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AMERIKA STIPRINA SAVO POZICIJAS AZIJOJ
Maskva norėjo panaudoti

Vatikaną savo propagandai
VATIKANAS. — Dar taip neseniai komunistai kalbėjo apie 

Vatikaną, kaip apie pirmutinį karo kurstytojų šalininką. Visi tada 
suprato, kad sovieitnė taika neturi nieko bendro su Bažnyčia, su 
Kristaus Vietininko žemėje — Šv. Tėvo skelbiamąja tikrąja taika.

Taikos propaganda ir taikos, 1 ■ --------- --------- —
sąjūdžiais sovietai norėjo tik už- kaip yra įprasta visuose Vakarų 
maskuoti savo karo pramonę, sa- kraštuose, jam neteikdavo infor- 
vo milionines divizijas ir atomi- į macijų apie ambasados persona- 
nius sprogimus. Taikos balan- lo pasikeitimus ir nedarydavo
džio simboliu Maskva norėjo tik 
pridengti savo tankus ir bombo
nešius, kurie rengėsi užpulti lais

įprastų mandagumo vizitų. Kai 
sovietinis reikalų įgaliotinis Ro
moje Pogidaiev pasiprašė vizito

vojo pasaulio kraštus, nešdami šv. Sosto nunciatūroje, nuncijus 
jiems tokią pat vergiją, kokią 
šiandien kenčia visos sovietų pa
vergtos tautos. Užsimaskuoti 
laisvojo pasaulio akyse tačiau so 
vietams nepavyko. Visi šiandien 
žino, ką reiškia „sovietinė tai
ka“. Maskva todėl sugalvojo pa- 
sijieškoti kitų užsimaskavimo 
priemonių. Ji apsižiūrėjo, kad 
Vatikaną ir Romos Popiežių ap
šaukiant karo kurstytojais ne
daug ką telaimėsi. Ne tik laisva
jam pasauliui, bet daug kam ir 
už geležinės uždangos yra gerai 
pažįstamos Vatikano ir Romos 
popiežių pastangos taikiu būdu 
išspręsti tautų nesutarimus ir 
atitolinti nuo žmonijos baisią ka 
ro šmėklą.

Taika galima viską laimėti

Visi dar gerai atsimena Pijaus 
XII kalbąs paskutinio Jfaro me
tu, kuriomis jis nesiliovė kvietęs 
pasaulį į tarką, įspėdamas, kad 
taika galima viską laimėti, o ka
ru viską pražudyti. Didelius Po
piežiaus nuopelnus pasaulio tai
kai buvo priverstas pripažinti 
net pasaulinio komunistų taikos 
sąjūdžio pirmininkas prancūzas 
Joliot - Curie 1951 metais sausio 
mėnesį Pijui XII rašytame laiš
ke. Į šį laišką tų pačių metų ko
vo mėn. atsakė šv. Tėvo pavaduo 
tojas Vatikano Valstybės sekre
toriate Montini, pabrėždamas, 
kad tikra ir teisinga taika kaip 
buvo taip ir visuomet pasiliks 
vienas iš pagrindinių Kristaus 
Vietininko žemėje siekimų. Ki
taip ir negalėtų būti, — rašė ta
da Pijaus XH vardu Montini, — 
nes regimosios Katalikų Bažny
čios Galvos misija čia žemėje re
miasi Jėzaus Kristaus paskelb
tuoju teisingumo ir meilės moks
lu.

Fietta atsakė, kad apie dabarti
nio reikalų įgaliotinio sovietų 
ambasadoje paskyrimą jam nie
ko nesą žinoma. Sekančią dieną 
iš sovietų ambasados oficialiu 
raštu buvo pranešta apie reikalų 
įgaliotinio paskyrimą ir iš nau
jo paprašyta vizito. Pogidaievo 
vizitas nunciatūroje užtruko 15 
minučių. Jo pabaigoje sovietinis 
reikalų įgaliotinis pasisakė no
rįs įteikti (du dokumentus. Nun
cijus iš savo pusės pastebėjo, 
kad mandagumo vizitų proga nė
ra įprasta priimti dokumentus, 
bet nenorėdamas būti nemanda
gus, juos priėmė.

Priėmęs dokumentus, nunci
jus Fietta priminė sovietinės am
basados pareigūnui labai sunkią 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
komunistų valdomuose kraštuo
se, išreikšdamas Šv. Sosto ir vi
so pasaulio katalikų troškimą, 
kad visur būtų garantuota reli
gijos laisvė.

Baigdamas savo pareiškimą 
spaudai, nuncijus Fietta pabrėžė, 
kad apie tolimesnius kontaktus 
su sovietų ambasada negali būti 
nė kalbos, kol iš Sovietų Sąjun
gos pusės trūksta pačių būtiniau 
šių sąlygų garbingam pasikalbė
jimui, ypač kol sovietų valdo
muose kraštuose nėra užtikrinta 
pilna religijos laisvė.

Laisvojo pasaulio spauda, kal
bėdama apie šias sovietų pastan
gas panaudoti Vatikano autori
tetą savajai propagandai, ypatin 
gai iškelia tai, kad Bažnyčios ir 
atskirų valstybių santykiams pa 
grindą sudaro pilnas religijos 
laisvės užtikrinimas. Kur to
kios laisvės nėra, ten būtų naivu 
galvoti apie konkordatą ar apie 
bet kurią kitą diplomatinių san
tykių formą su Vatikanu.

Jungtinių Amerikos Valstybių laiv yna* Paoitike atlieka pratybas. (INS)
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Bet paprašė
TOKIO, Japonija, rūgs. 17. — 

Maršalas Cbu Teh, komunistinės 
Kinijos kariuomenės vadas, pa
reiškė, kad Formoza bus „išlais
vinta“, bet paprašė nacionalistų

Iš Maskvos tuo tarpu Šv. Tė
vas ir toliau tebebuvo vadinamas 
„didžiausiu karo kurstytoju“.
Tik paskutiniu laiku Maskva ap
sižiūrėjo, kad Vatikano šmeiži
mas komunistinei taikos propa
gandai atima bet kokį pasitikėji
mą. Dėl to sovietai pradėjo nai- būti „patriotais“ ir pasiduoti.
vius bandymus savajai taikos ........ .. — ............. - —
propagandai laimėti Vatikano 
autoritetą.

Štai prieš trejetą savaičių So
vietų Sąjungos atstovas Romoje 
aplankė Šv. Sosto nuncijų Fietta 
ir jam įteikė Augščiausiojo So-

Pravėrė langę

geležinėje uždangoje

SCHIRUDING, Vokietija, rug
sėjo 17. — Komunistinė Čekoslo
vakija pravėrė mažą langą gele
žinėje uždangoje — atidarė per
ėjimo punktą pasieny prie Schi- 
ruding.

Vienu kartu ten buvo svarbus 
kelias iš centrinės Vokietijos į 
Pragą. Bet komunistai 1949 m. 
tą vieškelį uždarė.

Išplovė bėgius
KALKUTA, Indija, rūgs. 17.— 

Geležinkeliu susisiekimas nu
trauktas tarp Kalkutos uosto ir 
šiaurės Indijos aną šeštadienį, 
nes potvynis išplovė bėgius.

Penki, o galvos šešios
RIDGEFIELD, Conn., rūgs. 

17. — Ūkininkas Harold B. Jo
nės suskaitė tik ką gimusius ka
čiukus. Jis suskaitė penkis ka
čiukus, bet buvo šešios galvutės. 
Mat, vienas kačiukas yra su 
dviem galvom.

Tuojau pareikalavo
LONDONAS, rūgs. 17. — Tri

jų vyrų delegacija iš raud. Kini
jos atvyko į Londoną ir tuojau 
pareikalavo, kad raud. Kinija 
būtų įsileista į Jungtines Tautas.

Susituokė
LUGANO, Šveicarija, rūgs. 17. 

— Milionierius baronas Hein- 
rich Thyssen, 35 metų, ir modis
tė Fiona Campbell Walter, 24 
metų, susituokė Lugane.

• Japonijos geležies laužo spe
cialistai surado 410 laivų, pa
skendusių II Pasauk karo metu, 
Manilos ir Cebu uostų dugne.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Japonijos Waseda universiteto prezidentas pasmerkė stu

dentų demonstracijas prieš du Miehigan universiteto profesorius, 
kurie atvyko į Tokio miestą pagal mokslinių jėgų pasikeitimo pro- 

vieto memorandumą nusiginkla-i gramą. Apie 500 studentų demonstracijoje metė šūkį: „jankiai
vimo reikalu ir Maskvos vyriau
sybės pareiškimą Suezo kanalo 
klausimu. Įvykį pasiskubino pa
skelbti Tasso agentūra, Maskvos 
radijas ir laisvojo pasaulio ko
munistų spauda. Norėdamas už
kirsti kelią tendencingiems įvy
kio aiškinimams, nuncijus Fiet
ta padarė spaudai pareiškimą, iš
keldamas Maskvos atstovo apsi
lankymo aplinkybes.

Kai paprašė vizito

Visų pirma nuncijus Fietta 
priminė, kad iki šiol tarp Šv. 
Sosto nunciatūros ir sovietų am
basados nebuvo jokių santykių. 
Sovietai nepripažino nuncijaus 
diplomatinio korpuso dekanu,

Kada Vakarai pradės
boikotuoti Suezo kanalą

i

LONDONAS, rūgs. lt. — Iš Londono pasitarimų, į kuriuos 
nuvyko Valstybės sekretoriu.s Dulles, laukiama generalinio kanalo 
boikotavimo plano. Boikotas reikštųsi tuo, kad kanalu būtų nesi
naudojama ir laivai su nafta plauktų aplink Afriką.

JAV garantuotų Europai rei- —j........................ . —
kiamo naftos kiekio pristatymą, 
kol krizė nebus nugalėta. Wa- 
shingtonas tam reikalui duos

Jei raudonoji Kinija pultų,
JAValstybės atgal smogtų

NAHA, Okinawa. — Mėlynajame Pacifiko vandenyne, 8,000 
mylių nuo San Francisco ir mažiau kaip 500 mylių nuo komunisti
nės Kinijos, JAV stiprina savo galingą bazę, kuri stipriai pasireikš
tų, jeigu kiltų karas Azijoje.

Čia nusileidžia didieji bombo- . ■■  .......... . — , « ——
nėšiai, atskridę 1,200 mylių iš] likti Okinawoje yra aiškiai nu- 
strateginės Guam salos. Iš čia gakyta sutartimi su Japonija, 
specialūs naikintuvai — bombo- prįeš trejetą metų Dulles pareiš- 
nešiai gali numesti atomines bom kė, kad Amerika turi intencijų 
bas ant raudonosios Kinijos ne- pasilikti Okinawoje kol to reika

laus įtempta padėtis Tolimuo
siuose Rytuose. Ir nuo JAV pa
reina nustatyti, kada ta „įtemp
ta padėtis“ jau nebeegzistuos. Ir 
jeigu raudonoji Kinija verčiau 
bando savo imperialistines užma
čias pareikšti kur Burmoje, tai 
ji yra atsargi pajudėti šiame sek
toriuje, kur budi iki dantų gin
kluoti amerikiečiai.

Kiek laivų neteko?
LONDONAS, rūgs. 17. — Bri-

tanijos prekybinis laivynai ' ^te
ko 21 laivo praėjusiais metai — 
mažiau negu kitais metais, pra
neša Britanijos susisiekimo mi
nisterija.

daugiau tanklaivių, kad boiko
tas būtų sėkmingesnis.

Kanalo laisvės principas

Atvykęs į Londpną, Dulles pa
simatys su Edenu ir su 18 šalių 
atstovais, kurie nori tarptauti
nės Suezo kontrolės. Išklausius 
pranešimo apie nepavykusias de
rybas su Egiptu, bus patiektas 
naujas Suezo kanalo naudotojų 
organizacijos planas. Planas iš 
esmės yra beveik tas pat, kaip 
ankstesnis, tik tuo skirtumu, kad 
jis bus atremtas 1888 m. kanalo 
sutartimi, laiduojančia jo nau
dojimo laisvę. Ja pasiremiant 
bus siūloma suorganizuoti kana
lo jūrininkus, kurie padėtų Egip
tui plukdyti kanalu laivus. Jei 
šis planas bus atmestas, Egiptas 
bus pakaltintas 1888 m. sutar
ties laužymu ir apskųstas JT 
Saugumo tarybai. Tuo pačiu me
tu pradės veikti ir kanalo boiko
tavimo planas.

Nekalbama apie karą

Apie karą Londone ir Paryžiu
je jau nebekalbama. Tai yra ypač! — V. K. Krishna Menon Indijos 
dėl to, kad jam nepritarė Eisen-| užsienio politikos ekspertas, at- 
howeris ir Dulles. Švedija, Nor-I vyko į Kaira pasitarti su Egipto 
vegija ir Danija nėra entuzias-' prezidentu Nasscriu Suezo reika- 
tingi boikoto šalininkai. Jie pra-l lu.
ėjusį savaitgalyje buvo susirin-1 ____________
kę pasitarimui Stockholme. Ta-1 
čiau Londono pasitarimuose jie 
dalyvaus.

Eisenhoweris nori išvengti ka- ' 
ro Art. Rytuose, nes jis labai' 
lengvai galėtų išvirsti pasauliniu 
karu. Edenas nori nugalėti Nas
serį ekonomiškai ir politiškai.
Boikoto priemonė tam tikslui 
yra laikoma geriausia tinkanti 
ię nepavojinga.

Nuskrido į Korėjų
SEOUL, Korėja, rūgs. 17. — 

Šen. Ellender (D., La.) ir šen. 
Dworshak (R., Idaho) nuskrido 
į Pusaną. Jie nuvyko keturioms 
dienoms į Korėją.

Grįžo namo
SAN FRANCISCO, rūgs. 17. 

— Australijos premjeras Robert 
C. Menzies grįžo namo po nepa
sisekusių derybų su Egipto pre
zidentu Nasseriu. Menzies buvo 
pirmininku penkių valstybių ko
miteto, kuris įteikė Vakarų pa
siūlymus dėl Suezo kanalo tvar
kymo.

Pas Nasserį
NE WDELHI, Indija, rūgs. 17.

Artina prie karo
MASKVA, rūgs. 17. — Sovie

tų komunistų partijos laikraštis 
„Pravda“ parašė, kad, girdi, stei 
girnas Suezo kanalo naudotojų 
draugijos labiau artina prie ka
ro negu planas sutarptautinti 
Suezo kanalą.

praslinkus nei valandai nuo pa
kilimo.

Greitieji naikintuvai yra pasi
ruošę kiekvienu momentu pasto
ti kelią oro atakoms. Tolimųjų 
distancijų laivyno žvalgybiniai 
lėktuvai, su geriausiais fotogra
favimo įtaisais, budi Kinijos pa
krantėse ir vienas toksai nese
niai buvo raudonųjų pašautas. 
Toje bazėje esantieji marinaį tre 
niruojami visokiausiems uždavi
niams.
” Okinawoje šiuo metu yra apie 

30,000 kariškių, dauguma avia
torių. Iš čia JAV bombonešiai 
gali pasiekti labiausiai gyvybi
nius raudonosios Kinijos punk
tus, net ir Baikalo pramonės ra
joną. Ir tai yra didelis perspėji
mas Kinijai — nesivelti į rizi
kingas užmačias.

Vertingas prietiltis

Okinawa yra puiki priedanga 
galingai JAV aviacijos bazei 
Guam saloje, tai vertingas prie
tiltis kovoje prieš raudonosios 
Kinijos agresorius. Pagaliau, iš 
Okinawos jau nesunkiai gali Ki
niją pasiekti ir JAV lekiančios 
bombos.

Tačiau iš kitos pusės ir pati 
Okinawa yra priešo pažeidžia
ma: viena atominė bomba gali 
visą salą išvesti iš rikiuotės. Tai 
sudaro rizikos, tačiau JAV pasi
tiki savo naikintuvų budrumui 
ir nebijojo įdėti $455 milionų į 
šios bazės modernizavimą. Čia 
armijos ir aviaeijos įrengimai 
jau beveik baigti, nors karinė 
aviacija dar stato 700 naujų bū
tų savo aviatorių šeimoms. Ma
rinams dar reikės palaukti, kol 
jų visa divizija čia galės įsikur
ti. Tuo tarpu jie čia turi du pul
ku, o vienas pulkas yra Japoni
joje, kitas Havajuose.

Pažymėtina, kad visos ameri
kiečių statybos čia yra ne laiki
no pobūdžio, o pastovios. Yra 
įrengimai laikyti atomines bom
bas. Čia ne taip, kaip su ameri
kiečių bazėmis Japonijoje ir Fi
lipinuose, kur tenka pakelti be
veik nuolatinius politinius puo
limus iš krašto nacionalistų ir

Didelis darbininkų 
bičiulis

LONDONAS, Anglija. — Visa 
anglų spauda vienbalsiai iškelia 
neseniai mirusio Westministerio 
arkivyskupo kardinolo Griffino 
didelius nuopelnus Bažnyčiai ir 
tautai.

Vienas iš būdingiausių kardi. 
nolo bruožų buvo tai, kad jis vi
suomet buvo labai tampriame ry 
šyje su tauta. Gimęs ir augęs 
dviračių pardavėjo šeimoje, at
likęs karinę prievolę, jis viaa sa
vo būtybe jautė tautos siekimus 
ir kovojo už jų įgyvendinimą, 
ypač palaikydamas darbininkų 
pastangas streiko pagalba apgin
ti savo teises. Būti kardinolu 
jam reiškė būti tarnu. Visiems 
tarnaudamas, jis dirbo be atvan
gos, kol išseko jėgos ir peranks- 
tyva mirtis nulydėjo į amžinybę.

Arabų peštynės su 
žydais

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 17.— 
Egipto karinis pranešėjas pir
madienį paskelbė: sekmadienį 
įvyko „ginkluotas susikirtimas“ 
tarp egiptiečių ir izraelitų jėgų 
prie Sabha, Egipto vietovėje, Si 
najaus tyrumoje.

Pranešėjas nenurodė kokie bu
vo nuostoliai.

kairiųjų. Amerikiečių teisė pasi- jų.

• Kiek anglai išgeria T 1955 
m. anglai išgėrė 902 mil. galio
nų alaus. Tokio kiekio užtektų, 
kad galėtų plaukti 89 karo lai
vai dydžio po 44,000 tonų. Jung 
tinės Amerikos Valstybės išge
ria 2,167,000.000 galionų. Bet ji 
turi 3 kartus daugiau gyvento-

eikite namo“. Spėjama, kad čia yra komunistų ranka.

— Vakarų stebėtojai sutiko, kad Egiptas pirmąjį egzaminą 
išlaikė, parodydamas, kad jis gali valdyti ir tvarkyti Suezo kanalo 
reikalus, kaip senoji kanalo kompanija.

— Valstybės sekretorius Dulles, po konferencijos su preziden
tu Eisenhoweriu, pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės ne
numato plano finansuoti plaukiačius laivus aplink Afriką vieton 
Suezo kanalu. Dulles pareiškė JAV ruošiasi pagelbėti per Ekspor
to - Importo banką, padidinant Amerikos naftos eksportą į vaka
rines valstybes, jei Suezo kanalu nebus praktiška naudotis.

— Britų laikraščiai įspėja savo skaitytojus, kad Britanijoje 
gali tekti racionuoti naftą ir pakelti kainas, nes padidėjo kainos 
važiuojant aplink pietų Afriką.

— 17 valstybių iš 18, kurios palaikė planą sutarptautinti 
Suezą, rytoj susirenka į Londoną konferencijai.

— Prancūzijos kariai rytinėje ir vakarinėje Alžirijoje nužudė 
77 nacionalistus alžiriečius.

• Vakarų Vokietija Bonnoje 
iškilmingai sutiko Graikijos ka
ralių Povilą ir karalienę Frederi
ką.

• Devyni šimtai kiniečių ko
munistų įsibrovė į Burmą palei 
60 mylių pasienį.

Vis teiraujasi

LONDONAS, rūgs. 17. — Bri
tų policija dar vis bando suži
noti, kur yra Nina Ponomareva. 
Rusijos disko čempionė Ji din
go Londone po apsivogimo skry
bėlių krautuvėje. Manoma, kad 
Nina dar tebėra Sovietų Rusijos 
ambasadoje.

Kalendorius

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas 
Kupertinietis, lietuviški: Gelutis 
ir Mangaila.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 6:58

Oras Chicagoj*

Oro biuras skelbia: Chieagoje 
ir jos apylinkėje — rytoj dalinai 
apsiniaukę ir šilčiau.

Uraganas Formozoje
TAIPEI, Formoza, rūgs. 17.— 

Uraganas Freda atrodo pats sa
ve „suėda“ prie Formozos įlan
koje.

Penki asmenys paskendo po
tvynio metu siaučiant uraganui. 
Mažiausia 4,000 asmenų liko be 
pastogėsi

Komunistai nenori išleisti
vokiečių iš Sovietų Rusijos

MASKVA. — Sovietų Sąjungoje laikomų vokiečių Vokietijos 
ambasadai Maskvoje padavė 70,000 asmenų, kad jie norėtų išvykti 
į Vakarų Vokietiją.

8,000 iš šių pareiškimų amba
sados jau apsvarstyti. Tačiau so
vietinės įstaigos jiems išvažiuoti 
į Vokietiją daro įvairių kliūčių, 
pvz. iš 245 įteiktų pareiškimų 
sovietai pripažino tik 2 teisę iš
važiuoti. Dėl 28 kitų buvo pa
reikšta, kad jų negalima pasiek
ti, 14 esą mirę, 42 — jau repa
trijuoti, 3 — esą be pilietybės ar 
kitų valstybių piliečiai, o 156 — 
esą Sovietų piliečiai etc., nors 
mirusiais apskelbtieji reguliariai 
rašinėja savo giminėms į Vaka
rus laiškus.

Iš Siaurės Rytprūsių kilusius 
arba Klaipėdos krašto kilmės

gyventojus Sovietai laiko sovie
tiniais piliečiais, iš Vokietijos 
laikinai atskirtųjų sričių — „as
menimis be pilietybės“ etc.

Vokiečiai ypač gina tų reika
lus, kurie buvo repatrijuoti iš Pa 
baltijo arba Besarabijos į Vokie
tiją ir turėtų būti laikomi Vokie
tijos piliečiais.

Dabar bolševikai stengiasi da
ryti visokių kliūčių, kad tik kuo 
mažiau vokiečių galėtų išvykti į 
Vakarus. O už išleidžiamuosius 
jie vis reikalauja, kad kuo dau
giau būtų grąžinta jų buvusių ar 
net visai nebuvusių piliečių iŠ V. 
Vokietijos...
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Rašo DR. AL. RAČKUS i

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 »;

Akys

Kol akys mato ir širdis tvak
si, ir protas dar nesudumblėjęs, 
tai viskas bus gerai.

Nėra baisesnės žmogui nelai
mės kai apakimas ar apjakimas. 
O kuri yra baisesnė iš tų dvie
jų nelaimių — apakimas ar' ap
jakimas — tai jau ne taip leng
vai išsprendžiamas klausimas.

Ne apie tokius apjakimus čia 
kalbėsiu, kad gobšumo apjakin-

kokio šviesaus daikto gali suga
dinti akis ir žmogų apakinti.

Smėlis, aukso smėlis, nuosta
bios smėlio kopos! Daugelis nau 
jakurių užmiršta, kad Michiga
no paežerėje Sand Dunes tai ne 
Nidos kopos ar Baltijos smil
tynai. Čia saulė stipriau kaiti
na ir smarkiau nuo smėlio at
sispindi negu Lietuvoje. Čia 
“sandūnuose” reikia savo akis 
saugoti nuo saulės atspindžių, 
reikia dėvėti tamsių stiklų aki-

tas lietuvis už dolerius parduo- nius. Jeigu atostogaudamas čia
da savo tėvynę lenkams, ru
sams, vokiečiams... arba, kai 
spjovęs ant Dekalogo, išbrau
kia iš savo žodyno žodį “neuž-

nesisaugosi, tai savo akis paga
dinsi, regėjimą nusilpninsi arba 
net ir visiškai apaksi.

Grįžę iš Sand Dunes gerai iš

SENATORIUS FLORIDOJ pirkai, bet gydytojas tamstą su- Biznis yra biznis 
pras ir stengsis pagelbėti. 1 Viename mažo miestelio par-

A Įsakymas P. J. — Tamstos Rg parašyta: “Vaikščioti ant 
klausimas yra labai įdomus ir žolės draudžiama — pabauda 
davė minčių šios dienos straips- 50c.”. Turistas klausė prižiūrė- 
nio temai. Teisiniu atžvilgiu' tojo:
tamstai bus sunkoka įrodyti, i x ,
kad tamstos akys sugedo dirb- . al 8UPra® *» al v*s"
tuvėje. o ne atostogų metu. A-i kas elna bra"g>?' įus i>«lnate- 

, . . m z,- • nes neseniai pabauda buvo do-I menka, tai ne Europa. Čia in- j • „
dustrinių apakimų retai pasitai
ko, nes inspekcijų inspekcijos ii’ 
visos mokslui žinomos priemo
nės bei nuostatai apsaugoja dar 
bininko akis nuo nelaimingų su
žeidimų ar nusilpninim©. :

— Matai, — atsakė prižiūrė
tojas, — už dolerį niekas nelipa 
ant žolės, o už pusę — vienas 
kitas.

BR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresu: 4266 V. SSrd 84. 
Ofiso 9aL KLUanee 8-HIO

Rezid. utlef. GRovehUl 6-0611 
Valandos: 1-8 p. m. lr 6-1 p.

Akimirkos
grūdeliai.

yra amžinybės
Pestolocci

Senatorius Estes Kefauver aiškina 
Sarasota, Fla., mieste 500 jaunų de
mokratų, kad pietų valstybių žmo
nės vėl grįžta Į demokratų pusę.

mušk” ir gana rafinuotai, vi-1 simaudę ir smėlio kalnus išbrai- 
siems veidmainiškai kinknoda- dę, daugelis jau dabar pajauta, šįlumag taJ mane vargina. Kaip 1
mas užsiima savo tautos geno-į kad jų akys greitai pavargsta. ik-t pdhAtių? 21 Kolos taro- 
cidu, darydamas abortus, arba Kitiems akis skauda, dėl to rū- 4 KOJOS LarP

išpjaudamas jaunoms moterims j pinasi, baugštinasi ir nervina-
įsčius, kad negalėtų vaikų gim-1 si. Tai tegul būna pamoka ki- 
dyti, mat jis ponią nuo nesančio tiems, kad šiltose saulėtose die- 
“Vėžio” gelbsti, jei ant stalo do-Į nos beatostogaujant, reikia sa- 
lerių krūva atsiranda. Apie to-; vo akis pasaugoti nuo saulės 
kius tat apjakimus daugiau nu- i spindulių bei tviskančių atspin- 
simano kitokios rūšies daktarai džių. Verčiau pasisaugoti, negu 
(Ph. D., LL. D., D. D., Littt. D. apžlibus graudentis.
ir pan), kurie galėtų ir privalėtų | Ne vien vasarą, bet ir žiemą 

žmogus gali savo akis sugadin
ti. Kuomet baltas sniegas žėri, 
tviska, tuomet daug žmonių a- 
kis sugadina. Žiemos metu daž
nai pasitaiko taip vadinamas

lėtą duomenų apie tai, kaip iš- j “snow blindness” (apakimas nuo 1 mikroorganizmai. Patartina tep 
vengti apakimo tų akių, kurios sniego); todėl keliautojai per ti savo šuntančius ir sproginė- 

sniegynus dėvi specialius aki
nius, kad akis apsaugotų.

Žiemos metu, kai studentai

šiuo klausimu savo žodį tarti 
nuosekliau negu medicinos dak
taras.

Mano, kaip medicinos dakta
ro, pareiga yra pateikti tik ke-

pirščiai kartais pabala ir auspro- 
ginėja, oda sustorėja, po kiek 
laiko sugyja ir vėl kartojasi. 
Nors tai mane nelabai vargina, 
•o vistik geriau, kad nebūtų.

Atsakymas P. G. — Naminė
mis priemonėmis tamsta nė ne
mėgink tos savo “karpos”, kuri 
yra ne karpa, gydyti, nes gali 
sau pakenkti. Ir laikyti to po- 
lypo nelaikyk, bet eik pas dak
tarą, kuris be skausmo paša
lins. 2) Į tamstos kojos tarp- 
pirščius yra įsimetę grybiniai

yra tavo kaktoje.

Atostogos daugeliui jau bai
gėsi, o kitiems tik prasideda. 
Daugelis sugrįžo iš atostogų pa
raudusiomis akimis, beveik ap
žlibę. Beatostogaudami dauge
lis užmiršta savo sveikatą, ypač 
savo akis. Na, tad ir šėlsta, ir 
nardo po vandeniu, ir “sportiš
kai” žiūri atdaromis akimis, 
kas yra ir kaip atrodo ežero ar 
upės dugnas. Tokios observaci- 
jos vandenyje akis erzina, skau
dina ir gadina.

STATYBAI 
Ot NAMŲ 
PATAISYMUI! 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
<ED2IAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINaS, Prea
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 8 vai. vakaro.

illlllllllllllflllllllllltliltlllllllllll-llllllillll

Tel. ofiso ME. rez PR. 6-7883

BR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Lkl 4 vai. 9. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

~OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aklnlna —

8822 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku ausltarua

Ofiao telefonas: PR 8-2229
Re* telef. VVAlbrook 8-8018

DR. J. ir K. AGLIIISKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

DSl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1785 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad, 
šaš*ad.

Res. tel. GRovehili 6-5603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlmųgš) 

B.FD1K1U IR VAlkV UGO
SPEC ĮAUSTI

715(5 South Western AvenH
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. lr nuo 
« v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 1-1168
Rea. tel. VVAlbrook 8-8168

TcL ofiao TA. 1-8581, rea. RE. 1-4066

DR. FRANK C. KWINN
(KVLECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Veat 47th Btraat

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:10 
Uždara treč. vlaa dieną lr AeAtad. vak.

Penktad 
Trečiad. Ir

tik po pietų, 
pagal sutarti

Ofiso tet CLlffside 4-2866 
Rezidencijos: LAfuyeUe 3-1132

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 lkl 6 vai., lAskyr. sek.

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

(Civic Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
8002 VVest 16tb Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—1 
Tel. TOwnhaU 3-0959 

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

MG

MOVING
jančius tarppirščius su “Cam- 
pno Phenique” aliejumi; o jei,

_________  tas nepagelbės, tai tuomet pri- perkraustymua ir pervežimus
ruošiasi pamokoms, ar kas skai- | valai eiti pas daktarą, kuriam * artimų atstumų,
to balto, blizgančio popieriaus j parodžius infektuotą tarppirštį, Tek Bl. 7-7075 arba 
knygas prie netikusiai nukreip- tamstai duos atitinkamų tepi-
tos elektros šviesos, tai taipgi mui vaistų. Nors ir nemoki ang 1 ""ir**

1 gali sugadinti savo akis ir ap- *=----------------- x------------------------------------- ■■
žlibti. Kokiu būdu privalo mo- £
kiniai ir rašytojai apsaugoti sa-

A. BENIULIS atlieka įvairiu*

vo akis rudens ir žiemos metu, 
teks aptarti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI I 
KLAUSIMUS

Kiti mėgsta žvejoti, tyliai, ra
miai ant lavelio plūduriuoti, meš 
kerės plūdę stebėti ir užkibus’ą 
žuvytę traukti lauk iš vandens.
Tas nervams gerai. Bet, jei nuo
vandens saules spinduliai valan-. ..... . , .
, , j ....... , . seniai tunu karpa tarpkojy, zir-dų valandas 1 akis tviskina, tai . ... , , ._

Klausia P. G. — Jei galėtum, 
labai prašyčiau patarti, ką da
ryti, kad būčiau sveika, nes vie
tinis daktaras kalba tik ang
liškai, ko aš nemoku. 1) Jau

nio didumo, laikosi lyg ant siū
lo, kuri vasaros metu be3itrin- 
dama padidėja ir skauda, o per

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODtJA’ j

Pardavimas lr Taisymas

4077 So. Archer Avė. 
lių atspindžiai nuo vandens pa- Chieago 32, m. _ Tel. LA 3-8617 
viršaus, nuo veidrodžio ar nuo

akis labai įvargina ir tai gali re- j 
gėjimą nuslipninti, gali visiškai 
žmogų apakinti. Jau buvo keli1 
toki atsitikimai, kad lietuviai cn 
tuziastai meškeriotojai visiškai 
apako. Tad reikia neužmiršti, 
kad ne vien tiesioginiai į saulę 
žiūrėjimas, bet ir saulės spindu-

I S»=3s-r3
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Chicago Savings and Loan Association nanjal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame tisus atsilankyti j 
mūsų naujojo namo šaunų atidarj-mą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

V. i

Tel. ofiso PItospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 8-8871 

Ofiao vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U

fieštadlenials 2-4 vai. popiet.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą ir gražų pelną. 1 '

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui lr 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 fcreipkitėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

1 x ....V.
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Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laiicyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokios ap
draudimus yra vienodai sangios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ly visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

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

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas au aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra v iena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir 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 & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehili 6-7575 Chicago,Illinois

CUBHENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
______ Rez.: WAlbr<x)k 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 XVėst 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weoten Aveaaa 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartlea 
Telefonas REpubllc 7 -4900 

Rezidencija: GRovehili 6-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

lr' Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 8-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5818
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOH 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestem Avaue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lc 
sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nno 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiao tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244
Tat ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Avė. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. P,
Sešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso tvlef. YArils 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'.kampas Halated ir 85-ta aatvfi) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrue trečiad leniue. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-2838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

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

Telefonas GRovehili 4-15 95

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

PRITAIKO AKINIUS

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

2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

TSL oftao Ir buto OLymplc 2-4186

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SU Cicero
Kasdien 1—t v. Ir 6—6 v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius 
Rntju» 1526 No. 46th Avė.
fieštadlenials 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-2210, Jai 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGU 

4146 S. Archer Ava.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:16 v. 

Tračtadlenl tik ausltarne

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUMSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2825
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJJ.S IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik ausltarua

Tel. ofiso: DAjiube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v o. n

1'eL ofiso PRoepect 6-6400
Rezid. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
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ĮTAKINGAS DIENRAŠTIS
“The New York Times” šiandien mini 105 metų sukaktį. 

1851 m. rugsėjo 18 d. pasirodė pirmoji šio dienraščio laida. 
Pradžioje jis nebuvo dideliu ir įtakingu dienraščiu. Jis buvo 
spausdinamas tik keturių puslapių. Šiandien jis yra vienu di
džiausių ir įtakingiausių dienraščių ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir kitur.

Vadovaujant energingam Henry Raymondui, dienraštis grei
tai augo kiekybe, kokybe ir savo įtaka.

Civilinio karo metu “The New York Times” rėmė prezidentą 
Lincolną ir jo politiką. Jo redaktorius Raymond 1864 metais net 
buvo jo rinkiminės kampanijos vedėju. 1870 m. šis dienraštis 
savo prestižu ir įtaka dar labiau išaugo, vesdamas aštrią kovą 
prieš taip vadinamą Tammany Hali “politinį bosą” Tweed.

Netrukus po to “The Nevv York Times” buvo netekęs gero 
vardo ir turėtos įtakos ir miesto, ir valstybės gyvenime. Visa 
tai atgavo tik prieš šešiasdešimt metų, kai dienraščio leidimą ir 
redagavimą perėmė Adolph S. Ochs. Prie jo dienraštis vengė 
maitinti savo skaitytojus pigiomis sensacijomis. Jis išplėtė pla
tų žinių rinkimo tinklą po visus pasaulio kraštus, pradėjo ištisai 
spausdinti svarbius dokumentus ir valstybių vyrų kalbas, neap
lenkdamas ir popiežių enciklikų bei vyskupų laiškų į tikinčiuosius. 
Tuo “The Nevv York Times” įsigijo gerą vardą ir Amerikoje, ir 
užsienyje. Jis pasidarė amerikinio žurnalizmo pavyzdžiu.

Daugelis didmiesčių dienraščių kiek glaudžiau yra susirišę 
su viena ar kita politine partija ir prieš rinkimus remia tik tuos 
kandidatus, kurios išstato rinkimams jų favorizuojamos parti
jos, nepaisant kandidatų kvalifikacijų. “The Nevv York Times” 
daro kitaip. Politiniu atžvilgiu jis yra nepartinis. Jei jis ma
to reikalą pasisakyti už vieną ar kitą kandidatą, jis nepaiso par
tijos ribų. Jis remia tą, kuris leidėjų ir redaktorių manymu ge
riausiai tinka vienai ar kitai pozicijai užmti. Ir tai yra visai 
sveikas nusistatymas. Nors ir šio nusistatymo laikantis galima 
suklysti ir nusivilti, tačiau pats nusistatymo dėsnis yra neabe
jotinai geras. . - p .UE

NEUTRALIŲJŲ KLAUSIMAS
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Įspėjimas Trumanui

valstybių ir nustoję savo pasau
linės įtakos. Skurdas yra kas-! 
dieninis jų palydovas, o naujųjų' 
laikų strateginiai reikalavimai 
ir ten surasti didžiuliai naftos 
šaltiniai vėl iškelia arabus j pa
saulio viešumą. Politinę situa
ciją dar sutirština naujos, ara
bų labai nekenčiamos, žydų vais 
t.vbės atsiradimas Palestinoje. 
Ligšiol visi arabų kraštai buvo 
daugiausia britų kontrolėje, 
anksčiau dalinai prancūzų. I

Pastaruoju laiku vyksta per
mainos ypač Egipte. Ten prieš 
keleris metus jauno karininko, 
Nasser vedama karininkų grupė 
išvijo patvirkusi karalių Faru-j 
ką ir organizuoja valstybę na-, 
cionalistiniais pagrindais. Ka-j 
dangi kaikurie klausimai, kaip 
Palestinos žydų, Suezo kanalo 
ir kiti, suveda juos į konfliktą, 
su Vakarais, Egipto naujieji vai 
dovai rizikuoja žaisti dvigubą 
žaidimą ir iš dalies naudojasi 
rusų komunistų parama, patys 
būdami komunizmo priešais. Tas 
gana pavojingas žaidimas tebė
ra labai gyvas šiuo metu. JAV 
politikos vadovai ant šito kon
flikto stengiasi užpilti šalto van 
dens panašiai, kaip darė birtai 
Korėjos karo, Formozos ir ki-

mėgins žaisti Egipte panašiai,Indonezija

Į tą šalį esame pratę perma- 
žai dėmesio kreipti. Vos prieš 
keleris metus išsivadavusi iš ko
lonijinės padėties, išsikariavusi 
sau nepriidac somybę iš olandų, 
gana narsaus politiko ir laisvės 
kovotojo prezidento Soekarno 
vedama, ši šalis kasdien tampa 
svarbesniu veiksniu Tolmųjų

kaip ligšiol 
sargiai.

kurstyti, tet at-

Ne apie mažuosius

Kai kalbame apie neutraliuo
sius, paprastai tuoj galvojame 
apie tradicines neutralias ma
žąsias Europos valstybes —
Šveicariją, kuri per šimtmečius 
nekariavo, Švediją, kuri nuo 
Petro Didžiojo laikų tapo nedi
dele
Austriją, ąun nuo . r«s.uun» | kratu. Savo vadovaujamoje Sa.| žvilgiu rodo. Betgi pats Soekar
karo tapo maža valstybe, o po , , kurt,je sunku ver8tia su no ir valdžios žmonių daugumas
II Pasaulinio karo vos neseniai f , , .. ..demokratija, nes absoliuti gy

ologiniais motyvais. Dabartinis 
Indijos premjeras Nehru yra di
džiojo Gandhi bendradarbis, bet 
jo pažiūros į daugelį politinių 
klausimų visada skyrėsi nuo 
Gandhi. Išėjęs aujštuosius tei-

Apsirūpinkire laiku 
apšildyti savo butę.

sės mokslus D. Britanijoje, jis,
sykiu ten įgijo simpatijų sočia-| Rytl) politikoj. Ji turi ir dau- 

.... , , . . , listų sąjūdžiui, kaikieno ir dabari S*au komunistų takos bei kol
valstybe ir nebetarmują, , kaa mažiau griežtumo jų at-
iją, kuri nuo I Pasaulin*) . . . ,......... . . , _ ž

įsipiršo į neutralios valstybės i 
poziciją ir tokiu būdu atsikratė 
rusų okupacijos, kai šiems pasi
rodė esąs reikalas padaryti ko
kią nuolaidą Vakarų valsty
bėms. Esama tokių neutraliųjų 
dar daugiau. Juk ir toji pati 
Suomija, nors labai rusų spau-

nėra komunistai, tik savaime 
pas juos tebėra gyvas antikolo- 
nijinis jausmas. Indonezijai at-

ventojų dauguma tebėra neraš
tinga, Nehru veda gana griežtą 
kovą su komunistais viduje. Gi',eityje lemta turėti nemažą vaid-
užsienio politikoje jis labai pa
mėgo tarpininko vaidmenį, ši
taip manydamas labiau iškelti 
savo šalies reikšmę ir sykiu pa
brėžti buvusios kolonijinės ša-

menj. Būdama salų valstybė, 
kaip ir Japonija, turėdama pa
našų gyventojų skaičių (dau
giau 80 milionų) ir nemažai že
mės turtų, ši daugumoj maho-

džiama, visdėlto stengiasi iSsi-.,^ abeji jei ne prieSi5 ' metonų (tolimiausia į rytus tos
kovot, neutralios valstybes po-lkumi) iritams ,r jų sąjungi„in.: tikybos Šalis) valstybė kyla ir
ziciją. Visos šios neutraliosios 
valstybės neabejotinai stovėtų 
Vakarų pusėje didesnės krizės 
atveju, kai joms pačioms grės
tų rusų okupacija. Apie dar ma 
žesnes ir už tas valstybes pa

Buvęs prezidentas H. S. Trumanas ir prieš šių metų rinki
mus yra labai veiklus. Jis kalba dažnai ir daug. Ir labai daž
nai “iš didelio rašto išeina iš krašto”. Jau yra padaręs eilę pa
reiškimų, kurie gali demokratų kandidatui Adlai Stevensonui 
labiau pakenkti negu padėti.

Todėl atrodo, kad norima cenzūruoti jo sakomas rinkimines 
kalbas. Sakoma, kad p. Trumanas yra gavęs švelnų ir atsargų 
Stevensono lėmėjų įspėjimą, jog būtų gera ir tikslu duoti kal
bas peržiūrėti demokratų kandidato į prezidentus draugams, ku
rie jaučia, kad kaikurie p. Trumano pareiškimai nesutinka su 
partijos taktika ir dėl to jie gali pasirodyti kenksmingais.

Iš anksto galima spėti, kad Trumanas nepasiduos jokiai 
cenzūrai, nes jaučiasi esąs pati “partijos viršūnė”. Jei partijos 
vadovybė ar pats Stevensonas bandys bet kokiu būdu jį su
varžyti, jis iš viso gali pasitraukti iš šios rinkiminės kampanijos. 
Nereikia užmiršti tp, kad demokratų nacionalinėje konvencijoje, 
buvusioj Chicagoje, Trumano kandidatas į prezidentus buvo New 
Yorko gubernatorius Harrimanas, bet ne Stevensonas.

KAIP ELGTIS SU 
KOMUNIZMU?

Louis J. Halle, užsienio reika
lų profesorius Virginijos uni
versitete, buvęs Valstybės De
partamento patarėju Washing- 
tone, straipsniu “A Dialogue on 
Our Foreign Policy" New Yorko 
“Times Magazine” žurnale rašo:

“Po II Pasaulinio karo JAV 
užsienio politika pasuko atsiliep
ti komunizmo agresijos grėsmei. 
Maskva grasė Amerikai, Wash- 
ingtonas atsiliepė. Šitoks atsi
liepimas reikalingas, kol veikia 
grėsmė. Jai pakitus ar prany
kus, aišku ,turi pakisti politika. 
Tačiau demokratijos yra neran
gios politiką keisti ir tūlą laiką 
mes galime pasilikti bergždžiai 
ore rankomis bemosuoją.

Laisvasis pasaulis ir Sovietų 
Sąjunga į krūtines nesusikibo. 
Todėl pergalių nėra. Grėsmė ir 
jai atsiliepimas tebeveikia. Ta
čiau veik visi pripažįsta, kad 
sovietų politikoje reiškiasi žymi 
atmaina, nors Chruščevas pasa
koja, kad Maskvos tikslas su- 
komunistinti pasaulį pasilikęs 
vietoje.

Vieniems svarbu politikos tiks 
las, kitiems elgesys. Pirmie
siems taktikos kitimas nesvar
bus. Jie nori, kad Maskva išsi
žadėtų savo galutinojo tikslo. 
Antrieji sako, tegul ji su savo 
galutiniuoju tikslu besivazoja, 
jei tik gyvena ir elgiasi kaip 
žmogus, reiškia — nieko nepuo
la ir iš vidaus nepsrogdina. Ki
tais žodžiais tariant, pirmieji 
reikalauja iš komunizmo ‘uncon- 
ditional surrender’ (besąlyginio 
pasidavimo). Demokratijos ko
va su komunizmu jiems kaip 
vaikų ‘cops and robbers’ (poli
cija ir plėšikai) žaidimas. Poli-

kils. Šiandieniniai jos vadovai 
nesideda su Vakarais, bet ir ne
sibaido. Prezidentas Soekarno 
buvo atvykęs ilgesniam laikui 
pas prezidentą Eisenhowerį ir 
čia buvo šiltai sutiktas. Nese
niai, vykdydamas savo neutralu
mo politiką Rytų ir Vakarų ga
lybių atžvilgiu, jis dvi savaites! tais Tolimųjų Rytų klausimais, 
vizitavo Rusiją ir, žinoma, nau- Pulkininkas Nasser turi nemaža 
dojosi didelėmis rusų valdovų ambicijų ir yra pakankamai jau- 
šypsenomis. nas, kad galėtų planuoti dides

nius planus. Sunku prileisti, kad 
jis galėtų atsidurti komunistų 
stovykloje. Jei jam pasiseks il
giau išsilaikyti Egipto priekyje, 
pirmiausia nuo to gali nukentėti 
Izraelis ir gali sutvirtėti arabų 
susivienijimo pastangos. Juk 
Nasser keliavo į Meką, atlikinė
jo muzulmo prievoles ne be poli
tinių tikslų. Jo neutralumas 
gali baigtis sąjunga su Vaka
rais, jei pasiseks išnarplioti du 
painius dabarties klausimus — 
žydų ir Suezo. Atrodo, kad di
desnio karo dėl tų dalykų gali-

Nėra abejonės, kad šis gana konferencijoje pateko į defen-1 RUS31’ kUnU d&
”nA zyvą, ir konferencija neišėjo jų1 

naudai. Pati Indonezijos delega
cija laikėsi žymiai palankiau Va 
karams, negu buvo laukiama.
Indonezija dar turi teritorinių 
ginčų su Australija ir N. Zelan
dija dėl N. Gvinėjos, ir tai kiek 
padidina jos pastangas kiek 
remtis ir rusais. Tačiau Vaka
ruose esama labai įtakingų jė
gų, kurios mano, kad Indijos ir 
Indonezijos atžvilgiais reikia 
daugiau kantrybės bei takto ir 
kad tos šalys bus laimėtos Va
karams.

kams. ■
Indija yra vienas Azijos mil

žinų gyventojų skaičiaus ir te
ritorijos atžvilgiu. Net ir atsky 
rus mahometoniškąjį Pakistaną,

prastai mažai kalbama, nes jų vistiek dar liko apie 360 milio
vaidmuo kritišku momentu ne-' nų gyventojų šalis, kurios žmo

nių daugumas vargsta didelia
me skurde, kur sunku naikinti 
kastas, kur turtų nelygybė ypa
tingai didelė. Tokia naujai lais
vę atgavusi sena ir garbinga 
tauta, indoeuropietinės tautų 
šeimos giminaitė, buvusi prislo
pinta britų, rodo nemaža pastan 
gų atsigauti. Pažiūrėjus į žemė 
lapj, nesunku matyti, kad tai 
didžiai šaliai gresia betarpiškas 
pavojus iš rusų.

Šiandieninė rusų politika at
rodo meili ir kitoms Azijos tau
toms, tačiau tas meilumas pa
sibaigs, kai ateis didesnių spren
dimų diena. Kinijos pavyzdys 
yra geriausia pamoka ne tik Va
karams, bet ir pačiam Nehru

gali būti didelis.
Pastaraisiais laikais išaugo

keletas naujų valstybių, kurios 
ir sudaro šių dienų klaustuką, 
nes, išsivadavusios iš koloniji
nės padėties, jos negali turėti 
didesnių simpatijų Vakarų Eu
ropos valstybėms. Jos taip pat 
abejingai žiūri ir į Jungtines A- 
merikos Valstybes, kurios savo 
laiku susikūrė pasekmėj karo 
prieš kolonializmą, bet kurios 
dabar yra aiškiai sąjungoj su di 
džiosiomis Vakarų valstybėmis, 
buvusiomis ir iš dalies esančio- 

kolonijų valdytojomis. 

Indija
mis

Tai didžiausia vadinamųjų da
bartinių neutraliųjų valstybių. 
Gavusi nepriklausomybę nuo bri 
tų tik po II Pasaulinio karo, ši 
didžioji šalis, turėjusi tokį svar
bų vaidmenį britų imperijoje, 
stengiasi laikytis nuošaliai nuo 
Rytų ir Vakarų valstybių įtem
pimo, kuris remiasi ne vien ide-

Kai prieš kiek laiko buvo or
ganizuojama garsioji spalvotų 
valstybių Bandungo konferenci
ja, buvo bijoma tenai komunis
tinės Kinijos dominavimo ir to
dėl Valstybės Departamentas 
buvo nusistatęs patarti sau drau 
giškoms valstybėms ten nevyk
ti. Prieš galą tos srities žinovų 
valstybės sekretorius Dulles bu
vo įtikintas, kad ten reikia vyk
ti ir Amerikos draugams ir stoti 
į kovą prieš rusiškąjį kolonijiz- 
mą. Taip ir buvo padaryta. 
Kaip žinome, komunistai toje

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 VVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir Fellx Raudonis, 

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Antrieji įurį vilčių kad ne
bus prieiti Jirfe Rtdmipio karo, 
ir todėl bus palaipsniui nusismai 
linta, iki visiškai nugalėtųjų ne
bus. Pasaulis jiems nei juodas, 
nei baltas, tik margas. Demo
kratijai prisirišę, jie tačiau ne
galvoja, kad ji paskutinis evo
liucijos žodis, arba kad ji visur 
ir visoms tautoms tinka. Jie 
netiki, kad demokratija ar ko
munizmas bus nuo žemės pa
viršiaus nušluoti ir mano, kad 
abu savo keliais vystysis, iki 
galbūt suartės.

Pirmiesiems šitokios antrųjų 
mintys atrodo pavojingu nesu- 
sivaikymu. Pasak juos, komu
nizmas, kaip uola ir nekinta. Po 
Chruščevo gali atsirasti kitas 
Stalinas ar koks Ivanas Baisu
sis. Tačiau antrieji trokšta iš
bandyti pasireiškusias progas 
užmegzti žmoniškesnius santy
kius su Sovietų Sąjunga. Paverg 
tųjų kraštų viltys jiems rodosi 
guli ne smurtingame komuniz
mo nuvertime, bet laipsniškame 
jo atsipalaidavime ir liberališ
kame sušvelnėjime. Juk po žiau
rių brolžudiškų karų katalikai ir 
protestantai Europoje šiandien 
sugyvena taikoje.

Taip ir eina ginčas Ameriko
je tarp pirmosios ir antrosios 
nuomonės. Svarbiausia čia ne
daryti klaidos politiką grįsti spė 
liojimu, kas bus ateityje. Nerei
kia nė savo atsiliepimuose su- 
akmenėti, arba pasidaryti sta
bu”.

LENKIJA ATGAL NEGRĮŠ

Specialus Anglijos valstybi
nio radijo korespondentas Guy 
Hadley, leistas pavažinėti dvi 
savaites po raudonąją Lenkiją, 
“The Listenere” žurnale pasa

ge, kad prasidėjusi nauja eiga 
tęsis. Atgal pasukti neįmano
ma. Vienas lenkas pareiškė: 
‘Mes dabartinį laikotarpį vadi
name antrąja revoliucija. Gal 
pasvyruosime, bet eisime pir
myn’. Bet pirmyn kur? Nie
kas nieko tikro pasakyti nega
lėjo. Tačiau niekas nekalbėjo 
apie posūkį į vakarietiško tipo 
demokratiją', o dar mažiau apie 
sugrįžimą prie senosios Lenki
jos visuomeninės ir ekonominės 
santvarkos. Leidžiama laisviau 
gyvenimą diskutuoti. Tačiau, 
jei bus daugiau poznaniškių į- 
vykių, kas žino, kaip toli bus 
leidžiama diskutuoti ?” V.

gudrus ir realus politikas žino 
tuos pavojus. Tiesa, jis veda 
flirtą su rusais, buvo pats pas 
juos nuvažiavęs ir nepaprastai 
iškilmingai sutiktas, priėmė taip 
pat iškilmingai rusų “bosus” pas 
save ir teberodo nemažai šal
čio Vakarams, neišskiriant nė 
JAV. Tačiau pastarieji įvykiai 
kiek prablaivo atmosferą. Jis 
visai mandagiai priėmė šios ša
lies vyr. teismo pirmininką Earl 
Warren, jis pasirašė naują pre
kybos sutartį, pirkdamas ypač 
daug maisto, jis rengiasi vizituo 
ti šią šalį po lapkričio mėn. rin
kimų. Anksčiau jo numatytas 
vizitas turėjo būti atidėtas dėl 
prezidento Eisenhowerio ligos. 
Eventualaus konflikto atveju 
Indija būtų dar nepajėgi atlikti 
didesnį vaidmenį, o rusų inva
zija būtų tikras dalykas. Jei 
Nehru pasisektų tokiu atveju 
išsilaikyti, jo neutralumas turė
tų blukti.

užsienio reikalų minis
teris pakartotinai lankė Nasser,

f

cija su plėšikais juk nesugyve-i koja apie Poznanės įvykius
na.
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šalyje šiandien gyvena daugu
moje mahometoniški arabai. Tai 
didžiausia arabų valstybė, nors 
formaliai seniai nepriklausoma, 
bet tik neseniai iškrausčiusi pas 
kutinės britų įgulas. Arabai, ku
rie savo laiku buvo pasaulinio 
masto galybė, dabar jau daug 
šimtmečių yra suskilę į daugelį

tik
DLERIAI

• a DRA
2834 So. Oakley Avė.

Šios knygos autorius vysku
pas P. J. Sheen prtel UeS 
laiko pradėjo savo TelevizJk 
Joa programą per “Du Mont*1 
■totĮ. Televizijos aparatų fir
ma “Admirai” fiial programai 
finansuoti paskysti vieną mi
lijoną doleri*
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti žio Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

RIAI ii

Chicago 8, lll.
J

| menko nuotolio — jo tėviškė ir vistiek galutinai pra- galybe, nors įstaigoje kalbėjo ramiai ir buvo labai rū- 
rasta, kaip palaidotas žmogus — ne, ne, ne! Gal jis! pestingas savo darbe; jis svarstė, derėjosi ir pilstė, 
būtų išbėgęs jieškoti brolio. — Staiga atsiminė —j bet juto, kad nė vienas neįmatė jo minčių. Tiek dar

____________  ROMANAS

68 tęsinys
— Ne! — sušuko ji į tuštumą ir kritus ant grin

dų ėmė mušti kojomis. Ji gulėjo ten trekdama kumš
tis į stalo pakojį, kol pajuto skaudėjimą ir pradėjo 
galvoti. Paskui atsisėdo ir susijuokė: tai nebus ilgai,
— kaip mane gyvą matai, — pasakė balsu, — labai
neilgai. — Šitą kartą ji netylės, ji nesakys nieko vy
rui, bet jeigu ji pasiskųs kitur, kad senė------------- o,
priežasčių atsiras. Dėl vieno kambario jos pusseserė 
pasodino į kalėjimą nuosavą tėvą — čia gi yra prie
šas, kuris apsės visą butą. — Ji apsižvalgė aplinkui, 
ir kiekvienas daiktas dabar buvo šimtą kartų labiau 
vertingas: ji neleis niekam svetimam paliesti jų. Dar 
geriau, kad taip, tegu jis atsiveža motiną! Priešingu 
atveju, jis nebaigtų kelionių, kaip jau dedasi tiek 
laiko. Šita bus jo paskutinioji į tėviškę ir pas moti
ną. Gerai, kad atsiveš!

Gerai, kad galiu ją atsivežti, — galvojo Mykolas,
— kad šitai išsisprendė. — Jis atsigavo, kada šita 
mintis švystelėjo jam, jis pralinksmėjo taip, tarytum 
nebuvo šio ryto ir žinios.

Jeigu ne Olgog kalbos tokiu nelaiku, jis nežino

kaip jis nepaklausė, iš kur Jonas kalbėjo? — Be rei
kalo. Po laiko. Jis būtų nusmaugęs brolį — gal, tai 
galėjo atsitikti — per šitą piemenį, įžūlų pusbernį,

galėjai pasislėpti. — Jeigu motiną taipgi suims? — 
Jis nematys jos daugiftu ir nesužinos, kur jo sūnus. 
— Jis pats save nutvėrė bešokantį, taip trenkė šitoks

nebesuaugs į trobesius. — Gal ir gerai, kad Olga su
stabdė jį kvailybėmis?

Bet ir tai kvaila, kaip jis tarė: — kodėl ji klau
sinėja nelauktų dalykų, ir kodėl dabar? — Tačiau 
jis neilgai išlaikė galvoje mintį apie ją, viskas biro, 
kaip vanduo iš rėčio, tiktai akmenimis, medžiais už
griuvo jį tėviškė. — Beprotis Jonas! Jeigu jis pasi
duos, kas bus išgelbėta? — Bet kodėl sustabdė, kam 
pasakė — ne? Tegu būtų paėmę jį. — Tačiau Jonas 
myli motiną ir tėviškę skaudžiau, jeigu gali taip siū
lyti. Ir pasakyti tokiam, kurio nepakenčia. Broliui.

Kelyje į savo įstaigą Mykolas buvo sugavęs bro
lį ir paleidęs jį, jie abu sėdėjo suglaudę galvas, kaip 
gedule, jie mušėsi, kaip pasiutę, jie tempė tarpusavyje 
žemę į du skirtingus šonus — ir viduryje stovėjo mo
tina. — Viskas buvo atsitikę, kol jis atėjo į darbo
vietę, tačiau vieno dalyko jis nelietė nė mintyse, nė 
mėgino iš tikrųjų: daryti žygių per galinčiuosius, kad 
įsakymas būtų atšauktas. Jis žinojo, jis perdaug ge
rai žinojo, kad neišgelbės nieko ir dar daugiau gali 
pražudyti. Motiną. Gal ir save.

Jeigu motiną paimtų į kalėjimą! Jis prispaudė 
kas būtų buvę — tame staigume: kad jš( niekuomet po švarku širdį, kažinkas ten darėsi, bet jis žinojo,

tėviškė yra taip žuvusi, kaip išnešioti pelenai, kurie galimumas, bet jo ranjia nevirpėjo, kai atsilošęs kė-

nebematys tėviškės? Kad tas ilgesys, kuris slogučiu 
spaudė jį keleris metus Rusijoje, vienintelis krimti- 
mosi: kristi nuo kulkos ir nebematyti namų, kad ta

i “Visij kurių klausinėjau, tei- nostalgija prisikeltų vėl? čia pat, tėvynėje, už tokio

jog to negalima pasiekti ir sustabdyti, tai yra kitur, 
ne mėsoje. Jeigu ją paims? Šitą momentą ji laisva, 
bet niekas, išskyrus partiją, nežino kiek ilgai.

Jis lošė nematomus šachmatus su ta didžiąja

dėje peržiūrinėjo popierius — jis stebėjo save, kaip 
tardytojas. Tačiau visą laiką liaudies priešas jame 
dirbo pagrindžio griovimą: jis atims jiems motiną. 
Jeigu ji gyveno pas savo sūnų? Ji bus apsaugota nuo 
bet kokių kvailų žygių ir išsišokimų—jis sugebės su
tvarkyti ją net — taip, ji nevaikščios nė į bažnyčią 
— jie nieko negalės prisikabinti. Jeigu Jonas — maiš
tininkas sūnus pasirodytų, neištvertų nepamatęs mo
tinos — prašau, jie gali pasiimti — jis taipgi sulaikė 
save nuo staigios palengvėjimo šypsenos: tokiu at
veju, jis neperspėjo daugiau brolio. Motina bus tiktai 
jam.

— Lauk mūsų, — pasakė jis Olgai išvažiuoda
mas į tėviškę, — juk tai turėjo jai patikti, šitai mar
čiai nebuvėlei, dabar uošvė negalės išsilenkti nesusi
tikus, ko taip geidė jaunoji.

Jis neleis Olgai švaistytis namouse taip, kad 
motina neturėtų vietos, tačiau jis nedraus ruskelės, 
kad šiek tiek vargintų motiną. Kur tada ji kreipsis, 
jeigu ne pas sūnų? Jie bus surišti, kaip labai seniai, 
kaip jam dar negimus, kaip pirmiausiose jo — kūdi
kio dienose. Jai nebus kitų durų, tiktai per jį, kito 
kelio, tiktai sūnus — nė vėjas, nė pasakų balandis 
nenuneš jos žinios niekam. O ji negalės išlaikyti vi
są laiką nepasiteiravus apie Mikutį — ir šitaip, ja 
mažasis bus atrastas jam.

(Bus daugiau)



KANADOJE

GARBINGI SVEČIAI TORONTIEČIŲ 
TARPE

Rugsėjo mėn. 9 d. Toronte 
lankėsi vysk. Vincentas Brizgys, 
kuris Prisikėlimo parapijoj su
teikė tikintiesiems Sutvirtinimo 
Sakramentą. Tą pačią dieną To 
ronte, savo šeimoj, viešėjo VLI
K-o pirm. J. Matulionis.

Pasinaudodamas tokia reta 
proga, vietinis Krikščionių De
mokratų Klubas skubiai sukvie
tė j Prisikėlimo parapijos muzi
kos salę torontiečių visuomeni
ninkų ir paprašė atsilankyti ta
me susirinkime garbinguosius 
svečius: vysk. V. Brizgi ir VLI-1 
K-o pirm. J. Matulionį.

Tame bendro pasišnekučiavi
mo posėdyje dalyvavo per 60 
asmenų. Susirinkimą atidarė S. 
Pusvaškis, o sekretoriauti buvo 
pakviestas Vaštokas, Jr.

Pranešimai iš Krikšč. Dem. 
suvažiavimo Clevelande

Pirmiausia iš to suvažiavimo 
žiupsnelį įspūdžių papasakojo 
V. Užupis, kuris labai nuotai
kingai ir labai gražiai nusakė 
Clevelande įvykusio Kr. Dem. 
suvažiavimo eigą.

Po V. Užupio pranešimo, pa
pildomų minčių pareiškė tame 
suvažiavime dalyvavusi Iz. Ma
tusevičiūtė, kuri pasidžiaugė, 
kad suvažiavimo dalyvių dvasia 
atrodė itin augšta ir nepalauž
ta jokių gyvenimo audrų: nei 
tremties vargo, nei, pagaliau, 
nacių kacetuose patirtų kančių, 
kaip, pav., Dr. Starkaus ir kt.

Baigus pranešimus, dr. A. Ša 
poka konkrečiai paklausė: kas 
buvo nutarta suvažiavime? Atsa 
kydama į tai Iz. Matusevičiūtė 
išvardino priimtąsias suvažiavi
mo rezoliucijas, kuriose ir baza
vosi suvažiavimo nutarimai. Re
zoliucija, nusakanti Sovietų vyk 
domą genocidą Lietuvoje, darbo 
stovyklas ir Lietuvos laisvės 
užgniaužimą — pasiųsta UNO 
prezidiumui ir Tarptautinei 
Krikščionių Demokratų Lygai. 
Be to, suvažiavimas rezoliucinė
se formose pasisakęs dėl tarp
grupinių santykių, dėl glaudaus 
bendradarbiavimo su VLlK-u, 
artimesnių santykių su kitų 
kraštų krikščionimis demokra
tais bei spaudos ir lietuvybės 
išlaikymo.

Santykiai su kitų kr. "tų krikšč. 
demokratais

įskilus šitokiam klausimui, 
trumpe paaiškinimą sutekė J. 
Matulionis, pabrėždamas, jog 
toks bendradarbiavimas esąs

gana geras ir gražus, kuris rciš 
kęsis per Krikšč. Demokratų In
ternacionalą — Sąjungą NEI, 
kuriame iš lietuvių pusės nuo
latiniu atstovu esąs dr. Vilia
mas. Tos Sąjungos nariai ne
seniai aplankę Lotynų Amerikos 
demokratus. Tokioj delegacijoj 
iš lietuvių pusės dalyvavo dr. 
Trimakas.

Dėl bendradarbiavimo vietos 
krikšč. demokratų su kitų tau
tų bendraminčiais Toronte — 
pranešė V. Užupis. Su jais jau 
turėta 3 posėdžiai ir bendradar
biavimas būsiąs tęsiamas.

Vysk. Brizgio pranešimas
Ekscelencija pasidžiaugęs gra 

žiu susirinkusiųjų skaičiumi ir 
išreiškęs pasitenkinimą pabūvo- 
ti su jais nors trumpą valandė
lę, ta proga papasakojo įspū
džių iš kitų kraštų krikščionių 
demokratų veiklos. Lankantis 
Venecueloj, buvę patirta, jog 
pastaruosiuose rinkimuose buvę 
laimėję krikšč. demokratai, vie
nok valdančioji vyriausybė, 
inscenizavusi keletą incidentų, 
balsus suskaityti pavedusi... ka
riuomenei. Ji ir priskaičiusi ne
didelę daugumą valdantiesiems. 
Kolumbijoj — taip pat krikšč. 
demokratai stiprūs, Argentinoj 
— jų būsena sunkiau patirti. 
Tose šalyse nepraeina visiškai 
laisvi rinkimai. Tik Brazilijoj — 
jie buvę visiškai laisvi.

Pasigėrėjimą išreiškė Eksce
lencija krikščionių demokratų 
tolerancija ir solidarumu. Iš 
tarptautinės plotmės jų glau-
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PRADEDAMA NAUJA ERA

Egipto jūrininkas veda pirmą laivą per Suezo kanalą. I‘o pasitrau
kimo vakari) valstybių jūrininkų Egiptui padeda sovietai. Taip po 
87 m. pastovaus kanalo naudojimo pradedama nauja era. (INS)
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Antradienis, rugsėjo 18, 1956

daus bendradarbiavimo su kito
mis partijomis ir net sudarymo 
koalicinių vyriausybių buvo nu
rodyta Austrija, Italija, Vak. 

i Vokietija. Tokie pavyzdžiai ne
svetimi ir mums, lietuviams. 
Pav., ALT-e katalikų politikai 
su socialdemokratais niekad 
nėra susipykę. Jeigu kar- 

, tais, tarp jų nuomonės ir ne
sutinkančios, stengiamasi išsi
aiškinti savo tarpe, bet neneša- 
ma svetimiesiems. Toks sugy
venimas šių grupių — iš kairės 
ir iš dešinės — darąs labai ge
rą pavyzdį ir svetimiesiems, o 
taip pat galingiausios pasauly

je šalies — JAV-bių vairuoto
jams. Esą, kai buvę tariamasi 
su eile JAV-bių senatorių, kur 
tekę dalyvauti ir vysk. Brizgiui, 
senatoriams labai patikęs tas 
lietuvių kraštinių grupių bendra 
darbiavimas ir todėl pasitarimas 
davęs itin gerų vaisių.

VLIK-o pirm. J. Matulionio 
pranešimas

Užkluptas kalbėti ekspromp- 
tu Matulionis keletą minčių iš
reiškė apie neseniai įvykusią 
Kanados Lietuvių dieną Wind- 
sore, pabrėždamas, jog tokių die 
nų ruošimas įeina jau į Kana
dos lietuvių tradiciją ir kad tos

dienos — ypatingai daug pade
dančios mūsų tėvynės laisvinimo 
darbe.

Pakalbėjęs VLIK-o pirm. a- 
pie Lietuvių Dieną, minutėlę 
stabtelėjo prie tarptautinės nū
dienės politikos, o taip lygiai 
prie VLIK-o veiklos ir ateities 
užsimojimų.

Pirmininkas pabrėžė, jog VLI 
K-as dirba, kiek jo jėgos ir ma
terialiniai ištekliai leidžia. Ar
timoj ateity būsią stengiamasi 
dar daugiau veiklą suaktyvinti, 
labai užsispyrusiai bejieškant 
kuodaugiau draugų kitų tautų 
tarpe, ypač jų delegatų prie 
UNO tarpe, kad būtų galima 
Lietuvos laisvės bylą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Tuomet bū 
s ą paprašyta ir iš visų lietuvių 
labai efektyvios talkos. Šiuo me 
tu gi VLIK-as kalbąs į pasaulį, 
o taip pat ir į pavergtą Lietu
vą trimis radijo valandomis. Be 
to ELTOS biuleteniai leidžiami 
lietuvių, anglų, italų ir vokiečių 
kalbomis, kurie informuoja apie 
Lietuvos tragediją tų kraštų 
spaudą.

Po to, iškėlus visai eilei daly
vių kai kurių klausimų ir atsa
kius į juos, buvo išsiskirstyta.

Pr. Alšėnas

'ir,

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir tt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus 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
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95

Murcerv 49-51 ................... $8.95
O!ds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Plymouth 42-56 ............... 9.95
Pontiac 37-54 ................... 8.95
Buick 37-52 ........................... 12.00

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

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

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

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki A i 0.000.00
I R

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Duoną lr {vairias skoningas 
bulkutr* kepa

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

Tel. Ch f f side 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranue, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus

CHICAGO SAVINGS 4 LOAN ASSN.
8234 S, tffežteni flve. Chicago 36, ŪL

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

No wonder 9 out of 10 Chicago families are buying Gas rangės:
't •

Modern Gas ovens and broilers 
light automatically!

No matehes needed! Oven or broiler starta as automatically aa top burnera! Just "dial” the exact degree of heat you uant!

V

DISTRICT SAVINGS » LGAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

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

tAes

movinc

MIDLAND
1 Savings l-oar*^^

-.•^Association £Š

I
F PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA I* 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖJ?

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671* 
AUGUST SALDUKAS Prezidente*

MOVIMO

Nauji otoeu TttOKAI-NAUJAUSI KMUSTTfdO (&INK/AI 
ŽIGU "Erų PATMIMAS • PI6US V? S&IN/H6AS M7Af?NAY/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VV. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAILo.lt 5-3209

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 S». Kaktai St. CAIumet S-T252

Tik pasukite rankinėlę ir tuojaus Jūsų modemiška 
gazo arkaite ar boileriu šilti automatiškai... lygiai 
kaip ir Jūsų pečius.

Kitos ypatybės Sių “be degtukų“ gazo pečių 
yra specialios kontrolės, kurios duoda reikiamą ga
zo kiekį ir nustato laiką, kada būna iškepti valgiai. 
Išimama* keptuvų suktukas broileryje leidžia kepti 
mėsą, kuri įgauna “atviros ugnies krapą“. Įtaisy
tas termometras nurodo kada valgiui tikrai yra 
iškeptu

Ir kaip ingiai! Moderniškas gazo pečius taip 
nebrangiai parduodamas, pigiau įtaisomas ir nau
dojama*. Atskira Chicagos šeima gali išsivirti val
gyti tris sykius į dieną už 5 centus. Greitas, Sva
rus, ekonomiškas gazo pečius visad geriuu ir ge
riau Jums tarnauja.

Dėl to vis daugiau Chicagos žmonių vartoja 
guzą virimui.

Nueikite į krautuvę ir apžiūrėkite moderniš
kiausių* gazo pečius; galite matyti tuos {tėčius 
mieste ai ha apylinkėse: 3315 X. Marsh field Avė.. 
1520 Mihvaukee Avė.; 45 E. Perslnng IW.; 11051 

S. Mieliigau Avė.; 4839 Irviug Pr. Rd.*; 4201 W. 
Madison Str.*; 840 W. 63,-d St.*; visos vietos at
daros pinu. iki šešt. nuo 8:15 ryto iki 5:00 v. p.p. 
(* šių apylinkių ofisai ntdnri pirm. ir ketvir, iki 
9:00 vai. vak.)

TMI sfiSsAS

LIGHT ANO COKE COMPANY 
taa SOUTH MICKISAN AVINUS

Upėn Monday Ihrough trūky, S.lo d. m. to o.(JO p.m.

J.GLIAUDA

OKA PftO 
NO6IS

PREMIJUOTAS’
ROMANAS

įdomiausias romanas! Į

Gyva Intriga Ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimai 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik (4.00

Užsakymus siųsti:

"DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avenaa

Chicago 8. Illinois

Perskaitė dienr. “Brauką”, duokite jj kitiems.

VAILo.lt


Antradienis, rugsėjo 18, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

VASAROS BALTIEJI ROMAI
TITAS NAItBUT AS, Nevv York

Long Island, N. Y. garsi ne 
tik savo maudyklėmis. Čia ran
dasi ir istorinių vietų. Štai, va
žiuojant pro Oyster Bay, rodyk
lė rodo j prezidento Teodoro 
Roosevelto rūmus ir jo kapą. 
Daug kartų tą rodyklę mačiau, 
bet tik dabar nutariau užsukti.

Važiuojame į gražiąją, me
džiais apaugusią, Sagamore kai 
vą. Ramūs Oyster Bay įlankos

tėm, kiek ten šautuvų! Ir pre
zidento sūnus Teodoras buvo di
dis medžiotojas. Juk parodyta, 
kiek jis įvairių žvėrių nušovė 
Afrikoj, Azijoje, Pietų Ameri
koje.

— Tiesa, — atsiliepia kitas, 
— kailių galybė, bet neužmiršti
nos ir knygos. Jų visur pilna. 
Beveik kiekviename kambaryje 
pilnos knygų lentynos. Net ir

vandenys, šimtai plaukiojančių koridoriuose jų pristatyta. Gai-
laivelių viliotų sustoti ir pasigro 
žėti gamtovaizdžiu, bet kelio ro
dyklės rodo, kad turi važiuoti 
nesustojęs. Tik kalvos viršūnė-

la, kad prie daugumos jų nega
lima arčiau prieiti. Būtų įdo
mu visas apžiūrėti. Turime pri
pažinti, kad prezidentas ne tik

je galime sustoti, palikti auto-i medžiojo. Jis matyt ant tų kai-
mobilį ir eiti į garsiuosius pre
zidento buvusius vasaros Baltuo 
sius Rūmus, kurie randasi apie 
30 mylių į rytus nuo Nevv Yor
ko.

Senų šakotų medžių apsupti 
rūmai primena gerą gražiame 
Lietuvos kampelyje sodybą, bet 
augštame stiebe plevėsuojanti
JAV vėliava mintis gražina į Į ir gyvenimo džiaugsmą

lių atsisėdęs ir pasiskaitydavo 
Juk tai buvo vienas iš žymiųjų 
prezidentų. Taigi jis čia ir stu- 
dijavo-dirbo. Jis pats yra pa
sakęs: “Sagamore kalnelyje mes 
mėgstame daugelį dalykų: pauk 
ščius, ir medžius, ir knygas, ir 
kas yra gražu, ir arklius, ir šau 
tuvus, ir vaikus, ir kietą darbą,

Ameriką.
Žengiame į prezidento rūmus. 

Prie durų sėdįs žmogus papra
šo 75 c. Lyg brangoka, bet grei 
tai įsitikinam, jog “nepermokė
jom”.

Rūmai statyti 1884 m. Teo
doro Roosevelto, kada Long Is- 
land dar girios ūžė, o Nevv Yor
ko miestas dar nebuvo didelis. 
Kai T. Rooseveltas tapo JAV 
prezidentu (1901-1909), tai tie 
rūmai pasidarė prezidento va
saros Baltieji Rūmai. Per 30 
metų tie 23 kambarių rūmai bu
vo vieni iš garsiausių JAV.

Apėję visus kambarius, išstu
dijavę užrašus, paaiškinimus, 
paveikslus ir apžiūrėję įvairius 
kasdienio vartojimo daiktus ir 
dovanų bei pasižymėjimų rinki
nius, sėdame rūmų gonkose ir 
mėginam aptarti, kas tuose rū
muose labiausiai pastebima.

— Aš sakyčiau, — pradeda 
mūsų vienas, — kad“ ryškiausiai 
matyti, jog T. Rooseveltas bu
vo didis medžiotojas. Žiūrėk, vi
suose kambariuose meškų, stum 
brų, stirnų ir kitokių žvėrių kai 
liai, briedžių galvos ir ragai. 
Antai net ant namo stogo vir
šūnės uždėti ragai. O ar neraa-

— Be to aš norėčiau pasaky
ti, — kalbėjo jau trečias, — jog 
šiuose prezidento namuose pas
tebima šeimos laimingas gyve
nimas. Čia matai, kaip augo 
Roosevelto vaikai ir kaip jie ruo 
šėsi gyvenimui. Pats preziden
tas šeimos gyvenimą didžiai ver 
tino. Štai parašyta jo reikšmin
gi žodžiai: “Niekas negali atsto
ti šeimos gyvenimo, ir šeimos 
gyvenimas negali būti tikrai lai
mingas, jei nėra pagrįstas pri
pažinimu didžiųjų religijos ir 
moralės įstatymų, kurių sulaužy 
mas reiškia civilizacijos sunai
kinimą”.

— Pastebėtina taip pat, kad 
T. Roosevelto vaikai buvo pat
riotai. Sūnus Quentin žuvo Pran 
cūzijoje I Pasauliniame kare. Jo 
antkapis 1955 m. iš Prancūzijos 
buvo atgabentas ir padėtas čia 
sodyboje prie vėliavos stiebo. 
Kitas sūnus Teodoras, buvęs 
Puerto Rico gubernatorius, žu
vo fronte II Pasauliniame kare.

— O man, — iš eilės kalbėjo 
mūsų ponia, — labiausiai patiko 
iškilmingi miegamojo baldai. Vi
si lankytojai to kambario tik 
jieško. Paskui kitas kambarys

SAULIS IR JŪRA

Princas Rainier III ir princesė Grace džiaugiasi saule ir jūra Oeean 
City, N. J., jos tėvo vasarvietėj. (INS)

įspūdingas, kur stovi Rcosevel- 
to lova, kurioje jis mirė.

— Pagaliau ir aš norėčiau 
kai ką pastebėti, — įsiterpiau, 
— Nors rūmuose šeimos istori
jos lentelė leistų spėti, jog 
Roosevelto giminė kadaise buvo 
nekrikščionys, bet vėliau, ma
tyt, tapo krikščionimis. Dviejuo
se kambariuose teko matyti mal 
daknyges ir kryželius. Įdomu bu 
vo pastudijuoti švento popie
žiaus Pijaus X 1906 m. duotą! 
palaiminimo tekstą. Paveiksle 
popiežius sėdi prie stalo, ant 
kurio stovi kryžius. Lotyniškai 
ranka rašytas palaiminimas mi
ni Rooseveltą, jo šeimą ir visus 
JAV gyventojus, kurių nemaža 
dalis katalikų.

Palikę Sagamore kalnelį, ap
lankėme už mylios esančiose ka 
pinėse T. Roosevelto kapą ir nu
tarėm, jog tai per menkas bu
vusiam JAV prezidentui. Pap
rastas antkapis, aplinkui deko
ratyviniai krūmeliai ir augšta 
geležinė tvora. Panašių kapų 
matydavom Lietuvoje senose ka

pinėse. Negi JAV valdžia ar 
respublikonų partija negalėtų 
pasirūpinti geriau papuošti ka
pą?

Šalia kapinių yra Roosevelto 
vardo paukščių rezervatas. Mat 
prezidentas Rooseveltas, kaip 
medžiotojas geriau suprato 
paukštelių bėdas — jis įsteigė 
51 valstybinį paukščių rezerva
tą. Šiame 12 akrų rezervate pri- 
sodyta įvairių medžių ir krūmų, 
kad paukšteliai turėtų natūra
laus maisto ir vietos savo gūž
toms. O čia pat esančiame mu- 
zėjuje surasi visus gyvulius ir 
paukščius, kurie užtinkami Long 
Island.

Jupiteris — didžiausias
. I

Didžiausia planeta yra Jupi
teris. Ji yra 1,000 kartų dides
nė už Žemę.

V-8 Cempijonas 
duoda 225 h.p. jėgą!

Fordas duoda daugiau jėgos visose modelinose, kuri svarbi geresniam motoro vei
kimui ir dėl to Ford Y-8 tampa plačiausiai parduodamas 8 cilinderių automobilis... 
tas veikimas nustatė naują 500 mylių rekordo Indianapolis lenktynių Aikštėje. Di
delis pasirinkimas 225 h.p. Thunderbird Special V-8 m čorų su Fordomatic įjungi
mais Fairlane ir Station M'agon modelių, parduodamų gerom sąlygom, specialiai su- 
mažintom kainom.

Fordus yru geriausia pirkinys. 
Ir be to, gaunate dauginusiu ut sc- 
nųj) automohll), perkant naująjį 
gražųjį Kordų. Sutelkite niurnu 
progų parodyti, kaip lengvai Jūs 
galite pirkti naująjį 1956 metų 
Kordų.

Patys ateikite ir lAniCginkite 
naujų motorų, kuris pralenkia vi
sus savo veikimu. Tai yra 225-h.p. 
Thunderbird V-S Spėriai motoras. 
Taipogi galite pasirinkti ift 202-h. 
p. Tliunderbird V-8 Special, ar 
176 h.p. V-8 arba 137 h.p. 6 et- 
linderių moterų.

Pigus pienas vaikams
Švč. Jėzaus širdies mokykloj, 

Appletone, Wis., suorganizuota 
puiki moksleivių užkandžių pro
grama. Vaikai per visus mokslo 
metus galės išgerti kiekvienas 
pieno už $17, o tėvai turės už 
tai užmokėti tik po $2, kitomis 
išlaidomis pasirūpins mokyklos 
vadovybė, padedama vyriausy-i 
bės programos. Mokyklą lanko 
550 auklėtinių ir jie gali gauti 
pietus už 15 centų. Rūpinamasi 
maisto įvairumu, ir per mėnesi 
nepasikartos tas pats patieka
las.

f

— ČIA GAUNAMA: —
Šių geriausių firmų
• Admiral

• Dumont
• General Electric

• Gruending - Majestic 
• Koerting

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• Sunbeam

• Zenith ir kt.
— IŠDIRBINIAI —

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

Nuolaidos — Garantijos

iii•Dfiinfi.
TELLVĮSĮOn

ęsales - servicej
Sav. Inž. A. SEMENA8 

3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5665

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijoa šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. I1L

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. PIetklcwicz, prez.; E. R. Pietkicuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA

Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

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

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

Visiškai linu,ii, švieži bukini: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Phonografni, Šaldy
tuvui, Plovyklos, Siuvamos mašinos, Gazinini pečiai, Elektriniai pe
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinneiįvare), Blnnke- 
tai, l'žklodės, Lovoms antklodės... tik kų gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (branda): Kroeliler, Sealy, Pullman, Sim
mons, Kent-Coffey, Joerns, Basie-Witz, Lawn, Bassett, James Lces, 
Douglas, Pliileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidairc, General 
Electric, Zenith, RCA-Yietor, Maytag, Bigclmv, Sieglcr, Moores, 
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonda

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 (tau), vertės $12.00, už................... $4.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už ..................................................... $.2.00
9x12 linolcum, vertės $9.00, už ................................................... $-1.95
9x12 vilnos ‘‘faee rūgs”, vertės $30.00, už ............................... 36.00
Inncrspring matracai, vertės $29.00, už ........................................... 19.00
Innerspring matracui, vertės $59.00, už .................................. $39.00
Indai (dinnenvarc), didelis pasirinkimas po ....................15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai po .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros “heating pad”, vertės $7.00, už ............................. $3.95
Elektros Wat'flc Iron, vertės $10.00, už .................................. $4.95
Radijai — AC ir DC už ............................................................... $9.95
Nešiojamos radijos su baterijoms (eomplete) ......................... $14.95
Elektros Record players po ............. ................................................ $5.00
3 Way elektros Record players ................................................. $14.95
Automatiški Record players ........................................................... $29.95
Radijas ir Record Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Rccordio” (Make your o\vn records) su radijo ir

phonografu, 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 console HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

phonografas, vertės $299.00, už .......................................... $135.50
RECORI)Al: populiarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

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

console, vertės $495.00, už .................................................. $245.00
24 ed. žymios išdirbystės TY, vertės $300.00, už................ $129.00
17 colių nešiojamas TV—kainuoja $L49.50, už .................... $99.75
21 colio stalo modelio TY—speciali kaina ............................. $119.00
21 col. General Electric console, 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 siuvama mašina, reg. kaina $150.00, už___  $69.50
Neechi-Elna siuvama mašina console, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $199.00, už .. $299.00
General Electric pečius, reg, kaina $295.00, už ................ $145.50
Universal gaziuis 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-Broilcr Rotisscric už ............................................... $18.95
Automatiniai Col'l'ee Pereolators, 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 (coiiit'orters) Orlon Rayon Blend, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads), vertės $6.50, už ................................. $2.95
Sealy lova ir sota, reg. kaina $229.00, už ............................. $149.50
Hollyvvood lovos, reg. kaina $69.50, už ...................................... $39.50
Sulankstomos (l'ilding) lova su matracu .................................. $22.50
5 gabalų diuette chiome setai ........................................... $39.95
7 gabalų diuette 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
Simmons "‘e-liair bed” ................................................................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alanu elocks), vertės $3.00, už ............................. $1.49
Brangakmenų (jcvveled) laukiniai laikrodžiai ...................... $4.95
Vyriški lankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ....................................... $19.50
Deimantiniai žiedai, J4 kar., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už ...................................... $149.00
S]/in-dinčios “costume” brangenybės, vertės $5.00, už .... $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ........................................................... 98 centus
52 gali. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, vertės $15, 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

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premijai

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

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

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

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autoriug be papildom* 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitanl 
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 abipusir 
susitarimu.

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:0,1 iki 7:90 vai. iš \YIIFC radio stoties,
1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA

DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ
1- nia dovana 2 gabalu jmrlor setas, vertės $250.00.
2- ia dovana Taptum gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric console TV 21 col., vertės $295.00.
4- ta dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- ta dovana HI-FI AutomatM Record player, vertės $125.00. 
ft-ta dovana Sealy Postiirepedic matracas.— $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinn«-rwai'e setas — $44.50.
8- ta dovana deimantinis žiedas — $200.00.
9- ta dovana Bearus rankinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai ,atrašy

kite savo vardų, adresų ir telefono numeri j įrašo (entry) blankų ir 
jnieskite į ol’ieialę Sukakties IŠĮiardavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Street. Kiekvienas kontestantas gali lai
mėti tik vienų dovanų. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 iii. Kontestantams aereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovanų. Visi įrašai (entries) |>asdiekn nuosavybe Jos. F. Budrik, 
Inc. Teisėjų nuosprendis yra galutiuas.

--------------------------------------
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje televizijos programoms, nes vai

kai mėgsta žiūrėti kitokias pro- 
Midland Savings & Ixian Assn. I gramas negu suaugusieji. Bu

vo paliesta taip pat senųjų na
mų remonto ir priežiūros pro-

PAJIESKOJIMAI
.1 ieškomas Kazys Čeikauskas, gy

venus Chicagoje. Yra žinių iš Lie
tuvos. Atsiliepti tel. YArds 7-1308.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

metinis narių susirinkimas

Rugpjūčio 31 d. vakare Mid
land Savings and Loan Assn. | žiemos. Taupymo bendrovėms 
patalpose, 4038 Archer Avė., į.'Patariama finansuoti senų na- 
vyko tos bendrovės narių me-!pataisymus, kad j:e nepa
knis susirinkimas. Susirinki- virst^ * taiP vadinamą “slum”.

REAL ESTATE

M Altui I7ITE PARKE arti gero 
HOHiHlekimo, krautuvių Ir mokyklos 
pardiioduiuaa augštus pajamas, 
*18,000 | metus, nešantis apurtmen- 
tlnis ruimas. Kulną tik *85,000.

Arti bažnyčios geras t! kamb. bun
galovv. Centr. šild. ulyvu. Garažas. 
Kaina *17,700.

.Mūrinis —- 4 po 4 k. šildymas. Ga
ražus. *300 1 mėnesj pajumi). Kaina

A. B.

Piknikas pasisekė 

Vyčių sendraugių ruoštas pik

mui pirmininkavo tos bendrovės 
prezidentas Augustas Saldukas.
Mandatų komisijos nariai advo
katas Frank Zogas ir Frank 
Petrila, patikrinę dalyvavusių | nikas — bunco žaidimas ir kor- 
narių įgaliojimus (proxy), pra-! tavimas praėjusį sekmadienį Vy 
nešė, kad susirinkime atstovau-Į čių salėje patenkino rengėjų vil- 
mi 27,167 šėrai. Patvirtinus1 tis. Nors pačių narių nedaug 
praėjusių metų protokolą, bend-' tedalyvavo, bet vyčių bičiulių at 
rovės direktoriai Alfonsas Dam- įgilankė nemažas būrys iš arti ir 
brauskas, G. K. Budris, Frank Į toli.

Jieškomi Chicagoje gyvenų: Bro
nius Gotautas, Jonas, Petras ir An
tanas Kairiai, Jonas Ivinskis, Kazys 
ir Pranai Jakai ir brolio sūnus Ke- 
serauskas (vardo nežino). Jieško 
Juozas Keserauskas, gyv. Lietuvoj,
Vainuto paštas, Šilutės rajonas,
Lithuania. Dėl smulkesnių žinių 
kreiptis į: Kazį Gerulį, 10806 South1 'ik *34,000.
Wabash Avė., Chicago 28, III. Tel. lUtHJHTON parke
INterocean 8-9170.

REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

REAL ESTATE

Antradienb, nikėjo 18 197G

Woidat, John Thamas, Joseph 
Žakas ir George Sharko pateikė 
trumpus pranešimus apie bend
rovės veiklą, pažymėdami, kad 
bendrovės reikalai tvarkomi sėk 
mingai ir visi direktoriai dirba 
sutartinai.

Bendrovės sekretoriaus pava
duotojas Adolfas Baliūnas pa
teikė pranešimą apie bendrovės

Skaniais lietuviškais užkan
džiais rūpinosi ir vikriai patar
navo komisijos narė H. Širvins- 
kienė, J. Petkūnienė, O. Paukš
tienė, J. Žemaitienė, T. Norbu- 
tienė, o lengvais ir sunkesniais 
gėrimais vaišino F. Paukštis su 
savo talkininkais.

Jonas Kass, gyvenąs Willow 
Springs, j susirinkimus ne daž-

finansinę veiklą 1955 — 19561 nai atsilanko, bet sendraugių

Mūriniu — 2 po 5 kumb. Centr. 
šildymus abiem augštum. Garažas. 
Kainu *22,000. Skubėkite!

.Mūrini/ — 2 po 4 kumb. Dvi at
skiros centr. šildymo sistemos. Gara
žas. *22,000.

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

BRIDGEPOKTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 butai Ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražui. Kaina *13,500.

VENTA
REAL ESTATE 

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
aamua, biznius, aki v pus ar ūkius 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRosnect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Naujus puikiu! įrengtas 4 kamb. 
mūr. bungalovv Guge Parke. Tiktai 
$17,00o. šaulys.

4 mieg. mūr. namas, 8 m. senumo. 
Rūsy dar atskirus puikiai įrengtas 
butas iš 3 k., atomatiškus alyva šild., 
garažas. Tarp Pulaski — Kedzie, ar
ti 51st St. *19.300. A. Rėklaitis.

Marųuette Parke prie labai gero 
susisiekimo, mūr. bungal. 5 k., 3 k.

; butelis viršuje, karštu vand. gazu 
i šild., dvigubas garažas. Kaina — 
'*19,500. A. Sirutis.
| Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mū- 
, ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj, Mar-

2600 W. 59th St. Tei. Prospect 8-5454 iquette Parke. Komb. alium. langai ir 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo- 
lodkevičiua.

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

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

P LEONAS
REAL ESTATE

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

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

metais. Per praėjusius metus 
Midland Savings and Loan As
sociation turtas paaugo daugiau 
kaip puse miliono dolerių ir da
bar sudaro $3,849,798. Per me
tus buvo gauta naujų indėlių 
$1,384,507.02. Išmokėta iš tau
pymo sąskaitų $949,091.15. 
1955 — 1956 metais išduotos 97 
paskolos namams pirkti $1,107,- 
900. Grąžinta paskolų $773,- 
453.88. Bendrovės operacijos 
davė $166,661.89 gryno pelno. 
Iš pelno $99,640.40 išmokėta 
taupytojams kaip dividendas už 
laikomus bendrovėje pinigus, mo 
kant kiekvienam 3’/j%, o liku
si suma $67,21.49 paskirta į 
bendrovės atsargos kapitalą.

pramogų nepraleidžia ir jas gau 
šiai paremia.' Narės B. Pivario- 
nienės aukoti įvairūs pyragai 
visiems buvo tikru pasigardžia
vimu.

Pramogon atsilankė ir dvi 
kandidatės į sendraugius, būtent 
žinoma Bridgeport ir Moterų Są 
jungos veikėja R. Mazeliauskie- 
nė ir brightonparkietė Mary 
Juška. Vytis

Worcester, Mass.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pasi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UL 

'!MH3434S4>CH5<HCHMH5<HKHCHSOCH>CH>CrCH

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorinį romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Įvairi ir linksma gegužinė

Rugsėjo 22 d. Maironio par
ke šeštadieninės 
mokyklos naudai rengiama links 
ma gegužinė su skaniais užkan- 

Bendrovės prezidentas Augus džiais. Jaunimas ir tėvai galės 
tas Saldukas padėkojo direkto- į gražiai laiką praleisti, pasilinks- 
riams už jų rūpinimąsi bendro-1 minti. Taip pat bus ir šokiai, 
vės reikalais ir darnų darbą. Parapijos mokykla pradėjo

Pirkite dabar prlei žiemą 
įsikrausi yti

MARQI'OTH PARKE
Mūrinis 8 butai po 3 kamb. 

Centr. alyva šildymas. įmokėti 
*21,000.

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

Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kamb. Ir 
2 po 5 kantb. Centr. šildymus. Ga
ražus.
brighton parke

Gružus mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Centr. šlld. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklos.

Meilinis 0 kamb. Ir 2 po 3 kumb. 
Centr. šild. alyva. *18,500.

Mūrinis. 7 kamb. ir 4 kamb. Dvi
gubus sklypus. Garažas.

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

Gražus mūrinis bungalnw. C kamb. 
Karštu vandeniu, guzu šildymus. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE

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

Medinis 3 kamb. *5,500.
Naujas mūrinis — 6 ir 3 kamb. 

*16,000.
KITI lt

Ypatingai gražiai įrengtas mūrinis 
6 kamb. 58-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
s|Mtlio 15 (I. p<*rkruustymas nemoka
mai.

SIMAIČIAI
Realty. Builders. Insurancs 

2737 West 43 St. 
CLlffside 4-2390

MACHINE
OPERATORS

Experienred on Automatic Ma
chines other than Punch Press or 

Drill Press. All Shifts. $1.92 per 

Hour to Start. Steady, Good 

Working Conditions and Liberal 

Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

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

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

Laundry-Dry Cleaning Routeman
Steady ntork. No lay-off. Welfare 

plati. Paid vaeation. For agressive 
married man sales ability. Litbua- 
nian speaking preferred. Guaranteed 
salary and com. Apply after 2 I’. M. 
Archer Laundry & Dry Cleaners

3857 Archer Avenue

ĮSIGYKITE DABAR
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Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o ir suaugusiems, vienas

maloniausių pasiskaitymu bus Euro
poje Išleistoji dr. J. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Iš tilžiškio tautosakininko Gizevi- 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gą. dr. J. Remeikis pasakoja apie 

■ Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė- 
“lio supylė piliakalnius, apie milžiną 
Džiugą, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerą, 
apie Nemuno žiočių milžiną, kurs 
baigęs darbą numesdavo savo kirvį 
Nidos milžinam.

Ši laki, vaizdi tautosaka apie mil
žinus Įkvėpė nevieną Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrinį.

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

Knyga turi 75 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.

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

HELP WANTED — MOTERYS

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

T Y P IS T
dictophone if neeessary. Exeelent 
Mušt be aeeurate tvpdst, tvill train 
dictophone if neeessary. Escellent 
opportunity for Person to assume 
responsibility. Pcrmnnent position. 5 
day week. Pleasant office. Good 
salary.

SAGINAW FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
iiiiiiniiiiiiiHiiiiininiiiniiiHiiiiiiiiniiiii

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

PRospect 8-2660.

2 Lithuanian speaking 
STENO-TELLERS

Good salary. Hospitalization & 
Life insurance benefits.

Pleasant working conditions.

SUPREME SAVINGS & 
LOAN ASSN.

1751 VV. 47th St.
YArds 7-3895 

PETER P. KEZON,
Exec. Officer

IŠNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 4 KAM. BUTAS 
3405 S. Union Avė.

FRontier 6-5335, po 5 vai. vak.

BERIVYN, 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys ir pastogė. 30 pėdų skly
pas, 1 blokas nuo 22nd St. *11,900. 
Mokesčiai tik *70. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Blshop 2-2162.Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Reul Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085
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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.

Savininkas parduoda 47 ir Ash
land gatv. apylinkėje 2-jų augšt. mū
ro ir medžio namą. 1-tn.e augšte ta
verna ir valgykla — už jos 4 kamb. 
butas. Il-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.

Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 
gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės intryga, vaizdūs

litncmiotilrne dialogai atskleidžia anų dienų tik- ntuamsuKos, rov&9 valzdą Jie parodo kaip dar
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimų žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus įvykių liūdininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me-mokslą

Rugsėjo 5 d. Šv. Kazimiero 
parapijos mokykla pradėjo dar- 11 tomas 320 pusi

Užsakymus su pinigais siųskite:

Bendrovės auditorius Joseph 
P. Varkala perskaitė 1956 metų 
birželio 30 d. paruoštą bendro
vės finansinę apyskaitą. ■ ^9- 8 vai. buvo atlaikytos pa-

Susirinkimas visais balsais pa tmaldos- kurios mo-
tvirtino apyskaitą ir bendrovės. į^-į08 seselšs lr mokyklos mo’ 

direktorių pranešimus.

džlagp.
I tomai 318 pusi. kaina 

kaina
.. .*3.00 
. . . *3.00

BUILDING & REMODELING

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Ryšium su praėjusiais me
tais priimtu nauju Illinois vals
tybės taupymo ir skolinimo ben
drovių įstatymu (Savings and 
Loan Act) buvo pasiūlyta pa
keisti Midland Savings and 
Loan Assn. įstatus, priderinant 
juos prie naujo įstatymo. Įsta
tų pakeitimas narių buvo pri
imtas visais balsais.

Po to sekė naujų dirketorių 
rinkimai. Slaptu balsavimu bu
vo perrinkti visi buvę direkto
riai, kurie pasiskirstė pareigo
mis taip: pirm. Augustas Sal
dukas, vicepirm. Alfonsas Dam
brauskas, sekr. Anna Saldukas, 
sekretoriaus pavad. Adolfas Ba
liūnas, ižd. Joseph Žakas, di
rektoriai — G. K. Budris, Geor
ge Sharko, John Thomas ir 
Frank Woidat.

Kol buvo skaičiuojami balsai, 
Joseph P. Varkala papasakojo 
apie Chicagoje neseniai įvykusį 
U. S. Savings and Loan League 
pastangomis suorganizuotą su
sirinkimą, kuriame buvo disku
tuojamos statybos paskolų (con 
struction loans) problemos. Ar 
tistai suvaidino veikalą, kuris 
su visomis detalėmis atvaizdavo 
statybos paskolos gavimo proce
dūrą, pradedant prašymo pada
vimu ir naujo namo savininkui 
perdavimu. -Žymiausi Amerikos, 
architektai ir urbanistai disku
tavo taupymo bendrovių finan
suojamų namų statybų architek 
tūrines ir urbanistines proble
mas. Buvo nurodyta, kad tuo
jau po karo paskubomis vykdy
ta naujų namų statyba buvo ne
vykusi : statyta be plano, ne
tinkami gyvenimui namai. Pa
stebėta, kad taip vadinami 
“ranch type” namai be rūsių iš
eina iš mados. Vėl grįžtama 
prie koservatyvios dviejų augš
tų su rūsiu statybos. Naujų 
namų statyboje patariama į-

kiniai.
Šiemet mokyklos vedėja at

vyko ta pati, kaip ir praėjusiais 
metais, sesuo Hyacinta, kuri ve
da aštuntą skyrių. Devinto sky
riaus mokytoja yra sesuo Al- 
fonsina, septinto — sesuo Kor
nelija, šešto — sesuo Mectilda, 
penkto — sesuo Antonela, ket
virto — sesuo Karolina, tre
čio — sesuo Leokadija, antro — 
sesuo Gregorija, pirmo — sesuo 
Leoneta, vaikų darželio vedė- 

(Nuke’.ta į 7 psl.)

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS

LIET. APDRAŪDŲ AUENMTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitoj 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36. IU

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contraetor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

SI

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

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
Mtad. • vai. ryto lkl ė:BO p.p.

“T £ V Y N £ S GARSU”
Valandėlė transliuojama per WDOR 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. I. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET Popiežius Pijus XII dovanojo

Cleveland 3, Ohio. tel. EX 1-2296 Sv. Kryžiaus relikviją Šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman* 
n ai tei.

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

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 69 st. Chicago 29, Bl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima už.sakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus 

duris.
h

Trečlad. » ryto Iki 11 rai.. 
Ketvirtad. • vai. lkl S rai. rak.

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

ROMANAS

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

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

Užsakymas ir pinigas siųskite
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė.,

Pinigus su užsakymais siųsti: 

‘•DRAUGAS”.
2334 S. Oakley Ava. 

Chicago 8, DL

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiil

UZ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
- tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chieago 8, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugu ’.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIimillllUIIIIIIH!!

aiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiitt 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

Į MORAS |
5 Builders, Gen. Contractors
S Atlieka planavimo ir staty- 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
S venamųjų lr viešųjų pastatų.
S Namų įkainavimas lr įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
£ Kreiptis šiuo adresu:
|JO NASSTANKUS 1
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus £
= TeL PRosnect 8-2018 
1 6800 SO. CAMPBELL A VU, £

Chicago 29, IUlnots 
flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllll.*

Statome
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir ,1. Skorcbskas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 50. ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-4236

AUTOMOBILE^ — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO ŽIGOS 
lietuviška gazolino atotia Ir anto 

taisymas
Itllekamt motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

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

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

PARDUODzVMA TAVERNA. 4
kamb. užpakaly. Lietuvių apylin
kėje. 4516 S. Wa»htenaw Avė.

D ft M E 8 1 O t

iimmimimmiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRAN8LILOJAMA 

Kiekviena Heknutdi<*n< nno 
1:30 lkl 2:00 vai. p. t>.

Iš STIPRIOS IR O ALINGOS

Chicago 8. ID.
rengti atskirus kambarius vaikų HiiiiiHiiiiKmiimillllllllllllimillllllimillHllilllllIllllIllIlHlllllllHllllllllllllllllllllli'

Jei turite parduoti ar ttnuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Virginia 7-0640.

Skelbkitės “Drauge"

WLOA
RADIJO 8TOTIE8 BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa.

fiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiii

Remkite dien. Draugą!
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Worcester, Mass.
(Atkelta iš 6 psl.)

ja — sesuo Scholastika, kuri po 
pietų dėsto praplėstą lituanisti
kos kursą tremtinių vaikams. 
Sesuo Scholastika praėjusiais 
metais Brocktone ir šiemet Pitts 
burghe lankė surengtus Lietu
vaičių Seserų Instituto lituanis
tikos dėstymo kursus. Sutrum
pintą lituanistikos kursą dėsto 
kiekivena mokytoja seselė savo 
skyriuje.

studentui, Bernice E. Kavadarai 
tei mokytojų kolegijos studen
tei, Rimantui P. Pauliukoniui, 
Šv. Kryliaus kolegijos studen
tui, Danutei I. Pajaujytei, Mas
sachusetts universiteto studen
tei, Povilui E. Sikoriui, Worces- 
terio politechnikos instituto stu
dentui, ir Ronaldui J. Vieraičiui, 
Worccster Junior College stu
dentu.

Laimėjo klubo premijas
Lietuvių Piliečių Klubo pa

skirtas premijas geriausiam kiu 
Šiemet parapijos mokykloje' nar*M studentui ir geriausiai

yra 370 mokinių. Iš viso Wor- 
cesterio mieste katalikų parapi
nes pradžios mokyklas šiemet 
lanko 6,659 mokiniai ir katali
kų augštesnes mokyklas — 2,- 
393 mokiniai. Šiemet Worceste- 
rio katalikų mokyklose yra 380 
mokinių daugiau negu praėju
siais metais.
Pradeda darbą šeštad. mokykla

Šeštadieninė lituanistikos mo
kykla pradeda savo darbą rug-

baigusiam šiemet augštesn. mo
kyklą skirtas premijas laimėjo: 
kolegijos premiją $200 — dr. 
Antano Karpavičiaus sūnus Ri
čardas, studijuojąs Dortmouthe, 
o augštesn. mokyklos premiją 
$100 — Joana Bruožytė, baigusi 
Worcesterio komercijos mokyk
lą.

Visiems studentams, gavu
siems klubo pašalpą ir laimėju
siems premijas, rugsėjo 10 d.

sėjo 22 d. Aušros Vartų para- Bankrofto viešbutyje buvo su-
pijos patalpose. Lietuviai tėvai 
kviečiami ko gausiau leisti sa
vo vaikus j lietuvišką mokyklą, 
ne* šio meto gyvenamose sąly-

rengtas priėmimas, kurio metu 
stipendijų komisijos nariai pa
sveikino studentus, pranešė 
jiems skirtas pašalpas ir ragino

gose lietuvių vaikams niekad ne išlikti gerais lietuviais. Po už
bus perdaug lituanistikos moks
lo.

Mokyklos vedėju yra J. Baš- 
kys, mokytojais — kun. J. Ste
ponaitis, Br. Sviklienė, L. Oren-

kandžių visi studentai buvo su
pažindinti su visuotiniu klubo 
narių susirinkimu.

Pavykusi gegužinė 
Bendruomenės gegužinė, šu

tas ir J. Glodas. Esant reikalui, rengta rugsėjo 9 d. Vytauto
pagelbės ir Pr. Pauliukonis.

Lietuvių Piliečių Klubas 
sušelpė studentus

Lietuvių Piliečių Klubas, 12 
Vernon, Worcester, Mass., yra 
paskyręs l'< savo metinės apy
vartos klubo narių vaikų, stu
dijuojančių kolegijose, šelpimui. 
Šiemet klubo stipendijų komisi
ja, susidedanti iš klubo pirm. 
Gene J. Balcom, dr. Antano J. 
Karpavičiaus, Jono K. Čenio, 
Ričardo J. Sarapo, Teodoro T. 
Matuso, Bernardo J. Boriso ir 
dr. Petro Karpavičiaus, paskyrė 
pašalpas šiems studentams: Ja
mes F. Buckley, Junior College

parke, praėjo gražioje nuotai
koje. Buvo malonu stebėti, kai 
čia gimusių lietuvių tėvų ir ki
tataučių jaunimas dideliu užsi-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

ir apdraudas
SS1S W. 91at St. Chicago, DL 

Tsl. PRescott 9-2781

A.

PRANCIŠKUS WAITEKAITIS
Gyveno 949 Wcst 59th Street

-Mirė nigs. 17 <1., 1956,3:30 vul. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Naumiesčio parapijos, Norvaišą km.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alice (Rankauskaitė), 

brolio dukterys: Elena Baltuškoms (Phila., Pr.), Elzbieta Yakš- 
tas (Phila., Pa.), brolio sūnūs: Juozas ir Kazimieras tVaitekaitis, 
Phila., Pa.), švogeris Juozas Varnaitis, jo žmona Stasė, sesers 
sūnus Dionizas Varnaitis, jo žmona Gražina, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. ller- 
mitage Avė.

Laidotuvėm įvyks ketv., rūgs. 26 <1., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į kapines.

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

Nuliūdus: žmona.
Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. YA. 7-1741.

NIJOLEI IR ALBERTUI VENGRIAMS, 

jų sūnui mirus, reiškiame užuojautą.
*

Stepaičių ir Smalensku šeimos

Kaip saugotis gaisrų i Japonijoj 227,578 katalikai
Spalio 7 — 13 dienomis yra 

kovai su gaisrais savaitė. Ta 
proga primenama, jog saugan
tis gaisrų reikia niekada nerū
kyti lovoje, saugoti degtukus 
nuo vaikų, elektros laidouse lai
kyti tinkamus sargūnus (dau
gumai namų užtenka 15 ampe
rų), nelaikyti kokių degančių 
šiukšlių ar atmatų rūsiuose, pa
stogėse, žiūrėti, kad užuolaidos 
b\tų pakankame atstume nuo 
krosnių, daboti, kad žibalinės 
krosnys kur netekėtų, būtų tvar 
koje, valymui niekada nevartoti 
gazolino ar kitos lengvai de
gančios medžiagos, žibaluotus 
skudurus laikyti metalinėje dė
žėje, 'jeigu negalima visai iš-j 
mesti; taipgi svarbu niekada 
vaikų nepalikti vienų. Tie daly
kai svarbūs, nes pvz. 1955 me-; 
tais dėl gaisrų JAV turėta $885, 
218,000 nuostolių.

Daug sudega dėl cigarečių
Ugniagesių statistika rodo, 

kad net 13% visų žmonių, ku
rie mirtinai sudega namuose, 
tos baisios nelaimės susilaukia 
dėl rūkymo. Daugiausia (net 
10%) žūsta su degančia cigare
te užmigę lovoje ar sofoje, kiti 
(2 %) užsidega palikę degančią 
cigaretę ant minkštų baldų, pa
galiau kartais nukritusi kibirkš
tis iš pypkės ar cigaretės (1%) 
uždega drabužius.

degimu šoko lietuviškus šokius, 
kaip Suktinį, Klumpakojį ir No
riu Miego.

Praėjusiais metais Japonijos 
katalikų skaičius pakilo 15,260 
ir jau siekia 227,578. Toki ofi
cialūs duomenys paskelbti To
kyo.

Japonijoje yra viso 90,000,000 
gyventojų.

Šiuo metu rengiasi priimti ka
talikų tikėjimą 17,588; taigi 
569 daugiau negu praėjusiais 
metais.

Japonijoje yra 400 japonų ir 
1,039 užsieniečių kunigų. Be to 
208 japonų ir 168 užsieniečių 
vienuolių broliukų.

Kunigų seminarijose mokosi 
241 studentas; be to 178 japo
nai ir 96 užsienio vienuoliai. 
Mažesnėse seminarijose mokosi 
235 ir vienuolynų seminarijose 
246.

Japonių vienuolių yra 2,729 ir 
užsieniečių — 984. Be to yra 
1,512 naujokių, postulančių ir 
aspirančių.

Didžiausia yra Nagasaki vys
kupija su 73,235 katalikais. To
kyo vyskupijoj yra 29,540 ka
talikų ; per vienerius metus tos 
vyskupijos tikinčiųjų skaičius 
pakilo 3,000.

Bendrovės prezidentas tapo 
kataliku

Chai-les E. Becker, kuris yra j 

Franklin gyvybės apdraudos j 
bendrovės prezidentas Spring
fielde, iš liuteronų perėjo į ka
talikų tikėjimą.

čussrsjs,

TELEVIZIJOS
if Radis Aparatų Taisymai

Sąžiningas ii garantuotai darbas 
IL RIMKUS, <617 S. 8awy« Sv 
TeL VI 7-0087 — VI 7-303'. 

arHJBBTFtessrs JREsris

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS OELINYCIa 
Lrcriausioto gėieu aei vestuvių, banke 
tų. unuotuvių tr aitu paouoeinaų

2443 WEST 03KD STRES71 
Tet. >'Ku*ih-ci S-.ISH3 tr I*R H-OHM

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sst, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

A. A.

ANTANAS J. LAPINSKIS

830 W. 33rd PI. Tel. YA 7-8567 
Mirė J 956 m. rugsėjo 17 d.,

3:45 vai. ryte, sulaukęs 52 m. 
linžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikfy^JSgy.veno 47 m.
Pasiliko nuliūdę: žmona 

Maria (pagal tėvus Mockus), 
sūnus Sgt. Antanas U. S. A. F. 
marti Marlene, duktė Jeanette 
Canipioni, žentas Donald ir 
anūkas Michael, motina Ona 
Lapinskienė, sesuo Alice Bcne- 
detti, švogeris Tetras ir jų šei
ma, brolis VValter, brolienė Ona 
ir šeima, teta Catherine She- 
pard su šeima, švogerka Agnės 
Vinosky švogeris Juozapas ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips bažnyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue.

Trečiadienį, rugsėjo 19 d.. 
8:30 vai. iš ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. Jurgio parap- 
jos bažnyčių. o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano J. l^ipins- 
ko giminės, draugai ir pažjsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Žmona. sūnus, 
duktė, motina, sesuo, brolis ir 
giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A.

PAUL IVAN
Gyveno 2059 W. Cermak Rd.

Mirė rugsėjo 1C dienų, 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 Oren, anūkai Jane 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 Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės ivyks trečiadienį 
rūgs. 19 d. Iš koplyčios 10:00 
vai. ryto bus nulydėtas j ka 
pineS.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackatvicz, tel. RE 7-1213.

A. A-

JOHN ANDRIZUNAS
(Mylimas vyras Marijos, miru

sios prieš 5metus).

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).

Kūnus pašarvotas Mensik 
Fūneral Home koplyčioje, 2718 
W. 51 St.

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

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

Nuliūdę: Dukterys, broliai,
brolienė ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Men
sik. Tel. PItospect 6-3571.

r rrui

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas bloku nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planą 

Pasirinkimu mieste 1

Teist. — CEdarcrest 3-6335

LlODfcSlO VALANDOJ 
£*afcfif*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•45 So. Westsra Ava Air Condltloned 
7-8600 — 7-8601 Automobiliam* 
bart* o'v.ns kitose mlest* dalyse, 

koplyčia arčia* Jūsų namų.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūfiių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-3135

M. CESAS, patyręs anto spedallstu

GRA DIN SKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

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

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

Liūdesio valandose
GUSTAVUI A. LEKŠUI su šeima,

mirus jo motinai, reiškiame nuoširdžiausią 

užuojautą.
ONA IR ALFONSAS M1KULSKIAI

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WE$TERN AVĖ ’ 1410 SO. 50th AVĖ
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109
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! PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ifi artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Telefonas — FRontier 8-1882 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimmttfiiiim"ititiitititwiiniiiii
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Chartared ft Superrfaed 
by tbe U. S. Government -a Z V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, lll. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pn*.

Ohartcred ir Saperviaad by tha United Stataa Oovarnmaat
Įstaigos VALANDOS: Kasdioa nno fl-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano fl-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. šeštadieniais noe B vaL ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai asatidanuna

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUMI 
LAIDOTUVIŲ DIRFHTO5MU ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patarna- Wee turima koplyčia*
! rimas dieną lr nak visom Chicago* tr
tu Reikale laukit* Rnaelando dalyse ir

uojau patarnaujame

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTAHAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, DL Tel. OLympie 2-5245

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

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

Į JURGIS F.
> 3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUOMIN <
Tel. Y Arda 7-1138-1138«

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Hl. Tel. OLympie 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ard* 7-67811

STEPONAS C. LACKAW)CZ
2424 W. «9tb STREET REpuMIe 7-1113|

12314 W. SSrd PLACE
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8 MENRABTtS DRAUGAS, CHICAGO, ELIJNOIS Antradienis, rugsėjo 18, 1956

X Dominikos Zdanis paau
kojo 100 dolerių Tėvų Marijonų 
Statybos fondui. T. T. Marijo
nai ir Statybos fondas miela
jam geradariui taria didelį ačiū.

X Ona Jodkienė, 3255 Sout h 
Halsted st., išskrido į Bostoną 
aplankyti savo pažįstamų,

X Suzana Šalkauskienė yra
Jackson Park ligoninėje, kam
barys 348.

X Onai Norkienei, 3402 So. 
Morgan, Cook County ligoninė
je padaryta operacija.

X Stella Tr Simonas Conra- 
dai, 4343 So. Troy st., atosto
gavo savo sūnaus Jono vasar
vietėje, Custer Park, III.

X Jonas Vaikutis, 4233 So. 
Mozart st., lapkričio 3 d. susi
tuoks su D. Alkimaite.

X Rūta Dagytė, 5151 South 
Savvyer Avė., rugsėjo 21 d. pa
minės gimtadienį.

Ignas ir Sofija Bažionai įsi
gijo namą, maisto bei likerių 
krautuvę, 4358 So. Campbell 
Avė.

X Konstancija Gurskienė su 
savo dukra Emilija ir žentu 
Dagiu išsikėlė iš North Sidės 
apylinkės ir persikėlė gyventi 
į nuosavą namą, 1905 Connie 
Lane, Mt. Prospect, III.

IŠ ARTI IR TOLI
IT ALI JOJE

— Italijos Lietuvių Bendruo
menės iniciatyva rugsėjo 8 d. 
Tėvų Marijonų koplyčioje Ro
moje buvo surengtos pamaldos 
už Lietuvą. Šv. Mišias aukojo 
Italijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas, Šv. Ka
zimiero kolegijos dvasios tėvas 
kun. dr. Vytautas Balčiūnas. 
Pamaldų .metu pasakytame pa
moksle kun. Balčiūnas priminė 
Švč. Panelės Marijos Užgimimo 
Šventės Mišių lekcijos žodžius: 
“Kas randa mane, randa gyve
nimą’’. Uoliai garbindama Švč. 
Panelę Mariją, lietuvių tauta 
yra surengusi patį visokios gy
vybės šaltinį Kristų, kuris yra 
jos atsparumo ir jos prisikėli 
mo tikrasis laidotojas.

Pamaldose dalyvavo Lietu-

tams artėjant’’, pasiskundęs 
menku pažangumu, galiausiai 
išsiduoda, kodėl “Tiesa” ir Vil
niaus radijas panūdo 
taip kolioti laisvuosius lietu
vius pabėgėlius. Juoda ant bal
to Pupeikis liudija, kad Chruš
čevo antistalininė kalba Lietu
voje yra gerai žinoma net 
moksleivių tarpe ir yra paliku
si sprogusios atominės bombos 
įspūdį. Rašo “Tiesoje”... “Ypač 
reikia atkreipti dėmesį į ideolo
ginį .moksleivijos auklėjimą, i 
įvairinti ir plėsti auklėjimą. Gi-' 
li klausimų analizė šiuo metu 
įgauna ypač svarbią reikšmę. 
Reikia duoti tvirtą ir ryžtingą 
atkirtį priešiškai propagandai, 
kurią išvystė imperialistai, pa
naudodami kaikuriuos faktus, 
susijusius su Tarybų Sąjungos

. . n Komunistų Partijos pasmerktu
vos pasiuntinys pne Sv. Sosto asme kultu....
ministeris Stasys Girdvainis ir
dauguma Romos lietuvių.

X Tautos šventės minėjime, 
kuris įvyks rugsėjo mėn. 29 d. 
7 v. v. Sv. Antano parapijos 
salėje, dalį meninės programos 
atliks .mūsų augantieji pianis
tai: Dalia Sulaitytė, Rasa Gad-

AUSTRALIJOJE
— Nori įsigyti namus. Syd- 

nėjuje, Australijoje, dedamos 
pastangos ko greičiausia įsigy
ti Lietuvių namus.

— Lituanistikos skyrius or
ganizuojamas Victorijos biblio
tekoje Melbourne, Australijoje. 
Lietuviškos draugijos padova
nojo pirmąsias knygas.

— Meno ir tautodailės paro
dą organizuoja Australijoje 
Gerųjų Kaimynų taryba. Paro
da apims naujai atvykusių dai
lę. Joje bus ir lietuvių skyrius 
su mūsų dailininkų kūriniais ir 
tautodaile. Paroda bus spalio 
mėn.

Okupuotoje Lietuvoje
— Pupeikis išsiduoda. S. Pu

peikis, švietimo ministeris, ra
šinyje “Naujiems mokslo me

— Apsiperka užsienyje. “Tie
sa” pateikė eilę lietuvių sporti
ninkų nuotraukų prieš išvyks
tant Maskvos spartakiadon. 
Būdinga, kad dažnai po Euro
pą ir net pietų Ameriką važinė
ją lietuviai sportininkai drąsiai 
vilki laisvojo pasaulio sukirpi
mo drabužius, kai juos palydėti 
atvykęs Justas Paleckis atrodo 
tikras skarmalius. •I

— Lenkai giria Lietuvą. Lie
tuvoje praėjusiom savaitėm il
gai užtruko Tarybų Sąjungos 
— Lenkijos draugijos delegaci
ja. Ji ypač domėjosi Adomo 
Mickevičiaus atmintinom vie
tom Vilniuje ir Kaune. Delega
cijos pirmininkė išvykdama 
kalbėjo, “Apgailestaujame, kad 
Lenkijoje iki šiol labai maža ži
nojome apie didžiulius kultūri
nius mūsų artimo kaimyno — 
lietuvių tautos turtus... Mes su
sitarėme draugystės ryšius 
plėsti.”

PREZIDENTAS SKRENDA

Ne visada prez. Eisenhower lošia golfą, bet dažnai ir skraido, čia jį 
matome lėktuvu skrendantį iš \Vashingtono į savo tarnu) Gettvsburg, 
Pa. ‘ (INS)

300 naujų piliečių
Sekmadienį daug kur Ame

rikoje buvo iškilmės, vadina
mos “Aš esu amerikietis” die
nos. Chicagoje, Lincoln parke, 
tą dieną 300 naujų piliečių da
vė ištikimybės priesaiką.

Sudegė moteris
Rasta sukniubusi ir mirtinai 

gaisre sudegusi 32 m. amžiaus 
moteris Valerie O’Hara. Ji žu
vo degant jų šeimos butui, pa
darytam iš garažo. Jos vyra3 
gaisro metu dirbo restorane 
26-ta gatvė ir Kedzie.

cijos dalyvius, Šv. Tėvas papras 
tai palaimina pro kitos pusės 
langą gatvėse stovinčias žmo 
nes.

Šv. Raštas 260 kalbų
Šv. Raštas yra išverstas į 260 

kalbų. Iš viso pasaulyje yra 
300 žymesnių kalbų ir tarmių.
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P 0 P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAU2VARDIENS

liauskaitė, Izolina 
Onutė Šmaižytė

Cibulskytė, CHICAGOS ŽINIOS

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras. kuris sekančių 
metų pradžioje rengiasi pasta
tyti “Rigoletto” operą, šiuo me
tu repetuoja iš “Hofmano Pa
sakos” operos prologą, kurį 
dainuos S. Baranausko išleis
tuvių koncerte rugsėjo 29 dieną 
7:3O p. p. Marijos Augšt. mo
kyklos salėje. Hofmano partiją 
atliks S. Baranauskas. Chorui 
diriguos V. Baltrušaitis, akom
panuos A. Kučiūnas.

X Didelis ir šaunus koncer
tas. Ateinantį šeštadienį, rug
sėjo 22 d., visi Chicagos ateiti
ninkai su savo šeimomis, bi
čiuliais ir draugais susitiks sa
vo tradiciniame rudens koncer-

Pirmosios pagalbos kursai
Raudonasis Kryžius Chicago

je rengia šešių savaičių pirmo
sios pagalbos kursus. Jie bus 
dviejose vietose: 529 S. Wa- 
bash — čia pamokos vyks pir
madieniais ir trečiadieniais, ir 
— 175 E. Chicago; čia pamo
kos bus antradieniais ir ketvir
tadieniais. Abejuose kursuose 
pamokos vyks vakarais.

Polijas dėl blogos 
kanalizacijos?

Nebraskos universiteto pro
fesorius dr. Paul H. Bancroft 
tvirtina, kad polijas kyla dėl 
blogos kanalizacijos, kur pra
sisunkia sutros ir sudaro sąly
gas plitimui užkrėtų, kaip tai
būna su šiltine ir dizenterija, 

te-baliuje, kuris įvyks Western Tag klausimas chicagoje toliau 
Ballroom salėje. Bus puiki pro- tiriamas
grama: smuiko virtuozas prof.
Izidorius Vasyliūnas, Metrop. 
op. solistas Algirdas Brazis ir 
Alice Stephens choro trio.
Akompanuos prof. Vladas Ja- 
kubėnas. Šokiams gros Br. Jo
nušo kapela. Veiks turtingas 
bufetas. Visi laukiami į nuotai
kingą sezono atidarymą.

Moterys ir kalėjimas
Už išeikvojimą patekęs į ka

lėjimą Illinois auditorius Hodge 
nors vedęs žmogus, bet turėjęs 

' ryšių su kitomis moterimis. 
Amerikiečių laikraščiai plačiai 
rašo apie jo bendravimą su Bo- 
neta Lillie, mergina neturinčia 
gero vardo. Duodama suprasti, 
kad jo toks netvarkingas gyve
nimas privedęs prie išeikvoji
mų ir kalėjimo. Pats Hodge 
tvirtina, kad Boneta jam ne- 
reiškusi- nieko. Žmona jam bu
vusi viskas.

Tardė dėl 3 moterų 
nužudymo

Arthur Bauer, 21 m. am
žiaus, prisipažinęs, kad nužudė 
Rosemary McCarthy, buvo tar
domas dar dėl trijų moterų nu
žudymo. Tardymas tęsėsi dvi 
valandi, panaudojant melų de
tektorių, ir dėl anų žmogžudys
čių Bauer buvo išteisintas. Ta-

Gaisras sutrikdė 
susisiekimą

Englewood rajone gaisras 
ties iškelto traukinėlio stotimi, 
esančia prie 63 gatvės ir Har- 
vard, sulaikė susisiekimą trims 
valandoms, nes buvo nudegę 
elektros laidai. Spėjama, kad 
ugnis galėjo kilti ar nuo nu
mestos degančios cigaretės, ar 
dėl susijungimo elektros laidų. 
Kai tik buvo sukliudytas trau
kinėlio kursavimas, miestas 
tuojau tuo ruožu paleido auto
busus.

L , ;
Peršovė smalsuolį

Chicagos šiaurvakarių dalyje 
buvo peršautas 15 metų jau
nuolis. Jį peršovė policininkas 
R. Fairbanks. Policininkas pa
stebėjo slankiojant įtartiną 
jaunuolį. Norėjo jį sulaikyti, 
tada šis pradėjo bėgti. Polici
ninkas paleido du perspėjančiu1 
šūviu ir viena kulka, atšokusi, 
pataikė į jį. Paaiškėjo, kad jau 
nuo seniau tas jaunuolis slan
kiojo pasieniais, smalsiai žiūrė
damas pro svetimus langus.

Ligoninių suvažiavimas
Pirmadienį prasidėjo ligoni

nių vadovų suvažiavimas, su
traukęs į Chicagą apie 12,000 
Amerikos Ligoninių sąjungos 
narių. Svarbiausia suvažiavi
mo tema — planavimas atei
čiai. Suvažiavimo proga bus ir 
ligoninių reikmenų paroda. Su
važiavimas vyksta International 
Amphitheatre patalpose. Šian
dien suvažiavime kalbės JAV 
Sveikatos, Švietimo ir Gerbū
vio sekretorius Marion B. Fol- 
som.

$50,000 už mirtiną nelaimę
Baltimore & Ohio geležinke

lio linija geruoju susitarė su 
Mamie Jackąon, kad jai bus su
mokėta $50,000 kaip kompen
sacija už geležinkelio nelaimėje 
žuvusį jos vyrą Robert, 35 m. 
amžiaus. Susitarimas įvyko Chi-1 
cagos teisme, prieš teisėją 
Frank Bicek.

80 Šv. Tėvo kalbų
Vatikano mieste neseniai iš

leistas leidinys apie Šv. Tėvo kai 
bas ir radijo pranešimus, turįs 
630 puslapių.

Pagal šį leidinį, Šv. Tėvas nuo 
1955 m. kovo 2 d. iki šių metų 
kovo 1 d. pasakė 80 kalbų.

Šv. Tėvas, kuris valdo Kat. 
Bažnyčią septynioliktus metus, 
savo kalbose palietė įvairiausias 
temas. Jis kalbėjo ne tik tarp
tautiniam tomistų kongresui ir 
gydytojams, bet ir Ispanijos mo 
tociklistams bei Austrijos savi
valdybių tarnautojams.

Kartu pranešama, kad šią va
sarą Šv. Tėvas savo vasarinėje 
rezidencijoje priima daugybę 
maldininkų, kurie vos telpa 
3,000 vietų turinčiame reziden
cijos kieme. Palaiminęs audien-

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 Chicagos Apskrities su
sirinkimas. Susirinkime bus taria
masi seimo reikalais.

F>Ot>ULAR
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X Sportininkų parėmimo
šventėje, kuri įvyko Praėjusi {iau Bauer prisipaa„0 nužudęs 

18 m. mergaitę McCarthy, kai

pkemijUota?^ 

P, O M a

Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re- 
oeptų grynai lletuvifikų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dienfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang-- 
tlškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.
'HiiiMiMiiinniiiiiinniiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI
IR NESENSTAa

Tai Juozo Švaisto

Areštas už alų 
nepilnamečiams

Calumet mieste buvo areš- 
30 pančių kraujo berniukui tuotas svaigalų pardavėjas Ro

bert J. Malo, 27 m. amžiaus. 
Jis trims- nepilnamečiams jau
nuoliams pardavė 24 kenukus 
alaus, o šie pasakė policijai, kur 
jie pirkę.

Dvylikos metų berniukui Bil- 
ly Holmes, gulinčiam Šv. Pran-į 
eiškaus ligoninėje Evanstone, 
buvo duota 30 pančių kraujo ir, 
atrodo, kad jo gyvastis bus iš
gelbėta. Jisai sunkiai apdegė 

iliepos 18 d. pikniko metu, kai 
sprogo anglių įdegėjas. Jam 
begydant veidą šiandien buvo 
uždėta odos, paimtos iš kitos 
kūno dalies. Sekmadienį būre
lis marinų buvo susirinkę ber
niuką palinksminti prieš ope
raciją. Marinai organizuojasi 

[ligoninei atiduoti dvigubai tiek 
kraujo, kiek ligoninė sunaudo
jo berniuko gydymui.

Posto komandierius
Ir dienraštis Sun-Times pa 

žymi, kad DonVarao posto nau
ju komandieriumi buvo įves
dintas J. A. Shulmistras.

Bonų už $22,600,000

Cook apskrities gyventojai 
per rugpjūčio mėnesį išpirko E 
serijos valstybės bonų už $22,- 
653,873.

Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avo.,

Chicago 8, Illinois

mm
šioje knygoje gražios mūsų žmonių 

pasakos, su paveikslais. Jas mietai 
■kaito lr suaugę lr jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina 32.60, Pla
tintojams dideli nuolaida, i

I Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avo. 

Chicago 8, IHinois

X Domicėlė Liekienė, 6558 
So. Green St., bevaikščiodama 
kambaryje parkrito ir susilaužė 
kojos kaulą — nariuką. Išbu
vusi vieną savaitę ligoninėje, 
grįžo namo, tačiau net 9 savai
tes turės būti koja įdėta gipse.

Jos sesuo Marcijona Aitutie- 
nė, 6559 S. Roekvvell St., gavo 
širdies smūgį jau net trečią 
kartą. Dabar guli Šv. Antano 
ligoninėje.

Pastarosios duktė Irena ir 
žentas Povilas Jonušas globoja 
ligonę.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra pi‘einama visiems.

šeštadienį Soldiers Field, daly
vavo virš 20 tautybių šokėjų ir 
sportininkų. Lietuvius atstova
vo Tautinis Moksleivių ansamb
lis ir Ateities šokėjų grupė. Pa
rade žygiavo mažieji ir suaugu
sieji, apsirengę tautiniais rū
bais, nešdami Lietuvos trispal
vę vėliavą.

Ateities šokėjų grupė nuo
taikingai pašoko tautinį šokį 
Rugelius. Programoje pasirodė: 
meksikiečiai, danai, lietuviai, 
čekai, slovakai, filipiniečiai, 
vengrai, škotai, lenkai, norve
gai, kiniečiai, prancūzai, ukrai
niečiai, serbai, švedai, latviai, 
kroatai, olandai, graikai, airiai 
ir kiti. Programa prasidėjo 
7:30 vai. vakare ir užsitęsė iki 
11:30 vai. vak. Programos 
vykdytojų (dalyvių) buvo apie 
3,000 asmenų ir žiūrovų virš 
40,000.

Ši šventė buvo suruošta pa
remti Amerikos sportininkus, 
kurie vyksta į Pasaulinę Sporto 
Olimpiadą Australijoje.

ji pasipriešino jo piktiems kės
lams. Ją nužudė rūgs. 5 d. ui 
garažo 5235 Halsted str. Žudi
ko butas yra 5735 S. Halsted; 
jis yra statybos darbin’nkas.

Suvažinėjo berniuką
Evanstone buvo mirtinai su

važinėtas 5 metų berniukas 
Alexander Corte, Argentinos 
geologo sūnus. Jo tėvai buvo 
išvažiavę popietę pasisvečiuoti, 
o berniukas buvo paliktas paa 
kaimynus. Pasiilgęs tėvų jis iš
bėgo pažiūrėti, ar jau jie atva
žiavo ir tuo tarpu ant jo užlėkė 
mašina, vairuojama Claudette 
Powell, 19 m. amžiaus.

Tris įtaria plėšime
FBI Chicagoje areštavo tris 

vyrus: Henry Gargano, 24 m., 
Paul Gonzeles, 37 m., ir James 
Ad&mson, 22 m. Jie įtariami 
ginkluoti įsiveržę į Peoples 
State Bank, esantį Franceville, 
Ind., ir pagrobę $27,000.

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHIOAGO 29, ILL.
10 vai. $7. Mišios ir pamokslas; U vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis

Šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 
milžiniškus darbus katalikiško* spaudos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui. TT. 
Marijonai stato lietuviško* katalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams vra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

Šiais metais seimas yra šaukiamas jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose patalpose, nes norima duoti bendradarbiams ir kitiems 
nuoširdiems prieteliams pirmą progą pamatyti, kokius didelius užsi
mojimus TT. Marijonai yra padarę katalikiškos spaudos uaudni.

Kviečiamos visos katalikiškos ir lietuviškos draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas į šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo į šį seimą.

Viai, kurie atsilankys į seimą, galės aplankyti dar pilnai ne
baigtus TT. Marijonų vienuolyno pastatus, kurie yra ten pat prie 
naujų spaudos rūmų.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
•KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka
Užsakymus au pinigais siųskite:

M» |«L, kaina $2.M 
DRAUGA*, 11X4 8. Oakley Ave^

Ghieaco 8, IU.

•los nuostabios lr nepaprastos kny 
ros personažus Utalp {vertina ra
šytojas Gliaudą: **...Welaaa — pa
niekintas nleklntojaa, bet turjs 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gan-a, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pasaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo lr nesuvokiąs Jo samia
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprutijlmo proosse".

CHICAGOS ATEITININKŲ

tradicinis rudens

KONCERTAS — BALIUS

Rugsėjo mėn. 22 d., 7:30 v. v.

IVestem Ballrocm salėje (3504 S. VVeBtern Avė.)

Programoje: smuiko virtuozas prof. Izidorius Vasyliūnas,
t

Metropolitain Operos solistas Algirdas Brazys,

Alice Stephens choro trio—O. Peškys, J. Robinas, O.

Mačys.

Akompanuoja prof. Vladas Jakubėnas. 

šokiams gros Br. Jonušo kapela. Skanus bufetas, puikūs gėrimai.


