darytis nuobodu, kad tiktai ne- 
užsnūsčiau, — pabūgo ji. Bet tuomet jis pradėjo vers
ti rusiškai — kartais jam tai nebuvo lengva, jis tu
rėjo pasistovėti ties vienu kitu žodžiu. Tačiau ji ste
bėjosi, kodėl Mykolas peikė jį? Visiškai gera poezija: 
per visą pasaulį ėjo nenugalimoji armija, raudonoji 
armija, ir toliau eis, laisvindama pasaulį. Kur įžengia 
ji, ten sužaliuoja ir sužydi viskas, net akmenynai, tei
sybė ir laisvė ateink, ir laimingi žmonės dainuoja dė
kingumą, kad jie išgelbėti iš vergijos, ir didžiausio 
skurdo.

— Ar tikrai čia buvo taip bloga pirmiau? — ji 
išgirsta, kad sako, ir vos nesusikeikia viduje: kaip ji 
galėjo! Tai ji buvo žiūrėjusi į savo skrybėlaitę, ko k t
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REAL ESTATE

Mažas Konrad .Tadzak, kurio motina kilusi iš Lietuvos, buvo peršau
tas savo tėv.o. Tėvas nužudęs mot i n ų pats nusišovė. Mažasis guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Chicagoje. (INS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Punske, Seinų apskrity, 

kaip praneša lenkų spauda, ati
daryti Lietuvių Kultūros na
mai. *

— Nebus vykdoma mokyklų
reforma. Pavergtosios Lietuvos 
spaudoje jau nuo šių metų pra
džios buvo rašoma apie pasi
ruošimus “pereiti prie dešimt
metės mokyklos”. Tai yra, bu
vo užsimota panaikinti viduri
nių mokyklų XI-tą klasę, prog
ramą VIII—XI klasių sutalpi
nant .VIII—~X. klasėse, ir nepa- 
keičiąnt I—VII klasių progra
mos. Iš “Tiesoje” atspausdinto 
S. Pupeikio straipsnio matyti, 
jog "nuo naujų mokslo metų 
nebus vykdomas perėjimas prie 
dešimties metų apmokymo, pa
liekant respublikos mokyklose

kiniai, tėvams pritariant, jau 
nuo septintosios klasės turėjo 
atlikti praktiką. Pavergtoje Lie 
tuvoje j pirmąsias pradinių mo 
kyklų klases stoja jaunuoliai, 
sulaukę 7 metų amžiaus. Jei jau 
nuo septintosios klasės buvo 
siunčiami atlikti praktikos kol
chozuose, tai tie jaunuoliai ir 
jaunuolės tebuvo trylikos metų 
amžiaus. Kolchozuose atlieką 
praktiką .moksleiviai eilėje vie
tovių turėjo gyventi palapinė
se.

— J. Miltinis režisuoja filmą.
Pavergtosios Lietuvos spaudoje 
kurį laiką nebuvo įminimas Pa
nevėžio teatro vadovas ir reži- 
sorius J. Miltinis. Net ir šio te-

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-6232

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

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

CICERO. 2-jų butų bungalow. 
Mūrinis. 5 ir 5 kamb. Alyva apšildo
ma. $19,500; įmokčti $6,000. BIshop 
2-2162.

liyons. 5 kamb. namas. Rūsys ir 
pastoge. Centrinis apšildymas. Spin
tos virtuvėje. Mokesčiai $57. Kaina 
$13.900. BIshop 2-2162.

BLIUVYN. Mūrinis — 4 butai. Pa
jamų $37 5 J mėn. Karštu vand. ap
šild. 3 autom, garažus. $33,900. —
BIshop 2-2162.

>5,000 {MOKĖDAMI pirksite 4 bu
tų mūrinį namų su $3,240 metinėm 
pajamom. Apylinkėje 25th ir Puluski
lld. SVOBODA, 3738 W. 26th SU 
LAuntlule 1-7038.

MA1MJIETTE PARKE:
Mūr. 2 po 3 kamb. (3 miegami), 

centr. šild. ablenia butams, 2 boile
riai. graši vieta.

Mūr. 8 būt. po 3*4 kamb. Uratus 
namas, geros pajamos; įmokėti 
$21.000.—.
BKKiHTOM PARKE:

Mūr. 2 po ( gaųib. Centr. šild. 
Gražūs, labai švarūs lr moderniški 
butai. . ,

MKir. 2 po 4 kamb. ir rūbų valyk
la. Platus sklypas, garažas.

3 namai. 3 butai. $250.— pajamų. 
KITI R:

tiražus med. su 3 miegam. 45 lr 
Keating apyl. 40 pėdų sklypus.

ŠIMAIČIAI
Rsaity, Builders, lnauranoe 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

Pirmų kartų siūloma parduoti —
Oak Latvn apylinkėje — 50 )>ėdų 
sklypas, arti naujos katal. mokyk- 
los. Taip pat pard. moderniškas mū
ro bungalotv, arti Maria High 
School, apylinkėje 64tb ir Francisco. 
Pilnas rūsys. Kaina $17,900.

J. R. Kuhnle, Vlncennes 6-0021

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRIOMS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

aamua, biznius, sklypus ar ūkius atisakykite mus.
KVTRA'JIORKUS REALTYREAL ESTATE-INSURANCE NOTARY PUBLIC 2405 W«t 51 St VVAlbrook 5-6030 PKospect 8-3579 (vak. b aekmad.)
Šioje nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-3454

Naujas puikiai įrengtas 4 M- kamb. 
mūr. bungalon- Gage Parke. Tiktai 

j$17,000. šaulys.
Marąuette Parke 10 apartm. mūr. 

geram stovyj prie puikios

žodžiu nebuvo užsiminta apie 
vienuolikos metų mokymo sis- rež. J. Miltinį. Pastaruoju me- 
temą”. Esą nematyto pertvar-'tu “Tiesa” pateikė informacijų, 
kymo atsisakyta rušium su į jog J. Miltinis režisuoja filmą 
“plačios visuomenės pageidavi
mu”.

— Apie moksleivių praktiką 
kolchozuose. Pavergtoje Lietu
voje nuo šių metų vasaros de
vintųjų ir dešimtųjų klasių mok 
sleiviams buvo įvesta privaloma 
dviejų savaičių praktika kolcho 
zuose. Iš komunistinės spaudos 
matyti, jog eilės mokyklų mo-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Kazimierą} Rudis, 

kilęs iš Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs į Ameriką 1913 tu. .Įieš
ko Jons Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

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

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty • Builders - Inuuranos 

2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2323 VV. 69 st. Chicago 29, m.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P PETRAUSKAS — stat. vedliu
Lietuvių Statybos Bendrovl:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus h 

duris.

CICERO (H nutilome) SPECI AE. 
2-jų butų po < kamb. Gazu apšild. 
Tuojau galima užimti abu butus. 
$12,966; įmokėti $4,660. SVOBODA, 
6013 Ceinusk Rd. BIshop 2-2162.

2-Jij butų mūrinis bungolow. ,\Io- 
dern. — 6 lr 5 kamb. pastogėje. 1 
blokas nuo Western Electric. 
$19,500; įmokėti $5.000.
SVOBODA, 3730 W. 26th St. IA«n- 
ilnle 1-7038.

BRIGHTON PARKE 2-jų butų po 
4 kamb. mūrinis. Kabai gražus. 
$24,000.

GAGE PARKE. Mūrinis 2-jų butų 
po 4 kamb. Gazu apšild. $21,000.

MAROUETTE PARKE. 5 kamb. 
mūrinis. Gazu apšild. $15,700............

ROSELiANDE. Visai naujas 5 
kamb. mūrinis. $16,000.

K. MALORIS 
PRespect 8-2071

4 BUTŲ MŪRINIS — 2 butai po 
2 kamb., 3 kamb. apstatytas butas [narnas 
pastogėje; ir 4 kamb. savininkui, transportacijos. Pajamų į metus virš

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wcs« 7lst Street

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

Tel. — HEmloek 4-5881 v 
imiiiiiiiiiŲiiiiliiiHiiitiiuiiiiiiimiimnr 
ttHNHIllillilIlIlIHHIIIinilllllllllllHIIIIHjį

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

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 Conditions and Liberal 
Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

kurj 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.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PKospect 8-2071

2-JV BETŲ MCRINIS — 5 ir 5 
kamb. Du nauji automatiški centri
niai apšild. alyva. Tile virtuvės ir 
vonios. Pečiai, šaldytuvai ir daug 

atro sukaktį minint, nė vienu [ priedų. 220 v. elektr., 20x20 garažas.
$29,500. Atdaras apžiūrėjimui nuo 1 
iki 6 v. v. šešt. ir sekm. 1638 N. Mc- 
V icker Ave.

MŪRINIS 2-jų butų—6 ir 5 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. 2 au-

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

1837 S. 5lst Ave., Cicero

$11,000. Savininkas duoda morgičių. 
Kaina $84,000. A. Rėklaitis.

Nepaprastai nupigintas 2 po 5 km.. 
med. narnas netoli Marąuette Parko. 
Yra rūsys. A. Sirutis.

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

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

Gerų plytų 2 butų (5 Ir 6 kamb.) 
namas į rytus nuo Marąuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik $23.000. A. Linas.P LEONAS

REAL ESTATE
2735 VVest 71st Street 

Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

I MORAS
Builders, Gen. Contrnctors
Atlieka planavimo tr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

|IONAS STANKUS i
S Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl 3 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S= Tel. PKospect 8-2018 = 8800 SO. CAMPBELL AVE, = = Chicago 29. lUlnoia

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienced. Nite Shifts.

$2.92 per Hours plūs 
Shift Premium.

Steady, Good Working 
Conditions and Liberal 

Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

PARM ODAMAS MAŽAS CKIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. • 35 H
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas ir šaltas vanduo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 3 2 lr kelio “T", ir

MARQ( ETTE PARKE 
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5 14 k. Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

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

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2)4 k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 63-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkųs bet kokiam bizniui.
BRIGHTON parke

Mūrinis— 2 po 5 k. Pirmam augš. 11 * * ■1 ...n.
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow Į VIKTORO 
stogas. Norima greit parduoti. 1 * * w x u M

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skori’bskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4236

“reiDoo” „„„„i t ;a;i tom. garažas. Rūsys. Arti 23rd ir kelių — vieškelio 32 ir kelio “1Tiltas , pagal J. Dovydaičio | K-aricVV Ave $16,500. LAwwdaie ! 600. P6d>J ef-?ro pakrantės,
scenarijų. Veiksmas vykstąs 1-7038. 
Lietuvoje buvusio karo metais

Jei turite parduoti sr iinuomo 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Virginia 7-6640.

$3,000 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų 
butų — 5 ir 5 kamb. Rūsys. Ga
ražas. Skolą mokėti kaip nuoma. 
Apylinkėje Kostner ir 22nd St. 
LAtvndaJe 1-7038.

BARGENAS. Mūrinis 2-jų butų. 
Apylinkėje 26th ir Pulaski. 5 ir 
5 kamb. Gazu apšild. $15,900. 
Įmokėti $5,000. LAwndale 1-7038.

Jieškoma Uršulė Kromelaitė 
Jakštienė Zaveek'«nė, kilusi iš 
Užbudupio kainny Pagramančio 
parap.. Prieš išvykstant į Ameri
ką gyv. pas Joną Uksą. Turėjo 
dukras Oną ir Veroniką ir sūnus 
Joną ir Juozą. 1938 m. gyveno 
Chicagoje ar Springfielde. Ji pati 
arba apie ją žiną prašom atsiliep
ti šiuo adresu: Juozas Uosis, 335 
Parke St., Pasadena 4, California.

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas-

šventas Raštas 
*

79
mylios J šiaurę nuo Green Bay, high- 
»ay 3 2. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina K7.5OO. AGNĖS 
AND STEVE’S RESORT, Toanscnd, 
Wisoansin.

F. STARKOVIDIUS
RBAL BST. ir INSUR. BROKBRD 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted Si.

Pk. DAnabs 6-1798
radeda pirkit] - parduoti mrr’t 
aktus, btaiua. Parūpina paakolaa 
draudimui lr daro vertimus. Tvarki 
tmlgracijov dokumentus. Oflaaa 
ras kasdien nuo 10—T.

BRIGHTON PARKE ’

$3,000 įmokėti. Vieno augšto me
dinis namas su rūsiu. 2 butai po 4 
kai u balius. Centrinis gazu apšildy
mas. 2551 W. 47th St.•
. "LKUvytM* 3-1083.

AUTOMOBILE*, _ TRUCK8 
Automobiliai — SonkveMmlal

VENTA
4409 So. Fairfiald Ave. 
Tel. LAfayette 3-3881. 

Treč. uždaryta

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

VISŲ ROŠIŲ APDRAUDAMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

3916 S. YVestcm Ave.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

K O 2 1 O O 8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Ktllekaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

IEŠKO NUOMUOTI

Marąuette Parke jieškomas butas
vienam, dirbančiam asmeniui. Skam
binti DElaware 7-0951.

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

UST. APDRAUDĘ AGUNITRA 
Vlaų rftihj apdraudaa. Antomobl 

finansavimas. Notariatas. Valsty%

ISNUOMUOJAMA

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

Jieškomi Milsteinai i< Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad
resu-.DRAUGAS — BOx 6416, 2334 
S. Oakley Ave., Chicago 8, III.

Tėvai ji«ško savo sūnaus med. 
dr. Algirdo-Jurgio Kudirkoj, gy
venusio Kaune, Aušros take ir 
baigusio Tuebingeno universitetą I P“81 
Vokietijoje 1948 metais, vėliau 
emigravusio į šį kraštą. Kas iš 
pažįstamų ar mokslo draugų žino
tų apie jį, yra prašomas pranešti 
dantų gydytojai šiuo adresu: D.
Balienė, 1509 Hamilton Avc., N.
W., Grand Rapids 4, Mich.

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAf 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
supas Metropolitą*. IV laida. I* 
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte

Jieškomas Tadas Malinauskas, 
s. Tado, gyveno Philadelphijos 
mieste. Jis pats arba apie žįnan- 
tieji prašomi atsiliepti. Jieško Ju-Į 

Jieškomas Edvardas Degutis, I lės Kilčiauskaitės duktė — Zita 
sūn. Zigmo. Yra žinių nuo jo mo- Porokaltė, Valančiaus gatvė, Nr. 
tinos Petrunėlės Degutienės iš H-as augs tas, Šiauliai, Lithua- 
Mažeikių. Kreiptis: Eufemija Tu-, "in
kis, 6421 So. I.o<-kwood Ave., Chi- ~~ ~~
cago 38, III. SKINKIAI iš Sibiro prašo atsi-

’___1------------------------ liepti Vytautą Skinkį, Kazo sūnų
Jieškomi Juozas ir Vincas Vai- Abito. Kriaučeliū-

lionial, kilę iš Alytaus apskr., Sei- nas> Douglas St., Sudbury, Onta
riju valsč., Demeniškių kaimo. Jie rio’ Canada.
patvs arba apie juos žinantieji -----------------------
prašomi atsiliepti — Ignui Muilo- J ieškau dėdės Jono Šato, kuris 
liui, 1233 L. 87th St., Cl®V©land 8, 1920 m. iš Kauno - Vilijampolės su 
Ohio. Jieško giminės iš Lietuvui vįMB (pima, išemigravo į Braziliją ir 

gyveno Sao Paulo mieste. .Ticškoma- 
sis arba žinaptieji apie jį, arba joJieškoma Anelė Jakutytė, d. 

Kazio, gimusi Dusetų parap. Tu šeima prašome pranešti šiuo adresu:

ROSBLANDE parduodami 2 na
mai ant 62 pėdų sklypo. 1 mūrinis— 
naujas, 2 mieg. k., pilnas rūsys; an
tras namas medinis, 2 mieg. k., )>or- 
čiai, rūsys. Garažas. Kaina $26,000 
už abu; galima pirkti atskirai. Sav. 
išsikelia iš Cbicagos. Tel. INterocean 
8-8738, jm) 6 v. v.

PARDUODAMAS BIZNIO NAMAS.
Apačioje 2 krautuvės ir hutas iš 2-jų 
kamb.: viršuje 6 kamb. butas ir už
daras porčius. Pilnas sklejras. Cent- 
ralinis šildymas. 2 autom, garažas. 
Kreiptis į savininką nuo 3 vai. po
piet. 2439 W. 69th St.

Gauta nauja siunta knygelių Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
„ _ . _ X - . 2 iki 5 vai. 7301 S. WA8HTENAW
KAIP PASIRUOŠTI AVE

5/r kaiub. “rąncli” namas. Vi
daus konstrukcija pagal užsakymų. 
4 m. sesumo. Gazu apšrld. 44 pėdų 
kaiiiĮanis sklypai. Daug priedų. 
Kreiptis į Mr. Aurfton. IV'Albrook 
5-5431.

patvirtintos kainoa.
Prieš darydami apdraodas kita’ 

pasiteiraukite pas mus.
JONAS KIRVAITIS, 

WAlb»ook Š-M71
INTERSTATE INSURANCE AGENO 
6108 S. Aahland Ave.. Chicago S6, III

Kaina $1.50. Gaunama

‘•DRAUGE” 
2334 Se. Oakley Ave.

Chicago 8. ūlineis

ŠILDYMAS
- A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
rtaces), visų dvdžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

Išnuom. 4 kamb. butas 2 aukšte, j 
Teirautis įėjus per šonines duris 2 
aukšte. 4598 So. Honore Street

Išnuom. 1 kamb. su virtuve ir šal
dytuvą. 1-as augštas. I. Rumcziks, 
3236 S. Lowe Ave., DAnube 6-4474.

MARQUETTE PARKE išnuom. 
gražiai apstatytas kamb. 1-me augš
te. 6207 S. Maplevrood Ave., Tel. 
PRospect 6-9274.

Marąuette Parka išimom, didelis 

kamb. vyrui. Tel. GRovehill 6-2723.

HELP U ANTED — MOTERYS

GIRLS 
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

; and otlier loop lecations nearby are 
now hiring 
Waitresses

Cook-BuKer Trainccs 
Pantry Girls

Sonic reading. of English reąuircd 
Expcricncc unncccssary 
Guarantcc carnings 
Full or part time 
Training given 
3 meals and uniforma 
Paid vacation s 
Advanccmcnt opportunitics 
No Sunday’s or Holidays

APPLY N0W

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

(RANDOLPH AT MICHIGAN) 
or

21 IV. MADISON STR.

REIKALINGA

PRIVATI SEKRETORĖ
Maža raštinė. Geros darbo sąly

gos. Miesto centre. Alga $300 į nūin. 
ar daugiau. Skambinti—Mr. Bukau
skas, ANdover 3-2880.

PARDAVIMUI

Pardavimui: Šaldytuvas, skalbia
ma mašina, komoda. Labai pigiai. 
7348 S. Racine Ave. ST. 3‘9714.

IAV PILIETYBEI

GERA PROGA
Išnuoni.uojnma 1 didelė arba 2 ma-

ioc a įcuk /v^TTU-r nnrDo ^os krautuvės 3322 W. 63 St. Ne- 
154o 8. 49tfe OOUKT, CJICKIM> ,nugsta nuoma. Teirautis Dorchester 
Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vai 13-2101 — pas Stelmoką, 

ryto ild 5 vai. vakaro.
Teisi 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

riu žinių' iš jos namiškių. Atsiliep- M. Petrovienė, 24 McKinnon Are., 
ti ar žinantieji apie ją pranešti: Minnow Lake, Sudbury, Ont., Ca- 
V. Kuzma, 848 Lovett St., Ixm- nada.
don, Ont., Canada. Į ------------------

Į J ieškomos — Marytė Stikliūtė iri 
Jicftkomas RŪnus Romanas (ivni- jos motum Stiklienė, išvažiavusios

kas, gimęs 1925 m. ir jo pusbrolis įj Kauno 1944 m. Jieško: Jadvyga 
Jonaa JuodKius. Jieško motina stftakut« |m> v viii J. Pawlowsky, 
Sofija Venėkauskienė Llnbertn 10625 „„ Emile Montregi, Q„e>i 
g-vė Nr. 1, bt. 3, Vitalius, Littaua- canada
nia. _____________ _

Jieškomi iš Lietuvos — 1) Inž. 
Pajieškoma Mary Kondrcekis,' Vincaa Ališauakaa, sūnus Jono. 2)

gyvenusi Kenosha, Wisconsin. Yra1 Sesuo jieško Tekias Juciūtės Bogu- 
žinių iš Lietuvos. Rašyti; A. GI- Menės Prašomi atsiliepti, ar žinanti 
uiotis, 8714 8. tVinchcster Ave.,į apie juos pranešti: P. Račiūnas, 
Chicago 20, UI. ___ . _ 2229 W. 67th St., Chicago 36, UI

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DBAUGAS’, 8834 8. Oakley ava 

CMcago 8, n.

MAINYSIME ARBA FARDUO 
SIME PAGAL “CONTRACT”. gerai įr pigiai. 
Kampinis mūrinis namas. Tuščia
kraut, patalpa ir 2 butai. Alumi- 
iiiiiii landai. Alyva apšild. Garažas.
Ietimi priciiianm kaina- 2535 VV.
59th St. WAįbrook 5-5431. Kreiptis 
į p. Machulia.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokis trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,

šaukite DAnube S-27S3 nuo S vai 
ryto IKI 7 vai. vakaro.

Tel. OLrmplc 2-5121 nuo S vai. 
vakaro Iki tt vai. vakaro.

BRIGHTON PARKE. Rinktinėje

DĖMESIO — NAMŲ SAVININKAI 
IR KONTRAKTORIAI

Hplntoe Raminamo* pairai ufamk.v- 
mą naujiems ar seniems namams. 
Taip pat atliekame bendrų, medžiobiznių apylinkėje Kumpinis mūrinis

uainas, ftrosenų krautuve tr ,) kaino. ntj atremoutnviniul. Formina Tops 
butas. Metinių pajamų bruto $86,006 at rr montuojant virtuves. Mieste- nr 
Kaina tik $26.000. Kreiptis į p. Mik- P'lamlestyje
iį. WAlbrook 5-5431. MErrimac 1-6931

PROGOS — OI’POBTUNITIES

Owncr Selling Cleanmg Store —
Vicinity 71 & Wcstcni Avc.—2 liv- 
ing rooms in rear.—Wotnan can ope
rete alonc. Business established 25 
ycars. l’riced for ąuick sale. — Gali 
PRospect 6-8601 l'or good opjiortu- 
nity.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE — SU BARU. Gerai 
einantis biznis liet. apylinkėje. I’o 
6 v. v. skambinti INterocean 9-5879.

RŪBŲ VALYKLA-Skalbykla— 
abažiūrų valykla. Yieninlelė abažiū- 
rų (lampshade) valykla pielinej 
miesto daly. Išmokysime. Kampas 
31st St. ir Union Ave. Tel. CAIumet 
5-5306.

—---- --- ----
HELP WANTED — MALĖ

$2,000 įMOKfiTI. Mūrinis 2-jų bu
tų. 4 ir 4 kamb. 50 pėdų sklypas. 
4 autom, garažas. LAwndaie 
1-7030._____________________

MODERNIŠKAS MŪRINIS — 2 
Uitai, — 5 ir 4 kamb. Spintos vir
tuvėje, moderniška vonią. Tuojau 
galima užimti. Arti 26th if Mil
lard. $15,900. LAivndale 1-7038.

PLUMB INI
Licenaed. bonded plumbera 

Joks darbas aėra didelis ar mažas 
ženkite dabar. Kalbame Uetuvilksi

Tel. REpubUc 7-0844 
MAUtrook 5-8451

DARBININKAI 
PIENINĖJE

Nuolatini.; vi»ų metų darbas. Atlyginimas — $2.29 iki $2.97 į 
valandą. Bonus už naktinį da:bą. Bonus už sokmadienįnį darbą. 

Patyrimas nebūtinas, imsime sąžiningus darbininkus 
Daug priedų darbininkams." Kreiptis į

SIDNEY WANZER & SONS, INC.
130 W. GARFIELD (STEIGIA 1837
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Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

44 Metų Sukakties Išpardavimą
Pristatant jums įvairias vertes. Tai mūsų būdas pasakyti jums ačiū. 

Namų reikmenys, prietaisai, TV, brangenybės didžiau iomis
šutaupomis ir lengviausiomis išmokėjimo sąlygomis.

Visiškai nauji, švieži baldai: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lenųtos, Televizijos, Radijai, 111-Fl Phonografai, Šaldy
tuvui, Plovyklos, Siuvamos mašinos, Gaziniai pečiai, Elektriniai pe
čiai, Baziniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tui, Sidabriniai daiktui, Staliniai reikmenys '(dinncnvarc), Blanke
tai, Vžklodės, Ijovoms antklodės ... tik kų gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (brands): Kroehler, Healy, Pullman, Sim- 
nions, Kent-Goffey, Joerns, Basic-Witz, Laivu, Bassett, James Lccs, 
Douglas, Pliileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Vietor, Maytag, Bigelovv, Siegler, Moores, 
lloover, Bulovu, Columbia Uiiuouds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Siūlo lempos, vertės $12.00, už........................................................ $5.95
Pikniko -kėdės už ............................................................................... 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už ...................................................... $1.00
2 “Sliag rūgs”, vertės $2.50, uų ................................................... 1.00
10 colių elektros vėduoklė (t’nu), vertės $12.00, už ................... $1.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už ...................................................... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00, už .................................................... $4.95
9x12 vilnos ‘‘t'gce rūgs”, vertės $30.00, už ............................... 16.00
Inucrepriug matracai, vertės $29.00, už ........................................... 19.00
luuerspriiig matracui, vertės $59.00, už ......... ......................... $39.00
Indui (<linnerware), didelis pasirinkimas ]X> .................... 15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai po .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertos $3.00 už $1.00
Elektros “lieariug pad”, vertės $7.00, už .............................. $3.95
Elektros Waffle Iron, vertės $10.00, už .................................. $4.96
Radijai — AG ir DC už .......................................................... ...... $9.95
Nešiojamos rūdijos su baterijoms (coinplete) .......................... $14.95
Elektros Reeord players po ........................................................ $5.00
3 Way elektros Reeord players .................................................... $14.95
Automatiški Reeord players ............................................................ $29.95
Radijas ir Reeord Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your own records) su radijo ir

phonografu, vertės $110,00, už ......................................... $$69.00
Tapė Rceorders, vertės $90.00, už ............................................... $49.00
Columbia automatinis Reeord player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $1*25, už ............................................................. .$69.00
Didelis console HI-FI, FM ir Ali Radijo ir automatinis

plionografas, vertės $290.00,- už .......................................... $135.50
RECORDA1: pepuliarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti.......................................................................................... 35e.
21 eol. Admiral TV ir Radijo Phonograph kombinacija,

console, vertės $495.00, už ................................................... $245.00
24 eol. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................. $129.00

ALRKF Kongreso
belaukiant

(Atkelta iš 3 pusi.)

racijos gyvenimą įsiliejo stipri 
katalikiškosios akcijos veikėjų

dovaujanti ne popieriniams, bet Besižvalgant aplinkui, buvo
linksma, kad Connecticut lietu
viai vis išvien veikia. Trigubo

Italijoje. Dzirvonienei iš Brigh
ton Parko už išplatinimą kvieti
mų už $63, kuriuos įteikė per

/

5

Jei kas praleista ar būtų klai
da, prašome atleisti. Valdybakonkretiems katalikiškos akci

jos darbams. Tad pirmas linkė
jimas pasišvęsti katalikiškai ak- pikniko komitetas buvo suda- J. Kerui). Gudžiūnienei iš West
cijai. |rytas toks: pirm. J. Leonaitis, Pullman už $17, gautus už kvie- Arklio saugokis iš užpakalio,

Antras linkėjimas yra įveikti1 sekr. A. Mazalas, ižd. M. Paliu-I timų platinimą. Laudienei, ge-'karvės iš priekio, o pikto žmo-
smulkų grupini egoizmą, skirti binskas, P. Krikščiūnas ir A. Pa! dienei ir Gedvilienei už pašiau- gaus iš visų pusių.

grupė. Ji yra intelektualiai pa-' daugiau dėmesio bendriniams teckis iš Hartfordo. Talkinin- koji^Lus darbe. Marijonai Pauk
..... . .... 1 I 1 2 iv W T TT__________ > < T'S_________ ill..  — 1 _ 11 _ 2 ... X _ 11 _ _ ..

siruošusi, veikli, savarankiška, 
taigi turinti daug duomenų kaip 
sukelti susižavėjimo, taip lygiai 
pasipriešinmo bei konflikto nuo
taikų. f

Jeigu mūsų pastangos kata
likiškosios akcijos srityje yra 
idealistinės ir smulkūs asmeni
niai interesai yra palenkiami 
bendriniams ir patiems didie
siems katalikiškosios akcijos 
uždaviniams, tikiu, kąd Sv. Dva 
sios dovana vienų ir kitų pro
tai bus apšviesti ir artimo bend 
radarbiavimo dvasia viešpataus 
mūsų tarpe. Jau yra daug reiš
kinių rodančių, kad ta kryptįmi 
einama. Kažkaip laukiu, kad 
kongresas prie tos dvasios sus
tiprinimo prisidės.

5. Federacijos Centro Valdy- LDS Connecticut apskrities ben 
ba rodė daug dėmesio jaunimo dra‘ gegužinė gražiame Lietuvių

visų lietuvių katalikų uždavi-' kai: iš New Haven — M. Rama- 
niams. Tada bus daugiau idėji-' nauskienė; iš New Britain — 
nio susipratimo, sėkmės veiklo-j Br. Miciunienė, F. Golding; iš
je ir šilimos mūsų tarpe.

Kaip šio jubilėjinio kongreso 
spaudos komisijos pirmininkui j 
buvo malonu kreiptis į jaunų 
dienų bendradarbį ir mielą bi-1 
čiulį dr. Ad. Damušį ir iš jo gau I 
tus atsakymus maloniai patei-] 
kiu skaitytojams, tikėdamasis, i 
kad jie susilauks reikiamo su-, 
sidomėjimo. .

Trijų organizacijų gegužinė
Pasitaikius gražiam orui, pra

ėjusį sekmadienį įvyko didžiule 
LRKSA, Moterų Sąjungos ir

17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už ..................... $99.75
‘21 colio stalo modelio TV—speciali kaina ............................. $119.00.
21 eol. General Electric console, vertės $250.00, už ............ $140.50
Ix>.wyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už .. 39.50
lloover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ............................ $29.50
Cąnįgtcr dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ........................... $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150.00,biž .... $69.50
Neeehi-Elna siuvama mašina console, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric —- 2* durų, 11 kub. pėdų reg. $499.00, už .. $299.00
General Electric pečius, reg, kaina $295.00, už ................ $145.50
Universal gazinis pečius, 40 eol. Kainuoja $229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00 
Maytag skalbiamoji mašina .......................................................... $98.00

problemomis. Kas numatoma to 
je srityje ryšium su knogresu?

— Tuo atžvilgiu galima pa
sigirti konkrečiais laimėjimais. 
Įsteigėme jaunimo stovyklą 65 
mylios į vakarus nuo Detroito 
Chieagos linkui. Ilgą laiką tai 
buvo lyg neįvykdoma svajonė, 
tiktai dėka pasiryžimo ir aukos 
dvasios visos eilės žmonių ji 
tampa realybe. Į stovyklos sta
tybos darbus yra investuota 
virš 20,000 dolerių, neskaitant 
išlaidų ūkio užpirkimui. Mūsų 
aukotojai didžiausiu skaičiumi 
yra nepasiturintys asmenys. 
Kaikurios gausios ir ekonomiš
kai sunkiai besiverčiančios šei
mos skyrė tam reikalui po šimtą 
dolerių. Tai ypatingai sunkus 
darbas, bet jo duomenys bus 
tikrai džiuginantys. Kėlėme 
mintį, kad Kongresui Rengti 
Komitetas suruoštų kongreso 
metu visų jaunimo stovyklų pa

parke, Lighthouse Grove, Glas- 
tonbury, Conn.

Manchester — A. Vaickauskai- 
tė, E. Miller ir J. Gudžiūnas; 
iš Trumbull — M. Marcinkevi
čienė; iš Terryville — M. Mar- 
mont; iš Brandford — J. Ma
kauskas ; iš YVarehouse Point — 
M. Ulčinskas; iš Sommersvil- 
le — S. Butkus; iš Ansonia — 
K. Lodą; iš Bridgeport — F. 
Baltrušaitis; iš Waterburio — 
M. Shambaris, E. Viturienė ir 
A. Jenušaitienė; iš Hartfordo — 
abu Tamošiūnai, Pateckaitė, Bal 
čiūnai ir Sitkus.

Šia proga noriu paraginti 
LDS kuopas atsiųsti savo atsto 
vus į seimą, kuris jvyks rugsė
jo 15 ir 16 dienomis kun. Vir- 
mauskio parapijoje, So. Bos
ton, Mass. Reikės daug ką ap
tarti. Po to įvyks LDS Connec
ticut apskrities suvažiavimas 
Hartfctdo lietuvių parapijos sa- 

apie ku-

štienei, pasakiusiai pritaikytą 
šelpimui ir labai širdingą pra
kalbą. Milerienei su dukterimi, 
Niedvarienei 'su marčia Kataus- 
kiene ir J. Sasevičienei už sun
kų darbą virtuvėje. Be to jos 
pačios platino kvietimus kartu 
su O. Labžindiene, Krasauskie
ne ir Lenkšicne. Saleziečių 1 
skyriaus pirmininkei už dovaną 
ir linkėjimus.

Buvo labii jauku, kada Mile
rienė, NieJvarienS, Lenkšienė ir 
Krasauskienė grojimu ir lietu
viškomis dainomis palinksmino Į 
dalyvius.

Galop širuing -.s ačiū Benedik
tui ir Kazimierui Sasevičiams 
už širdingą darbą.

Išleidžiamajc>i įteikta $331.- 
20 pinigais ir iš Marąuette Par
ko nesisakiusi pavardės viena 
ponia dovanojo sutaną ir batus

Mūsų liaudies išmintis

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 
128 pasi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UL

•$19.95 Roto-Broiler Rotisserie už 
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už

$18.95
$9.95

Automatiniai Coft'ee Pcrcolators, vertės $24.00, už ............ $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Aretic blanketai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blanketai, vertės $6.50, už ..................... $2.95
Grynų vilnų North Star blanketai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (comtorters) Orlon Rayon Blciul, vertės $12.50, už $6.95
Vžklodės (bed spreads), vertės $6.50, už .................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už .........................,. $149.50
Hollywood lovos, reg. kaina $69.50, už ....................................... $39.50
Sulankstomos (filding) lova su matracu .................................. $22.50
5 gabalų dinettc ehroinc setai ..................................................... $39.95
7 gabalų dinettc setai, vertės $110,00, už ..................... ............. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už......................... $144.00
Kroehler 2 gal), perlor setai, vertės $199.50, už ....................... 98.00
Simmons "eliair bed” ............. .....................................................

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
$39.50

$1.49
$4.95

Budintojai (alumi cloeks), vertės $3.00, už 
Brangakmcnų (jcvveled) rankiniai laikrodžiai 
Vyriški laukiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$50.00 vertės rankiniai laikrodžiai už 
Deimantiniai žiedai, 'A kar., vertės $150.00, už

$19.50
$69.00

Deimantiniai žiedai, vertės $300.90, už ...................................... $149.00
Spindinčios "eostume” brangenybės, vertės $5.00, už .... $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ...................................................'.... 98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailo.j skrynioj, vertės $45, už .. $24.00
Regina elektros Broom dulkių valytuvas, kainuoja $59.50. už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojns, buvo $89.00, nupigintas—$19.50 

Goriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangsnybių, žemiausiomis kainomis.

Veltui Dovanos su Kiekvienu Pirkimu.
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9.30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nuo 9:00 ryto iki 6 vak.

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street •

Budriko Lietuviika Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
w vakari) nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš WHPC radio stoties,

1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA 
DUODAME VELTUI $2,000 DOVANŲ

1- iiiH dovana 2 gabalų ptirlor setas, vertės $250.00.
2- in dovana Tapimu gaz.inis pečius, vertės $245.00.
3- eia dovanu General Electric console TV 21 eol., vertės $295.00.
4- tn dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- tu dovana HI-FI Automatic Reeord player, vertės $125.00.
6- ta dovanu Sealy Postuiv|»edic matracas — $79.50.
7- ta dovanu 100 gab. dinneruarc setas — $44.50.
8- 1 u dovana deimantinis žiedas — $200.00.
9 -ta dovana Bearus raukinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovunų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai parašy

kite savo vardų, adresų ir telefono numerį į įrašo (entry) blankų ir 
įmeskite į oficialę Sukakties Išpardavimo kontesto dėžutę. Neteikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Street.- Kiekvienas kontestantas gali lai
mėti tik vienų dovanų. Visi įrašai (entries, turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Imi mėtojai bus įtaskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 m.. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovanų. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F- Budrik, 
Ine, Teisėjų nuosprendis yra galutinos.

Skaniais valgiais ir gėrimais 
vaišinosi svečiai iš Hartfordo, I Įėję, 339 Capitol Av 
Nevv Britaino, AVaterburio ir ki- į rį bus dar vėliau paskelbta, 
tų apylinkių miestelių. Žino- Nuogįrdiįaį dėkoju savo mie- 

, liems bendradarbiams, kurie 
taip sunkiai darbavosi, kad ši 
triguba gegužinė pavyktų. Iki 
pasimatymo LDS seime Bosto
ne rugsėjo 15 ir 16 dienomis!

ma, buvo ir muzikantai, kurie iįems 
puikiai grojo energingiems šo 
kėjams, o kiti gegužinės daly
viai vaikštinėjo ir gėrėjosi ty
luma parko ir Connecticut upės,
|<uri praėjusiais metais taip žiau 
riai naikino viską, kas tik jai 
kelią užstojo.

Nell P. Meskunas,
LDS Connecticut Apskr. Pirm.

Iš Hartfordo atvyko autobu
sas, kurį parūpino A. Mazalas,
M. Paliubinskas, S. Šrupsas, J. 
Bernotas ir kiti. Iš AVaterburio 
lietuvių kolonijos taip pat at
vyko autobusas, kuni parūpino 
J. Gluodenienė, M. Shambaris, 
P. Jokubauskas, O. Smotienė ir
N. P. Meskunas.

Labai dailių rankdarbių buvo
rodėlę fotografijomis bei sche- Į paaukota paskirų asmenų ir Mo 
momis. Bet gal pertrumpas lai-' terų S-gos narių dėl laimėjimo 
kas neleis to įvykdyti. į stalo, apie kurį buvo matomos

Antrasis toje srityje fconk- j garbingos veikėjos Marijona Jo
kubaitė, Bronė Miciunienė, Ro
že Monchun, Marijona Shamba- 
rienė, Julia (Valentine) Joseph,

retus laimėjimas yra bendradar 
biavimas su Lietuvaičių Seserų 
Institutu. Federacija yra įsijun
gus j pagalbą Institutui ruo- i M. Ramanauskienė ir kt. 
šiant lituanistinius vasaros kur « 
sus, kurių metu visad yra išlei
džiamas koks leidinys pradžios 
mokyklų mokiniams. Mus džiu
gina Liet. Seserų dėmesys lietu- j 
vių katalikų suprasti naujuosius 
ateivius ir jų siekimus.

Mums dar sunkiai sekėsi su
tvarkyti vaikų laikraštėlio “Eg
lutės” ekonominę padėtį. Vieno 
tūkstančio naujų prenumerato
rių suradimas padėtį žymiai pa
taisytų. O dar yra labai daug 
šeimų, kurios “Eglutę” nepre
numeruoja. Kultūros Institutas 
yra. padaręs daug žygių, kad ši 
ekonominė vaikų laikraštėlio pa 
dėtis pagerėtų.

Centro Valdybos nutarimu y- 
ra steigiama Jaunimo Stovyklų 
Globoa Organizacija kaip atski
ra Federacijos šaka, panaši 
Kultūros Institutui. Į jos rūpes
čius įeina stovyklų įrengimo,: 
gerinimo bei išlaikymo darbai.'
Jos nariais tampa tie, kurie įmo 
ka nemažiau kaip šimtą dolerių 
jaunimo stovyklų reikalams. (
Per šią organizaciją didesnis 
skaičius žmonių įsijungs j konk 
retų jaunimo veiklos rėmimą.

Sekanti keliama mintis yra 
įruošti jaunimo būstus atskiruo 
se miestuose kur galima prie pa 
rapijų ar vienuolynų. Tai vienas 
Iš svarbiausių ateities uždavinių.
Kongrese ta prasme bus iškel
ta visa eilė uždavinių.

6. Kokie Jūsų linkėjimai Kong 
reso proga visiems katalikų dar 
buotojams? t

— Lietuviai katalikai rodo la
bai daug veiklumo visose srity
se, bet mažiausia katalikiško
sios akcijos srityje. Tai reiškia, 
kad toji veikla, kuri formuoja 
asmenį, įdiegia pagrindinius prin 

į cipus, bet kurių jokia veikla ne
įmanoma, paliekama be ypatin-

KUN. URBAIČIO 
IŠLEISTUVES

Širdinga padėka klebonui kun. 
J. Šaulinskui, kuris nemokamai 
davė Roselande salę, jo vika
rams kun. Saudžiui ir kun. A 
Stanevičiui, kurie parėmė mo
raliniai. Garbingiems svečiams 
Bičkienei su vyru. Sofijai Bar- 
kus už gausų išleistuvių skelbi
mą per daug dienų, Dapkui už 
kvietimų spausdinimą nemoka
mai. Aleksandrai Kivenienei iš 
Šv. Kryžiaus parapijos už 70 
kvietimų išplatinimą. Jos du sū 
nūs yra saleziečių gimnazijoje,

' DĖMESIO! 
Importuoti vokiški “Netzkiai” — 
Pirkimo Tinkleliai. — 2-JŲ RŪ
ŠIŲ: Paprastesni (Dvispalviai). 
$1.00.

Perkminiai (su plastikine pini
gine) ........... $2.00.

Spalvos: Auksine, Raudona, Mė
lyna, Žalia, Ruda. Labai stiprūs, 
Talpūs, Skalbiami, Patogūs neštis 
Piniginėje, Praktiški Visiem Pir
kiniam.

Užsakymus su nurodyta spalva 
ir pinigus siųskite:

ATLANTIC IMPORTS
4125 N, Grand. Avė.,

Indianapolis, Indiana

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELENYCIA 
Geriausio* gelta dei vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

•44S WEHT 83RI) STREET 
Tet PRoepect 8-083S lr PR 8-0884

POLIO?
SPEARS tyrinėjimai rado daug 

priežasčių sukeliančias pollomycll- 
tis; taip pat ir pasekmingų Chiro- 
praktinį metodų šiai ligai nugalėti. 
Geriausi rezfHtatai gaunami kuo
met liga yra akutiniame stovy. Net 
kuomet liga jau pasikeitus į chro
niškų, ir tada galima gauti paten
kinantį palengvinimų nuo paraly
žiuojančių vaikų paralyžiaus pasek
mių naudojant Chiropraktikos bei 
fizinės rehabilitacijos metodus.

Matykite jūsų vietinį chiropraktų 
ir rašykite dėl pilnesnių informaci
jų apie polio ir kitas ligas kelian
čias problemas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. E-106, Denver 20, Colo.

go dėmesio. O Federacija neno- ( 
ri būti tiktai reprezentacinė at
stovaujanti institucija, ji turi 

1 būti dinamiška veikli jėga, va-

Lietuvių Bendruomenės North Side Apylinkės Valdybes narei, 
dantų gydytojai,

A. f A.

JANINAI ŽEMAITIENEI mirus,
jos vyrui PIJUI ir sūnui BENEDIKTUI reiškiame gilią užuo
jautą.

Lietuvių Bendruomenės '
North Side Apylinkė

PETRAS GESTAUT
5619 South Hermitage Avenue

Mirė rugsėjo 7 d., 1966, 10 ■
vai. ryto, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parap., 
Obelyno kaimo.

Amerikoje išgyveno 66 m.
I’asiliko dideliame nuliūdimo 

žmonų Jieva Gtimkuitė). brolis 
Juozus su seimu, švogerka Apo
lonijų Vttlvudienė su teima, ki
ti gim., draugui ir pažįstami.

Lietuvoj)) liko brolis Kuzi- 
inicrus su šeiniu, brolis Anta
nas sm kelmu ir sesuo Domicėlė 
su šeima. ,

lluvo amžinas narys T.T. Jė
zuitų Rėmėjų Draugijos.

Kūnas padūmotas John 
Kudclko koplyčioje, 4605 
lli'rinitagi) Avc.

S.

Laidotuvės jvyks antrad., 
rūgs. 1 1 d-, iš koplyčios Z vai. 
ryto liūs atlydėtas Į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų, l’o pantuldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ko
pines.

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

Niilliuliis Žinomi.
Laidotuvių direktorius John 

**’. Eudeikis. Tel. YA. 7-1741.

A. f A.

TEKLEI BIRIETAITEI-JOČIENEI mirus, 
jos vyrui Petrui ir sūneliams reiškiame gi
liausių užuojautų.

Leonas, Stasė ir dukros Bulgarauskai, 
Matas ir Valo Tylai

Trejų Metų Mitties 
Sukaktis
A. A.

JONAS
TAMOŠIŪNAS

Sekmadienį, rugsėjo 9 tl., 1956 iii. sueina treji melai kai įto 
sunkios širdies operacijos negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą bei tėvų.

Paminėti šias liūdnas sukaktuves už jo sielą esame užprašę 
šv. Mišias, kurios bus laikomos T. T. Jėzuitą koplyčioje sekma
dienį, rugsėjo 9 d., 1956 ui., 7, 8 ir 9 vai. ryto ir Šv. Kryžiaus baž
nyčioje 10 vai. ryto.

Malonini kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus šiose pa
maldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už jo sielą.

Iati gailestingas Viešintis suteikia jam amžiną ramybę.

Nuliūdę — Žmona, duktė, sūnus, žentas ir anūkė.

iiiimiiiiiiiiiiviiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMUU0TABI8 DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knvza, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Ksins $4.00.

Užsakymas ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė., 
Cbleago 8, I1L
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X Paskutinis išvažiavimas.

Spalio 23 d., sekmadienį, Tėvų 
Marijonų Bendr. 35 skyrius 
rengia gegužinę-išvažiavimą į 
Tėvų Marijonų seminarijos par
ką. Šis išvažiavimas šiais me
tais jau paskutinis, nes ateina 
spalvingasis ruduo ir visokių 
piknikų sezonas pasibaigia, šia
me išvažiavime bus avies kepi
mas, karšti ir šalti gėrimai ir 
ramus šventadienio poilsis ty
roje gamtoje toli nuo visokio 
miesto triukšmo.

Į gegužinę veš ir autobusai. 
Jį užsisakykite iš anksto ir tuo
jau pas H. Širvinskienę. Jos 
tel. LA 3-4841. Į gegužinę at
vykti prašomi visi!

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE 1—2 dienomis Windsore, Kana

doje. Dalyvių skaičiumi, ypač 
— Laisves Varpas, Naujosios antrąją dieną, suvažiavimas bu- 

Anglijos lietuvių kultūrinė ra- vo įtįn gausus. Suvažiavime do- 
dijo programa, daug dėmesio minavo vidutinioji ir jaunoji 

Grigas. Jis yra antrojo karo kreipia į lietuvybės išlaikymą karta- įklausyta prof. J. Bra-

X Dariaus Girėno veteranų 
posto naujai išrinktų narių 
įvesdinimas bus rugsėjo 16 d. 
Posto patalpose, 4416 S. Wes- 
tern avė. Ceremonijos prasidės 
6:30 vai. p. p. Bus įvedamas 
kaip posto komandierius A. L.

veteranas. Šiuo metu dirba in
žinierium Highvvay departa-

Pariaus-Girėno posto koimuulierius 
Adolphe L. Grigas

• ♦ i -4 i zaičio, V. Sidzikausko, dr. V.ir tautinį jaunosios kartos auk-i . .. . ’
.... __ ..... Vygando ir svečio iš Švedijos J.
ėjimą. eseniai šioje progra- pajauj0 pranešimai. Praneši
moje buvo perskaitytas 7 metų mus gekė rimtos diskusijos, 
mergaitės laiškas iš Sibiro. Ja- “Amerikos balsas“ Lietuvių 
me rašoma: “Į mokyklą eisiu Fronto konferencijos kalbas ir 
Lietuvoje, moku gražių lietuviš- nutarimus įrekordavo ir oro 
kų eilėraščių.” Laiškas baigia- bangomis pasiuntė į pavergtą 
mas: “Labai myliu Tėvynę. Lin ^ėvynt IŠkla^y.ta,Euri°P10S Lie 

kėjimai visiems lietuviams nuo
mažos lietuvaitės iš Sibiro.“
Programos vedėjas P. Viščinis 
atkreipė klausytojų dėmesį į 
tai, kad laiškas parašytas gry- 

! na lietuvių kalba, be klaidų. To

CHICAGOS ŽINIOS
Čikagietis išgelbėjo 

skęstančius
Chicagos laikraščiai deda at

vaizdą Įeit. John L. Shanahan, 
kuris dar pats neseniai išmo
kęs plaukioti, išgelbėjo keletą 
marinų, skęstančių Okinawoje, 
kai juos pagriebė potvynio ban
ga. Pamatęs jų nelaimę, jisai

Mirė SLA pirmininkas
l Rugsėjo 5 d. Bostone mirė 
advokatas Kazys Kalinauskas, 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je centro pirmininkas. Mirė 

Senato investigatoriai net nuo širdies smūgio. Pastaruo- 
dvi valandi klausinėjo Illinois ju laiku gerokai sirguliavo. Net 
gubernatorių Stratton apie, savo vadovaujamos organizaci-

Strattoną klausinėjo dvi 
valandi

baukininkų aukas rinkiminei 
kampanijai. Buvo klausinėja
ma, ar kartais valstybės pini
gų deponavimas į tam tikrus

greit pasileido į Vandenį su gel-. bankus (deponuojama papras-

X Prof. A. Veryga-Darevs
kis, buvęs Lietuvos univ. dėsty
tojas mokesčių srityje, jau bu- mente. Kiti Posto pareigūnai 
vo išėjęs į pensiją ir gyveno Yra Frank A. Gray, vicekoman- 
savo dvare Lekėčiuose, Šakių dierius, Andrew L. Rabiansky, 
apskr. Pranešama, kad jisai finansų raštininkas, Stanley J. 
miręs 1952 m. ir palaidotas Le- Rastutis, adjutantas. Kiti 
kėčių kapinėse. Jo žmona gy- to pareigūnai yra J. W 
vena pas dukterį ir žentą Vii- chankis,
niuje. j Biežis, F

kus,

Pos- 
Pa-

A. F. Wells, dr. St. 
P. LeVan, St. Shim-

B. Beneckis, R. Mikalajū
X šv. Kazimiero Lietuvių ___ , F. P. Zelis. Į iškilmes yra

Kolegijos Romoje rėmėjų Chi- • pakviesta daug augštų svečių.
cagos skyrius rengia pikniką x valerijono šiinkaus stato- 
su Bingo lošimu rugsėjo 9 d.' ma naujų namų kolonija wn. 
Vyčių sode ir svetainėje, 2453 , low Springs> I1L> sparčiai auga. 
W. 47th st., 2 vai. popiet, šei- Dalig namų galutinai įrengti ir 
mininkės pavaišins įvairiais
skanumynais. Bingo 
gaus gražių dovanų.
ma visuomene 
lankyti.

skaitlingai atsi-

nas,

...............jau parduoti, kitų statyba
žaidė jai į Vykgta pilnu tempu. Namus 
Kviečia- pardavinėja z. Umbražiūnas,

anksčiau plačiai reiškęsis spau
doje kaip gabus žurnalistas.

X šv. Pranciškaus rėmėjų 3 Į Šimkų naujoje rezidencijoje 
skyrius kviečia Z arbatėlei, kuri rengiama niša, kurioje tilps
įvyks šį sekmadienį 3 vai. p. 
p. skyr. pirmininkės H. Gedvi
lienės namuose, 4639 S. Her
mitage avė. Gedvilienė, kuri 
pasišventusi darbuojasi seselių

liau jis pažymėjo: “Tik įsivaiz
duokime, kaip ateities kartos 
vertins mus, kai Lietuvos isto
rijoje skaitys, kad sunkiausiu 
lietuvių tautos momentu Sibiro 
kančioje lietuvis išlaikė ir per
davė lietuvybę savo vaikams, 
bet Amerikos lietuvis šio kraš
to gerbūvyje buvo daugiau su
sirūpinęs namų įsigijimu, auto
mobiliais, televizijomis ir kitais 
patogumais, negu savo vaikų 
auklėjimu ir mokymu lietuviš
koje dvasioje, O istorija priva
lės tai konstatuoti, jei neiškel- 
sime naujų užtvarų prieš nutau 
timą ir nesukelsime naujo sąjū 
džio lietuvybei išlaikyti ar jai 
atgauti, kaip dabar jau pasigir
sta nauji šūkiai”. Jis dar primi
nė, kad šalia parapinių mokyk
lų, šeštadieninių lituanistikos 
mokyklų, bent Massachusetts 
valstybėje veikia įstatymas, pa
gal kurį lietuvių kalbos būtų 
mokoma High School, jei lietu
viai to norėtų. Deja, buvo ame
rikiečių, kurie rado reikalo tą 
įstatymą išleisti, bet nėra lietu
vių, kurie norėtų juo pasinau
doti.

. — Dr. Kazys Ambrozaitis. 
du metus atitarnavęs Amerikos

Lietuvos žemės sauja, plyta iš
Vilniaus ir nacių kacetuose žu
vusių lietuvių kankinių pelenų 
dalis. Gi prieš vilą statomas
didingas Lietuvos pakelių rū- armijoje, šiuo metu gyvenąs ir 

naudai, žada visus pavaišinti pintojėlis, o sode lietuviška klė- dirbąs Clevelande St. Vincent 
kugeliu, pyragais, O taip pat tis, šulinys su svirtimi ir Lie- Charity ligoninėje, išlaikė Ohio 
kiekvienas gaus ir po dovanėlę, tuvos kaimo tvora. Pats rezi-

X Elenora ir Emest Petkū- 
nai, gyv. 4534 S. Paulina st., 
susilaukė dukrelės, kuriai duo
tas Regina Lynn vardas. Brigh
ton Parko veikėja Julia Petkū- 
nienė ir Vera ir Weslow Zemo- 
vick džiaugiasi pirmąją anūke.

X Algirdas Pivarūnas ir teis. 
J. Zuris šiomis dienomis išvyks
ta kelionei į Europą. Aplankys 
Prancūziją, Vokietiją, Italiją ir 
kitas valstybes.

X Rūgštaus pieno
rytoj rengia Roselando Baifo 
57-tas skyrius Lietuvių Labda
rių ūkyje.

dencijos sodas aptvertas di
džiuliais dekoratyviniais pa
veikslais, kuriuose žaviai įam
žinti Lietuvos vaizdai. Kai visi 
darbai bus baigti, ši lietuviška 
sodyba bus iškilmingai pašven
tinta ir tos iškilmės numatytos 
Padėkos dieną.

X Rungtynės sekmadienį. šį 
sekmadienį, 12:20 vai. aikštėje 
prie 59-tos ir Paulina gt., Chi
cagos LFK “Vainutas” futbolo 
komanda turės pirmąjį rudens
rato futbolo pirmenybių susi- 

pikniką tikimą ir kovos prieš “Wan-

X Valerijai
Draugo administracijoj 
laiškas iš Lietuvos.

jos (SLA) seime, įvykusiame 
šią vasarą Detroite, negalėjo da
lyvauti. Velionis, palyginti bu
vo dar jaunas žmogus. Jo vie
tą SLA valdyboje tikriausiai už
ims vicepirmininkas Povilas Dar 
gis, gyvenąs Pittsburgh, Pa.

bėjimosi laiveliu, prie kurio tuo
jau prisikabino keletas marinų. 
Juos yisus vėliau
dęs helikopteris.

iškėlė atskri-

tai neilgam laikui ir be palūka
nų) neturėjo ryšio su tų ban
kų aukomis partijos reikalams. 
Strattonas su investigatoriais 
gerai bendradarbiavo ir nepa
reiškė, kad šioje srityje būtų

Streikuos skerdyklų 
darbininkai?

Didžiųjų šešių skerdyklų, ku- 
kokių nelegalumų, nors visi jo rios turi 110 įmonių, darbinin-
atsakymai dar viešumoje nėra kai pradeda balsavimą, ar

tuvių Fronto Bičiulių studijų sa 
vaitės transliacija. Sekmadienį 
iškilmingų pietų metu, kuriuo
se dalyvavo ir Lietuvos dienos 
garbės svečiai, galingai skambė 
jo dainos, kurios visa jėga išsi
liejo Drieš sekmadienio Donieti- 
nį posėdį ir konferenciją bai
gus. Meninėje dalyje 
solistas V. Verikaitis ir buvo pa 
rodyta Chicagos Lietuvių Fron 
to iškylos filmas. Konferencija 
priėmė rezoliucijas, kuriose reiš 
kiama padėka Lietuvių Fronto 
valdybai už atliktą darbą ir pa
sirinktą kryptį, pasisakyta už 
vieningą laisvinimo veiksnių va 
dovybę, santykiuose su Vliku 
be jokių svyravimų pakartota 
Europos LF, Waterburio ir Cle
velando suvažiavimų priimtos 
rezoliucijos, pasisakyta už ati
darymą durų į laisvinimo darbą 
jaunajai kartai.

Konferencijai pirmininkavo 
St. Daunys, J. Urbonas ir V. 
Šmulkštys, sekretoriavo Aušro
tas ir R. Šomkaitė.

— Juzė Augaitytė gavo žinių 
iš Lietuvos, kad tenai jau yra 
mirę jos tėvas Vincas Augaitis, 
jos brolis Stanislovas, jos švo- 
geris Adolfas Pliuškonis ir jos 
sesers Elzbietos Karosienės 
(Lietuvoje) sūnus Algirdas Ka 
rosas.

DID. BRITANIJOJ
— Vacį. Bartkus jieško bro

lio Alfonso. Sheffielde gyvenąs 
Vaclovas Bartkus jieško savo 
brolio Alfonso, gim. Papiškių 
km., Zapyškio vaisė.( Kauno ap
skrities.- Turimomis žiniomis jis 
1937-48 m. iš Vokietijos išemi
gravo į JAV. Atsiliepti adresu: 
Mr. V. Bartkus, 183 Harbo- 
rough Avė., Manor Park, Shef- 
field 2, England.

— Serga J. Riščiūnienė. Der
by mieste ilgą laiką serga senu
tė Jieva Riščiūnienė, gyvenan
ti pas savo ištekėjusią dukterį 
Nuo pat Velykų, kada ją ištiko 
paralyžas, guli lovoje ir džiau
giasi bent tuo, kad jau atgavo 
žadą. Senutė yra apie 70 metų 
amžiaus. Ją lanko dr. J. Moc
kus, kaimynai, o taipgi aplankė 
ir lietuvis kapelionas.

— Jonas Saukas, gyvenąs 
Halifaxe, gavo iš Lietuvos laiš
ką, kuriame rašoma, kad liepos 
28 d. mirė jo .motina Ana Sau- 
kienė. Kiek seniau pasimirė ir 
jo tėvas Antanas.

Žuvusių mergaičių tėvas
dovanojo

William Griffiths, tėvas dvie
jų mažų moksleivių, kurias su
važinėjo 16 metų berniukas, 
pareiškė, kad jam dovanoja, 

dalyvavo j sakydamas — ką gi dabar 
bausmės bepadės. Pats sąžinės 
balsas jam pakankama baus

skelbiami.

Perseni įsūnyti kūdikį, 
negavo $100,000

Andrew Erickson, turtingas 
švedų imigrantas, miręs prieš

mė. Tačiau valstybės prokuro- * dvejus metus, paliko $100,000 

ras jį numato pakaltinti už savo vienintelei dukteriai su są-
žmogžudystę per neatsargumą. 
Mergaitės laidojamos šiandien.

Detektyvai susekė vagis
Du detektyvai, nuduodami, 

kad jie yra paprasti darbinin

lyga, kad ji įsūnytų trejų metų 
kūdikį. Duktė jau turi 50 me
tų amžiaus ir teisme ji pareiš
kė, kad jų šeima yra persena 
kūdikių įsūnijimui ir augini
mui. Tada teismas jos tėvo pa

kai, sugavo šešis vagius, kurie l^lmą pervedė labdaros įstai- 
iš Hudson-Ross firmos išvogė &oms-

jiems nereikėtų paskelbti strei
ką. Jų sutartis išsibaigė rūgs. 
1 d. Iš gautų balsų — daugu
ma palankūs streikui.

Bus vėsinimai autobusuose
Naujai pastatytuose Chica

gos Miesto susisiekimo autobu
suose įtaisyti įrengimai, į ku
riuos lengvai bus galima įsta
tyti vėsinimo mašinos. Kolkas 
jos neįstatytos, nes brangiai 
kainuoja — net arti $6,000, ir 
jų užlaikymas taipgi brangus.

Labai mažėja polijas
Paskutinių šešių dienų laiko

tarpyje Chicagoje tebuvo tik 
34 susirgimai polijo liga. Taigi 

ši liga mažėja greičiau, ne
gu buvo tikėtasi.

Miesto tarnautojai — 
Raud. Kryžiui

Meras Daley įteikė Raudona
jam Kryžiui Chicagos miesto 
tarnautojų suaukotus pinigus 
$57,287. Jų kvota buvo $47,000.

įvairių reikmenų už kokius 
$25,000 — $40,000. Detektyvai 
bedirbdami toje bendrovėje pa
matė, kaip vienas išvežiotojas 
prekių davė pinigų vienam dar
bininkui, kuris jam įkrovė 
ekstra siuvamą mašiną. Penki 
vagiai buvo sunkvežimių šofe
riai, o šeštas — darbininkas 
apvogtoje bendrovėje.

Didžiausias automobilis
Čikagietis John Shakepeare 

nusipirko didžiausią pasaulyje 
automobilį, prancūzų Bugatti 
Royale firmos gamybos. Auto
mobilis turi 19 pėdų ilgumo. Iš 
viso tokių tik septyni buvo pa
statyti. Vienas jau sudaužytas, 
o kiti tebenaudojami. Mašina 
sveria 6,300 svarų, turi 300 
arklio jėgų. Jam kainavusi ma
žiau negu $8,000.

Už $3 gavo radybų $10
Devynių metų mergaitė Ka- 

thy Paterek, gyvenanti Calu- 
lhet mieste, su namiškiais be- 
valgydama viename Manistiąue, 
Mich. restorane, rado piniginę 
su $3. Iš dokumentų buvo at
pažintas savininkas ir jam nu
siųstas radinys. Savininkas De- 
los Russell, iš Grand Rapids, 
labai apsidžiaugė, kad jam at
sirado piniginėje svarbūs doku
mentai ir radėjai nusiuntė $10, 
prašydamas ją dar atsiųsti ir 
savo nuotrauką.

Tiria moksleivių 
bendrabučius

Illinois valstybės prokuroras 
John Gutknecht tiria vaikų i 
bendrabučius, kurie veikia be 
reikiamo leidimo. Tyrimai pra
dėti pasiskundus vienam asme
niui, kad jo atsiskyrusi žmona 
atidavusi du vaiku į tokį netin
kamai vedamą bendrabutį, kad 
pati galėtų dirbti.

Kortelės moksleivių 
važiavimui

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybė užsakė 100,000 korte
lių, kurios bus po $1 parduoda
mos moksleiviams. Prie korte
lių moksleiviai turės pridėti sa
vo nuotrauką ir tada galės bet 
kada puse kainos naudotis mies 
to susisiekimo priemonėmis. Ša
lia to dar bus kitos kortelės be 
fotografijų; su jomis mokslei
viai galės puse kainos važiuoti 
tik į mokyklą ir atgal į namus.

Mirė muzikos kritikas
Chicagoje mirė dienraščio 

“Sun-Times” muzikos kritikas 
Felix Borowski, sulaukęs 84 m. 
amžiaus. Jisai ne kartą buvo

rašęs ir lietuvių pasirodymų 
muzikalinj vertinimą. ,

250 žiūrėjo Marso
Planeta Marsas šiuo metu 

skrieja savo arčiausiu keliu nuo 
Žemės — tebūdama už 35,120,- 
000 mylių. Per sekundę skrieja 
15 mylių greičiu. Nakčia į 
penktadienį Marso pasižiūrėti 
į Northwestern observatoriją 
Evanstone buvo atvykę 250 
žmonių. Teleskopas planetą pa
didino 300 kartų ir žiūrovams 
ji atrodė kaip stambus raudo
nas diskas.

Eskalatorius prie iškelto 
traukipėlio

Iškeltojo susisiekimo stotyje 
ties 63 gatve ir Loomis bus už 
$19,611 įtaisytas eskalatorius — 
toki judantieji laiptai, kurie ke
leivius iš gatvės pakels į stotį. 
Tas įtaisas bus bandymui ir 
nuo pasisekimo priklausys, ar 
tokių įtaisų bus daugiau įren
giama.

Greita mediciniška pagalba
Chicagoje yra suorganizuota 

Doctors Emergency Medical Ser 
vice, kur galima betkurią die
nos ar nakties valandą iššauk
ti gydytoją. Tos įstaigos tele
fonas: CEntral 6-4200. Liepos 
mėnesį ta įstaiga turėjo 600 pa
šaukimų. Daktaro atkvietimas 
kainuoja $10.

Daugiau skrendančių 
lėktuvais

Per pirmus aštuonis šių .me
tų mėnesius trijuose Chicagos 
aerodromuose nutūpė ir išskri
do 220,437 lėktuvai su 6,404,- 
497 keleiviais. Lėktuvais pasi- 
naudojančių keleivių skaičius 
auga.

Ūkinė padėtis skaidri
Chicagos Federal Reserve 

bankas ir Northern Trust bend
rovė savo mėnesiniuose prane
šimuose sutinka, kad ūkinė pa
dėtis yra šviesi.
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Birutės Pūkelevičiutes

AŠTUONI LAPAI
Pūkelevičiute kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių. ši tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

valstybėj egzaminus ir gavo 
leidimą verstis praktika. Dr. 
Kazys Ambrozaitis, žinomas vi
suomenininkas, eilės organiza
cijų narys, nepasidavė pigaus 
pinigo medžiojimo manijai, o 
ilgus metus ruošėsi specialybei. 
Šiuo metu dr. Kazys yra užbai
gęs reikiamą stažą ir ęsigijęs 
kvalifikacijas radijologijos spe
cialybėje. Stažą atliko Memo- 
rial Center, New Yorke (Cor- 
nelio Univ.). Praeitais mokslo 
metais Western Reserve uni
versitete išklausė elektroninės 
fizikos ir radijo aktyvių me
džiagų izotopų kursą. Linkėti
na naujam specialistui daug 
sėkmės profesijoj, o taip pat 
nepamiršti nei visuomeninės 
veiklos, nei spaudos puslapių, 
kuriuose dr. K. Ambrozaitis 
neretai pasirodo.

— Amerikos ir Kanados IJe- 
tuvių Fronto Bičiulių konferen
cija sėkmingai praėjo rugsėjo
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derers” vienuolikę, kuri pirme
nybių lentelėje stovi antroje 
vietoje. Pirmoje vietoje, po I-jo

Prapuolenytei rato’ 3™ “Vainuto” komanda.
X Bronius Masunas su sese

rimi ilgus metus pavyzdingai 
veda ir tvarko Brighton Parke, 
4343 S. Mozart st., turimą va
lyklą ir siuvyklą. Jie savo dar
bą taip gražiai atlieka, kad 
daug žmonių atvažiuoja pas 
juos ir iš tolimiausių vietovių.

X Inž. Jonas Jurkūnas su 
kitais inžinieriais įsteigė Venta 
Engineering Corp., kurioje at
lieka projektus didelių statybų. 
Įsikūrę miesto centre ir gra
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X Lietuvių Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoje rug
sėjo 9 d. sekmadienį rengia sa
vo tradicinį rudens išvažiavimą- 
pobūvį gamtoje. Išvažiavimas 
įvyks gražioje Miliauskų rezi
dencijoje, 7900 W. 11100 So. Va 
žiuojantys automobiliu į pietus,

POPULAR r’jfe
Ar/„

VVestern ar Cicero avė, pasuka 
į dešinę Columbus st. (kelias į £iaį užsirekomendavę savo pro- 
Nr. 7) ir važiuoja ligi susikirti- jektais, jie yra darbais užvers-
mo 111 st. Iš čia tik keli blokai 
ligi pobūvio vietos. Pradžia 11 
vai. ryto.

X Sbuas Velbasis praneša, 
kad baleto pamokos prasidės 
rugsėjo mėn. 10 d. 5 vai. vak. 
Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Rugsėjo 11 d. 5 vai. 
vak. S. Velbasis atidaro baleto 
studiją Marąuette Parke, 2548 
VVest 69 Street, kuriai taip pat 
vadovaus jis pats. Į abidvi stu
dijas priimami nauji mokiniai

ti ir turi šiuo metu net kelioli
ka braižytojų, kurie dirba po 
12 vai. visas 6 dienas.

X Tautos šventės rugsėjo 8 
d. minėjimas įvyksta rugsėjo 
16 d. 2 vai. p. p. Lietuvių audi
torijoj. Programoje bus pa
skaita ir meninė dalis, kurią at
liks sol. Danutė Stankaitytė ir 
Ateities šokėjų grupė.

X Dr. V. Vygantas, švenčių' 
metu buvojęs Clevelande ir š. 
m. rugsėjo 2 d. dalyvavęs Krikš 
čioniškos Demokratijos Studijų 
klubų konferencijoje, sugrįžoberniukai ir mergaitės. Kreip 

tis pas S. Velbasį po 5 vai. vak. Chicagą ir Čia dalyvauja ame-i 
telef. GR 6-6747. rikiečių psichologų kongrese.

DARIAUS GIRĖNO POSTO PAREIGŪNAI

15 kairėn į dcSinę: A. L Rabiansky, finansų sekretorius, S. .T. Rns- 
tutis, adjutantai, A. L. Grigas, komandierius, F. A. Gray, vieekomau- 
dieritM, F. J. Simonaitis, J r,, vi«ekounui<lienu».
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Gauta iš Europos sekančios 
prekės geros kokybės ir nebran
gios:

1. šveicariški laikrodžiai, kai
nos nuo $10.00;

2. Radijo aparatai su trum
pom bangom — nuo $25.00;

3. Vaikams vežimėliai — nuo 
$39.00;

4. Rašomos mašinėlės — nuo 
$60.00 ;

5. Foto aparatai — nuo 
$15.00.

Ką bepirktumėt, visuomet 
prieš tai pasiteiraukite pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted St., 
Chicago 8, III., tel. Y Arda 7- 
0677.

Tai nepaprasta knyga.. Viri 200 re
ceptų grynai lletuvlikų valgių (rami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dainai pasakodavo apie 
lletuvlikua valgius per Chicagos ra
dijo Ir televlzljoe atotia, surinko pa
čiu* {domiausius lletuvlikų valgių 
receptus Ir DRAvfGAS juos lileldo 
labai parankioje fotmoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang- 
lllkal skaitantiems Iietuvlami.

Raina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ D R A U G A 8"
2884 So. Oakley Avenae,

CHICAGO 8. ILL. 
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