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EGIPTAS KOVOS IKI PASKUTINIO KRAUJO LASO
Sovietų kolchozininko gyvenimo 

lygis žymiai pablogės
JUOZAS LINOIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje

STOCKHOLMAS. — Kolektyvinė diktatūra Sovietuose pra
dėjo naują kovą su ūkininkais. Naujosios reformos spaudžia na
bagėlį kolchozininką.

Po garsiojo 20 partijos kong
reso taip iškilmingai ištriūbytas 
naujas vidaus politikos posūkis 
tikrumoje apsirėžė tik kaikurio- 
mis lengvatomis ir tai ne vi
siems. Nežiūrint, kad diktatūri
nė sistema liko nė per plauką 
nepajudinta, tačiau sovietų va
dovybė griebėsi vistik kaikurių 
reformų, turinčių gyventojams 
tikrai gyvybinės reikšmės. Iš 
tokių reformų reikia suminėti 
panaikinimą teismų “in contu- 
matiam”, amnestiją ir rehabili- 
taciją tūkstančiams Stalino lai
kais nubaustų, palengvinimą 
formų vergų darbams.

Sakoma, kad reformuojama 
ir teisė, ruošiami naujas bau
džiamasis kodeksas ir baudžia
moji procedūra. Prie to reikia 
dar pridurti, kad sutrumpinta 
ir darbo diena ir kad įstatymai, 
draudę laisvai keisti darbovietę, 
panaikinti, žodžiu, pramonės 
darbininkų baudžiava praktiko
je buvo panaikinta. Padidintos 
buvo ir pensijos seniems bei in
validams, pakeltos algos mažiau 
šiai apmokamoms darbininkų 
kategorijoms. Visos tos refor
mos, be abejojimo, turi didžiau
sios gyvybinės reikšmės rusų 
tautai, kuri bent truputį gali 
atsikvėpti po tokios ilgos bau
džiavos taip išreklamuotame so
vietų “rojuje”.

Kaime nesimato palengvėjimo 
žymių

Tačiau kas keisčiausia — tos 
reformos taikomos tik miestie
čiams, kaime gi nesimato jo
kių palengvėjimo žymių, grei
čiausia priešingai. Atrodo, kad 
kolektyvinė diktatūra pradėjo 
naują kovos etapą su sovietiš
kuoju ūkinniku. Svarbiausias to 
naujojo kryžiaus karo prieš kol 
chozus bruožas, anot Skandina
vijoje esančių rytinių problemų 
žinovų, yra kovo 10 d. skelbi
mas, taigi vos po poros savai-

Ūkininkų išnaikinimas yra se 
nas Chruščevo arkliukas. Kovą 
su Rusijos kaimais jis pradėjo 
jau 1950 m. Stalino įsakymu ir 
pavedimu. Motyvai buvo grynai 
doktrinaliniai. Todėl Sovietų Są 
jungoje ir tebėra taip maža 
maisto produktų, nežiūrint, kad 
milžiniški žemės plotai paskuti
niu laiku buvo imti kultyvuoti 
tiek Sibire, tiek Kazakstane.

Sovietų režimo tęsiamas kry
žiaus karas su kaimu neišpasa
kytai didina standarto skirtu
mą tarp kaimo ir miesto ir yra 
priežastimi darbo pajėgos bėgi
mo iš kolchozų į miestus. Tie, 
kuriems tenka matyti rusų mies 
tiečių gyvenimo standartą, ne
gali susidaryti tikro įspūdžio, 
kaip visa tauta gyvena. Provin
cijoje pa y . tis nežmoniškai sun
ki ir ten prieinama jau prie ba
do ir skurdo ribos. Visa tai vyks 
ta sovietų režimui laiminant ir 
grynai dėl doktrinalinių priežas
čių. Kolchozuose taip trūksta 
darbo pajėgos, kad pjūčiai, kaip 
ir seniau baudžiavos laikais 
“gvoltams”, varu varomi į kol
chozus ir miestiečiai.

Būdinga yra taip pat, kad so
vietų spauda visai nutyli įvykių 
raidą provincijoje. Rusų miestie 
čiai taip pat nėra kaip reikiant 
informuojami, kaip iš tikrųjų 
yra kaime. Ūkininko pasyvus 
pasipriešinimas slepiamas, ir 
dar viena geležinė uždanga už
krenta tarp kaimo ir miesto.

George L. Jonės, pirmas ambasaJerius Tunise, yra sveikinamas 
užsienių sekretoriaus Dulles po priesaikos ceremonijų. Jonės buvo 
konsulu JAV ambasadoj Irane. (INS)

Lankysis prancūzų
parlamento nariai

CHICAGA, rūgs. 16. — Dvi
dešimt vienas prancūzų parla
mento narys rugsėjo 23-25 d. 
lankysis Chicagoje apžiūrėdami 
pramonės centrus. Svečiai yra 
kviečiami Valstybės departa
mento. 18 dienų kelionėje sve
čiai lankysis New Orlean, ato
minės energijos labaratorijose 
Brookhaven, Long Island, Jung 
tinėse Tautose ir Californijos ir 
Minnesotos universitetuose. Gru 
pei vadovauja min. Pierre Pfli- 
mlin.

• Londone pilietis Bill Low 
nustojo rūkyti po 85 m. Jis da
bar turi 92 m. ir nutarė, kad rū
kymas labai pavojingas.

Vasaros polijo
epidemija Jugoslavijoje

BELGRAD, Jugoslavija, rug 
sėjo 16 d. — Jugoslavijoje vasa 
ros polijo epidemija vien nuo lie
pos 15 d. ligi rugpjūčio 7 d. pa
lietė 102 asmenis, vidutiniškai 
34 asmenis per savaitę. Anksty
vesniais metais polijo liga pa
liesdavo tais pačiais mėnesiais 
per savaitę tik 14 asmenų. Blo
giausia yra Serbijoj. Antipolijo 
vaistų Jugoslavija neturi ir jie 
kovoja su liga švarindami mies
tą, bei uždarydami nelabai sa
nitariškas kepyklas ar restora
nus.

• Amerikos mokykloms trūks 
ta 141,300 kvalifikuotų moky
tojų. 28,000 daugiau, kaip per
nai metais.

Lietūs ir didžiuliai
potvyniai Meksikoje

TAMPICO, Meksika, rūgs. 16. 
— Keletas miestų yra patvynę 
nuo prasidėjusių tropinių lietų 
ir dėlto patvinusios Panuco u- 
pės. Tomiahua miestas yra be
veik visas apsemtas vandens. 
Žmonės gelbstasi ant stogų ir 
medžiuose.

Sovietai inspektuoja slaptus 
Anglijos lėktuvų motorų fabrikus

GLOUCESTER, Anglija, rugsėjo 16 d. — Anglų laikraš
čiai stebisi, kad sovietų sprausminių lėktuvų ekspertai, lydimi 
anglų lankėsi slaptose anglų dirbtuvėse, kur gaminami moder
nieji lėktuvų motorai, čia gaminami vadinami Saphire motorai, 
Amerikoje žinomi J-65 vardu. Šie motorai naudojami Amerikoje 
ir jo prototipai Kanadoje.

„Manchester Guardian” nu- -------- ■■
siuntė kariškį korespondentą į 
minimą motorų fabriką, kuris

čių po komunistų partijos dvi-j NJ. Le-itu tarpi vii!yra pats didžiausias lėktuvų
dešimto kongreso, pagal kurį la- 1 us>auut5 Ų e motorų centras pasauly. Karie-
žo dienų skaičius ir darbo nor
mos buvo padidintos tiek kol
chozams, tiek patiems kolchozi- 
ninkams.

Be to naudojimasis savo “pri
vačiu” žemės gabalu pasidarė 
priklausomas nuo įnašo kolcho
zui. Praktikoje tatai reiškia, 
kad iš didesnės daugumos ūki
ninkų, ypač tų, kurių šeimos ne
didelės, bus atimti “privatūs” 
žemės gabaliukai palei jų sody
bas ir jiems nebebus leista lai
kyti nei karvės, nei kiaulės, nei 
vištos. Taip tų ūkininkų gyveni
mo lygis žymiai pablogės.

Nori panaikinti individų 
šeimininkavimą

Šiuo atveju partijos vadovy
bei nesvarbu, kad viso krašto 
žemės ūkio gamyba dar labiau 
užeis ant rizikingo kelio ir kad 
maisto produktų gamyba suma
žės — parti jos ponams svarbiau 
šia, kad ūkininkų kapitalistinė 
dvasia būtų galutinai sutriuš
kinta. To tikslo juk ir siekia 
pati kolchozų organizacija.

Kolchozų vadovybės teisės į 
ūkininko menką nuosavybę di
dinamos palaipsniui. Kolchozo 
vadovybė vis labiau ir labiau 
atsiduria partijos celių įtakoje. 
Tikslas aiškus — visoks indivi
dualus šeimininkavimas turi 
pranykti.

laisvai kalbėtis su meistrais ir 
darbininkais. Rusai pasižymėjo

Kokia JAV politika 
diplomatiniam

pripažinimui
NEW YORK. — C. L. Sulz- 

berger, New York Times laik
raštyje plačiai nagrinėja ar tin
kamai pasielgė JAV-bių vyriau
sybė neduodama Amerikos laik
raštininkams vizų lankytis ko
munistinėje Kinijoje. Dabarti
niai pavergtos Kinijos valdąvai 
buvo pakvietę Amerikos žurna- 

Į listus. aplankyti jų kraštą 
Sulzberger sako: “Mes neprita
riame STRS ar satelitų val
džioms, mes nekreipiame dėme
sio į keletą mažų despotizmų 
Centrinėje Amerikoje. Mes nie
kad nemėgome Perono, bet mes 
pripažinome jį. Mūsų laikysena 
aplinkinio pasaulio požvilgiu lie 
ka kaip tai supainiota. Kur yra 
logika testinume pripažinimo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos, a- 
pipl'ėštų jau virš penkiolika me
tų. Kokiais principais grindžia
ma mūsų politika diplomatiniuo
se pripažinimuose?” — baigia 
Sulzberger.

Trumpai iš visur
• Ryty, Vokietijoje, kaip tra

dicinės Leipcigo mugės lankyto
jai iš vakarų pastebi, gyveni
mas yra sunkus, jaučiama dep
resija. Iš parodoj dalyvavusių 
5,300 firmų tik 1,500 yra pri
vačiose rankose.

• Delmar Seroni, 50 m. am
žiaus, 4840 N. Karlov ave., Chi
cago, III. taverną ir 6 klijentus 
norėjo apiplėšti ginkluotas ban
ditas, tačiau jis paleidęs keletą 
šūvių pabėgo, kai į jį savinin
kas Seroni metė vandens stik
linę.

• 10 tautų juristų komitetas 
susirinko pasitarti dėl nusikal
timų padarytų ore. Pavz. jei pa
darytas nusikaltimas ore svars
toma ar nusikaltėlis turi būti 
baustas savo krašte, ar krašte, 
kuriam priklauso nukentėjęs, ar 
pagaliau krašte, kuriam pri
klauso lėktuvas.

• Ligi pereito penktadienio 
vidunakčio nuo šių metų pra
džios Cook apskrityje žuvo 384 
asmenys iš jų 221 asmuo žuvo 
Chicagoje. Tame pačiame perio
de buvo sužeista 23,598 asme
nys.

• Arthur Bauer, 21 m. am
žiaus dviejų vaikų tėvas, buvo 
suimtas už McOarthy 17 m. mer 
gaitės rūgs. 5 d. nužudymą Chi
cagoje. Jis taip pat prisipažino 
prie dviejų išprievartavimų. 
Šiuo metu apklausinėjamas dėl 
kitų dviejų seksualinių nužudy
mų.

Karas prieš Egiptą reikštų karą 
prieš arabų pasaulį

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 16 d. — Šiuo metu iš 18 valstybių, 
kurios prieš kiek laiko posėdžiavo Londone, tik 8 tepritaria pla- 

J nui, kuris numato, kad Suezo kanalas turi būti tarptautinės ko
misijos priežiūroj. Kitos 10 valstybių dėl šio plano abejoja. Tą 
komisiją sudarytų tos valstybės, kurios tuo kanalu naudojasi. 
Visi trukdymai galėtų būti pašalinami jėga.

Londone vėl bus sušaukta kon 
ferencija, gi Nasser šaukia sa
vo atskirą konferenciją. Komu
nistinė Kinija aiškiai pasisakė 
remsianti Egiptą, nes esą visi 
arabų kraštai turi ištrūkti iš 
Anglijos imperijos ekonominių 
varžtų. Nasseris savo iššaukian 
čioje kalboje pareiškė, kad ka-

kanalo reikalu su min. pirm. 
Eden ir taip pat į Ameriką pa
simatyti su prez. Eisenhower. 
Tuo tarpu Sirija ir Libanonas 
jau skundžiasi, kad prancūzų ir 
anglų karinės jėgos Kipro salo
je grąso jų saugumui. Kaip ži
nome, pasitraukė iš kanalo tar
nybos didžioji dalis jūrininkų irras prieš Egiptą reiškią karą , į į

nvino inao o»»ohil noaonli l a x o aprieš visą arabų pasaulį. Taip 
pat diktatorius pareiškė, kad 
Egiptas ginsis prieš bet kokius 
pasikėsintojus į Egiptą ligi pas
kutinio kraujo lašo. Esą Pran
cūzija ir Anglija nori pavergti 
Afriką, tačiau Egiptas nesiduos 
pavergiamas.

Sovietai gundo

laikraštis Al Gomhouria jau 41 
Sovietų Sąjungos jūrininkas at
vyko į Kairą perimti pasitrau
kusių jūrininkų tarnybos. Šie 
jūrininkai pareiškę, kad jiems 
Egiptas antri namai ir jie džiau 
giasi galį padėti Egiptui gintis 
nuo imperialistų puolimų.

Nedaug vaikų
stovyklauja Lenkijoje

VARŠUVA. — Ir išais metais

Sovietų Sąjunga kalbėdama 
apie Egiptą sako, kad anglai ir 
prancūzai nori užimti Suezo ka-
nalą ir pavergti Afriką. Sovietai; Vaivos'komurf8tto?nin,« 
sako, kad visi, kurie nenori pn- vedė propwuld^ kad EuropoJe 
paimu kanalo Egiptui provo- lenkal ,ei Mvo val.
kuoja karą. Rusijos role yra ap- kua vasaros atostogoms į Len- 
saukti vakarus karo išalkusiais wj paatcMttaa, kad Sala me- 
kraštais, esą Amerika, Rusija lenkų komuniattoto rėži-
ir Prancuiija«n užgrobt, ma- ma3 ne3kelM at ,kralų 
iąji Egiptą. Tačiau pati Sovie- skai{iaua nora jle mffaU 
tų Sąjunga ,kaip teigia vakarie-
čia. nešikli , jok, ginkluotą kon do3 reaulutai „ uv0 mail.
fliktą ir leis karštus riešutus ■ r 
iš ugnies traukti komunistinei

Varšuvoj ministerių kabineto 
posėdžių namuose buvo suruoš
tas vaikams parengimas, kuris 
neapsiėjo be propagandos. Toms 
vaišėms ir parengimui šeiminin
kavo vicepremjeras Eugenius 
Stainski. Sakytose Raibose vai- 

Indijos premjeras Nehru šian kai buvo ragiriami Įtikinėti sa- 
dien pasiuntė savo atstovą Kri-į Vo tėvus, kad Lertkijoje gyveni-

Kinijai. Jeigu ilgiau ši krizė už
truks Amerika numato raciona
lizuoti gazolino pardavimą. 

Indai nori tarpininkauti

sha Menon į Kairą pasitarti su 
Nasseriu. Kalbama, kad Menon 
gali vykti į Angliją pasimatyti

v -•

mas labai geras. Valkams dova
notos knygos. Į tas stovyklas 
suvažiavo lenkų emigrantų vai
kai iš Prancūzijos, Belgijos, 
Austrijos, Švedijos, Anglijos, 
Olandijos ir Vakarų Vokietijos. 

Žuvo trys kalnų 
kopėjai

ALTDORF, Šveicarija, rūgs. 
16. — Trys kalnų kopėjai, vie
nas jų 74 metų amžiaus, buvo 
užmušti krintančios uolos Alpė
se.

• Pvt. Davis iš Philadelphijos 
buvo nubaustas už desertyravi- 
mą iš VokietijoB bazės į Čekos
lovakiją 5 m. sunkiųjų darbų ka 
Įėjimo. Karys pabėgo 1954 m. 
ir vėliau prisistatė Amerikos 
ambasadai Pragoję.

• Tunise prasidėjo streikas 
prieš prancūzus, kurie pavarto
jo lėktuvus ir kitus ginklus 
prieš vieną Tuniso kaimą, ku-

Nauji vaistai prieš vežj
VOKIETIJA, rugsėjo 16 d.— 

Vokiečių mokslininkas dr. Ge- 
hard Domagk surado naujus 
vaistus prieš vėžio ligą. Du kiti 
vokiečių mokslininkai Wolf ir 
Gerlich panaudojo tuos vaistus 
72 atvejais ir gavo visai gerus 
rezultatus. Čikagiškis dr. M. F. 
Fishbein, asmeniškas mokslinin 
ko Domgak draugas, pastebi, 
kad tų 72 atvejų amerikiečiai ne 
gali ignoruoti. Domgak yra I. 
G. Farben instituto Elberfelde 
direktorius. 1939 m. jis buvo ap
dovanotas Nobelio premija, ta
čiau Hitleris tada buvo uždrau
dęs tokias premijas priimti. 
Naujai išrastieji vaistai vadi

randasi 12 mylių nuo Glouster, i savo knygutėse tokių dalykų į 
Brockvvorth kaimely ir užima 11 kuriuos jie negavo atsakymų, ta 
mil. kvadratinių pėdų plotą. Tai čiau patys susigaudę. Apžiūrėję 

bolševikai slaptąjį britų fabriką 
pažadėjo tokiam pat tikslui atei 
ty pakviesti ir anglus.kus žurnalistus lydėjo rusų avia 

cijos generolas Dementajev, ku
ris yra atsakingas už kariškų 
ir civilinių lėktuvų gamybą. Jį

d. — Britų kareivis buvo nušau- palydėjo motorų tyrinėjimo biu^ Corp., 
tas Kipro sukilėlių maisto par
duotuvėj, kur jis buvo atėjęs

Kipre
NOCOSIA, Kipras, rūgs. 16

• Motorvcžimių pardavimas, 
kaip skelbia American Motors 

rugpjūčio

Policija suė-nusipirkti žibalo, 
mė 30 kipriečių 
mui. Tuo tarpu apie 200 jardų 
nuo krautuvės britų parašiuti
ninkai ilsėjosi saulėj ir nieko 
nematė.

Popiežius priėmė
airius policininkus

VATIKANAS, rūgs. 16.—šeš 
tadienį Popiežius priėmė 108 ai
rius policininkus, kurie priklau
so absoliučių blaivininkų Šv. 
Širdies draugijai. Popiežius po
licininkams pasakė žodį paste
bėdamas alkoholizmo pavojų 
žmogaus sielai.

Kalendorius
Rugsėjo 17 d.: Šv. Pranciš

kaus žaizdų šen.: Kirnis ir Sigu
tė.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:59.

Oras Chicagoji
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse debesuota ir 
šalčiau, Temperatūra apie 70 1.

mėn. pakilo
ro direktorius Svisčev ir avia-j 22% lyginant su liepos mėn. 
cijos konstruktorius Antonov. Hudson ir Nash dileriai rugpjū- 
Delegacija buvo priimta vyriau- čio mėn. pardavė 9,910 naujų au

apklausinėji-! 8:o fabriko direktoriaus At- tovežimių, gi liepos mėn. tik 
twood, kuris leido bolševikams 1 8,125.

Laivyno’ tanklėktuvaa Tradewind pripildo gazolinu aprausminins lėktuvu* oro prie La .lolla krantų, Calif. 
Tanklėktuvaa g^ali pripildyti 8 lėktuvu*. Jo kėlinio jėga 25 tonos arba 10.1 keleiviai. Tradewind yra viena* 
iŠ 11 projektuojamų tanklėktuvų ir yra pirmas pasauly. (INS)

narni E-39. Tikimasi, kad vais
tai daug atvejų pagelbės kovoj l riame užmušė 5 m. amžiaus vai
su vėžio liga. ' ką ir sužeidė kitus 5 asmenis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
1 —Sovietai suteikė 100 mil. dolerių paskolą Indonezijai, jos pra
monei pakelti.

—Rugsėjo 19 d. prez. Eisenhower kalbės iš Baltųjų rūmų tarp
tautinės politikos reikalais. Prezidentas nelies vidaus, o tik uisic- 
nio politiką, kaip tai santykius su Sovietų Sąjunga ir -dėl Suezo 
kanalo krizės.

—Šeštadienį per Siaurės rytų Ameriką praėjo stipri audra. 
Massachusets valstybėje buvo padaryta nemaia nuostolių.

—Šiandien iš May, Ky., bus atitraukiamos Kentucky National 
Guard trupės, kurios ten buvo pašauktos ryšium su riaušėmis vy
kusiom dėl baltųjų nenoro mokytis su negrais.

—Sveikatos sekretorius Marion B. Folsom rytoj dalyvaus 
Amerikos Hospital Assn. konvencijoj, kuri įvyksta Chieagoj. Da
lyvaus apie 12,000 asmenų.

—Šiandien valstybės sekretorius Dulles išskrenda į Londoną, 
ten vykstančią konferenciją dėl Suezo kanalo.

—Formozoj nusiautė vėjai kartais ligi 115 mylių greičio per
valandą sukeldami potvynius.
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Pirmadienis, rugsėjo 17, 1956

Atgarsiai iš Lietuvos Vyčiu Seimo’ žavėti visa programa. Vienoj ton, Elizabeth, N. J., Worces- kios garbės nė 13 vienos kitos' kininkavo apie 40 vyčių iš įvai-

KUR MALONIAUSIAI PRALEISTI 
LAIKĄ?

L. VALIUKAS, Los Angeles, Calif.

veikntr.o muzikiniame vaizdely
je “Vestuvės be piršlybų” duo-

ter, Mass., ir kt. Net buvo ke- grupės nesąs susilaukęs.
liolika ir iš pačių New York — „ . ... - ..... . 1 . Rengėjai užsipelnė padėką
Nevv Jersey vyčių, kurie balsa-

rių Illinois ir Indianos valsty
bių kuopų. Bravo John Jesulai-
čiui, visiems jo talkininkams, o 

Lietuvos Vyčių suvažiavimą ypač malonioms Chicagos vy- 
Chicagoje rengė ir pravedė Illi- tems!

Indiana apygardos vy-nois
čiai. Kas liečia organizacinę pu

99. 1. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAa 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd SA 
Ofiso u i. REIiance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehilI 8-0617 
▼alandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m.

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

“Nėra pasaulyje kitos tokios 
vietos, kurioje būtų galima ma
loniau praleisti laiką, kaip Lie
tuvos Vyčių suvažiavime”, pra
sitarė man viena Amerikoje gi
musi ir augusi lietuvaitė, bai
giantis Lietuvos Vyčių suvažia
vimui Chicagoje, kuris įvyko

Brizgiu nuoširdumu, kurį jis pa 
rodė vyčiams Chicagos suvažia
vime. Sveikino suvažiavimą, pa 
skyrė centrui piniginę auką, da
lyvavo bent keliuose darbo po-j 
sėdžiuose, atlaikė seimo pasku
tinę dieną šv. mišias Šv. Kry
žiaus bažnyčioje, pasakė pa-

dama eilė puikiai atliekamų lietu
viskų dainų ir lietuvių taut'nių vo už 1957 metų suvažiavimą 
šokių. Su malonumu visi išklau Los Angeles mieste. Slaptas bai 
sė “Vytauto Didžiojo kantatą”, savimas davė pergalę Los An- 
atliekamą Dainavos ansamblio gėlės kuopai; laimėta 14 balsų
ir operos solisto Algirdo Bra- skirtumu. Laimėtojus sveikino sę, viską i vyko labai sklandžiai, 
zio. Sal a manęs sėdėjusi, čia pralaimėtojai, pažadėdami visi Suvažiavimo komitetui vadova- 
gimusi ir augusi lietuvaitė vytė atvykti 1957 metais į Los An- vo John Jesulaitis, gi jam tai
po koncerto pastebėjo: “Just gėlės; spaudė rankas Los An----------------------------------------------------
wonderful, terrific!” Tą patį gėlės delegatams beveik visi su- Te1, 'lftoo MK pk. 6-79U

rugpjūčio 23 — 26 dienomis mokslą, dalyvavo pokyly, pasa-
Sherman viešbutyje. Tai tikrai 
buvo didžiulė Amerikos lietuvių

kydamas ten kalbą, šeštadienį 
dalyvavo bendruose suvažiavi-

katalikų jaunimo šventė, sutrau1 mo dalyvių pietuose, įteikdamas 
kusi šimtus čia gimusio, augu- pasižymėjusiems įvairiose veik
slo ir mokslus baigusio jaunimo, los srityse vyčiams dovanas. Po 

Pen’ęiuose darbo posėdžiuose pamaldų sekmadienį vysk. V. 
buvo peržvelgta praėjusių metų Brizgys užkandžiavo kartu su 
veikla ir nutiestos gairės atei- visais Lietuvos Vyčių Namuose, 
ties darbams. Buvo pajieškota
naujų būdų ir priemonių pagy
vinti organizacijos veiklą, pa-

Po vieno darbo posėdžio su
tinku dabartinį Centro Valdy-

būtų pasakęs kiekvienas šuva- važiavimo dalyviai. Atrodo, kad I 
žiavimo dalyvis kaip toji lietu- ateinančiais mėtis su New Yor- 
vaitė, je'gu būtų klausta jo nuo ko vyčiais vargu ar kas benorės 
monės apie šaunųjį Dainavos kovoti dėl 1958 metų suvažiavi-j 
ansamblio koncertą Lietuvos Vy mo.!
čių suvažiavimui Chicagoje.

Varžybos dėl 1957 metų
suvažiavimo ... ... , ...Didelį jspudį padare Lietuvos 

Turbūt niekad Lietuvos Vy- Vyčių medalio įteikimo ceremo- 
čių organizacijos istorijoje ne- nijos senatoriui Paul Douglas, 
buvo tiek varžytasi ir kovota kuris to medalio tikrai buvo ver 
dėl kitų metų suvažiavimo, kaip tas, daugiausia pasidarbavęs 
Cljicagos seime. Čia susikibo Lietuvos labui praėjusių metų 
du Amerikos didmiesčiai: Los veikloje. Anot šen. Douglas, me

Pokylts apvainikavo 
suvužiavima

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvli tad. lr sekmad.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr ChiruBgfi) 

B.CD1K1V. IK VAIKŲlIGŲ 
SPECIALI STB

71M Sonth W e steni Avenai
(MEDICAL BUILDING) 

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

Oflce tel. KE. 7-1188
Res. Ui. U'Albrook 6-9766

Ofiso tel. G Li fluide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayeUe 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street 
(Raiupas 47tb lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak.
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr.

tankinti organizacijos narių gre 
tas

bos pirmąjį vicepirmininką John | . , ... ...... , , ...
Stosk Sakosi kad lauki s Angeles ir Nevv York. Ir viena, dalio diplomą pakabinsiąs savo

* I i i 1 r o i nl C\ A A 7 r, i v, nr 4-/-v vt n 4-.J wn m

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ht 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

6822 So. Western Avenne 
Vai.; kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vaL Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3229
Res telef. UAlbrook 5-5076

Tel. ofiso YA. 7-6567, rea. RE. 7-496S

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Stresl

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

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

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

Tel. CEntral 6-2294 
6002 Wcs8 lUth Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

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

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
Pltospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. 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.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

peliais ir panašiai. Prieš kiek- i tuviu. Kas svarbiausia, tai io i DS1 valandos skambinti telefonu 
. , / ... x . ! Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai.------- j--,-.------ j. . 1--L -1 pažadai ateičiai: dėsiąs visas pa

_ . , , .... . . .. . . ... ,ir kita puse atvyko j suvaziavi- kabinete Washingtone, patą me-Pasisakyta posėdžiuose uz Ekscelencijos, turis ji parvežti] ... . . . . ... , . , °. . r .
J j > e jt r , apsirūpinusi įvairia litera- dalj tikrai branginsiąs, gi save

t tūra: biuleteniais, įvairiais la- ] laikysiąs ateityje adoptuotu lie-dar didesnį įsijungimą į Lietu- namo. Čia pat John Stoškus

Organizacijos “trys didieji”

vos vadavimo darbą, už parody- kelia šį klausimą: ar Amerikos 
mą dar didesnio dėmesio lietu- lietuviai negalėtų nupirkti ir pa 
vybės išlaikymui Amerikoje. į dovanoti vysk. V. Brizgiui au- 

! tomobilio? Tuo atveju jam ne- 
■ reikėtų tiek daug laiko gaišti

Visi .vieningai sutiko, kad’ bekeliaujant Chicagoje autobu- 
bent šiuo metu Lietuvos Vyčių įsais ir tramvajais. Visą tą lai- 
organizacijoje visa galva iš kitų ką galėtų skirti kitiems svar- 
iškilo savo nuveiktais darbais:, besniems reikalams. Puiki čia 
kun. J. Jutkevičius, jau 10 metų’ gimusio lietuvio mintis! Kas 
vadovaująs Lietuvos Reikalų . nors turėtų imtis tik tam reika- 
Komisijai; J. J. Stukas, vado- Į lui iniciatyvos.
vaująs Lietuvių Kultūros Komi-
sijai, ir kun. A. Contons, centro 
dvasios vadas, daug dėmesio ski 
riąs visai eilei kitų organizaci
jos reikalų. Visi trys — čia gi
mę, augę ir mokslus baigę lie
tuviai, rodą nepaprastą dėmesį 
savo tėvų kraštui — Lietuvai, 
visad išeiną su naujais planais, 
juos įgyvendiną, skirdami daug 
jėgų ir begales laiko. Kun. J. 
Jutkevičius ir toliau ryžosi dirb
ti jix prieš dešimt metų pradė
tą darbą. Jo vadovaujamoji Lie 
tuvos Reikalų Komisija iki šiol 
Lietuvos bylos reikalu yra pa-

Vyčių veteranų aktyvumas 
seime

Prel. Ig. Albavičius, L. Šimu-

vieną darbo posėdį, net ir kitų 
parengimų metu ir viena, ir ki
ta pusė dalino visiems suvažia
vimo dalyviams savo “campaign 
literature”. Ir šitoji akcija dėl 
1957 metų suvažiavimo tikrai 
įnešė daug gyvumo į visą suva
žiavimą. New York — New Jer 

Isey grupei vadovavo Joseph 

' Sable ir Lary Janonis, gi už su- 
važiavimą Los Angeles mieste 

i teko garbė kovoti man ir Lau- 
] rai Yucius, tikrai energingai ir 
] sumaniai vytei, prieš pusę metų

. . „ , , . . . ~ , atsikėlusią iš Chicagos. Los An-
X, gj “kil1 m c.^:H "usę beveik 100%
cagosb J. baaauskas (is uieve Chicagos vyčįai ir suvažiavimo 
land, Ohio) ir eile kitų sendrau-1 j B y vietovių. Cleve-
gių vyčių is Chicagos ir kitų vie Land pittsb , D , Bos, 
tų labai aktyviai dalyvavo dar

stangas JAV Senate, kad Lietu
vos bylos klausimas būtų iškel- j 
tas Jungtinėse Tautose, kad Lie 
tuvai kaip galima greičiau būtų 
grąžinta laisvė. Praėjusiais me
tais Lietuvos Vyčių medalis bu
vo įteiktas kongresmanui Char
les J. Kersten. Neseniai gavau 
laišką iš kun. J. Jutkevičiaus, 
vieno to medalio sumanytojo ir 
jo realizuotojo, kuris tą medalį] 
įteikė praėjusiais metais Char
les J. Kersten ir šiais metais 
šen. Paul Douglas. Senatorius 
jam pareiškęs asmeniškai, kad 
šiuo Lietuvos Vyčių atžymejimu 
jis esąs tiesiog suajaudintas, to-

p. p. 
šeš+ad.

kasdien išskyrus trečiad.

bo posėdžių diskusijose ir ki
tuose suvažiavimo parengimuo
se. Ypatingą dėmesį suvažiavi
mui parodė Antanas Rudis, pri
klausąs Chicagos sendraugių 
kuopai, žinomas Aųierikos ir vi
so pasaulio lietuvių tarpe. Pir-

rašiusi daugiau 220,000 laiškų mą suvažiavimo dieną tuoj po 
spaudai, valdžios pareigūnams koncerto Marijos augštesniosios
ir kt., neskaitant visų kitų žy
gių, padarytų Lietuvos vadavi-

mokyklos auditorijoje 
jis savo rezidencijoje priėmimą

mo reikalu. J. J. Stukas, plačiai' žymesniems Lietuvos Vyčių vei- 
besireiškiąs New York — New kėjams. Daugiau 50 vyčių iš 
Jersey lietuvių tarpe, be savo įvairių Amerikos vietovių tikrai 
tiesioginių pareigų, kaip Lietu- buvo sužavėti ponų Rudžių nuo- 
vių Kultūros Komisijos pirminin
kas, ėmėsi naujo žygio — su
organizuoti kasmet stipendiją
vienam organizacijos nariui, be
siekiančiam augštojo mokslo.

širdumu ir vaišingumu.

Dainavos ansamblio koncertas 1 
Nemanau, kad būtų buvę ga- j 

Įima ką nors geresnio beduoti 
suvažiavimo dalyviams, kaip pa

Tikras Lietuvos Vyčių draugas tiekė Dainavos ansamblis. Be i 
Lietuvos Vyčių organizacijos išimties visų suvažiavimo daly- 

suvažiavimo dalyviai tikrai bu-j viai, kurie tik dalyvavo tame 
vo sužavėti vyskupo Vincento koncerte, buvo tiesiog žavėte su

VIRŠ 15,OOOįOOO Amerikos gyventojy ‘žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION► z » • • * * C

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

7%

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, {vykstantį 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 šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

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

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, 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 lr atliekant kito 
kias 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 8č LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Bes. tel. GRovehilI 8-5003

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofLso IiAfayette 3-6048
_____ Rez.: YVAlbrook 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 Sonth Westen Aveaaa 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900

Rezidencija: GltŲvelpll 6-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
ir ' GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė.
Buto: 1053 VV. 103 St., Beverly llills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEinloek 4-5816
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Straet
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayctte 3-19 19 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avinu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—t vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkt 4 v. p. p. 

šeštadieniais 1 —
Ir 6—8 ▼. vak. 

-4 v n. o

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. Pltospect 6-94O6

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Aveaue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAa 

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

vak. šeštadieniais 19-1.
Trečiad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympic 1-1981

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 papai sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-OO36

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244
•TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir California Avs. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. TArds 7-1166 
Rezidencijos — KTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
'kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
' (JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

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

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

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

•ualtarimą Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien t—7 vai. vak. Seštad. nuo
1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-9626
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt
nuo 9 iki II ryte ir nuo 6:()0—8:00. 
Š<št. nuo 2:0o — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite VArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad.. ir ••k.-nad. 
tik susltarua.

Tel. ofiso Y A 7-4787, res. PR 6-1990

DR.STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutartj.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581 •
Rez. Vlctory I-O749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvini 

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

Tel. ofiso l’R, 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Wcst Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Rolsted Streot 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666 
. Rezid. 6000 S. Arteslan Ava 

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETI VIS AKIU GYDYTOJAM 

Virš 96 metq patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko aklntua 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisai Ir akiniu dirbtuve 
756 West 85th Street 

Vai. nuo io Iki 2, nuo 6 iki 8, tro- 
čiad nuo 10-12, penktadlenj 16-9 16 
♦ešiadientais 10-2 vai. popiet.

Jeigu neatsilieps viršmlnfitl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

V P. ŠILEIKIS, P.P.
Orthopedas - lbrotezlstsa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
DR. S. VAITUSH, OPT.

Palengvinu aklų įtempimą, kuris 
dažai. Spec. pagalba kojom j fra priežastis galvos skaudšjimo bei

Telefonas REIiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 WeHt 59th Street 

VAL, 1—4 popiet, 6:80—8:10 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

(Arch Supports) tr LL 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEBIJOS TFiCHNIKOS LAB. 
2860 W. 63rd Kt. Chicago 26, IU. 

Tel. l’ltoHprct 6-5084.

Skelbkitės “Drauge”!

svaigimo lr skaudančių aklų karščio.
J Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
I tę. Prirenku teisingai akinius Vinį 
į egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trOkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenua 
Tel. Y Ard* 7-1379

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:16 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

T6L ofiso Ir buto Olympto 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 So. 49t.h Avė.
teštadlenlals .12 Iki 4 poplst

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURŲ® 

4146 S. Areher Avė.
j VAL Kasdien popiet nuo fl-2:8O v. 
j Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:8# v. 

Trečtadtenj tik •nelterue

2994 H.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakley Avė., Chicago 6, Dl. Tel. Vlrglnla 1-4441 j 7-4646

Kntered es Second-Class Matter March 81, 1918, at Chioago. IUlnote
Under the Act of March B. 1879.
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RYŠYS SU LIETUVA
NAUJAS KLAUSIMAS

Jau kuris laikas padaugėjo laiškų iš Lietuvos. Tie laiškai 
mums yra brangūs, nors savo turiniu jie yra liūdni. Jie yra 
brangūs dėl to, kad iš jų mes sužinome, kur yra ir kaip vargsta 
mūsų giminės ar draugai. Labai daug laiškų ateina iš Sibiro. 
•Jau tas vienas faktas yra pakankamas liudijimas teisingumo mū
sų skundų prieš k omunizmą. Jis, ne kas kitas, yra atsakingas už 
priverstinį mūsų tautiečių perkėlimą į priverstinius darbus Sibire.

Nėra abejonės, kad šie laiškai mums ir daug džiaugsmo su
žadina. Kas bebūtų, mes džiaugiamės, kad mūsų artimieji ar bent 
jų vaikai yra gyvi, Tačiau, jeigu jie yra gyvi, tai iškyla mūsų 
santykiavimo su jais reikalas. Normalioje santvarkoje šis reika
las nekeltų jokio klausimo. Bet turint reikalą su sovietine san
tvarka, paprastas laiškas ar paprastas siuntinys yra problema.

Laiškas yra problema dviem atžvilgiais. Visų pirma, mes ne
žinome, kiek laiškai, kuriuos gauname iš Lietuvos, yra atviri ir 
kiek jie yra baimės padiktuoti.

Antras kalusimas yra, ar mes galime į Lietuvą rašyti be pa
vojaus jiems pakenkti, ypač jei norėtume rašyti tai, ką iš tik
rųjų manome ir jaučiame apie jų ir savo gyvenimą.

Ir trečias klausimas yra apie siuntinius. Ar juos siųsti ir 
kaip jų siuntimą organizuoti.

BAIMES LITERATŪRA

Baimė iškreipia žmogaus veidą. Ji iškreipia žmogaus veidą 
ne tik fiziologiškai, bet ir dvasiškai. Mūsų brolių laiškai iš 
Lietuvos labai gyvai iškelia šią tiesą prieš mūsų akis. Ne 
kiekvienas juos moka skaityti. Bet, kas žino žmones ir jų reika
lus bei jų gyvenimo aplinkybes, tas skaitydamas mato, kaip jie 
yra baimės iškreipti. Net tie laiškai, kuriuos skelbia Amerikos 
komunistų laikraščiai, nėra laisvi nuo šio klaikaus iškraipymo. 
Mūsų laikų psichologai galėtų šiais laiškais susidomėti, norė
dami patirti, kaip visuotinė baimė veikia žmogaus dvasią. Arba 
žmogus rašo tai, ko jis nemano, arba jis išgalvoja keisčiausių 
būdų paslėpti savo minčiai nuo prašalaičio. Sukuriami įvairiau
si daugiaprasmės kalbos būdai. Jeigu reikėtų bendro vardo šiems 
laiškams, tai mes juos galėtume pavadinti: laiškai iš kalėjimo.

Nėra abejonės, kad iš šių laiškų susidarys ištisa litera
tūra. Panašiai, kaip mūsų tautoje yra susidariusi spaudos drau
dimo literatūra. Nereikėtų tų laiškų numesti. Atitinkamu lai
ku jie turės vertę, kaip mūsų tautos Golgotos dokumentai.

Bet šiandien mes negalime tais laiškais džiaugtis, kaip gra
žiais litteratūros pokštais. Jie yra kenčiančio žmogaus liudytojai.

ir mūsų laiškai nepilni

Mūsų artimieji, gyvendami toje žmogų pavergiančioje san
tvarkoje, laukia taip pat mūsų laiškų. Kiekvienas mūsų laiškas 
jiems yra brangus laisvės švyturys. Tačiau kiekvienas mūsų 
laiškas jiems sukelia ne tik džiaugsmo, bet ir baimingų krūp
čiojimų. Ar tas laiškas nesužadins įtarimo, ar jo gavėjas nebus 
atleistas iš darbo, ar laiškas nebus jam biletu į Sibirą ?

Atsižvelgiant į šiuos du vienas kitam taip priešingus mūsų 
artimųjų jausmus, labai sunku mums parašyti gerą laišką į 
Lietuvą. Kas nežino komunistų valdymo praktikos, tam sunku 
bus net patikėti, kaip nelengva yra parašyti laišką žmogui, gy
venančiam tokioje santvarkoje, kurioje natūralūs žmogiškojo 
gyvenimo dėsniai negalioja. Tiesiog nežinia, kaip daug mes 
galime jiems savo laiškuose užjausti. Ar mes neturime pasiten
kinti tik šalta žinia, kad esamą gyvi,

Taip pat mes nežinome, kaipį atvirai mes galime rašyti 
apie laisvųjų kraštų gyvenmtą. štai ir jį gi ūsų laiškams gresia iš 
esmės taip pat pavojus, kaip laiškams iš Lietuvos. Ir mūsų laiš
kai virsta baimės literatūra. Iš vienos pusės mes turime saugotis, 
kad nepakenktume savo artimiesiems, iš antros pusės mes ne
galime susilaikyti nesušukę, kad mes Visa širdimi liudijame ir pa
sisakome už natūralų, laisvą, krikščioniškai pagrindais tvarko
mą Vakarų tautų gyvenimą.

^Niekada mes nepajutome taip aiškiai, kaip arti prie mūsų 

yra komunistinė siena prisiglaudusi. Ji savo melo ir priespaudos 
šešėlį meta į vieną ir į kitą pusę. Apie ją galima pasakyti O. 
Milašiaus žodžiais iš Rugsėjo Simfonijos. “Štai siena be kry
žiaus... ir knyga užvožta. Ir kas atsikels jos atidaryti? ...Ir bai
mė dieninė, ir baimė naktinė, kaip dvi blogybėje susitikusios se
serys, per miegą tik moja, tik moja...’’

SIUNTINIAI

Dar viena mūsų santykių problema yra mūsų siuntiniai Lie
tuvon. Be abejo niekas neturėtų drįsti mus atkalbinėti nuo siun
timo, kai esame prašomi pagalbos savo tėvų, vaikų, brolių ar 
seserų. Net, kai ir neprašomi esame, bet žinome jų vargą, tu
rime jiems siųsti pagalbą. Visoks išsikalbinėjimas, kad tuo bū
du mes remiame komunistinę santvarką, neišlaisvina mūsų nuo 
pareigos pagelbėti kenčiančiam.

Tačiau tas mums nekliudo matyti visus siuntimo pavojus, 
trūkumus ir neteisingumus. Mes turime organizuotis, kad pa
galbos darbas Lietuvai būtų tikslingiau sutvarkytas. Netrūko 
šiuo reikalu paskirų asmenų ir privačių biurų pastangų. Tačiau 
toli gražu, šis darbas dar nėra patenkinamoje būklėje.

Visas šios problemos sunkumas glūdi tame, kad šiuo atveju 
mums prisiena turėti kone tiesioginius santykius su komunisti
ne administracija, su kuria mes nenorime jokių reikalų turėti. 
Ji perdaug yra mūsų teises pažeidusi. Nepaisant to, artimo 
meilė verčia mus kokios išeities jieškoti.

Šia proga čia iškyla dvi mintys. Visų pirma reikia organi
zuotis patiems šį mūsų naują uždavinį sutikti. Sutartinai vei
kiant, galima greičiau išsisaugoti iŠanudojimų. Jau yra atėjęs 
laikas, kad šiuo reikalu susidomėtų Balfas, kuris anksčiau yra 
sugebėjęs atlikti kaikuriuos svarbius mūsų tautos šelpimo už
davinius.

Ir antra, reikėtų jieškoti įtakingo tarpininko, kuris mums 
padėtų derybose so sovietais. Natūraliausias tarpininkas būtų 
JAV administracija. Ji apskritai nėra mūsų bėdoms svetima, 
gal ir šiuo atveju mums pagelbėtų. Galbūt Altas apsimtų šį rei
kalą išdėstyti JAV vyriausybei. Veikiant sutelktinai visoms Ame
rikos tautų organizacijoms, būtų galima* išsiderėti lengvesnes 
siuntimo sąlygas. Šis šelpimas eina individualiu keliu, o tokiu 
atveju Jungtinės Amerikos Valstybės neliktų kurčios savo pi
liečių prašymui. V*. Bfdi

KARŠTI KLAUSIMAI TRUMANUI
Lankydamasis Mihvaukee,' Kitas prof. Bouscaren klausi-' 

Wis., buvęs prezidentas Trumą- mas lietė Lenkiją: “Kažin kodėl i 
nas dalyvavo radijo pnogramo- buvo reikalinga atšaukti pripa-l 
je ir turėjo atsakyti į eilę nema- žinimą legaliai Lenkijos vyri3u- 
lonių klausimų, liečiančių demo- sybei Londone ir duoti pripaž ni 
kratų politiką įvairiais reikalais mą komunistinei vyriausybei?” 
ir jų padarytas klaidas. I Trumanas: “Mes norėjome

Bene “karščiausių” klausimų taikos pasaulyje. Tai buvo pats 
pateikė profesorius Anthony T. svarbiausias reikalas, ir mes ti- 
Bouscaren, Politinių mokslų sky kėjomės jos susilaukti, jeigu jie; 
riaus vedėjas Milwaukee Univer (suprask, Sovietai) būtų la'kę- 
sitete. j si susitarimo”.

Prof. Bouscaren: “Ponas Pre. Tai jau labai aiškus “appcase, 
zidente, žvelgdamas į praeitį, ment’o” principo pripažinimas, 
ar Tamsta tebemanai, kad demo kurį galima išreikšti žodžiais:
kratų vyriausybė pasielgė ge
rai, padarydama 1945 ir 1946 
m. nuolaidų Sovietų Sąjungai, 
vėliau atnešusių vergiją šim
tams milionų žmonių už geleži
nės uždangos?”

Trumanas: “Aš visiškai ne
sutinka, kad buvo padaryta bet 
kurių nuolaidų Sovietams tuo 
pagrindu”.

Vadinasi, nebuvo sutikta su 
Sovietų Sąjungos pasistūmėjimu 
į Varšuvos pašonę (60 mylių!), 
nebuvo apsupta Lietuva, pripa-

BALTUOSE RŪMUOSE

Prezidento žmona Baltuosiuose rūmuose aišk inasi su savo vyru Ik e.Imkite viską, tik palikite mus 
ramybėje!

Trečias Trumanui nemalonus 
klausimas lietė jo ir jo vyriau- cija, ar išreiškimas, tada turė-| privatus maldoje dalyvaujančio 
syb'ės politiką Hisso ir kitų šni- Į tume reikalą su taip vadinama i bendravimas su Dievu. Šis ele-
pų reikalu.

To paties prof. Bouscaren 
spaudžiamas, Trumanas pareiš
kė, kad Hiss niekuomet nebuvo 
nuteistas kaip nelojalus šio kraš 
to vyriausybei ir kad jis nebuvo 
komunistų šnipas. Tuo pačiu jis 
paneigė teismų autoritetą, nes 
teismai, remdamiesi nenuginči-

žinus Sovietų Sąjungai teisę į jamais liudininkų parodymais 
Karaliaučiaus trikampį, nebuvo įr inkriminuojančia medžiaga
jai atiduotos Kurilų salos, nebu 
vo suskaldyta Kopėja, kas pri
vedė prie 1950 m. karo ir t.t.

Prąf. Bouscaren nenusilei
džia: “Ar Tamsta pritarei Na
cionalinės Kinijos licitacijai Jai 
toje’’.

Trumanas: “Tai nebuvo lici- 
tacija”.

Pnof. Bouscaren: “Daugelis 
kiniečių kitaip mano”.

Sunku nemanyti, jeigu Tru
manas 1946 m. įsakė nebeduoti 
buv. sąjungininkei ginklų ir net 
buvo sutikęs, kaip vėliau pareiš 
kė jo Valstybės sekr. Dean Ache 
son vienam Kongreso komitetui, 
lavinti komunistinę kinų kariuo 
menę.

(rašomoji mašinėlė ir “pumpki- 
ne” paslėpti dokumentai), rado 
Hissą kaltu ir padėjo į kalėjimą.

Trumanas taip pat paneigė, 
kad buvo reikalo imtis priemo
nių prieš kitus du šnipus: Har
ry White, Nathan Silvermaster; 
girdi “nei vienas iš jų nebuvo 
niekuo kaltas”. Tuo tarpu FBI 
viršininkas buvo jį pakartotinai 
įspėjęs, kad jie buvo Sovietų 
šnipai.

Pasirodo, kad rinkimų metu 
negana paberti pažadų — reikia 
atsakyti ir už praeitas klaidas. 
Kaikurios iš tų klaidų bene 
bus turėjusios didelės įtakos į 
visos Europos — taigi ir Lietu
vos — likimą. A. T.

mentas yra esminis kiekvienai 
maldos formai, ir ji pašalinus 
gaunama arba maldos parodija, 
arba farizejizmas.

Tiesa, jei koks politinės par
tijos susirinkimas pradedamas 
malda, tuomet būtų galima sa
kyti, kad tokia malda įgauna 
tam tikro politinio aspekto, bet 
nevisuomet taip būna, kadangi 
maldos charakteris, arba aspek
tas, daugiau priklauso nuo ją 
kalbančių intencijos, kaip nuo 
progos, kuria malda yra kal
bama.

Pagaliau, koks aspektas mal
dai bebūtų pridedamas, malda 
visad lieka malda — viena in
tymiausių ir kilniausių Dievo ir 
žmogaus santykiavimo formų, 
kad derėtų ją tempti į politinių 
ginčų areną.

DAR DEL MALDOS IR POLITIKOS
KUN. K. RUIBYS, Pesofum, IU.

St Alšėnas straipsnyje “Di- suprasti šį jo teigimą: “Malda, 
kaip žmonių kolektyvo nusitei
kimų (mano pabraukta)), de
monstracija (organizacijų vėlia
vų šventinimai, susirinkimų in- 
vokacijos ir t.t.) — jau turi po
litinį aspektą”?

Tai gana keistas maldos su
pratimas. Juk yra visokiausių 
individualinių ir kolektyvinių 
nusiteikimų ir dar visokesnių jų 
demonstracijų — išreiškimų, bet 
ką bendro visa tai turi su mal
dos krikščioniška sąvoka? •

Jei straipsnio autorius vietoj 
žodžio nusiteikimų būtų pavar
tojęs žodį tikėjimo demonstra-

dieji maldininkai” (“Draugas”, 
1955 m. rugsėjo 5d.), pažymė
ję^ kad “labai dažnai maldos 
ir politikos klausimas yra pasta 
tomas netinkamai”, bando įneš
ti naujos šviesos į teisingą tos 
problemos supratimą ir spren
dimą, iškeldamas gana savotiš
kų minčių apie maldą. Pagal jį, 
malda, kaip intymus, nuoširdus 
santykiavimas su Dievu, yra 
grynai teologinis, religinis as
pektas. Aš esu linkęs manyti, 
kad autorius čia kalba ne apie 
maldos, bet apie problemos “mai 
da ir politika” aspektą, bet kaip

vieša malda, kuri, teologų nuo
mone, yra viešas Dievo garbini
mas, viešas tikėjimo išpažinimas 
ir, kaip toks, vienas augščiausių 
religinio kulto veiksmų. Ir jo
kiu būdu ši maldos forma nevi
suomet turi turėti “politinį as
pektą”. Pagaliau esama ne vien 
politinių kolektyvų, kurie šven
tina savo vėliavas ir pradeda 
susirinkimus invokacija. šiame 
krašte dažnai mokslo įstaigos 
(mokslo metų baigimo — gradu 
ation — ir kitomis progomis), 
kultūrinės ir profesinės organi
zacijos — neturinčios nieko ben 
dro su politika — susirinkimus 
ar bent iškilmingesnius posė
džius pradeda (ir baigia) mal
da. Ar dėl to malda įgauna 
“politinį aspektą”?

Tokiais atvejais būtų galima 
sakyti, kad vieša malda įgauna 
tam tikro, naujo aspekto, pri 
klausomai nuo charakterio tos 
institucijos ar organizacijos, ku
rios nariai toje maldoje dalyvau 
ja, ir kuria proga ta malda yra ninę, kuri kainuos $4,000,000 
kalbama, bet sakyti, kad kiek
viena kolektyvinė malda jau tu
ri politinį aspektą, nėra teisin-Į 
ga.

Be to gaunamas įspūdis, kad 
St. Alšėnas, kuris prisipažįsta 
nesąs kompetentingas kalbėti a- 
pie teologinį maldos (gal proble
mos?) aspektą, bet kalba apie 
maldą, kaip žmonių kolektyvo 
nusiteikimų demonstraciją ir 
prikiša jai politinį aspektą, eli
minuoja šios maldos teologinį — 
religinį elementą. Bet kas tuo
met belieka iš maldos?

Šio Susipainiojimo priežastis 
atrodo yra ta* kad autorius ma
no, jog vieša malda negali būti 
“intymus ir nuoširdus santy
kiavimas su Dievu”. Teologų 
nuomonė šiuo klausimu yra ki
tokia. Pagal juos, vieša išorinė 
malda ne tik gali, bet ir turi bū
ti, jei kalbama apie krikščioniš
ką maldą, kartu ir vidujinis,

243 naujos klasės
Šiems mokslo metams Cleve- 

lando katalikai paruošė 120 nau 
jų klasių augštesnėse mokyklo
se ir 114 — parapinėse pradžios 
mokyklose. Iš viso suorganizuo 
ta 243 klasės. Auklėtinių tiki
masi turėti 117,000. Visų nau
jų konstrukcijų kaina — apie 
7 milionai dolerių.

Tikyba Argentinos 
mokyklose

Argentinos vyriausybė sutiko 
atnaujinti tikybos dėstymą val
džios mokyklose. Peronas tiky
bos pamokas buvo panaikinęs.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

$4,000,000 ligoninė
Seserys šaritės Harrisburge,

Pa., pradėjo statyti naują ligo- *’

II WQE8 atotlee — Banga 1I9« 
ntio pirmad. iki penktad. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
šEflTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

t TRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:S0 v. r. U atotlee 

WOPA — 1490 kil.
U. HEmlock 4-8418 

Ro ROCKWRLI RT

SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj -

1,000,000
DOLERIŲ

* 1 D R A 
2334 Se. Oakley Ave.

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. SKeen prid UeK 
laiko pradėjo savo Televirt- 
jos programą per ,rDu Mont*1 
Btotį. Televizijos aparatų 
Ina “Admiral” šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi- 

dotaril.
knygos Klubas 

džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

I I I I 11
Chieago 8, III.

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

67 tęsinys
— Aš pažįstu tave. Tu pats esi prakeikčiausias 

buržujus, tu prisiplakėlis, tu dirbi tiktai iš išskaičia
vimo, tu------------

Jo įtampa atsileido, jis galėjo būti kas esąs kas
dien, tai buvo linksma su šita moteriške, tačiau pa
čiame kampe viduje jis žinojo, jog nėra tokio kvailio, 
kuris nesugebėtų padegti didžiausio trobesio. Jis su
ėmė jos rankas į savąsias, tvirtai ir kaip mylimasis. 
Ir jis juokėsi į jos piktas lūpas.:

— Jeigu tu būtum biskį išmintingesnė, tu žino
tum, kad visame pasaulyje lakina šunes. Tu žinotum 
ir tai, jog net Hitleris savo nusipelnusicms dovanojo 
dvarus, ką daro partiją už mano išlietą, velnias žino 
kur kraują ? Už mano tarnybą ? — Atima nuosavą tė
viškę. Ir tu man kalbi, kad aš nemyliu partijos, papū
gos Stalino, tu. Beje, — jis pabučiavo jos nosį, — juk 
tu pati, ką tiktai pareiškei aistringą troškimą pasi
glemžti sodybą, jeigu tiktai būtų įmanoma. Tu ste
bies, kad aš šiek tiek susijaudinau, juk tai' mano gim 
tinė, šiaip ar taip.

Tiktai iš atkaklumo ji dar skyrėsi:
— Taigi, kad tavo! Tu perdaug globoji viską, 

kas tavo apylinkėje. Kaip tu gražiai gyreisi, kad pir
moji uždaryta bažnyčia bus tavo valsčiuje, o kas? 
Kaip ten meldžiasi, taip meldžiasi. .

Ji matė, kaip užsidegė jo akys, jis buvo visai už

ligonis, kad niekas negali suprasti, kaip jis pavaikšto 
iki bažnyčios. Diena po dienos man ateis žinia, kad jis 
mirė. Tu žinai — o, ką gi tu žinai — bažnyčios yra

miršęs tėviškę, ir ji negalėjo netikėti, taip karštai jis 
kalbėjo: \

— Ji bus uždaryta.
— Kai sugrius iš senatvės, kai tavo nė kaulelio; uždaromos, teisėtai, kai nėra kunigo. Mano parapi- 

nebebus — ar kitas, energingesnis bus tavo vietoje,— joje nebus laiko naujam paskyrimui, būk tikra.
ji norėjo tiktai pasierzinti, bet jis užpyko, ji matė, jis! Ji daugiau nieko nenorėjo klausinėti, ji buvo pa- 
sušvokštė: 'vargusi nuo ankstybo kėlimosi, ji nuolankiai, kaip se-

— Norėčiau matyti tokį, kuris geriau atlieka nov®8 rusų žmonos sekė jį iki durų, kai jis ėjo į savo 
šitą darbą, negu aš. Geriau! — Jis susijuokė: — Mie-1istaig4, bet vistiek ją vargino vienas smalsumas, ir
loji tu mano, tave išmestų iš partijos pirmą dieną, 
kaip tiktai užduotų kokį atsakomingą darbą. Kaip 
galima kompromituoti demokratinę valdžią? Kas tau 
sako, kad yra leista paimti kirvį ir išlaužti šventyk
los duris?

Jis pradėjo autis kojas, lengvai švilpaudamas ir 
ji stovėjo nežinodama ką veikti nei kalbėti. Tai jisai 
vėl prabilo:

— Aš tau sakiau, tu nepažįsti, kokie mūsų žmo
nės: tu neįsivaizduoji tų skaičių — rublių — kokiais 
apdedami bažnyčios, mokesčiais — kiek tau suknelių 
išeitų, oho, geriau sakysim, pastatyti lėktuvą. Ir žmo
nės sumoka. — Ji vėl girdėjo, kad jo balsas yra iš
davikiškas; kaip taip galima gėrėtis priešų darbais! 
— Tačiau ji nespėja pagauti jo tiek ilgam, kad pri
spaustų ir palaikytų, kol kas nors stipresnis už ją 
pagautų, ką jis kalba ir su kokiu užsidegimu, ir kokia 
grėsmė: — Bet kai nebus kunigo-------------

— Tu manai, suimti jį? — ji žiūrėjo į Mykolą 
baimingai ir susižavėjusi, jis buvo pavojingas, vadi
nas, jis yra tikras, išmėgintas partijos žmogus, tai ne 
ji turi jį gaivinti jo darbuose, o pati būti atsargesnė, 
ir ji krūptelėjo nuo jo balso:

— Kodėl suimti? Ne šitą — klebonas yra toks

ji neištvėrė:
— Ką darysi iš bažnyčios? Sandėlį? O gal tvartą? 

Jis pažvelgė, kaip šelmis berniokas — seniai nebu
vo jis taip žiūrėjęs, ir pagrasė pirštu:

— Ką padarė auksinė žuvelė su žvejiene? Būk 
atsargi, tu perdaug teiraujiesi. Juk tai valstybinės 
paslaptys. — Jis matė ją kiaurai, iki pat kojų — gal
vojo ji, ir pasigailėjo jos: — Kažir.ką įdomesnio ne
gu tu gali įspėti. Jis nusijuokė.

Pasilikusi viena ji ilgai spėliojo, kol nusibodo, ji 
pyko, kad jis nesakė ir gėrėjosi, kad jis tikras vyras: 
moteris turi privengti ir klausyti — ji seniai bebuvo 
tokios puikios nuotaikos, ji tvarkė namuose ir jau
tėsi tiktai šeimininkė, ji svarstė kokius šaunius pie
tus reikėtų šiandien sugalvoti, kad galėtų matyti jį 
daug daug valgantį. O paskui, ką jie susimanys veik
ti paskui? Ir kaip su ta žalio aksomo suknia? O gal 
gražiau raudono ?

Šitą sekundę paskambino ir ji išgirdo:
— Pietus virk vėlai, Ilečka. Taip, aš įstaigoje, ta

čiau tuojau važiuoju į tėviškę. Aš atsivesiu mamą gy
venti pas mus. — Ko tyli? Tu gi pati sakai, kad vie
nas kambarys mums stačiai nereikalingas. — Ir kie
tai baigė: — Aš atsivešiu mamą. Lauk mūsų.

(Bwi daugiau)
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LIET. KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ
žodis lietuviams, kovojantiems tėvynėje 

ir tolimame Sibire

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų konferencija, susirinkusi 
1956 m. rugsėjo 1-2 dienomis 
Clevelande, sveikina pavergtoje 
Tėvynėje ir svetimame Sibire 
kovojančius brolius ir seseris 
ir reiškia savo gilų įsitikinimą, 
jog Lietuvos išlaisvinimo valan 
da ateis.

Mes žinome Jūsų kančias bei 
aukas ir su dideliu susijaudini
mu stebime Jūsų didvyriškas 
pastangas nepasiduoti okupan
to užmačioms ir ginti bei išlai
kyti tai, kas amžiais lietuviui 
buvo šventa. Jūsų stebėtinas 
pasiaukojimas ir ryžtas yra di
dysis akstinas, kuris ypatingu 
būdu mus, laisvajame pasaulyje 
gyvenančius, skatina su visu pa 
sišventimu dirbti, kad greičiau 
Lietuvai laisvės diena nušvistų.

Mes jums pareiškiame, jog 
laisvajame pasaulyje gyvenan
tieji lietuviai krikščionys demo
kratai nenuilstamai dirba L:e- 
tuvos išlaisvinimui ir Jūsų sun
kios dalios palengvinimui. Mes 
nuolat ir įvairiomis progomis 
kreipiamės į pasaulio laisvąsias 
tautas, ypač į mums broliškųjų 
krikščionių demokratų plačiuo
sius sluogsnius ir gauname jų 
patikinimą kad jie niekad ne- 
išskirs iš savo svarbiausių rū
pesčių pavergtųjų tautų likimo. 
Lietuvos išlaisvinimo reikalas; 
šiandien jau yra tapęs ne vien'

LITUANISTIKOS FORDHAMO UNIV-TE 
(Žodis studentams)

Fordhamo universitete šiais 
(1956/57) mokslo metais pra
dedama dėstyti lietuvių kalba. 
Dėstys profesoriai: dr. A. Salys,: 
kun. dr. VI. Jeskevičius ir dr. i 
A. Vasys. šiais metais kursas: 
bus tik 2 valandų savaitėje, bet į 
ateityje lituanistikos skyrių nu-' 
matoma plėsti.

Mokestis numatytas 20 dol. se 
mestrui, metams 40 dol. Negalin 
tiems sumokėti yra gautos ke
lios stipendijos, kuriomis norin
tieji galės pasinaudoti. Pirmą
sias stipendijas paskyrė mūsų 
tautos veteranai: prel. J. Balkū
nas, kun. kleb. J. Čepukaitis, 
inž. V. Gruzdys, kun. St. Raila, 
a.a. Vinco Krėvės stipendijų 
fondas ir Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybė. Tikimasi gauti 
dar daugiau stipendijų. Ypač 
malonu, kad Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybė pirmoji atsilie
pė iį mūsų prašymą ir jos pirm. 
kun. Čepukaitis pats atsiuntė 
savo stipendiją ir pažadėjo šį 
reikalą iškelti Kunigų Vieny
bės seime. Džiugu, kad ir Lietu
vių Inžinierių sąjungos suvažia
vimas, įvykęs š. m. rūgs. 2-3 
Philadelphijoje, diskutavo litu
anistikos stipendijos reikalą. Iš 
tikrųjų, mums nepritruks inži
nierių, nes dauguma mūsų jau
nimo studijuoja šią sritį, bet 
mes neturėsime lituanistų, mo
kytojų, rašytojų ir žurnalistų.

Iš mūsų visuomenės susido
mėjimo matosi, kad lituanisti
kos reikalas visiems rūpi. Kas 
palaikys mūsų tautinę gyvybę, 
kas ugdys tautinę kultūrą, jei 
jaunimas nemokės reikšti min
čių gimtąja kalba. Mūsų visuo-' 
menės viltys glūdi jaunime. 
New Yorko universitetuose stu-j 
dijuoja daugiau kaip 109 lietu
vių studentų. Dauguma jų stu
dijuoja techniką ar kitus rea
liuosius mokslus. Tai supranta
ma, nes studijų pasirinkimas 
siejamas su realiuoju gyveni
mu. Taip darė ir mūsų aušri
ninkai: Kudirka, Basanavičius 
ir kiti. Jie studijavo realiuosius 
mokslus, bet savo meilę ir jėgas 
skyrė lietuvių kalbai ir kultū
rai ugdyti. Aš esu tikras, kad 
ir mūsų jaunimo tarpe yra ne 
maža Kudirkų ir Basanavičių, 
kurie sugebės paskirti kelias va
landas savaitėje studijuoti savo 
gimtąją kalbą. Mes laukiame jū 
sų visų Fordhamo universitete.

Registracijos laikas nuo rug

lietuvių reikalu, bet ir viso lais
vojo pasaulio, siekiančio paverg 
tąsias tautas išvaduoti iš komu
nistinės vergijos. Mes sudarome 
vieningą frontą su visomis už 
savo laisvę kovojančiomis tau
tomis ir esame giliai įsitikinę, 
jog bendra kova pagreitins ir 
mūsų Tėvynės išsilaisvinimo va 
landą.

Mes žinome, kad lietuvių tau
tai yra dar sunkus kančių, ko
vos ir aukų kelias, tačiau nėra 
pagrindo nevilčiai. To kelio ga
le, kad ir kažkaip sunkus jis 
bebūtų, mūsų laukia laisvė, Tė
vynės prisikėlimas naujam gy
venimui ir mūsų džiaugsmingas 
susitikimas po ilgų išsiskyrimo 
metų.

Lietuviai Krikščionys Demo
kratai nepriklausomo Lietuvos 
gyvenimo metu atliko svarbius 
uždavinius. Jie kovojo dėl kraš
to laisvės, Lietuvos valst. at
statymo, dėl darbininkų, ūkinin
kų ir visų lietuvių socialinės ir 
kultūrinės gerovės. Dabar — Tė 
vynės didžiausios nelaimės metu 
mes jaučiamės dar daugiau įpa 
reigoti suglausti savo eiles ir 
padidinti pastangas. Tėvynės 
laisvė yra mums pirmaeilis ir 
neatašukiamas siekimas ir kova 
dėl jos — mūsų gyvenimo įpras 
minimas.

Lai Dievas saugo Lietuvą ir 
visus lietuvius, ir lai sutrumpi
na sunkias Tėvynei dienas!

sėjo 17 iki spalio 2. Užsiregist
ruoti galima pasiunčiant pareiš
kimą raštu. Norintieji gauti sti 
pendiją turi taip pat pasiųsti 
pareiškimą. Paskaitų laikas bus 
nustatytas atsižvelgiant į stu
dentų pageidavimus, bet įžangi
nė pirmoji paskaita bus lugsėjo 
28 dieną, penktadieni, 6.30 vak., 
King-O’Neill Hali, Room 4, Ford 
ham University Campus, New| 
York 58, (BronxL

Informacijų ir registracijos 
reikalais rašyti: Dr. A. Vasys, 
Fordham University, New York 
58, N. Y., arba skambinti Ford
ham 7-5400, Ext. 128.

Antk.ias Vasys

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują aiaeų gunkvezunj 

ii apdraudaa
SS1S W. 91st St. Chicago, OI. 

Tel. PRescott 9-2781

Ar jau perskaitei P. Kesiūnr 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių r
Dr. A. Baltinis savo recėnzljoj 

apie S) romaną taip raSo: P. KesiO 
no romanas "Tarp žalsvi) palapinių' 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu 
mą, kur) beviltiškoje kovoje <161 tau 
tos laisves parode Lietuvos partiza 
nas, tų Idealizmų, kuriuo Getre mflsi 
laimimas, liedamas kraujų dei savr 
JemBs, tuos didžiuosius nuostoliu? 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvlcji, 
okupacijų repIBse. Todėl A) romant 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
sldomejlmii. Ypač romane minim 
žygiai žav6s Jaunimų ir kels Jo dva , 
rių. Ais romanas. atskleldžlųs mūši. 
beroiSkai tragiškus epizodus. yrr j 
Šviesus spindulys tremties ldealtzmi 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley flve., 

Chicago, Illinois

P.&J. JOKUBKA
FT, DEIMANTAI m I.AIKRODZIA 

Pardavimas ir Taisymas 

4077 So. Archer Ava.
Chlcago 32, Ųl. — Tel. LA 3-Mill

D1ENKAST1S DRAUGAS, CHICAGŲ, ILLINOIS

LAIMĖJO TAURĘ

Sgt. Francis Conway, Worcester, Mass., laimingas laiko taurę 
po laimėjimo šaudymo rungtynėse iš 1000 jardų Camp Perry, Ohio. 
Jis taurę laimi antrą kartą. Antrą kartą tas pats asmuo taurės ne
buvo laimėjęs nuo 1900 m. (INS)

AUTOMATIZACIJOS PALAIMA 
IR PAVOJAI

Šalia daugybės kitų sunkių 
socialinių problemų modernioji 
žmonių bendruomenė šiandien 
susiduria su nauju, iki šiol ne
girdėtu socialinio gyvenimo 
veiksniu, kuris, pasuktas tinka 
ma kryptimi, gali tapti žmoni
jos palaima, bet iš . kitos pusės, 
gali sudaryti jai didžiulį pavo
jų, jei nebus laiku palenktas 
žmogaus tarnybai. Tas naujas 
veiksnys tai automatizacija pra 
monėje ir kitose žmogaus dar
bo srityse. Robotas, automatas 
išstumia žmogų iš fabrikų, įmo
nių ir rstaigų.

Su automatizacijos pasirody
mu kyla nauja revoliucija pra
monės srityje. Pradžioje maši
na pagelbėjo žmogui; paskuti
niu laiku žmogus aptarnavo ma 
šiną; o šiandien jau mašina iš
silaisvina iš žmogaus; ji jau at
lieka patikslinimo, vadovavimo 
ir kontrolės uždavinius, kuriuos 
anksčiau atlikdavo žmogus. Su
sidaro įspūdis tarsi elektroni
niai smegenys prieš darbą pri
imtų nurodymus ir įsakymus 
ir pagal tai tvarkytų mašinos 
veikimą.

Ir štai viso to pasėkos.
Keturiolikos mėnesių laiko

tarpyje, iki 1955 metų sausio

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28-0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
>ei llc ItrrtuIlN Ir Fi’lls Raudonis, 

savininkai

Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. lr Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:3(1 vai. po pietų.

IA ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R ŠERĖNAS
451(1 H. Wood St., Chicago S,

Illinois, tai. VI 7-2972

mėn., bendras darbo valandų 
skaičius Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse sumažėjo 7%, kai 
tuo tarpu darbo produktingu- 
mas padidėjo 8%. Fordo fabri
kuose Clevelande vienas žmo
gus kontroliuoja gamybos sky
rių, kuris užima plotą maždaug 
kaip futbolo aikštė. Ten atlieka 
ma 540 įvairių operacijų ir pa
gaminama 100 motorų per va
landą. 41 darbininkas atlieka 
pagalbinius uždavinius, kuriuos 
anksčiau atlikdavo 117 darbinin 
kų. k

Vienas žmogus kontroliuoja 
automatizuotą chemijos dirbtu
vę Markus-Hook Pensilvanijoj. 
100 darbininkų anksčiau atlie
kamus radijo darbus Čikagoj 
šiandien atlieka 2 asmenys. Pra 
matoma, kad elektrinė mašina

iiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiilimiiliiinniiifc

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

illllllllllllllllllllllllllllllllllllll!*lllllllllll

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos lkl S 10,000.00 
I N

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSIL 
5234 S. Westem Avė. Chicago 36, III

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN. Z
2555 W. 47th St. Chicago 32, 01.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

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

j galės pakeisti būrius darbinin- 
‘ kų ir tarnautojų archyvo ir bu
halterijos darbuose.

Į ką veda ši automatizacija? 
Pati savyje, be abejonės, ji yra 
didelė palaima. Bet kol kas ji 
dar nėra išstudijuota santykyje 
su darbininkų užėmimu. Pati sa 
vaime, netvarkoma ji neša nuos 
tolius žmogaus darbui. Iškyla 
tai reikalas automatizaciją pa
kreipti žmogaus gerovei. Reika
las padaryti galą tam pramo
nės amžiaus papiktinimui, kurį 
yra griežtai pasmerkęs Pijus 
XII sakydamas, kad gaminiai iš 
fabrikų išeina kasdien vis pui-, 
kesni, kai tuo tarpu darbinin
kai išeina vis labiau nuvarginti 
ir pažeminti.

Technika automatizacijos pa
galba turi palengvinti darbinin
ko darbą ir visiems pakelti gy
venimo lygį. Visuomet pasilie
ka tas pats uždavinys: moksli
nius išradimus pakreipti žmo
gaus gerovei. (VR)

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatų Taisymas
Sąžimngaii ir garantu otaa darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

NUO UŽSISENfdUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATViKŲ ODOS LIGŲ
Tl'. kuri. kenčia nuo SENU AT 

VIRV ‘r SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktinalt 
miegoti, nes jų užaisenBjusios žaizdoi 
oležtl lr skauda. Kad pašalinti U 
jiežBjlmą lr skaudėjimą senų atvi 
ų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 

f,EQTTL,O Olntment. Jos g y d y m * 
ypatybes palengvins jusu skaudčji- 
nia ir galėsite ramiai miegoti nak- 
4. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
Ižlų nudegimų. Ji taipg' pašalini 
dežBjiuią ligos vadinamos PSORIA 
ŠIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligot 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, su 
rtabdo džiovinimą odos lr perplyšlmi 
carpplrščių. Yra tinkama vartoti nu* 
IžlOstančlos, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų lr t. t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pr 
drodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduo’* nuo U 
vlršlnių odos ligų. Do
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., 11.25, Ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
•AgoJ lr apylinkėse— 
tfllwaukee, W'sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki- 
.. lr atsiųskit. Mo
tėj order t

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 54, DJ

MOVING

A. BENIULIS atlieka įvairiu, 
oerkraustymus ir pervežimu, 
š tolimų ir artimų atstumų

Tel BI 7-7075 arte 
PK 8-9842

J.GLIAl/DA

ORĄ PRO 
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA NAS

Rūkstą

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-6719 

AUGUST SALDOKAS Pr.ild.rWo.

moving
pamušto

15 TOLI IR ARTI 
HrAUJ> 0,Deu TR0KĄI- NAUJAUSI KMUSTrrm (AANK/AI

N1£TU PATrA/VAS-p/SUS t#SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
w. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIImok 5-9209

TELEVIZIJA‘RADIJAS
Hi-Fi FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted si. Cilumet 5-7252

STANLEYS FURNITURE
(Lietuvių baldų krautuvė) Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Western Avenue

Telefonas — PRospeet 6-2254

Specialus SUSIPAŽINIMO Papiginimas
šiuos ir daugelį kitu baldu susipažinimo proga 

pirksite daug pigiau negu kitur.
PUIKIOS RŪŠIES MATRACAS—10 metų garantija, $59.00 

Įmokėję dar $1 matracą ir box Springs gaunate už $60.00
HOLLYVVOCD LOVOS SETAS (matracas, rėmai, box 

springs ir lovagalis-, kurių kaina $79.95, dabar . . $39.95
5 dalių miegamoje 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, vertes $209.09, 
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 KEDfi-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 KEDfi-FOTELIS,

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

Krautuvės valandas: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:39 vai rytu iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryt j iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

V ............. t

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga ir šiurpūs 
Įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių Iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4 00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinois

Perskaitę dienr. “Ihaugii", duokite jį kitiems
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DIDŽIAUSIA RIETUVIŲ VASARVIETE
TITAS NARBUTAS, New York

— Sakyk ponas Ropė, — pa
klausiau simpatišką jauną kre- 
kenavietį Toronto namų staty
toją, — klek lietuvių turi savo 
namelius prie ežero apie Wasa- 
ga Beach? *

— Jau apie du šimtu. Tai ne 
visiškai Wasaga Beach, bet kiek 
toliau. Mes lietuviai greit susi
orientavome ir prisistatėm va
sarnamių. Klebonas kun. P. A- 
žubalis greitai suprato reikalą 
pastatyti lietuvių salę, kurioje 
dabar vasaros sekmadieniais ir 
pamaldos laikomos. Kitoje vieto 
je ir Tėvai*Pranciškonai jau tu
ri savo vasarvietę, kur šįmet 
įvyko moksleivių ateitininkų 
stovykla, — pasakojo p. Ropė, 
kuris dabar Tėviškės Žiburiams 
patalpas stato.

Aplankiau abi vietas. Sekma
dienį į Lietuvių salę prisirinko 
lietuvių kaip per atlaidus. Var
gonininkas prieš pamaldas pa
dejavo, kad vargonėliai nevei
kia. Tačiau, kai prasidėjo pa
maldos, užteko tik pradžioje 
paspausti klavišą — visi giedo
jo “Pulkim ant kelių” taip su
tartinai, kad vargonėlių nė ne
bereikėjo. Ir kitos giesmės ap
sėjo be vargonėlių. Viena drąsi 
lietuvaitė giesmes pradėdavo 
be vargonėlių. Viena drąsi lietu 
lietuvaitė giesmes pradėdavo ir 
visi pritardavo. Jei žinočiau jos 
pavardę, tai norėčiau jai padė
koti už drąsą.

Po pamaldų žmonės pasipylė 
“šventoriuje”, kuris dar nėra 
baigtas tvarkyti. Čia visi kalbė 
josi, pažįstamų jieškojo, popie
tines programas sudarinėjo.

— Žinai ką, klebone, — sakau 
kun. P. Ažubaliui kitą dieną 
radęs jį besidarbuojantį aplink 
salę, — čia tarp augštų medžių 
prie tos salės pritiktų augštas 
lietuviškas kryžius.

— Geras sumanymas, — pri
tarė ir energingas statybilin- 
kas Ropė, — reiktų kryžių pas
tatyti gal dar šį rudenį.

— Aš norėčiau ir daugiau dar 
siūlyti, — tęsiau.

— Tik perdaug neprisiūlyk, 
— šypsojosi statybininkas, — 
siūlyti lengviau, kaip įvykdyti.

— Gražu, kad lietuvių apgy
ventame rajone yra keletas lie
tuviškų krautuvių. Mačiau ir lie 
tuviškų gatvių pavadinimų, ku
rių, tiesa, galėtų būti ir dau
giau. Prie ežero gi neradau lie
tuviškos krautuvės, nors dau
guma pirkėjų lietuviai. Vienoj

krautuvėj pardavėją užkalbinau 
lietuviškai. Mergaitė atsakė ne
suprantanti. Aš pasakiau, kad 
ji turėtų lietuviškai išmokti, nes 
visi pirkėjai lietuviai. Tada ji 
sutiko su mano pastaba. O ko
dėl gi joks lietuvis prie ežero 
krautuvėlės neįsisteigė? Gal biz 
nis ir nedidelis, bet ateitis daug 
žadanti.

Prie ežero lietuviai turi kitą 
sunkumą. Daugelis atvažiuoja 
automobiliais prie pat vandens. 
Lietuviai organizuojasi, kad tai 
būtų uždrausta, nes vaikams 
pavojus. Tačiau toliau apsigy
venę vasarotojai mėgsta, kaip 
Daytono Beach, Floridoj, priva
žiuoti prie pat vandens. Gal lie 
tuviai išgalvotų būdą ir vienus 
ir kitus patenkinti. Juk ne vi
sur taip prie vandens galima 
privažiuoti. Vasarvėtė pagarsė
tų. Mačiau, kaip newyorkiečiai 
prie vandens fotografavosi tąr- 
damiesi: “Tik pamanyk, čia ga
lima prie vandens privažiuoti. 
Nusiųsim tą nuotrauką savo švo 
gėriui”.

Tėvų Pranciškonų vasarvietė 
Wasagoje randasi giliame miš
ke. Stovyklaujantys ateitininkai 
gyveno palapinėse tarp medžių. 
Čia jie taisydami aikštę turėjo 
ir šaknis rauti. O kai lankiau 
pirmą kartą tą stovyklą, tai vy- 

j rukai, vadovaujami Tėvo Rafa- 
1 elio, statė stulpus krepšiniui 

I Gražu buvo matyti susirūpinu
sius vyrus kuo greičiau ir ge- 

, riau darbą baigti. Man atrodė, 
jog niekas į mane dėmesio ne
kreipė. Taigi laisvai apžiūrinė- 
jau palapines, stovyklaujančius. 
Stebėjaus, kad niekas manęs 
nė nepaklausė, ko aš čia atvy
kau ir ką aš čia veikiu. Visi bu
vo taip užsiėmę savo programą 
vykdydami, jog aš jaučiaus kaip 
tikras korespondentas, stebįs 
stovyklaujančius.

Kitą kartą nuvykau į stovyk
lą jos uždarymo dieną. Jaunimas 
gražiai pasirodė, ką buvo išmo
kęs stovyklavimo metu. Dainos, 
referatai, vaidinimai, eilėraščiai 
visiems svečiams patiko, o pro
gramos vykdytojas į darbą ir 
svečius įtraukė; ir skambėjo 
bendros dainos Pranciškonų 
miškelyje.

Reikia džiaugtis, kad abi To
ronto parapijos greitai susirū
pino vasarvietėmis ir turi lietu
viams pamaldas. Tai garsina lie 
tuvių katalikų vardą svetimųjų 
tarpe.

AUTOBUSO KATASTROFA

Taip atrodo Greyhound linijos autobusas po susidūrimo su sunk
vežimiu, Monroe, Mich. Katastrofoje žuvo 3 asmenys ir 23 buvo 
sužeisti. (INS)

Įtraukimas į lietuvių parapijų 
'mokyklų pamokų lenteles; JAV 
LB Švietimo Tarybos statuto su| 
darymas; JAV LB Centro Val- 

' dybos kontaktas su lituanisti
nėmis ir lietuvių parapijų mo
kyklomis; einamieji reikalai.

Švietimo Tarybos posėdis bu
vo darbingas: visi klausimai bu
vo svarstomi su reikalo svarbu
mo pajautimu ir tarpusavio nuo 
širdumu.

Buvo pritarta siūlymui jieš
koti būdų suartinti mokyklose 
dirbančias seseris su lietuviais 
mokytojais pasauliečiais.

Švietimo Taryba išreiškė pa- 
, geidavimą, kad JAV LB Centro 
1 Valdyba ryšius au mokyklomis
laikytų betarpiškai.

JAV LB CV inf.

VASARA ANGLIJOJE
J. KUZMICKUS, D. Britanija

Kai Anglijos politinis gyveni-j 
mas gerokai įsitempęs ir Suezo 
kanalo klausimu siekia augštos 
temperatūros, pati gamta užsi
mojusi atšaldyti šiaip jau nela
bai karštus anglūs. Dėl to šiais 
metais saulėtų dienų čia labai 
reta, bet lietaus — kiek nori. 
Nuolat lyjąs lietus griauna ke
lius, aptvindo žemiau esančius 
namus ir itin gadina nuotaiką 
piknikaujantiems: jų šiais me
tais tikrai nedaug pakelėse ir 
nuošalesnėse vietose.

Lietuvių vasara

Nors oras nevykęs, nors vė
su ir drėgna, tačiau atėjo atosto 
gų laikas ir kiekvienas norėda
mas nenorėdamas turi kaip 
nors susitvarkyti, kad ne tik pa
silsėtų, bet ir ilgiau atviroje 
gamtoje pabūtų. Juk Anglija 
tai ne Lietuva: ištisas dienas 
bedirbant dulkinuose fabrikuo
se, ir stipriausios sveikatos žmo 
gui reikia atvangos.

Viena laim'e, kad turima sava i 
sodyba. Atostogų metu ten ir 
prigužėjo lietuvių iš visų D. Bri
tanijos kampelių. Sodyba yra 
pietuose ir ten dažniau ir sau
lutė nusišypso.

Kas šiais metais praleidę a- 
tostogas savoje sodyboje, tikrai 
nesigailėjo. “Maistas geras, ska 
sus, aplinkui nėra triukšmo ir 
miestietiškų prajovų, čia pat 
vanduo, medžiai, pievos, — a-

tostogauk ir džiaukis”, — pa
reiškė vienas 'lietuvis iš Leeds.

“Atostogavau, kai sodyboje 
stovyklavo mūsų jaunimas”, 
pastebėjo kitas iš Sheffieldo: 
“Tiesa, oras nebuvo pavydėti
nas, tačiau nebuvo nuobodu: da 
lyvavome skautų lauže, vakaro 
programose, vaikščiojome, žve
jojome...”

Tačiau nevisi važiavo į sody
bą. Buvo ir tokių, kurie plaukė 
kanalu į Europą pas savo gi
mines ar pažįstamus.

Visur gera, bet Anglijoje 
neblogu

Daugiausia ryšių Anglijos lie 
tuviai turi su Vokietija. Vie
no ten tebegyvena tėvai, kito se 
šuo ar brolis.

Vienas jaunas vyras buvo nu 
važiavęs į Muencheną. Ten gy
vena jo sesuo, ištekėjusi už lie
tuvio JAV kario.

Vestuvių ntretraukM Ir 
augštas rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS,
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

— Kaip atrodo gyvenimas 
Vokietijoje? — paklausiau. — 
Girdėjau ,kad ten geriau nei 
Anglijoje.

— Nevisai taip, — atsakė. — 
Tiesa, žmonės dirba ir uždirba, 
tačiau pragyvenimas branges
nis nei Anglijoje. Gal kiek pi
giau kainuoja rūkalai ir gėri
mai, tačiau rūbai, avalynė — 
kurkas brangiau.

Yra ir tokių, kurie važiuoja 
į Vokietiją apsidairyti lietuvai
čių ir, jei kaip, mėginti atsiga
benti į Angliją vedyboms. O 
Anglijoje merginų tikrai stin
ga: vyresnės ištekėjusios, jau
nesnės tebeauga arba dairosi 
turtingesnių partnerių...

Yra nuklystančių iki Austri

jos. Tai dažniausiai tie, kurie ve 
dę austres ir nori susipažinti su 
savo uošviais. Vienas, uošvių 
prikalbintas, buvo pasišovęs 
Austrijoje ir apsigyventi, tačiau 
Austrijos vyriausybė pasakė 
griežtai — ne, ir turėjo grįžti 
iš naujo Anglijoje kurtis. Kar
tą atsikratę tremtinių, daugiau 
nenori jų pas save įsileisti.

Yra ir tokių, kurie ir atosto
gų metu svajoja apie užjūrio 
kraštus — ypač apie JAV. De
ja, jokiu būdu nesulaukia eilės 
ir vis tebelaukia geresnių laikų, 
kada galbūt pakvies konsulas 
ir pasakys: jjokumentai tvar
koje; viskas dabar priklauso 
nuo sveikatos; prašome pas mū
sų gydytoją.

Padeda 10,000 jurininkų , 
per menesį

ŪSO (United Service Organi-, 
zations) direktorius Edwin E. 
Bond, aplankęs amerikiečių įgu
las Pacifiko salose ir Tolimuo
siuose Rytuose, labai išgyrė Ma- 
ryknoll misionieriaus tėvo Gil- 
ligan laimėjimus. Šis tėvas 

| Hong Konge įsteigė užkandinę 
ir informacijų centrą JAV jūri
ninkams, saugodamas juos nuo 
apgavikų, kurių itin gausu ta
me mieste. Tuo centru per mė
nesį pasinaudoja apie 10,000 a- 
merikiečįų jūrininkų.

Suomijos kanalai
r 'k

Suomija turi ežerų ir kanalų, 
tinkamų plaukiojimui, net 3,000 
mylių.

JAV LB Švietimo Tarybos posėdis
Prie JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro Valdybos veikian
čios Švietimo Tarybos pirmasis 
posėdis įvyko 1956 m. rugpjūčio 
25 d. Pittsburghe šv. Pranciš
kaus seserų vienuolyne. Jame 
dalyvavo: lietuvaičių seserų vie 
nuolijų atstovės — Šv. Kazimie
ro (Chicago, III.) motina Teofi
lė ir insp. Elzbieta, Nekalto Pra 
sidėjimo Švč. Mergelės Mari
jos (Putnam, Conn.) motina A- 
loyza ir seserys Augusta bei 
Paulė, Nukryžiuotojo Jėzaus 
(Brockton, Mass.) motina A- 
nunciata, Šv. Pranciškaus (Pitts 
burgh, Pa.) motina Aloyza ir 
insp. Gabrielė, Lietuvių Moky
tojų Sąjungos atstovė Chicagos 
augštesniosios lituan’stinės mo
kyklos direktorė A. Rūgytė (ki
ti sąjungos atstovai neatvyko) 
ir JAV LB Centro Valdybos na 
rys švietimo reikalams Ig. Ma- 
lėnas. Posėdžiui pirmininkavo 
pranciškietė motina Aloyza, sek
retoriavo A. Rūgytė.

Posėdyje buvo svarstomi šie 
klausimai: lituanistiniai moko
mieji dalykai normaliojoje, šeš
tadieninėje pradinėje ir šeštadie 
ninėje vidurinėje mokykloje; pa

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Prorrama Ik stotie* 

wrmh. 10V0 kil. sekmadieniais IX— 
12:X0 vai. per pietus: liet. muzika 
Šalnos, lr MagdutSe Pasaka Bizni, 
reikalais, kreiptis J Steponą Minko 
Baltic Florlsts, Gkltu Ir Dovanų Kra” 
tavą, 602 B. Broadway, So. BostoL 
>7, Mass. 'tel. Bo. S-0489. Ten pa> 
vaunadia laik ..Dramas“

mokų lentelės lituanistiniams da 
lykams; programos lituanisti
niams dalykams; mokomųjų 
priemonių parūpinimas; vadovė
liai; lietuviškų skaitinių sąrašų 
atskiroms klasėms sudarymas; 
lituanistinių dalykų pažymėjimų 
reikalas; lituanistinių dalykų į-

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūši, 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
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.

Chicagb 8. HL

= i=

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayeUe 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, 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 val. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

— ČIA GAUNAMA: —
Šių geriausių firmų
• Admiral

• Dumont
• General Electric

• Gruending - Majestic 
• Kocrling

• Motorola 
• Olympic

♦ RCA Victor 
• Sunbram

♦ Zenith ir kl
— IŠDIRBINIAI —

• TELEVIZIJOS • RADIJAI
• Hi-Fi fonografai • Rckordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

•Dflinfl
„ TCLCVISIOn

(sales-Service!

Hat. I n i. A. SEMfiNAS 
3311 8. Halsted — CLtffalde 4-5006

DIENRAŠTIS “DRAtJGAŠ” SKELBIA 

SESTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis $1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra 
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Paa 
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 tur 
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. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira 
Syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savi 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę i’ 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildom* 
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 abipusii 
susitarimu.

Sukakties Išpardavimas
- Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

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

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

Visiškai nauji, švieži baidai: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Plionografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, (lažiniai pečiai, E'ektriniai pe
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnonvnre), Blanke- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodės... tik kų gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (bfands): Kroeliler, S'ealv, Pullman, Sim- 
mons, Kent-Cotfey, .loerns, Basic-Witz, Lawn, Bassett, James Lees, 
Douglas, Pliileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Elcctiic, Zenith, RCA-Vietor, Maytag, Bigcloiv, Siegler, Moores, 
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už............................................ '......... $5.95
Pikniko kėdės už .............................................................................. 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už ........................... ...................... $1.00
2 “Sliag rūgs”, vertės $2.50, uų ........................ .......................... 1.00
10 colių elektros vėduoklė (lan), 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 rūgs”, vertės $30.09, už .............................. 16.00
Innerspring matracai, vertės $29.00, už .......................................... 19.00
Innerspring matracui, vertės $59.00, už .................................. $39.00
Indai (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 “heatlng pad”, vertės $7.00, už ............................. $3.95
Elektros Waffle Iron, vertės $10.00, už ................................. $4.95
Radijai — AC ir DC už ............................................................... $9.95
Nešiojamos rūdijos su baterijoms (complete) ......................... $14.95
Elektros Record players po ............................................ ................. $5.00
3 Way elektros Record players ................................................... $14.95
Automatiški Record players ........................................................... $29.95
Radijas ir Record Playcr, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your own records) su radijo ir

pbonograt'u, vertės $110,00, už .......................................... $$69.00
Tapė Reconlers, vertės $90.00, už .............................................. $49.00
Columbia automatinis Record player HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už ............................................................ $69.00
Didelis eonsole HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

plionografas, vertės $299.00, už ......................................... $135.50
RECORDAI: pepuliarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

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

eonsole, vertės $495.00, už .................................................. $245.00
24 eol. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................ $129.00
17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už .................... $99.75
21 colio stalo modelio TV—sjieciali kaina $119.00
21 eol. General Electric eonsole, vertės $250.00, už ........... $149.50
Lewyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už .. 39.50
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ........................... $29.50
Canister dulkių valytuvas, vertės $59.00, už .......................... $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siwama mašina, reg. kaina $150.00, už .... $69.50
Neechi-Elna siuvama mašina eonsole, 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, kainn $295.00, už ................ $145.50
Universal gazinis pečius, 40 col. 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 Rotisscrie už ............................................... $18.95
Automatiniai Cot'l'ee 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 (eomforters) Orlon Rayon Blend, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads), vertės $6.50, už ................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ............................. $149.50
Hollyuood lovos, reg. kaina $69.50, už ..................................... $39.50
Sulankstomos (l'ibluig) lova su matracu ................................. $22.50
5 gabalų dinette chinine setai .................................................... $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už .................................. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ........................ $144.00
Kroeliler 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už ...................... 98.00
Siiumous “cliair bed” .................................................................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alarm ciocks), vertės $.3.00, už ............................. $1.49
Brangukmrnų (jevveled) rankiniai laikrodžiai ...................... $-1.95
Vyriški rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ...................................... $19.50
Deimantiniai žiedai, 54 kar., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už ...................................... $149.00
Spindinčios “costume” brangenybės, vertės $5.00, už .... $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ........................................................... 98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, vertės $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.

Jos. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:00 iki 7:00 vai. iš \VHFC radio stoties,
1450 kiiocycles, su žymiais 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 Electric oonsole TV 21 col., vertės $295.00.
4- tn dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- ta dovana HI-FI Automatic Record player, vertės $125.00.
6- ta dovana Sealy l’osturepedie matracas — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinncnvare setas — $44.50.
8- la dovana deimantinis žiedas — $200.00.
9- ta dovana Benius raukinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai Įsirašy

kite savo vardų, adresą ir telefono numeri i įrašo (entry, blankų ir 
įmeskile į olicialę Sukakties Išpardavimo kontesto dėžulę. Neteikiu 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. llalsted Street.. Kiekvienas kofitestantas gali lai
mėti tik vienų dovaną. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dieną, 1956 m. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovaną. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
Iuo. Teisėjų nuospreudia yra galutinas.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Scranton, Pa.

Nauja lietuviška mokykla

Vykstant smarkiam mūsų jau 
nosios kartos nutautėjimui A-

kyklos skyriai. Pamečiui bus 
pridedama po naują skyrių, ir 
taip ši mokykla išaugs j aštuo
nių skyrių mokslo .įstaigą. Da
bar šioje mokykloje mokosi mi-

PAJIEŠKOJIMAI
Pnjie&komns Kazimieras Rudiu, 

kilęs iš Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs į Amerikų 191.3 m. Jieš
ko Jons Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE

merikoje, šio liūdno reiškinio 3T* ->aunimo viso 50 akinių. Mo 
akivaizdoje prieš mūsų akis pas-1 kytojauja Nukryžiuotojo Jėzaus 
kutinėmis dienomis sušvinta lyg ^selės. Nors namas, kaip se

Jieškomas Kazys čeikauskas, gy
venąs Chicagoje. Yra žinių iš Lie
tuvos. Atsiliepti tel. YArds 7-1308.

apsiniaukusioje padangėje trys 
šviesūs pragiedruliai! Iš lietu
vių ir nelietuvių kalba leidžiamų 
laikraščių iki šiol patyrėme, 
kad JAV rytiniuose pakraščiuo
se trijose lietuviškose parapijo-

niau buvusi valdiška mokykla 
neturi ypatingų trūkumų savo 
plano sudėtimi, tačiau vietos 
klebonas ir jo parapiečiai jį no
ri labiau sumoderninti ir atnau
jinti. Šiemet tam tikslui yra

se atidarytos visai naujos lie-1 !klnama $25,000, bet parapie-
tuviškos mokyklos, būtent - į1*,1 nebus apdet! mokesčiais- 
šv. Mykolo parapijoje, Scran- PalaiPsniU1 mokykla yra ir šian

MARQI’ETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
panl.ioiiamas a u g S t.a s pajamas, 
*18,000 J metus. nešantis npartmt-n- 
tinis namas. Kaina tik *S5.0ito.

Arti bažnyčios geras C kamb. bun- 
gulow. Centr. šild. alyva. Garažas. 
Kaina *17,700.

.Mūrinis — 4 po 4 k. Šildymas. Ga- 
Knlnu

tik *34,000. ff'
BKI(iHTOX PARKE

Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 
Šildymas abiem augštain. Garažas. 
Kaina *22,000. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kurni). Dvi at
skiros ce"tr. Šildymo sistemos. Gara
žas. *22.000.

(11-os Ir Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalov'. *16,500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 ‘nitai ir taverna. Rūsys. 4 ga-

Jieškomi Chicagoje gyveną: Bro
nius Ootautas, Jonas, Petras ir An- j 1 n'*n,'»l pajamų
tanas Kairiai, Jonas Ivinskis, Kazys
ir Pranar, Jakai ir brolio sūnus Ke- 
serauskas (vardo nežino). Jieško 
Juozas Keserauskns, gyv. Lietuvoj,
Vainuto paštas, Šilutės rajonas,
Lithuania. Dėl smulkesnių žinių 
kreiptis į: Kazį Gerulį, 10806 South 
WabaSh Ave., Chicago 28, III. Tel.
INterocean 8-9170.

REA L ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
danti uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384
Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, skivpus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

REAL ESTATE

dien remontuojama, netrukdant 
mokykloje mokslo darbo. Ka
dangi mokyklos įsigijimo įvykį

HELP WANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma
chines other than Puneh Press or 

Drill Press. Ali Shifts. $1.92 per 
Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 
Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

Pirkite dabar prieš žiemą 
(alk raustyti

M\RQUUTTE PARKE
Mūrinis s butui po kamb.

Centr. alyva šildymas. Įmokėti — 
*21.000.

Naujas mūrinis bungalovv. 61/, 
kamb., 3 mieg.

Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kamb. ir 
2 po 5 kumb. Centr. šildymus. Gu- 
iražas.
brighton parke

Gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Centr. šild. gazu. Platus sklypus. Ar
ti mokyklos.

Medinis U kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. *18,500.

Mūrinis. 7 kumb. ir 4 kamb. Dvi
gubas sklypas. Garažus.

Mūrinis, kampinis. 2 po 4 kamb. 
Centr. šild. Garažas.
GAGE PARKE

Gražus mūrinis bungalovv. C kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Gazu ap
šild. *7,700.

Medinis 3 kamb. *5,500.
Nauias mūrinis — C ir 3 kamb.

*ic,ooo. , ar
KITUR

Y|uitingai gražiai įrengtas mūrinis 
G kamb. 58-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
sątalio 15 <1. perknuistymas nemoka
mai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 West 43 St.
CLiffside 4-2390

ražui. Kaina *13,500.
Naujas puikiai (rengtas 4 Vi kamb. 

mūr. bungalovv Gage Parke. Tiktai 
*17,000. šaulys.

4 mūr. namas, S m. senumo.
Rūsy dar atskiras puikiai (rengtas 
butas iš 3 k., atomatlškas alyva šild.. 
garažas. Tarp Pulaski — Kedzie, ar
ti 51st St. *1 9.300. A. Rėklaitis.

Šioje nejudomo turto pardavimo Marųuette Parke prie labai gero 
ištaigoje perkant ar parduodant, jū- susisiekimo, mūr. bungal. 5 k.. 3 k. 

.. ■ aų laukia greitas ir teisingas patar- ; butelis viršuje, karštu vand. gazu 
km., praneškite Valerijai Kamaity-! navimas [šild., dvigubas garažas. Kaina —

NORVILĄ *19,500. A. Sirutis.
j Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mfl- 

REAL ESTATE SALES , ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj, Mar-
2000 W. 59tli St. Tel. Prospect 8-5454 lųuette Parke. Komb. aiium. langai lr 

sieteliai. Teisingai (kainuota. K. Vo
lodkevičius.

Marųuette Parke puikus 2 po G k. 
mūr. namas. Abu butai liuosi užėmi
mui. Autom, karštu vand. šild., dvi
gubas muro garažas. *30,500. K. 
Juknis.

Brighton Parke 2 po 5 k. mūr. 
namas. Autom, gazu šild., 30 pėdų 
sklypas. Uždari porčiai, dvigubas ga
ražas. *2ti,ooo. Linas.

P LEONAS
REAL BSTATB

2735 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

Jieškomas Dr. Aleksandras Vaba
las, paskutiniu laiku gyv. Brazilijoj. 
Žiną apie jį praneškite šiuo adresu:
Valerija Kamaitytė-Auginienė, 2838 
Hampshire Rd., Cleveland 18, Ohio.

ton, Pa., kuriai vadovauja mūsų 
visuomenei gerai pažįstamas 
kun. J. Baltusevičius (Boll),, . . ,
švč. Trejybės parapijoje, Wil-1 VIS1 Sv- Mykol° Parapijos zmo
kės Barre, Pa, kurioje klebenau ngs su džiaugsmu P^-
ja daug nusipelnęs mūsų tautai ^a, todėl nę vienas jų savano- 
ir bažnyčiai kun. J. K. Miliaus- nškai ateina PaSelbėti aptvarky 
kas ir na^aliaii šv Pra neiš h sav0 mokyklą. Yra gražiųkas, ir padaliau Sv. Hranciš j , , .. didoka 45x00 tei-Auginienei, 2838 Hamphire Rd.,
kaus parapijoje, Lawrence, Mas-; . ų’ kad S1S dl<l0'caa 45 W cleTebnd 18 Ohio< Yra žinių iš 
sachusetts, kurią puikiai tvar- i Pedų mokyklos pastatas, turįs Lietuvos
ko mūsų visų mylimas ir ger-8 klases- »dėJus Pini-° ir suma’ 
biamas prel. P. Juras. lnaus darbo- Pridarys sykiu ir

Scrantono puošmena. B. D. Z.
Kadangi su šv. Mykolo pa-1-------------------------------------------------

rapija ir jos mokykla Scrantone
e3U geriausiai ir artimiausi susi 
pažinęs, todėl šia proga dau
giausia galiu apie šią naująją 
mokyklą pasakyti ir mūsų vi
suomenę su ja supažindinti. A- 
pie likusias dvi naująsias mūsų 
mokslo įstaigas be abejonės ki
ti ką nors smulkiau aprašys, 
ko mes visi ir laukiame. Dabar 
šia proga galime tik jomis pa
sidžiaugti, kad tai yra lietuvių 
nuosavybė ir garbė, kad jose 
visose jaunąją kartą mokys Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselės, ku
rioms lietuviškas žodis ir lietu
viška kultūra yra arti širdies.
Ta pačia proga galime tų mo
kyklų kūrėjams ir palaikyto
jams nuoširdžiai padėkoti už jų 
kilnų darbą, nes šiandien kieno 
rankose yra mokykla, to ranko
se bus ir ateitis.

,šv. Mykolo parapija Scranto
ne dvidešimties metų laikotar
pyje visą laiką vadovaujant 
kun. J. F. Baltusevičiui (Boll) 
ir vieningai veikiant visiems pa- 
rapiečiams, lyg iš garstyčių grū 
do, šiandien vra išaugusi į pui
kų ir pavyzdingą vienetą. Tą 
gerai pastebėjo praėjusį rudenį 
vizituodamas šią parapiją ir 
teikdamas Sutvirtinimo Sakra
mentą Scrantono vyskupas J.
D. Hannan. Vyskupas, pasi
džiaugęs gražia, nauja, moder
niško gotiko stiliaus bažnyčia, 
puikia klebonija, nauju seselių- 
vienuolių namu ir padėkojęs vie 
tos klebonui ir parapiečiams už 
atliktus darbus, palinkėjo atei
tyje susilaukti savo parapinės 
mokyklos. Tarsi Dievo Apvaiz
dos lėmimu, tik du blokai nuo 
bažnyčios po to buvo viešai pa
skelbta Scrantono spaudoje, kad 
parduodamas didelis namas, ku
riame anksčiau buvo valdiška 
M. Van Buren mokykla. Šios 
progos kun. J. F. Baltusevičius 
(Boll) ir jo parapiečiai nepralei
do: jie tą namą nupirko, jie čia 
įkūrė Šv. Mykolo parapijos lietu 
višką mokyklą, kurią atidarė 
š. m. rugsėjo 4 d., kaip ir visos 
kitos mokyklos tą dieną buvo 
atidarytos. Pradžioje jau čia 
veikia vaikų darželis ir du mo-

Kas turi žinių apie Vladą Gėgžną, 
sūnų Jono, gim. 1919 m. Ukmergės 
apskr., Pabaisko vaisė.. Gniliūnų

Jieškomas Zenonas Ilgauskas. Yra 
žinių iš Lietuvos. Rašyti pusseserei 
Valerijai Kamaitytei-Augienei, 2838 
Hampshire Rd., Cleveland 18, Ohio.

VENTA
REAL ESTATE 

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

ĮSIGYKITE DABAR

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience

Day work. Overtime 
Year around work

H. 8C K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Ave.

Jieškomi Kazimieras Bikulčius, jo 
sūnus Edvardas Bikulčius, gyvenę 
Lewiston, Me., arba žinantieji jų li
kimą, atsiliepkite šiuo adresuė Ona 
Gustienė, 1037 N. Sanborn Ave., Los 
Angeles 29, Calif. Yra žinių nuo Al
berto Bikulėiaus, kilusio iš Zarasų, 
dabar gyv. Sibire.

Matas Nevidomskis, kilęs iš Ma
rijampolės apskr., Liudvinavo km.

CHKKKHKKKHKKHHKHKHKKKyOOOOO

Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o Ir sumigusiems, vienas

maloniausių pasiskaitymų bus Euro
poje išleistoji dr. J. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-6232

Visi

Iš tilžiškio tautosakininko Gizevl-
ii __ vr jj, jaus ir kitų autorių surinkęs medžia-

pa jieško Vaclovo Nevidomskio, kilu- | dr. j_ Remeikis pasakoja apie 
šio iš Virbalio miest. Atsiliepti, arba ^Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė- 
kas žino pajieškomąjį pranešti, lio supylė piliakalnius,- apie milžiną
Aleksandrui Bartkui, 93 Montrosc 
Ave., Toronto, Ont., Canada.

Džiugą, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerą, 
apie Nemuno žiočių milžiną, kurs 
baigęs darbą numesdavo savo kirvj 
Nidos milžinam.

ši laki, vaizdi tautosaka apie mil

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. \Vestem Ave.
REp. 7-0888 arba HEm. 4-7085

2-Jų butų namas au “bay front". 4 
ir 4 kamb. Arti 26th ir Avers Ave. 2 
autom, garažas. Pajamų *116 } mėn. 
$ 16,500. SVOBODA, 3739 W. 20Ui St. 
I lAvvndn le 1-7 038.

Juozas Kaunas-Mickevičius prašo
mas atsiliepti šiuo adresu: Viktoras Į žinus (kvėpė nevieną Kraševskio ir 
Navickas, 136 Flatbush Ave., Hart- Mickevičiaus kūrini.
ford, Conn.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.'

‘‘DRAUGAS’*
2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, HL į

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONES ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGA —

Butkų Jusės RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU

DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso 
154 pusi. Knyga su iliustracijomis. 
Kaina tik $1.50.

Pinigua su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

2334 S. Oakley Ava.
Chicago 8, HL

Jei jūs esate netoli «les|>eracljos dėl 
ASTMOS KOSULIO. BRONCHŲ 

UŽSIKIMŠIMO
Būtinai paskaitykite kas seka:

Yra didelių naujienų bei pranešimų 
kenčiantiems paaiškinančių kaip 
gauti palengvėjimą nuo šių simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa- 

i Jutimo, spazmatiško kosulio apiman
čio jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose, oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSULIU ir BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu PENNYI,, (no 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie
ną kartą pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
ką šių vaistų paslunčiant šią atkar
pą ( OREGON DRUG PRpDUCTS, 
Dept: 63, Peekskill, N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti 
savo paštininkui, kai jis pristatys 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite. rašant savo adresą, kad jis bū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
sdintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt Juos gauti be atidė
liojimų. *4.00 yra viskas, ką Jūs už
mokate už šiuos stebėtinus vaistus, 
ir kai jūs gausite palengvinimą nuo 
tų baisių simptomų, jūs įsitikinsite, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus, pajūrio laumes, užburtus ak
menis, senovės mirainkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių, gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — literatinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdąs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 7 5 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, III.

VASARVIETE prie gražios Fox 
River upės. 35 mylios nuo Chicagos. 
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, III.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Antomobl 

lių finansavimas. Notarlataa. Valaty 
bSa patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
paaltelraukite paa mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENC5 
8108 S. Ashland Ave.. Chicago 36, IU

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv. Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresės Neam&naltės 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 TERESE NEU
MAN AITE. 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”.
2834 8. Oakley Ave_

Chicago 8, I1L

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Iii.
Statome naujns namas ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skabiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-27*3 nno • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

DĖMESIO —NAMŲ SAVININKAI 
IR KONTRAKTORIAI

Spintos gaminamos pagal užsaky
mą naujiems ar seniems namams. 
Taip pat atliekame bendrą medžio 
darbą krautuvių, tavernų ir restora
nų atremontavimul. Formlca Tops 
atremontuojant virtuves. Mieste ar 
priemiestyje.

MErrimac 7-6631

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
Mtad. * vai. ryto Iki 4:20 p.p.

Trečlad. • ryto Ikt 1* vai.. 
Ketvirtad. • vai. Ikt » vaL vak.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

Savininkas parduoda 47 ir Ash
land gatv. apylinkėje 2-jų augšt. mū
ro ir medžio namą. 1-me augšte ta
verna ir valgykla — už jos 4 kamb. 
butas. 11-me augšte 3 ir 4 kamb. bu
tai. Taverna veikia tik dienos metu, 
uždaryta sekmadieniais. Netoli fab
rikų rajonas. Veikia 12 metų. Geras 
pirkinys. Telef. FRontier 6-5760.

Men for Manager Traineeo. Mo
kysime energingus jaunus vyrus 
Branch Manager’ių darbui. • Auto
mobilis reikalingas • Darbas ym 
nuolatinis su puikia ateitim. Taip 
pat reikalingos Merginos — Ofise 
darbui. Patyrimas nebūtinas.

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

SALESMAN VVANTED
to sėli sewing machines.

Salary plūs good commission. 
Transportation fumished.

We train you. Call MR. MENDEZ, 
Vlrginia 7-7640.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranoa 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. OS st. Ohleago 29, HL,

PRospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjai
lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia alumlnljaus langus b 

duris.

iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiimm

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Širsti

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

1 Tei. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllllllltllllUinillllll!IIIIIIIII!l

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIg 
| LIETUVIU STATYBOS

BEIiPROVft
MORAS

Laundry-Dry C’leaning Routeman
Steady mork. No lay-off. Welfare 

plan. Paid vaeation. For agressive 
inarried man. sales ability. Lithua
nian speaking preferred. Guaranteed 
salary and com. Apply after 2 P. M. 
Archer Laundry & Dry Cleancrs

3857 Archer Avenue

HELP WANTED — MOTERYS

illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll

T Y P I S T
dietophone if' necessary. Exeelent 
Mušt be aeeurate typist, will train 
dietophone if necessary. Excellent 
opportunity for Person to assume 
responsibility. Permanent position. 5 
day wcek. Pleasant Office. Good 
salary.

SAGINAW FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
iiiiiiiimmiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

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

PRospect 8-2660.

IŠNUOMUOJAMA

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitį, 1-as augštas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

AR VYRAMS REIKALINGI 
SPECIALŪS VITAMINAI?

Kasmet, savo silpnėjančias jėgas ir 
energiją atgauti, vyrai išleidžia tūks
tančius dolerių vitamlnums. Didelė 
dalis šių pinigų veltui išleidžiama vi
taminų mišiniams, kurie tėra tik die
tų priedai. Prieš sudedant viltis J 
šias "visuotinas gyduoles”, reikia pir
miausia surasti šio silpnumo prieža
stį. nes yra tr kitokių pašalinių prie
žasčių apart vitaminų trūkumo.
Tais atvejais, kada trūksta Bl, B2, 
Niaetnamldo arba geležies", rekomen
duotina vartojimui formulė (recep
tas) sudaryta iš šių elementų. Viena 
tokia, formulė, vadinama TYNOL, 
kuri tiek pagelbsti kūnui Jog nuste
bina vartotojus. Tai formulė, kuri 
Vienoje piliulėje talpina gydančius 
kiekius svarbiausių, žinomų maisto 
elementų esančių mūsų kūno pagrin
diniu energijos šaltiniu.
Pasiųskite Slą Iškarpą ) TYNOI, CO., 
Box 321. Dept. 67. CROTON-ON- 
THE-HUDSON. N. Y. Už J) gausite 
80 dienų pakankamą TYNOI, klek|. 
Už J| reiks laiškanešiui sumokėti 
*4.48. Pasiųskite Iškarpą tuojaus ir ; 
nepamirškite ant voko užrašyti stivo j 
vardą ir adresą. kad patarnavime | 
nebūtų iSisitrukdymų.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiii

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

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių jury 
Komiai jog ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Pankštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 pel. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigua siųskite 
DRAUGAS 

2831 So. Oakley Ave., 
Chieago 8, DL

>I*iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||||||||||||||||,|,I|,|I||||||||||I|,|,i„,,,,|||

Lyginimą.*, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir LL Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus dusintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25
Chevrolet 54-55 ............... 9.95
Chrysler 6. 42-52 ........... 9.91
Dodgc 6. 42-56 ................ 9.95

Murcery 49-51 ................. $8.95
Olds, € cyl. 41-50 ...... 8.20
Plvmouth 42-56 ............... 9.95
Pontiae 87-54 ................... 8.95
Buick 37-52 ............   12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su dusintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Vm ■

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Drauga”

S■B
S Builders, Gen. Oontractors 
— Atlieka planavimo tr staty- Į 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
“ venamųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų įkainavimas ir (vairūs 5 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

|JONAS STANKUS I
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 

S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
S TeL PRoeoect 8*2013 
| 6800 SO. CAMPBELL AVE, =

Chieago 29. Illinois 
ftiiliiiiiiilililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuim”

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skort'hskaa) 
1600 S. 48TH CT., CICERO T.0, TI.L. 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-423(1

Skelbkitės “Drauge"

AUTOMOBILEb — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS
Uetuvlika gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CQ.
575* S. WESTERN AVE. PR 8-V533

PROGOS — OPPORTUNITIES"

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

PARDUODAMA TAVERNA. 4
kamb. užpakaly. Lietuvių apylin
kėje. 4516 S. Washtenaw Ave.

Jei turite perduoti ar Uknuomo 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrginia 7-6640.
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Pirmadienis, rugsėjo 17, 1956

Philadelphia, Pa.
Lituanistinė mokykla pradeda 

darbą
šeštadieninė lituanistinė mo

kykla rugsėjo 15 d. pradeda aš
tuntuosius mokslo metus. Pas
kutiniame tėvų komiteto, mo
kytojų ir tėvų pasitarime buvo 
pagrindiniai persvarstyti įvairūs 
su mokykla susiję klausimai bei 
nustatytas bendras šiems moks
lo metams darbo planas. Nors 
ir nelengvai, tačiau pavyko iš
spręsti mokytojų klausimą, ku
ris, pasitraukus ilgamečiui mo
kyklos vedėjui P. Balčiui ir mo
kytojai M. Raugienei, buvo su
daręs tėvų komitetui nemažą rū 
pestį. Šiais mokslo metais mo
kyklai vadovaus jau anksčiau 
šioje mokykloje dirbusi B. Gas- 
parėnien’ė, o šalia mokytojų dar 
bą dirbs J. Gvazdinskas ir A. Ši
leika. Kursas bus einamas tri- 
jomis grupėmis. Visai mokyklai 
nuoširdžią ir visokeriopą para
mą yra pažadėjęs Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas pri. I. Va- 
lančiūnas, kuris nuo pat mokyk
los įsteigimo dienos tikrai tė
viškai rūpinosi ne tik užleisda
mas be atlyginimo patalpas, bet 
ir' daug kartų kitais būdais yra 
ją parėmęs. Tas pats pasakyti
na ir apie seseris kazimierietes, 
kurios labai gražiai vertina šios 
mokyklos vaidmenį.

manų distriktuose gyvena ne
maža lietuvių.

Kalifornijos Lietuvių dienoje 
dalyvavo tikrai rekordinis skai
čius lietuvių. Meninę programą 
atliko solistė Prudencija Bičkie- 
nė iš Chicagos, Br. Budriūno va 
dovaujamas mišrus choras ir 
L. Zaikienės tautinių šokių gru
pė. Programa, anot kongresma- 
nų, buvo tikrai augšto meninio 
lygio. Visą programą pravedė 
tikrai pasigėrėtinai teisėjas Jo
seph C. Peters ir filmų artistė 
Rūta Kilmonis - Lee.

— o —
— L. Valiukas, Kalifornijos 

lietuvių respublikonų vieneto pir 
mininkas, ir A. Skirius, “Lietu
vių Dienų” leidėjas, rugsėjo 5 
d. buvo susitikę su Kalifornijos 
respublikonų naujai išrinktuoju 
pirmininku A. Bell ir respubli
konų centro komiteto nariu E. 
Shattuck. Tą pačią dieną abu 
dalyvavo respublikonų partijos 
didžiuliame politiniame susirin
kime Stattler viešbutyje, kur 
jiems teko susitikti su šen. Wil- 
liam F. Knowland ir kongresma- 
nu Gordon L. McDonough ir 
pasikalbėti.

— Kalifornijos lietuvių res
publikonų vieneto vadovybė yra 
susitarusi turėti pasitarimus su 
šen. Thomas H. Kuchel ir kong- 
resmanais Glenard P. Lipscomb, 
Gordon L. McDonough, Donald
L. Jackson, Craig Hosmer, Jo- 

Mokykla atliko ir atlieka sa- seph Holt> Patrick J. Hillings 
vo misiją. Telieka’ tik priminti, į jr
kad visi tėvai, kurių vaikai yra! —'Lietuvos Vyčių kuopos su-
pasiekę mokyklini amžių, pa
justų pareigą šia mokykla pasi
naudoti ir tuo prisidėti prie lie
tuvybės gyvybės pratęsimo.

Bendruomeninės žemės pirkimas 
žengia rėalybčn

-••ais > ■
Philadelphijos lietuvių bend

ruomeniniams reikalams žemės 
įsigijimo projektas kaskart į- 
gauna realesnį pagrindą: bend
roji pasižadėjimų suma jau ar
tėja į 20 tūkstančių dolerių. Pas 
kutinysis vienas stambiausių 
pasižadėjimų yra atėjęs iš Joe 
Adams (Adomonio), kuris šiam 
reikalui skiria $5,000. Energin
gai A. Bach veikiant, pastaro
sios savaitės bėgyje yra gauta 
iš aštuonių asmenų mažesnėmis 
sumomis devyni šimtai dolerių, 
kurie užbaigia bendrą 20 tūks
tančių sumą. Pagrindiniam paji 
ninku susirinkimui šaukti, kuris 
išrinks pirmąjį vykdomąjį or
ganą, reikia turėti, kaip pradžio 
je iniciatorių nustatyta, $25,000, 
kuriais bus galima pradėti nu
matytos nuosavybės užpirkimą.

Visais šiuo reikalu klausimais 
besidomintieji kviečiami teirau
tis lietuvių banke, 202 N. Broad 
Street.

Išvyko tęsti studijų
A. Vaišnys, studijuodamas
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dalią ir laimę. Lietuviškam gy- kaimelyje sunkiai dirbo piely- 
venimui stiprinti ir ugdyti at- fabrike.

sirinkime, kuris įvyks spalio 7 . 
d., sekmadienį, Statler viešbu
tyje, Cleveland kambaryje, 3 
vai. po pietų, dalyvaus Kalifor
nijos valstybės kongreso narys 
Seth J. Johnson ir pasakys kal
bą. S. J. Johnson dalyvavo Ka
lifornijos Lietuviii dienoje ir 
pasakė kalbą. R. T.'

eina tremties dienų jaunoji lie
tuvių karta. Ateina su savo tė
vų trad:cijomis, lietuviška šir
dimi ir lietuviui būdingu religin
gumu.

Tik prieš kelias dienas Šv. An 
tano parapijos bažnyčioje, Ci
cero, III., bendrą gyvenimo lai
mę pasirinko jauna veiklių atei
tininkų pora — Vanda Tamsc- 
vičiūtė ir Vytautas Valaitis. Di
delis lietuviškojo jaunimo bičiu
lis kun. Patlaba Dievo vardu pa
laimino jaunąją porą. Savo 
sveikinimo ir linkėjimo žodyje 
prie altoriaus kun. Patlaba iš
reiškė Dievo įsakymu — mylėti 
nes tik didelė ir šventa meilė 
veda į laimę.

Vakare Pulaski Ballroom sa
lėje įvyko šaunios vestuvių vai
šės. Daugiau 200 svečių susirin
ko kartu pasidžiaugti ir palin
kėti laimės.

Pasipylė ištisa virtinė sveiki
nimų žodžiu ir raštu. Sveikino 
ateitininkų organizacijos, stu-i 
dentija, draugai ir pažįstami.

Jaunoji Lietuvos žemę paliko1 
vaikystės amžiuje didžiųjų bėgi- j 
mų metu. Pradžioje atsidūrė1 
Austrijoje ir įsikūrė nedidelia
me Furthof miestelyje, esančia
me apie 40 km nuo St. Poelten 
ir tik apie 50 km nuo garsaus 
Melko vienuolyno. Furthof kai
melį iš visų pusių supa augšti 
kalnai.

Daugiau šimto lietuvių tame

Chicagoje.
Gražios ateitininkiškos 

vestuvės
Lietuviškasis tremties jauni

mas .augęs ir brendęs nebe tarp 
kvapių gimtosios žemės beržy
nėlių ir kelių kryžkelėse pari
musių kryžių, bet karo sūku
rių, siaubingų bėgimo dienų į ne
žinią ir netikro stovyklinio gy
venimo ženkle vis dažniau ir 
dažniau renkasi savo gyvenimo

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arklvj-sk. Jurgio Matulaleio-

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 

, . ... i Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel-Yalc universitete, kurą praėjusį K,mas b(r, v)8iSURS pasiaukojimas 
pavasarį dideliu pasisekimu bai- tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
gė įgydamas bakalauro laipsnį, ilSganymul-
„ „ ___ „ j. • . 1 JI. Laiškai. Tai Įvairiems asme-
yra gavęs valdišką stipendiją ir njnl8 rašytų laiškų ištraukos, gyve- 
daktaro laipsnio siekti išvyko! nimiškoa išminties perlai, išreikšti 
. T. . .. , r~, . t, , i patarimų, paraginimų lr paaiškinl-
į Umversity of California, Berk-Įmų formoje.
ley, Calif. III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys

kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus vtrtclius. Kaina 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUCA S”

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

CHARLES F CARPENTIER 
Secretary of State

One ot the principai obligations 
of a motorist is to be on the Out
look for pedestrians. Evldence avail- 
able reveals that a high percentage 
of the pedestrians struck down by 
vehicles were either guilty of an 
Diegai or absolutely foolish act.

The age of the victims and the 
light at the time ot the accident 
also plays an important part in 
these fatal accidents, according to 
the evidence. And it is revealed 
that intoiication has more impor- 
tance in these tragic accidents than 
lt is accorded.

Pedestrians vvho insist upon 
breaking laws when Crossing streets 
apparently are not aware — or Just 
do not care — of their chances 
against a machine weighing many 
times their own weight.

There is no eicuse for Crossing 
streets against traffic signals or for 
“Jaywalking”—Crossing in the mid
dle of the Street. Negligence whlle 
valking on a hlghway is also re- 
sponsible for many traffic fatalities.

Los Angeles, Calif.
Lietuvių draugų skaičius didėja*|H . . I V •; -'

Kalifornijos Lietuvių dienoje, 
kuri įvyko rugsėjo 9 d. ir kurią 
organizavo Šv. Kazimiero lietu
vių parapija, vadovaujama kle
bono kun. J. Kučingio, dalyvavo 
net du kongresmanai — Glenard 
P. Lipscomb ir Gordon L. Mc
Donough. Ir vienas, ir kitas ta
rė po malonų žodį lietuviams, 
pažadėdami paramą kovoje už 
Lietuvos laisvę. Kongresmanas 
Gordon L. McDonough Ameri
kos lietuviams žinomas iš se
niau. Jis yra vienas tų, kurie 
dažnai prisimena Lietuvos rei
kalą JAV Kongrese, pasakyda
mi kalbas bei reikalaudami Lie-1 
tuvai laisvės. Būdamas Kong
rese jis turbūt nėra praleidęs 
nė vienos Vasario 16, nepasaky
damas ten kalbos. Glenard P.,
Lipscomb yra jaunesnis Kong
reso narys, išbuvęs jame tik tre-1 
jus metus. Bet ir per tą laiką 
yra parodęs daug nuoširdumo 
lietuvių reikalams. Ir vienas, ir 
kitas yra tapę nuoširdžiais lie
tuvių draugais. Abiejų kongres (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii,l,i,|l||„l|,|llllll|ll,lll,|||||,|,||t||„„,l|ll||||||iilt:in

In the latter lnstance, the law statės 
that pedestrians mušt walk on the 
left side of the hlghway, keep on 
the left of the pavement or on the 
left shoulder and mušt step off to 
the left if walklng on the pave
ment when a vehiele approaches. 
(Sectlon 78, Uniform Act Regulat- 
lng Traffic.)

A copy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet vvill 
he sent to you free upon reąuest. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spring
field, Illinois.

Ryžiai alkstantiems
Indijos kardinolas Valerionas 

Garcias, Bombėjaus arkivysku
pas, savo krašto vyriausybei 
perdavė 15,000 maišų ryžių, ku 
riuos prašė išdalinti nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusiems An-

_____________ jaro apylinkės žmonėms. Mai-
• i« v • šuose — po 100 svarų ryžių.

Moksleivis globoja lo seimų juos atsiuntė amerikiečių kata-

se ar stovyklose, lygiai kaip ir 
bendruo se studentų suvažiavi
muose.

Vėliau Vandos kelią žymi sto
vyklinis gyvenimas, mokykla, e- 
migracija. Gyvendama Ciceroje 
veikė ateitininkuose, studijavo, 
reiškėsi sportiniame gyvenime; jame gyvenimo kelyje, 
ir dalyvavo bažnytiniame chore, j____________

Vytautas Valaitis gimtąjį 
kraštą paliko tuo pačiu metu.
Jį vienodai lietė stovyklinis gy
venimas ir emigracija j Ameri- 
k. Labai aktyviai reiškėsi ir 
reiškiasi ateitininkų veikloje, 
bendradarbiauja spaudoje, atsi
dėjęs dirba lietuvių sportinėje 
veikloje ir yra studentų sąjun
gos bendradarbis. Praėjusiais

Jaunajai porai linkime geriau 
sios sėkmės, grasiausios laimės 
ir gerojo Dievulio palaimos nau- 

St. Dns.

75 metai vienuolyne
Greensburge, Pa., vienuolė se

suo Marija Regina Fitzmaurice 
atšventė 75 metų sukaktį, kai ji 
yra vienuolė. Dabar ji jau turi 
91 metus amžiaus ir dar drauge 
su kitomis seselėmis atlieka 
maldas, o paskiau daugiausia 
darbuojasi koplyčioje.

lės darbuose, išrinktas vadavau 
ti vietos labdaros organizacijai. 
Berniuko vardas yra Vittorio 
Francescone; jis turi 13 šeimų, 
kurios laiko jį savo galva, ir rei- J 

metais buvo Lietuvių Studentų kreipiasi į jį pagalbos. 
Sąjungos CV iždininkas. Studi
juoja viename Ohio universite
te. Spaudoje yra patalpinęs 
daug gražių nuotraukų. Vytau
tą Valaitį visada sutiksime stu
dentų ateitininkų suvažiavimuo-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
UZ LIETUVOS 

LAisvę KOVOT
.ESTONIA dar nepervėlu. Agituot ir

reikalaut, kad maskoliai Į 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
rciga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo-j 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūsi 

kitę:
DR AUGAS

2884 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

Seaj

O

LITHUANIA
PRUSgĮAl iKir

Vilnius

PAUL IVAN
Gyveno 2059 \V. Cermak Kd.

Mirė rugpjūčio 16 d., 1956
m.. 2:30 vai. ryto, sulaukęs 77 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskričio. Amerikoje išgy-' 
veno 60 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Josephine Wheeler, žen
tas Orėm, anūkai Gene ir Jen- 
nifer, sesuo Barbara Vilčiaus- 
kas ir jos šeima, švogeris John 
Yudis Ir šeima ir daug kitų gi
minių, draugų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas I,ackawicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.

I-aidotuvės jvyks trečiadieni, 
rugp. 19 d. Iš koplyčios 10:00 
vai. ryto bus nulydėtas j ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiami- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: duktė, žen
tas, anūkai ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackavvicz, tel. KE 7-1213.

Boscotrecase, Italijoje, vienas likai per savo organizacijų 
15 metų berniukas, pasižymėjęs NCWC. 
nepaprastu uolumu artimo mei-f 5Į J 000 universitetui

Jono universitetas Brcok-

A. A.

JOHN ANDRIZLNAS
(Mylimas vyras Marijos, miru

sios prieš 5mctus).
Mirė rūgs. 15 d., 1956, 6:30 

vai. iš ryto, sulaukęs 80 m. am.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Ann, jos vyras Ma- 
rijon J. Morris ir jų šeima, 
Mary, jos vyras Kenneth Hali 
ir jų šeima, "2 broliai; Stasys 
(gyv. North Judson, Ind.), Po
vilas (Europoje); brolienė Kot
ryna Andzizunas; 5 anūkai; 1 
proanūkas ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
D-jai (No. 1047).

Kūnas pašarvotas Mensik 
Funeral Home koplyčioje, 2718 
W. 51 St.

laidotuvės įvyks trečiad., 
rūgs. 19 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo švč. P-l:s Marijos 
parapijos bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:, 
brolienė ir

Dukterys,
anūkui.

broliai,

Laidotuvių direktorius Men
sik. Tel. l'Rospect 6-357 1.

A. f A.

Dant. gyd. JANINAI ŽEMAITIENEI 
minis, liūdintiems jos vyrui PIJUI ir sūnui BENE

DIKTUI reiškiame giliausių užuojautą.

Avižienių šeima

Sv.
lyne iš JAV mokslo fondo gavo 
$11,000 biologiniams tyrimams.

GUDAUSKŲ

BEVERLY HILLS GELINYCIA 
♦erlauBtOB gėle* dei vestuvių, banke- 
ų, laidotuvių lr kitų paouo&imui.

2443 Ul.ST «3Rt> HTREET 
Tel. PRoapect 8-0K3S tr HR 8-0834

nnrpr:s

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, •

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimai mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj
£sskffr

MAŽEIKAI EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Weat«ra Ava. Air Conditioned kopty** 
fc*p.m- 7-8600 •— 7-8601 Automobiliams vteša 

Ttoana k«rl« *yr«n» kitos* ml*at* daly**: nasaSsM 
koplyčia arčiau JOsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiidiiiiii

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6*1882
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiinii

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJĄ 
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontifr 6-1998 
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

Įsigykite originalų mąstymo lobynu dabar!

r-

1

Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIO

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI

Mąstymui kiekvienai metą dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

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 ĮR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Ue« turime koplyčia*
vimaa dieną ir nak- OT riaoae Chicagon ir
tj. Reikale šaukit* Ronelando dalyse lr

I "uojau patarnaujamemua.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riverside, UI. Tel. OLymple 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ TeL Y Arda 7-1138-1139 i

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ, CICERO, UI. Tel. OLymple 2-1003 |

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. t»th STREET REpuhlle 7-1213 į
2314 W JSrd PLACE Vlrgtnta 7-0672,
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X Aušros Vartų parapijos,
skautų grupė Nr. 2231 iš Po — 
Piedmont klubo, 2354 S. Oak-I 
ley ave., gavo amerikietišką 
vėliavą, kurios pašventinimas 
įvyks Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj, rugsėjo 23 d. 8:30 
vai. po šv. mišių.

X Jonas Vaidelys, kiekvieną 
kartą, kai ateina kuriuo nors 
reikalu į Pasaulio Lietuvių Ąr-1 
chyvą, atneša laikraštį, žurna
lą ar knygą. Jis siūlo ir kitiems 
tokiu būdu atsilyginti už Ar
chyvo patarnavimus.

X Algis Regis su šeima, il
gai važinėję įvairiose valstybė- 

nuolati-
niam apsigyvenimui netoli Chi- 
cagos. Jis įsigijo nuosavus na
mus 8321 So. Narragansett 
Ave., Oak Lawn, III.

X Muz. A. Kučiūnas akom
panuos visiems solistams S. Ba
ranausko išleistuvių koncerte, 
kuris bus šio mėnesio 29 d. 
7:30 p. p. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje.

X Suktini, klumpakojį ir ki
tus tautinius šokius parodys 
lietuvių šokėjų grupė televizi
joj, International Cafe progra
moj, šiandien 8 vai. vakaro per 
9 kanalą. Dalyvaus ir Br. Jonu
šo orkestras.

X Stasio Džiugo, gyv. 2503 
W. 45 ave., knygą vaikams, Ke
turi valdovai, labai teigiamai 
įvertino Argentinos lietuvių sa
vaitraštis Laikas.

X A. Kuciunas užsakė 30 bi- 
letų į S. Baranausko išleistuvių 
koncertą, kuris įvyks rugsėjo 
29 d., 7:30 vai. p. p. Marijos 
Augšt. mokyklos salėje.

X Inž. Pilypas Narutis su 
šeima netrukus atvyksta iš Vo
kietijos į USA. Apsistos Chica
goje pas uošvius, 2543 W. 71 
St.

X Čhicagos ateitininkų šau-

X Gimimo Paneles Šv Mari
jos parapijos mišrusis choras 
kas metai vykdo naujų narių 
vajų. Šio vajaus tikslas ne tik 
sustiprinti choro balsus, bet 
nauji nariai atneša ir naujos 
dvasios gyvuojančiam chorui.
Choras dabar ruošiasi “Naujų 
Vargonų Fondo’’ koncertui ir.
Kalėdoms. Kviečiame kiekvieną 1 Ėdimai apsistojo 

darbštų ir 'gerą balsą turintį 
jaunuolį-jaunuolę stoti į šią 
garbingą giesmės ir dainos or
ganizaciją*. Maloniai laukiame 
jūsų dabar.

Choro repeticijos vyksta 
penktadieniais 7:30 vai. vak. 
mažojoj salėj. Vyrų choro — 
pirmadieniais 8:30 vai. vak.

X Petras Brazys, ilgai tar
navęs nepr. Lietuvos kariuome
nėje, prieš ketverius metus Chi
cagoje buvo sunkiai sužeis
tas pravažiuojančio automobi
lio, kuris pabėgo. Jis ligi šio 
laiko negalėjo dirbti. Dabar jis 
guli Cook County ligoninėje 66 
pastate (įėjimas iš Wood str.) 
VI augšte, 17 lovoj ir jam pa
daryta papildoma operacija. 
Visi jo draugai ir pažįstami 
prašomi jį aplankyti. Tokį ilgą 
laiką nedirbusiam, jam šiuo 
metu labai reikalinga ir mate
rialinė parama.

X Tautos šventės minėjime, 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 29 d. 
Cicero, III.. 7 v. v. Šv. Antano 
parapijos salėje, meninės pro-
gramos dalį atliks Cicero cho
ras, vadovaujamas J. Kreivėno, i nus koncertas bus š. m. rugsė- 
Ateitininkų tautinių šokių šo- jo 22 d. Westem Ballroom sa-
kėjų būrelis, vadovaujamas 
dail. B. Jameikienės, mūsų au- 
gantieji ir bręstantieji pianis
tai: Arvidas Vasaitis, kuris jau 
televizijoje yra pasirodęs, Onu
tė Kreivėnaitė, Irena Suvaizdy- 
tė, Marius,Prapuolenis ir kt.

X Antanas Čelkis, nuolatos 
gyvenąs Aliaskoje kaip geležin
kelio inžinierius, kiekvienais 
metais savo atostogų metu lan
ko įdomesnes vietas, draugus. 
Šiuo metu jis taip pat atosto
gauja ir yra Kalifornijoje. Bu
vo apsistojęs pas gerus savo 
draugus L6s Angeles mieste, 
Calif. Vyks dar į Meksiką, pas
kui į Kanadą ir tada jau grįš 
vėl prie darbo į Aliaską.

. X Balfo Čhicagos apskrities 
vadovybės rengiamas koncer
tas įvyksta Lietuvių auditori
joje spalio mėn. 7 d., sekmadie
nį. Pageidaujama, kad tą dieną 
niekas daugiau nerengtų pobū
vių, o visi lietuviai galėtų daly
vauti Balfo koncerte. Šalpos 
darbas turi būti vieningas ir 
našus. Bus plati ir turtinga 
meninį dalis.

X LB Čhicagos Apygardos
vadovybė plačiu .mastu rengia 
tautinių šokių ir tautinės muzi
kos festivalį 1957 m. pavasarį 
Chicagoje ir jame dalyvaus vi
sos JAV ir Kanados tautinių 
šokių šokėjai. Festivalis bus 
perduodamas per televizijos 
stotis.

X I-juvo naujam numery ran
dame šiuos įdomius straips
nius: Akis, kuri mato tavo nuo
dėmę, Bažnyčia-Dangus minia- 
tūroje, Bosco steigia naują 
kongregaciją, Šventoji Germa
ną, Septynių Marijos skausmų 
šventė, Mano tėvo patarimai ir 
kt. Plati kronika iš lietuviškojo 
ir katalikiškojo pasaulio.

Įėję.
X Petronėlė Dundzilienė iš

Čhicagos persikėlė gyventi pas 
savo sūnų į Kaliforniją.

Skelbtis 'DRAUGE' spaiinuka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra pi ‘einama visiems.

IS ARTI IR TOLI
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety
je Tėvai Marijonai vadovaus mi
sijoms sekančiose parapijose:

Rugsėjo 16-18 — Šv. Jurgio 
par. Bridgeport, Conn. kun. J. 
Mačiulionis, MIC,

rugsėjo 23 iki spalio 7 — Šv. 
Kazimiero par. St. Clair, Pa., 
kun. a. Mažukna, MIC,

rugsėjo 30 iki spalio 2 — Šv. 
Juozapo par. Waterbury, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

Spalio 7-9 — Šv. Kazimiero 
par. New Haven, Conn., kun. J. 
Mačiulionis, MIC,

spalio 8-21 — Šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC,

spalio 21-23 — Šv. Andriejaus 
Par. New Britain, Conn., kun. 
J. Mačiulionis, MIC,

spalio 22-28 — Šv. Rapolo 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 28 iki lapkričio 11 d. 
— Šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., kun. A. Mažukna, 
MIC,

spalio 28 iki lapkričio 4 — 
Lietuviams, Hamilton, Canada, 
kun. A. Spurgis, MIC,

lapkričio 18-27 — Šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 — 
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J., 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. 
A. Mažukna, MIC,

gruodžio 12-25 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. A. 
Mažūkna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
vedamos.
Kun. J. Mačiulionis, MIC, 
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls* N. Y.

VISI NEPATENKINTI

Kai Kentucky National Guard vyrai palydėjo į Clay mokyklą du negrus mokinius, 500 mokinių 
ir 11 mok. sustreikavo. Du mokytojai iš viso metė darbą teigdami, kad tokios riaušės veda į ra 
sizmą. (INS)

PS. Prašoma gerbiamų klebo 
nų ir visų tų, kurie pageidaus 
Tėvų Marijonų misionierių pa
galbos, kaip greičiau galima sa
vo prašymą pasiųsti Tėvų Ma
rijonų Misijų Vedėjui.

— Lietuvių studentų VVater- 
burio skyrius š. m. rugsėjo 
mėn. 22 d. 7 vai. vakare Šven
to Juozapo parapijos salėje, 
John Street, Waterbury, Conn., 
rengia studentų vakarą, INI- 
CIUM SEMESTRI. Šokiams 
groja orkestras, programą iš
pildys patys studentai. Kvie
čiame visus dalyvauti šiame 
didžiuliame New Englando stu
dentų linksmavakaryje.

Okupuotoje Lietuvoje
— Naujamiesčio ir Panevėžio 

traktorių stotys, kaip skelbia 
bolševikai* turės elektrą. Neat
rodo, kad elektra išgelbėtų kol
chozus nuo nusigyvenimo, nes 
tose stotyse traktoriai ir kitos 
mašinos daugiau stovi nei dir
ba. Dėl to Lietuvoje tiek daug 
žemės dirvonuoja ir kolchozi- 
ninkas tegauna po 1 rublį į die
ną.

— Moksleivių apie 400 daly
vavo vadinamam turistiniam 
žygyje per Lietuvą. Jie keliavę 
pėsčiomis, vandens keliais ir 
dviračiais, rinkdami tautosaką 
apie istorinės ir revoliucines 
vietas, kolchozus ir t. t. Bolše
vikai jaunimui nori įrodyti, kad 
seniau gyventojai norėjo nusi
kratyti laisvu gyvenimu ir įsi
vesti bolševikinę baudžiavą.

— Troškūnų mašinų stotis 
gavusi tris naujus traktorius. 
Nors kartais ir atgabena bolše
vikai kokį traktorių, tačiau 
bolševikinė sistema, kuri re
miasi tik planavimu ir dideliu 

| skaičium įvairių dykaduonių 
kolchoze, tikrąjį ūkininką pa
vertė baudžiauninku mažiau 
apmokamu ir skurdžiau laiko- 

i mu negu, kad buvo prieš kelias
dešimt metų.

— Autobusų susisiekimas, 
kaip rašo Tiesa, Lietuvoje la
bai blogas. Nepunktualus, ma
ža tarpstočių, retai vaikšto ir 
t. t. Esą iš Luokės gyventojai 
į Telšius ar Užventį apie 20-30 
km. tegali tik pėsti nueiti.

Parodoje
Čekas ir vengras susitinka 

parodoje, kur Rytų taikos dva
sia taip gražiai patrankomis ir 
tankais parodoma.

— Ar tu girdėjai, drauge, kad 
Eisenhovveris visą Europą ap
ginkluoja? — klausia vengras 
čeko.

— Taip, girdėjau. Bet blo
giausia, kad jis Paryžiuje savo 
karuomenės štabą įkūrė, — at
sako čekas.

— Kodėl manai, kad tai yra 
bloga? — klausia vengras.

— Būtų daug geriau, jei jis 
savo štabą (kurtų Maskvoje.

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvis organizuoja džypus 
• Bolivijai
Prelatas P. Marcinkus, dirbąs 

Vatikano diplomatinėje tarny
boje (išviso tik septyni ameri- Į 
kiečiai dvasininkai yra Vatika
no diplomatinėje tarnyboje) 
yra atvykęs į Chicagą. Jisai iš 
Bolivijos vyksta į savo naują 
paskyrimo vietą — Kanadą. Su 
sipažinęs su Bolivijos katalikų 
gyvenimu, jisai pamatė, kaip 
ten trūksta kunigų ir kad tas 
trūkumas iš dalies būtų pašalin 
tas, jeigu ten dirbantieji kuni
gai galėtų turėti geresnį susisie 
kimą, kaip pėsčiomis ar joti 
asilu. Dėl to .mūsų lietuvis pra
dėjo organizuoti 100 džypų Bo- 
livijos katalikų kunigams.

Jam pasisekė taip gerai rei
kalą išdėstyti Čhicagos kardi
nolui Stritch, kad kardinolas pa 
rūpino 24 džypus Bolivijai. 
Prel. Marcinkaus nuotrauka ir 
jo veiklos aprašymas įdėti į pir 

'mąjį puslapį diecezijos laikraš
čio “The New World“. Prel. 
Marcinkus pasakoja, kad Boli
vijoje, kuri turi daugiau kaip 
3 milionus gyventojų, kunigų 
tėra 600. Valstybinėse mokyk
lose daug kur jaučiamas linki
mas į marksizmą. Dėl to, katali
kų švietimas ten turi ypatingos 
reikšmės. Čhicagos provincijos 
domininkonai jau rengiasi įs
teigti augštesniąją berniukų 
mokyklą La Paz mieste.

Prel. P. Marcinkus dalyvavo 
lietuvių atlaiduose Marąuette 
parko bažnyčioje, kur klebonau 
ja kan. P. Paškauskas. Atlaidai 
baigėsi šeštadienį.

Atvažiuos iš Latvijos?
I m m i g r a n t’s Protective 

League, turinti savo raštinę 
608 S. Dearborn Ave., Chicago
je, praneša, kad paskutiniu lai
ku keletui asmenų i š Pabaltijo 

( buvo leista persikelti į Angliją 
ir Švediją. Viena Chicagoje gy 
venanti moteris per Immigrants 
Protective League tarnautoją 
latvę Elzbieta Kraulis dėjo di
deles pastangas iš Estijos atsi
gabenti motiną. Buvo prirašyta 
daug raštų į rusų pasiuntinybę 
AVashingtone ir į Amerikos pa
siuntinybę Maskvoje ir vis be 
rezultatų. Tada pati ta moteris 
parašė raštą Molotovui ir iš -įo 
gavo atsakymą, kad ji bus iš
leista šią vasarą. Laukiama, 
kaip tas dalykas galutinai išsi
spręs.

Pamokos suaugusiems
Šv. Ksavero kolegija savo 

naujosiose patalpose ties 103 
gatve, pietuose, netoli Šv. Ka
zimiero kapinių, rūgs. 27 d. pra 
deda vakarinius kursus suaugu 
siems. Pamokos bus dvi nakti 
savaitėje, registruotis reika 

’ rūgs. 25 d. vakare. Smulkesnes 
informacijas duoda mokyklos 
biuletenis, gaunamas adresu: 
St. Xavier college, 103rd and 
Central Park, Chicago 43, Dl.

Universiteto žurnalas 
pagerbė lietuvę

“De Paul” — to paties vardo 
universiteto žurnalas įdėjo nuo 
trauką lietuvės kompozitorės 
sesers Bernardos ir aprašymą, 
kaip ji už savo sukurtą dainą 
laimėjo pirmą premiją ir kaip 
paskiau tą dainą išpildė 2,000 
dainininkų mišrus choras Dai
nų šventėje. Žurnalas taipgi pa 
žymi, kad kompozitorės sesers 
Bernardos sukurtos šv. mišios 
buvo išpildytos per mokslo me
tų užbaigimo iškilmes De Paul 
universitete 1943 metais, o vie
na iš jos rapsodijų, parašytų 

'lietuvių liaudies temomis, buvo 
išpildyta Grant parko koncerte 
1948 m. Muzikos bakalaure- 
atą kompozicijoje ji gavo iš 
Amerikos Muzikos konservato
rijos, o magistrės laipsnį, taipgi 
iš kompozicijos, ji gavo De 
Paul universitete.

Didžiausias turgus
Chicagoje yra didžiausia pa-1 

šaulyje grūdų prekybos vieta 
1 — tai Board of Trade pastatas 
Jackson ir La Šalie gatvių san
kryžoje. Tai yra augščiausias 
Čhicagos pastatas. Jį galima 

’ lankyti kasdien nuo 9 vai. 30 
min. ryto iki 1 vai. 15 m. p. p.

, Tada būna nemokamai aiškina
mos šios vietos įdomybės. Už
važiavus į rūmų viršų, galima 
stebėti diliąją C.hicagą. Ši ste 
bėjimo vieta: atdara kasdien nuo 
10 vai. ryto "iki'0 Vai. y. šešta
dieniais ir sekmadieniais rūmai 
uždaryti, bet stebėjimo vieta 
veikia. ' •.

t
1,142 nori būti kunigais

Į Paruošiamąją Quigley semi 
nariją šiemet įstojo 40 jaunuo
lių, baigusių pradžios mokyk
las. Iš viso šiemet toje semina
rijoje yra 1,142 auklėtiniai. Tai 
rekordinis skaičius. Negalėda- 

‘ ma visų savo auklėtinių sutal
pinti ankstybesnėse patalpose, 

i seminarija dar išnuomavo bu- 
vusios Ogden miesto mokyklos 
patalpas. Baigę Quigley mokyk 
lą ir gavę brandos atestatą ku
nigystės besiekiantieji stoja į 
Mundelein seminariją studijuo
ti filosofijos ir teologijos.

Bažnyčias lankys 
nekatalikai

Sekmadienį, rūgs. 23 d., net 
60 Čhicagos bažnyčių bus atvi
ros lankymui katalikių. Jie bus 
kviečiami atsilankyti, susipažin 
ti su katalikų maldos namais ir 
paskiau bus sudarytos jiems są 
lygos susipažinti su katalikų ti
kėjimu.

Tremtiniai kunigai 
rekolekcijose

Šiemet ir lietuviai tremtiniai 
kunigai gavo pranešimus kada 
kuris drauge su vietiniais kuni
gais kviečiamas atlikti rekolek
cijas Mundelein rekolekcijų na
me. Tremtiniai daugiausiai re
kolekcijas laikys pirmomis spa
lio mėn. savaitėmis.

Čhicagos gamtos istorija
Lincoln parke, 2001 N. Clark 

str. yra Čhicagos Gamtos aka
demijos muzėjus, kur pavaizduo 
ta mūsų miesto ir artimos apy
linkės gamtos istorija. Muzėjus 
atdaras nuo 10 vai. ryto iki 5 
vai. vak. Įėjimas nemokamai.

Tame pat Lincoln parke, ties 
North Ave. ir Clark str. yra 
Čhicagos Istorijos draugijos 
muzėjus, atdaras nuo 9 vai. 30 
.min. iki 4 vai. 30 min. p. p., kas 
dien. Sekmadieniais atdaras nuo 
12 vai. 30 min. iki 5 vai.’ 30 
min. vak. Šiokiadieniais įėjimas 
nemokamai.

Brookfield Zoologijos sodas
Baigiantis išvykoms prie eže

ro ir į miškus, galima prisimin
ti. j°8 gali būti įdomus atsilan
kymas į Brookfield Zoologijos 
sodą, esantį už 14 mylių nuo 
Čhicagos centro į pietvakarius. 
Sodas atdaras nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
įėjimas nemokamai, o kitomis 
dienomis — po 25 centus nuo 
asmens.

Paliko milioną
Atidarius seifą First Na

tional banke, rasta, kad Ralph 
Burke, 72 ,m. amžiaus, miręs 
rugp. 23 m., paliko bonais ir 
šėrais milioną dolerių. Jis įvai
riose vietose tarnavo kaip in
žinierius, o paskutiniu metu 
buvo patarėjas aerodrome. Yra 
gyvi velionies artimieji: brolis, 
duktė ir sūnus.

Bibliotekininko mokslas
Rosary kolegija savo biblio

tekininkų kursus gausiai išplė
tė ir dabar gali paruošti šios ša 
kos specialistus su magistro 
laipsniu. . ' . |

Skaltytojy balsai

KARO NUOSTOLIAI 
LIETUVIAMS

“Draugas” 1953 m. nr. 119 ci
tuodamas mūsų Pasiuntinybes an
glų kalboj sakinį, paminėjo, kad 
kiekvienas lietuvis, pabėgėlis, ga
li jieškoti padarytus karo nuosto
lius, bet reikia susilaikyti nuo ra
šinėjimo tuo klausimu, nes jei kas 
nors paaiškėtų tai būtų pranešta.

Argi ne keista? Gyvenimas rie
da savo keliais. Štai prasidėjo pla
tus korespondavimas pabėgėlių su 
likusiais Lietuvoje. Čia atsirado 
raštinių, atstovybių, kurie siūlo 

i savo patarnavimus persiuntimui į 
Lietuvą ir net į Sibirą visokių ver
tybių. Pabėgėliai sunkiai uždirb
tais doleriais perka ir siunčia bran 
giais muitais apmokėtus siunti
nius, gi jie savo nuostolių atlygi- 

1 nimo net ir klausimo ne turi kel
ti... Juk dar neišaikinta nei kuri 
valstybė, vokiečių ar rusų turi 
tu<« nuostolius mokėti? Kadangi 
dabar eina korespondavimas pabė
gėlių su likusiais Lietuvoje, tai 
juk atgavus savo likusį turtą, ar
ba atlyginimą už jį, galėtų per
leisti jį saviesiems ir tuomet neb- 
reikėtų brangių muitų mokėti. 
Kalbamąjį atlyginimą kaikurie pa
bėgėliai noriai gautų ir čia gy
vendami, kadangi ir čia yra to
kių, kurie jau nebegali sunkiai dirb 
ti ir gyvenimui užtektiną kiekį do
lerių užsidirbti, o vaikšto apiply
šę ir nedavalgę.

Mano manymu, šį klausimą tu
rėtų spauda nuolatos kelti, o ne 
metais tylėti, gi Vilkas su atsto
vybėmis turėtų aktyviai veikti, 
iieškant būdų, kad tas, taip svar
bus reikalas būtų teigiamai išriš
tas ir paruoštas. J. Ch.
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KAS KĄ IR KUR
TMB CHICAGOS APSKRITIES 

SUSIRINKIMAS
Aušros Vartų parap. mokyklos pa

talpose trečiadienį, rugsėjo 19 d. 
7:30 šaukiamas Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Čhicagos Apskrities su
sirinkimai. Susirinkime bus taria
masi seimo reikalais.

•«» sarna j am .Ka.u.aa,am s aaTos ss«»n am fafm.f.
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PREMIJUOTAS 
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Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave.,

Chicago 8, Illinois
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poesljoe 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Ave, 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kains 
kietais virbeliais $2.
<iiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimii

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus apianka 
užsakymus su pinigais siųskite:

SW paL, kaina
DRAUGAM, 1114 8. Oakley Ava, 

a, in.

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 re
ceptų grynai liėtuviškų valgių gami
nimui anglų kajbojė. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai' pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Čhicagos ra
dijo lr telėvlzijoa stotis, surinko pa
dus Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kltatauCIams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8. ILL.
iimiiiiitmnnimiiiiiiiiiHimiimmiiimi

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juoso Švaisto

■M
Aloje knygoje gražios mūsų žmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Dabai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
i 2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8, Illinois

žios nuostabios lr nepa prastos kny 
gos personažus tltalp (vertina ra 
•ytojas Gliaudą: “...W<‘lsas — pa
niekintas niekintojas, bet turi*

' savyje Fra Angellco angelų varsų 
į gan i, Tatjana—nesuprantanti sle

los sųvokos. bet mylinti skalsite 
meile Pagaliau Julius... pasiilgę, 
skaistumo lr nesuvoktus Jo semia

d rusus bs drųsos, nssuprantųs pa
vojaus beprutgjtmo prooees’’.


