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SLAPTAS MASKVOS PASIŪLYMAS EGIPTUI
Artėja laikas, kai Egipto Nasseris

galės Suezo kanale žuvų ūkį užvesti
SALOMĖJA NAKĖLIONAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. — Atrodo nelyginant koks pa-,narės balsas 

radoksas, kad tuo metu, kai didžiausis pasaulyje įtempimas yra
atsiradęs dėl naftos plaukimo Suezo kanalu, čia bus svarstomas 
atomo energijos panaudojimas pramonei, kas savaime numuša 
naftos reikšmę, o tuo pačiu ir tokio kanalo kaip Suezas.

Pradedant šiuo ketvirtadieniu,
ateinančių šešių savaičių laiko
tarpyje čia, Generalinės Asamb
lėjos salėje, posėdžiaus aštuo
niasdešimt septynių valstybių 
atstovai, kuriems bus patiekta 
galutinai patvirtinti Atominės 
Energijos Agentūros statutas. 
Jei šitai įvyks, jau apie ateinan
čių metų vidurį ta agentūra pra
dėtų veikti su savo būstine Vie
noje.

Norės Kinijos komunistų

Statuto projektas priimtas šią 
vasarą Washingtone posėdžiavu
sios tarptautinės konferencijos. 
Tuo metu buvo nutarta, kad JAV 
imsis iniciatyvos galutinai su
šaukti didesnio masto tarptauti 
nę konferenciją, kuri patvirtintų 
tą statutą ir uždėtų jam pasku
tiniuosius taškus bei kablelius.

Dalyvaujančiųjų tarpe yra vi
sos JT narės, taigi, 76 ir plūs 
valstybės, kurios, kad ir nebū
damos JT narėmis, vistiek pri
klauso kuriai nors vienai arba 
daugiau JT agentūrų, kaip pa-

Eisenhowerio atstovo buvo pa
rengtas laikinis statutas ir pri
imtas vakarietiškųjų valstybių, 
kurios buvo pakviestos būti tos 
agentūros chartos signatarėmis. 
Jų tarpe buvo Anglija, Prancū
zija, Kanada, Australija, Belgi
ja, Portugalija ir Pietų Afrika.

Kai pernai Generalinės Asam
blėjos sesijos metu Indija sukri
tikavo tokį sąstatą, tai dar pa
pildomai buvo nutarta į statuto 
sudarytojų tarpą priimti tą pa
čią Indiją, Braziliją ir Čekoslo
vakiją. Bet ir Sovietų Sąjunga, 
vėliau atidėjusi į šalį savo rei
kalavimus pirma uždrausti ato
minius ginklus, prisidėjo prie tos 
visos kompanijos ir Washingto- 
ne rengė statutą, kuris dabar bus 
patiektas pasirašyti.

Nėra veto teisės

Pagal statutą, tos agentūros 
prezidiumą sudarys 23 valsty
bės, vieton anksčiau numatytų 
šešiolikos, čia Čekoslovakija, 
Brazilija ir Indija gauna užtik

vyzdžiui, Tarptautinei'Darbo Or- rintas vietas pagal geografinį
ganizacijai, Tarptautinei Sveika 
tos ar kt. Tad iš tokių prisideda 
dar vienuolika kraštų. Jų tarpe 
yra Vakarų Vokietija, Šveicari
ja, Pietų Korėja, Pietų Vietna
mas, Japonija, Tunisas, Maro
kas, Sudanas ir retai kada tarp
tautinėse konferencijose dalyvau 
jančios Monaco, San Marino ir 
Vatikanas.

Kaip matyti, pakviestųjų toje 
konferencijoje dalyvauti tarpe 
nėra visų komunistinių pusių. 
Taigi — nei Šiaurės Korėjos, Š. 
Vietnamo, Rytų Vokietijos, nei 
pagaliau raudonosios Kinijos. 
Kadangi Sovietų Sąjunga visa
da, kokius tik posėdžius bepra- 
dėtum, formaliai įneša pasiūly
mą „suteikti“ komunsitinei Ki
nijai „prideramą vietą“, tai čia 
beveik ir neabejojama, kad ru
sas prašys balso ir siūlys Raudo
nąją Kiniją ir šį ketvirtadienį.

Amerikos delegatas ambasado 
rius James Wadsworth jau prieš 
keletą dienų spaudai suteiktame 
pareiškime lyg ir įspėjo, jog nie
ko iš tokio siūlymo neišeis. Jo 
manymu, komunistinė Kinija ne 
bus pakviesta, o jei jau būtų, tai, 
reikia suprasti, kad tokiu atveju 
JAV iš naujo persvarstytų gali
mybes ratifikuoti tokios Atomi
nės Agentūros statutą.

Ike davė pradžią

Pradėjus šią konferenciją, pri
simena anoji gruodžio 8 d., kai 
prezidentas Eisenhoweris, ką tik 
sugrįžęs iš pasitarimų su Chur- 
chilliu Bermuduose, savo kalbo
je Jungtinių Tautų pilnačiai pa
siūlė įkurti agentūrą, kuri, ap
jungdama tautas, rūpintųsi ato
mo energijos panaudojimu tai
kingiems tikslams. Tai buvo 
1953 m. Jei ne Sovietų Sąjunga, 
agentūra būtų jau seniai bevei
kianti. Bet tada buvo kaip tik 
toks laikas, kai sovietai atsisa
kinėjo dalyvauti betkokiuose pa
sitarimuose, reikalaudami, kad 
JAV sutiktų su jų siūlymu už
drausti atominius ginklus, neduo 
darni užtikrinimo, jog tas drau
dimas ir juos pačius lygiai pa
lies.

Vėliau specialaus prezidento
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pasiskirstymą. Likusieji prezi
diumo nariai bus kraštai, kurie, 
nors ir neturi uranijaus klodų 
savo žemėje, bet yra priimami, 
kaip sako, „dėl švento ramumo“.

Nuolatines vietas prezidiume 
turės JAV, D. Britanija, Pran
cūzija, Kanada ir Sovietų Sąjun
ga. Tai panašu į Saugumo Ta
rybos struktūrą, bet ir skiriasi 
tuo, kad tie nariai, priešingai 
kaip Saugumo Taryboje, neturės 
veto teisės. Tokiu būdu, kad ir 
kaip prezidiumas balsuotų, bus 
lemiama daugumos balsų, ir nei
giamas kurios nors nuolatinės

nesužlugdys viso
nutarimo.

Nuo prezidiumo pareis, kuri 
šalis gaus atominius reaktorius 
ir kuri negaus. Bet čia sako, 
kad šios konferencijos metu ga
li būti dar ir nemažų pakeitimų. 
Prezidento Eisenhowerio siūlyta 
buvo, kad ta agentūra būtų ne
lyginant „atominis bankas“, į ku 
rį kraštai pagal išgales suneštų 
atominius resursus ir paskui pa- 
sikrstytų reikalingiesiems. Bet 
gali pasitaikyti, jog ta agentūra 
pasiliks tik tarpininku tarp ato
minių medžiagų turinčių valsty
bių ir jų reikalingų, paliekant 
abiem šalim laisvę susitarti dėl 
sąlygų.

Atominė paroda

Lygiagrečiai su konferencija 
čia vyks ir atominė paroda, ku
riai eksponatų pristatė paskiros 
valstybės, iš viso septynios — 
JAV, Kanada, Prancūzija, Nor
vegija, Švedija ir Sov. Sąjunga. 
Rugsėjo 13 d. Sovietų atstovas 
Saksin su ceremonijomis įteikė 
Gen. sekretoriui sovietinio ato
minio reaktoriaus modelį ir pas
kui visus vaišino vodka Jungti
nių Tautų patalpose.

Ši paroda įvyksta Gen. Sekre
toriaus pasiūlymu. Ji taipgi ski
riama atžymėti pirmajai atomi
nių klausimų konferencijai, kuri 
pernai įvyko Genevoje. Čia ypa
tingai pabrėžiama, kaip laikas 
skubiai lekia, atnešdamas naujų 
staigmenų. Jei dar pernai moks
lininkai Genevoje skaičiavo, kad 
maždaug reikia keturiasdešimt 
metų, ligi atominio amžiaus su
brendimo, tai dabar, vos tik vie- 
neriems metams praėjus, atomi
niai tyrimai tiek pažengę, jog, 
sako, labai ir labai artėja tas lai
kas, kai pasaulio pramonei nebe
reikės nei anglies, nei naftos, ir 
tada Egipto Nasseris galės Sue
zo kanale žuvų ūkį užvesti.

Okupantai kelia triukšmą dėl 
komjaunuolių vedybų bažnyčioje

Komunistinis laikraštis „Komsomolskaja Pravda“ š. m. rug
pjūčio 8 d. paskelbė A. Didusenkos iš Vilniaus straipsnį, kuriame 
okupantai nusiskundžia, kad Eišiškėse, bažnyčios varpams gau
džiant, buvusi bažnyčioje sutuokta komjaunuolė Eleonora S.

Kada ją pareikalavo pasiaiš
kinti, kodėl daranti bažnytinė
mis sutuoktuvėmis gėdą visam 
komjaunimui, vargšė, taip Eišiš
kių komjaunimo rajono komite
to užsipulta, aiškinosi, jog su
tuoktuvės yra nepaprastas įvy
kis gyvenime, todėl jį reikia at
žymėti kiek galint gražiau. Be 
to ir senelė sutikusi ją už vyro 
išleisti tik su bažnytinėmis apei
gomis.

rajono komiteto, kuriame nebū
tų svarstomi panašūs komjau
nuolių reikalai, kam jie vaikščio
ja į bažnyčią. Negerovei pašalin
ti siūloma imtis įvairiausių prie 
monių, kad tik būtų atsverta re
ligijos įtaka jaunimui.

Skatinama dar daugiau sustip 
rinti ateistinę propagandą, ruoš
ti įvairiausias iškylas, pobūvius, 
visokias pramogas. Nesibaidomą

Komjaunimo susirinkime bu-, net senų lietuviškų tradicinių 
vo pareikalauta ją dėl to visai švenčių, kad tik „jaunimas turė-
išmesti iš komjaunuolių eilių. Už 
tokį nutarimą stojo ypač vieti
nės pirminės organizacijos sek
retorė St. Pečiulytė ir biuro na
rys M. Golubiovas. Bet vargšę 
našlaitę užsistojo mokytoja S. 
Masalskaja ir kt. Todėl galiau
siai buvo nuspręsta Eleonorą 
tik „griežtai įspėti"...

Komunistai skatina sustiprinti 
ateistinę propagandą

Okupantų pakalikas Didusen- 
ka rašo, jog tokie ir panašūs rei
kalai šiuo metu yra ypač aktua
lūs Lietuvoje. Nėra nė vieno vi
soje respublikoje komjaunimo

tų ką veikti“ — ir jam nereiktų 
lankyti bažnyčių.

Oyva pasipriešinimo dvasia

Taigi, šie maskvinės komunis
tų jaunimo partinio organo už
sipuolimai rodo, jog religijos įta
ka jaunimui pavergtoje Lietuvo
je nėra palaužta. Puolimai rado 
atgarsio ir užsienio spaudoje. 
Pvz. vokiečių „Ostprobleme“ Nr. 
35 1956 pažymi, kad ypač gyva 
pasipriešinimo dvasia pastebima 
ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijo
je bei Vokietijos Rytinėje zono
je. Ten su atviru teroru bolše
vikinis režimas pasidarė jau at-

Respublikonai sudarė ‘•tiesos jieškojimo dalinį’’, kuris domoki ntų kal
bose .įieško klaidų, čia matome to dalinio ketvertukų, pusryčiaujantį 
tVasliiiigtone. Jš k. į d. šen. C kari e Potter, Mieli., šen. Frank Bnrret, 
Wyoming, Gortlon.JI. Seherer, Oliio, ir Donald L. Jackson, Calif. (INS)

Statoma tvora, kuri apgins
JAV nuo rusų užpuolimų

OTTAWA, Ont., Kanada, rūgs. 19. — Vakar buvo pranešta, 
kad viena linija didžiulės ankstyvo perspėjimo tvoros prieš Sovie
tų lėktuvus ir robotinius sviedinius pradės veikti 1957 metų sau
sio 1 d. Ji sudarys tik vidurinę liniją didelės trijų linijų tvoros, 
kuri jungtinėmis Kanados ir JAV pastangomis statoma jų apsau
gai.

Vidurinė linija yra praveda
ma skersai visą Šiaurės Ameriką 
55-tąja paralele. Ji tęsiasi 2,700 
mylių ir kainavo 170 milionų do
lerių. Ši linija susideda iš elek
troninių alarmo stočių, kurios 
galės apie pavojų perspėti Ka
nados ir JAV miestus, esančius 
pietuose 800 mylių nuo tos lini
jos, bent vieną valandą prieš lėk 
tuvams juos pasiekiant. Ši vadi
namoji vidurinė tvoros linija yra 
pastatyta Kanados lėšomis ir 
bus vadovaujama Kanados val
džios.

Kardinolo turtas
tik 790 dolerių

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Westminster arkivyskupas ir 
kardinolas Griffin, miręs rugpjū 
čio 20 dieną, paliko tik 282 sva
rus ($790) turfd. Kardinolas 
Griffin buvo didelis darbininkų 
bičiulis.

Kiti penkeri metai
bus kritiški

OSLO, Norvegija, rūgs. 19. — 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacijos vyr. vadas gen. Alfred 
M. Gruenther pareiškė, kad da
bar nėra karo pavojaus, bet „ki
ti penkeri metai bus labai kritiš
ki“.

Gen. Gruenther pasitraukia į 
atsargą.

Atvyko j Atėnus
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 19. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių oro jėgų sekretorius Quarles 
vakar atvyko į Atėnus iš Romos. 
Jis tarėsi su JAV ir Graikijos 
pareigūnais.

Duos paskolų
NEW DELHI, Indija, rūgs. 19. 

— Sovietų Sąjunga Afganista
nui suteiks paskolą aštuoneriems 
metams. Afganistanas tąja pas
kola pirks ginklų ir kitų daiktų 
savo 40,000 vyrų armijai.

Karo laivai išvyko
paslaptinga kryptimi

PALERMO, Sicilija, rūgs. 19. 
— Keturi britų naikintuvai — 
Agincourt, Alamcin, Corunna ir 

i Barfleur — vakar išvyko iš Pa
lermo nežinoma kryptimi. Krei- 
Beris, 10,200 tonų užvakar išvy
ko irgi nežinoma kryptimi.

Egiptas ir Nepalis
KATHMANDU, Nepalis, rūgs. 

19. — Egiptas ir Nepalis susita
rė užmegzti diplomatinius santy-į 
kius, pranešama iš Kathmandu. j

1 sargesnis. Užtat visas svoris da
bar stengiamasi mesti į antireli
ginę propagandą. Okup. Lietuvo- matinius sviedinius 
je rūpinamasi į šią akciją įtrauk- Dunlap mano, kad statoma li
ti pirmoj eilėj kultūros namus, nija bus pajėgi prieš šiuos naujo 
skaityklas, įvairius kaimo vi eto-, tipo lėktuvus, kurie, manoma, 
vėse įsteigtus klubus ir jaunimo bus naudojami ateinantį dešimt- 
ratelius. I mėtį.

Pušų linija

Į pietus nuo Vidurinės linijos 
bus pastatyta dar viena radaro 
stočių linija, vadinama Pušų lini
ja, kurios uždavinys bus perspė
ti apie gresiantį pavojų Šiauri
nės Amerikos miestus, jų oro lai 
vyno bazes ir priešlėktuvinę ap
saugą. Ji bus pastatyta JAV ir 
Kanados lėšomis.

DEW linija
Pati pirmoji priešlėktuvinės 

tvoros linija yra pramatoma pa
statyti Arktikos šiaurėje ir gins 
ne tik Amerikos žemyną, bet ir 
Aliaską, dalį Grenlandijos ir 
sieks Islandiją. Ši ankstyvo įspė 
jimo linija (DEW) bus pastaty
ta JAV lėšomis ir operuojama 
JAV kariuomenės. Ji galės apie 
pavojų perspėti bent dvi valan
das prieš pavojų Kanados ir 
JAV pramonės centrus. Ši lini
ja bus baigta 1957 m. viduryje. 
Jos pastatymas kainuos pusę bi
liono dolerių.

Visos tvoros, susidedančios iš 
trijų linijų, užtvėrimas kainuos 
1.4 biliono dolerių. Tvora vadin
sis SAGE vardu (semi-autema- 
tic ground cnvironment).

G. R. Dunlap, Kanados oro 
laivyno vado padėjėjas, kalbėda
mas apie šios tvoros reikšmę, 
pareiškė, kad ji galės apsaugoti 
mus nuo netikėtos oro atakos. 
Ji sukliudys priešą užklupti mus 
nepasiruošusius. DEW linija, Vi 
dūrinė linija ir Pušų linija pil
nai pradės veikti 1960 m. Rusija 
dabar keičia savo B-29 lėktuvus 
į naujus ilgo skridimo bombo
nešius ir dar keletas metų už
truks, iki ji įves naujus Bizono 
tipo bombonešius, skrendančius 
700 mylių per valandą, ir auto-

w

Dulles laiko diplomatinį
egzaminą Londono konferencijoj

LONDONAS, rūgs. 19. — JAV sekretorius Dulles šiandien 
laikė didžiausią diplomatinį egzaminą, bandydamas įpiršti Suezo 
kanalo naudotojų organizacijos planą abejingai Londono konfe
rencijai.

- ....... ■' ■ Daugelis mažesnių valstybių,
ChruŠČev atvvko I dalyvaujančių aštuoniolikos vals

' tybių konferencijoje, drungnai
i Tusoslaviią priėmė pasiūlymą siųsti „išban- 

J & domąjį laivą“ į kanalą.
BELGRADAS, Jugoslavija, Britanija ir Prancūzija nėra

rūgs. 19. Sovietų komunistų jau įaįp patenkintos kaikuriomis 
partijos bosas Nikita ChruŠČev pastabornis plane. ypač Britani- 
šiandien atvyko į Belgradą ap- ja jr prancūzija bijo ilgos eko-
lankyti diktatorių Tito.

Diktatorius Tito, vicepreziden 
tas Edvard Kardelj, užsienio rei
kalų ministeris Koca Popovic ir 
kiti augšti Jugoslavijos parei
gūnai sutiko Chruščevą aerodro
me.

Paleido keturis
TOKIO, Japonija, rūgs. 19.— 

šiandien paleido dar keturis ja
ponų karo nusikaltėlius iš kalė
jimo. Kalėjime dar yra 171 japo
nų karo nusikaltėlis.

Lakūnai grįžo
GUAMA, Pacifikas, rūgs. 19. 

— Šešiolika laivyno lakūnų, iš
likę sveiki nukritus jų lėktuvui 
į okeaną, šiandien grįžo į Gua- 
mą. Nelaimė įvyko 75 mylios pie 
tuose nuo Guanuos.

Shivers už Ike
“AUSTIN, Tcx., rūgs. 19. — 
Gubernatorius Shivers save skai 
tąs demokratu, praneša: balsuo
siu ir palaikysiu prezidentą Ei- 
senhowerį. Jis už Eisenhowerį 
balsavo ir 1952 m.

Sužeisti šokiuose
NEWPORT, R. I., rūgs. 19. — 

Apie 12 jūrininkų šiandien buvo 
sužeisti ir kiti devyni areštuoti, 
kai sukėlė triukšmą taip vadina
muose ,,rock,n’ roll“ šokiuose 
Šokiai buvo suruošti Newport 
laivyno bazės vyrų klube.

Kalendorius

Rugsėjo 20 d.: šv. Austakas ir 
jo draugai; lietuviški: Tautgir- 
das ir Gundega.

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:54.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar Londono konferenci

joje pasiūlė įsteigti Suezo kanalo naudotojų sąjungą, kuri veiktų 
šiais nuostatais: 1) būtų tęsiamas veikimas sąjungos 18 valstybių, 
kurios pritarė pirminiam trijų didžiųjų planui, atmestam Egipto, 
kanalą sutarptautinti; 2) būtų priimta 18 valstybių deklaracija, 
paskelbta rugpjūčio 23 d., pasisakanti už kanalo tarptautinę kon- 

i trolę, drauge suteikiant garantijas Egiptui; 3) būtų sudarytas ne
didelis vadovaujančių štabas, kuris padėtų laivams perplaukti ka
nalą; lf) būtų sudaryta nedidelė vadovybės taryba, kuri prižiūrėtų 
minėtą štabą ir studijuotų kitų kelių galimybes; 5) sąjungos finan
sai iš pradžių susidarytų iš paskolų, kurias suneštų nariai; 6) pa
silikimas tos sąjungos nariu būtų paliktas laisvam apsisprendimui, 
bet JAV turi vilties, kad kitos valstybės pagerbs tos sąjungos auto
ritetą ir jai skirs mokesčius už kanalo naudojimą.

— Pakistanas, Iranas, Ispanija tr Švedija pasiūlė atnaujinti 
ierybas su Egiptu. Pakistanas net pastebėjo, kad JAV planas 
steigti Suezo kanalo naudotojų sąjungą pažeidžia Egipto savisto
vumą.

— Sovietų premjeras Bul; anin vakar pareiškė tarptautinių 
žinių tarnybai, kad jis mielai pritartų Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Britanijos, Rusijos, Prancūzijos, Egipto ir Indijos vadų posė
džiui, kad būtų aptartas Suezo kanalo ginčas.

— Saudi Arabijos karalius Saud Ibn ir Irako karalius Feisal 
II šiandien susitinka. Sakoma, kad jie nepatenkinti Nasserio 
priešvakarietiška laikysena.

— Egipto vyriausybės laikraštis Al Ooumhouria vakar apibū
dino 18 valstybių pasitarimą Suezo reikalu, kaip „karo paskelbi
mo konferencija“.
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Vot Ki

nominės blokados, kuri gali būti 
skaudi joms, kaip ir Egiptui.

Šia konferencija publika nesi
domi taip gyvai, kaip domėjosi 
rugpjūčio mėn.

Dulles kalbėjo po pranešimo 
apie penkių valstybių komiteto 
misiją Kairo mieste, kur Egip
tas neigiamai atsakė į Vakarų 
pasiūlymą sutarptautinti Suezo 
kanalą.

Kadangi yra pavojus suskilti 
aštuoniolikai valstybių dėl Sue
zo kanalo naudotojų organizaci
jos plano, Dulles sutinkąs priim
ti kaikurias pataisas plane.

Kai kurie britų šaltiniai paste
bi, kad Britanijos užsienio rei
kalų ministeris Lloyd ir Pran
cūzijos užsienio reikalui ministe
ris Pineau išreiškę nepasitenki
nimą, kad JAV nedavė užtekti
nai paramos Suezo ginče.

Sovietai pasižadėjo fiaansuoti 
Egiptą

LONDJNAS, rūgs. 18. — 
Sovietų Sąjunga slapta paža 
dėjo Egiptui finansinę pagal 
bą nenustatytam laikotarpiui, 
kad niekais paverstų Vakarų 
ekonomines sankcijas ir gali
mą Suezo kanalo boikotą, — 
pareiškė Egipto pareigūnas 
vienam amerikiečių korespon 
dentui.

Sovietai įsitikinę, kad jiem 
apsimoka remti Egipto pre
zidentą Nasserį, nes jiems 
yra gera proga įkelti koją į 
Vidurio Rytus.

Penkiolika rusų pilotų jau 
yra Said uoste ir ten lavinasi, 
kad padėtų egiptiečių ir grai
kų pilotams Suezo kanale. 
Laukiama daugiau.

Oras Chicagoj*
Oro biuras skelbia: Chieagoje 

ir jos apylinkėje — rytoj giedra 
ir maloni oro temperatūra.



• > DIKNllAVCIS DRAUGAS, CIHCAGO, ILLINOld Ketvirtadienis, rugsėjo 20, 1956

Redaguoja
Medžiagą siųsti:

JONAS &OL1CNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
VACL. KLEIZA, SOS Nevaria Str., Urbana, Illinois

Studentai renka naują valdžią
Jau rugpjūčio 31 d. į studen

tų ateitininkų stovyklą, Camp 
St. Vincent de Paul, renkasi iš 
plačiojo “svieto” svečiai, — 
draugovių atstovai metiniam są-

Naujoji vadovybė 
Antrasis posėdis įvyksta sek

madienio ryte. Jis paskiriamas 
SAS Centro Valdybos praneši
mams: Sąjungos dvasios vado

jungos suvažiavimui, kuris vyks tėvo J. Kidyko, SJ, pirm. V. 
ta šeštadienį, sekmadienį ir pir- Kleizos, iždo ir sekretoriato — 
madienį (rugsėjo 1, 2 ir 3 d.). J. Štuopio, moksleivių skyriaus 
Oficialiai suvažiavimą pradeda-5 — R. Jonauskaitės, informacijos 
me ateitininkų himnu šeštadie-, skyriaus — D. Karaliūtės, so-
nį. Į dalyvius pirmas prabyla cialiino skyriaus — J. Manelio, 1 važiavimas taria ačiQ visam ad- 

sajungos pirmininkas Vaclovas ir užsienio skyriaus. ministraciniam suvažiavimo šta-
Kleiza. Jis ragina ateitininkus Trečiajame posėdyje klauso- bui: pirmininkams, sekretorėms, 
turėti daugiau meilės savo ide- Į mės atskirų draugovių veiklos komisijoms ir baigiamas Lietu- 
alams ir pasaulyje būti mažais pranešimų. Kiekviena draugovė vos himnu.
žiburėliais prieš pesimizmą. turėjo kuo didžiuotis, bet be-

.. v Partizanu vakarasPo pirmininko žodžio suvažia- ve1^ V1SOS ]aute pareigą ir mus-
vimas išsirenka prezidiumą. Pir i krūtinę uz veiklos nesklan- jau anksto žinojome, kad 
mininkų pareigos tenka Jonui dumus- Sąjungos ribose dabar pįrmadienio vakaras bus skirtas 
Šoliūnui ir Juozui Maneliui. Sek ve*kia 14 draugovių ir 4 kor- prisiminti kenčiančią mūsų tė- 
retoriatą sudaro Daiva Kuody- Poracij°s- . vynę. Tik sutemus ir pirmoms
tė, Aušra Barzdukait’ė, Birutė! Pirmadienį delegatai salėnl žvaigždutėms sumirksėjus, sto- 
Miniataitė ir Nijolė Lipčiūtė. renkasi skubiai ir rimtai, nes vyklautojai ir svečiai renkasi

ketvirtasis posėdis bus tuojau'---------------------- — —.------
Į rezoliucijų, sveikinimų ir nu pradėtas. Tai vienas įdomiau- j

tarimų komisiją išrenkam Arvy sių SUVažiavimo posėdžių — 
dą Bąrzduką, Romualdą Kriau-, rinksime naują valdžią. Pir- 
čiūną, Praną Baltakį, Sigitą Bo- mįausįa renkamės vietovę, ku- j 
belį ir Algirdą Keblinską. I ytueiksime garbę pabūti vie- 

Rinkiminę tvarką palaiko iri nerius metus sąjungos valdybos 
balsus skaičiuoja jau anksčiau! būstine. Na ir siūlo atstovai) 
išrinktoji mandatų komisija: kiekvieną miestą, miesčiuką, kai 
Džiugas Staniškis, Audronė Sta mą ar kaimuką. Pagaliau bal- 
kytė ir Dalia Prikockytė. suojame. Pasisakoma už Phi-

Tuoj po administracinių ko- ladelphijos — New Yorko koa
liciją. Dabar nominuojame žmo 
nes, kurie perims valdžios vai-

racijos vado prof. Simo Sužie- rą. Rinkimai pravedami slaptu — 
dėlio paskaitos. (Tai turinin- balsavimu. Mandatų komisijai 
giausia ir viena įdomiausių šios skaičiuojant balsus, dalyviai ban Į 
stovyklos paskaitų). Prof Su- do dainuoti, bet iš susijaudinimo 
žiedelis nagrinėja jaunimo ug- maišo žodžius. Pagaliau skel- 
dymą politiniam veikimui. Ne- biami rezultatai. Per sekan- 
sidomėjimas politika yra neigia- čius metus mums vadovaus Al
ma būsimo inteligento žymė. gis Gečiauskas, Algis Žvkaus- 
Aktyviai politikoje gali reikštis kas, Dalia Karaliūtė, Algis Lu

kas, Sigitas Bobelis ir Bronius 
Čikota.

Revizijos komisiją sudarome 
Chieagoje. Jon išrenkamo V.
Kleizą, J. Manelį ir J. Štuopį.

Suvažiavimo pabaiga
I

Po pietų renkamės penkta- į

misijų rinkimų gauname progą 
pasiklausyti Ateitininkų Fede-

tik subrendę, nes per ankstus 
šioje srityje darbas gali išug
dyti partinį ekskliuzivizmą.

Po Federacijos vado paskaitos 
buvo Federacijos gener. sekre
toriaus kun. V. Dabušio prane
šimas “Ateities”, ateitininkų va

tį dvasios vadą, “Ateitį”, “Gau-'prie salės, kur rateliu sutoję su- krėtė staigmeną. Sako: “Čia dc 
deamus”, susirinkimų esmę. dainuojame keletą partizaniškų mokratija, mes leisime jums iš- 

į Nuomonių pareiškimai nusitęsia ir patriotinių dainų. Paskui ty-, sirinkti savo valdžią. Galės 
ir į šeštąjį posėdį vakare. Siū- liai susėdame prie pušų ir da-' jums vadovauti visą parą”, 
leme ateinantiems studijiniams Gyvaujame Philadelphijos drau-Į “Tauta” taip ir sukilo. Išsiren- 
metams parinkti pagrindine te
ma religinį aspektą, aiškinamės 
statutą, nustatome nario mo
kestį.

Po šio posėdžio suvažiavimas 
1 padarė pertrauką iki antradie- 
Į nio popietės, kad rezoliucijų ko
misija turėtų užtektina: laiko 

i sutvarkyti rezoliucijas, nutari- 
I mus, sveikinimus ir pasiūlymus.
Septintasis, baigiamasis posėdis 
pradedamas ateitininkų himnu.
Išgirstame rezoliucijų ir nuta
rimų komisijos pranešimą. Pa
sisakome už pasiūlytus pasveiki
nimus. Klausomės nuoširdžių 
tėvo Kidyko žodžių. A. Žukaus
kas, naujosios valdybos atsto
vas dėkoja už pasitikėjimą ir I 
išreiškia pasiryžimą dirbti. Su-

govės paruoštoje programoje, kame popularųjį S. Radvilą ko- 
Prieš mūsų akis atsistoja vaidi-. mendantu, Eglę Povilauskaitę 
la su kanklėmis, matome sene-! komendante ir Kornelijų Jazbu- 
lius, atidavusius visus vaikus tė į tį berniukų vadovu. Senoji sto-
vynei, esame liudininkais par
tizano priesaikos. Visi įsijun
giame tylia daina. Susikaupę iš
klausome tėvo Kidyko žodžių, su 
giedame “Marija, Marija” ir ty
liai skirstomės poilsio. Tyla ir 
rimtis lieka nesudrumsta.

Trys paskaitos
Antradienį pusryčių metu sto

vyklos valdžia mums tikrai iš-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiuum

vykios valdžia nuoširdžiai taiki- 
ninkaiuje. naujai valdžiai, plau

■ - - ~ ■- —1 ........
dama indus, šluodama barake-1 DR. J. J. SIMONAITIS 
liūs, valydama virtuvę ir pan. | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taip pat šiandien pradeda- Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
me trijų paskaitų ciklą “Religi-

(Nukelta į 5 psl.)

STATYBAI 
IR NAMŲ
PATAISYMU1 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGA

Tel. ofiso HE. PK. 9-7338

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 8—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p, 
išskyrus ketvlrtad. Ir aekmad.

DR. ANN A BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenae
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. ŠeStadieniaia 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku auskarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3929 
Rea telef. UAlbrook 5-5078

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Clilius<š) 

B.CD1K1V IK VAI k V L1GV 
SPECIA LIST®

7166 South We«tern AveaM
(MBUICAL BUILDING) 

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

Oflee tel. RE. 7-1108
Rea. tel. VVAlbrook 5-3705

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rezid. telef. GRovehUl 6-0617

Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 We»t 47 th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 v. vak.
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr.

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory Z-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiii

MOVING

A. BENIULIS atlieka įvairiu! 
perkraustymua ir pervežimuf 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TcL BL 7/7075 arba 
PR 8-9842

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. ' u- jY.

/r ,
UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugu

mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra 11d 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 8-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. 
$eš*ad.

Res. tel. GRovehill 6-5803

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
_______Rez.: VVAlbrook 5-3048_

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutartie*

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westere Aveue
Chicago 29, UL 

Pasimatymai pagal sutartleo 
Telefonas REpublic 7-4500 

Rezidencija: GKovehlU 6-8181

dovo, St. Šalkauskio monogra- jarn posėdžiui. Programoje 
fijos, ateitininkų albumo ir ki- veiklos gairių nustatymas. Da- 
tais klausimais. bar kiekvienas gauna progą, pa-

Šiuo pranešimu ir baigėme pir sisakyti. Na, pageidavimu, pa- 
m? jį suvažiavimo posėdį. Va- siūlymų, pasisakymų tikrai ne-1 
kare stovyklautojai ir atstovai trūksta. Diskutuojame apie stu 
išvažiavo Baltimorėn į meno ir dijų d’enas. ideologinius kursus, 
muzikos vakarą. moksleivių klausimą, skrajojan-;

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
Z?
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tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendo* 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 mėtos, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeikiant 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. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKflCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Tel. ofiso YA. 7-5557, rea. RE. 7-4500

DR. FRANK C. KWINN
(KVIUČINKKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vest 47th Btreot

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Waeker Ori ve 

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

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

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

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
BPEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRuapect 8-1923 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr;, 

Trečiad. ir Penktad. 8-9 vai. vak. U
šeštadieniais 2-4 vai. popiet,

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CKRURGS 

lr ' Office: 10748 South Miehigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
lšeklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-8755 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern AveaM
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 rak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

4157 Arehėr AVėnue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944

ToL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery IIros ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Av*. 

VAL.; 2—4 Ir 8—8 v. p. a, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. V Arda 7-1166 
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted Ir 36-ta eatvB) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 4-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-16 96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS

PRITAIKO AK1N1U8
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

ausitarimife išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA8)
3625 Wwt 59th Street

VAXu 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso Ir huto <>Lymplo 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St. Cicero 
Kasdien 1—S v. Ir 6—t v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 So. 49th Avė. 
•eštadlenlali 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-9:84 v. 

Trečiadieni UV .iultaru.

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

OR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOfl 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

U63 S. Wlūpple StrMl
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-<786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal autarlmą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — Hlsbop 7-9595

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenae
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublia 7-2290
■PECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku nusitarus telefonu.

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

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

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

10 vai. ryto iki 4: trečiad. Ir a*kmad. 
tik susitarus.

Tei. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-193.)

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 8. Ashland Avė. (kamb. f 11)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršminštt telsfonai
šaukite Mldway 3-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtlinpnlM - I'roteilAtiu 

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

(Arch Supports) tr lt.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI.I08 TECHNIKOS LAB. 

9850 W. «3rd SL Chicago 29. DL 
Tel. PRospeet 6-6084.

Y

Skclbkites “Drauge”!

Tel. ofiso: DAnube 6-1128

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v n. o

Tek ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir l-S 

vak. šeštadieniais 14-L
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLympto 9-1381

Tel. ofiso Victory 2-1581
i,. .... Rez. Victory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvhj? 

Prl4mimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 
Tel. ofiso PIt 0-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUN*S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6058

DR. P. Z. ZALATORIS
■ 821 So. Hslated Strat

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-9659 
Itezkl. 6600 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki S p. p.; 8—I v. V.

OR. G. SERNER
LIICTI'VIH AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1899 
Pritaiko akinimu 
Kreivas akla 

Ištaiso,
Ofisas Ir akinių dlrbtavl 
756 West 85th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 9, tre
čiad nuo 10-12, penktadienį 19-1 M 
<«*tM<1irniats 10-2 vai. popiet.

virs so

DR. S. VAITUSH, OPT,
Palengvinu aklų įtempimų, kuria 

yra priežastis galvos skaudšjlrao bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystų ir tollregyo- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenua 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:94 
Iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.
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POLITIKOS MOKSLAS M. Krupavičius

Pirmojoje šio mėnesio dayje Washingtone įvyko iš eilės 
jau penkiasdešimt antras Amerikos Politinių Mokslų Sąjungos 
metinis suvažiavimas. Dalyvavo pusantro tūkstančio atstovų. 
Didelį atstovų daugumą sudarė universitetų ir kolegijų profeso
riai. Nemažai buvo ir aktyviai dalyvaujančių šio krašto politi
niame gyvenime.

Šiame suvažiavime daug laiko buvo pašvęsta buvusio pre
zidento Woodrow Wilsono gyvenimo, jo darbų ir idėjų studi
joms, nes šių metų gruodžio 28 d. sukaks 100 metų, kai šis 
mokslininkas, kultūrininkas ir politikas gimė. Paskaitininkai 
konstatavo, kad prez. Wilsonas daugiausia laiko yra aukojęs 
politinių mokslų, įvairių valdžios santvarkų studijoms. Tuos 
dalykus jis studijavo dar tebestudentaudamas, studijavo juos 
profesoriaudamas Princetono (N. J.) universitete, tas savo stu
dijas tęsė būdamas Nevv Jersey valstybės gubernatoriumi ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu (1912 — 1920 m.). 
Jo parašytos ir išleistos knygos šiandien yra laikomos klasiško
mis politinio mokslo ir apskritai valstybinių santvarkų atžvilgiu. 
Princetono universitete prez. Wilsonas dėstė ne tik teisę, bet 
ir politinius mokslus. Taip pat yra buvęs ir Amerikos Politinių 
Mokslų Sąjungos pirmininku.

Prezidento VVilsono mokslo darbai ir jo veikla praktiškosios 
politikos gyvenime suvažiavime sukėlė daug gyvų diskusijų. 
Plačiai padiskutuota premjero ir prezidento koncepcija, tarp
tautinių sąjungų pasaulio taikai ir saugumui palaikyti klau
simai.

Tenka pareikšti ypatingą pasitenkinimą, kad universitetų ir 
kolegijų politinių mokslų profesoriai ir aktyviai politikoje da
lyvaujantieji neužmiršta Wilsono, kad savo sąjungose ir ats
tojo mokslo (įstaigose popularizuoja Wilsono darbus. Tie jo 
darbai, kaip gerai žinome, yra labai stambūs. Jie pasiliks gyvi 
visiems laikams ne tik Amerikoje, bet visur pasaulyje. Jisai 
buvo vienu pačių šviesiausių ir nuopelningiausių prezidentų.

Prezidento Wilsono idėjų ir darbų ypač negali užmiršti ir 
neužmirš mažosios, didžiųjų pavergtosios, tautos. Neužmirš ir 
didžiųjų monarchinių — despotinių valstybių žmonės, neužmirš 
nė vienas, kuris trokšta pasauliui teisingos ir pastovios taikos.

Pirmojo Pasaulinio karo metu Wilsonas iškėlė visą eilę nau
jų šūkių. Jų visa eilė buvo įjungta į garsiuosius 14 punktų. Jis 
siekė išlaisvinti pavergtąsias tautas ir jo siekimas nebuvo tuš
čias: visa eilė pavergtų tautų išsilaisvino, jų tarpe ir Lietuva 
susikūrė sau laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jis skelbė, kad 
iš po karo griuvėsių valstybės atsistatytų demokratiniais pa
grindais, ir daug kur taip įvyko. Jis įsteigė Tautų Sąjungą, kad 
ji ne tik palaikytų taiką pasaulyje, bet spręstų ir likusias pro
blemas bei laisvintų dar neišlaisvintas tautas. Jis ir Amerikos 
lietuvių delegaciją mielai priėmė Baltuosiuose Rūmuose (1918 
m. gegužės 3d.), kad išklausytų mūsų tautos balsą, reikalau
jantį Lietuvai nepriklausomybės. Mūsų balsą jis išklausė ir Lie
tuvos neišskyrė iš skaičiaus tų tautų, kurias išlaisvinti reika
lavo jo paskelbta programa.

Mums dar nežinoma, ar Amerikos Politinių Mokslų Sąjun
gos suvažiavimo dalyviai užankcentavo tą faktą, kad, jei JAV 
ir jų sąjungininkės būtų ėjusios prez. Wilsono keliais į pasto
vią pasaulio taiką, šis tikslas gal ir būtų buvęs pasiektas. Jei 
respublikonai savo partiniais išskaičiavimais prieš 1920 metų 
rinkimus nebūtų pradėję niekinti Wilsono planų, jei jų tuo me
tu kontroliuojamas Kongresas nebūtų atsisakęs įeiti į Tautų 
Sąjungą, galimas dalykas, kad nebūtų kilęs II Pasaulinis karas.

“Praktiškieji politikai” anais laikais, bekovodami prieš Wil- 
soną, jį vadino visokiais vardais: “ligūstu politiku”, “profeso
rium —
bėra gyvųjų tarpe, mato,-kad nė tas profesorius ^svajotojas’ 
klydo, bet jie skaudžiai apsiriko. Tos pačios^ Woddrow VVilsono 
idėjoms priešingos partijos žmonės šii|o jnėtu^repia' Jungtines 
Tautas, kurios kaip tik yra išaugusios iš “svajotojo” ^profeso
riaus Wilsono paskelbtų ir pradėtų vykdyti idėjų. Ir tos idėjos 
kažin ar būtų kilusios, jei AVilsonas visą savo gyvenimą nebūtų 
studijavęs politinių mokslų ir jų taikęs gyvenimui. Politika yra 
rimtas mokslas, rimtas reikalas. Į ją reikia rimtai ir žiūrėti. 
Tad labai gera, kad universitetai ir kolegijos turi politinių moks
lų katedras. Gera ir tai, kad yra tokia organizacija, kaip Ame
rikos Politinių Mokslų Sąjunga.

bės išlaikyti konstitucijos dės- sidūrė Šveicarijoj. Sukonfiskuo- 
įnlų, kurie garantuoja piliečiams tas komunistų turtas bus par- 
. žmogaus vertės ir laisvės išlai-! duotas ir gauti pinigai panau-KOMUNIZMAS VAKARŲ VOKIETIJOJE

(tęsnys) kompromisus su rytų Vokieti
jos valdovais, o socialdemokra
tų partija su savo vadu Olen- 
haueriu savo taktika ir beato- 
dairine opoz:cija Adenaueriui 
teikia nemaža galimybių komu

ną Vokietijoj būklę Yra dvi Vo nistams savo veiklai išplėsti ir j ^n^cki^ 
kietijos - vakarų laisva demo- laimėti. Tačiau rimtieji v. Vo- griklausn Konstitucinio teis 
kratinė respublika ir rytų ko-, kietijos politikos lyderiai r^hk^
mumstine. Abi deda pastangų krikščionių demokratų (CDU) klausimo sprendimas i95l m. 
abi Vokietijos dalis sujungti j partijos | bet kuriuos kompro- buv0 duotag Teismas
vieną valstybę. Adenaueris tą nusus su komunistais, t atpalai-. rimtų stud?jų. studijavo
vieningą Vokietrją nori sukurti davimą ryšių Vokietijos su Va-, komunizmo teoriją ir praktiką. 
vakarų demokratiniais pagnn- smgtonu ir ą suteikimą daugiau IšstudijaVo raStrg pradedant 
dais, gi Ulbrichtas _ sukurtu laisves komunistams, krašte žiu, Marksu.En?elau ir baigiantLe- 
raudonąją Vokietiją raudonosios n su dideliu nerimu ir baime J gtalinu jr Chruščevu IS.
Rusijos pavyzdžiu. Kaip Mask-I Jie visai pagristai mano, kad, nėjo komunistų veiksmus 
va, taip lygiai ir Pankovas me-( pakeitus dabartinę Adenauerio gvetimoge valstybėSe, ypatingo

Laukia Adenauerio mirties

Gerai suprasti vakarų Vokie 
tijoj rengiamam komunistų pa 
vajui, reikia prisiminti dabarti

kymą.

Tei mo sprendimas

Bonos vyriausybė palinko į 
pirmą tezę, būtent — komunis
tų partij;1 reikalinga uždaryti, 
paskelb:ant ją nekonstitucine.

ko nesigaili savo tikslui pasiek-, politinę liniją iškilą mirtinas dėmesio kreipdamas j jų veiks.
ti. Su tais tūkstančiais vokie-' pavojus ne tik Vokietijai, bet mus Vokietijoj. Ir tik po nuo-
čių perbėgėlių iš rytų Vokieti- ir visai Europai. į dugnių studijų pradėjo teismi-
j°s į vakarų, ateina nemaža? Kova su komunizmu nę procedūrą 1954 m. lapkričio
skaičius ir tyčia Ulbrechto siun mgn Teiamo aktai sudarė 2,500
čiamų komunistų agitatorių ir! Vakaruose yra dvi pažiūros spausdintų puslapių, o kaltina- 
veikėjų, paruoštų tam darbui į kovą su komunistais ir jos Į masai aktas 100 lapų Jo skaity. 
specialiose mokyklose. Daug jų j metodus. Vienų įsitikinimu su mag už^mg virš trijų valandų, 
sugaunama ir grąžinama atgal bolševikais reikalinga kovoti ir, Byja buvo nagrinėjama 51 die- 

gintis nuo jų, kaip nuo pavo- j Sprendimas buvo teismo pas 
jingų^ priešų. Komunistai^ gud-j kelbtag tik 1956 rugpjūčio 

“ ' “ * mėn. 17 d. Teismas nutarė ko-

ar talpinama į kalėjimus. Bet 
nemaža pasilieka veikti nepaste 
bėti.

V. Vokietija palyginamai turi 
maža policijos. Ta aplinkybė ko 
munistų veiklai vakarų Vokieti
joj yra patogi. Senyvas Aden
aueris kietai laiko vadžias savo 
rankose. Kylantį komunizmo pa
vojų jis labai puikiai mato ir 
supranta. Dėl to komunistams 
jo asmuo labiausia nepakenčia
mas visoje valstybėje. Jie ne
kantriai laukia jo mirties. Jie 
tikisi, kad iš Adenauerio kars
to prasimuš Vokietijai raudo
nas komunizmo laimėjimas. Ir 
kiek pagrindo turi jų viltys, nes 
krikščionių demokratų tarpe y- 
ra žmonių, kurie palinkę eiti į

jog ‘Mes žygiuojame išlaisvinti 
Vakarų Europą iš JAV domina- 
cijos’ ”... Argi negali taip atsi
tikti? Pagaliau, ar taip neatsi- 

| tiks ? Tikrai taip bus, nes raudo 
nie ji tam ruošiasi ir laukia tos 
dienos...

“Na, kai jau visa Europa bus 
paminta po purvinu bolševiko 
padu, tuomet ir trečiasis pasau
linis karas, o gal net ir visos 
civilizacijos žlugimas, bus jau

svajotoju" įr w kurie Ar.

“Vidurio ir Rytų Europos iš
laisvinimo problemą nereikėtų 
skaityti bent kokiu simpatijos 
pareiškimu toms satelitinėms 
tautoms, bet tai yra gyvas rei
kalas padaryti Vakarams, savo 
likimą gelbstint. Tas uždavinys 
yra, galima sakyti, kertinis ak
muo Vakarų savęs apsigynimo 
komplekse. Greitai Vakarų pa
saulis galės tuomi įstikinti prak 
tiškai”. Šiais žodžiais baigia
mas laiškas. Pranys Alšėnaa

riai moka išnaudoti visas demo
kratinės santvarkos teikiamas 
galimybes, kad tą santvarką su
naikintų. Todėl netikslu ir pa
vojinga teikti jiems demokra
tinių teisių, kurių jie nepripa
žįsta ir naikina savo valdomose 
valstybėse. Komunistinė partija 
yra paprasta partija. Jų partija 
yra sąmokslas prieš laisvę ir 
demokratybę. Ji yra svetimos 
valstybės agentas. Todėl ją rei
kalinga išstumti už įstatymų ri
bų, kitaip tariant — uždrausti.

Komunistų partijos uždraudi
mo priešininkai įrodinėja, kad 
jos uždraudimas pažeistų demo
kratinę sistemą, antra, ją nuva
rius į požemius, kova su ja bū
tų sunkesnė ir požemyje ji būtų 
pavojingesnė, negu laisvai dirb
dama. Jų paskutinysis argumen 
tas neįtikinamas, nes ir ten kur 
komunistų partija yra legalizuo
ta, ji visą savo veiklos svorį nu
kelia į požemius. Tai visai tei
singai konstatavo, kaip pirmiau 
esu minėjęs, Bonos min. Šre- 
deris. Komunistų partija yra už 
drausta Portugalijoj, Graikijoj, 
Turkijoj ir kitur. Tų valstybių 
praktika parodė, kad jos veikla 
požemyje yra mažiau pavojinga, 
negu viešumoje.

Dabartinė v. Vokietijos vy
riausybė laikosi pirmosios pa
žiūros kalbamajame klausime. 
Ta nuomonė pravesta ir konsti
tucijoj. Pagal tos partijos, ku
rios kėsinasi demokratinę sant
varką pažeisti ar visai panaikin
ti yra nekonstitucinės. Ir Karls- 
rues konstitucinis teismas kons
tatavo, kad įvedus krašte komu 
nistinės programos proletariato 
diktatūrą nebūtų jokios galimy-

doti visuomeniniams reikalams. i
Teismo sprendimo dieną bol

ševikai norėjo surengti masines 
demonstracijas. Bet policija ė- 
mėsi priemonių nedaleisti bet- 
kokiu bruzdėjimų. Tą dieną vi
soj Karlsruej policija buvo pas 
tatyta ant kojų ir turėjo budė
ti parengties stovyje. Aplink 
teismą pusantro kilometro ra
diuse buvo uždrausti visokie su
sirinkimai. Demonstracija neį
vyko.

Iš didžiųjų Europos valstybių 
vakarų Vokietija pirmoji uždarė 
visas komunistines organizaci
jas- - !

Komunistų reakcija

Komunistų partijos vadovybė 
per rytų Vokietijos radiją pa- j 
skelbė, kad ji “nepaisydama par j 
tijos uždraudimo tęs savo kovą 1 
su atgyjančiu Vokietijos mili-, 
tarizmu”. Komunistų deklaraci
ja vakarų Vokietijos valdžią va 
dina reakcioniškiausia vyriausy 
be Europoje. Vakarų Vokietijos 
gyventojus ragino organizuoti 
“fabrikuose ir gatvėse mitingus 
-protestus prieš komunistų or
ganizacijų uždarymą”.

Ypatingai audringai reagavo 
prieš komunistų organizacijų už 
darymą Sovietų spauda ir radi

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

ELE MAZALAITĖ

Sovietiškam „išlaisvinimui” artėjant
Didelė dauguma vyriausybių 

narių, politikų ir diplomatų dar 
ligšiol vis nepajėgia įsijausti ir 
suprasti, kas yra komunizmas, 
kokios pasekmės ateina kartu 
su jais, užgrobus raudoniesiems 
naują kraštą.

Ne vien tik šie nesupranta 
komunizmo grėsmės, bet ir pa
sižymėję vadinamieji politiniai 
komentatoriai, milioninių tiražų 
dienraščių vedamųjų — edito- 
rialų rašytojai, kurie, galima 
sakyti, formuoja visuomenių ir 
tautų viešąją opiniją, taip pat 
gana naivūs galvosenoj apie ko
munizmą.

Neseniai torontiškis dienraš
tis “Daily Star” atspausdino ve
damąjį, pavadintą “The Sateli- 
tes and Freedom”, kuriame bu
vo ypatingai pasidžiaugta, jog, 
esą, pasaulis dabartiniu metu 
galėsiąs lengviau atsidusti, nes 
JAV abi partijos — respubli
konai ir demokratai — nebeįra- 
šiusios į savo platformas jėga 
satelitinių kraštų išlaisvinimo 
punkto. Tas punktas jau nebė
gąs JAV užsienio politikos es
mine dalim.

Rašąs šias eilutes į tokias nai 
vias vedamojo mintis jau norėjo 
replikuoti, tačiau po poros die
nų jau pasirodė tame pačiame 
“Daily Star” Vengrijos Tautinės 
Tarybos Kanadoje reprezentan
to dr. E. Ervine De Vladar il
gas, gražiai motyvuotas ir, pa
sakyčiau, netgi itin aštrus laiš
kas, kurio kaikurias mintis čia 
perduosiu.

Jeigu Vakarai neišlaisvins, 
tai Rytai...

Minimas vengras savo laiške 
tarp kitko teigia:

...“Nėra abejonės, kai ligšioli
nė Vakarų pasaulio diplomatija, 
galima sakyti, savo neryžtingu
mu padėjo raudoniesiems pa
siekti tokių didelių laimėjimų, 
tad kodėlgi ir negalvoti, jog pa
skelbus intenciją atstumti ko
munizmą atgal iš Vidurio ir Ry
tų Europos kraštų, būtų pasta
tyta pavojun ir likusios nesufco- 
munistintos pasaulio dalies liki
mas ir laisvė.

Galimas dalykas, kad laisvieji 
Vakarai nori palaukti ligi tol, 
kol raudonoji Sovietų Rusija vie 
šai ir aiškiai paskelbs pasauliui,
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munistų partiją v. Vokietijoj 
uždrausti, kadangi jos veikla y- 
ra priešinga federalinės respub
likos konstitucijos nuostatams, į jai. Adenauerio valdžia buvo ly

ginama su Hitlerio režimu. V. 
Vokietijos ambasada Maskvoj 
konstatuoja, kad santykiai tarp 
Maskvos ir Berlyno tiek pašli
jo, kad blogesnių negali būti. 
Tačiau apie santykių nutrauki
mą ji nieko nekalba.

Visą tą antivokišką. audrą 
pralenkė Maskvos Pravda. Savo 
vedamajame straipsny kaltina 
v. Vokietiją už “pradėjimą reng 
tis karui. Tam žygiui v. Vokie
tija gavusi vakarų valstybių pa 
laiminimą. Pravda prikiša Aden 
aueriui masines represijas ir gau 

(Nukelta į 5 pusi.)

Uždrausta buvo kartu su parti
ja visos organizacijos esančios 
kom. partijos žinioje. Viena tų 
organizacijų — “Laisvasis Vo
kietijos Jaunimas” buvo uždrau 
sta anksčiau. Partijos ir jai pri
klausančių organizacijų turtą 
nutarta konfiskuoti. Visų fede
ralinių valstybių vyriausybės 
įsakė policijai komunistų parti
jos ir kitų jos organizacijų pa
talpas užantspauduoti ir jose 
rastą turtą suraš. Įsakyta taip 
pat tolimesnę jų veiklą padaryti 
nebegalima. Vidaus reikalų min. 
Šrederis paskelbė, kad vien už 
priklausimą partijai nieks nebus 
sulaikomas. Atsakomybėn bus 
traukiami tik tie tiesioginiai ar 
netiesioginiai partijai priklau
santieji nariai, kurie “ankštai 
buvo surišti su partijos veikla, 
nukreipta prieš Vokietijos fede
ralinės respublikos konstituci
ją”. Tolimesnė komunistų veikla 
bus baudžiama teismo keliu.

Komunistai jautė, koks bus 
teismo sprendimas ir prie jo bu 
vo pasirengę. Užantspauduotuo 
se komunistų biuruose jokių do
kumentų nerasta. Rasta tik ma 
žaverčių raštų ir spaudos. Doku 
mentai iš anksto buvo išvežti 
ir paslėpti. Policijai pavyko su
laikyti tik trys sunkvežimiai ko 
munistų dokumentų prie pat ry 
tų Vokietijos sienų, kurie taiks 
tesi pasprukti į komunistinę Vo 
kietiją. Vienas sunkvežimis su 
tokiais pat dokumentais susku
bo pasprukti pro policiją ir at-

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2g.0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE)
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nei Lie Bertulis ir FeUx 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.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

n WOE8 stotlea — Banga 1894 
trtlO PIKMAD. IKI PENKTAI). 

1:41 lkl 9:80 vai. ryte 
8ESTAD. 8:80 lkl 9:10 ryte 

^TPMADIEN'NIO vak. nuo 7—8 ▼. 
8EKAD. 8:30—•: 30 r. r. U atotlea

— 1490 kU.
Chloago 88, -U HEmlock 4-1418 

/ll) So. ROCKWEKL ST.

Skelbkitės “Drauge”!

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijai Krizo

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

tik
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2834 ta Oaklty Ava

prikritusią skujų ir voratinklių, 
negu Jonui ar man — juk tai daro jo pasirinktieji 

,. draugai. Turi jis širdį, jeigu atbėgo į tėviškę tokią

70 tęsinys
Tačiau, štai, ji stovėjo sveika — ir šalimais bu

vo jo vaikas — ne greta, tai dar paslėptas už motinos 
drabužių, bet tiktai tam kartui. Ir jis juto, kad artė
jant į motiną, jo veidas skečiasi į šypseną. Taip būtų 
jeigu ji būtų atradus jį paklydusį, manantį, jog jį nu
nešė vaiduokliai į kitą svieto kraštą, bet netikėtai jis 
išvydo mamą.

Motina regėjo jį artėjant, išsipurvinusį, vien
plaukį, bet šypsantį, ir per jį matė savo vyrą, labai 
nedrąsų, retai tesijuokiantį ir baisiai nustebintą, kai 
ji pasakė, jog neis už jo — į jo ūkį: jam teks ateiti 
užkuriom. Tegu atiduoda seseriai savo žemę.

„Tai, ar padoru vyrui pas pačią bernauti“, — gy
nėsi jis, bet jis buvo geras šeimininkas, lygiomis jie 
valdė ir dirbo, tiktai kam taip greitai jis pabaigė sa
vo darbą žemėje. — Ji stebėjo, kaip vyras traukiasi 
tolyn, ir jį užstoja sūnus, toks nepanašus į tėvą ir 
tarė sau: — Gerai, kad tu nebematai, kas čia dedasi, 
ir per ką nelaimė ištiko mūsų namus, amžiną atilsį 
tegu tau suteikia Viešpats. — Ir į sūnų pratarė:

— Ką pasakysi ?
Staiga jis buvo praradęs žadą: ką, iš tikro, ką 

jis pasakys? Kad jam gaila, kad jis kalbėjo su Jo
nu, kad nėra — jokių, kad. Ir jis tylėjo. Jis galėjo 
juk apkabinti motiną, ir jie patylėtų abu, ir suprastų 
vienas kitą labiau negu visais laikais, bet jam nelei
do to jis pats, ir dar kažinkas iš jos pusės.

Šios knygai autorius vysku
pas F. J. Sheen prM klek 
laiko pradėjo savo TdevU* 
Jos programą per "Da Mont*1 
Btotį. Televizijai aparatų 
ma "AdmiraT šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerbt
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.
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jam yra blogiau žingsniu, kiekvienos vietos ir to kas jam pačiam bu
vo įvykę. Bet tai negalimas dalykas! — sušuko jis 
savyje, — tai tiktai aš perdaug stipriai jaučiu! Juk 
tiktai tuo ramsčiausi kelerius metus, kad vėl vaikš
čiosiu šičia, ir žinojau tiek daiktų atsitikusių man

valandą, — ir ji meiliai tarė:
— Ko lakstai be kepurės ir purvinas,

kaip būtų tarus seniai. i*r maniesiems, kad netilptų jokiose knygose — tai
- Pamečiau, - sako jis, - eglyne. - Jam yraltenai svetur aš tur5M ir dabar Piečiau?

labai gera, kad gali pasisakyti ir pasiteisinti, ir štai, Cia au^° juodasis alksnis - kažinkas buvo atsi- 
mano jis, viskas gerai. Gal taip reikėjo, kad mes bū-tlk* jam čia- jis pajėgė ištraukti iš savęs me- 
tume grąžinti vienas kitam, jis nori tarti, kad tegul ko- kas Pamintų. Jis tiktai regėjo medžius, apnuo

taip

ji nenusimena, jis neapleis jos, tačiau ji yra susigal
vojus, lyg miege, iš kurio nuodėmė žadinti. Ji dar 
pasižiūri į vandenį, apveda akimis krantus, lyg už
daro duris ir eina ten, pro kur jis atėjo.

Nelengva išrinkti šienas iš šaltinių, — galvoja 
ji, — tiktai, kad tarp tų smunkančių vietų ir kemsy
nų auga tokia gera žolė. Kitais metais--------------. Ji
atsiminė, kad nebus kitų metų, ir tuojau išgirdo už 
savęs šlepsėjimą, tai sūnus buvo pasivijęs ją.

Jis vijosi, nes pirma buvo palikęs stovėti, jis ne
manė, kad motina tokiais aplinkiniais keliais eis na
mo, dabar, kai jie abu — tačiau labai greitai, gal iš 
jos žingsnių, iš to, kaip ji pakeldavo akis į kokį me
dį ar sekundei staptelėdavo ties avietynu, jis žinojo, 
kad nieko nereiškia jo buvimas; ji eina šitą kelią, 
kaip bažnyčioje kryžiaus kelius, tai jos atsisveikini
mas. Bet jis nuėjo paskui ją, iš paskos, tarytum ma
žas vaikas. Jis sugėdino save, tačiau tai nepadėjo.

Jis taipgi norėjo prisidėti prie tos kelionės, kad 
jie galvotų panašiai ir jaustų, ir atsimintų, juk tiktai 
metų skaičius skyrė jų atsilankymus šiose vietose, juk

gintus, tarytum plakimui, o po jų kojomis buvo nu
mesti jų drabužiai, nuplėšti ir sudriskę. Ir per tuos 
purvinus lapus jis brido, tiktai tiek — paskui savo 
motiną.

Kai ji pasukdavo galvą, jis regėjo, nors tiktai dalį 
veido tebuvo užmatęs, kaip ji gyvena. Ir norėjo šauk
ti : atiduok ir man, ką tu turi!

Turtai ir turtai klojėjo visame jos kelyje — ne
reikėjo rasti paparčio žiedo, kad įmatytum kas gulėjo 
žemėje, jos paviršiuje ir medžių viršūnėse. Bandos 
ganėsi, nors jau jų nebuvo nė odų ir skambalai su
dilo, tačiau karvės tebemūkė prieš saulėlydžius, ir 
avelės rupšnojo žolę, striksėdamos per kimaus. Ir 
visur buvo žmonės, vyras, vaikai, kartais samdiniai 
— ir ji pati.

Tas pats gyvenimas nebuvo išdilęs eglyne — ji 
galėjo pasakyti, kur kada medis buvo gyvenęs ir 
paskui pavirtęs daiktu ar malka, ir jos vietoje augo 
jaunas palikuonis. Ji pasilenkė prie rudmėsės — pa
matė tiktai vieną ir paskui visą giminę, bet tuojau 
atitraukė ranką: buvo bereikalo grybauti šiandien. 
Bet netrukus ji pasilenkė vėl — tai ant žemos eglės

ne tiktai motina buvo čia gimus ir gyvenus visą am-(šakos, sverdama ją savo svoriu, suposi skrybėlė, mo
žių, tai buvo jo tėviškė. Ir pajuto dar vieną naują da
lyką: ūmai jis nebegalėjo nieko jausti nei atsiminti.

Vargšas, — galvojo motina žiūrėdama į galvą, Jam buvo atimta tai, jia buvo išsižadėtas kiekvienu

tina nubraukė kelis miglos lašus nuo jos, atsisuko ir 
uždėjo ją sūnui ant galvos.

(Bus daugiau)
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Balfo rinkliavai artėjant

Balfo 76 skyriaus valdyba su 
“Tag Day” — rinkliavos — ko
mitetu deda pastangas, kad gau 
tų šalpos darbui taip reikalin
gus pinigus. Gaila, kad negali
ma pasigirti, jog šiam kilniam 
rinkėjo — talkininko darbui e- 
sama pakankamai savanorių. 
Skyriaus pirmininkas, dar kar
tą kviesdamas visus talkon, no
ri priminti kun. K. Simanavi
čiaus reikšmingus žodžius, pa
sakytus detroitiečiams laike 
“Baltic Melodies” programos, 
kurių dalį čia paduodame:

Tag Day

“Šv. Povilas apaštalas palygi
na Bažnyčią su nuostabiu kūnu, 
kurio galva yra Kristus, kurio 
akys yra vyresnieji, kurio lie
žuvis yra pamokslininkas, kurio 
ginklai yra kareiviai, kurio ran
kos yra turtingieji. Prileiskime,1 
patekai į erškėčių krūmą; kaip 
greitai visi tavo kūno nariai at
eis į pagalbą sužeistoms ko
joms : liežuvis ištars skausmo žo 
džius, akys jieškos įsmigusio 
dyglio, širdis drebės, rankos už
riš visas žaizdas ir visas kūnas 
stengsis išlyginti pusiausvyrą. 
Kai sužeistas vienas narys, visi 
kenčia ir stengiasi padėti.

Tuo norima pasakyti, kad rei 
kale vienas kitam pagelbėtume. 
Jei kieno akys ašarų pilnos, jei 
kieno sunkus skausmas tau kal
ba, jei kieno rankos negali dirb
ti, tada visi bendrai turi pagel
bėti. Kristus per kitų rankas 
liepė išdalinti padaugintą duo- 
ne, kad turtingieji suprastų, jog 
į jų rankas įteiktos Dievo do
vanos turi būti vargšams išda
lintos.

Buvau išalkęs ir jūs mane pa
valgydinote, buvau ištroškęs — 
pagirdėti, laimina Kristus geruo 
sius. Nors Dievas yra visų tur
tų Viešpats, bet jis pasivertęs 
vargšu ištiria žmogaus meilę.

Širdžių temperatūra pradėjo 
kristi. Pasidarė šalta žemėje, 
šalta gatvėje, šalta draugijose,1 
šalta komunizmo Sibire, nes jie' 
nepažįsta Kristaus meilės tcs- 
tamento.

Už tad mes visi įsijunkime į 
Balfo talką. Savo darbu ir sa
vo auka paremkime vargan pate 
kusius lietuvius. Sušildykime 
dosnia širdimi Sibiro ledus. Ir 
Sibire komunistai pamatys, kad 
krikščionių meilės šilima pasie
kia Sibiro šaltį. Visi į darybą! 
Vieni paimsime dėžutes ir išei
sime d gatves kitų paprašyti, o 
kiti gausiai aukosime”.

Ta proga skyriaus valdyba I 
nori priminti, kad dėžutes gali
ma gauti pas E. Paurazienę, 
17403 Quincy Avė, V. Gižaus-į 
ką, 1984 25th Str., “Gaivoje” 
ar “Neringoje”, kampas W. Ver- 
nor ir 25th Str. St. G-kas

PAVYKO
LB Detroito apylinkės š. m. 

rugsėjo 9 d. suruoštas Michi- 
gano lietuvių sąskrydis — ge
gužinė pavyko. Nežiūrint šalto 
oro, susirinko apie 1,000 žmo
nių. Buvo svečių iš kaimyninio 
Wind&oro, Lansingo. net iš 
Grand Ripds, bet įdomiausia, 
kad turėjome dvi šeimas net iš 
tolimosios Brazilijos. Tai Mei
lūnų ir Žemaičių šeimos. Meilū
nai, biznieriai iš Sao Paulo, ke
liaudami per Ameriką, buvo su
stoję Detroite viename viešbu
tyje. Besukinėdami radiją, iš
girdo lietuviškai kalbant, susi
domėjo programa ir, išgirdę a- 
pic lietuvių suvažiavimą, pasi
stengė jame būti. Gi Žemaitis 
taip pat neseniai atvyko iš Bra
zilijos į JAV studijoms.

/Gegužinės programa buvo pa
įvairinta menine dalimi. Jauni
mas, vadovaujamas Prano Za- 
rankos, padainavo keletą dai
nelių. Jaunieji akordeonistai Vy 
tautas Petrauskas ir Vytautas

Marčiukaitis pagrojo akordeo
nais. Gabijos tunto skautės, va
dovaujamos Aldonos Rasteny
tės, pašoko tautinių šokių.

Taip pat buvo perskaitytas 
šiai progai skirtas laikraštėlis. 
Pesys akordeonu ir daina — De- 
troitui skirtais kupletais — pa
linksmino klausytojus. Sve
čiams buvo paskirstyta daug 
dovanų, gautų iš bizinerių bei 
paskirų asmenų, kuriąs renkant 
teko pasidarbuoti L. Mingėlie- 
nei ir jos talkininkėms. Gerai 
buvo organizuotas bufetas, ku
riam vadovavo J. Rekašius. Val
gių buvo daug ir įvairių. Sve
čiai įvertino darbščiųjų šeimi
ninkių skaniai pagamintus val
gius ir visus išpirko.

Erdvi ir maloni naujoji gegu
žinės vieta visiems patiko. LB 
apylinkė iš šio parengimo gaus 
apie 600 dolerių, kas yra dide
lė parama, vykdant jos švieti
mo bei kitus kultūrinius užda- 
nius.

PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS

Sv. Antano parapija š. m. 
rugsėjo 16 d. suruošė Beech 
Nut Grove darže gegužinę. Kaip 
tik, nežiūrint vėlyvo laiko, pa
sitaikė šiltas ir gražus oras. Pri 
važiavo daug parapiečių ir sve
čių. Kiekvienas jaučia pareigą 
paremti parapiją, juo labiau, 
kad šiemet Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje ir mokykloje 
vykdomi remonto darbai.

MIKE GERADARIS

Š. m. rugsėjo 1 d. savo į- 
monėje staiga mirė Jonas Ūso

ris, ilgametis Detroito gyvento
jas. Šią nelaimę skaudžiai išgy
vena jo žmona Veronika, sūnus 
Juozas su marčia Elena, dukra 
Veronika Mičiuta ir visi katali
kai. A. a. Jonas daug darbo ir 
aukų yra įdėjęs Šv. Jurgio pa
rapijoje tiek seselių vienuolių 
namui, tiek parapijos bažnyčiai. 
Labai daug aukojo vienuoly
nams, buvo “Draugo” nuolati
nis skaitytojas ir taip pat “Lai
vo” amžinas narys. Seniau yra 
stambiai aukojęs Tautos Fon
dui ir Raudonajam Kryžiui. Ka
talikiškame ir lietuviškame gy
venime netekome vieno šulo, 
kurio visada pasigesime. Velio
nis gyveno pasiturinčiai, ilgus 
metus vedė alinės biznį.

SUŽAVĖTAS “DRAUGO” 
IŠVAŽIAVIMU

Detroitietis Jonas Bartašius, 
VIctory Inn savininkas, Darbo 
dienos savaitgalio metu nuvy
kęs į Chicagą aplankyti savo 
senus draugus Gužauskus, Luc- 
ky Bar savininkus, buvo apsilan 
kęs ir “Draugo” išvažiavime. J; 
nustebino toks masinis lietuvių 
susibūrimas. Jam dar nuosta
biau buvo, kad kelią nuo Chica
gos iki gegužinės vietos nuro
dinėjo policija. Suprantama, 
kad dešimttūkstantinei miniai 
pajudant į vieną vietą, reikia ju
dėjimą tvarkyti. Jonas, galvo
damas apie Detroitą, matomai 
buvo apsivylęs savo kolonijos 
gyventojais, kad jie niekad taip 
gausiai nesusirinks, ir ateinan
čiais metais nutarė pats orga
nizuoti ekskursiją į “Draugo” 
gegužinę. Jis džiaugiasi naujo
mis Chicagos pažintimis, o ypa
čiai, kad teko susipažinti su 
kun. V. Paruliu, MIC, kuris dar 
daugiau jo pažintis praturtino.

IŠLEISTUVĖS

Detroito scenos mėgėjų sam- 
į būris š. m. rugsėjo 15 d. jau

kioje Geldauskų rezidencijoje 
suruošė vienai aktyviausiai bū

relio aktorei ir to būrelio val
dybos sekretorei Danai Race- 
vičiūtei išleistuves. Dana yra Į 
susižiedavusi su Eugenijum Jan 
kum ir š. m. spalio 6 d. bus 
vestuvės. Be būrelio narių, .į 
vaišes atsilankė režisorė Z. Ar
lauskaitė - Mikšienė, išleidžiamo 
sios motina, dr. O. Vaitas ir dr. 
Žemaitis su žmonomis. Išlei
džiama jai buvo įteiktas bhrelio 
adresas ir dovana — radijo a- 
paratas. Vakare oficialiąją dalį 
pravedė visų mėgstamas Algis 
Pesys. Žodį tarė režisorė Z. Ar 
lauskaitė - Mikšienė ir būrelio į 
pirm. V. Žebertavičius. Po to’ 
sekė dainos, deklamacijos ir šo
kiai. Išleidžiant buvo reiškia
mos viltys, kad Dana būreliui ir 
toliau padės.

TRUMPAI

— Inž. Petras Kazlauskas ir
Irena Vyčiūtė š. m. rugsėjo 1 
d. sukūrė šeimą. j:ems rankas 
surišo l uų. A. Kriščiūnevičius 
Šv. Petro bažnyčioje. Pirmąja 
pamerge buvo jaunosios drau
gė Bronė Kulytė.

— Dr. J. šidagis apsigyveno 
Detroite ir dirba Grace ligoni
nėje. 1950 — 1953 m. vertėsi 
medicinos praktika Vokietijoje, 
iš kur pateko į Amerikos, o vė
liau į Švedijos ir Italijos laivus 
gydytoju.

— Henrikas Dūda, susilaukęs 
pirmojo sūnaus Šarūno Jono, 
rugsėjo 16 d. iškėlė šaunias krik 
štynas. St. G-kas

ŠEŠTADIEN. MOKYKLOS 
MOKINIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m, rugsėjo 23 d. (sekma
dienį) 12:15 vai. Šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose į- 
vyks šeštadieninės mokyklos mo 
kinių tėvų susirinkimas. Visi 
mokinių tėveliai maloniai kvie
čiami šiame susirinkime daly
vauti.

LB Detroito Apy linkės V-ba

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST-
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 W«t Grand Boulcvard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Mt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686 \

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165
GENERAL CONTRACTOK 

Atlieka |valrbi« statybos, patalsy
mo ir pertaisymo darbus — staliftin- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimai 
oastogeae ir skleDuoss.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĮ GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak. nuo Greenficld kelio)

Detroit 28, Michigan 
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 3121

Namų.......... UNivetfsity 1 8224

Klausykite 
UTHOANIAN MELODIES

Ana Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 Lesnre — Detrolt 27, 
Michigan

Remkite dien. Draugų!

*TeH me, Little BHI—if electricity has come down, 
why has mobili gone up?”

• Bec a ūse novvadays you're 

using abouf 4 times as 
much electricity, sir!1

Look what pennies buy today
WHEN YOU LIVE THE MODERN ELECTRIC WAYI

Your «u»om<i»i« wo*h«r Only a penny bringH Yeur mddern eleclric Your tleem or dry iren 
does 3 loads of laun- you over two bourfl of rangdcookayourmcals makos quick work ot 
dry fcw only u penny. TV ontertainment. for only lt a day. ironing for lhfan hour.

y k ow ę’ Commonvvealth Edison
“did 25 Public Service Company '

(FiC K. Co.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transnilsljcs ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

%

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ............ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ...... 8.20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95 Plymouth 42-56 ............. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ............. 9.91 Pontiar 37-54 .................... 8.95
Dodgc 6, 42-56 .................. 9.95 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 SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Ramu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGOSAVINGS A LOAN ASSIt 
8234 S. Westem Avė. Chicago 36, HI.

GRANE SAVINGS & LOAM ASSN,
2555 W. 47th St._________________Chicago 32, DL

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,11L

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAM ASSR.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-47P 
AUGUST SALDUKAS Prezldant*

■d■ N

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O/DSU TROKA!~ NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

ILSU MSTU PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS AAMRNAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 VZ. 69 St CHICAGO 36, ILL. Td. V/AIU»ek 5-9209

TELEVIZIJA* RADIJAS
III - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELI3 PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Nalsted St. CAIumet 5-725

J. GLIAUDĄ

OKA PRO 
NOBIS

PREMIJUOTAS 
KOMA MAS

įdomiausias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pel. — tik M-OT

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS'1 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

Perskaitę dienr. “Drauda”, duokite jį kitiems.
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Ketvirtadienis, rugsėjo 20, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

. E ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
jos ir tautos sąveika”. Pirmąją 
paskaitą skaito J. Manelis. Jis 
svarsto tautos ir relgijos santy
kius. Religija yra turinys, tau
ta yra forma. Religija duoda 
tautai charakterį. Tiktai religi
jos ir tautos sintezėje individas 
gali pilnai išsivystyti.

Antrąją paskaitą skaito tė
vas J. Kidykas, SJ. Jo tema: 
"Tautinė ir tautiška religija”. 
Tautinė religija yra tautos su
kurta ir joje pasiliekanti. Tau
tiška religija neturi būti tautos 
sukurta — gali būti iš kitur at
keliavusi — bet yra tautoj pri
gijusi. Tikra religija tegali būti 
universali, nėra priešinga jo
kiai tautai.

Trečiadienį išgirdome pasku
tiniąją šio ciklo paskaitų — 
"Priemonės tautiniam religišku
mui auklėti”, kurią skaitė kun. 
V. Paulauskas.

Šios trys paskaitos susilaukė 
ypatingai daug klausimų ir dis
kusijų.

Važiuojam namo
Stovykla eina prie galo. Visi 

dar nuvažiuojame aplankyti An- 
napolio jūrų akademijos. Dai
nos savaime skamba vis liūd
niau — greitai reikės skirsty
tis. Vakare paskutinį kartą 
mus prajuokina "Kolegė Piela”, 
redaguojama pirmiausia Sigiaus, 
Kęsto ir Kilbasio (Leimono, 
Skrupskelio ir Manelio), o pas
kui su S. Bobelio, A. Ke'blinsko 
ir K. Vasaičio balsų pagalba, 
pagaliau lieka tik Sigio ir Kil-Į 
basio nuosavybe.

Galiausiai stovykla oficialiai 
baigiama. V. Kleiza, vėl ko
mendanto pareigose, visiems dė 
koja, išdalina dovanas. Stovyk
la komendantui savo dėkingu
mą išreiškia smarkiu plojimu ir, 
dovanėle. Dar trupučiuką pasi-! 
šokame, padainuojame.

Ketvirtadienio ankstų rytą' 
paskutinį kartą bendrai klau
some šv. mišių ir kartu artina-1 
mės prie Dievo stalo.

Atsisveikiname. Tariame ikii 
pasimatymo kitais metais.

Automobili* po automobilio 
apleidžia stovyklą. Dainuoti 
kažkodėl nesiseka.

Saulė Liulevičiūtė

KALBA REDAKCIJA
Norime atkreipti mielų bendra 

darbių dėmesį į pasikeitusį šio 
skyriaus redakcijos adresą. Da
bartinis adresas: 808 W. Neva- 
da Str., Urbana, III.

Dar kartą primename, jog vi
są medžiagą šiam skyriui pra
šome siųsti taip, kad ji redakci
ją pasiektų nevėliau pirmadienio 
vakaro. Kitu atveju gauta me
džiaga bus talpinama tik se
kančios savaitės numeryje.

Smuiko virtuozas J. Vasyliūnas koncertuoja šio nūn. 22 d. 7:30 vai. 
AVestern Ballroom salėje, tradiciniame ateitininkų parengime.

BALIUS
Chicagos ateitininkų ruošia

mas tradicinis koncertas — ba-

Fordhamo universitetas 
laukia lietuvių

Su džiaugsmu sutikome spau-
lius įvyks šio mėn. 22 d. (šeš- ! doje pasirodžiusias žinutes, kad 
tadienį) gražioje AVestern Avė. Fordhamo ir Kolumbijos univer 
Ballroom salėje, 3504 So. Wes

leisti juo nepasinaudojus. Bus
tokių atvejų, kad dėl menkų 
situacinių problemų lietuvių kal
bos ir literatūros kursai bus nu
stumti į šalį. O tokios studentų 
laikysenos rezultatai būtų ka
tastrofiški, nes tuomet univer
sitetų vadovybės nebeleis atei- 

j tyje tokių kursų įvedimo.

Reikia imtis žygių, kad to iš- 
, vengtume. Būtina, kad tėvai su 
sirūpintų šiuo klausimu lr savo 
iaunimą įtikint” šių kursų lan
kymo reikalingumu. Gal kai 
kam ir teks parodyti kasdieni
nės aukos, bet jie bus simterio- 
nai atlyginti. Tik būtina, kad 
ši žinia pasklistų ir ją įsisąmo
nintume. Paminėkime apie tą 
faktą savo pažįstamiems, stu
dentai turėtų fyolinkr&ščiu apie 
tai visiems akademikams pra
nešti ir visur turėtų būti atkrei
piamas dėmesys, kad puiki pro
ga egzistuoja. Tad reikia tik 
mūsų geros valios. P. V.

Darbininkų ir kaimo 
jaunimo sąjūdis

Šiomis dienomis Nimegos 
mieste, Olandijoj, įvyko "Tarp
tautinio katalikų žemės darbi
ninkų ir kaimo jaunimo sąjū
džio” suvažiavimas. Suvažiavi
mo dalyviams Popiežius Pijus 
XII parašė laišką, kuriame vi
sų pirma išreiškia džiaugsmą, 
kad ir katalikiškasis kaimo jau-

sitetuose Nevv Yorke sekančiais nimas pajuto reikalą tarptauti- 
mokslo metais įvedamas lietuvių niame sąjūdyje pasidalinti ži-tern Avė. Pradžia — 7:30 vai. 

vakaro.
Programą atliks smuikinin

kas virtuozas Izidorius Vasyliū
nas, buv. Kauno konservatorijos 
profesorius, Algirdas Brazis, 
buv. Metropolitan operos so
listas ir Alice Stephens trio —
Genovaitė Peškienė, Jonė Bobi- 
nienė ir Genovaitė Mačytė. 
jiems visiems akompanuos prof.
Vladas Jakubėnas.

Po meninės dalies bus links
moji dalis, grojant Broniaus Jo
nušo orkestrui; veiks bufetas.
Bus šokiai.

Visi ateitininkai su savo sve
čiais maloniai kviečiami jame 
dalyvauti.

PADĖKA

SAS Centro Valdyba ryšium 
su praėjusia stovykla, nori iš
reikšti širdingą padėką Ateitinin 
kų Federacijos vadui prof. S.
Sužiedėliui, Federacijos gener.
sekretoriui kun. V. Dabušiui, Paprastai puiki proga ir šio vien 
SAS dvasios vadui tėvui J. Ki- kartinio reiškino negalima pra- 
dykui, SJ, prel. A. Mendeliui,

kalbos dėstymas. Tikriausiai 
daug pastangų padėjo tie ty
lūs darbuotojai dėl lietuivšku- 
mo, kurių pastangomis tie lai
mėjimai buvo pasiekti. Ford- 
hamo universitete net tokių leng 
vatų sukurta, kad tais kursais 
besidomį studentai gali prašyti 
stipendijų — nuo mokslapinigių 
atleidimo: eilė lietuvių patriotų, 
kaip prel. Balkūnas, Kunigų Vie 
nybės CV pirm. kun. Čepukaitis, 
kun. Prunskis ir kt. paaukojo 
reikiamus pinigus toms stipen

niomis bei patyrimais ir jo pa
galba perteikti pasauliui ge
riausias moralines bei religines 
atskirų tautų tradicijas.

— Jūsų karta, — sakoma 
tarp kitko Šv. Tėvo laiške, — 
be abejonės matys daugelyje 
kraštų žemės ūkyje iškylančias 
naujas technikos priemones, 
kurios turės daug įtakos į kai
mo gyvenimą. Nenusigąskite jų 
ir pasirenkite jas sutikti krikš-

i I A. Gerdvilis buvo ne tik su-( vio širdis nustojo plakusi amži-
' manus verslininkas, bet ir vi-1 nai. Velionis kurį laiką yra gy-

Okup. Lieknoje labai pla- auomenininkas, gilus patriotas? venęs ir JAV.
čiai garsinamas valstybln:ų jo iniciatyva, Germapo b-vės _ . . . , .. „ M
pensijų įstatymo projektas”, pa buvo skiriamos dvi nuolatinės' “ u h Y'
gal kurį valstybinės pensijos bu stįpendijos prie VD universite-1 1956 konstatuoja. Kybartų
tų skiriamos senatvės, invalidu to medicinos fakulteto.
mo ir maitintojo netekimo atve- Bolševikams okupavus Lietu-. . ...
jais. Jos neapdedamos mokės-' vą pašalinamas iš b-vės, vėliau' m° Prek®m*a aprūpinimą. I ar 

čiais. Teisę gauti senatvės pen- kaiinamas. Lietuvą užėmus vo-
siją turėtų darbininkai ir tar- kiečia.m8 vėi grįžo į savo išau-
nautojai: vyrai, sulaukę 60 .ni. gjnfą įmonę. Bet neilgam. 1941 
ir turintieji ne mažiau kaip 25 m rugsėjo 19 d. staiga, jo dar
ni. darbo stažą, moterys, sulau- kabinete, šio tauraus lietu- 
kusios 55 m. ir turinčios ne ma
žesnį kaip 20 m. darbo stažą. ■■■■'...............1■, . ----- ------

Minimalus pensijos dydis 300 ,— F" — -j- ' " Į ' "^8
rb. per menesį, didžiausias 
1,200. {statymas įsigaliotų spa
lio 1 d. Ligi šiol šie reikalai 
Sov. Sąjungoje buvo visiškai 
apleisti.

— Adolfas Gerdvilis, vaisti
ninkas, vaistų gamybos bendro
vės Germapo įsteigėjas, mirė 
prieš 15 metų Kaune.

AR ŽINOTE— 
kad galite įsigyti:

Radiją .................................. nuo .$12.50
Televiziją ............................ nuo $89.00
Fonografą ..........................   nuo $17.50
Vokišką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................ nuo $79.00
Dulkiasiurblį ..................... nuo $45.00
Klektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žiulint.) nuo $3.95
>TV anteną ........................... nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas. 1

Viskas garantuojama

lAi-DAinti.
lUlTCLEVISlOn
Csates- Service)

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3331 S. Halsted — CLiffside 4-5665

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
dijoms. Studentui belieka atras- čioniška dvasia. Bažnyčios vai gražiausia dovana mūši
ti laiko šiuos kursus į savo prog kl* PareiSa Vra būti aktyviais 
ramą įjungti. darbo Pasaulyje, apsaugoti jį

. . , , , , ..I nuo klaidų ir su tikėjimu bei
Brt visgi kyla baime, kad sis kurt| jame Jėzaus Kris.

gražus zygta Ilk, be ptedMkų, Uus karal t Kristai
nes studentija gali pnes si zy- „ .. . . , .
gį suklupti. Priežastys būtų dve EvanSeh3a- amzinai Jau"a lal‘ 
jopos: 1) informacijos stoka, ko srove3e’ šiandien gali at- 
kad toki kursai įvesti tų uni- naujinti savęs paties jleskancio 
versitetų programose ir 2) ne- į jaunimo protus, ji gali ir turi 
parengtas jaunųjų akademikų i būti visos kaimo kultūros sie-i 
sąmoningumas, kad čia yra ne- la- Kristaus Evangelija mūsų 

laikų žmonijai yra vilties ir iš
ganymo kvietimas...

rajone kreipiama maža dėmesio 
į gyventojų pirmojo reikalingu-

duotuvėse būna sutrikimų pri
statant druską, konditorijos dir 
binius. Dažnai trūksta tabako 
ir papirosų”.

SKAITYKITE “DRAUGĖ

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5*8202 

Rugsėjo - September mėn, 20, 21 ir 22 dienom

S E L F 
SERVICE

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-09
GOLD LEAF COGNAC Fifth $3.89
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth $4-89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1-39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
ASSORTED IMPORTED WINES

Sauternes, Koše, Bordeaux, Malaga Fifth $1-19
COINTREAU LIQUEUR or

COINTREAU LIQUEUR & BRANDY $4.09
CHARTREUSE (Green 110 Proof) Fifth $6-75

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

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IU-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R SERENAS
4546 g. VVood gt., Chicago $,

Illinois, tel. VI 7-2972

CREME OF BANANA OR 
PINEAPPLE LIQUEUR 

•r ū . '-j ? . . 6.

Fifth $4.98

CRANE SAVINGS A^^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietricz, prez.; E. R. Pletkievvicz, 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 šeSt. nuo 9 iki vidurdienio.

Vokietijos komunistai
(Atkelta iš d pusi.)

dymą komunistų. Visa tai jai 
primena Hitlerio įsigalėjimo pra 
džią. Ten pat smarkiai puolami 
ir v. Vokietijos socialdemokra
tai už tai, kad jie neužtaria ko-i 
munistų. Pravda pranašauja, 
kad Adenaucris užgniaužęs ko-1 
munistinį są jūdį, pradės kovą su į 
profesinėm sąjungom, o po to! 
sukurstys karą. Pravda baigia 
savo straipsnį kaltinimu, kad v. 
Vokietijos valdžia meluojanti 
skelbdama Vokietijos sujungi
mą laisvės pagrindais". Kovo
tojų už taiką ir demokratiją (tu 
rimą omeny komunistai. M. K.) 
areštai leidžia daryti išvadą, 
kad sujungtoji Vokietija turės 
tokią pat laisvę, kokią turėjo 
Hitlerio režime”.

Tai reakcijos pradžia. Tą re
akcija be abejonės bus stiprina
ma ir suprantama dėl ko. Ko-Į 
munistų partija v. Vokietijoj: 
Kremliui labai svarbus veiksnys 
savo grobonišktfms tikslams; 
siekti. Jos veiklai sumažėjus ar 
visai nustojus — Kremliui di
delis nuostolis. Jis dėl visų pas
tangų tuos nuostolius bet kuriuo 
būdu atitaisyti.

(Pabaiga)

kun. K. Pūgevičiui, St. Vincent 
De Paul Draugijai Baltimorėje, 
prof. K. Pakštui, poetui K. Bra- j 
dūnui. rašytojui Al. Vaičiulai-! 
čiui, kun. V. Paulauskui, Lietu
viškos Knygos Klubui, "Atei- Į 
ties” administracijai, dr. V. Vy-1 
gantui, kun. J. Znotinui, P. Za- 
rankai, A
neliui, A
A. Geciauskui, V. Bogutaitei, N. i. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra- 
Bogutaitei, D. Lapinskui, M. Mo darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas- 
tekaičiui, G. Macelytei, D. Pri- kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
kockyteh <X Buračaitei, J. šo- j 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 tun 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

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

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo

PILIETYBEI tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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

II
Klausimai ir atsakymai anglų 

ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. Wells. Kain>
80, centų.

Pasiskubinkite Įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvin' 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė 

Chicago 8, III.
i*.A»jlUMUK«jgiK«ajluRguMiM*guMUKM*

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SESTĄ

ROMANO KONKURSĄ .
suaSStaUc KebbuV Skiriama tūkstantis (£1,000.00) dolerių premija J

liūnui, V. Matusaitytei, A. Žu
kauskui, R. Kriaučiūnui ir vi
siems tiems, kurie stovyklą pa
darė galima ir tikrai sėkmingai 
pavykusia. Ateitininkiškas a- 
čiū visiems. SAS Centro V-ba

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
I A V

JONAS IN S KAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

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

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

nJII
U 
T 
U

\ oINSUKEO 1 ■ ■

, I
FEDERAL
5AVING5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

AND LOAN ASS’N

Clinrtered A SiiiterTlnnl 
b> Mie U. S, (in ver nmen t

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

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

• Augštus dividendus išmokėjo t isada be per
sto jimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea.

Ohartered ir Superviied by the United State* Governmeat

Įfltaigoa VALANDOS: Raudina nno 9-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai* mo 8-toe valando* 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniai* nu? 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniai* viaai aeatidaroma



A

MENfcAfiTIS DRAUGAS, fFnCArtO, TLLINOTS Ketvirtadienis, nigsPjn 20, 1956

PAJIESKOJIMAI
...............i: ELZBIETA DARBA-

RAVICIENfi EIZYTfi, duktė Anta
nu, jos šeinius luinai —< .ll'OZAI’AS 
]|{ ANTANAS GAKBAH AYIčlAI, 
Juozapu sūnūs, ir OLESP, GAKBA- 
RAYI<’’IPTR, .luozajiu duktė, Pra
šomi atsiliepti šiuo adresu ANELE 
ČIMIELYTfi VALIONIENE, Barkū
nų g-vė Nr. 5, Jurbarko miestas, 
Jurbarko rajonas, Kauno sritis, Li
thuania.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ItOYAT, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jusi, pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-Jt Šimtine baigiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresu dy
kai gausite smulkias informaeijns lr 
paveikslus per:

I

Klauskite informacijų —
1682 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kaip. 
sąžiningas asmuo.

OMEMSEjOe***** •- «
ŠOKIAI

POI4SH & AMERICAN 
Kviečiame visus atsilankyti.

Kiekvienų ]M*nktndicnį ir šeštadienį 
POLKA VILIJYGE 

13537 Avė. O. Mitchell 0-0M34

Jei turite parduoti ar išouomc 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimt, 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Virglnla 7-6840.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

100% apdraustus angliškų medžiagų, avalynės, maisto ir vaistų už
sakymus iš Anglijos, Švedijos, Danijos ir t.t. Labai greitai įkainuo
jame vietoje ir tiesiog iš Chicagos pasiunčiame j Lietuvą siuntėjo 
pristatytus siuntinius. Mes nugalėjome didžiausias kliūtis greitumo 
ir pigumo atžvilgiais, todėl nesiduokite niekam suviliojami. Lietu
viškas ir sąžiningas patarnavimai.

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ................. $18.06
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 .................
20 sv. cukraus

$13.34

No. 9 ................. $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 .............. $14.49
10 sv’. ryžių
10 s v. cukraus

No. 11 ..............
10 sv. kavos 
10 ftv. cukraus

$33.55

No. 13 ...... $39.56
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado
No. 22 ............ $29.61
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2000 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
4 50 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

No. 30 ............ $14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų.

No. Ii .......... $18.11
5 sv. kvietinių
5 sv. cukraus

miltų

4 sv. 7 uncijos k
5 sv. ryžių

. taukų

No. 34 ............ $38.19
100 Havanų cigarų

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, lll. Tel. CR 7-2126

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka
Užsakymus au pinigais slųakit*:

259 pal.. kaina $2.50 
DRAUGAS, 2004 8. Oakley Ava, 

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

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882

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

įstaigoje — 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. ir 
ieštad t vai. ryto Iki 4:10 p.p

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

tisais Šimtmečiais yra pasakę apie 
Meriją'.' Apie tai rasite naujai IS 
Spaudos iftejusioje poeto A. Ty molio 

Į paruostoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 68 didžiųjų poetu ellė-

Įraščlai, poetu, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randanti tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Helne, V. Hugo, 
įGertrud von l-e Fort, Longfellou' 
(Maironis, Mickevičius, Milašius, MIL 
tonas, Gabriel Mistrai, Poe, Puški
nas. Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
tnuno, Veriaine lr daugybe kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios verte lr po keliasde
šimt m«dų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Užsakymus kart/' «u plnlg»U dųsklte:

DRAUGĄ 
i 2384 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Knyga visokiai blogai 
nuotaikai nugalėti

NELES MAZALAITES

SAULES TAKAS
Knyga dovanoti ir sau pačiam 

pasiskaityti
Romanas, 417 psl., su dali. Pau

liaus Augiaus prasmingu ir dailiu ap
lanku. Lietuviškos Knygos Klubo lei
dinys, kaina $3.50.

Įsigykite šių knygą, ir Jūs niekada 
nenuobodžiausite. Vienas kitas per
skaitytas jos puslapis gražins Jums 
nuotaiką Ir pasitikėjimą savimi, nors 
Jūs labiausiai būtumėt apsivylęs.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois 

iiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

Šios nuostabios lr nepaprastos kny
gos personažus Mtalp įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turįs 
savyje Fra Angeltco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo lr nesuvokiąs jo
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus bepruvšjlmo prooess**.

Trečlad t ryto tkl II rai.. 
Ketvirtad. • rai. Iki I rai. rak.

FaaOOOCOOOOCCOOOOOO-CnX;<}CH>0-r
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i

Z

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

‘‘DRAUGAS’’ 
2884 S. Oakley Avė., Chicago 8, IlL

lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius fiioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiih

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorinį romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, Įdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliat persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius lr 
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
džiagą.
I tomas 318 pusi. kaina ....$3.00
II tomą 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus eu pirigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

Tikrai verta ir naudinga jaunimui
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvon 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa 
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių žemėje 132 pusi., kai 
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit: 

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 
KOMUNIZMAS BE 

KAUKES
Tai yra gyvai parašyta 

knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina S 1.50. Gaunama 
“DRAUGE”.

Skelbti, “DRAUGE” epelmoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuviu dienraštis o skelbimi 
kaina yra prieinama visiem..

CIASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MAIIQI'ETTK l'MIKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklon 
parduodamas augštas pajamas, 
$18,000 ) metus, nešantis npartmcn- 
tinis namus. Kaina tik $85,000.

Arli bažnyčios geras C kurni), bun- 
galotv. Centr. šild. alyva. Garažus. 
Kaina $17,700,

Mūrinis — 4 po 4 k. šildymas. Ou- 
ražas. $360 ] mėnesį pajamų. Kaina 
tik $34,000.

BltlGHTOV I’AItKE
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šildymus abiem nugštam. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Dvi at
skiros centr. šildymo sistemos. Gara
žus. $22,000.

61-os Jr Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalov. $16.500.

RRIDGF.PORTK. Mūrinis, kampi
nis. 5 ’-utai ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražai. Kaina $13,500.

VENTA
REAL ESTATE 

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitos ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

ĮSIGYKITE DABAR

Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o lr suaugusiems, vienas

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

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Iš tilžiškio tautosakininko Gizevl- 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gą, dr. J. Kemeikis 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 kirvj 
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 — literatinis 
svarbus Įnašas fte’nios knygynuose, 
ugdąs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va Įrašyta antrašte, kuiną $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, III.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
n ai tel.

Apie Teresės Nenmanaltės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
doe), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $8.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.
2334 S. Oakley Avė- 

Chicago 8, IU.

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

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT

(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBIJC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. lr sekmad.)
II kambarių 15 metų mūrinis na

mas netoli Marųuette Purko. Stoke- 
ris. 2 auto mūr. garažas. $18,000. A. 
Sirutis.
. . 1 */j augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marąuette Parke. 
Aut. šildymas alyva. Pilnas rūsys su 
apsauga nuo potvynio. Tik $21,900. 
Kur berasit. pigiau?. A. Linas.

Pulkus 2 butų po U kamb. mūro 
namas su centraliniu šildymu, Mar
ąuette Parke. Tuojau galima užimti 
abu butu. $30,000. K. Juknis.

Virš $8,000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marųuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičlus.

1 metų senumo 6 kamb. bungalovv 
Marųuette Parke. šildymas alyva. 
Virtuvės kabinetai. Plytelių vonia. 
$21,500. J. šaulys.

Lemonte O kamb. 5 metų namas. 
Autom. šildymas alyva. Garažas. 
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

VISŲ RCŠIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. Westem Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

VASARVIETĖ 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, C ar y, IlL

I.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

Parduodama GROSERIŲ IR MO

KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU

VE. Gerai einąs biznis. Mažos gyv. 

pa t a i j>os. 2117 W. 65th St.

Išnuom. 2 k. butas pastogėje. Ap
šildoma gazu.

4417 So. Artesian Avenue

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGEMTRA
Visų rūšių apdraudoa. Automobi 

(lų finansavimas. Notarlatas. Valaty 
bės patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdrandaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
W Al brook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Dl.
Statome naujus namas ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpablic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

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. 
Chicago 8, Illinois

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
įsikrausi y (i

MARQ!’I7TTE PARKE
Mūrinis 8 butai po 314 kurni). 

Centr. alyva šildymas. Jmokėti — 
$21,000.

Naujas mūrinis biingulow. 51/, 
kurni).. 3 mieg.

.Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kamb. ir 
2 po 5 kamb. Centr. šildymus. Ga
ražas.
brighton parke

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

Medini* 0 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $1 8,500.

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

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

Gražus mūrinis bungalow. 6 kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Gazu ap- 
šlld. $7,700.

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

$16.000.
KITUR

Ypatingai gražiai Įrengtas mūrinis 
C kamb. 58-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
spalio 15 d. perkraustytuos nemoka
mai.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Inaurancs 

2737 West 43 St 
CLlffside 4-2390

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

Savininkas parduoda 47 ir Ash
land gatv. apylinkėje 2-jų augšt. mū
ro ir medžio namą. 1-m.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.

CICERO. $16,900 pilna kaina. 
2-jų butų “sliingle” namas — 4 ir 
4 kamb. 2 autom, garažas. Arti 56th 
ir 22nd St. Mokesčiai tiktai $139. 
Įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Marąuette Parke prie gero susisie
kimo, J4 blk. parkas, 5 k. mūrinis, 
liuksusinis (Georgian) namas, v. b., 
gazo šilima, s. —• s. divonai, vandens 
a paėmimui kontrolė, garažas. Ypa
tingai gražiai įrengtas, naujai išda
žytas. Savininkas išvyksta iš mies
to. Kaina $19,000. “Varpas”, HEm- 
lock 4-7085.

BUILDING & REMODELING

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
Generdl Contracting Co.

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

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VT 7-422* 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 00 st. Chicago 29, III.,

PRosfteckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedlio*
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus h 

duris.

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

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — IIEmlock 4-5881 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiuiiMiiiiiuiimifin

uiiiiiiiiiiiiniinmiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiing  
LIETUVIU STATYBOS 

BE27DROVB

| MORAS
Bullders, Gen. Contractors

s Atlieka planavimo lr staty- 
! bos darbus gydytojų ofisų, gy-

9 venamųjų lr viešųjų pastatų, 
g Namų įkainavimas Ir įvairūs 
S patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

IONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto lkl

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tai. PKoenect 8-2013
6800 SO. CAMPBELL AVK, 

Chicago 29. nilnolH 
HIIHIIIIUIIIIIIUII>IHIHHIIIHIIIII"«'H'

Skelbkitės “Drauge”

HELP WANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experieneed 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 Traineaa. Mo
kysime energingus jaunus vyrus 
Branch Manager’ių darbui. • Auto
mobilis reikalingus • Darbas yru 
nuolatinis su puikia ateitim. Taip 
pat reikalingos Merginos — Ofiso 
dnrbui. Patyrimas nebūtinas.

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

Laundry-Dry Cleaning Routeman
Steady work. No lay-off. Welfare 
plan. Paid vaeation. For agressive 
married man sales ability. Litliun- 
nian speaking preferred. Guaranteed 
salary and com. Apply after 2 P. M. 
Archer Laundry & Dry Cleaners 

3857 Archer Avenue

"HELP VVANTED —'MOTERYS"

111111111111111111111111111111111 i 111111111111111111

T Y P IS T
dietophone if neccssary. Exeelent 
Mrist be accurate typist, will train 
dietophone if neccssary. Excellent 
opportunity for Person to assume 
responsibility. Permanent position. 5 
day vveek. Pleasant offiee. Good 
salary.

SAGINAVV FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
iiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliii

REIKALINGA SEIMININKE 
namų ruošos darbui bei virimui. 
Atskiras kambaąrys. Geriausias 
atlyginimas. Telefonuokite —

VErnon 5-1122
2 Lithuanian speaking 

STENO-TELLERS
Good salary. Hospitalization & 
Life insurance benefits.

Pleasant working conditions.

SUPREME SAVINGS & 
LOAN ASSN.

1751 W. 47th St.
YArds 7-3895 

PETER P. KEZON,
Exec. Officer

I8NUOMUOJAMA

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

Išnnom. atskiras kamb. vyrui. 2510 
W. 55th St.

WAllhrook 5-7428

AUTOMOBILES — TRDOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS
lietuvlAk.* gazolino atotia Ir anto

taisymą*
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamo* daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

PARDAVIMUI

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

.6-.

"i r
’ i ‘, f • '

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis
11.00

Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.
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Lietuvių Taupymo Lygos narių 
susirink iams

Rugsėjo 14 d. Dariaus ir Gi
rėno posto namuose jvyko Lie
tuvių Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovių Lygos metinis susi
rinkimas.

Susirinkimą pradėjo Lygos 
prezidentas B. R. Pietkieiwcz.

Susirinkime buvo atstovauja
mos 8 taupymo bendrovės su 
64 atstovais.

Pirmininkas pranešė, kad Con 
tinental Savings & Loan Assn.
Vėl sugrįžo į Lygą. Continental 
prezidentas Pierzynski dar tebe
serga, bet į susirinkimą atvy
kusi bendrovės sekretorė ir iž
dininkė Lorraine Beczak atne
šė Continental čekį nario mo
kesčiui sumokėti.

Sekr. Juozas P. Varkala per
skaitė Savings & Loan Founda
tion raštą ir parodė šio fondo 
Lietuvių Taupytojai Lygai duo
tą garbės pažymėjimą. Įsteig
tame fonde lietuvių lyga yral Įvairūs seni pastatai, apleisti 
garbės narys. ' anglių sandėliai teršia Cicero

Lygos iždininkas Juozas Gri-Į miesto vaizdą. Miesto pareiga 
bauskas, pateikęs trumpą pra-1 įspėti savininkus, kad sutaisy- 
nešimą apie metines pajamas ir J tų arba nugriautų, bet yra to- 
išlaidas, pasakė, kad Lygos iž-į kių, kurie nieko nepaiso. Tada 
de yra $651.95. | ugniagesių komanda tas lūšnas

Pirmininkas Pietkiewicz trum

Po to susirinkusieji Pietkic- 
wicziaus buvo pakviesti užkąsti. 
P. Pietkievviczienė, kitų Crane 
Savings & Loan bendrovės na
rių padedama, buvo paruošusi 
skanius užkandžius.

Susirinkimas praėjo nepapras 
tai gražioje nuotaikoje. Visi da
lyviai patyrė naujų ir naudin
gų dalykų. Dalyvavo visų Ly
gos narių vadovybės ir daug di
rektorių. Dalyvis

Cicero, III. ,
Naujo tilto atidarymas

Naujas tiltas atidaromas š. m. 
spalio 3 d. Miesto pareigūnai ir 
stambesnieji biznieriai duoda 
aukas ir burtų keliu bus pa
skirstyta dovanų už $2,000. Bus 
galima laimėti spalvotą televi
ziją ar kelionę j Floridą. Be to 
bus renkama gražuolė. Jau skel 
biami vardai. Lietuvaičių ne
matyti

Griaunamos lūšnos

pai papasakojo apie metų bėgy 
vykusius susirinkimus ir svar
biausius svarstytus klausimus. 
Valdyba buvo įpareigota pra
vesti Taupymo savaitę lietuvių 
tarpe, paruošti bendrus skelbi
mus ir sukelti susidomėjimą tau 
pymo reikalais. Viskas buvo 
pravesta sėkmingai. Lietuvių 
laikraščiai glaudžiai bendraadr- 
biavo; ypačiai naudinga buvo 
“Draugo” parama.

Neseniai mirė Konstancija 
Ripkevičienė, Universal Savings 
sekr. T. Ripkevičiaus žmona. 
Pietkiewicz paprašė visus aesi- 
stoti vienai minutei ir pagerbti 
mirusią.

Pietkiewicz padėkojo visiems 
valdybos nariams, visą metą 
gražiai bendra darbiavusiems 
ir patarimais padėjusiems. Vi
si valdybos narių pranešimai bu 
vo priimti visais balsais.

Federal Home Loan Bank 
prezidentas J. E. Stipp džiaugia 
si lietuvių lygos veikla. Jam la
bai patikęs lietuvių susitarimas 
neskelbti mokamų dividendų. 
Jis tvirtina, kad Chicagos tau
pymo bendrovių nutarimas ne
skelbti dividendų labai plačiai 
komentuojamas visame krašte. 
Kituose didmiesčiuose esančios 
taupymo bendrovės veda tarp 
savęs kovą. Didesniuose finan
sininkų suvažiavimuose Chica
ga buvo laikoma pavyzdžiu.

Banko prezidentas kiek ilgiau 
kalbėjo apie infliacijos pavojų 
ir priemones jos išvengti. Kal
bos pabaigoje jis kvietė taupy
mo bendrovių administratorius 
leisti tarnautojus į

37 kraujo transluzijos t Hudijimų iš pirmųjų krikščiony-1 
! bė3 amžių apie popiežių kaip 

Penkerių metų mergytė Nan- Kristaus įpėdinį, apie Šv. Tėvo 
cy Pawlowicz savo gimtadienį neklaidngą autoi itetą tikėjimo 

Lincoln, Lawrence ir Wes- praleido Šv. Elzbietos ligoninė- ir dorovės dalykuose, aiškinami

CHICAGOJE
Lincoln statula

tern gatvių sankryžoje, Chica- Jc 
goję, spalio mėn. 20 d. bus ati
daryta Lincolno statula, treč
daliu didesnė negu normalus 
žmogaus ūgis. Statula yra dar- gamina raudonųjų kraujo rutu- 
bas skulptoriaus Avard Fair- liukų. Gydytojai sako, kad jos 
banks, gyvenančio Salt Lake gyvastį tebus galima palaikyti 
City. Ji vaizduoja Lincolną be tįį kraujo transfuzijomis. Jos 
barzdos, stovintį kaip kalbėto

kur jai buvo duota 37-tair pagrindžiami Bažnyčios įsa-) 
kraujo transfuzija. Mergaitė! kymai ir dėstoma apie mistinį 
serga vadinama hipoplastine Kristaus Kūną.
anemija ir organizmas joje ne- K„ygetjj ..Backgroun„ of the!

Faith” aiškinama, kas yra ti
kėjimas, koki jo šaltiniai, dėsto
mos pagrindinės tiesos apie Tre
jybę, Kristų — Atpirkėją ir apie 
maldą.

ją. Statula bus pastatyta ant 
4 pėdų augščio marmoro pje
destalo, kuriame bus išrašyti to 
didžiojo prezidento žodžiai: 
“Laisva tauta nepražus”. Sta
tula kainuos $35,000 ir tokia 
suma buvo paskirta iš Illinois 
iždo. Pirma dar buvo konkur
sas — nustatyti, kokį Lincolną 
statula turėtų pavaizduoti. Ta
me konkurse $1,000 premiją 
laimėjo Lloyd Ostendorf iš 
Daytono, Lincolno gyvenimo 
specialistas. Jisai pasiūlė Lin
colną atvaizduoti tokį, koks jis 
atrodė kai buvo atvykęs į Chi
cagą aplankyti laikraštininką 
Leo A. Lerner.

Vaikai padėjo ligoninis

su žeme sulygina, bet tas dar
bas eina labai lėt^ii. Švara ir pa 
vyzdinga tvarka priklauso nuo 
namų savininkų organizacijų, 
kurių lietuviai turi dvi. Jeigu 
būtų viena, tai būtų daug dides
nė nauda patiems ir visai apy
linkei.

Abu klubus sujungti jau se
niai norima, bet vis užtęsiama.

D.

Paterson, N. J.
Visų lietuvių gegužinė

Šį sekmadienį, rugsėjo 23 d. 
1 vai. p. p. gražiame Lindbergh 
parke, Sicomac Rd., North Ha- 
ledon įvyksta visų apylinkės lie
tuvių diena — gegužinė. Rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Patersono apylinkė ir kviečia 
visus atvykti, pasilinksminti, pa 
sivaišinti ir atsisveikinti su šių 
metų vasaros sezonu. Bus ge
ras orkestras. Įėjimas tik 75 c. 
Pabaiga 9 vai. vak. Jurg. Ežer.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllli 
Telef. REpobUc 7-6803 

ADOMAS VAITKEVTCIU8 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mas b* pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

A t b t o v a b
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
mokyklas, diiiiiiuillllliuilllllllllllllllllillllilllillllli

kad susipažintų su pagrindiniais 
taupymo ir skolinimo bendro
vių reikalais.

Federalinio Banko preziden
tas nusifotografavo su visais 
lietuvių bendrovių prezidentais, 
buvusia Lygos valdyba ir visais 
susirinkimo dalyviais.

Ateinantiems metams išrinkta 
ši Lietuvių Taupymo ir Skolini 
mo Bendrovių Lygos valdyba: 
Jonas Šeputis — pirmininkas, 
Augustas Saldukas — I vice- 
pirm., Kostas Augustas — II 
vicepirm., Juozas Grbauskas — 
iždininkas, Juozas P. Varkala —1 
sekretorius, K. P. Gugis — tei-1 
sės patarėjas.

M. Gudelis buvo pakviestas] 
tarti kelis žodžius apie Taupy-' 
mo savaitės sėkmingesnį pra-' 
vedimą. Jis priminė, kaip ta 
savaitė buvo pravesta praėju-l 
siais metais ir kaip šiemet ga
lima viską pagerinti.

Susirinkimo dalyviams buvo 
parodytas Varkaloe įgytas ir 
jaunojo Pictkievvicziaus suktas 
filmas, liečiąs taupymo ir namų 
įsigijimo klausimą. Būtų gera, 
kad vadovybė šį filmą parodytų 
ir platesniems lietuvių sluogs- 
narns.

Trys vakarinės Chicagos vai
kai: Eilėn Berk, 11 m., jos bro 
liukas Larry, 8 m., ir jų kaimy
nas J. Hirsch, 7 m., per vasa
rą dirbo puodelius ir juos par- į .. 
davinėjo, norėdami sudaryti pi
nigų kovai su poliju Chicagoje. 
Tačiau jie buvo labai paveikti, 
kai išgirdo, kad Camp Douglas, 
Wis., gyvenanti Greeno šeima

tėvai gyvena 2809 N. Kedzie ir 
motina šaukiasi savanorių 
kraujo davėjų; jų telefonas 
GRaceland 7-5800.

Įrengė vaikams žaidimo 
vietą

Frank Lucchesi,,36 metų či- 
cagietis, būdamas mažas žais
davo gatvėje. Suprasdamas, 
kad dabar gatvėje vaikams pa
vojus dar padidėjo, jisai, patsai 
vaikus augindamas, šią proble
mą išsprendė taip: išnuomavo 
su apylinkės tėvais vienos tuš
čios parduotuvės patalpas, pri
nešė ten įvairių žaislų, įtaisė 
stalus ping pongui ir dabar jų 
vaikai turi savo klubą saugiai 
ir jaukiai laiką praleisti. Jų ta
sai klubas yra 746 N. Ridge- 
way.

484,077,000 katalikų
Šiais metais Cincinnati mieste 

išleistasis pasaulio misijų žemė
lapis skelbia, kad dabar yra 
484,077,000 katalikų pasaulyje, 
ir tai sudaro apie penktadalį vi
sų žemės gyventojų.

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymai

Sąžiningas ir garantnotM darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sswyer Sk 
Tel. VI 7-6087 — VI 7-8037

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCU 
Geriausioa aClfta Jei vestuvių, banke 
tų, laidotuvių tr kitų papuošimų

2443 UI.ST IBIU) STKEKT 
Tek PlVoMpet-t K-0HS3 lr PR 8-08*4
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Naudingos knygelės
Paprastai prie didžiųjų bažny

čios durų galima rasti išdėstyta 
daugybę mažų, bet naudingų 
knygelių gyvenimo prasmės 
klausimais. Į jas reikėtų at
kreipti didesnį dėmesį. Tarp to
kių leidinėlių neseniai išėjo la-

buvo ištikta didelės nelaimės: j3aj gražiai paruoštos .spalvo- 
iš aštuonių vaikų tenai net šeši' tais, patraukliais viršeliais ir 
susirgo poliju. Chicagos tie I tik po 15 centų tekainuojančios 
trys maži geradariai savo už- Į knygelės “The Pope and the 
darbį — $8 išsiuntė Greeno šei-: Church” ir “Background of the 

Faith”. Abidvi turi po 64 psl.mai.

Stipendija mirusio muziko 
vardu

Norėdamas pagerbti mirusio 
muzikos kriĮįkq Felix Borowski 
atminimą Chicagos moteris S. 
Jesmer paskyrė stipendiją eiti 
mokslui vienam studentui 
Roosevelto universitete.

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI rR LAIKRODCIA' 

Pardavimas lr Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 52, UI. — Tel. LA 8-8611

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj sunkvežimį 

lr apdraudaa
5815 W 91it St Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungos narei 

A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus.
jos vyrą Stasį Gronskį, sūnų, dukrą ir žentą širdingai už

jaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjunga

A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus 
jos vyrui Stasiui Gronskiui su šeima 
kiame giliaus? užuojautą.

BIU) N E IR IGNAS ADAM K A YRI AI

• vreis-

AU TOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. L MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 W»»t S9th StiMt Tel. GRovehilI 6-9136

M. ČEKAS, patyrus auto specialistas

Knygelėje “The Pope and the 
Church” duodama reikšmingų

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

NUO U2SISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tl'. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr 8KAUD2IŲ 2AIZDŲ, 
negali ramiai sčdčtl lr naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenfi Justos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pabalinti tų 
nležejitnų lr skaudfijlmų senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak- 
J. Vartokite Jų taipgi nuo skau 

džlų nudegimų. Ji taipg* pašalins 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nu<? 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vtnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gydunis nuo_tt_ 
vlršlnlų odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr »».6O.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj lr apylinkėse— 
tlllwaukes, W*sc., Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
me lr atsiųskite Mo
ney order |

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

Mirus brangiajai močiutei, reiškiame giliau
siu užuojautą poniai Adai Musteikienei, jos 
vyrui Jonui Musteikiui, dukrelėms Gražinai ir 
sūnui Algimantui. Liūdime kartu su jumis.

Br. ir Juozas Miškiniai

Pranešame, kad po ilgų kančių,
1956 m. rugsėjo mėn. 18 d. 7:35 val_ ryte 

mirė mūsų mylima žmona ir motina
A. f A.

STASĖ POVIDYTĖ GRONSKIENĖ
Pašarvota John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 

California Avė.
Pamaldos už jos vėlę įvyks š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 

9 vai. ryto Švenč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, iš kur bus laidojama Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: Vyrae, sūnus, duktė ir žentas
Namų adresas: 3142 W. 42nd Place, Chicago 32, III. 

Tel. LAfayette 3-0465

VICTOR ZAY (ZAYAUSKAS)
Mumj mylimus vyrus ir tėvus mirė 1956 m. rūgs. mėn. 4 <1. ir 

jmluidntus rugsėjo mėn, 8 <1. Šv. Kazimiero kilpinėse, Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam piiskutinj j m t ar
navimų ir palydėjo j jo poilsio vietų.

Nuo*ii<lžiai dėkojame didž. gerb. kuniguiiik: kliu. kleb. kan. 
I’aškniiskui, kuu. VaiSvilai ir kun. Makarui, kurie atlaikė gedu
lingas pamalilas už. jo sielų. Ypaė dėkojame kun. kan. Paškauskui, 
kuris išsakė pritaikintų pamokslų, ir kun. Makarui, kuris paly
dėjo velionj į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielų.
Dėkojame visiems, kurie jnisiuntė velioniui gėlių. Dėkojame 

kleb. kan. Paškauskui, kun. Makarui ir kun. Zakarauskui už at
kalbėjimų ložani-iaus koplyčioje. Dėkojame vargonininkui Gied
raičiui ir vargonininkų chorui.

Dėkojame gmhnešianis ir visiems, kurie' pareiškė toje liūde
sio valandoje užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai-Evans, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo 
valandose.

Dėkojame visiems laidotukėse dalyvavusiems, kuriems ntski- 
rai neturime galimybės pndėkoff. Visiems, visiems nuoširdus dėkai.

ŽMONA, DUKTfi IR SONUS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokai nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj
isskifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1845 Bo. WesUrn Ava. Air Conditloned
Mgp.hu, 74600 — 7-6601 Automobiliams

T--- barta ryvana kltoM mlaat* dalyaat »
koplyčia arčias Jūsų aamų.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarus- Mee turime koplyčias
i Tintas dieną ir nak* Tlaoae Chicagos lr
tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

I tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayefte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-34OJ

PETRAS P. GURSKIS “
659 West I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UL Tel. OLympic 2-6246

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAUSTED STREET TeL YArds 7-19IJ

—jLEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

————jURG|S F. RUOMlN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arde 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET REpnblls 7-1213 į
2214 W. SSrd PLACB TlrgMn 7-6672,
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X Ro-sclando Visy šventųjų 
parap. organizacijų atstovai: 
kun. J. šaulinskas, kun. R. Sau- 
dis, J. Šatkauskaitė-Passen, 
Noreikienė, O. Šidlauskienė- 
Sidell, P. Bružas, K. Bružas, J. 
Gabriel, A. Gricius, J. Gustis, 
S. Kernagis, J. Šamis, Al. Bukš- 
nis su žmona, Ed. Pandėlį su 
žmona, Ken. Johnson su ponia 
ir kiti parapijos 50 metų su
kakties minėjimo reikalu turė
jo jau eilę pasitarimų. Auksi
nio jubilėjaus atitinkamas pa
minėjimas jvyks š. m. spalio 
21 d. bažnyčioje dalyvaujant 
Chicagos kard. Stritch ir spa
lio 28 d. salėje banketo metu. 
Banketo biletai jau platinami.

1$ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Fordhamo universitete
New Yorke jvestas lietuvių kai-, 
bos kursas. Savaitėje bus dės 
tomos 2 vai. Sveikintinos ini 
ciatorių, ypač dr. A. Vasio pa- i 
stangos jvesti lietuvių kalbos 
dėstymą šiam garsiam univer
sitete. Dabar tačiau labai svar- į 
bu, kad lietuviai studentai ne- ' 
praleistų progos šia galimybe 
pasinaudoti. Finansinius sun
kumus būtų galima nugalėti 1 
stipendijų formoje, kurias yra 
paskyrę eilė lietuvių patriotų. ;
Pirmą kartą paskaitai susiren-1 
karna penktadienj vakare, rug
sėjo 28 d. 8.30 PM King- OiicRgo Amerienn religinio skyrinns redakt. Stns.vs Piežn priima vė- 
O’Neill Hali, Room 4; tada ‘busi linvą ir pažymėjimą iš Dariaus-Girėno posto kmnnndierinus Adolph 
nustatytas paskaitų pravedimo Grigo, kuli jam įteikiama už nuopelnus postui ir Amerikai. Atžvmėji- 
laikas atsižvelgiant j studentų* mas hino »teiktns ’^'iaus-Girėno posto būstinėje. įteikimo eeremoni-

pageidavimus. New Yorke ir, 
apylinkėse gyveną turi jausti

CHICAGOS ŽINIOS
Gaisras iškeltame 

traukinyje
Evanstono iškeltasis trauki

nėlis užsidegė Morse Avė. sto
tyje ir apie 100 žmonių turėjo

Mirtinai peršautas 
berniukas

Sužeidė 14 keleivių
Ties Grand ir Damen gatvių 

sankryža susidūrė Chicagos 
miesto autobusas su sunkveži
miu. Net 14 sužeistų gavo pir
mąją pagalbą Sv. Nazareto Ma
rijos ligoninėje.

Antradienio naktj šūviu j akj 
buvo mirtinai nukautas 11 me-

______, ____ tų berniukas Dannis Feyser.
iš jo bėgti gelbėdamiesi nuo i Jieškomas pabėgęs jo 20 m. pus KAS KĄ IR KUR 
ugnies. Kaikurie net iššoko pro brolis Ronald Westberg, kuria BUDRIK0 EADI0 PE00RAMA

jas stebi teis. A. F. \Vells (kairėj) ir \Y. A. Cnnen.

langus, visi grūsdamiesi veržė
si ir dėl to keletas buvo sužeis
tų.

Ugnis nebepataisomai sude
gino keletą vagonų, kurie buvo 
mediniai, 40—50 metų senumo. 
Vienas keleivis užuodė dūmus 
ir pranešė konduktoriui. Tas 
atidarė sargūnų dėžę ir lieps
nos šovė j jj, apdegindamos jo 
pečius, rankas ir dešinę ausį. 
Konduktorius • apramino kelei
vius. Vagonuose skambėjo 
šauksmai — “Gaisras” ir “Sau
gokitės trečiojo bėgio, kuriuo

įtariamas tai padaręs ir kuris 
dabar slapstosi. Jisai buvo ta-

Juozo Budriko baldų, televizijų 
auksinių daiktų krautuvė, 3241 S.

me pat kambary su berniuku' st-» dabar švenčia savo biz-
, , , _. , nio 44 metų ir radijo programų 27

tuo metu, kada sis buvo per-] metų sukaktuves, per kurias visi 
šautas. Kai sesuo, išgirdusi šū-' pirkėjai gauna specialius nupigini-
vį, atsiskubino prie berniuko, 
išgirdo Westbergo teisinimąsi,

mus ir dovanas. Šį vakarą Budriko 
programoje iš stoties WIIFC, 1450 
kil, nuo 6 iki 7 vai. dainuos žino-

kad tai buvęs nelaimingas atsi-1 mas operos solistas Algirdas Brazis.
tikimas; tuos žodžius ištaręs jis ^ain akompanuos radijo orkestras.

Tad nepraleiskite šios programos.pabėgo.

Sugavo mergaitės 
užpuolėją

Pasiklausykite. — Pranešėjas.

i A. A. PROF. IGN. ŠLAPELIO 
PAMINKLO REIKALU

I A. I* Dailininkų S-ga, giliai įver- 
Vieną mergaitę, 15 m. am- Į tindama a. a. prof. dail. Ign. 81a- 

žiaus, piktadarys grasindamas l*“*10 kultūrinius nuopelnus musų

gilią pareigą šia proga naudo
tis. Kreiptis j dr. A. Vasį,

X Don Varnas Amerikos le- Foraham University, New 
York 58, N. Y. Telefonas FOrd-giono po3to ir moterų pagalbi

nio vieneto naujosios valdybos kam 7-5400, Ext. 218
instaliacija, įvykusi pereitą šeš
tadienį, praėjo puikioje nuotai
koje. Čia buvo atsilankę nema
ža augštų svečių iš kitų postų. 
Kalbėjo teisėjas Alphonse 

Anthony J. Kasper, 
Jonikas, kun. A. Šve

das, MIC ir kt. Įvesdinti į nau
jas pareigas buvo šie valdybos 
nariai: J. Shulmistras, A. Za- 
leski, M. Mosteika, S. Samoška, 
B. Mikėnas, J. Karlys, E. Šu-

Wells,
George

tautai, šaukia š. m. rugsėjo 22 d. 
(šeštad.) 7 v. v. Lietuvių auditori
joje (3137 So. llalkted St.) susirin
kimą tikslu išrinkti komitetą prof. 
Ign. Šlapelio paminklui kapinėse 
pastatyti.

S-gos valdyba maloniai kviečia ve
lionies gimines, draugus, pažįstamus, 
buv. jo studentus ir kt. lietuvius at
vykti į susirinkimą paremti šio su
manymo įgyvendinimą ir tuo būdu 
pagerbti nusipelniusį mūsų kultūri
ninką — meno istorijos profesorių, 
dailininką, buv. ilgametį Kaimo 
Meno Mokyklos direktorių a. a. Tgn. 
šlapelį. — Z. Kolba, pirmininkas

ta nauja LB vadovybė: pirmi- .e*na elektra Traukinys buvo 
'sulaikytas patraukus pavojaus 
rankeną. Keleiviai šoko į plat
formą, kuri tuo metu taipgi 
pradėjo degti.

VOKIETIJOJ
1 ninkė St. Dominaitė-Baltus (39, 

Ve kietijos federalinė vy-; rue des Grands Champs; Lam-
riausybė š. m. spalio 23—24 d. 
d. Bonnoje ruošia CRALOG 10 
metų sukakties minėjimą. CRA

— Lietuvos Vyčių New Yor-! LGG yra organizacija, per ku- 
ko ir New Jersey apskričių su-į rią teikiamos pabėgėliams pa
sirinkimas įvyksta rugsėjo 25 šalpos. Iškilmėse dalyvaus Bal
d. 2:30 vai. Kosmoscius salėje, 
91 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Susirinkime bus praneši
mai iš Vyčių seimo įvykusio 
Chicagoje. Be to bus tariamasi 
dėl 40 m. sukakties paminėji
mo, kuris įvyks Newarke, Ro
bert Treat viešbuty, spalio 7 d. i 
su šokiais ir pietumis. Distrik-

laitis, kun. A. Švedas, MIC, N. to pirmininkas Larry Janonis 
Girdwain. I kviečia visus atsilankyti.

X Bronė Eringis, gyv. 4241 
So. Fairfield Avė., važiuojant

fo pirm. kan. dr. J. B. Končius, 
VT pirmininkė ir Balfo vicepir
mininkė A. Devenienė ir Balfo 
direktorius Europoje I. Rugie
nius.

Vokietijos 1956.VI.29 pas
kelbtasis įstatymas nacizmo au-

bermont / Vcrviers), Belgija, 
sekretorius kun. J. Dėdinas, na
riai P. Juknevičius ir J. Pakark 
lis.

ARGENTINOJE
— Kun. A. Kleivos iniciatyva 

rugpjūčio 26 d. 16:30 vai. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos pa 
talpose įvyko Rosario lietuvių 
jaunimo visuotinas susirinki
mas. Buvo aptarta svarbūs or
ganizuoto veikimo klausimai, iš

Praeivis

revolveriu privertė sėsti į jo 
mašiną ir paskiau nuskriaudė. 
Mergaitė pranešė policijai ir ši 
paslapčia pradėjo mergaitę ly
dėti iš tolo automobiliu. Trečią 

Jaek Willis 36 m. dien5* tas Pats Piktadarys vėl
amžiaus, nulipo prie bėgių -ir ! Prie Jos Prisiartino su savokės- 
net 36-iems keleiviams padėjo! la*8- Tada jį policija suėmė

koms atlyginti taip pat praplė- rinkta valdyba. Berniukų sekci

į darbą, kada reikėjo pereiti 
skersgatvį, buvo automobilio

X Henrieta Virkau ir Vytau
tas Vepštas rugsėjo mėn. 29 d. 
5 vai. po p. susituoks Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčioje,

jai vadovaus Pranas Adomaitis, 
o mergaičių — žinomo lietuvių 
veikėjo Antano Švarlio duktė 
Nelida Švarlytė. Tuoj po susi
rinkimo įvyko pirmoji choro re
peticija. Chorui vadovauja kun. 
V. Šimanskis, viešįs Rosario

parmušta. Nuvežus į North 10809 S. State st., Chicago, III.,
Avė. ligoninę buvo rasta nu
laužtas rankos kaulas ir smar

išsisaugoti elektrifikuoto tre
čiojo bėgio.

Gudriai sugavo vagį
Chicagos detektyvai sugavo 

narkotikų vartotoją, vagį Ri- 
chard Hoffman, 26 m. amžiaus, 
kai jisai pradėjo apkraustinėti 
pastatytą automobilį ties Gam
tos Istorijos muzėjumi. Policija 
jau anksčiau pastebėjo, kad 
ten iš automobilių daug kas 
prapuola. Tada policijos detek
tyvas Ant. Balich su žiūronais 
iš trečio augšto ėmė sekti tą 
automobilių statymo vietą. Ji-

Paaiškėjo, kad tai buvo 29 m. 
amžiaus James Battle iš Auro
ros. Jis paimtas į kalėjimą ir 
nustatyta, kad iki teismo jis te
galės būti išleistas už $10,000 
užstatą.
Atvyksta gabus dirigentas

Chicagos Lyrinis Operos te
atras pasirašė sutartį su vienu 
iš geriausių jaunų Italijos diri
gentų Bruno Bartoletti, kuris 
Chicagoje diriguos tris operas: 
Toską spalio 30 ir lapkr. 2 bei 
5 d., Bohemą lapkr. 14 ir 16 d. 
ir Traviatą spalio 26 ir 31 d

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

■ -

tė galinčių reikšti pretenzijas į 
atlyginimą asmenų skaičių. Da
bar atlyginimą gali gauti ir de
mokratinės respublikinės bei 
ūkinės organizacijos, jei jos nu 
kentėjo nuo nacizmo. Pretenzi
jas pareikšti reikia iki 1957 m.
spalio 1 d. Tam tikrais atve- m^es^-e Pas T.T. Marijonus 

jais numatoma teikti ir skubią 
paramą emigruojantiems, depor 
tuotiesiems bei ištremtiesiems, 
galinčią siekti iki 6 000 DM. Vi
sos piniginės pretenzijos numa
tomos patenkinti iki 1952 m.
Nukentėjusieji nuo nacizmo iš 
tų sričių, iš kurių jie buvo iš-

o vaišės įvyks 6 vai. 30 min. 
vakaro Surrey Restaurant, 

kiai sutrenkta. Bronė dirbo 10459 So. VVestern Avė., Chica- 
raštinėj kaip comtometristė, go, III.
gerai atlikdama darbą ir gra- gio mėn 16 d 6639 s Bishop 
žiai sugyvendama su savo dar- st buvo surUoštas jaunave- 
bo draugėm. Ji susilaukė daug džįa,ms priešvestuvinis pobūvis, 
nuoširdumo iš jų. Ligoninėj kuriame gausiai dalyvavo jau- 
yra lankoma savo bosų, darbo nosįos draugių, jaunimo ir se- 
draugių, pažįstamų, susilaukia njmo
daug gėlių. Visa tai skaudžią .. . ...................., ® & ,7 . , , , Abu jaunavedžiai siais me-
nelaimę ligonei padeda leng- uig fcaįgė niinois Universitetą į Pat JU teisėti palikuonys taip
viau pergyventi. Urbanoje. Vytautas baigė ar- pat turi teisę įstatymo numaty-

X Dariaus-Girėno American chitektūrinę inžineriją ir dirba
legiono postas nutarė pirkti du Corps cf Eng., U. S. Army, dalinį atlyginimą. Pagal šį įs-
stalus vietų į Šv. Šeimos Sene- Henrieta baigė filologiją. tatymą ir kai kurie iš mūsų tau
lių Prieglaudos vajaus banketą,1 ■ : .. i tiečių, persekioti nacizmo, jau

kuris įvyksta spalio 21 d., 1956’ * . į*. K‘ . !yra pareiškę savo pretenzijas, o
m. Hilton viešbutyje, Chicago-! metv. Jubl^Jaus minėjimas Chi- kiti duoti įtinkamus

. ’ , . (cagoie įvyksta ateinanti sekle. Ta auka postui kainuoja ® . .. . nn
$500. Buvęs komanderis J. Ka- ">en. 23 d.eną.

... . . c A , 110:45 vai pamaldos Marąuettemin iteike auką kun. S. Ado-i , .. . .. , .
’ Parko lietuvių parapijos baz-

sai pamatė, kaip atvažiavęs pi
lietis ėmė laužtis į svetimą au- i akmuo pataikė ant bėgių ir dėl 
tomobilį. Tada jisai su elektro- ; to nurito nuo bėgių sekančio 
niniu įtaisu (Walkie-talkie) prekinio traukinio, Baltimore & 
pranešė ties 11 gatve ir Colum- Ohio linijos, 10 vagonų. Nelai- 

tuvaitė Angelė pasižymi klasi- bus Drv. budinčiai policijos ma- mė jvyko netoli Chicago

— Angelė Pundytė, Sofijos ir 
Aleksandros Pudžių duktė yra 
paskirta mokyti Rosario lietu
vių jaunimą tautinių šokių. Lie

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 

Akmuo nukėlė 10 vagonų I Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
Iš prekinio traukinio iškritęs ”

šinai, kuri ir suėmė Hoffmaną. Heights.
, Jisai prisipažino jau išvogęs j------------

Ji neužilgo atvyks į Bs. Aires'daiktų už $3,000; juos parda-

nių ir tautinių šokių menu.

tremti, ar persekiotieji asmens susipažinti su lietuvių jaunimo 
be pilietybės ir pabėgėliai Ze-i veikla ir tautiniais šokiais, bei 
nevos konvencijos prasme, taip

taisiais atvejais gauti pilną ar dirba Swift skerdykloje, turi 
gražius namus ir augina dvi 
dukteris — Angelę ir Birutę.

paneiškimus.

— Koenigsteine, Taurus, ne- 
\ toli Frankfurto, rugsėjo 16 d. 

nyčioje, 3 vai. po pietų akade- posėdžiavo 6 Kenčiančios Baž- 
mija Šv. Kazimiero Seserų nyčios kongresas. Į šiuos kong- 
Kongregacijos senojoj salėje pesus paprastai suvažiuoja visa

X Šatrijos korporantai, no-, (2601 West Marąuette Rd.). Į eilė pasižymėjusių vokiečių ir

minui per susirinkimą, Jono 
Pakel rezidencijoje, praeitą 
šeštadienį.

Tintieji duoti “Šatrijos” korp! 
priesaiką šventės metu, iki rug-

X Marianne Kelpšaitė, sesuo kitU taut4 veikėjų, religinio gy-
kun Prano Kelpšo ir kun. An-!venimo vadM. profesorių, moks- 

sejo 29 d. turi užsisakyti kor- tanQ Rd MJC> išteRa už iįninkų svarstyti aktualių prob- 
poracijos kepures. Jos užsisa- Eduardo Landmeasei. rūgs 29 lemiL Pasisakoma ir pavergtų- 
komos pas Ziegel Ruby, Uni- d , 195g m , mišias 1Q yal ; jų tautų reikalais. Šįmet paskai 
forma and Caps, Ine., 205 W. rytQ gy AnUno parapijO8 baž- tų skaityti apie tariamai “taikų 

- ■ — — sambūvį” su komunistais, susi
dariusią po Cruščevo kalbų si
tuaciją, komunizmo psichologi- 

Į nius kovos metodus, komunisti-

Madison, 5-tas aukštas, nuo
9-tos iki 6-tos vai., 
niais iki 12-tos vai.

šeštadie-1

X Matas Šerepka, agrono
mas, prieš 2 savaites turėjęs 
katastrofą, sunkiai serga ir bu
vo jau pusiau suparaližuotas. 
Rugsėjo 18 d. jam darė sunkią 
galvos operaciją Mount Sinai 
ligoninėje žymus smegenų spe
cialistas.

X Julius Mačiulis diriguos 
chorui per pirmąsias pamaldas pynutės 
naujose Draugo patalpose, ku
rios įvyks Marijonų Bendra
darbių seimo metu, rugsėjo 30 
d. Per pamaldas giedos .Vil
niaus Aušros Vartų parapijos

vęs, kad galėtų pirkti narkoti
kus

kreipsis į Bs. Aires lietuves spe _ , ..
cialistes dėl tautinių rūbų išsiu- Saules varoma baterija 
vinėjimo. Aleksandras Pundrys Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je, Chicagoje. yra naujų elekt
roninių išradimų paroda, kur 
yra išstatyta saule varoma ba-

— Irma Elena Stiklioriūtė, 
15 metų, buvo nužudyta vieti
nio jaunuolio, kuris negalėjo 
jos suvilioti. Mergaitė net gra
soma nesutiko pasiduoti jo vi
liojimams ir pažadams vesti.

—Lietuviy bendruomenės va
dovybė yra nutarusi suorgani
zuoti informacijų teikimą vie
tiniams laikraščiams bei žurna
lams ir užsienio lietuvių spau
dai visais bendruomenės kolo
nijos ir bendraisiais lietuviškai
siais reikalais

terija, naujausi transistoriai, 
kurie palaipsniui išveda lempas 
iš radijo ir televizijos aparatų; 
taipgi yra išstatytas radijo pri
imtuvas, kuris tėra tik rankinio 
laikrodžio didumo.

Sugavo sukčių

Cook Apskrities Paveldėjimo 
teismų sąskaitininkas Parker 
Healy pakliuvo į teismo ran
kas. Jis buvo sugautas netei
singais čekiais sau pasisavinęs 
$14,404. Nusikaltėlis yra 76 me
tų amžiaus.

f PREMIJUOTAS 
k P, O M A M A S
k--</

Birutės Pukelevičiutės
AŠTUONI LAPAI

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

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

šie asmenys:

Pliura, Dr. V. K..............$10.00
Gabris, Peter ................... 5.00
Nakas, Dr 0..........................5.00
šupšinsk&a, kun. J............5.00
Arnastauskaitė, K............3.00
Gliaudą, J............................... 3.00
Pretkelis, Aug........................3.00
Raulinaitis, P. V. ..............3.00
Šileikis, M...............................3.00
Adomauskas, 0.................... 2.00
Bartys, Kazys ................... 2.00
Butkys, P............................... 2.00
Gailiūnas, Dr. P. .............. 2.00
Kaklauskas, J.........................2.00
Lusas, Sophie ................... 2.00
Mitsevitz, Ch.................  2.00
Petrošius, Wm.......................2.00
Petronis, J..............................2.00
Platakis, V. ...................... 2.00
Saudzis, V................................2.00
Stančikas, J............................ 2.00
Stankus, Ig..............................2.00
Vasiliauskas, Al....................2.00
Yankauskas, Ben. .... 2.00
Žygas, Kazys ..................... 2.00
Končius, J................................1.50
Akramavičius, J................... 1.00
Auškalnis, Anna .............. 1.00
Bačiulis, VI............................ 1.00
Byla, J................................... 1.00
Juozapaitis, A. ................... 1.00
Kilesky, Wm...........................1.00
Kraujelis, A.......................... 1.00
Makauskas, J........................ 1.00
Makutėnas, S...................... 1.00
Onaitis, Anicetas ............ 1.00
Simaškevičius, V.................. 1.00
Skališius, Ed...........................1.00
Sodeikis, P............................. 1.00
Stirbienė, B............................ 1.00
Urenąs, K............................. 1.00

, Ar Marija apsireiškė Lietuvoje
Atsakymą rasite J. Budzelkoe kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

nyčioje, Cicero, III.

X LFK “Vainutas” futboli 
ninkai pereita sekmadienį įvei-i
kė Roselando vienuolikę 4:2.. nę infiltraciją Vak. Vokietijoje, 
Kitą sekmadienį lietuviai Mar- komunistinį imperializmą ir ki

tais klausimais buvo pakviesti 
vicemin. dr. F. Thedieck, komu
nistinių problemų žinovas prof 
F. Borkenau iš Zuericho, kata
likų kapelionas iš pereinamosios 
stovyklos Friedlande dr. J. 
Krahe, kuris yra giliai išstudi
javęs karo pabėgėlių ir depor
tuotųjų problemas, ir visa eilė 
kitų. Pernai panašiame suvažia 
vime paskaitą skaitė M. Gelži- 
nis, o šiemet pranešimo padary
ti buvo pakviestas dr. P. Kar
velis. Suvažiavime dalyvavo 
taip pat visa eile lietuvių vei
kėjų bei dvasininkų.

ąuette Parko aikštėje susitiks 
su Rockford, III., komanda.

X Martynui Nedzinskui, Ig
no sūn., gim. 1898 m. Alytaus 
apskr., Seirijų valsč., Žagariu 
kaime, yra Drauge laiškas nuo 
žmonos Antaninos ir dukters

X Prof. Izidorius Vasyliū- 
nas, ateinantį šeštadienį kon
certuojąs Chicagos ateitininkų 
koncerte, šį rytą jau atvyko į

choras kuris yra žymiai padi- i c^agą. Jis apsistojęs pas A.
Daugirdą, 1647 So. California 
Blvd., tel. LAwndale 1-9322.

dėjęs ir patobulėjęs.

X W. J. Kareiva, žinomas 
Skelbtis “DRAUGE «i»«inioks I biznierius ir veikėjas, Tėvų Ma
nės jie ym plačiausiai skaitoma* rijonų Statybos Komiteto veik
li et uvių dienraštis, o skelbimų lūs narys, atostogauja toli- 
i.ai.T yrs pi n>m« visiems. j muose JAV pietuose, netoli

Meksikos. Texas platumose.

BELGIJOJ
— Belgijos LB krašto valdy-Į 

bos ilgamečiu! pirmininkui P.; 
Sekmokui išvykus Į JAV, išrink

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.
10 vai. iv. Mišios ir pamokslas; 11 vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis

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

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

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

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

SI
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K N T G A,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuvilkos 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 Sa OuUtley Ava, 
Chleafo 8, DL


