
1 i..

ty/ .11 C'J i 1 «u “ u
CHI S -7 ’ lLL’

w 4l < — 1

DRAUGAS
Leldlla Lietuvių Katalikų 8paudo* 

Drauctja ■».
1SJ4 So. Oakley Avc., Chicago 8, Illloul* 

Telephone — Virginia 7-HC4O-4I

Vlanlnttlia tautinė* Ir tikybinė* mintie* 
lietuvių dlenraitl* pataulyl*

DRAUG
LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
The Llthunnlaa Daily FVl«nd

PMbltthed by th* Lithuanian Cathollc 
Pre** Sodely

1*34 So. Oakley Avc., Chluago S. I UI not* 
Telephone — Vlrglnl* 7-HC40-4I

Th* mon Induentlal Lithuanian Daily 
ln America

Nr. 216 Prioe 5 cento PENKTADIENIS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 14, 1956 Kaina A omtal VoLXB

EGIPTO KALTINIMAI BRITAM - PRANCŪZAM
Lietuvių kalba radiograma 

iš Poznanės į Jungtines Tautas
SALOMĖJA NARKĖL10NA1TĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
Jungtinės Tautos, N. Y. — Juozo Kapočiaus leidžiamoji Lie

tuvių Enciklopedija čia praėjusį sekmadienį įsitarptautino. It tai 
įvyko iš užjūrio gautos radiogramos dėka, kuri buvo lietuvių kal
boje ir iš kurios JT diplomatinio pašto valdininkai tegalėjo su
prasti tik vieną vienintelį žodį „enciklopedija“.

Ta radiograma Jūsų korespon
dentės vardu atėjo iš Poznanės.
Kadangi paprastai sekmadie
niais JT spaudos biuras nedirba, 
tai ir buvo JT paštui didelis rū
pestis, kaip ją įteikti adresatui.
Bet ji taip ir pasiliko tenai ligi 
pirmadienio, nes savaitgaliui bu
vo tekę iš New Yorko išvykti.

Pirmadienio rytą su didžiausiu 
susirūpinimu RCA budėtojas, pa
matęs Jūsų korespondentę spau
dos skyriuje, aiškino, kaip jie tą 
kablegramą gavo, skaitė, nieko 
nesuprato ir su JT diplomatinio 
pašto valdininkais apgailestavo, 
kad negali pristatyti, manydami, 
kad jei jau radiograma, tai, ma
tyt, kas nors svarbaus.

Stropus pareigūnas

— Žinai, Salomėja, — sako 
RCA pareigūnas, — mes čia tik 
vieną vienintelį žodį tegalėjome 
suprasti. Tai „enciklopedija“. 
Bet paskui šitai mus kiek ir ap
ramino. Kai jau „enciklopedija“ 
netoks karingas žodis, tai ir pa
manėme, kad nieko mirtino nėra. I 
Jei jau būtumei dabar čia nepasi-, 
rodžius, tai būčiau telefonavęs] 
tam jūsų Committe for A Free 
Lithuania ir tenai jieškojęs.

Bet jam ilgiau jieškoti nerei
kėjo. Veikiai radijograma, toli-

tė. Jie pernai sukūrė šeimą, iš 
Vilniaus persikėlė į Poznanę ir 
tenai dirba lituanistikos srityje.

Kai praėjusios sesijos metu čia 
Sovietų Sąjungos delegacijos 
sąstate buvo prof. Juozas Matu
lis, jis Jūsų korespondentei ir 
papasakojo, kad tiedu lituanistai 
ketina kurti šeimą ir kad gyvens 
Poznanėje.

Pavyko ir smulkiau patirti 
apie prof. Otrembskio mokslinį 
darbą. Šiuo metu jis rašo ketu
rių tomų lietuvių kalbos grama
tiką. Pirmame tome fonetika, 
antrajame — žodžių daryba, tre
čiajame — fleksija, o ketvirtaja
me sintaksė.

Rugsėjo 23 d. Poznanės moks
linė spaustuvė jau baigia surink 
ti paskutinę (184-tą!) trečiojo 
tomo skiltį, ir tikimasi, kad apie 
spalio pabaigą ir tas tomas jau 
bus atspausdintas. Prie ketvirto
jo tomo — sintaksės — profeso
riui talkina ir jo žmona, iš nau
jausios literatūros parinkdama 
medžiagos įvairiems sintaksės 
reiškiniams pailiustruoti.

Šalia liet. kalbos gramatikos, 
profesorius jau yra parengęs ir 
spaudai atidavęs senuosius lietu
vių kalbos tekstus. Be to, jis dir
ba ir daugiau mokslinių darbų. 
Lietuvių Enciklopedija, kurią
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Žemėlapis rodo Kurilų salas ir Okinawą,. Japonija yra geografiniai vi
duryje tarp jų. Japonija techniškai tebėra kare su Sovietų Sąjunga, 
kuri nenori grąžinti Japonijai Kurilų salų, kurias sovietai paėmė II 
Pasauk karo metu. Jei sovietai pasilaikytų Kurilų salas, JAV turi 
teisę pasilaikyti Okinawos bazę, pagal J A V-Japonijos taikos sutartį.

|u.s.Ol
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Kurile ls.

JAPAN * 
Okinawa

Kaip atrodo naujas Suezo
kanalo naudotojų planas

WASHINGTONAS, rūgs. 13. — Yra išdirbtas naujas planas 
susitarti su Egiptu praktiškai dėl Suezo kanalo, jei negalima susi
tarti principiniai. Valstybės sekr. Dulles stengiasi, kad tšs planas 
būtų galimai labiau priimtinas Nasseriui.

Plano esmė yra ta, kad suda

ničio įrašyta baltame raudonus ,ituanjstai avo Jūsų kores 
krašteliais popieriuje atsirado 

rankose ir jaudindamosi Įmano
ją skaičiau. O joje štai kas bu
vo: „narkeliunaitei, press bu
reau, United nations — gawome 
enciklopedija, žodyną, labiausiai 
dėkojame, sveikiname, otrembs
kiai" (radiogramos originalus 
tekstas. S. N.).

Iš Poznanės, taigi, to paties 
Lenkijos miesto, kuriame šią va
sarą lenkų darbininkai išėjo 
streikan, reikalaudami duonos ir 
laisvės, radiograma į JT atėjo 
beveik žaibo greitumu. Ji buvo 
išsiųsta rugsėjo 8 d. 23 vai. (11 
vai.) ir keliavo radijo keliu per 
RCA tarnybą.

— Gera, ar bloga žinia? — 
klausė Jim iš RCA, kai radiogra
mą susi lanksčiusi dėjausi kiše
nėn. Jam paaiškinau. Jis ir sa
ko: „Matyt, tai svarbus jiems 
įvykis, kad net tokiu keliu pra
nešė“, tardamas, kad nuramin
siąs JT paštininkus, jog sekma
dienį nieko blogo neįvykę ir nuos 
tolių adresatui nesusidarę dėl 
įteikimo pavėlavimo. Paskui jis 
teiravosi smulkiau apie Enciklo
pediją. Prie mudviejų dar prisi
dėjo VVestern Union, American 
Cable and Radio System du bu
dėtojai, ir jiems teko papasa
koti, kad lietuviai Bostone lei
džia Enciklopediją ir kad jau aš
tuoni jos tomai išėję ir kad kaip 
tik štai tuos tomus gavę žmonės 
net radiograma praneša. Jie ste
bėjosi.

pondentei tarpininkaujant, be 
abejo-, pagausins jų mokslinius 
šaltinius.

roma kanalo naudotojų organi
zacija, į kurią pradžioje įeina 5 
ar 6 didieji kanalo naudotojai. 
Vėliau bus priimami ir kiti. Ši 
organizacija išdirba praktiško 
bendradarbiavimo planą su Egip 
tu. Organizacija samdo Suezo 
kanalo tarnautojus, kurie prave
da laivus kanalu. Egiptui būtų 
mokama už naudojimąsi kanalu.

Anglijos viešoji nuomonė suskilo 
Suezo kanalo klausimu

LONDONAS, rūgs. 13. — Naujai pasiūlyta kanalo naudotojų 
organizacija sukėlė Londone susikirtimą tarp opozicijos ir vy
riausybės. .

Manoma, kad darbiečiai že-1------------------------------- —------------
muose rūmuose smarkiai puls 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
projektą. Būkštaujama, kad dis
kusijos gali atnaujinti seną prie 
kaištą JAV, kad jos velka kojas 
Suezo kanalo klausime.

Londono laikraščiai iškėlė, 
kad naujos Suezo kanalo naudo
tojų organizacijos plano auto-

nėms Tautoms būtų sutaikęs. 
„Manchester Guardian" kalti

na Britanijos premjerą Edeną, 
kad jis veda tautą į karą ar į po
litinį pralaimėjimą. Jis perspėja 
anglus ir prancūzus, kad šiame 
kare jie pasiliks vieni, kai Jung
tinių Amerikos Valstybių visuo 
menė yra nustebusi mūsų veikla. 
Yra pavojus, kad vyriausybė gali

rius yra pats Dulles. Planas esąs bQt. nuvergį nors turi Bavo
nukreiptas prieš britų nusistaty
mą Suezo klausimą pavesti Jung 
tinėms Tautoms. Anglijos viešo
ji nuomonė Suezo reikalu yra la- 
bai“suskilusi ir pasiūlymas pa
vesti šį klausimą spręsti Jungti-

daugumą.
Kalendorius

Rugsėjo 14 d.: šv. Kryžiaus 
Išaugštinimas, lietuviški: Zubris 
ir Giratė.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:05.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Abu yra lituanistai

— Vakar didesnių valstybių sostinėse politikų kalbų objektu 
buvo Suezo krizė ir naujos Suezo kanalo naudotojų organizacijos 
steigimas.

— Egiptas atmetė Vakarų planą steigti Suezo kanalo naudo
tojų organizaciją, kuri pasak Nasserio, yra peilis Egipto nepri
klausomybei.

Grįžtant prie radiogramos — Sovietų Sąjungos premjeras Bulganinas parašė raštą ir 
siuntėjų, reikia paminėti, kad JAV prezidentui Eisenhoweriui Suezo kanalo krizės klausimu. 
Otrembskiai abu yra lituanistai.! Sov. Sąjungos ambasadorius Washingtone Bulganino raštą įteikė 
Jonas Otrembskis, kalbininkas, Valstybės sekretoriui Dulles.
profesorius, Poznanės universi-Į — Moroko policija suėmė 61 prancūzą ir jie bus išsiųsti į 

Prancūziją. Daugiausia areštuota tie prancūzai, kurie priešinosi 
Moroko nepriklausomybei.

tete yra baltų katedros vedėjas. 
Prieš karą jis dėstė Vilniaus Ste
pono Batoro universitete. Jo 
žmona yra buvusi Vytauto Di
džiojo gimnazijos lietuvių litera
tūros mokytoja Elena Samaniū-

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė: Jungtinės 
Amerikos Valstybės neis į karą, net jei Egiptas jėga uiblokuotų 
Suezo kanalą.

Tarnautojai liktų senieji, kurie 
šiaip šį penktadienį jau turėjo 
baigti darbą kanale.

Jeigu Nasseris atsisakytų pra 
leisti laivus be jo piloto, tai va
kariečiai turėtų pagrindo bylą 
perkelti į Jungtines Tautas, kai 
tindami Egiptą, kad jis kliudo 
kanalo laisvei. Amerikiečiai pa
rūpintų net dolerių kanalo tar
nautojams apmokėti. Sakoma, 
kad tai vistiek pigiau kainuotų 
negu karas.

Jei planas nepavyktų, mano
ma, kad tanklaiviai su nafta bus 
pasiųsti aplinkui Afriką.

Kai sunkvežimis
užsidegė kelyje

ALBACETE, Ispanija, rūgs. 
13. — Vienas asmuo buvo užmuš 
tas ir 20 sužeistų, kai trokas, 
vežęs fejerverkus, užsidegė ir 
sprogo. Sprogimas sugriovė kele
tą namų ir daugiau kaip 70 as
menų paliko be pastogės.

Žudo europiečius
ALŽIRAS, Alžirija, rūgs. 13. 

— Patikimi šaltiniai skelbia, 
kad nežinomas skaičius europie
čių buvo nužudyti Alžirijos suki
lėlių. Europiečiai buvo laikomi 
stovykloje, 30 mylių pietuose 
nuo Oujda, Moroke.

Kaip praplėsti
NATO veiklą

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Šen. 
Walter George iš Georgia, pre
zidento Eisenhowcrio asmeninis 
ambasadorius Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijoje (Nato), 
tarėsi su Norvegijos užsienio rei
kalų ministerių Halvard Lang<\ 
kaip praplėsti Nato veiklą.

Oras Chicagoj*

Oro biuras skelbia: Chicagoje 
ir jos apylinkėje — šiandie-, da
linai apsiniaukę ir vėsiau, o ry
toj — dalinai apsiniaukusi ir 
mažas pasikeitimas oro tempera
tūroje.

Parašiutininkas pagavo 
savo draugą 1,000 
pėdų augštumoje

PORT BRAGG, N. C., rūgs.
13. — 82-tos oro divizijos para
šiutininkas išgelbėjo savo drau
go gyvybę, kai jis pagavo jį 
1,000 pėdų augštumoje.

Specialistas 2C Roger iš Albu- 
querque, N. M., ir sgt. 1C Leon 
L. Peine iš Texas iššoko beveik 
tuo pačiu laiku iš lėktuvo į prie
šingas puses.

„Aš suskaičiau keturias sekim 
dės ir patikrinau savo parašiutą. 
Mano parašiutas atsidarė. Pas
kui pamačiau sgt. Peine. Jo ne
atsidaręs parašiutas sudavė man 
į veidą. Aš tuojau jį pačiupau“.

Abudu nusileido Busch para
šiutu ant purvino kelio. Stg. Pei
ne susižeidė galvą. Busch išliko 
sveikas.

Autobusas susidūrė
su sunkvežimiu

MONROE, Mich., rūgs. 13. — 
Valstybės policija pranešė, kad 
šiandien trys asmenys buvo už
mušti ir mažiausia 19 asmenų 
yra sužeistų, kai Greyhound au
tobusas susidūrė su sunkvežimiu 
JAV 24 kelyje, netoli Monroe.

Sunkvežimis paskendo lieps
nose po susidūrimo ir uždegė au
tobusą. Į Monroe ligoninę atga
benta 19 sužeistų.

Vėl susikirto
JERUZALĖ, rūgs. 13. — Du 

Izraetlio sargybiniai šiandien bu 
vo nužudyti Jordano vyrų, kurie 
įsiveržė į Izraelio teritoriją. Su
sikirtimas tarp Izraelio ir Jorda
no tebevyksta.

Mes nenorime kariauti - 

Jungtinės Amerikos Valstybės
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 13. — Egiptas Suezo kanalo krizės 

dalį šiandien nunešė į Jungtines Tautas. Egiptas apkaltino Brita
niją ir Prancūziją ,kad jos bus atsakomingos už sutrukdymą laivi
ninkystės Suezo kanalu, kai iš darbo pasitrauks užsieniniai pilotai 
ir technikai.

Tai Egipto atsakymas Britani
jai ir Prancūzijai. Mat, jos raštu 
pareiškė trečiadienį JT Saugumo 
tarybai, kad laivininkystės lais
vė Sueze patenka į pavojų, kai 
Egiptas bando baigti tarptauti
nę sistemą kanale.

Egiptas apkaltino Britaniją ir 
Prancūziją Egipto delegato O- 
mar Loufti lūpomis New Yorke, 
kai Egiptas atmetė naują Vaka
rų planą, kuriuo norima sudaryti 
kanalo naudotojų organizacija.
Ši organizacija tvarkytų nacio
nalizuotą kanalą. Egiptas į nau
ją kanalo naudotojų organizaci
ją žiūri kaip į provokuojančią 
karą.

Egipto ambasadorius Ahmed 
Hussein Washingtone šiandien 
informavo JAV sekretorių Dul
les, kad sudarymas Suezo kanalo 
naudotojų draugijos „reiškia ka
rą“.

Valstybės sekretorius Dulles 
pareiškė, kad JAV nenori karo 
Sueze, nežiūrint ką darytų Bri
tanija ir Prancūzija.

• Panamos respublikoje, kuri 
turi 900,000 gyventojų, susižavė
jo Egipto prezidento Nasserio 
žygiu nacionalizuoti Suezo kana
lą. Nors su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis yra Panama su-> 
dariusi 1903 m. sutartį dėl Pana
mos kanalo visiem laikam, bet 
dabar Panamos užsienio reikalų 
ministeris jau aiškina, kad tą 
sutartį reikia keisti panašiai 
kaip Egipte.

Britanijos - Prancūzijos nota
Jungt. Tautų Saugumo tarybai
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., rūgs. 13. — Britanija ir Pran

cūzija vakar pareiškė Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, kad 
Egiptas sudaro pavojų taikai ir saugumui, kai Nasseris atsisakė 
svarstyti Londono konferencijos pasiūlymus Suezo kanalo reikalu. 

Abi valstybės neprašė Saugu
mo tarybos sušaukti posėdį, kad 
būtų apsvarstytas Suezo klausi
mas. Britanijos ir Prancūzijos 
ambasadoriai kreipėsi į dr. Emi
lio Nunez - Portuondo, Kubos 
atstovą Jungtinėse Tautose, ku
ris rugsėjo mėn. yra tarybos pir 
mininkas, ir jam įteikė raštą Su
ezo kanalo krizės klausimu ir 
prašė su tuo raštu supažindinti 
kitus JT Saugumo tarybos na
rius.

Notoje pažymima, kad Londo
no konferencijos pasiūlymus pri
ėmė 18 valstybių iš 22, dalyvavu
sių praėjusį mėnesį Suezo konfe
rencijoje. Šios valstybės atsto
vauja kanalu besinaudojančių 
90 procentų reikalų.

Egipto vyriausybė, notoje sa
koma, atsisakė tartis pagal Lon
dono konferencijos pasiūlymus, 
kuriais buvo siekiama išrišti Su
ezo krizė.

Britų ir prancūzų vyriausybės 
yra įsitikinusios, kad Egipto ne
paisymas Londono konferenci
jos pasiūlymų dar labiau aštrina 
Suezo krizę.

Nėra pavojaus
MIAMI, Fla., rūgs. 13. — Au

dra Ethel šiandien pasirodė šiau
rės rytų Floridos pakrantėje, bet 
nesudaro pavojaus Jungtinių 
Amerikos Valstybių žemynui.

Raymond A. Hare (kairėje), naujas JAV ambasadorius, su Valstybės 
sekretoriumi Dulles. Ilare paskirtas Henry Bvroade vieton, kuris pa
sitraukė Egipte iš JAV ambasadoriaus posto. (INS)

Indijos premjeras
Nheru pasipiktino

NEW DELHI, Indija, rūgs. 13.
— Indijo premjeras Nehru pa
sakė, kad anglų—prancūzų nau
jas planas tvarkyti Suezą ruošia 
kelia karui.

Nehru išreiškė „nustebimą ir 
apgailestavimą“, kad Britanijos 
premjeras Edenas pasiūlė Suezo 
kanalo naudotojų organizaciją 
savo kalboje, pasakytoje britų 
parlamente praėjusį trečiadienį.

Prancūzai gavo
Bulganino rastą

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Pran
cūzijos premjeras Guy Mollet ga
vo asmenišką raštą iš Sovietų 
Sąjungos premjero Nikolai Bul
ganino Suezo kanalo krizės rei
kalu.

Sovietų Sąjungos charge d’af- 
faires įteikė Bulganino raštą 
Prancūzijos premjerui. Rašto tu
rinys dar nežinomas.

Amerikiečių lakūnų
lavonai atgabenami

WASHINGTONAS, rūgs. 13.
— Dviejų amerikiečių lakūnų la
vonai, kurių lėktuvą Kinijos ko
munistai numušė, iš Kinijos teri
torijos rugsėjo 22 d. išvežami į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Į JAV atvežami William F. 
Haskins iš Wcstport, Conn., ir 
Jaek A. Curtią iš Kosse, Tex., 
lavonai.

Praėjusį mėnesį Kinijos ko
munistai nušovė JAV laivyno 
lėktuvą 30 mylių nuo Kinijos pa
krantės. Tada su lėktuvu žuvo 16 
amerikiečių lakūnų.

Sovietų Rusija
rengiasi karui

LONDONAS, rūgs. 13. — Ha- 
mish Fraser, buvęs britų komu
nistas, analizuodamas Sov. Ru
sijos ekspansyvę politiką, teigia, 
kad ji rengiasi karui: „Rengda
masi paskutiniam Vakarų puo
limui, Maskva pasiryžusi panau
doti kiekvieną savo gausiuose 
sandėliuose turimą ginklą: špio
nažą, pasikėsinimus, „taikos“ 
propagandą, o taip pat tiesiogi
nius ir netiesioginius karo veiks 
mus“.

Nors vedama vadinama atlei
dimo politika, tačiau nepastebi
mai stengiamasi komunizmą stip 
rinti.

Trumpai iš visur
• Nepasitenkinimas dėl atly

ginimo. Panamos delegatas Jose 
Rivers Tarptautinės darbininkų 
organizacijos regioninėje konfe
rencijoje, vykstančioje Havano
je, Kuboje, pareiškė nepasitenki
nimą, kad JAV savo darbinin
kams moka didesnį atlyginimą 
Panamos kanalo zonoje negu pa
namiečiams. John T. Fishbum, 
JAV delegatas, atsakė, kad ame
rikiečiai 25 procentais gauna dau 
giau, kaip kompensatą už augš- 
tesnes taksas.

• Sovietų Sąjungoje šiemet su 
derliaus nuėmimu, išėjo prastai. 
Iš 66 milionų akrų tenuvalyta 
27 mil.
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99. L I. SIMONAITISClev?lande Elvyra 50 m bėgime griežtai pareiškė, kad tatai būtų ] 
laimi II v. (7 sek.). Ją pralen-. visiškai nereikalingas vietos eik 
kė tik pati Walsh. j vojimas laikraštyje. '

Sekančių poro3 metų bėgyje t Kukli jinai yra. Tai pastebė- 
a?.vo pasiekimais mūsų bėgikė jo net augšto ji amerikiečių 
dar daigiau atkreipia dėmesį ir Board of Education pareigūnė 
to paeekmėje įgarna galimybes Mrs. II. Fitzpatrick, Director of Į 
studijouti fizini lavinimą Ohio Girls Education, kuri buvo El- 

• State universitete. 1952 m. lie- vyrą susitikusi Ohio State pir- 
tuvių pirmenybėse 60 m bėgime menybėse. (Šiai pon:ai didžiulį 

1 pasiekia 7.8 sek. laiką, kuris įspūdį padarė Elvyros draus- 
yra geresnis visa sekunde už mingumas, kuklumas po perga- 
Lietuvos rekordą. Jinai Ohio lės ir kosmetikos nevartojimas, 

kuris ją taip ryškiai išskyrė iš Į 
poros šimtų mergaičių).

Ir šita kuklioji sportininke' 
dabar guli vieniša Detroito li- j 
goninėje. Sužeista ne siaučiant' 
ant kelio automobiliu, bet daly
vaujant sporto pirmenybėse.

Jai reikalinga visų mūsų pa
galba. Tenelieka nė vieno spor-

PIGIAI IK SAI GI AI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE n: ia toliau

K. EIDUKONIS

P JO | mUIIDI/A GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ><XU> dLJl,\Ut>r\A Š2JUI w ASrd S
T V, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Varda vimaa lr Talnymna
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. L.A 3-8617
Bs-ajsrciisa-HJSs'čsusrcajM

4266 V. 63rd St 
Oflao tel. REliance &-44IO 

Rezid. telef. GRovehill 6-0611 
Valandos: 1-2 p. m. Ir 6-8 p. m. 

Penktad tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad pagal sutarti

Sužeista ambasadorė
J. ŠOLICNAS

t *

Elvyra šikšniūtė, mūsų žy- mąjį kartą ji dalyvavo kaip L. pirm. nybėse-laimi net tris pir- 
miausioji sportininkė tremtyje S. K. Grandies Rosenheime narė mas vietas: 50 yardą (6.2 sek.), 
ir emigracijoje, VI žaidynių me- klubo lengvosios atletikos var-i yaToų, (12 sek ‘ if šuolyje 

žybose. i i t~>lį (5.02 m).
Sekančių kelių metų bėgyje') Bet sėkmingiausi Elvyrai hu

musų jaunoji bėgikė savo kruopi vo 1954 m. Jinai Ohio pirme- 
ščiu darbu ir stebėtinu pašiau-1 nybėse laimėjo 50 y. bėgimą (6.-

Tunu naują uid«ų sunkvežimį 
lr apdraudas

1313 W. 91st St. Chicago, IU. 
Tek PRescott 9-2781

tu Detroite buvo ištikta skau
džios nelaimės; šuolyje j toli 
nusilaužė koją ir šiuo. metu po 
sunkios operacijos guli Detroito 
ligoninėje.

Šitaip trumpai apibūdinant at 
rodo mūsų sporto šeimos vienos 
aktyviausių narių nelaimė. Ta
čiau jaučiu pareigą visiems mū
sų skaitytojams ne tik platesniu 
žodžiu priminti šią nelaimę, bet 
taip pat kartu paraginti visus 
į talką tiems žmonėms, kurie 
yra pasiryžę visokiais būdais 
mūsų mieląją sportininkę pa
remti. Tikiuosi, kad mes savo 
pareigą atliksime ir jai padėsi
me.

Mūsų pasididžiavimas

Dažnai esu girdėjęs šimtus 
kartų skelbiant ir iki nusibodi- 
mo, o kartais net ir panegiriš- 
kai sakant, kad kiekvienas lie
tuvis yra savos tautos ambasa
dorius. Tai yra dalinai tiesa, i 
Tiesa tik dalinai, nes mes daž
nai mažmožius paverčiame di
džiuliais darbais ir tuo pačiu 
tampame išpūstais kaip oro ba
lionai ambasadoriais.

Sunku šiandien kalbėti apie 
tokį ambasadorių, kurio taurus 
lietuviškas kuklumas neleido net 
mums patiems sužinoti visa tai, 
ką tas ambasadorius padarė sa
vo krašto gerovei. Sunku kal
bėti dar ir dėl to, kad vietoje, 
jog džiaugtumės mūsų kukliąja 
ambasadore, mes turime liūdėti. 
Nė trupučiuko neperdėdamas, 
galiu drąsiai tvirtinti, kad mū
sų tremties sporto kelyje tiek 

.Vokietijoje, tiek Amerikoje El
vyra Šikšniūtė visur ir visada 
buvo mūsų sportininkų pasidi
džiavimu. Ji buvo ta kuklioji, 
darbšti mūsų krašto inteligen- 
itškoji mergaitė, iškėlusi savo 
krašto vardą kitataučių tarpe 
ne savo kalbomis ar išdidžiomis 
manieromis, bet savo nepapras
tu darbu, ryžtingumu, meile 
sportui ir savo širdies taurumu.

Ir štai dabar po daugelio me-

kojimu nustebino ne tik savo 
nuolatinį trenerį Al. Bielskų,

1 sek), II v. 100 y. (11.8 sek.) 
ir II v. šuolyje į tolį (5.04). Tą

bet taip pat ir vietos vokiečių i pačią vasarą Elvyra pasiekia tininko, kuris neatsimintų Elvy- 
sportininkus. Ji dalyvavo pir-i geriausią savo pasekmę 50 m ros šlksnlutes nuopelnų
mose lietuvių lengvosios atleti- Į bėgime, nubėgdama per 6.5 sek. 
kos pirmenybėse, o paskui vo-j Ir taip iki šios nelaimės El- 

1 vyra bėgo ir bėgo. Lietuvių tar
pe beveik nebuvo, kas ją pra
lenktų, o ir vietos lengvaatletės 

' turėjo gerai spustelėti, kad ją 
i pralenktų. Tačiau paskutinėse 
mūsų lengvosios atletikos pir- 

i menybėse Elvyrą prašoko ne-
• laimė.

MvijŲ pareiga — padėti 
1 Jeigu norėtum vispusiškai į-
• vertinti viską, ką mūsų kuklioji 
sportininkė nuveikė sporto aikš 
tėję ir bendrai sportiniame gy
venime, reikėtų rašyti ilgą isto
riją.

Skaudu, kad visus mūsų mie
losios sportininkės darbus ten
ka priminti šia liūdna proga. 
Buvo gi progų ir linksmesnių. 
Štai, sakysime, šiemet Elvyra 
buvo pirmoji mūsų sportininkė, 
baigusi kūno kultūros augštuo- 
sius mokslus. Ta proga sveiki
nant ją prasitariau, kad norė
čiau bent trumpai tokį įvykį pra 
nešti skaitytojams. Tačiau ji

Elvyra šikšniute

rel. oflao ME. 4-CPVV. r»«. PR. 6-7383

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1957 W. Garlield Blvd.
VAL: 1—4 Ir <—9 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. <j. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir T-9 vai., 
vak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia.

ros SiKsniutes nuopelnų savo 
krašto vardo iškėlimui. Mes daž 
nai džiaugėmės jos laimėjimais.
Mes dažnai ją sveikinome po per 
galės. Mes dažnai stebėjomės dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 
jos tauriu elgesiu sporto aikš-1 
tėję ir už aikštės ribų. Dabar, 
turime progą už visa tai iš-j 
reikšti jai mūsų padėką, pade-, 
darni jai.

lagerbsiine ir tėvelius 
Su didžiausia pagarba lenkiu 

O’ukelta j 5 psi.)

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KCDIK1Ų Ht VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

7166 South Western AveuM
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. d. p. Seitad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Oflce U-l. RE. 7-1168
Retu tel. U’Albrook 5-2799

TeL ofiso YA. 7-6567. rea. RE. 7-496S

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«it 47tb StreM

LIGONIUS PKT1MA; Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nv.o 7 v. Iki >:>0 
Uždara treč. visa dienų lr ieitad. vak.

Ofiso tel. CLiffside 4-9896 
Rezidencijos: LAfuyette S-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb ir Hermitage) 

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

Ofiso telefonas: PK 8-3929 
Rev telef. U Albrook 6-6074

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect U-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien liskyrus trečiad. ir ( 
ieitad. /

Res. tel. GRovehill 6-5603

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

kiečių Inn — Chiėmsee apygar
dos pirmenybėse laimėjo I v. 
šuolyje į tolį ir II v. 50 m bėgi
me.

Nuolatinis darbas ir geras pa 
siruošimas 1947 m. Elvyrai at
neša pirmąjį didžiulį laimėjimą.
Jinai Pavergtųjų Tautų Olimpia 
doje laimėjo 60 m bėgimą (8.4 
sek.) ir aukso medalį, nugalė-! 
dama net 7 tautų geriausias bė
gikes.

Ir taip iki emigracijos į JAV 
1950 m. Elvyra skynė vieną po 
kito laimėjimus tiek lietuvių, 
tiek vokiečių pirmenybėse.

Atvykusi į Clevelandą, mūsų 
bėgikė vėl pradeda darbą ir čia 
jai į pagalbą ateina garsioji pa
saulio rekordistė lenkė Stella
Walsh (Walasewicz). ši lenkų Nuolaidos — Garantijos
imigrantė padėjo ne tik Elvy
rai, bet ir visierhs LSK Žaibo

— CIĄ GAUNAMA: —
• Admiral 

• Dumont
• General Electric

• Gruending - Majestic 
• Kocrting 

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• Sunbeain

• Zenith ir kt. |
Šių geriausių firmų

— IŠDIRBINIAI —
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Iii - Fi fonografai • Rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Beitad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE. 4-6848. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr ieit. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avo. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — l’UUmas 5-6799 
Buto — ItEverly 8-3949

Ofiso HEmlook 4-5815 
Rez. UEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Vai. kasd. 5—8, ieitad. 1—S
Tek TOvvnliall 3-0959

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

OR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas k rezid.: 2410 W. Slst St / 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South Western Aveliu#
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lz
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. tr 6—8 V. vak.

r. n. n.
1 lkl 4 v. p. p. Ir 
Šeštadieniais 1 —4

lengvaatlečiams. trene-
tų nuolatinio darbo Elvyra guli ris Al. Bielskus teigia, kad šitoji
ligoninėje. Ir atsigulė ten ne 
poilsiui. Jinai poilsio darbo me
tu nepažinojo. Tik pažiūrėkite.

Elvyra sportuoti pradėjo 1946 
m., būdama vos 13 metų. Pir-

Walsh pagalba buvo daugiausia 
Elvyros nuopelnas, kuri savo 
pasekmėmis ir pavyzdingu elge
siu padarė visiems amerikie- 
č:ams didžiulį įspūdi.

įLtJTELEVISIOri
Csatles - servięe)

Sav. Inž. A. SUMENĄS 

1950 m. 3321 s- Halsted — CLiffside 4-5665
SU

GERIAUSIU FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas t

*
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ) 
2310 Wcst Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellic Bertulis ir Eelix Raudonis,

savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvirtai!, iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South We»tern Avobu 
Cbicago 29, JJ1. 

Pasimatymai pagal' sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8344
reL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery Ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p,
6ešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4353 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfjiyette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-5 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

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

TeL ofiso PRospeet 9-9400
Rezid. PHospeot 6-9409

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtO)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-9 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR dURURGAl 

1407 So. 49th Ct.. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 2-9 vai. 

vak. šeštadieniai* 19-2. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 1-1*81

Tel. ofiso Vieton 2-1581
Rez. Vlctory 9-074*

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

802 VV’est 31rt Street 
Kamp. Halsted lr Sl-moa gatvlųl 

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer AYenna

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. EINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tvlef. YArd* 7-1166 
Bezldcncijo* — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'.kampas Halsted ir 35-ta gatvfl) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv... penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:l»0—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.
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dividendui

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklu* Ir rėmo*.
4466 So. California Ayo., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarai* 6 iki 9; ieštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečiai, ir ■•k’nad 
tik susi tarų*

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4'p. p. lr 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAIJSTl

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

susitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 West Marąuette Rd.

TeL oflao Y A 7-4787, rez. PR 9-I99-

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Ava. (kąmb. 811)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šeš 

tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps viršminšti telefoną'

šaukite Mldway 3-0061

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 9-

DR. P. Z. ZALATORIS
■821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 9-99M 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava. 

VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—9 v. Y.

DR. G. SERNER
LIETIVI8 AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 98 metq patyrimo
Tel. YArd* 7-1829 
Pritaiko aklnlna 
Kreiva* aki* 

ištaiso.
Ofisas Ir akintu dirbtu v*
756 Weet 35th Street 

Val nuo 10 lkt 2, nuo 6 lkl D. 
čiad nuo 10-12, penktadlenj 19-2 1* 

dien lais 10-2 vai. poolet.

vtr* sa

V
Vai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopodaa - Protezlataa 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) tr t-t.
9-4 lr 6-8. fteštadlenlala 9-1. 

ORTHOPEIHJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St. Chicago 29, IU. 

Tel. Pltoep.*et 6-5084.

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

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

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

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

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

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

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

CUBRENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP LNVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas REliance 6-18li

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 We*t 59th Street 

VAL, 1—4 popiet. 6:96—8:30 vak. 
Trečlad. pagal sutarti 

Tel. oflao lr buto Ol.yniplc 2-41*9
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—I v. lr 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadieniu*

Butas 1526 So. tOth Avė. 
Meštadienlal* 12 Iki 4 popiet

Skelbkitės "Drauge”!

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRITIGI 

4146 S. Arc.har Ava
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 V. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:14 v. 

Trečiadieni tik susitarus

XO\)B

r

Yvingi*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

I 2234 S.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Ava., Chicago 8. IU. TeL Vlrglnla 1-9941: 1-964*

Entered ae Heoond-ClaM Matter March 21, 1919, at 
Under the Act of Maroh 2, 1872.

Cbicago UU*o4*

Member of the Catholic Prea* Asa’n 8UBSCRIPTION RATEE
Publtsked daily, ozept Bundaya 18.00 per year outside of Cbicago

by the
Lithuania* CathoUo Pr mm Boclety

29 00 per year ln Chioago 
28.00 per year ln Canada 
Foreign 811.90 per yeaa,
S4 metų i mm.

A (

PRENUMERATA: Motame ■ mis.
Chicagoj lr Clceroj 88.00 6.00 21.72 >1.12
Kitur JAV Ir Kanadoje 18 90 14 69 21.29 »1.4S
UŠMenyje 111.09 26 69 22 94 >1.12

Redakcija strai pan Ius taiso savo nuožiūra Neaunaudotų straipsniu ■*- 
saugo. Juos gražina Uk iš anksto susitarus. Redakotja u* skelbimu Irnnl*] 
neatsako, gkrtb’n.ą kainos prisiunčiamos ga«u* prašytu*.
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KUN. VLADAS TAŠKŪNAS LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Gavę žinių, kad š. m. liepos 26 d. Lietuvoje, Laukuvos pa
rapijos altarijoje mirė kun. Vladas Taškūnas, matome reikalą 
parašyti keletą žodžių apie velionį, nes Amerikos lietuvių vi
suomenės gyvenime jis yra suvaidinęs neeilinį vaidmenį. Jis 
mūsų tarpe darbavosi tais laikais, kuomet lietuvių visuomenėje 
vyko pasiskirstymas į įvairias grupes, kuomet katalikams buvo 
reikalingi stipresni veikėjai, kad savo organizaciniais sugebė
jimais galėtų padėti apsaugoti tikinčiuosius lietuvius nuo sveti
mų mūsų tautai įtakų — priešreliginių ir kitokių. Tam reikėjo 
ne tik parapijas organizuoti, bet steigti ir palaikyti katalikiškas 
organizacijas, stiprinti lietuvių katalikų spaudą. A. a. kun.
Taškūnas visomis savo jėgomis buvo įsijungęs į šiuos darbus.
Jis klebonavo parapijose, organizavo mielus tautiečius. į kata
likiškas organizacijas bei draugijas, platino katalikišką spaudą 
ir jai visais galimais būdais bendradarbiavo.

Velionis stipriai buvo įsijungęs į tiesioginį spaudos darbą, 
kai apie 1917 metus persikėlė klebonauti į Nonvood, Mąss., 
lietuvių parapiją. Į žurnalistinį darbą jį įtraukė jo labai ąrtimi 
draugai ir bendradarbiai — kun. Kazimieras Urbanavičius ir kun.
Jonas švagždys, seminarijos laikų draugas. Kadangi velionis 
labai stipriai reiškėsi spaudoje kaip gilus socialinių klausimų 
gvildentojas ir apskritai darbininkiškųjų reikalų judintojas, Lie
tuvių R. K. Darbininkų Sąjungos vadovybė pakvietė kun. Vladą 
Taškūną vyriausiuoju savo laikraščio “Darbininko” redaktoriu
mi. Šiose nelengvose pareigose velionis buvo maždaug iki 1933 
ar 1934 metų — iki Telšių vyskupas Justinas Staugaitis pakvietė 
jį, kaip savo vyskupijos kunigą, Lietuvon. Ir jis, kaip labai
drausmingas kunigas, savo vyskupo paklausė ir išvyko j Telšius. 1“kra7tminkas'' jaū’ klausia, "ko-

Kun. Vladas •‘Darbmmką redagavo labai gerai. Jo veda-, kia vadovaujantia tebe.
mieji straipsniai pasižymėdavo aktualumu ir gilumu. Ilgametis 
“Darbininko” redaktorius Pranas Gudas, užklaustas, kaip jis 
vertino savo kolegos publicistinius sugebėjimus, atsakę, kad ve
lionis buvęs didelis popiežių socialinių enciklikų žinovas, kad jis 
tas enciklikas nuolat studijavęs ir daugelį savo straipsnių, ra
šytų socialiniais klausimais, pagrįsdavo enciklikų dėsniais. Kiek
vienas jo straipsnis būdavęs gerai apgalvotas. Bet kokiu klau
simu rašydamas, jį gerai išstudijuodavęs.

Velionis turėjo didelę biblioteką, kurioje daugiausia savo 
laisvo nuo visų kitų pareigų laiko ir praleisdavo. Tai buvo labai 
plačiai apsiskaitęs, šviesus ir gabus vyras. Taigi jo, kaip ir 
a. a. kan. Fabijono Kemėšio (LDS organizatoriaus ir “Darbinin
ko” įsteigėjo), ir a. a. prel. Kaz. Urbonavičiaus, bus stipriausiai 
pasireikšta ir kaip redatorių, ir kaip lietuvių katalikų darbinin
kų organizacijos ugdytojų.

Į Nonvood, Mass., klebonauti kun. Taškūnas nuvyko iš 
Rockford, UI., kur jis daug metų darbavosi kaip klebonas. Nu
vykęs Lietuvon, į Telšius, kaikurį laiką redagavo “Žemaičių 
Prietelių”. Klebonavo Lieplaukėj, Alsėdžiuose, kur karo metu 
vokiečių nacių buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą. Vėliau 
buvo perkeltas altarista į Žarėnus, o kaip minėjome, mirė Lau
kuvos altarijoje. Sakoma, kad velionis rusų okupantų buvo iš
vežtas į Sibirą, iš kur sugrįžo į tėvynę baigti savo gyvenimą.
Ir netenka abejoti, kad nacių kalėjimas ir bolševikų ištrėmimas 
gerokai sutrumpino velionies gyvenimą. Jis buvo gimęs 1885 m. 
kovo 1 d., į kunigus įšventintas 1907 m.‘spalio 22 d.

lankai įspėja

Amerikiečių Lenkų Veteranų 
Legionas visu rimtumu įspėjo

“Jūros” pylimas prie Petrašiū
nų, jau įvarytas į Nemuną 70 
m. Jis sako, kad buržujai tik
riausiai tik juokais tegalėję kai

abiejų partijų vadovybes, kad gjrgtono hydroelektri-
jos taip lengvai nežaistų rinki-1
mų metu su pavergtųjų tautų 
išlaisvinimu. Primenama, jog 
yra ir negražu ir negarbinga 
vien tik žvejojant kaikurių ame 
rikiečių balsus, kalbėti ir šaukti 
apie tai, ko, galbūt, visiškai ir 
nemanoma vykdyti.

nės statybos dar 1930 m. Girdi, 
iš kur anų dienų ponai butų ga
vę traktorius ir sunkvežimius.

Bet šioje vietoje tegu “drg.” 
Krasauskas ir kiti pagalvoja ir 
atsako, kažin kokios klinikos 
Kaune yra laikomos pačios ge
riausios visoje Sovietų Sąjun- 

Tuo tarpu, kai pranešama Iš kur jas pastatyti tie Į
mums iš New Yorko, vietos lie-! visi “buržujai” gavo ir sunkve- 
tuviai visu rimtumu stebi tokio žirnius ir traktorius?

PREZIDENTAS POILSIAUJA

Buteliu minkšto gėrimo prez. Eisenhower atsigauna pr. kalbų 
Gettysburg. Pa., kur formaliai atidaryta kampanija už perrinkimą 
į prezidentus. . (INS)

Kanada ir „tėvynę Anglija”
Montrealio rytinis dienraštis sakė |i, nors jie? žavisi Kanada 

ir pasižada jai būti lojalūs, bet 
jie nenori būti asimiliuoti, o

“The Gazette” š. m. rugsėjo 7 
d. atspausdino ir mums įdomų 
laišką, pasirašytą Eric Walby, 
kuriame jis pasisako paskutiniu 
laiku šiame laikraštyje labai su- 
aktualėjusiu klausimu dėl Kana 
dos kolonijinės padėties ir Ka
nados tautinės vėliavos. Iki šiol 
daugumas laiškų Kanadą tamp
riai rišo su “tėvyne Anglija” ir 
įrodinėjo, kad Kanadai savo vė
liavą turėti neįmanoma, nes tas 
klausimas perdaug sudėtingas, 
kad vienokiu ar kitokiu būdu 
galėtų būti išspręstas.

Mūsų minimas autorius, už
vardinęs savo laišką “Trečioji 
Srovė”, rašo:

greičiau norėtų būti integruoja
mi šeimininkų visuomenėje. Ji 
užbaigė pridurdama, kad šie 
naujieji kanadiečiai norėtų ži
noti, ‘ką reiškia būti kanadie
čiu?’

Nuolat ir nuolat girdime gi
minišką, bet dviprasmišką išsi
reiškimą ‘The Mother Country’. 
Be abejo galvoje turima ne ku- 
kia Estija ar Norvegija, bet vi
sada Anglija. Argi manote, kad 
tai tik paprastas šiaip sau išsi
reiškimas, kad sužadintų ilge
singus prisiminimus. Ar dažnai 
jis nevartojamas kaip jėgos sim

žurnalisto, kaip Sulzbergeris, 
visą laiką buvusio labai palan
kaus pavergtiesiems, neseną nu 
sišaipymą spaudoje primenant, 
jei platformose minimas Lietu
vos ir kitų vardas, tai tik dėl

Liet. transliacijos iš Vokietijos?
“Laisvosios Europos” radijo 

siųstuvams ir toliau Pabaltijo 
tautas išskiriant iš savųjų tran 
sliacijų į anapus, kaikurie mū
sų veiksniai stengiasi, kad lie-

to, kad to trokšta “emigrantai I tuviškas neguliarias programas | pirmiau£}ia atstovais bus pa. 
Jungtinėse Valstybėse iš Rytų pradėtų teikti Vokietijos radi- ug .grinkti ALRKF

į&fl Laetuvoie labai srerai erirdi- . . ................Europos”. Kitą kartą, tas pats

pripažįstamos Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių pasiuntiny
bės Washingtone. Jau kiek ank 
sčiau viename politiniame žur
nale šis reikalas buvo vadintas 
“happy illogic”, bet dabar daly
kai rimtėja. Tam tikri modera
toriai Stvensono ir Eisenhovve- 
rio kromelyje atrodo, galvoja, 
kad pabaltiečiams vieta prie Ru 
sijos. Jie lyg ir nenori patikėti, 
kad atominiame amžiuje “bufe
rinės valstybės” nedaro jokio 
skirtumo karinėje strategijoje. 
Gi viename atvirame laiške iš 
Lietuvos šių dienų įvykiai ap
tariami: Nasser vienoje pusėje 
ir europiečiai imperialistai kito
je, visą padėtį tiek komplikuo
ja, kad ginklavimosi varžybos 
vėl parodys tiesą, kad tai visais 
atvejais veda tik prie karo. 

Jonynas Fordhaune

Mūsų žinomasis V. K, Jony
nas, nuo šių mokslo metų pra
džios, dėstys pagrindinius meno 
dalykus Fordhame universitete, 
New Yorke. Toje mokslo įstai
goje dėsto ir daugiau lietuvių 
mokomojo personalo narių. 
Kaip žinoma, V. K. Jonynas 
praėjusiais metais yra dėstęs 
privačioje meno mokykloje ir 
buvo labai mėgiamas ir pagei
daujamas.

“Tiesa” giriasi

Vilniškėje "Tiesoje” tūlas 
Krasauskas rašo, kad Kauno

jas. Lietuvoje labai gerai girdi 
mas Hamburgas ir Berlynas. 
Tuo būdu, atrodo, bus prašoma, 
kad iš tų vietų būtų leistos lie
tuviškos radijo valandėlės. Sa
vo ruožtu mes galėtume para
šyti trumpus, laiškučius pare
miančius lietuviškųjų translia
cijų idėją. Adresai: Nordwest- 
deutscher Rundfųnk, Hamburg 
13, Rothembaumshausee, ir RI
AS—Berlin, Berlin-Schoenberg, 
Kurfsteinerstrasse 69.

Baliaus pinigai labdarai
Aštuoniolikos metų mergaitė 

Maria Lourdes Araneta, gyve
nanti Filipinų sostinėje Manilo
je, pin'gų sumą $2,500, kuriuos 
turtingi tėvai buvo paskyrę jos 
baliui, atidavė katalikų labdaros 
reikalams. Ji yra Į Dangų Ėmi
mo kolegijos studentė ir sako, 
kad skyrimas pinigų varguome
nei jai atneš daugiau laimės, 
kaip balius.

ELE MAZALAITĖ^
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šventoji Valanda

skyrių atstovai, turį įgaliojimus. 
Taip pat atstovais bus visų ki
tų lietuvių katalikų organizaci
jų atstovai, kurie turės įgalioji
mus. Ten, kur Federacijos sky
rių nėra ir nebus spėta atgaivin
ti, atstovams įgaliojimus išrašo 
kitų katalikiškų organizacijų 
vadovybės.

Kviečiami ne vien atstovai

Į kongresą kviečiami visi lie
tuviai katalikai. Balsuos tik at
stovai, o visi kiti galės aktyviai 
dalyvauti programoje ir bus. re
gistruojami kongreso dalyviais. 
Pasirodykime prieš savus ir 
prieš kitų tautų žmones. 

Registracijos mokestis

Visi kongreso dalyviai bus 
kviečiami prie registracijos sta
lelio įmokėti 2 dol. registracijos 
mokesčio kongreso išlaidoms pa 
dengti. Jaunesni dalyviai, nega
lį mokėti, galės būti nuo mokes
čio atleidžiami.

DINGĘS LfiKTUYAS TAIFŪNE

Sr* ■ ■ p ~ i įjokj'''*' '
.. ...__—nnt

Amerikos lėktuvas RB-50, su 16 narių įgula, dingo Japonų jū
roj audros metu. Taifūnas nusiautė, pasiimdamas 55 gyvybes ir pa
darydamas milionus dol. nuostolių Japonijai, Okinawai, Pietų Korė
jai ir Philipinams. (INS)

Tą valandą organizuoja ir jai 
vadovaus prel. Pr. Juras. Pa
mokslą pasakys arkivysk. R. 
J. Cushing ir vysk. V. Brizgys. 
Yra pasižadėję Šv. Valandoj da
lyvauti abu arkiv. Cushing pa- 
gelbininkai vyskupai McKanzie 
ir Minnihan bei daugiau 50 Bos 
tono arkivyskupijos prelatų. Šv. 
Valanda bus Bostono katedroje. 
Valandos metu bus giedamos lie 
tuviškos giesmės, kurioms vado
vaus muz. J. Kačinskas. N. An 
glijos lietuvių pareiga perpildy
ti didžiulę Bostono katedrą. Šv. 
Valanda bus spalio 14 d., sekma 
dienį, 2:30 vai. p. p.

Rezoliucijų komisija

Federacijos Centro Valdybos 
rūpesčiu, Bostone yra sudaryta 
komisija, kuri iš anksto pa
rengs rezoliucijų projektus.

Rezoliucijų komisiją sudaro: 
prel. Pr. Juras, dr. J. Leimonas, 
prof. B. Vitkus, adv. J. Griga
lius, adv. A. Young - Jankaus
kas, dr. P. Kaladė, K. Mockus. 
Visų vietovių draugijos ir pa
skiri asmenys yra prašomi iš 
anksto atsiųsti rezoliucijų ko
misijai savo sumanymus ir re
zoliucijų projektus tokiu adre
su: dr. J. Leimonas, 52 Thomas 
Park, So. Boston, Mass.

Atskirų sekcijų posėdžiai

Jaunimo komisija- numatė 
svarstyti tris klausimus: 1) jau
nimo bendradarbiavimas; 2) ka 
talikų jaunimo sekretoriato kl. 
ir 3) jaunesniųjų organizavimo 
klausimai. Numatyti kalbėtojai 
iš vyčių ir ateitinnikų tarpo.

Vyrai nagrinės temą “Akty
vus lietuvis katalikas dabarties

>*‘/Au YaY Ffau T/Au,

PJŪTIES METAS
ROMANAS

gyvenimo sąlygose”. Referen
tas — prof. Ant. Vasaitis. Ko- 
referentai — V. Kudirka ir St. 
Lūšys.

Moterys taip pat nrmatė sa
vo programą ir referentes, ku
rias vėliau paskęlbsime.

Vyčių ir ateitininkų posėdžiai

Penktadienio vakare bus pla
tesnis visų ateitininkų kongrese 

| lis, o šeštadienį posėdžiaus L.
I Vyčių Centro Valdyba su pa
tarėjais. Numatomas ir bend
ras tų organizacijų vadovybių 
pos'Zdis.

Aukos kongresui

Kun. V. Slavynas — 25 dol., 
Ateitininkų Federacijos gener. 
sekr. kun. Vikt. Dabušis — 10 
dol. Prel. Pr. Strakauskas — 
10 dol. M. Ramanauskas iš Det
roit ir St. Tunkelis iš Chicago 
po 10 dol. Kiti oc mažiau. 

Kunigų posėdis

Federacijos centras paprašė 
kongreso metu prel. J. Balkūną 
sukviesti kunigų posėdį jauni
mo reikalams pasvarstyti. 

Federacijos centro kvietimai

Atskirų liet. katalikiškų or
ganizacijų padaliniams Federa
cijos centras yra išsiuntęs dau
giau 500 pakvietimų dalyvauti 
jubilėjiniame kongrese.

Naujosios Anglijos veikėjų 
posėdis

Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
vienuolyne rugsėjo 3 d. buvo su 
kviestas kongreso reikalu pasi
tarimas, kuriame dalyvavo ke
liasdešimt asmenų iš Boston, 
Cambridge, Brockton, Worces- 
ter, Lowell, Lawrence, Haver
hill, Nonvood, Providence. Rai
bėjo kun. Pr. Virmauskis, prei 
Pr. Juras ir kiti. Nusistatyta 
uoliai paremti kongresą.

Venezuelos lietuvių
skautų stovykla

Venezuelos lietuviai skautai 
San Juan de los Morros vietovė
je buvo suruošę 10 dienų stovyk
lą, kurioje dalyvavo lietuviai 
skautai iš Caracas, Maracay ir 
Valencijos. Į stovyklos baigia
mąjį laužą buvo atsilankę Vene
zuelos bendruomenės atstovai, 
skautų tėvai ir bičiuliai. Skau
tams žodį tarė Venezuelos Lie
tuvių Savišalpos Bendruomenės 
centro valdybos pirmininkas Jur 
gis Bieliūnas ir sekretorius An
tanas Diržys. Skautų stovyklai 
vadovavo Rytis Kuzavinis, A. ir 
Br. Stapulioniai ir Algis Noima
nas.

— Klausyk, koks nuostabus vėjas, — sako jis 
gyvai, — ar galima pramiegoti tokią naktį.

— O, — ji nusižiovavo, — tai gerai, kad tokią 
naktį turi šiltą lovą, — ji priėjo ir pasiglaustė ap
linkui, kaip kačiukas — taip patinka jam, bet da
bar jis tiktai pasirąžė ir ji atsitraukė: — Ar tu 
rašei?

Jis prausėsi ir negirdėjo ar nenorėjo, bet- ji ži
nojo, jog taip, jis visuomet yra svetimas, kai ilgiau 
būna su savo rašymu, tačiau niekuomet jis nebuvo 
užsibuvęs visą; -naktį. .■*'

— Gal arbatos’? — tarė ji šeimyniškai ir užkai
tė, paskui kai jis jau tikrai turėjo užgirsti, meiliai 
paklausė: — Ko tu nori užkąsti, mano darbščioji 
Ditele? — Ir jieškodama spintelėje, nusisukus pa
klausė vėl: — Baigei knygą?

Ji atsistojo ir lyg šiaip sau pažvelgė: jam bu
vo linksma ar jis stebėjosi dėl jos klausimo, ir jo 
atsakymas buvo pilnas juoko:

— Tu taip greit nori didžiojo mokytojo pre
mijos man?

Pirmas noras buvo pilti jam i akis karštu van
deniu, tačiau ji pasidarė dar meilesnė, ji ir vaikš
tinėjo lankstydama liemenį, kaip jam patiko ir vi
liojamai tarė:

— Juk moterims saldu, kad jų vyrai garbingi 
— tu gi nori, kad aš pati niekuo neprasikiščiau, 
tiktai būčiau garsi per tave. Juk sakei, su ta knyga 
tu gali tapti žinomas pasaulyje.

Jis pažvelgė, — keistai, Ramone ji, — ir pa
klausė taip, kad ji neišmanė rimtai ar ne:

— Tu iki šiol ne taip labai domėjaisi mano ra
šymu, sakyčiau, nebent iš atbulos pusės. Kas at
sitiko? *

t
— Nieko! — ji išgirdo, kad ji atsakė pergar- 

siai ir pradėjo murmančiu, tingiu balsu, kaip jam 
patiko: — Koks tu man negeras! O kur raudonas 
ar žailias aksomas? — ji nusuko kalbą taip susi
domėjus ir ji matė, kad apgavo jį, jis tikėjo, jog ji 
tikrai tiktai tam teiravosi: — Aš žinau fi, kiek kaš

tuoja juodoje rinkoje daiktai, o už knygas gerai
moka. kr ------------- kas ją leis, valstybinė leidykla?

— Ministerija, — sako jis žiūrėdamas tiesiai, 
bet ji žiūri, pusiaumirka, kaip jam patinka, if nu
stebusi šūktelėja:

— Žiūrėk tik! — ji tikrai nustebo: jeigu yra 
taip, tai knyga yra tinkama? Ji žinojo, kad dabar 
klausia perdaug ir bereikalo, bet negalėjo susi
laikyti : į

— Ar ji antireliginė?
— Labai, 4- sako jis šaltai, — ko tu prisika

binai? Nesu matęs, kad kada nors esi pažvelgęs į 
knygą toliau, kajp viršelis — tu žinai, kad nepaken
čiu tardymų. —<• Jis susigalvojo ir staiga paklausė:

Sakyk, ąr draugui Gustui esi ką nors pasakojus 
apie tai, ką aš rašau?R .• »

— Ne-ė-e, — ji pasijuto gavus perspėjimą iš 
vyresnio, ji vėl buvo namie, tėvynėje, nieko nereiš
kė, kad ji sėdi gražiame bute ir, kad tai jos vyras 
sako jai. — Kirmėlė, — pagalvojo ji apie draugą 
Gustą, — jis skundžia mane, jis pataikauja savo 
viršininkui, ir pasipiktinusi, nuolaidžių balsu pasa
kė: — Kaip tu gali taip pamanyti, iš kur?

— Šiaip sau, — sako Mykolas, — man nepatin
ka jo snukis, kai jis kraipo savo galvą paskui ma
ne. Kaip — kobra.

— Kas? — ji išplėtė akis, — kas?
Jis susijuokė — yra nuostabu kalbėti su tokia 

būtybe — mano jis, šita miela graži kvailutė. Jis 
priėjo ir suėmė ją į glėbį ir tą momentą ji pasijuto 
saugi ir mylima, ir ji nenorėjo žinoti nieko, kas yra 
toliau už jų durų, nė partijos, nė Rusijos, tiktai kad 
visuomet pasiliktų taip. Ji daugiau nekiš liežuvio 
kur nereikia. v

— Žinai? — pasakė jis, — aš tiktai dabar pa
jutau, kad krentu — porą valandų numigsiu, ir jei
gu koks tipas iš įstaigos skamb’ns, manęs nė
ra — — —.

(Bur daugiau)

65 tęsinys

Jonas pakilo ir pasilenkęs ėmė bučiuoti jos ran
kas padėtas ant stalo, iki jo krūtinė ėmė siūbuotis 
nuo kūkčiojimo.

— Mama, mama-------- — pasakė į jos rankas,
bet tuojau atsitiesė ir kietai ištarė: — Aš ir ginti 
tave galėsiu tikriau, pasislėpęs, negu, kad ir viešai 

‘kusieji du” trečdaliai kanadiečių ginkluotas rusų armijoje. — Jis šyptelėjo. — Tau
jaučiasi kiek įžeisti tuo nuolat tek» daug melstis, kad-------------- Bet, argi nuodėmė
viešumoje vartojamu jėgos sim- nudobti žvėrį? Nebijok, aš nežudysiu be mirtino rei- 
boliu. O juk mes visi gerai ii-į kalo. Tiktai, jeigu — —
nome, kad įžeisti jausmai, net bus išgelbėti žmogaus.

“Nors istoriškai yra teisinga b°li8> simbolis jėgos išreikšti
sakyti, kad Kanada yra politinis 
kompleksas dviejų didelių sro
vių,, prancūzų ir anglų, yra fak
tas, kad šiuo metu tarp šių dvie 
jų srovių įsilieja trečia hetero
geninė srovė, iš lenkų, žydų, uk
rainiečių, italų, norvegų ir kitų. 
Koki nepaliečiamai šventi Kana 
dos istorijos pagrindai bebūtų, 
tikrai demokratinė politinė per
spektyva turi skaitytis ir su šiuo 
naujai susidariusiu faktoriumi, 
trečiąja jėga.

Anglų antropologė Sheila Pat 
terson, kalbėdama per CBC ra
diją praėjusių metų birželio mė
nesį, davė kaikurių mūsų mies
tų tautinės sudėties statistinius

tai, kad Kanadoje vieninteliai 
teisėti įstatymai, galvosena ir 
papročiai yra britų. Galbūt Ii

paaugliuose, dažnai yra pabaiga 
visų gražių draugysčių.”.

Baigdamas š) labai aktualų 
rašinį, E. Walby kanadiečiams 
siūlo pasirinkti visoms Kana
doje gyvenančioms tautinėms 
grupėms bendrus simbolius. Tik 
tada, kada teisingu ir inteligen
tišku traktavimu tarp visų gru
pių būsią išugdytas draugišku-

n.

Jeigu kitaip negalima

skaičius. Montrealyje yra 14% maa, paremtas širdingumu, to- 
šio neangliško ir neprancūziško ki sukurti simboliai reikš šalti

nį vieningo susipratimo ir jėgos. 
Tada Kanada turėsianti ir savo 
vėliavą, ir nebebusianti “koloni
jine”. J. Petraškevičius

elemento, Toronte 26%, Edmon- 
tone 37%, Winnipege 45%. A- 
pįe 900,000 naujų kanadiečių at
vyko nuo 1945 m., kurių tarpe
yra augštas nuošimtis didžiai ■ ------------------- -
kultūringų ir išmokslintų žmo- Jokios žirklės nėra taip ašt- 
nių. Tai jau nėra ‘ersatz anglo- rios, kaip žmogaus liežuvis, nes 
kanadiečiai’, kurie gėdytųsi sa-' jis kerpa ir iš tolo. 
vo etninės kilmės. Priešingai, -— Abrakam a Santa. Clara

Kita pusė lovos buvo šalta, negulėta — Olga 
uždegė šviesą ir pamatė laikrodyje pusę šešių. Kur 
Mykolas? — galvojo ji, — dvylikta ji paliko jį be
rašantį, — jis pasakė: — tuoj, kai ji klausė ar eis 
miegoti, o tuojau ji užsnūdo. Galbūt jį išsišaukė, 
kaip kartais pasitaiko — ji tylomis susijuokė į ant
klodę atsiminus, kad jis keikiasi, jeigu jį prižadina 
tokiam reikalui, kaip suėmimai. Gerai jam!

Ji pradėjo vėl snūduriuoti ir krūptelėjo: sus
kambėjo kažinkas, nė skambutis, nė telefonas, tai 
virtuvėje. Ji pašoko ir vilkdama paskui save chala
tą nubėgo' ten — Mykolas stovėjo prie kriauklės ir 
leido vandenį, jis atsisuko išgirdęs ją ir gerdamas 
pasakė:

— Ko nemiegi, nesilepini?
— Maniau, kad vagys, — pasakė ji mieguista 

ir pasižiūrėjoė jis negalėjo būti sugrįžęs iš niekur, 
vienmarškinis, su šlepetėm, susivėlęs. — Nejaugi 
tu negulei? j

%
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SKAITYTOJAI RAŠO

ARGI MENAS TIK MENUI
VLADAS MINGfiLA

Dažnai užtinkame spaudoj, Bet kas reikėtų daryti, kad 
neretai gird'me kultūrininkų pa- mūsieji dailininkai (kitas me-

(

skaitose bei menininkų pašne
kesiuose, jog — menas menui.

Menas menui — sąvoka 
ne visų vienodai suprantama. 
Daugis mūsų kultūrinių farizie
jų tuos žodžius, pač'ą sąvoką, 
vartoja tik tam, kad savo as
meniui priduoti tam tikro pa
toso, atseit — orumo... Kiti, 
ypač — dailininkai, kalbėdami 
apie savo kūrybą panaudoja 
minėtą sąvoką tam, kdd pri
duotų savo kūrybai augštesnę

no sritis kol kas neliečiu) ne
būtų ujami, nebūtų skriaudi'a- 
mi, vien dėlto, kad mes nega
vome meninės auklybo8 net pa
grindų?

Iš kito«Į pusės žiūrint, meni
ninkai turėtų mum daug ką at
leisti. Be to, ypač dailininkai 
turėtų (dar ir šiandien nevėlu) 
daugiau rašyti apie meną. Tie 
rašiniai turėtų būti neilgi, bet 
konkretūs, daug neaiškumų iš
aiškinantieji, populiarus galė-

VIS DAR NERAMU

National Guard kariai budi prie Sturgis augštesnio-.ios mokyk
los, kurioje nori pradėti mokytis ir negrai. Kuo tie neramumai baig
sis niekas šiuo metu negali pasakyti. (INS)įvertę, pridengtų ją didingumo iri tų net kiekv'eną svarbesnį kūri- 

amžinybės skraiste.
Pastebėta, jog dailininkai — 

modernistai ypačiai mėgsta at
sikirsti “paprastam žemės žmo-

nį — paveikslą aiškinti, jį api
būdinti. Reikėtų net dažniau 
rašyti apie dailininkus (taip 
pat ir apie kitų sričių meninin-

gui”, jog jis nei kiek nesisielo- kus), jų kūrinius, paveikslų
ja tuo, kad parodose jo paveiks- kainas, kur mėgėjas galėtų 
lų niekas neperka; kadangi jis gauti nusipirkti vieno ar kito 
yra savo kūryboj tą “vargšą| dailininko kūrinių?

siog nuostabaus grožio reziden
cijas. Beveik 80% mūsų — 
naujųjų ateivių neapseina be 
gražių limuzinų. O juk yra ir 
senieji ateiviai!

Laikas tad pagalvoti ir apie
žmogelį” praaugęs gal šimtme
čiais... Jie pabrėžia, jog jie 
kuria amžinybei — menui: at
seit — menas menui.

Gyvenimas bėga. Tokie dai
lininkai eina per gyvenimą iš
didūs. Jie yra atitrūkę nuo gy
venimo, nuo gyvų žmonių. Jie 
neturi jokio sąyčio su žmonė
mis; gal tesingiau — su savo 
tautos gyvais žmonėmis.

Toks dailininkas ar dailinin

kai mes Detroite neturime mūsų butų meniškesnį papuo-
vietos, kur galėtume ką 
šaus pirkti.

pana- šimą. Dažnai juk matome to
kių rezidencijų elgetiškai nesko-

kraštas. Čia, reikia atsiminti, 
žmogui įkalama ką j’s turi 
pirkti, o ne ką jis norėtų pirk
ti.

O mes ką darome? Mes gal- 
, vojame, kad “Kultūros fondas”

kai, atrodo, nesisieloja, kad joj globos mūsų kultūrininkus ir 
(ar jų) kūryba niekas nesido- dali ninkų (ir visus kitus meni-

Nepamiršikime, jog mes gy-, hingą papuošimą: ant sienų
vename Amerikoj, o šis kraštas' dažnai pakabinami spausdinti, 
yra — didž ausios reklamos pigūs, paveikslai. Nematome

mi, jo kūrinių neperka.
Mum, paprastiem žmonėm,

tas nesuprantama.
Mus dažnai pravardžiuoja

“meno profanais”, “nenusima- 
nėliais”. Bet ar čia nėra abipu
sė klaida? Mums dažnai priki
šama, esą mes nemylime, savo 
talentų, neugdome jų. Tas tie-

ninkus) kūrinius... žodžiu ma
nome kurti savo ir kitų ateitį ga> būtų kuo ir pasididžiuoti, 
tik ubagavimu.

Norėčiau paliesti gražų lietu- 
1 viškos reklamos pasisekimo pa-
vyzdį. Detroito m. vienu laiku 
(tai nepaslaptis) visuomenė 
ėmė “boikotuoti” įvairius pa
rengimus.-. Įvairių susirinkimų

sa. Jeigu dailininkas nesiskai- bei vaidinimų salės ištuštėjo 
to su savo tautiečiu ir kuria ne Gudu ir baisu darėsi. Kas bus?
jam, bet tik “menui”. Argi tas 
tautietis turėtų pirkti jam ne
suprantamos kūrybos kūrinius, 
nepatinkamus paveikslus ? At
rodo niekas to ir reikalauti ne
galėtų.

Tuo tarpu rašytojai bei žur
nalistai daugiau prisitaiko sa
vo žmonių skoniui arba, gal 
būt, rašytojų išgyvenimai kū
ryboje sutampa su tais pačiais 
tautos, savo žmonių, išgyveni
mais, kentėjimais... Užtat, kol- 
kas, tekia gausybė išleidžiamų 
knygų vistik suranda sau skai
tytojų.

Rašytojas juk irgi kūrėjas, 
bet neteko iš jų girdėti: “man 
nesvarbu ar mano knygą kas 
skaitys ar ne. Aš kuriu litera
tūros šedevrą prieš kurį atei
ties kartos klaupsis ir mane 
(jau mirusį) garbins”.

Priešingai, aš girdėjau pasi-

— su baime ir neviltim vienas 
kitą klausinėjo kultūrininkai 
bei visuomenininkai. Štai atsi
rado vienas žmogus: — Vytau
tas Kutkus. Jis tarė reikia 
daugiau amerikinės reklamos. 
Tarė taip ir padarė. Prieš kiek
vieną bet kurios rūšies paren
gimą: koncertą, vaidinimą bei

duojama ir t. t. Ant kokios sie
nos, kokiame kambary tiktų 
labiau akvarele tapyti paveiks
lai. Kur tiktų įvairūs medžio 
drožiniai išdėlioti. Kaip padėti 
ar pakabinti mūsų tautiniai au
diniai. Juk tiek daug meniško 
lobio mes turime. Ir tuo pačiu 
la ku, kaip susmukę, kaip ne
gražūs, kaip nususę (meno po
žiūriu) mūsų butai atrodo: sa
kytum jog juose gyvena tikrai 
dvasios ubagai.

Laikas būtų įsisąmoninti, 
kas yra gražu, kas tinka ir kas 

Juo labiau, kad mes

visai jokios knygų spintos ir ki
tokių to namo savininkų kultū
ringumo požymių. Ir tuo pačiu netjnka 
laiku įvairios spintelės, stalai —J . . , v. , . .
staleliai apkrauti visokiais ne- , . . . ,, , . ,
lfetuviškais bizgutais, skardi-!1“05 menlnes vertes netur1' kas~ 

niais ir stikliniais fabriko iš-1 
d rbiniais.

Būtų tuo tarpu labai žavin-

Jr

jeigu tokių butų kambarius 
puoštų mūsų žymiųjų dailininkų 
originalūs kūriniai.

Juk butas — tai šeimos šven
tovė. Jeigu seniau sakydavo: 
“pasakyk kas tavo draugai, o 
aš pasakysiu kas tu esi?..;” 
tai šiandien laikas tarti: “pa
rodyk savo butą, o aš pasaky
siu koks tavo kultūringumas 
bei lietuviškas susipratimas.”

Aš esu įsitikinęs, jeigu mūsų 
dailininkai parodytų daugiau 
iniciatyvos, aktingumo, veržlu
mo — jų medžiaginiai reikalai 
pagerėtų. Laikas jau sudary
ti tokią lyg ir “Meno bendrovę”, 
kurios skyriai turėtų būti bent

svarbesnį susirinkimą jis para- didžiosiuose m. Reikėtų išleisti 
šo bent porą desėtkų rašinių.', meną reklamuojančias knyge- 
Juos spausdina paslaugūs ge- įes Reikėtų išvardinti esamus 
rieji mūsų laikraščiai. Ir kasi lietuvius — dailininkus ųuro- 
gi pasirodė ? Parengimų salės dant jų adresus, kad pirkėjas 
vėl prisipildė. Įvairūs koncertai žinotų į ką reikia kreiptis . 
bei vaidinimai net ėmė pelną
nešti. Tuo tarpu seniau organi- Atrodo nebūtų pro šalį jeigu 
zatoriai į geros reklamos rezul- dailininkai spausdintu žodžiu ir 
tat,us dėmesio nekreipdavo. Or- paveikslais dažniau apšviestų
ganizatoriai galvodavo, jog ne
verta su laikraščių “korespon-

mus: nurodytų mum butų puo
šimo būdus. Būtų gera patirti,

dentėliais” užsiimti ir “brangų ^ur; kokiame kambary ir ko-
laiką” gaišinti. Bet taip gal
voję ponai organizatoriai

sakant rašytojus, man teko Į įvairių kultūrinių pramogų ren 
skaityti štai tokių minčių:

— Jeigu žinočiau, jog mano 
kūrinių, mano knygų, niekas 
neskaito — tą pač'ą dieną mes
čiau rašęs... Skirkime meną žmogui

Atrodo natūralu. Kam gi iš nabagų — tremtinių ar 
kūrėjas kuria? Kam- gi rašy-1 pabėgėlių vargo jau išsiritome. 
tojas rašo? (Kalbu apie daugumą mūsų.)

Kiekvienas be abejonės atsa- Praturtėjome. Tiesa, nors ir

kioj vietoj tiktų kabinti alėjinis 
originalin's paveikslas: kokio 
dydžio jis turėtų būti, kas ja-

kys — žmogui, savo tautiečiui.
Tiesa, dailė nėra rašyba: ga

li būti, jog tai meno rūšiai rei
kia ir atitinkamo išsilavinimo; 
gali būti, jog menas auklėja 
žmogų, tobulina jį, kelia į gro
žio pasaulį... (Tač'au reikia jis 
suprasti). O tas viskas vyksta 
palaipsniui, lėtai. Gali būti, 
jog mūsų menininkai visais lai
kais buvo skriaudžiami (kad ir 
nepriklausomoj Lietuvoj), nes
ir gimnazijose mokinių paruo
šimas, — tapybos ir muzikos 
srityse, buvo tikrai menkas. Tuo 
tarpu literatūra buvo kalama 
net per ištisus aštuonius metus. 
Aišku šitoks dalykų stovis išė
jo menininkų nenaudai. Reikia 
tarti “nfea culpa”, nors ir ne 
dėl mūsų pačių kaltės, kad mū
sų, lietuvių, meninis paruoši
mas (procentualiu požiūriu) yra 
tikrai žemo lygio.

gėjai — labai klydo. O juk! me. aPytil*'ai turėtų būti vaiz- 

kiekvienam mieste tokių Vytau
tų Kutkų galėtų ir daugiau at
sirasti. SOPHIE BARČUS
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sunkiai dirbdami pasiekėme ga
na augšto gerbūvio lygio. Įsi-1 
gi jome gražius namus: kiti tie-į

AND LOAN 
ASS’N

2555 YVEST 47th STREET LA/ayette 3-1088
B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietklewlcz, sekr. ir advokatas 

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

CRANESAVINGS

met išleidžiame šimtus dolerių, 
o kiti ir daugiau.

Be to, man atrodo, kaip labai 
tiktų vietoj įvairių skardinių 
ar stiklinių išdirbinių, atitinka
mų sukakčių ar gimtadienių 
progomis, įteikti dovaną — gra
žų mūsų dail ninko tapytą, kad 
ir mažą, paveikslą. Kultūringas 
žmogus tokia dovana tikrai 

1 džiaugtųsi.
Mieli dailininkai, imkite tep

tuką į rankas ir pradėkite kurti 
mums, gyviems žmonėms. Te
gu jūsų “dieviškoji kūryba” 
puošia mūsų butus, — mūsų 
šeimos šventoves. Gal būt, bent 
pradžioje, tektų ir Jums kiek 
pasiaukoti, būtent — kiek pi
gesne kaina savo kūrinius par
duoti.* Vėliau mūsų žmonės la
biau įsisąmonintų, suprastų pa
našių originalų vertę, mokėtų 
atskirti originalius paveikslų 
vertę nuo spausdintų. Kiekvie
nas suprastų, kad originalus, 
dalininko tapytas paveikslas 
labai skiriasi . nuo bet kokio 
spaustuvinio. Žmonės įprastų 
prie tikrojo grožio, prie meno, 
ir daugelio mūsų tautiečių, šei
mos šventovės, butai virstų lyg 
ir mažas lietuvybės muzėjais 
Tokių namų šeimininkai savo 
pavyzdžiu apkrės kitus.

Baigdamas, kažkodėl turiu vil
ties, jog ateity mūsų dailininkai 
prisilaikydami šūkio “Menas 
žmogui — lietuviui” tikrai dau
giau laimės, be to, jų kūrinių 
meninis lygis tur būt nenuken
tės.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

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

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

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOB. KURIOM

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810,000.00 
I R

Paskolos Duodamas Namu įgijimui 
 Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Wostem Ava. Chicago 36, DI.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DI.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, ŪL

Jr

Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

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

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

Visiškai liauji, švieži baldai: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Plionogiafai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, Gaziniai pečiai, Elektriniai pe
čiai, Gaziniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnerware), Blankc- 
tai, l'žklodės, Lovoms antklodės... tik kų gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (brands): Kroeliler, Sealy, Pullman, Sini- 
mone, Kcnt-Coffey, Joerns, Basic-Witz, Lawn, Bassctt, James Lecs, 
Douglas, Pliilco, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Victor, Maytag, Bigelow, Siegler, Moorcs, 
Hoover, Bulovą, Columbia Dinionds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ *
Stalo lempos, vertės $12.00, už......................................................... $5.95
Pikniko kėdės už ...................................... ........................................... 50 centų
Pikniko pintinės (buskets) už ....................................................... $1.00
2 “Sliag nigs’’, vertės $2.50, uų .......................................,........... 1.00
10 colių elektros vėduoklė (f'an), vertės $12.00, už ................... $4.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už ....................................................... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00, už .................. '................................. $4.95
9x12 vilnos ‘‘facc nigs”, vertės $30.00, už ................................ 16.00
Innerspring matracai, vertės $29.00, už ............................................ 19.00
Innerspring matracai, vertės $59.00, už ................................... $39.00
Judai (dinncrware), didelis pasirinkimas po .....................15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai po .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros ‘‘heating pad”, vertės $7.00, už ..................... .. $3.95
Elektros Wafflc Iron, vertės $10.00, už ................................... $4.95
Radijai — AG ir DC už .................................................................. $9.95
Nešiojamos radijos su baterijoms (complete) .......................... $14.95
Elektros Rccord players po ................................................ ............... $5.00
3 Way elektros Rccord players ..................................................... $14.95
Automatiški Rccord players ....................................................:... $29.95
Radijas ir Reeord Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Makc your own records) su radijo ir

plionograt'u, vertės $110,00, už ............................................ $$69.00
Tapę Rėčorders, vertės $90.00, už ................................................ $49.00
Columbia automatinis Reeord player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už .............................................................. $69.00
Didelis console HI-FI, FM ir AM *Iladijo ir automatinis

phonograt'as, vertės $299.00, už ............................................ $135.50
RECORDAI: pepuliarūs, elasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti............................................................................................ 35c.
21 col. Admiral TV ir Radijo Phonograph kombinacija,

console, vertės $495.00, už .................................................... $245.00
24 col. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už'................. $129.00
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 ........... $149.50
Lewyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už .. 39.50
lloover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ............................ $29.50
Canistcr dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ............................ $29.00
Elektrine siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvamų mašina, reg. kaina $150.00, už .... $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. $-199.00, 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
$39.95 Roto-Broiler Rotisseric už ................................................ $18.95
Automatiniai Col'fce Percolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic 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 (eoml'ortcrs) Orlon Rayon Bleiul, vertės $12.50, už $6.95
Užkloilės (bed spreads), vertės $6.50, už ................................... $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už .............................. $149.50
Hollyvvood lovos, reg'. kaina $69.50, už ....................................... $39.50
Sulahkstomos (fiidiug) lova su matracu ................................... $22.50
5 gabalų dinette chrome setai ....................................................... $39.95
7 gabalų dinette ši tai, vertės $110,00, už ................................... $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ......................... $144.00
Kroebler 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už ....................... 98.00
Simmons ‘‘cbair bed” ....................................... ................................ $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alarin clocks), vertės $3.00, už .............................. $1.49
Brangakmenų (jcwelcd) rankiniai laikrodžiai ....................... $4.95
Vyriški lankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ........................................ $19.50
Deimantiniai žiedai, '/i kar., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $'100.00, už ....................................... $149.00
Spindinčios “eostume” brangenybes, vertės $5.00, už ___ $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ..............................................................98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, vertėm $45, už .. $24.00
Regina elektros Broom dulkių valytuvas, kainuoja $59.50, už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojas, buvo $89.00. nupigintas—$39.50

Geriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangenybių, 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 Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš W1IFC radio stoties,

. 1450 kilocycles, su žyminis dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA 
DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ

1- ma dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- ia dovana Tappan gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Eleetrie console TV 21 eol., vertės $295.00.
4- ta dosnūn elektrinis ilnlkių valytuvas, vertės $19.00.
5- ta dovana HI-FI Automatic Itecord player, vertės $125.00.
6- ta dovana -Sealy Postunųmdic matracas — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinncrvvarc setas — $44.50.
8 ta dovana doiiiiantiiiis žiedus — $200.00.
9-ta dovana Benrus rankinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko ats|)ėti. Tiktai parašy

kite savo vardų, adresų ir telefono nujnerj į įrašo (entry) blankų ir 
įmeskite į of'ieialę Sukakties Išjairdavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Street. Kiekvienas kontestautas gali lai
mėti tik vienų dovanų. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 m. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovaną. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe ,Tog. F. Budrik, 
Ine. Teisėjų nuosprendis yra galutinas.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISPenktadienis, rugsėjo 14, 1956

SPORTO KRONIKA
(Atkelta iš 2 psl.)

GYVATE IR NOSTALGIJA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Bus paminėta mūšy PARAPIJOS ŠVENTĖ ir ‘T AM AN AMERICAN DAY”.

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

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

x Kviečiami visi švento Kryžiaus parapijiečiai, buvusieji 
parapijiečiai, draugai ir pažįstami. KUN. KLEB. LINKUS

galvą prieš Elvyros tėvelius. 
Mes gerai žinome, kad be jų pa
ramos Elvyra būtų nepajgusi 
visur nuvažiuoti, visur atstovau
ti savo žemę. Tėveliai suprato 
jos troškimus ir parėmė ją. Jie 
kartu džiaugėsi jos laimėjimais 
ir dabar liūdi dėl jos nelaimės.

Teko sužinoti, kad Elvyra ne
turėjo jokios apdraudos, todėl 
visos didžiulės finansinės išlai
dos krenta ant tėvelių pečių. 
Pagerbdami visą seimą, padėki
me jiems.

Viena atsiminkime: mūsų pa
rama nelaimės ištiktai sportin- 
ninkei nepasibaigia su linkėji
mais greitai pašVeikti. Ne. Mes 
turime jai padėti grįžti į mūsų 
tarpą. Tik teisingai įvertintas 
jos nuopelnų supratimas patei
sins mūsų padėką jai.

Linkėdamas mielajai mūsų EI 
vyrai greito pasveikimo, kvie
čiu ne tik visus mūsų skaityto
jus bei sportininkus, bet ir vi
sus lietuvius padėti sudarytam 
Elv. šikšniūtei paremti komite
tui.

Padėkime Elvyrai!

PADEKIME NELAIMĖJE!
Sportininkų šeimą ištiko skau 

di nelaimė. Žymiausioji mūsų 
sportininkė Elvyra šikšniūtė VI 
sportinių žaidynių metu, rugsė
jo 2 d. Detroite, fatališkai susi- 
dėjusiomis aplinkybėmis, nusi
laužė koją.

Kadangi Elv. šikšniūtė, nelai
mingu sutapimu, neturėjo ap
draudos ligos atveju (hospitali- 
zation), jos finansinė padėtis pa 
sidarė katastrofiška, nes gydy
mo išlaidos numatomos apie 
1,500 dolerių.

Atsižvelgdamas į šias aplin
kybes, Faskas nutarė kreiptis į 
sportininkus ir sportui prijau
čiančią visuomenę, prašydamas 
paremti Elv. šikšniūtės gydymą 
finansiniai. Šiam reikalui yra 
sudaryta speciali trijų asmenų 
komisiaj: pirm. Al. Bielskus, 
12700 Spec Overlook Str., East 
Cleveland, Ohio; sekretorė St. 
Juodvalkytė, 1247 Bender Avė., 
Cleveland, ir iždininkas Jonas 
Puškorius, 1837 Page Avė., Cle
veland, telef. MU-1-0266.

Aukos siunčiamos Puškoriaus 
vardu. Komisija apie surinktas 
aukas ir gydymo išlaidas pa
teiks pranešimą spaudoje.

Elvyra šikšniūtė šiuo metu 
guli Harper Hospital, 3825 
Brush Str., Detroit, Mich., kur 
jai padaryta operacija.

M. Amerikos Lietuvių Faskas

TENISO PIRMENYBES
Ryt ir poryt Chicagoje įvyks

ta Neries sporto klubo ruošia
mos Vid. Vakarų sporto apygar 
dos atdaros lauko teniso pirme
nybės.

Pastebėtina, kad šiose varžy
bose numato dalyvauti visas bū 
rys mūsų iškiliųjų lauko teni
sininkų. Yra žinoma, kad iš to
limojo Toronto atvyksta Pranas 
Gvildys, Žukas, Rautinš. Gi iš 
Detroito laukiama naujojo mū
sų meisterio vietos amerikiečio, 
Wayne universiteto rinktinės 
Detroite žaidėjo Krasiliausko, 
jaunojo Šeputos ir kitų.

Reikia paminėti ir pačių Ne
ries klubo atstovų dalyvavimą, 
kurių tarpe matysime komandi
nio Š. Amerikos lietuvių meiste
rio narius Liudą Andrijauską 
Vytautą Miliauską ir kt.

Žinant, kad paskutiniu metu 
lauko teniso žaidimu susidomė
jimas smarkiai auga, reikia ti
kėtis, kad į varžybas atsilankys 
ir daug žiūrovų. Lauko tenisi
ninkai yra padarę didžiulę pa
žangą ir todėl žiūrovai nebus 
apvilti ir galės pamatyti gražių 
akimirkų.

Pirmenybės bus Calumet par
ko teniso aikštėje prie 98 gat
vės ir Michigano ežero.

Norintieji gauti daugiau in
formacijų apie pirmenybes, gali 
kreiptis į Liudą Andrijauską. 
4321 So. Rockvvell Str., telef. 
YArds 7-9693.

Rungtynių pradžia — šešta
dienį apie 2 vai. p. p. Š.

Cleveland, OhioI
PAGERBTAS S. BARZDUKAS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas šiemet švenčia savo 
50 metų sukaktį. Jau anksčiau 
savo specialiame posėdyje jį pa
gerbė JAV LB Valdyba, o pra
ėjusį sekmadienį lietuvių salėje 
Ateities Klubas surengė jam vai 
šes, kuriose susirinkusiems bu
vo primintas jo nueitas kelias, 
atlikti darbai, didelė, energija ir 
palinkėta dar daug darbingų me 
tų lietuvių tautos gerovei.

Vaišių metu kalbėjo klubo 
pirm. Balys Graužinis ir kun. 
dr. K. Širvaitis iš Akrono. Svei
kino studentų ir moksleivių at
eitininkų kuopų atstovai ir į- 
teiktas meniškas dail. N. Vede- 
gytės - Palubinskienės pieštas 
adresas. Ilgesnį žodį tarė pats 
sukaktuvininkas, giliai įžvelg
damas į praeities dienas, mo
kyklos bei universiteto laiku3, 
formavusius jį mokyklos ir vi
suomeniniam darbui. Su didele 
pagarba prisiminęs savo moky
tojus ir profesorius, JAV LB 
pirmininkas ypatingai iškėlė 
prof. St. Šalkauskio ir prof. J. 
Jablonskio įtaką jo ideologi
niame ir kalbiniame subrendi- 

: me. Jo kalba buvo ne kokių 
nuopelnų išskaičiavimas ar nu
veiktų darbų sausa statistika,

! bet daugiau bendrų visų lietuvių 
kultūrininkų ir visuomenininkų 

! sunkaus nueito kelio metme- 
i nys. Kartu su sukaktuvininku 
buvo pagerbta ir jo gyvenimo 

i draugė — žmona Albina. Vai- 
1 šių metu skambėjo dainos, ku- 
. rių didelis mėgėjas yra ir pats 
Į Stasys.

DAILĖS PARODA
JAV LB Clevelando Apylin

kės Kultūros Taryba šį rudeni 
Clevelande rengia dailės paro
dą. Smulkesnės detalės bus nuo 
lat skelbiamos spaudoje ir per 
radiją.

Kultūros Tarybos paskelbta
sis dramos veikalų konkursas 
vykdomas. Smulkesnės sąlygos 
bus paskelbtos vėliau.

PADIDĖJO UETUVIU 
GYDYTOJŲ ŠEIMA 

Naujai valstybinius egzami- 
i nūs išlaikė dr. Andrius Bridžius 
I (Lietuvoje buvęs akių specia
listas) ir dr. Kazys Ambro- 
zaitis — rentgenologas. Iš Cam 
bridgc į Clevelandą persikėlė dr. 
Jonas Stankaitis, Lietuvoje ži
nomas moterų ligų specialistas, 
ir atidarę savo kabinetą. Savo 
kabinetą vidaus ir širdies ligų 
praktikai atidarė ir dr. Vikto
rija Miknis - Miknevičienė.

Namų ilgesio )ragautas Detroito virėjas Jagger pasivogė 7 pėdų ilgio 
gyvatę, kuri primenanti tuos laikus, kai jis dirbo karnavale. Jagger 
už šią retą vagystę buvo areštuotas. (1XS)

IŠ LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
VEIKLOS

Lietuviai budžiai, parvykę iš 
ilgos buriavimo kelionės, iš Ce
dar Point, nuo rugpjūčio 24 d. 
iki rugsėjo 4 d. stovyklavo pa
lapinėse gražiame Jono Nari- 
jausko miške, Columbia Station, 
Ohio. Nuoširdus lietuvis, su
prantąs lietuviško jaunimo rei- 

į kalą, pavedė budžių dispozicijai 
savo puikų mišką, miške šalti
nio vandens įrengimus, savo gy
venamas privatines patalpas su 
moderniškais elektriniais įrengi-' 
mais virtuvę ir už tą viską nie
ko nepaskaitęs pareiškė, kad vi
sa tai tebūnie lietuvybės labui. 
Budžiai už viską ūkininkui J., 
Narijauskui nuoširdžiai dėkoja.

Stovyklai vadovavo pats bu
džių pirmininkas, ūkio vedėja 
buvo D. Bartuškaitė, o stovyk
los adjutantu — A. Matulionis. 
Stovyklaujantieji į sekmadienio 
pamaldas nuvyko Strongvilėn. 
Be stovyklos gydytojo dr. Pau- 
tieniaus, stovyklą lankė dar du 
Clevelando lietuviai gydytojai. 
Stovykloje šeimininkavo Jarašū 
nienė ir Motiejūnienė, už ką 
joms priklauso budžių nuoširdi 
padėka.

ALĖ R 
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UOTAiS ROMANAS

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

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė [lietuviškos buities kuvga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, UI.

"SAVANORIŲ TALKA
Kazio Gaižučio iniciatyva gra 

žiai išdažyta Šv. Jurgio parapi
jos sa'.ė. Dažymo darbus atliko 
naujai atvykusieji Šv. Jurgio pa 
rapijos parapiečiai lietuviai ne
mokamai. Parapija sumokėjo 
tik už dažus. Švariai atliktu 
darbu džiaugiasi ne tik parapi
jos vadovybė su klebonu kun 
V. Vilkutačiu priešaky, bet visi 
parapiečiai ir mokyklą bei dar
želį belanką vaikai. Talkoje da
lyvavo 30 asmenų.

LRKSA MINĖJIMAS
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimo Amerikoje Ohio ap
skritis š. m. spalio 14 d. rengia 
šios organizacijos 70 metų su
kakties minėjimą. 10 vai. bus 
pamaldos Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ir po pamaldų vai
šės lietuvių salėje. Biletų jau 
dabar galima įsigyti Spaudos 
kioske ir pas vaišių šeimininkę 
Pauliną Glugodienę.

— Spaudos kioske labiausiai 
perkamos knygos šiuo metu yra

NUO U2SISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tl.. Kurte ken Cla nuo SENŲ AT 

T1 K, Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ
negali ramiai sėdėti lr naktimi*
miegoti, dm Jų užaisenėjuslos žalzdo* 
ateiti lr ekauda. Kad padalinti te 
dleMjtm* lr skaudėjimų senų atvi 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEOULO Olntment. Jos gydym' 
ypatybes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite randai miegoti nak- 
.j. Vartokite Jų taipgi nuo skau 
lžlų nudegti.iu. JI talpg1 paSslln* 
nletėjluią Ilgos vadinamos P8ORIA- 
BIS. Taipgi pagalina perftėjtmą ligos 
vadinamos aTHLETE’8 FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos lr perplyfttmg 
tarp pi ričių. Tra tinkama vartoti nuo 
dtlflatančlos, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos libėrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
(Įrodo skaudus Mbėrimaa nuo vysty 
kių. JI yra gera gyduoĮ* nuo U 
virtinių odos ligų. L*
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., »1.36, lr *1 60.
Pirkite vaistinėse Chi 
ea*oj Ir apylinkėse—
Mllsvaukee, Wlsc.,Oe 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba rąžyki
te Ir atsiųskite Mo
ney order |

LEOULO, Department D. 
5818 W. Eddy SL Chicago 84, OL

I.

gen. Stasio Raštikio atsiminimai 
“Kovose dėl Lietuvos” ir “Drau
go” premijuotas Birutės Pūkele 
vičiūtės romanas “Astuoni la
pai”. LRKSA 142 kuopos mo
kesčius Spaudos kioske galima 
sumokėti kiekvieno mėnesio ant 
rą sekmadienį. S. G-

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

lunkvtnmb au pilna ap- 
drauda. Pigus Ir aųžlnlngaa 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454# S. Wood St., Chicago t,
IUlnois, tel. VI 7-2972

Dining around theGloch
• YVe Never Close •

Take Your Family & Guests

Te LONKARR
For Diitner Tonite

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere
• GRACIOUS DINING

LO N KAA R
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.

ENglewood 4-0510
Your Host, JOS. LONERGAN

CIZID’C SELF OIMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — WALBR00K 5-8202
RUGSĖJO 13, 14, 13 <1. d.

Pradėkit Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 9 ryto iki tl vai., 
•ežtad 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p. Ketvlrtad. 9 vai. Iki B »aL vak.

lUS»iuisi*> tmnAusrrfS
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O!DELI TROKAI-NAUJAUSI KPAUSTmO (RANK/At 
ILGU KIETU PATYRIMAS - PIGUS IP SAŽININ6AS PATAPNAYINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS

M0VINC

................... \S

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenne Tai. LA3-6719 
AUGUST SALDUKASPrszldyn.es

v)

HENNESSY, 3 STAIt COGNAC e Fifth $5<ū9
MARTELL THREE STAR COGNAC or
COURVOISIER Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. $4.89
FLORA DELLE ALPI $5-29
CINZANO VERMOUTH

Swcet or Dry Fifth $1-39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
LANGS 8 years Old IMPORTED

SCOTCH WHISKEV Fifth $4-59
ASSORTED LIUCEI RS

Apricot, Schnapps, Cacao, Kummrl, Fifth $2-89
STREGA LIUC EI lt Fifth $4.89
PAKŠT KLŪK BIBBON 

Case of 12 Quart Cans (ase $3.99

J Be

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

----------------------- ----------- ----------------------------------------------------------------

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

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina (įauga
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipki!**:Z

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
-------------------------------------------- . ------------

SALDUKASPrszldyn.es
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ŠACHMATŲ ŽINIOS
5'2 taško, toliau Turjansky, 
Theodorovich (Toronto) ir lat
vis Dreibergs (1955 m. Michi- 
gano meisteris) su 5 taškais. 
Paskutiniame rate Tautvaiša į- 
veikė latvį Dreibergą, o Kazys 
Jakštas — buv. Chicagos meis
terį Turjanskį. Į Tautvaišos 
laimėjimų vainiką, greta Chi
cagos ir Trans-Mississippi pir
menybių turime įpinti naują 
stambų laimėjimą iš Tartako
verio vardo turnyro, kuriame 
mūsų Povilas dalinasi laimėji
mu su JAV čempionu Bisguie
riu. babai mielas reiškinys, tai 
auganti Kazio Jakšto jėga ir 
forma. Šiame turnyre jis sudo
rojo Detroito ekspertą Stolzen- 
bergą ir Chicagos — Turjans
kį, o Turjanskį jis doroja tre
čią kartą iš eilės. Taip pat sma 
gu matyti Škėmą, grįžtantį į 
aktyviųjų eiles. Jo geras pasi
rodymas Michigano pirmenybė
se ir dabar Tartakoverio turny
re greitai įkels jį į geriausių eiles 
Detroito mieste.

— Michigano pirmenybės, į- 
vykusios prieš Tartakoverio tur
nyrą, buvo laimėtos to paties 
Donald Byrne su 7:1 taškų. An
tras Dreibergs su 6’/2, o trečią 
vietą dalinosi Kazys Škėma, F. 
Foote ir R. Uhimann, turėda
mi po 6 taškus.

— Kazys Škėma Vokietijoje 
dukart įveikė latvį Dreibergą: 
1946 m. Augsburgo tarpt, tur
nyre ir 1947 m. tarpt, turnyre. 
Partija pastarojo turnyro, kuria 
me Škėma pademonstravo nuo
seklų puolimą į priešininko su
silpnintas vietas, tilpo rugsėjo 
7 d. “Darbininko” šachmatų 
skyriuje.

— Naujosios Anglijos pirme
nybėse, Providence, R. I., pirmą 
vietą iškovojo John Curdo, Mas
sachusetts, su 5%:%, Suesman 
(pr. pirmenybių laimėtojas) ir 
Martin, R. I., po 5 taškus, dr. 
Keilson, Mass., ir Plock, Conn., 
po 41/2 taško, dr. Platz ir Hick- 
man (abu Conn) po 4 taškus. 
Toliau seka Kazys Merkis, Mas
sachusetts, kuris stovi pirmuo
ju iš aštuonių grupės po 3V2

— Kanados atviros pirmeny-, 
Montrelyje sutraukė pačias

geriausias Kanados ir JAV 
šachmatų pajėgas. Buvo 88 da
lyviai, jų tarpe trys lietuviai: 
Povilas Vaitonis iš Hamilton, 
Ont., Ignas Žalys ir Judzenta- 
vičius iš Montrealio. Iki devin
to rato pirmavo W. Lombardy 
ir J. Sherwin (abu iš New Yor
ko) su 7*4:1’X» taško. Po 7 
taškus turėjo buvęs JAV čem
pionas Larry Evans iš New Yor i 
ko, DiCamilo, Philadelphia ir 
Povilas Vaitonis. Paskutiniame 
rate L. Evans įveikė Sheriwną, 
o P. Vaitonis sužaidė lygiomis 
su pirmavusiu Lombardy. Pir
menybių laimėtojai išsirikiavo 
štaip: Larry Evans ir W. Lom
bardy po 8:2; jiedu gavo po 
$410 dovanų; J. Sherwin, Ed- 
mar Mednis, Povilas Vaitonis, 
Lionei Joyner ir DiCamilo — vi
si po 7l/2'^V2 taškų. Toliau se
ka Fr. Anderson (Kanados čem 
pionas), D. Yanofsky, Williams, 
N. Bakos ir Bobby Fisher su 7 
taškais kiekvienas. Pirmas ketu 
rias vietas nugriebė amerikie
čiai, po jų seka Povilas Vaito
nis, vos pustaškiu atsilikęs nuo 
laimėtojų ir stovi pirmuoju iš 
Kanados dalyvių, priešaky Ka
nados čempiono Andersono, Ya- 
nofskio ir kitų. Čia Vaitonis 
puikiai įrodė, kad jis tebėra vie
nu stipriausių Kanados žaidėjų 
ir gali būti rimčiausiu varžovu 
į 1957 m. Kanados čempionus.

— Tartakoverio turnyras De
troite su $500 dovana pirmos 
vietos laimėtojui, sutraukė dau
giau 70 dalyvių iš įvairių JAV 
vietovių. Turnyrą laimėjo Do- 
nald Byrne, JAV rinktinės da
lyvis (jis laimėjo rungtynėse su 
sovietais), surinkęs 71/->:1/*> taš
ko (lygiosios su Bisguieriu). An 
trą vietą pasidalino JAV čempio 
nas Arthur Bisguier, N. Y., ir 
mūsų Povilas Tautvaiša iš Chi
cagos, turėdami po 6:%:1V& 
tšk., Shipman, Mengarini, abu 
N. Y., ir Popel, Detroit, po 6 
taškus., dr. Merchand, Roches- 
ter, Kazys Jakštas iš Chicagos 
ir Kazys Škėma, iš Detroito po

STANLEY’S FURNITURE
(Lietuvių baldų krautuvė) Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Westem Avenue
Telefonas — PRoepeet 6-2254

Specialus SUSIPAŽINIMO Papiginimas
šiuos ir daugelį kity baldų susipažinimo proga 

pirksite daug pigiau negu kitur.
PUIKIOS ROSIES MĄTRACAS—10 metų garantija, $59.00 

Įmokėję dar $1 matracą ir box Springs gaunate už $00.00
HOLLYWOOD LOVOS SETAS (matracas, rėmai, box 

springs ir lovagalis-, kurių kaina $79.95, dabar . . $39.95
5 dalių miegamojo setas, kurio kaina buvo $319.00, 

dabar ..................................................................... $199.00
2-jų gabalų svečių kambario setas vertės $369.00, 

dabar ....................................................................................... $189.95
2-jų gabalų svečių kambario setas vertės $289.95, 

dabar tik .............................................................................. $199.95
2-jų dalių (sectional sofa, vertės $269.00, 

dabar tik .............................................................................. $149.00
2-jų gabalų (sectional) sofa, vertės $209.00, 

dabar tik.................................................................................. $99.00
2-jų gabalų svečių kambario setas, vertės $219.95, 

dabar tik................ ............................ .. ............................... $149.00
2-jų gabalų svečių kambario setas, vertės $199.95, 

dabar ...................................... .............................................. $139.95
SUPAMA PATOGI KfiDfi-FOTELIS, vertės $104.95 

dabar .......................................................................................... $69.95
SOFA patogi ir miegojimui, vertės $69.95, dabar tik $49.00 
SOFA, stiprios konstrukcijos. Nakčiai padaroma plati

lova, vertės $219.00, dabar ......................... .............. $149.00
2-jų dalių miegama SOFA ir KftDfi-FOTELIS,

vertės $249.00, dabar......................................................... $99.95
Naujos mados stalo lempos atpigintos 40%

Krautuvės valandos: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:30 vai ryto iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniai* uždaryta.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

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

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

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

taško. Merkis sužaidė lygiomis 
su dr. Keilsonu, Plock ir Tray- 
eriu. Laimėjo dvi ir vieną pra
laimėjo (H. B. Daly, buv. N. 
Anglijos meisteriu). Žemiau Mer 
kio liko dviejų metų N. Anglijos 
meisteris J. Bolton, H. Daly ir 
kiti. Dalyvavo 34 žaidėjai iš 6 
Nauj. Anglijos valstybių. K. M.

Gardner, Mass.
Vestuvės

Rugsėjo 4 d. daugiau 400 žmo 
nių buvo susirinkę pagerbti Do
mą Kučinską, kuris vedė Hat- 
tie Ruschioni.

Vakaro vedėjas Leon Hojnos- 
ki įteikė piniginę dovaną ir fil
mų aparatą.

Kučinskas yra gimęs ir . au
gęs Athol, Mass., turi dideli nak 
tinį klubą ir priklauso įvairioms 
lietuvių ir amerikiečių organi
zacijoms.

Vietinė spauda p lačiai aprašė 
šį pokylį.

— o —
— Vietinis vyčių klubas tu

rėjo savo metinį banketą “Ster- 
ling Airport” patalpose. Pirm. 
Bronius Kukauskas viską pa
ruošė, o dvasios vadas kun. Jan
kauskas palaimino valgius. Per 
mėnesinį susirinkimą kuopos na 
riai suruošė ilgamečiui vyčių 
sekretoriui Pranui Einoriui 
staigmeną. Jam buvo įteikta 
lėkščių komplektas 12 žmonių. 
Komitete buvo Vyšniauskas, 
Radeckaitė ir Miloskutė.

— Lietuvių Bendrovės meti
nis banketas bus rugsėjo 15 d. 
klubo parke. Po vakarienės bus 
muzika. Tikimasi 200 žmonių. 
Komitetą sudaro Sargotas, Vyš
niauskas, G. Penis, A. Daukan
tas, J. Bekeris, A. Nakutis, G. 
Prunskis ir B. Dopkantas. Vy
riausia šeimininke bus Sabulie- 
nė. Vytis

K3SKSOSSOSSCJSS0C3SSSSS9S9S9CSS9SSBSSSS(SC9CSSSS9CSS30S969C9SSCSSS3CSS3S3CSSS3P

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tfl. FRontier 6-1998
DnMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

Pasinaudokite “Draugo" flassified skyriumi. Skclbkitčs “Drauge"!

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS HELP WANTED VYRAI

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUFTTE PARKE:
M Ar. 2 po 5 kamb. (3 mirdami), 

centr. šild. ablema butams, 2 boile
riai, graži vieta.

MAr. H būt. po 3*4 kamb. Gražus 
namas. geros pajamos; įmokėti 
321.000.—.
BRIGHTON PARKE:

Mūr. 2 imi (1 kamb. Centr. Sild. 
Gražūs, labai švarūs lr moderniški 
butai,

Mūr. 2 po 4 kumb/lr rūbų valyk
la. Platus sklypas, garažas.

3 namai, 5 butai. $250.— pajamų. 
KITUR:

Gražus meti. su 3 miegam. 45 lr 
Keatlng apyl. 40 pėdų sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Butldera Inaurance 

2737 VVest 43 St. 
CLiffside 4-2S9O

PAJIESKOJIMAI
Pa j ieškomas Kasimieras Rudis, 

kilęs iš Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs į Ameriką 1913 m. Jieš
ko Joną Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

Jieškomas Kazys deikauskas, gv- 
venąs Chieagoje. Yra žinių iš Lie
tuvos. Atsiliepti tel. YArds 7-1308.

Jieškomas Albertas Varkulevičius, 
išvykęs j JAV iš Europos 1950 ar 
1951 m. Jieško Antanas Tirevičius, 

.24 Beresf'ord Ave., Ashbouvne, Der- 
byshire, England.

Jieškomas brolis Juozas Barteška, 
sūnus Juozo, gyv. Liet. Vilkaviškio 
apskr., Alvito valsč., Dailučių kme. 
Karo metu išvažiavęs j Vokiet. Yra 
žinių, kad išvažiavęs į Angliją. Pra
šom atsiliepti arba apie jį pranešti 
šiuo adresu: Petrė Jankauskienė, 
Komunarų g-vė 2, Kybartų miestas, 
Kybartų rajonas, Kauno sritis, Lith- 
uania.

Jieškomas Jonas Mieldažis, sūnus 
Petro, maždaug 32—34 m. amž. Jieš
ko sesuo Izabelė Tvarionavičienė 
.Lietuvoje. Jis arba apie jj žinantieji 
prašom rašyti K. Milašiui, 6660 
Monkland Ave., Montreal, Que., Ca
nada.

Jieškomi Danielius Antanas, s. 
Jono; Danielytė Stasė-Eidrigevičie- 
nė (tikslios po vyro pavardės neži
no). Kilę iš Krakių vals. Gj-vena 
Chieagoje, prašoma atsiliepti šiuo 
adresu — B. Poška, 178 High Park 
Ave., Toronto, Ont., Canada.

Jieškomi Chieagoje gyveną: Bro
nius Gotautas, Jonas, Petras ir An
tanas Kairiai, Jonas Ivinskis, Kazys 
ir Pranas Jakai ir brolio sūnus Ke- 
serauskas (vardo nežino). Jieško 
Juozas Keseranskas, gyv. Lietuvoj, 
Vainuto paštas, Šilutės rajonas, 
Lithūania. Dėl smulkesnių žinių 
kreiptis j: Kazį Gerulį, 10806 South 
Wabatfh Ave., Chicago 28, III. Tel. 
INterocean 8-9170.

Oerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384’

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
W Al brook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Aloj* nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAI, ESTATE SAKE8 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

! Nriiijas puikini įrengtas 4 Vi kamb. 
(mūr. bungalow Guge Parke. Tiktai 
,$17,000. šaulys.
Į 4 mieg. mūr. namas, 8 m. senumo, 
i Rūsy dar atskiras puikiai įrengtas 
I butas iš 3 k., atomatiškas alyva šild., 
garažas. Tarp Pulaski — Kedzie, ar
ti 51st St. $19.300. A. Rėklaitis. 

Marąuette Parke prie labai gero
susisiekimo, mūr. bungal. 5 k., 3 k. 
butelis viršuje, karštu vand. gazu 
šild., dvigubas garažas. Kaina — 
$19,500. 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- 
lodkevičlus.

Marąuette Parke puikus 2 po 6 k. 
mūr. namas. Abu butai liuosi užėmi
mui. Autom, karštu vand. šild., dvi
gubas mūro garažas. $30,500. K. 
Juknis.

Brighton Parke 2 po 5 k. mūr. 
namas. Autom, gazu šild., 30 pėdų 
sklypas. Uždari porčiai, dvigubas ga
ražas. $26,000. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

MAKQUETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
$18,000 j metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik $85,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave.,
LA 3-3881, LA 3-9027

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5»10 S. VVestern Ave.
REp. 7-6886 arbu HEm. 4-7085

CICERO. 2-jų butų 5 ir 5 kamb. 
Apylinkėje 16th ir 50th Ave. Gazu 
apšild. $14,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BLshop 2-2162.

VASARVIETE prie gražios Fox 
River upės. 35 mylios nuo Chilagos. 
9 akrai žemės (3 akrai piknikams 
daržas). Laiveliai. Kambariai ir pil
nas rūsys — visi išmušti pušinėm 
lentom. Dėl informacijų rašykite— 
J. C. K., Box 61, Cary, Ind.

Savininkas parduoda 6325 S.Mo- 
zart St.,' 8 kamb. namas — 5 kamb. 
apačioj ir 3 kamb.'viršuj. Gazu ap
šild. Krosnis, šaldytuvas, veneciškos 
užuolaidos ir kilimai. Prieinama kaV 
na.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AOBNITBA
Vlaų rflilų apdraudoa. Automobi

lių flnanaavlmas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mua

jonas kirvaitis,
W Al brook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENU1 
•108 S. Ashland Ave.. Chlcaco 80, IU

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th OOURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLymplo 2-6752

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2798 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5131 nuo • vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

8 kamb. rezhleneljn, 2 autom, ga
ražas. Karštu oru, alyva pašild. Arti 
67th ir S. Union. Rargenns — $9,750; 
įinokčtj $3,500, UEntuort h 6-0577.

BRIGHTON PARKE

$3,000 įmokėti. Vieno augšto me
dinis namas su rūsiu. 2 butai į>o 4 
kambarius. Centrinis guzu apšildy
mas. 2551 W. 47th St.

. LAfayette 3-1083.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtų per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimo.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES ’ 

REpublie 7-6232

Atdara apžiūrėjimui sekmad. nuo 
12 iki 6 vai. *518 & 4524 S. Keating. 
Nauji mūriniai namai, 3 mieg. kamb. 
Pilnas rūsys. Karštu oru apšild. 
Speciali kauta $16,250. Taip pat 
5701 S. Marsasoit — Naujas 6 kam. 
mūrinio 24x50 pėdų dydžio mimas. 
Tile vonia ir virtuvė. Pilnas rūsys. 
Speeial — $18,450. Tel. HUdson 8- 
0475.

Savininkas parduoda 2 butų: 5 
kamb. ir 4 kamb. namą. Vieną batą 
gnlima tuoj užimti.

4638 So. Fairfield

Marąuette Parke išnuom. puikus 
modern. 6 k. apšild. butas. Tuoj ga
lima užimti. Kreiptis nuo 1 iki 7 v.
v. 6727 S. Artesian Ave.

2-jų butų namas — 4 ir 4 kamb. 
Medinis. Rūsys. Pastogė. Modern. 
vonia. Tualetas ir “shower” rūsy. 
2 autom, garažas. 4731 S. Walcott 
Ave.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditas. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 60 st. Cbicago 20, IH.,

PRospeckt 8-3702 
. A. OINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedUas 
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus b 

duris.
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ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BlUIJtlNO CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo 
įa senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-8881
,miiiiiiiititiiiiiniiii»m»imiiimnnwr- 
’įiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii'i^ 

LIETUVIU STATYBOS 
BEUDROVB

1 M O RAS |
S Builders, Gen. Contractors S

S Atiteka planavimo ir staty- !'
bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 

S venamųjų lr viešųjų pastatų. S 
Namų įkainavimas ir Įvairūs 2 

— patarimai nemokamai. ,
S Kreiptis šiuo adresu:

| JONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
5 6 vai.' p. p. Kitu laiku susitarus
= TeL PRosoect 8-2018 
= 6800 SO. CAMPBELL AVE.

Chicago 20, Illinois
Rlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh'

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO21CO8 
Uetuvlška gaaollno stotis tr auto

taisymas
ktllskaml motoro remontai, lyginimu 
datymo darbai lr keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
578* S. VVESTERN AVE. PR 8-S53S

PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKLA—Skalbykla — 
abažiūrų valykla. Vienintelė abažifi- 
rų (lampsbade) valykla pietinėj 
miesto daly. Išmokysime. Kampas 
31st St. ir Union Ave. Tcl. CAIumet 
5-5306.

NURSTNO HOME (ligonių prie-1 
žiūros namai), šiaurinėje Indianos 
daly, pilnai įrengta, pelninga įstai
ga. Įkainuota pardavimui. F. Ras- 
mussen, Rt. 2, Box 279, Chesterton, 
Ind.

Ugdykite savo vaikuose dory
bes. Tik jos gali padaryti lai
mingais, ne pinigai; aš tai kal
bu iš patyrimo.

— Ludwig von Beethoven

Atimkite iš žmogaus sekma
dienį ir jis sugyvulės.

— Montalamhert

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma
chines other than Punch Press or 
Drill Press. All Shifts. $1.92 per 
Hour to Start. Steady, Good 

VVorking Conditions and Liberal 
Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

MACHINISTS
All around job shop 

experience

Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Ave.

Men for Manager Traineeu. Mo
kysime energingus jaunus vyrus 
Branch Manager’ių darbui, a Auto
mobilis reikalingas e Darbas yra 
nuolatinis su puikia ateitim. Tai)) 
pat reikalingos Merginos — Ofiso 
darbui. Patyrimas nebūtinas.

General Finance Loan Co.
6659 S. Halsted St. WE 6-1225

HELP VVANTED — MOTERYS

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

T Y P IST
dietopbone i f necessary. Eveelent 
Mušt be aeeurate tvpist, will train 
dietopbone if necessary. Excellent 
opportunity for Person to assume 
respoiteibility. Permanent position. 5 
day week. Pleasant ol’fiee. Good 
salary.

SAGINAVV FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui ir padėti prižiūrėti vaikus. 
Geri namai. Gyventi vietoj, arba at
eiti. Geras atlyginimas.

PRospeet 8-2660.

ISNUOMUOJAMA

Išnuom 6 k. butas. Karštu vand. 
apšild. Su baldais arba be baldų. 
732 W. Cermak Road, Chieagoje. 
Tel. OL. 2-0205.

GERA PROGA

Išnuomuojnma 1 didelė arba 2 ma
žos krautuvės 3322 W. 63 St. Ne- 
augšta nuoma. Teirautis Dorchester 
3-2101 — pas Stelmoką.

Roselando išnuom, 6 k. butas 2-mc 
augšte. Nuo spalio 1 d.

WAterfall 8-7185

ĮSIGYKITE DABAR

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-
naiteL

Apie Teresės Neam anai tės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESft NEU- 
MANAITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”,
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, I1L

Jol turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.
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CHICAGOS ŽINIOS
Geras darbelis ' Dvi naujos mokyklos

Mes tek prisiskaitome apie 
žudymus ir plėšimus, kad, at
rodo, mažai gerų žmonių belikę. 
Bet tai neteisingas įspūdis. 
Kasdien atsitinka tūkstančiai 
šviesių faktų, kurie retai tepa
tenka į spaudą. Bet kartais jie 
aprašomi. Štai, čikagietė Geor
gia Williams praneša dienraš
tyje Sun-Times, kad ji susirgo 
važiuodama į darbą. Tame pat

Chicagos pietvakarių dalyje 
berniukams atidaryta didžiulė 
Brolio Rice Augšt. mokykla, 
esanti 155 akrų plote tarp 99 
ir 103 gatvės. Jai vadovaus 
krikščioniškieji broliai iš Airi
jos. Taipgi atidaryta tame pat 
rajone nauja mergaičių augšt. 
mokykla Motinos McAuley var
do. Šiai mokyklai vadovaus 
Mercy seserys.

iškeltame traukinėly važiavę! 
du žmonės nutraukė savo kelią, PolijU susirgusių per 1,040 
palydėjo ją į jos darbovietę, su- šiemet Chicagoje jau yra 
teikdami pirmą pagalbą ir pa- įregistruota daugiau kaip 1,040 

susirgusių polijo liga. Mirusiųrodydami daug nuoširdumo.

Žmonės ir automdbiliai
Smegenų chirurgas dr. Emil 

Seletz, Californijos universite
to profesorius, gydytojų suva
žiavime Chicagoje. atkreipė dė
mesį, kad JAV-se automobilių 
nelaimėse per metus žūna 40,- 
000 žmonių ir būna sužeidžia
ma milionas. Jis tvirtina, kad 
eilinis žmogus neįstengia gerai 
vairuoti dabartinių modernių 
galingųjų mašinų ir automobi-' 
liai iš malonumo įtaisų pasida
ro mirties mašinos. Tas dakta
ras yra gydęs apie 20,000 žmo
nių, sužeistų automobilių nelai- 
mėsei ir yra labai paveiktas tų 
negerovių.

Jau paruošti 1957 m.
mašinų numeriai

Nauji automobilių numeriai 
bus galima vartoti nuo gruo
džio 1 d., bet jau paruošti blan
kai ir patys numeriai sekan
tiems metams, ir norintieji 
gauti tuos pačius numerius, 
kaip turi 1956 metais, privalo 
jau dabar užpildę blankus 
kreiptis ir juos paimti.

Ištraukė mergaites lavoną
Iš Paw Paw ežero ištrauktas 

lavonas čikagietės Gloria Bania, 
10 m. Ji su savo dėde buvo iš
plaukusi .meškerioti ir nusken
do, kai motorinis laivelis apver
tė jų laivuką.

Tilps on
raffic
Safety

CHARLES F. CARPENTIER 
Secretary ot State

DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JORDANO ŽEME

Jordanas kaltina, kad Izrae
lio grupė prasiveržusi nakties me
tu užmušė 19 jordaniečių. Kru
vinos kovos tęsėsi dvi valandas.

<INS)'

AUTOMOBILIŲ TRAGEDIJA
Vfiikano pasisakymus

je dienoje. Šv. Rafaeli ir Šv. kardinolai, tiek Šv. Tėvas yra 
Mykolai, sergėkite mūsų gyvy-| paskyręs ir naujų kardinolų. Iš 
bę. Globokite mus, kad nei vie- tų naujai paskirtųjų jau taipgi

Šv. Sostui pavedus, moralinę 
atsakomybę išstudijavo prof. P. 
Palazzini, moralės lektorius po
piežiškame Laterano institute. 
Jis priėjo išvados, kad automo 
bilių tragedijos atsakomybę nu
sako penktasis Dievo įsakymas: 
— Nežudyk, tai yra, draudžia 
ne tik žmogžudystę, bet kiek
vieną mažiausį savęs ir artimo 
sužalojimą.

Į klausimą: ar šios rūšies nu
sikaltime esanti kooperacija? 
Prof. Palazžini atsako teigia
mai. Kas pažeidžia teisę gyven
ti — sako profesorius — užmu
šimu ar sužeidimu, tas tuo pa

jaučia atsakomybės, išstatyda
mi pavojun savo ir kito gyvy- no nesužeistume. Veskite mus 
bę. ' į Dangų mūsų kelionės pabai-

Bažnyčia griežtai pasisako goję. Šv. Kristoforai, melskis 
prieš automobilių nelaimes, pri- už mus.
mindama Dievo įsakymą: “Ne-į gi malda paimta įš Detroit • 

- -ūdyk!” Visais amžiais yra pa-> Mich ..Catholic Guild”. Ji yra 
' sireiškęs fenomenas: kad religb Bažnyčios patvirtinta. T. B. M-,

ni3 perspėjimas pirmiausia tam. ____________
pa etika, o paskui įstatymu.
Taip atsitiko su vergais, su ma-l Dabar yra bl kardinolas 
žameėiais, su ligoniais, taip į- Šiuo metu pasaulyje yra 61
vyks ir su vairuotojais.

Šių dienų automobilio nelai
mė? yra išgąstingos; visi esame 
kasdien pavojuje. Kartais visai 
nelauktoje vietoje suvažinėja, 
kaip ant šaligatvio, net ir res-

kardinolas. Pagal Bažnyčios 
tvarką jų negali būti didesnis 
skaičius, kaip 70. Per Pijaus 
XII valdymo laiką jau mirė 56

12 mirė.

Duoną lr (vairias skoningas 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanlca Avė.

TeL Cliffude 4-6376 
Pristatome 1 visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia l visus artimuosius 

miestu*.

nuo tos ligos — 31. Trečiadienį 
nebebuvo įregistruotas nei vie
nas susirgimas toje pietvakarių 
Chicagos dalyje, kur polijas 
labiausiai siautė. Pernai metais 
Chicagoje šiuo laiku tebuvo su
sirgę poliju 265 asmenys ir mi
rė 7.

Nori $1,500.000 iš 
bianierių

I
Northvvestern universitetas 

vienų verslininkams suruoštų 
pietų metu pareiškė, kad jie no
rėtų kasmet iš verslininkų gau
ti po pusantro miliono dolerių 
universiteto plėtimui. Universi
tetas yra sudaręs didelį plėti
mosi planą penkiolikai metų, 
kas pareikalaus apie $138,500,- 
000.

policija nori didesnių algų , ... x
I kandidatą Stevensoną nnki-

Chicagos policijos organiza- ( muose į prezidentus, 
cijos pradėjo kelti klausimą, ....
kad būtų padidintas policijos
taęiautojų atlyginimas ir kad

Valstybė, turinti pareigą globo- 
J ti savo piliečius, yra įpareigo- 

Negre vadovaus fakultetui ta imtis ir atitinkamų priemo- 
De Paul universitetas Chica-! n^’ kartais ir gana skaudžių, 

goję paskyrė negrę mokslinta-! Prioš nusikaltimus susisiekime 
kę Frances M. Douglas, gyve.. automobiliu. Kaip kiekviena, mo 

nančią 555 E. 33 str., vadove

torane nesaugu, nes jau ne sykį 
ciu nusikalsta ne tik prieš indi- buvo įlėkęs automobilis per šie-i 
vidą, bet ir prieš visuomenę, jr užmušęs begeriantį kavą!' 

valstybę ir valdžios autoritetą. Tūkstančiai nekaltų vaikelių kas1

savo Psichologijos departamen
to, arba, kaip Europoje vadin
davome — fakulteto.’Ji yra gi
musi New Yorke ir magistrės 
bei daktarės laipsnį gavo Ford
hamo universitete.

Unijos už Stevensoną
Sherman viešbutyje, Chica

goje, įvyko AFL-CIO unijų va
dovybių pasitarimai, kurių me
tu jie nusprendė, kad darbinin
kų unijos palaikys demokratų

ralinei problemai yra reikalin
gas individualinės ir sutelktinės 
sąžinės auklėjimas, taip lygiai 
reikalingas ir būtinas mašinos 
vairuotojų auklėjim:s.

Vyskupo perspėjimas

Vyskupas J. Mussio, Steuben- 
ville, Ohio, laužančius reguliuo
jančias susisiekimo normas pas 
merkė kaipo papildžiusius kri
minalinį nusikaltimą. Reikia bū 
ti nepermaldaujamais prieš 
“morons of the wheel”, sako 
vyskupas, prieš tuos, kurie ne-

met suvažinėjama.
Prieš be sąžinės vairuotojus, 

sukeliančius terorą, turėtų su
kilti visi.

Vairuotojo malda
Šventoji Marija ir Šv. Juoza

pai, būkite mūsų vadovais šio-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauu

“D Ii A U G E’:
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL,.
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335
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GUŽAUSKŲjiems tereikėtų dirbti tik pen
kias dienas savaitėje. Dabar BEVERLY HILLS GELINYCIA
pirmos klasės policininkas gau- Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 

i- •• laidotuvių lr kitu papuošimų.na per metus $5,045, policijos a44x WK8T B8RI) 
seržantas —. $5,526, pirmos Tei. PRoapect s-oass ir pr a-ossi 
klasės detektyvas — $5,425,
policijos leitenantas gauna 
$6,006, o kapitonas $7,284.

Alkoholis ir jaunimo 
nusikaltimai

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
Spalio 12 d. La Šalie viešbu- M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 

tyje, Chicagoje, šaukiamas pa
sitarimas nustatyti ryšį tarp 
alkoholinių gėrimų vartojimo 
ir jaunimo nusikaltimų. Kalbės 
policijos, jaunimo globos ir 
bažnytinių organizacijų atsto
vai.

Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą lr Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b Į 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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LIŪDESIO VALANDOJ 
Saakitt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4446 So. Weater» Ava. Air Oondltioned koptyEa 
BBpobite 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vintą 

Ttoaaa kari* gyvena kltoee mleet* dalyeet gaaaMM 
koplyčia arčiau jūsų aamų.

Two factors ln motor vehiele ac
eidents overlooked by a great many 
persons are the mental attiturte and 
the loss of temper of the motorist. 
ln the field of safe drivlng these 
come under the heading of “un- 
known ąuantities.”

There is rio measurement avail- 
able to determine the number of 
aceidents, deaths and injuries 
caused by motorists who do not 
have the proper mental attltude 
when behind a steering wheel or 
who lose their temper while driving. 
Police reports can only give known 
facts or facts obtaioable at the 
scene of an accident. Few—if any— 
drivers will admit that an accident 
was the result of the loss of temper 
or the wrong attitude.

Some motorists have a tendency 
to lose their tempera when they find 
themsclves ln a long line of cars 
on a two lane road or when wait- 
ing for a long freight train to pass 
a Crossing.

94 metų vienuole
Šv. Pranciškaus ligoninėje 

Freeporte tebesidarbuoja sese
lė Gregorija, kuri jau turi 94 
metus amžiaus ir kuri toje li
goninėje išdirbo 50 metų. Jos 
atvaizdą įdėjo Chicagos ameri
kiečių laikraščiai.

Mergaičių radybos
Trys moksleivės, kurios rado 

$11,000 ir juos per mokyklos 
vadovybę ir policiją grąžino sa-1 
vininkui Jerry Gillis, radybų iš 
jo gavo kiekviena po $50 vais-; 
tytės boną ir po $12.50 pini-' 
gaiš.

$250 už surastą arklį
Iš Greentree tvartų buvo pa

vogtas gerai treniruotas cirko 
arklys, kurio vertė — keletas 
tūkstančių. Savininkai skelbia 
— sumokėtų $250 tam, kuris 

1 nurodytų, kur tas arklys yra.

Girti važiuotojai kalėjime
Chicagos susisiekimo teis

mas nuteisė kalėti keturis vy
rus ir vieną moterį, o dar še
šis nubaudė piniginėmis baus
mėmis. Visi nubausti už vaira
vimą mašinos esant girtiems.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimu* 
lš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 Arba 
PĘ 8-9842

A. A.
LORETA PETRUTIS

Gyveno Kresno, California
Mirė rūgs. ii d., 1956, 11 v.

vak., sulaukus 34 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Iii.

I’asiliko dideliame nuliūdime 
vyras George, sūnūs: George, 
C. M. P. Claretlan Hemlnary ir 
John, 4 broliai: John, Krank, 
James ir Pątrick Keane, sesuo 
Patrlcia Hliaughnessy, 2 brolie
nės Sophie Keane ir Marion 
Keane, 2 švogeriai: Krank Pet- 
rutls ir Ttm Shaughnessy, uoš
vis Krank Petrųtis, sesers vai
kai, brolių vaikai, kiti giminės, 
draugai Ir pužįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 
6 vai. vak. I4ickawiez koply
čioje 24 24 W. 69th St.

laidotuvės >vyks pirmad., 
rūgs. 17 d., lš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras lr sūnūs.

laidotuvių direktorius Ste
ponas lAckawicz. Tel. REpnb- 
11c 7-1213.

An example of a driver with the 
wrong attitude is one who will hog 
the center line so that other ve- 
hiclcs are unable to pass his.

These two factors do not appear 
ln the statisties showing the causes 
of aceidents, but they are respon- 
sible for a good number of our hlgh- 
way aceidents, deaths and injuries.

A copy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet will 
be sent to you free upon request. 
Write to CHARLES F. CARPEN
TIER. Secretary of State, Spring- 
flfc, Illinois.

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ.. CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
Illlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllš

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-248i

A. A.

STANLEY PETROŠIUS
Gyveno Jlauston, NVisconain# 

Daug metų gyven. Chicago, 111.

Milė rūgs. 11 d., 1956, 12:30 
vai. xyto, Sulaukęs pusės ajnž.

Glin^fictuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Girdiškės parap.

Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Sophie (Rumšyte), 2 
sūnūs; Stanley, J r., marti Ju- 
lieann, anūkai Mark ir Chris; 
Edvvard, marti Phyllis, anūkai 
Phyllis, ir Edvvard II, sesuo 
Helen Stroskis su šeima, brolis 
Joseph su šeima, mirusių, bro
lių ir seserų vaikai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Burton - Koppang 
American Legion Post No. 81, 
ir C.T.A., Division 2 41. Daug 
metų priklausė Dariaus-Girėno 
Am. Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 0845 S. \Ves- 
tern Avė.

laidotuvės jvyks šeštad., 
rūgs. 15 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: žmonų, sūnūs, nutr- 
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tei. KEpublic 
7-8600.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DfflEKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A. A.

PAULINA 2IČKUS - ZICKY
Jau suėjo vieneri melai, kui negailestinga mirtiš atskyrė iš 

mūsų tai|M» mylimų žmoną ir motiną. Netekome savo mylimos 
1955 m. rugsėjo mėn. 15 <1.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

1 ž jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias rugsėjo J5 
dieną 8 vai. rylų Aušros Vartų |«irąpijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus šiose pamaldose, dalyvauti ir kartu su nulinis pasimelsti už 
a. a. I’aulinos sielą.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duktė, marčios ir žentas.

Didžiose liūdesio valandose

NIJOLEI IR ALBERTUI 
VENGRIAMS,

staiga mirus jų sūneliui DARIUI, reiškiame širdingiausią 
užuojautą.

Antanina ir Adolfas Kriaučeliūnai
Lcmont, III.

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- , & lies turime koplyčias
i vimas dieną ir nak- visose Chicagon ir
tj, Baikale kaukite Roselando dalyse lr
mna uojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 W«st 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, DI. Tel. OLympie 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3318 8. LITUANICA AVĖ. TeL Y Ards 7-1138-1139 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, DL Tek OLympie 2-1003 {

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781 j

STEPONAS C. LACKAWlCZ
2424 W. 40th STREET BEpaMln 7-1213|
2814 PLACE Tlrgtete 7-44721
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X Chicagos Meno Institute 
atidaryta metinė instituto .mo
kinių paroda. Šalia tapybos, 
grafikos, skulptūros ir kitų 
skyrių, šiemet išstatyti ir vit
ražai. Aprašydamas parodą, 
meno kritikas Frank Holland 
š. m. rugsėjo mėn. 9 d. Chicago 
Sun-Times pabrėžia: “An inno- 
vation this year is a big lighted 
display of stained glass window 
desigs — nine in ali —• executed 
as a class project in eo-opera- 
tion with the Adolphus Valeska 
Studio of Chicago/’ Institutas 
savo vitražų studijos iki šiol 
dar neturi, todėl instituto va
dovybė bendradarbiauti pakvie
tė p. Valešką. Parodoje, šalia 
autorių pavardžių, vitražų sky
riuje taip pat pridėtas užrašas: 
“Developed by cooperation of 
Adolfas Valeska Studio, 
Stained Glass and Chureh In- 
teriors, 19 E. Pearson, Chica
go.” Paroda tęsis visą rugsėjo 
mėnesį.

X Trečias Saleziečių skyrius 
savo ekskursijoje pas Salezie
čius prie Kedro (Cedar) ežero 
praeitą sekmadienį išklausė jų 
bažnyčioje Šv. Mišių su pritai
kytu pamokslu.

Likšienei, Krasauskienei ir 
Niedvarienei vadovaujant gie
dota giesmės ir litanija Mari
jos garbei. Marijos gerumo 
jausmas tiek buvo pakilęs, kad 
viena luoša dalyvė išsiskyrė iš 
sutartinės ir maldaudama šau
kė: “Marija, gelbėk!” Žmonėms 
verkiant tėvas salezietis nura
mino.

Saleziečių namuose buvo vai
šės, kuriose prisirašė 12 narių

X Sv. Pranciškaus Vienuo
ly no rėmėjų 3 skyr. rengta ar
batėlė pirm. E. Gedvilienės na
muose gražiai pavyko. Buvo 
susirinkęs gražus būrelis sese- 
lių-geradarių ir šeimininkė vi
sus gražiai priėmė ir skaniai 
pavaišino. Pobūvyje dalyvavo 
viešnia iš rėmėjų pirmo sky
riaus, Julia Pukelienė. Rėmėjų 
3 skyrius nuoširdžiai dėkoja 
Elenai ir jos sūnui už suteiktą 
arbatėlę ir už visas vaišes. Taip 
pat dėkojama svečiams už gau
sų atsilankymą. E. Gedvilienė 
jau 14 m. kaip vadovauja 3 
skyriui ir nuoširdžiai dirba toj 

skyriaus garbei ir naudai.

X Marija Melkienė, 3248 So. i 
Green st., Bridgeporto žinoma; 
visuomenininke, gimtadienio ir 
vardadienio proga susilaukė 
daug sveikinimų nuo savo šei
mos, giminių ir draugų. Taip 
pat gavo sveikinimą iš savo j 
dukros pranciškietės vienuolės 
seselės Marijos Matildos. Mel- 
kai yra žinomi parapijos ir 
draugijų rėmėjai.

X B. Pivarionienė, lietuviš
kos ruginės duonos kepyklos 

Į savininkė, aukoja skanių pyra
gaičių, kuriais bus vaišinami 
atsilankę į vyčių sendraugių 
kuopos ruošiamą pikniką-bingo- 
kortavimo pramogą sekmadie
nį, rugsėjo 16 d., Vyčių sodely
je ir salėje. Pradžia 2 vai. po
piet. Įėjimas visiems nemoka
mas.

Metrop. oper. solistas A. Bra
zis ir sol. N. Kripkauskienė, 
laimėjusi dainavimo konkurse 
premiją, dainuos L. G. seserų 
sąjungos metiniame baliuje. 
Kviečiame atsilankyti. Savo at
silankymu kartu padėsite varg
stantiems tremtyje.

X Nužudytų Lietuvoje kuni
gų nuotraukos kaip jie atrodė 
po nužudymo labai reikalingos 
pietų Amerikos lietuviams, ku-

KLASĖ KARKIAMOJE

Kadangi St. Mary katalikų mokykla perpildyta Elm Grove mies
tely, netoli Milvvaukee, pirmo ir antro skyriaus mokiniai patalpinti 
3alėje prie smuklės. Smuklė, kol mokiniai ten mokysis bus uždaryta.

(INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE l

tuvių kapelionas kun. P. Būt- pendiją — Travelling Scholar- 
kus ir bažnyčią sudrebino ga- ship — kuri duoda jam teisę pa 
linga choro “Daina” giedama1 sirinkti universitetą. V. Donie- 
giesmė. Pamaldas laikė kun. P. j la numato pradžioje studijuoti 
Butkus. Pamaldų metu giedojo Freiburg, o vėliau Oxfordo uni- 
choras "Daina”, vadovaujamas versitetuose. Kelionėje į Euro- 
A. Pluko. Pamokslą pasakė tė- pą jis apsilankys JAV ir Ka
vas Gaidelis, S. J. Po mišių Ek nadoje.
scelencija asistuojamas kunigų Plunksnos Klubo sueigos vyk 

į suteikė sutvirtinimo sakramen- sta kas mėnesį iš eilės narių na
tą ir pasakė lietuviams ganyto- muose. Klubui šiuo metu vado- 
jišką žodį:

"Girdėdamas jūsų kalba kai- Į 
karnas maldas aš pajutau, kad 
aš didžiuočiausi galėdamas kal
bėti gražia jūsų kalba. Jūsų i 
kraštas pirmasis iš katalikiškų' 
kraštų buvo pamintas Dievo

Vincas Kazo-

priešų. Mes žinome, kad jums 
reikėjo pakelti ir skriaudas ir 
neteisybę ir persekiojimus. Jūs 
turėjote jieškotis sau kitų tėviš
kių, kad galėtumėte laisvai 
praktikuoti katalikų tikėjimą. 
Mes Australijos katalikai esa
me laimingi turėdami jus savo 
tarpe. Apvaizdos’ malone čia jūs 
vėl susitikote savo tautos kuni
gus, kurie su pasiaukojimu ir 
atsidavimu aptarnauja jūsų re- 

i Ilginius reikalus. Ir čia savo ku 
nigų vadovaujami jūs galite 
garbinti Dievą gimtąja savo 
kalba kaip ir savo senose tėviš
kėse. Aš buvau laimingas galė
damas suteikti Sutvirtinimo sak 
ramentą tokiam dideliam skai-

vauja rašytojas 
kas.

LIETUVOJE
— Kun. Vladas Taškūnas.

I sugrįžęs iš Rusijos, mirė liepos 
22 d. Lietuvoje, Laukuvos pa
rapijoj. Kun. Vladas Taškūnas 
yra gyvenęs Amerikoje ir buvo 
žinomas visuomenininkas, veik 
lūs organizatorius. Dirbo Rock- 
fordo ir Nonvood parapijose, 
be to buvo Darbininko redakto
rius.

— Kun. Mykolas Buožis, 
buv. Vidiškių (Ukmergės aps.) j 
parapijos klebonas, apie dešini-j 
tį metų iškankintas Sibire, pa-1 
galiau grįžo į Lietuvą, į savo 
parapiją — Vidiškius.

KAS KĄ IR KUR
— AL Mokytojų s-gos susirin

kimas kviečiamas rugsėjo 23 d. 2 
vai. 30 min. po pietų Marijos 
Augšt. mck. patalpose (6800 So. 
California Ave., įėjimas iŠ kiemo). 
Programoje bus Alicijos Rūgytės 
pranešimas iš pirmojo Švietimo 
Tarybos posėdžio Pittsburghe ir 
aptariami svarbūs koncerto ir ki
ti reikalai. Susirinkime prašomi 
dalyvauti ne tik sąjungos nariai, 
bet ir visi mokytrįjai.

ALM S-gos Valdyba
— Bridgeporto Šv. Jurgio pa

rapijos lietuvių vaikų lankančių 
pradžios mokyklą tėvų visuotinas 
susirinkimas įvvyksta parapijos sa 
Įėję rugsėjo mėn. 16 d., 12 vai. 
Raginami visi tėvai atsilankyti j 
susirinkimą ir aptarti visus mo
kyklos reikalus. Prašomi tėvai už
rašyti savo vaikus lankyti lietu
višką mokyklą tuojau, kad ne
nukentėtų mokslas.

— Chicagos moksleivių ateiti
ninkų kun. Alf. Lipiūno vardo 
kuopos susirinkimas įvyks pirmą 
kartą po vasaros atostogų, šį sek
madienį (rugsėjo 17 d.) 10 vai. 
ryto tėvų Jėzuitų namuose: 5541 
So Paulina St.

Programoje: Metų veiklos apy
skaita ir naujos valdybos rinki
mai. Nariams dalyvavimas būti
nas. Kviečiami ir svečiai.

P.S. Dabartinė valdyba renka
si valandą anksčiau. V.K.

Chicagoje
Mirė vyras ir žmona

Kongreso atstovas Carl R. 
Chindblom mirė tik valandai

Kulkos advokatui
Advokatas Sol L. Hunvitz 

sakosi suspėjęs prasilenkti pen
kių kulkų, paleistų į jį. Šovęs 
Milton Kramer, 40 m. amžiaus, 
kurio žmoną advokatas atsto
vavęs byloje dėl turto. Jisai šo
vęs iš taksio, kai advokatas 
ėjęs namo. Advokatas suspėjęs 
parkristi ant žemės ir kulkos 
nepataikė.

Miliono paveldėtoja
Robin Sher, penkerių metų 

mergaitė, yra vienintelė likusi 
gyva iš Harold Sher šeimos. 
Jos tėvai ir sesutės rugpjūčio 
22 d. žuvo susisiekimo nelaimė
je. Ji liko paveldėtoja turto, 
siekiančio milioną dolerių. Da
bar giminės bylinėjasi, kuris 
turėtų ją auginti.

čiui iš jūsų tarpo. Jūs esate ge-, Pankus nuo jo žmonos mir- 
ri katalikai, užgrūdinti katali-, tiesL SUT^_?* ji8v?;

kai. Jūs auginate gausias
mas ir esate puikus įnašas į Ka

ggj. i veno 49 metus, Kristina buvo 
74 m. amžiaus. Ji sirguliavo. 
Pajuto sunkumą alsuoti ir ga
vusi širdies smūgį mirė vyro 
rankose. Pats Chindblom, su
jaudintas žmonos mirties, pir
ma negu spėjo ateiti pakvies
tieji giminės, sukrito į kėdę ir 
pats .mirė. Abudu laidojami 
šeštadienį, 1 vai. 30 min. iš liu
teronų bažnyčios. Abudu mirė 
savo namuose 5735 N. Camp
bell, Chicagoje.

— Prof. K. Pakštas buvo at
sigulęs ligoninėn, kur jam bu
vo padaryta kojos piršto ope
racija. šiuo metu sveiksta na
mie.

VOKIETIJOJ
— Stasys Sarpaliųs buv. 

tremtinių b-nės pirmininkas, mi 
rė rugsėjo 5 d. Oldenburge, Vo
kietijoj. Apie tai praneša Ona 
Ozebergienė iš Varei, b. Olden- 
burg. . ‘

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Patys stato paminklą.

Bradfordo kapinėse palaidotas 
pernai metais miręs Povilas Gri 
galiūnas, kurio kapas ligšiol bu 
vo prisišliejęs kapinių pakrašty
je ir retkarčiais vieno kito pa
žįstami aplankomas. Tačiau 
ėmėsi iniciatyvos jo draugai ir 
nutarė patys pastatyti pamink
lą. Paminklo statymo iniciato
riai — P. Gudas ir Grybas.

— Kursai Lietuvių Sodyboje. 
Tarptautinis profesinių sąjungų 
centras tremtyje rengia dviejų 
savaičių kursus jauniems prof. 
sąjungų nariams, kilusiems iš 
pavergtųjų Europos kraštų ir 
gyvenantiems Didž. Britanijoj. 
Kursai įvyks Lietuvių Sodyboj. 
Paskaitas skaitys žinomi anglų 
Trade Unių veikėjai. Kursų pra 
džia spalio 13 d. Tiems, kurie 
dalyvaus kursuose, bus apmo
kėtos kelionės išlaidos ir duoda 
mas pilnas išlaikymas kursų

talikų Bažnyčios eiles šiame 
jauname krašte. Aš iš savo pu
sės prižadu jums visą- savo pa
lankumą ir paramą”.

Po pamaldų buvo parapijos 
salėje suruoštas vyskupui priė
mimas ir bendri sutvirtintųjų 
pietūs. Jų metu buvo padėkota 
Ekscelencijai už mūsų reikalų 
supratimą ir šio pirmojo asme
niško su lietuviais susitikimo 
proga jam buvo įteiktas Lietu
vos vaizdų albumas su atatin
kamu įrašu ir perjuostas tauti
ne juosta.

Buvo atlikta trumpa meninė 
programa, kurioje pasirodė p- 
lės Bernotaitės išmokytos tą die

PASIKEITIMAI SLA 
VALDYBOJE

Mirus SLA pirmininkui K. 
Kalinauskui, šios organizacijos 
centrinėje valdyboje padaryti 
šie pakeitimai: pirmininku
(centro valdybos) išrinktas Po
vilas Dar gi s, buvęs vicepirmi
ninkas iš Pittsburgh, Pa.; jo 
vieton vicepirmininku išrinktas 
Juozas Maceina, buvęs iždo glo- 

iž- 
Stepas

ses, Kuriose pnsirase ±z narių, r bėjas įš Pittston, Pa.; nauju iJų skaičiuje ir Pupšiukė - Ro-, ™os,a porų naujųje.d.n.ų J
selando dainininkė su tėveliais1 aP*e Lietuvą įspanų kalba.. Jei 

Sky-1 kas tokių nuotraukų turėtų,— amžinaisiais nariais, 
rius dabar turi 50 narių.

Tėvai Saleziečiai dėkoja eks 
kursijai už auką $35.70.

maloniai prašome atsiųsti kun. 
J. Prunskio vardu į “Draugą”.

X Genovaitė Peškienė, Jonė 
Bobinienė ir Genovaitė Mačytė,
Alice Stephens choro trio, da
lyvaus Chicagos Ateitininkų 
koncerte rugsėjo 22 d. Western 
Ballroom salėje.

do globėju
Briedis, Jr.

— Pabaltijo ir Amerikiečių 
draugija 1956-7 metais duos 
taip pat, kaip seniau puikiau
sius Latvijos, Estijos ir Lietu
vos solistų pasirodymus. Bus 
trys rečitaliai, kurių pirmasis 
įvyks spalio 28 d., antras va
sario 8 d. ir trečias balandžio 5.

Saugokis apgavikų
Turtingas čikagietis William 

Seewald, 60 m. amžiaus, nuvy
kęs į Daytona Beach pastebėjo, 
kad du vyrai arklių lenktynėse 
gauna daug pinigo. Tie vyrai 
prisigretino prie jo ir pasakė

Biletų rezervacijai kreiptis pas 
X Sol. Pr. Bičkienė dalyvau- Mrs. Budreikis 16 Maple Wood 

st., W. Roxbury, Mass., arba
Miss F. Grendal, — Atty A. O. 
Shalna sekretorę, 395 West 
Broadway st., S. Boston, Mass.

ja S. Baranausko išleistuvių 
koncerte ir kvarteto partijoje. 
Koncertas įvyks šio mėnesio 29 
d. 7:30 p. p. Maria Augšt. mo
kyklos salėje. »

X V. Petrošius, 6616 S. Troy 
st., Indianos valstybėje buvo 
užkliudytas automobilio, kuris 
sulaužė koją net trijose vieto
se. Šiuo metu Petrošius sveiks
ta namie ir tikimasi greitu lai-

X Tautos šventės minėjimui 
ruošti Cicero, III., sudarytas 
komitetas, kuriam vadovauja 
inž. A. Zailskas, smarkiai dir
ba, kad minėjimas kuo gražiau
siai praeitų. Programa ir meni
nė dalis numatoma labai įvairi 
ir įdomi. Pirmą kartą pasiro
dys jaunosios kūrybinės jėgos.
Visam minėjimui vadovaus ir 
didžiąją meninę dalį atliks uni
versitetus ir augštesniąsias mo
kyklas lankantis mūsų jauni
mas. Tai bus vienas iš dides
niųjų mūsų kūrybinio jaunimo 
pasirodymas. Minėjimas įvyks 
š. m.' rugsėjo mėn. 29 d. 7 v. v.
Šv. Antano parapijos salėje.

Rugsėjo mėn. 30 d. Šv. Anta-l ku visai sustiprės 
no parapijos bažnyčioje suma 
bus aukojama už Lietuvių Tau
tą — gyvuosius ir mirusiuo
sius.

X Akademikų Skautų Ramo
vė š. m. rugsėjo mėn. 16 d. 3 
vai. p. p. YMCA patalpose 6235 
S. Homan Ave rengia muzikos 
popietę. Programoje G. Gu
dauskienės paskaita, muzikinė 
dalis dovanų paskirstymas, ar
batėlė ir atsisveikinimas su St.
Baranausku. Pelnas skiriamas 
solisto St. Baranausko studi
joms.

X Henrikas Nagys, mūsų 
jaunesnės kartos literatūros at
stovas, atvykęs iš Montrealio, 
apsistojo pas rašytoją Marių 
Katiliškį, Lemont, III. Jis č'a 
išbus iki pirmadienio. Vėliau 
Nagys žada persikelti Chicagon 
nuolatiniam apsigyvenimui.

X K. Kodienė, 4437 So. Tal- 
man ave., turėjo sunkią vidurių
operaciją, dabar grižo iš ligo- ... .,.f . e j . ® dėl nepriklausančių nuo jo ap
nines ir sveiksta-- nimie. Jos 
dvi dukterys Lilijąn, ir Albina 
yra žinomos vyčių veįkėjos.

. X Jonas Šo liūnas, MAS cent
ro valdybos pirmininkas ir*
Draugo sporto skyriaus redak
torius, išvyko tęsti studijų į 
Urbaną. Jo naujas adresas Ur- 
banoje yra šis: 1207 W. Clark 
st., Urbana, III.

X Tėvy Marijonų bendradar
bių rėmėjų 8 skyr. rengia ar

— Benediktas ir Gražina Ma- 
čiuikos praėjusią savaitę lankė
si Wąshingtoni D. C. Ben. Ma- 
čiuika yra Chicagos universite
to politinių mokslų doktoran
tas. To universiteto jis buvo šių 
stas į Washingtoną, D. C. daly 
vauti politinių mokslų konfe
rencijoje.

— Kun. VI. Jaskevičius sa- metu- 
vo kelionėje pasiekęs VokietijąI Gloucesterio lietuviai.

Nors čia lietuvių nėra gausu, 
linkyfcių turėjo grįžti negalėda- tačiau jie, neseniai susibūrę 
mas važiuoti į Rusiją, kaip bu- DBLS skyriuje, pasiryžo pir- 
vo suplanuota. Pa-minėti Tautos šventę.

. Minėjimas įvyko rugsėjo 1 d,
Pirmiausia buvo pamaldos, ku-

X Motery Sąjungos 21 kp. ria8 atlaikg kun p Dauknya> 
rengia Bingo vakarą spalio 28 MIC Po t0 viai SU8įrinkusieji 
d. 6 vai. vakaro Sv. Kryžiaus pergjo į mokyklos salę, kur iš- 
parapijos svetainėje. Bus pa- kjauag to paties kunigo paskai-
skirstyta daug gražių dovanų. tos apie Lietuvos kovas dėl lai-

X K. Zakarienė, 4151 S. Ar- svės. Gale buvo aptarti įvairūs 
tesian ave., buvo susižaidusi einamieji reikalai, 
stipriau ranką, bet dabar — V. Marcinkevičius,

batėlę su dovanomis rugsėjo 23, sveiksta dr. Budrienės priežiū- kelerius metus gyveno
kuris
Not-

X M. Kondrotienė, A. Gry
bienė, P. Dubinskienė, B. Laz- 
dauskienė ir kitos veikėjos rū
pinasi Bunco vakaro pasiseki
mu, kuris įvyks rugsėjo 16 d. 
2 vai. p. p. Kondrotų namuose, 
G916 S. Maplevvood st., seselių 
pranciškiečių naudai.

d. 3 vai. p. p. Elenos Gedvilie- roję. 
nės namuose, 4639 So. Her.mi- 
tage ave.

X Alice Stephens po opera
cijos ilsisi namuose. Tikisi grįž
ti atgal prie darbo Marijos 
Augšt. mokykloj ir konservato
rijoj ateinančią savaitę.

X Rugsėjo 8 yra reikšminga 
lietuvių tautinė šventė. Jos mi
nėjimą ruošia Chicagos lietu
vių bendruomenė rugsėjo 16 d. 
2 vai Lietuvių auditorijoje.

tinghame ir buvo didelis lietu-
__ . .. viškos knyges mėgėjas, spalio

X Tew Mar,jonų rėmėjų 35 mėn rengias, į Kanadą

skyr. gegužinė, avies kepimas 
įvyksta rugsėjo 23 d., Tėvų 
Marijonų seminarijos sode.

AUSTRALIJOJE
— Sydnėjaus lietuvius katali-

X Steponą. Ju.Klvalki, Drnu- ku|j jfl{j0 2(J d Cm.
go spaudos reikalams paaukojo . . . 4 , , - .° f J |perdowno bažnyčioje aplankė ir

° ’ j 40 tautiečių — vaikų ir suau-
X Marija Sudeikienė, kuri gūsių —suteikė sutvirtinimo sa 

jau 14 m. dirba Holy Family kramentą Sydnėjaus vyskupas 
viloje, savo varduvių proga bu- P. F. Lyons. Prie bažnyčios du- 
vo pasveikinta artimųjų ir rų vyskupą pasitiko liturginiais 
draugų. I rūbais apsirengęs Sydnėjaus lie

ną Sutvirtinimo sakramentą ga žiną paslaptį, kaip daug išlošti, 
vusios mergaitės. Mažoji Snai- £įk reikia padėti $25,000 užsta- 
gė Motėjūnaitė pasveikino vys- to. j£aį turtuolis tą užstatą at- 
kupą anglų kalba. Paskui mer- ne§ė, tai tie vyrai taip ir pra- 
gaitės deklamavo angliškai ir nyko. Visdėlto juos pasisekė su- 
lietuviškai ir padainavo porą J sekti ir dabar prieš juos iškel- 
dainelių. Choras “Daina gra- byla. Vienas jų yra iš Day- 
žiai sudainavo kelias lietuviškas tona Beach, kitas iš Detroito, 
dainas, kuriomis Ekscelencija'
labai žavėjosi.

Baigiantis vaišėms ganytojui 
buvo sugiedota “Ilgiausių Me
tų” ir sušukta tris kart lietuviš 
kas “Valio”. Atsisveikindamas 
Ekscelencija pareiškė viltį su 
lietuviais neužilgo vėl pasima
tyti.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunk 
snos Klubas, įsijungus į jo na
rių eiles naujoms intelektuali
nėms pajėgoms, praplečia savo

Kovai su leukemija
Chicagoje spalio 16 d. bus 

vaikščiojama po namus ren
kant aukas kovai su leukemi
jos liga. Ji yra beveik neišgy
doma ir norima sustiprinti tyri
mus, jieškant būdų kovai su ja.

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardines

rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 

. tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8. DI.
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PER PASAULI KELIAUJI 
1M0GUS

Bernardo Brazdžionio poezijot

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiui iii įmini

POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽVAB.DTEN3

veikimo gaires ir pasidaro stu- rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
dijų klubu, kur bus nagrinėja-' ,?au^ Homis dienomn
nu {vairių sričių klausimai. Rug CHICAGO 8, ILL. Knygos kain.
pjūčio mėn. 26 d. sueigoje kai- kietais virieliai* $2.
bėjo vulk. V. Šliogeris tema iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiąiiiiiiiiiiiiiiiiiniiidiiii
“L i e tuvos nepriklausomybės 
praradimo karinės aplinkybės”. 
Prelegentas padarė platų Lie
tuvos ir jos kaimynų karinio ir 
ūkinio potencijalo palyginimą ir 
ilgėliau apsistojo prie paskuti
niųjų mūsų nepriklausomo gy
venimo metų, iškeldamas visą 
eilę mažai kam žinomų faktų ir 
aplinkybių. Gyvose diskusijose 
klausimas buvo visapusiškai iš
nagrinėtas, sutinkant su prele
gento nuomone, kad Lietuvai, 
nežiūrint priešo jėgų persvaros, 
peikėjo priešintis ir nenusileisti 
įžūliems bolševikų reikalavi
mams.

Toje pat sueigoje buvo atsis
veikinta su klubo nariu Vytautu 
Doniela, kuris rugsėjo mėn. 8 
d. išvyko studijų pagilinimui ) 
Europą. V. Doniela neseniai 
Sydnėjaus universitete gavo fi
losofijos magistro laipsnį. Syd 
nėjaus universitetas V. Donie- 
lai suteikė dviems metams sti-

PKEMIjUOTAf 
r, O A\ A M A s

Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75

s
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago 8,

Tai nepaprasta knyga. Viri >00 re
ceptų grynai UetuvlAkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Dauivar- 
dlenl, kuri dainai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS Juos lileldo 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang- 
IIAkal skaitantiems lietuviams.

Kalnų — $2.00
Uiaakymus kartu su pinigais siųskite:

“ D R A C O A 8”
2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL. 
■■mimiminwHHiwiuummii|uiiiniiin


