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CHRUSCEVAS ESĄS NUĖJĖS PERDAUG TOLI
Komunizmo nepasisekimas 

Pietų Amerikoj
Įtakingas Meksikos dienraštis “Novedades” neseniai įspėjo, 

kad komunistai ir šiandien neatsisako savo planų Pietų Ameri
koj. Šiandien jie bando skleisti revoliucines idėjas šiame žemy
ne ne atvirai ir tiesioginiai, o užsimaskuodami, prisidengdami 
vardais organizacijų bei sąjūdžių, kurie išviršiniai atrodo ne
turį jokio ryšio su komunizmu.

Pirmas branduolis

Komunistų infiltracijos Pietų 
Amerikoj istorija yra ilga. Pri
siminkime tik keletą svarbes
nių jos tarpsnių. Jau 1919 me
tais, vos įsteigus III Interna
cionalą (Kominterną), komunis 
tų agentai buvo pasiųsti į Pie
tų Ameriką su tikslu užkrėsti 
šio žemyno gyventojus komu
nizmo bacilomis. Slaptas agen
tas Borodinas jau 1919 metais 
Meksikoj suorganizavo pirmą 
komunistų branduolį. 1922 me
tais Čilės socialistų partija pri
sijungė prie Kominterno. 1924 
metais po prekybinių santykių 
priedanga buvo sukurtos komu
nistų agentūros Meksikoj, Mon 
tevideo ir Buenos Aires.

pasitikėjimo likučius ir visus 
sąmoningus darbininkus vis la
biau atstumia nuo komunizmo 
ir jo klastingų vadų. Tokiu bū
du tarptautinis komunizmas 
Pietų Amerikos žemyne išgy
veno patį didžiausią nepasise
kimą, koks yra žinomas pasta
rųjų '30 metų istorijoj. (VR)
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Tito nieko nežada Sovietų 
diktatoriui Chruščevui

BELGRAD, Jugoslavija, rūgs. 30. — Jugoslavijos bolševikų 
partijos vyriausieji raudonieji tvirtina, kad diktatoriaus Tito ke
lionė paskui Sovietų Sąjungos diktatorių Chruščevą sustiprinti 
jo poziciją nereiškia, kad Jugoslavija vėl pasiduoda Sov. Sąjun
gos įtakai.

Truputį per toli
Rusijos senieji bolševikai teii 

gia, kad Chruščevas nuvertinda
mas Staliną nuėjęs gerokai per- 
toli. Komunistų partija, kalba, 
kad Tito padės Chruščevui išeiti

Gražinami pagrobti

istoriniai turtai
Per Pirmąjį karą iš Vilniaus 

viešosios (dabar un-to) biblio-
iš tos keblios padėties, tačiau ši tekos buvo išvežti rečiausi kny- 

1 ginįai ir rankraštiniai rinkiniai,

Iš raudonosios Kinijos

vežami narkotikai
WASHINGTON — Harry J. 

Anslinger, JAV narkotikų ko- 
misionierius, tvirtina, kad į lais
vąjį pasaulį narkotikus siunčia 
raudonoji Kinija. Ji tai daranti 
pasipelnimo tikslais ir išsiun- 
čianti į laisvąjį pasaulį jūros ir 
oro keliais tonais opiumo, morfi
jau ir heroino. Už toną narko
tikų didmenų pardavimo kaina

Jungtinių Tautų dalyviai balsuoja dėl dien' tvarkęs mas Egipto kaltinimas Anglijai ir Prancūzijai dėl 
ezo kanalo klausimu, pateikus svarstyti Prancūzų karinių dalinių telkimo. Svarstymai pradedami šią

ir Anglų skundą prieš Egiptą, ^aip pa.t bus svarstovaitę.

Nicaraguos prezidentas 
Somoza mirė

Lietuviai emigrantai 

esą plakami rimbais

Atvira ir užmaskuota taktika
Ši Maskvos komunistų veik

la tačiau greitai buvo pastebė
ta, ir kaikurios vyriausybės jai gaunama 350,000 dol.
užkirto kelią, nutraukdamos Į --------------
diplomatinius santykius su So
vietų Sąjunga.

Komunistinės kovos lemlamie 
ji metai Pietų Amerikoj buvo 
1928-ji, kai VI-sis pasaulinis 
kongresas iš Maskvos nustatė 
naują revoliucijos taktiką va
dinamiems “pusiau koloniali- 
niams” kraštams, prie kurių 
Kominternas buvo priskyręs vi
są Pietų Ameriką. Buvo bando
ma slapta ir lėta komunistų in
filtracija valstybės tarnautojų 
ir karininkų tarpe. 1929 metų 
ekonominė krizė buvo laikoma 
gera proga komunistiniam vei
kimui. Ginkluotos revoliucijos 
buvo rengiamos ir pradėtos vyk 
dyti Kolumbijoj, Čilėj ir Brazili
joj. Slapti komunistų suvažia
vimai įvyko Montevideo,. Santia- 
go, Buenos Aires ir Meksikos 
miestuose. Bet nei atvira, nei 
užmaskuota taktika nedavė vai 
šių, kurių buvo laukusi Mask
va. 1936 metų komunistinis 
kongresas dėl to griebėsi naū

Dėl religijos Sovietų 

Sąjungoj

BERLYNAS, rūgs. 30. — So
vietinio komjaunimo organas 
“Komsomolskaja Pravda” nese
niai paskelbė atsakymą į taria
mus ar tikrus Rytų Vokietijos 
komunistinio jaunimo klausi
mus. Anot “Komsomolskaja”, 
kai kurie Vokietijos komjaunuo 
liai norėtų sužinoti, kaip yra 
suderinamas daugelio bažnyčių, 
religinių bendruomenių ir kuni
gų seminarijų išsilaikymas su 
atviru bedievybės skelbimu So
vietų Sąjungos mokyklose.

Atsakydamas laikraštis tvir
tina, kad Sovietų Sąjungoj eiti 
į bažnyčias nėra draudžiama, 
bet bažnyčių lankymas esąs lai
komas jaunimą pažeminančiu 
dalyku. “Jei Rusijoj dar yra 
bažnyčių, tai tik dėl to, kad
seni tikintieji jų pageidauja. Jie 

jos °vadinamos ' liaudies’ frontų !iki šio1 dar nepajėgė suprasti, 
taktikos. Susila&kus tam tikro kad rel^1J°s Pagrind^ sudaro

išnaudojimo sistema
Panašūs straipsniai laisvojo

pasaulio žmonėms parodo, kad 
komunizmas ir šiandien nėra nė; 
kiek pasikeitęs. Moralinis tikin
čiųjų persekiojimas bei niekini
mas ir toliau pasilieka įrašytas 
jų programoje.

pasisekimo kaikuriuose Pietų 
Amerikos kraštuose, buvo duo
tas pirmasis impulsas komuniz
mui šiame žemyne.

Sutartis ii smūgis
Italijos ir Hitlerio Vokietijos 

sąjunga 1939 metais komunis
tams buvo nemažas smūgis.
Bet karo eiga sudarė jiems bent 
laikinai progą vėl atgauti ir net 
žymiai sustiprinti prarastą įta
ką. Naudodami infiltracijos tak 
tiką, komunistai savo įtakon 
buvo paėmę daugumą profesi
nių unijų visoj Pietų Amerikoj.
Savus žmones jie buvo pastatę 
Meksikos ir Brazilijos darbinin
kijos sąjūdžių priešakyje.

Didžiausias nepasisekimas

Pokariniai metai darbinin
kams atnešė gilų nusivylimą.
Komunistai visam Pietų Ameri
kos žemyne išgyveno triukšmin
gą žlugimą. Šiandien jie vėl ban 
do meksikiečių dienraščio “No- Į 
vedades” nusakyta užsimaskavi
mo taktika atgauti prarastas 
pozicijas. Bet daugumai Pietų 
Amerikos darbininkijos šiendien 
jau yra žinomi pastarųjų metų 
įvykjai Sovietų Sąjungoj, žino
ma ir jų pasėkoje kilusi laisvojo Sekretorius Dulles sako “No”, kai 
pasaulio komuntotų partijų kri- rilLJ"'”'
zė. Visa tai išblaško paskutinius j (INS)

Vilniaus radijo 1956.IX.21
PANAMA, rūgs. 30. — Nicaraguos diktatorius Anastazio So- P™nešj™UT’ Varėn°je- komunis- 

moza, kuris buvo prieš savaitę sužeistas mirė nuo žaizdų. Jis bu
vo prezidentas nuo 1936 m. savo 1,000,000 gyventojų turinčioj 
valstybėj. Pagal Nicaraguos įstatymus dabar prezidentu bus vy
riausias Somozas sūnus Luis, 34 m. amžiaus.

200 svarų sveriąs stiprus So-
TrilVtlIkAi 1 $ V1«11P mozo neatrodė blogai, tačiau po
llUlIipai ld Vldlll operacijos, kurią darė Amerikosis visur

• Likerių parduotuvės savi
ninkas, 55 m. amžiaus, 6200 S. 
Kenvvood avė., Chicago, nušau
tas plėšikų netoli savo namų. 
Suimtas įtariamas James Davis 
jau anksčiau baustas už plėši
mus.

• Princesė Margarita pasiekė 
Port Liuis Afrikoj, karališku 
britų laivu.
• Chicagos kontrolieriaus Ho- 

dge, išeikvojusio apie milijoną 
dolerių, vasarvietė Fort Lau- 
derdale, Fla., bus parduota spa
lio mėn. Sakoma, kad jos vertė 
siekia 460,000 dol., o baldai apie 
200,000 dol. Namas dar turėjo 
skolos apie 2,000,000 dol.

• Bolševikai oficialiai atidaro 
vadinamą Atomo miestą, prie 
Dubnos, 100 mylių nuo Mas
kvos. Vyriausias šio atomo ty
rinėjimų miesto galva yra dr. 
Bruno Pentecorvo, žinomo britų 
mokslininkas, kuris pabėgo į So
vietų Sąjungą.

• Ryšium su kvietimu bolše
vikam atvykti pažiūrėti laisviau 
šių rinkimų Amerikoj, Chicagos 
meras Richard J. Daley, apskri
ties teisėjas Otto Kerner ir vy
riausia rinkimų komisija kvie
čia taip pat atvykti rusus pa
sižiūrėti, kaip balsuojama vie
nam iš didžiausių pasauly demo
kratiškų miestų.

• Prez. Eisenhowerio gydyto-

prezidento pasiųsti gydytojai, 
buvo kairioji kūno pusė paraly- 
žuota, tačiau galutinai sveikata 
pablogėjo tik paskutinę dieną.
Somozos žentas Guillermo Se- 
villa-Sacasa, lttSis yra Nicara
guos ambasadorium Washingto- 
ne, oficialiai pranešė apie mirtį 
patvirtindamas, kad Somoza mi
rė nuo keturių pasikėsintojo pa
darytų žaizdų.
Pasikesintojas buvo žurnalistas 

Trumpai prieš mirtį Romos 
katalikų kunigas suteikė Somo-
zai paskutinius sakramentus.; kurie įtariami priklausę britų

tinio JAV lietuvių rašeivos R. 
Mizaros tėviškėje, buvo “rajo
ninės bibliotekos suorganizuotas 
Mizaros kūrinių aptarimas”. Ja
me dalyvavo iš P. Amerikos par 
vykęs bolševikinis žurnalistas 
A. Vaivuckas ir Jonas Malbal- 
sys. Į “aptarimą” atvyko taip 
pat du Nojaus Mizaros broliai, 
gyvenantieji Varėnos rajone. 
Vaivuckas papasakojo apie Mi
zaros “kūrybą”, o Malbalsys a- 
pie tariamus “lietuvių emigran
tų vargus užsienyje”. Pastaro
jo pareiškimu, tūkstančiai lie
tuvių emigrantų esą plakami 
rimbais, turi dirbti sunkiausio
se sąlygose. Dabar jis esąs lai
mingas, nes pats galįs “kalti 
savo likimą”. (E.)

• Varšuvoj suimta eilė lenkų,

draugystė nereiškianti, kad Ju
goslavija atsižadės savo nepri
klausomybės ir laisvės. Jugos
lavija taip pat nesileisianti į- 
painiojama į jokias ekonomines 
kombinacijas. Tito, kaip žinome 
iš bolševikų globos išėjo 1948 
m. ir tik mirus Stalinui Chruš- 
čevo ir Bulganino kelionė į Ju
goslaviją atstatyti buvusius ry
šius.

Prie mirties patalo buvo jo žmo- 
na, duktė ir pora oficialių val
džios asmenų tarpe jų Panamos 
prezidentas Ričardo Arias. Pre
zidentas Eisenhovver pareiškė 
užuojautą. Prez. Somozos kūnas 
pervežtas lėktuvu į Nicaraguos 
sostinę Managus.

Somoza buvo nušautas Leono 
mieste, kur jis buvo nuvažiavęs 
kalbėti priešrinkiminės kalbos, 
norėdamas būti išrinktas nau
jam 6 m. terminui. Jį nužudė Ri- 
goberto Lopez Perez, žurnalis
tas, pastaruoju metu gyvenęs EI 
Salvadoro. Pasikesintojas, kuris 
buvo 27 m. amžiaus, buvo nu
šautas pasikėsinimo vietoj. So- 
mozo mėgo gerai valgyti, stip
riai kalbėti ir didžiavosi savo 
revolveriu, kuris jį apsaugosiąs 
nuo visko. Jis buvo turtingiau-

špionažo centrui.

Dulles įspėjimas
Informacijų šaltiniai skelbia, 

kad JAV sekretorius Dulles įs
pėjęs jugoslavus būti atsargiais 
su Sovietų Sąjungos draugyste 
ir negrįžti į jos globą, nes bū
sianti nutraukta Jugoslavijai 
bet kokJ A parama.

Tito /ropagandistas Branko 
Draskovic teigia, kad Jugosla
vija gerai žinanti, jog Sovietų 
Sąjunga yra parašiusi sateliti
niam kraštam įspėjamų laiškų, 
nesusižavėti titoizmu.

Senieji bolševikai kaip Molo- 
tov ir Lazar Kaganovičius yra 
priešingi tokiam Stalino degra
davimui ir draugystės su Titu 
jieškojimui. Šiuo metu Tito ir 
Chruščev yra Jaltoj prie Juodų
jų jūrų ir jo kelionė oficialiai 
vadinama atostogomis.

'■ ■■.i —■ i -  i i i i—į. i .. i . ....  ■    i ..... .r

Šlubuoja bolševikinė pramonė
Vilniaus radijas 1956.IX.19 pripažino, jog Sov. Sąjungos leng 

vosios pramonės ministerija, patikrinusi, surado visą eilę trūku
mų Lietuvos, Latvijos ir Estijos “respublikų tekstilės įmonių 
darbe.”

Bolševikai okupantai kons- j .............. . i — —
Senųjų vienuolynų 

likimas

taip pat nemaža vertingų muzė
jinių eksponatų. Dabar bolševi
kai skelbia dalį jų grąžiną. Į 
Vilnių jau atgabenta 16-18 a. 
retų knygų kolekcija, sudaryta 
iš 106 vienetų. Tarp jų yra Vil
niaus spaudos pradininko P. 
Skorinos “Apaštalo” 1525 m. 
leidinys, Maskvos spaustuvinin
kų Ivano Fiodoro ir Petro Ma- 
tislavio leidiniai, kuriuos jie at
spausdino 1560 m. Zabludove, 
Lietuvos pasienyje, Katkevi
čiaus suorganizuotoje spaustu
vėje. Vėliau Matislavcas Vilniu
je 1575-1576 m. atspausdino 
“Psalmyną” ir “Evangeliją”. 
Tarp muzėjinių vertybių grąžin
ta įvairių Lietuvos didžiųjų ku
nigaikščių portretų, biustų ir ki
tų rinkinių, kurių dalis buvo iš
gabenta iš Vilniaus 19 a. antroj 
pusėj.

Maskvos istorinis muzėjus ne 
seniai atsiuntė į Lietuvą Moks
lų Akedemijos Istoriniam-etnč- 
grafiniam muzėjui apie 130 įvai
rių eksponatų, šias vertybes po 
1863 m. sukilimo numalšinimo 
tuometinis Vilniaus generalgu
bernatorius Muravjovas buvo 
pagrobęs iš Vilniaus senienų mu 
zėjaus ir išsiuntęs į Rumiancevo 
muzėjų Maskvoje, iš kur jos vė
liau ir pateko į Maskvos istorinį 
muzėjų? Tarp eksponatų yra 
17-18 a. didžiosios Lietuvos ku
nigaikštystės stiklo gamyklų 
taurės su Kapackų, Radvilų, 
Rimšų, Tiškevičių herbais, Žy
gimanto Vazos laikų Trakų vai-

. vadijos vėliava, karaliaus Sta
nislovo Poniatovskio žirgo para
dinė apranga; taip pat daug 15- 
18 a. ginklų. (E.)

jas dr. Paul White pareiškė, kad sias diktatorinis prezidentas, ta- 
jis nėra tikras dėl prezidento' čiau gyventojų perdaug nevar

žė. Mokslus buvo baigęs Phila- 
delphios Pierce mokykloj, biznį 
ir administraciją.

Atsakymas komunistų 

organui

širdies absoliutaus sveikumo, 
bet jis vistiek už jį balsuosiąs.

• Andalusia, Ala., James 
Craytofl, mirė po to, kai jis ei
damas užkliudė stovinčio auto
mobilio atplyšusią aliumininę 
dalį ir perpjovė kojos veną.

• Su įdomumu sekamas suki
lėlių teismas Poznanėj. Sukilė
liai, su mažomis išimtimis, jau- ROMA, rūgs. 30. — Didieji 
ni žmonės korespondentam pa- Romos dienraščiai persispausdi 
pasakoja ašaras spaudžiančių i no italų kalba leidžiamo Eltos 

I asmeniškų pergyvenimų .tiek I biuletenio atsakymą komunistų 
laisvame gyvenime, tiek kalėji- organui “L’Unita”, kuris nese- 
me, kur jie pradžioj buvo kan- niai buvo bandę^ įrodinėti, kad 
kinami. sovietų okupuotoje Lietuvoje

-------------- esanti pilna religijos laisvė. Pa
teikęs tikslias žinias ape Lietu
vos vyskupus, laisvosios Eltos

Spalio 1 d. Šv. Remigijus, šen.; biuleten s italų kalba pabrėžia, 
Mantis.-------------------------------- kad turimomis žiniomis iš Sibi-

Saulė teka 6:46, leidžiasi 6:35. ro grąžintiesiems lietuviams vys 
_ _, kupams neleidžiama eiti gany-

ras eago.|» tojiŠkų pareigų savo vyskupijo-Į
Oro biuras praneša: Chicago-

Kalendorius

tatavo, kad eilėje fabrikų ga-Į 
mybos kokybė yra nepatenkina
ma, tyrinių azortimentas ribo
tas, “retai įdiegiami nauji fa
sonai ir modeliai”. Ne visi fab

rikai įvykdo pirmosios rūšies 
produkcijos gamybos planą, ne
pakankamai panaudojami per
šamieji “priešakinės technologi
jos laimėjimai”. Visų trijų Pa
baltijo respublikų lengvosios 
pramonės ministeriams todėl pa 
siūlyta: imtis “ryžtingų prie
monių siuvimo įmonių darbui 
iš pagrindų pagerinti”. (E.)

• Viceprezidentas Nixon iš
skrido į Floridą dalyvauti rinki
minėj kampanijoj.

je ir apylinkėse šiandien truputį 
šilčiau. Temperatūra apie 70 I;

E3YPT

MILANAS, rūgs. 30. — Įta
kingasis Italijos dienraštis “Cor- 
riere della serą” rašo apie senų
jų netoli Maskvos esančių Ru
sijos vienuolynų likimą. Garsio
sios Pereslavi-Zaleski abatijos 
130 km. nuo Maskvos visos yra 
paimtos valdžios žinion ir nau
dojamos kitiems tikslams. Vie
noje yra įrengtas muzėjus, kita 
naudojama kaip aviacijos kari
ninkų klubas, trečioji yra ap
leista ir savo griuvėsiais bei su
naikintais meno kūriniais vaiz
džiai kalba apie komunistų bar- 
barbariškumą.

• Indija gavo iš JAV 3,000 
tonų pieno miltelių. Už prista
tymą sumokės pati Amerika.

Mirė J. Daužvardienes 

tėvas
WORCESTER, rūgs. 30. — 

Dr. P. Daužvardžio žmonos, ži
nomos visuomenės veikėjos tė
vas Jokūbas Rauktys mirė Šv. 
Vincento ligoninėje Worcester, 
Mass., penktadienį. Amerikoje 
buvo išgyvenęs 60 m. Paliko 
žmoną Juozapiną, dukrą Juoza- 
piną Daužvardienę ir 2 sūnus, 
Jokūbą ir Algirdą.

• Pranešama, kad 2 australų 
karo laivai rugsėjo 29 d. bom
bardavo komunistus Maląjuose. 
Akcija buvusi efektyvi.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vakar iš kalėjimo paleistas buvęs Hitlerio įpėdinis adm. 

Doenitz.
—Šeštadienį mirė Leon O. Kranz, 61 m. amžiaus, garsus Nort- 

voestem universiteto profesorius.
—Aleksander Cooper, parašęs ilgiausią Amerikoj romaną "Si- 

ronia Texas,” mirė savo automobilyje šeštadienį nuo širdies smū
gio. Jo romanas turi beveik milijoną žodžių ir 1,500 psl.

—New York sunkvežimių vairuotojai numato šiandien pradėti 
streiką.

—Vakar iškilmingai šv. mišių metu priėmė komuniją 1,200 Chi
cagos susisiekimo tarnautojų Sv. Teresės bažnyčioje. Pamaldas 
laikė buvęs 19^ m. tramvajų darb. kun. Paul T. Hoban.

—šiandien Svoifto kompanija pradeda darbą. Pasirašyta naujase. Toks grąžinimas nėra ati-l
taisymas jiems ir Lietuvos ka- k,±t
talikams padarytos skriaudos. uimuiS 50 jordaniečių. (INS)l —Japonijoj buvo didelis žemės drebėjimas, kuris tęsėsi 10 min.
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ĮTEMPIMŲ GALIMA IŠVENGTI
U DALIS — ATOSLŪGIS

' DR. A. LU PONIS, Iowa

ir pačių tėvų pritarimo dėl pri
klausymo Lietuvių Studentų Są
jungai JAV, nekalbant apie aug 
Stojo mokslo reikalingumą. Ma
nau, kad kiekvienam yra aišku,

Gera nuotaika kasdieniniame j straipsnyje tvirtinama, kad: 
gyvenime yra viena iš kovos “noras gyventi viską nugali, iš

Atsižvelgiant j tai, kad ši CV 
pareigas perėmė tik Kultūros 
kongreso Chieagoje metu, ką 
nors konkretaus jai buvo sunku 
padaryti. Vasaros atostogų me
tu buvo daromi gana dažni po-j jog būdami augštesnio išsHavi-

Tai dar ne viskas
Suminkštėjo žmogeliui sme

genys: pradėjo įsivaizduoti, kad 
esąs miežio grūdas. Žmona nu
gabeno jį ligoninėn. Po kurio 
laiko jis grįžo namo pagydy-

žinai, kad nesi miežio grūdas!”! 
“Taip, tai taip, bet tas dar ne 
viskas!” atšovė vyras, “aš 
nau, bet ar žino višta?”

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

sėdžiai ir ruošiamasi ateičiai. ' nirfio geriau galėsime atsispirti
priemonių prieš įtempimus. Iš skyrus galutinį mirties sprendi- J metu jau yra paruošta pro-: nutautėjimo pavojui bei dau- tas. Tačiau vieną dieną jis griež
pirmo žvilgsnio gal ir keistokai mą”. Iškeliant geros savijautos &rama visuotiniam Sąjungos su I giau pagelbėti Lietuvos reika-, al a slsa e lsei 1 la am aH0

važiavimui, kuris ivvks Chica-ilams. Į į kiemą, kuriame vaikščiojo vis
ta. “Nebijok, brangusis!” tarė

- -- a | __  Hn nnlinkpTi unilll-l
1 dienomis.

atrodantis patarimas dažniau 
sveikai ir nuoširdžiai nusijuokti, 
iš arčiau panagrinėjus patiekia 
įrodymų, jog tai yra iš tiesų 
dėmesio vertas siūlymas. Su 
chruščeviškomis šypsenomis čia 
nieko bendro neturima). 

Apleistųjų raumenų sportas

reikšmę kovoje prieš ligas, į važiavimui, kuris įvyks Chica 
straipsnyje nurodomi aštuonr m' ^aP^r^-o 30 ir gruo-
būdai (ne punktai!), kaip pra- ^žio 1 dienomis. Keletą dienų 
ilginti gyvenimą ir turėti jame Prieš tai yra numatytos studijų 
daugiau prasmingo džiaugsmo.' dienos rytiniuose pakraščiuose. 
Šiuos vertingus patarimus su- Sekančių metų vasario mėn. ti-
glaustai prisiminkime.

1. Nevargink savo sveikatos
. . . .... rūpesčiais. Jei skausmai arba

žmogui juokiantis diafragma kitokie simptoniai pasireiškia, 
paspartintai juda augstyn ir ze- krei kis į gydytoją. Jeigu gy- 
myn, ir tuo pačiu greičiau čir- d tojas k kad esi svei.
kuliuojantis oras stiprina kvė
puojamosios gerklės ir balso į- 
rengimų raumenis didesniems 
ar mažesniems juoko garsams 
sukelti. Eilei kaimyninių rau
menų neišvengiamai įsijungus, 
bendroji organizmo apytaka gy- 
vėja, geriau vėdinasi (jei aplin
kuma nėra perdaug nikotinu 
užteršta).

Nuoširdaus juokimosi pasėko
je net mažiausiosios plaučių an
gelės išvėdinamos, kurių venti
liacija rimtoje nuotaikoje ne 
kiekvienam individui prieinama. 
Dar daugiau, sveikai linksmoje 
nuotaikoje žmogus artėja prie 
fizinio ir dvasinio atoslūgio: 
smagus nusijuokimas naikina 
visokio plauko įtempimus, rū
pesčiai ir bėdos nors laikinai 
užuomarštin nugrimsta.

kas-a, tikėk jam.
2. Nedaryk per rimtų išvadų 

iš parastų dalykų. Laimėjęs 
rungtynes, savaime suprantama 
jautiesi gerai, o pralaimėjęs, ne 
pamiršk, jog tai buvo tik žaidi
mas.

• 3. Džiaukis savo darbu ir rim 
tai vykdyk pareigas, bet vien 
tik darbui neparsiduok kūnu ir 
sielą. Darbas turi patenkinti, 
bet nepavergti. i

4. Nenusimink ir nenuleisk 
rankų, kai darbe nesiseka. Ne
sisielok dėl mažesnių klaidų -— 
jos bus pamirštos per savaitę 
ar net trumpesnį laiką.

5. Gyvenimą tvarkyk papras 
tai, pagal išgales. Nenorėk per
daug (Ne tas yra neturtingas, 
kas mažai turį, bet tas, kas 
daug nori — iš Draugo). Jeigu 
ištiesų šiuo metu ne kaip kloja
si, neaimSnuok, neraukykis no-

Geros nuotaikos žmogus net 
paniurusius savoje aplinkumoje 
pralinksmina — juokas yra už
krečiantis. Neįmanoma išlikti 
liūdnam kai netoliese kas nors 
smagiai kvatojasi arba vyku
siai šposauja. Turint linksmo 
sąmojaus reikia dalintis su ki 
tais, nes gera nuotaika kiekvie
nam eina į sveikatą. , , .... , . . ,... , , . , rų kelią nugalėti, kuris gal lauIs kitos puses, jeigu darbovie „
tėję pasitaiko sutikti ignoruo
jančių ir užgauliuojančiai susi
raukusių bendradarbių, .neimti,

kimės išleisti mažą leidinėlį Są
jungos penkmečio paminėjimui. 
Vienas minėtinų įvykių yra Są
jungos užregistravimas Tauti
nėje Studentų Unijoje, apiman
čioje visus laisvųjų valstybių 
studentus. Sąjunga jau gavo 
pakvietimą dalyvauti VI Pasau
lio Studentų konferencijoje, 
šiuo metu vykstančioje Ceylo- 
ne. Deja, dėl laiko ir finansų 
stokos, ten negalėjome pasiųsti 
savo atstovo. Šios kadencijos 
valdyba, su kitų kraštų lietuvių 
studentų sąjungų pritarimu, gal 
voja suorganizuoti Pasaulio Lie 
tuvių Studentų Atstovybę, kuri 
turėtų daugiau moralinės teisės 
atstovauti lietuvius studentus 

j pasaulinėje plotmėje, 
į — Koki yra Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV tikslai?

• — Jungdama visus lietuvius 
studentus, Sąjunga skatina tau 
tiškumą ir gilesnį — akademi
nio lygio — lituanistinių žinių 
papildymą. CV veikdama per at
skirus skyrius ir tiesioginiai or
ganizuoja suvažiavimus, studi
jų dienas, leidžia informacinį 
anglų kalba leidinį “Lituanus”.

— Ko galite palinkėti studi-; jam žmona: “Juk tu jau dabar 
juojančiam jaunimui?

— Akademiniam jaunimui lin 
kėčiau nepamiršti mūsų paverg
tos tėvynės. Visada ir visur gar 
sinti Lietuvos kančią visam pa
sauliui, siekiant taikos ir teisy
bės atstatymo. Gi, būdami ne 
tėviškės žemėje, siekime moks
lo, nepamiršdami, kad

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!”

Draugiškas vilkas
Avytė ėmė pasakoti apie vil

ko gerumus. Nugirdusi apie tai 
lapė, klausia jos:

— Iš ko gi tu sprendi apie jo 
kilnumą?

— Paprastas dalykas, — at
sakė avis, — jis nėra gobšus, 
pasitenkina mažmožiais. Vieto
je suėdęs mane, jis sudraskė 
tik mano kaimynę.

Tel. ofiso Ui; 4-(KI9», rez. 1*R (1-7:133

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šcštudieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p, 
išskyrus kctvirtąd. ir sckinad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
— Pritaiko altinius —*

6822 So. Western Avenua
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3228 
Ree telef. U’Albrook 5-6079

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrH<6) 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ EIGŲ 
SPECIALISTO

7166 South W esteri! Avsum
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 13 
vai. ryto Iki S vai. poi 'et

Ofloe te’ RE. 7 il«8 
Ree. U“L U’Albrook 6-87S6

ži-1 Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. ItKUunce 5-4410 

ltezld. telef. Gltovehlll <1-0017
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. *
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso Y A. 7-6557, rea. RE. 7-4BM

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Barėsi

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. pcplet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas 14 įdomiau
sių kūrinių — romans

VALENTINA
<

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū-

ci nnlrnbinoc noo vicnnmot VT.« I Tarpusavio ryšiu palaikymui y-!‘'a- rūpestingu menišku apipavidali- ul* HUKaDinęS, nes Visuomet yra . u _ i ▲ • - »» t • • nirnu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau
o-alimvhiu būklpi naP’printi ra Studentų Gaires . Lietuvių |kaip 20 originalių ir verstinių vei-
„aiimyDių ouKiei i age . i studentų Šalnos Fondas rengia kall> ir Sis >»»'ana8 >>'a vlenas iš 6. Su pakilia nuotaika pasitik OLUU"n.4 &<upos r onaas rengia _tipriausių kūrybos. nupasakojus vie- 
vicr>kiti<? o-vvpnimn handvmus vajus ir renka aukas laikinų nos mergaitės meilę, jos vidaus ko- 

°! Brandink charakterį, brangink i PašalPU teikimui, nežiūrint stu- (žolyno8 an^g* Romanas’turi ui

į ramumą, stiprink drąsą, kad 
į būtum pasirengęs iš tikrųjų ašt

1 kia ateityje?
7. Šeimos gyvenime visi nariai 

vispusiškai turi stengtis daų-
to giliai širdin, bet leisti kaip: ?ia“ džiau«;8mo !Uett ‘ bendrą'
vandeniui nuo žąsies plunksnos1 . . - ...
nutekėti ^ese ginčuose, ypač dėl
nU 6 e L ! smulkmenų, nes nesuvaldymas,
Gera savijauta ilgina amžių ! barniai yra gražaus sugyvenimo

Kas suinteresuotas atominio duobkasiai.
amžiaus paunksnėje ilgiau pagy Kai kasdienės bėdos b

dentų pažiūrų ar organizacinio i ps1- Kaina $2.
priklausomumo.

— Kaip sekasi Sąjungos or
ganizacinis darbas?

— Šiuo metu, galima sakyti, 
Sąjunga yra perėjusi organi
zacinę stadiją. Dabar belieka 
veiklos planavimas ir organiza
cinio lankstumo tobulinimas. Se 
kančių metų bėgyje Sąjungos 
gyvenime prasidės nauja fazė:1 
vadovavimą perims kolegos, su

J Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILLINOIS

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
l’rospect B-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir

sl d
Kės. tel. Gltovehlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

. 4701 South DamOn Avenus 
(Kampas 47-tos Ir Daraen 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.: U’Albrook 5-3048 _
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEmŪŠ"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•317 South Westera Avesta 
Chicago 29, iu.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllo 7-4900 

Rezidencija: G Rovė kili 6-8191

TcL ofiso PRospect 6-2240
l’Itospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PE0. 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.

Ofiso tel. OUffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb Ir Heraiitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., l&skyr. sek.

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

(Civlc Opera House, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

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

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

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
llezid. tel. UEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisai Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel PRospect 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr», 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 ' vai. popiet,

TELEVISION SPECIALI
RCA Victor — 21” Console

$139-95
ROOSEVELT FURNITURE CO. 

j ne | brendę jau šie krašto mokyklo-1 2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. Trečiad 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrgtnia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944

DR. JULIJA M0NSTAVI4IUS
GYDYTOJA IB CHIBUra. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly milą 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išakirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
liti 4 vai, popiet.

Tel.: Ofiso — 1’Ullmas 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEinl. 4-3751

DR. A. MARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTY5

A253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-1949 
Karnų — CEdarcrcst 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8250 South Halsted St. 

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

Ir kitu laiku pagal sutarimą
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. RepubUo 7-8818.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Western Aveaae
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lt 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

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. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai, 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct, Cicerą 
Kasdien 10-12 vai ryto ir l-R paL 

vak. šeštadieniais 16-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 9-1881

ą. X -X -• i- , J I -IX •* • -j , • a., se, kurie, tikimės, ves Sąjungąventi, turėtų žinoti, kad gera j viltys įtempimų pavidale į sotų rego keliu siekdamį mū:„ 
nuotaika ne tik gyven. malones-! gyvenimą kartėlio įlieja, prisi- ų
BU padaro, bet, daugelio gydy- minkime žvaigždėtą lietuvtską kumo ' įsi nini’0 
tojų nuomone, amžių taipgi pa-! vakarą, kada laisvų bernų ir
ilgina. Gera savijauta padeda! merginų lengvos sutartinės po I — Ko Sąjunga lauktų iš mil
tam tikrų ligų išvengti. Teisin- į sunkių dienos darbų, vos pra- sų visuomenės ir studijuojančio
gai “The Cathelic Digest” vasaį kaitui apdžiūvus, garsiai visoje ! jaunimo? 
rio mėn. numeryje tūpusiame1 Nemuno šalyje skambėdavo! ‘ — Kaip ir visoms organizaci-

-.... ...— ■ - ■ ' — , joms, taip pat ir Sąjungai rei-

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA JAV bei materialinė parama. Tikimės 

Pasikalbėjimas su jos CV pirmininku J. Karklių 
EDVARDAS ŠULAITIS

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WGEB stoties — Banga 1899 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:48 Iki 9:10 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:10 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:30 v. r. U Motlc.

WOPK — 1490 kU.
Chicago 29, UI. HKmloek 4-2413 

7121 SO. KOCKWELL ST.

TeL ofiso VI. 7-0600. rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 
(Spec. moterų Hgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avs. 

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

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
kampas Halsted Ir 85-ta gatvB)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-9595
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 tkl 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpoblIc 7-2290 ,
8PECI. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, mes kreipėmės į Lietu
vių Studentų JAV Centro Val
dybos pirm. Juozą Karklį, norė
dami pasidalinti kaikuriomis min

— Galime pasididžiuoti žvelg 
darni praeitin: naujai įsteigtoji 
Sąjunga, veiklių kolegų dėka. 
išaugo į daugiau 800 narių tu-j' 
rinęią veiklią organizaciją. Pa-

NARIAI LIETUV1V TAUP. IR SKOUNIMO

TaL,,ofiso Vlctory 9-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ir cmRURGAl 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių!

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiat>

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

timis su šio laikraščio skaityto- i dėka priklauso Sąjungos kūrė
jais šią Sąjungą bei akademinį jams ir dabar veikiantiems stu- 
jaunimą liečiančiais klausimais.! dentiškame gyvenime bei vi- 

Pradžioj skaitytojus spažindinįsiems nariams, savo darbu ir pa 
sime su CV pirm. J. Karklių,
kuriam yra patikėtos sunkios ir 
atsakingos pareigos.

Jis yra gimęs 1927 m. Kaune, 
kur lankė Aušros berniukų gim

stangomis šiems pagelbčju- 
siems.

Reikia manyti, kad šiuo me
tu Sąjungai priklauso apie 90% į 
visų studijuojančių lietuvių. Li- '

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustas Iki SIC.00Q.00 
» P

Paskolos Duodamos Namu Įglfimul 
__________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS B LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

keičia stiklus Ir rčmos.
4458 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 tkl 9; Beštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

naziją. Gimnaziją baigė Vokie- < kusieji iš viso nedalyvauja lie- 
tijoje ir ten pradėjo architektu-, tuviškeje veikloje arba gėdinasi

GRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, M.

ros studijas. Atvykęs Ameri
kon 1949 m., tuo; buvo paimtas 
kariuomenėn, kur išbuvo iki 
1952 m. Sugrįžęs iš kariuome
nės kurį laiką studijavo vaka
rais, o vėliau dienomis — Illi
nois Technologijos Institute, pa
sirinkdamas elektros inžineriją.

Priklauso skautams nuo 1933 
m. ir akademiniam skautų są
jūdžiui, nuo 1948 m. būdamas 
Korp! Vytis senjoru. Yra bu
vęs Korp! Vytis Chicagos sky
riaus pirm. ir Amerikos Legio
no Don Varnai; posto valdybos 
nariu. Pasikalbėjimą pradčdafni 
paklausėme: *

— Šiemet Lietuvių Studentų 
Sąjunga JAV mini savo penk
metį. Ką galite pasakyti apie 
jos nuveiktus darbus?

prisipažinti esą lietuviais. Be j 
abejonės, toki asmenys nebūtų, 
nei pageidaujami, nei tinkami 
Sąjungoje. Nemanau, kad kas 
nors nedalyvautų Sąjungoje dėl 
savo pasaulėžiūros, nes visų pa
žiūri! studentai čia yra priima
mi ir randa savo lietuviškai 
veiklai dėkingą dirvą.

Fadėka priklauso ir studentų 
tėvams, kurių pastangomis šian j 
dien JAV turirrte didžiausią stu
dijuojančių lietuvių nuošimtį, j 
Savaime aišku, be pasiaukoji-i 
mo iš tėvų pusės, retas kuris, 
mūsų pajėgtų siekti augštojo' 
mokslo.

— Ką dabartinė IJet. Studen
tų Sąjungos JAV Centro Valdy-! 
ba yra padariusi ir koki yra jow' 
artimiausi užsimojimai?

DISTR10T SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halited Street Chicago 8, UI

ST. ANTHOMY SAVINGS G LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct, Cicero 50, Dl, Tel. TO 3-8131-32

9MVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halited St Chicago 8, III.

JONAS G INSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

iei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJA
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47tm St FRontifr fi-1998
DuMont, RCA Victor, G E, Zenitli ir kiti

Tel. ofiso PR. 6-S838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 9 vai, Trečiad Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 8-1B 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SFECIAUSTS

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
] GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8025 West 3»th Street 

,▼▲14. 1—4 popiet, 4:10—8:80 rak 
TrečlAd. pagal sutartj 

j Tai. ofiso ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4888 W. 15th SU Cicero
Kasdien 1—B v. Ir 6—8 r. vakar*. 

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 No. 49th Are.
taštadlenlaia 12 Iki 4 pop<»t

Ofiso telef. I.Afayette 8-8210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 

! Vak. pirm., antr., kelvlrt. 6-1:86 y. 
Trečiad lanl tik sualtarus

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 6-198

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršnilnštl telefonai 
Anuklte Mldway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-C6SR 
Rezid. 8600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. V„

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAR 

Viri 96 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtov8 
756 West S5th -Street 

Vai nuo 10 Iki 8, nuo 6 Iki R, tra
čiai! nuo 10-12, penktadienį 19-8 U 
•eštadl'-nials 16-2 vai. popiet.

VUS 95 ]

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

(A re h Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. geštadlenlals 9-1. 
1RTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd St, Chicago 29, IU. 
Tel. PRospect 6-5084

Remkite dien. Draugi

3994 8.

OR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, karu 

yra priežastis galvos skaudBJlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland A venas 
Tel. YArds 7-1978

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:89 
iki 6 vai. Hekm ir treč. uždara.

DRAUGAS 
THE UTHŲANIAN DAILY FBIEND

Oakley Are., Chicago 8, 111. TeL VIrglaia 7-66411 1-6649
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NAŠLĖS PEDAGOGIKA
NAŠLE IR IMPERATORIUS TRAJANAS

Mūsų auklėjimo problema yra ne tą, kad mums trūktų no
rinčio šviestis jaunimo; ji yra ne ta, kad būtų neprieinamos 
mokyklos šiam jaunimui lavintis; bet mūsų problema yra. ta, kad 
mūsų jaunimas, išaugęs ir išsiauklėjęs, nepriklauso mūsų visuo
menei. Sis jaunimo atsiskyrimas nuo visuomenės yra toks fa
tališkas dalykas, kad jo pasekmėje mes kalbame apie dvi mirtis: 
apie mūsų jaunimo mirtį ir apie mūsų visuomenės mirtį išeivijoje.

Šios problemos esminiai elementai yra išreikšti Dantės ap
rašytame našlės pasikalbėjime su imperatoriumi Trajanu. Visa 
susikrimtusi dėl savo nužudyto sūnaus ji tarė: “Valdove, nu
bausk mane už sūnų, kuris yra nužudytas; kam mano širdis 
turi būti sužeista?” Trajanas į tai atsakė: “Palauk, iki sugrį
šiu”. O ši, lyg bijodama, kad jis gali negrįžti, tarė: “Valdove, 
o jei tu nesugrįši ?” — "Tai tau padarys, ko prašai, tas, kuris 
grįš mano vietoje”. Bet moteris nenusileidžia: “Kokia nauda 
tau bus iš kito gero darbo, jei tu patą savo neatlieki?”, sako ji. 
I tai imperatorius atsakė: “Taigi, pasiguosk... teisingumas ma
ne skatina į tai, bet gailestingumas sulaiko”.

seimos
šeimų.

Amerikiečiy spauda apie Balfę
Visados yra malonu didžiojo- įsileisti nedarbingų ar 

je spaudoje skaityti mintis apie! aprūpintojų neturinčių 
lietuviškąjį gyvenimą, ypač ten i Tiems žmonėms reikalinga sku- 
ka džiaugtis, jei rašiniuose tei-Įbi ir efektyvi parama. Laikraš 
giamai vertinama mūsoji veik
la ir mūsieji siekimai. O tas 
reikštų, kad tinkamoje šviesoje 
pristatomi lietuviai šimtatūks
tantiniam laikraščio skaitytojui.
Juo daugiau tokių rašinių, juo 
daugiau amerikiečių sužino apie 
Lietuvą ir. lietuvius.

tis todėl pagiria Balfo pastan
gas gelbėti iš skurdo ir nevil
ties lietuvius pabėgėlius, kurių 
dar Europos kraštuose būtų

Atkreiptinas dėmesys į “The 
Detroit News” dienraštyje iš-

Šis pasikalbėjimas iš Dantės “Dieviškosios Komedijos” yra p^^raštarapiTSjjo Bd-’ 

fo veiklą'. Straipsnio pradžiojeįdomus daugeliu atžvilgių. Visų pirma dėl paties Trajano, ku
ris buvo kilnus krikščionių persekiotojas. Jis žinojo, kad jie 
nesiderina su veikiančia imperijos teise, liepė juos bausti, kai 
jie bus apskųsti, bet liepė nejieškoti jų. Popiežius Gregorius 
Didysis, sako, taip mėgęs Trajaną, kad išmeldęs jam dangų. Bet 
mums šis pasikalbėjiimas yra įdomus savo krupia našlės tra
giką, netekusia sūnaus ir nebranginančia pačios savo gyvenimo.

. Mūsų auklėjimo problema išeivijoj būdinga našlės pedagogi
kos vargais. Našlės pedagogikai būdinga, kad ji negali įvesti savo 
sūnaus į visuomeninį gyvenimą. Ji gali būti geriausia auklė
toja ir mokytoja, tačiau ji nepajėgia sumegzti ryšio tarp sū
naus ir visuomenės. Tuo pačiu trūkumu skundžiasi ir mūsų 
pedagoginė veikla. Mes turime gražiai prasisiekiančio jaunimo, 
tačiau mes nesugebame jo įvesti į savo visuomenę. , 

ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS

Tiesa, Chicago5e šiuo metu yra pora džiuginančių reiš
kinių. Skaičiuojama, kad apie pusė tremtinių vaikų lanko šeš
tadienines mokyklas. Augštesnioji šeštadieninė mokykla jau 
kelinti metai daro gražią pažangą tiek mokinių skaičiumi, tiek 
savo susitvarkymu, šių metų naujiena yra, kad Cicero organi
zuoja savo augštesniąją lituanistikos mokyklą. Juos šio žygio 
imtis paskatino ne tik ta aplinkybė, kad jų jaunimui pertoli pa
siekti Chicagą, bet ir sąmoningas šios kolonijos visuomenišku
mas. Reikia tikėtis, kad šis darbas jiems pasiseks ir turės ge
rų pasekmių.

Tačiau mokyklų organizavimo darbas neina lengvai. Orga
nizatoriai nusiskundžia, kad tėvai išsįkalbinėja nuo vaikų lei
dimo , pateikdami visokias priežastis. Tarp priiežasčių vieni iš
kelia tai, kad jų vaikai nenori šeštadieninės mokyklos. Kiti at
sikalbinėja tuo, kad lietuvių kalba nebūsianti jų vaikams rei
kalinga. Treti sako, kad vaikai šeštadieniais turi eiti dirbti ir 
dėl to negali lankyti šeštadieninės mokyklos. Netrūksta ir to
kių, kurie atsikalbinėja dėl to, kad reikia mokėti pora dolerių.

TĖVAI IR VAIKAI

Pasvarstykime, ko yra verti visi šie išsikalbinėjimai. Žino- 
į. ma, nėra ko diskutuoti su tais tėvais, kurie sulaiko savo vai- 
V. kus nuo šešt. mokyklos, kad juos leistų uždarbiauti. Tas jau 

perdaug primena praėjusio šimtmečio kapitalistinių kraštų ver- 
giją. Yra labai gėdingą, kad tėvai savo .vaikus šiam liūd
nam likimui skiria. Jie myli ne savo vaikus, bet savo pinigus.

'* Kokios auklėjančios veiklos iš šių tėvų negalima .tikėtis.
‘ ' 7 ■■ i < £ *. ‘ ■
- Kaip vertinti auklėjančią veiklą tų tėvų, kiuriu manų; kad 

jų vaikams lietuvių kalba bus nereikalinga ? — Galbūt jie savo
, vaikus ir auklėja, tačiau jau jie juos yra savo dvasioje išjungę 
* iš savo draugijos ir iš savo visuomenės ir su nusižeminimu ati

davę “augštesnei” visuomenei. Tai yra žema, savęs negerbianti
laikysena, ši pedagogika yra pažymėta našlystės ženklu.

Bet ko vertas yra argumentas atsisakyti šešt. mokyklos
tuo pagrindu, kad vaikai jos nenori?. Ar priešingu atveju nebus 
vaikų laisvės varžymas? Nogėdami atsakyti į šį priekaištą at
siminkime, kiek daug dalykų mes būtume neišmokę, jei tėvai 
ir vyresnieji mus tvirtai į juos būtų nepaskatinę. Šiandien mes 
esame jiems už tą paskatinimą labai dėkingi, šeštadieninė mo
kykla reikalauja nemažos aukos iš mūsų jaunimo. Ir tėvai tu
rėtų padėti jiems šią auką atlikti savo paskatinimu ir padrąsi
nimu. Negerai, jeigu tėvai vaikus pastato į abejonės būklę kai- 
kurių vertybių atžvilgiu. Tėvai turi pareigą paliudyti savo vai
kams vertybes ir nepalikti jų vienų lemtingų sprendimų aki
vaizdoje. Tėvų neutralumas kaikurių vertybių atžvilgiu nėra 
auklėjimas. - Tėvai, kurie neduoda krypties savo vaikams jų 
auklėjimosi pastangose, geriausiu atveju, atlieka tik našlės dalį 
auklėjimo darbe.

TĖVŲ IR VAIKŲ VISUOMENE

Pagrindinė mūsų auklėjimo bėda iš tikro yra ne tiek mo
kyklos klausimas, kiek mokyklą baigusio jaunimo įvedimas į 
savo visuomenę. Mes turime puikiai išauklėtų ir išlavintų jau
nosios kartos žmonių, bet jie yra svetimi mūsų visuomenei. Tei
singai dėlto kai kas sako, kad šiuo atveju mums reikia mokyk
los ne tiek mokiniams, kiek jų tėvams, kad jie įsisąmonintų tą 
vadovaujantį uždavinį, kurį jie turi suvaidinti jaunojoje kartoje.

Kaip bebūtų su tėvų mokykla, nors ji būtų labai naudin
ga nugalėti našliškos pedagogikos dvasiai. Tačiau dabartinė 
mūsų auklėjimo problema yra ne tiek mokyklos, kiek organiza
cijos problema. Mums reikia dar vienos organizacijos, kurioje 
rastų ką veikti tėvai ir vaikai. Galbūt, kad šita organizacija jau 
yra įsteigta, ir ji vadinama Lietuvių Bendruomene. Nėra abe
jonės, kad didelį pagelbinį darbą šiam reikalui atlieka šeštadie
ninė mokykla. Tačiau šios mokyklos, ypač augštesnės, užda
vinys turi būti ne tik išmokyti jaunuolį lietuvių kalbos, bet ir 
įvesti jį į mūsų visuomeninį gyvenimą.

Tik šia kryptimi susitelkę veikti, mes galėsime nugalėti 
našlišką mūsų auklėjimo pobūdį. Mūsų jaunimas tada nenueis 
pas svetimus, tarsi neturėdamas kur dėtis, ir nepaliks'mūsų vi
suomenės eilles tuščias. Įsijungdamas į mūsų eiles, jis suteiks 
mūsų veikimui naujų polėkių ir naujų priemonių. Mus jis iš
gelbės iš tos beviltiškos našlės dialektikos, kuri, netekusi sūnaus, 
nenori kalbėti apie nieką kitą, kaip apie mirtį. (Kalbėdami apie 
našlės pedagogiką, mes nemanome, kad moteris nesugebėtų va
dovauti pilnutiniam auklėjimui.) V. Bgd.

trumpai prisimenama toji skriau 
da, kurią lietuvių tauta yra pa
tyrusi nuo komunistų ir nacių 
siautėjimo. Su užuojauta mini
mi ir šiandien dar Europoje li
kę mūsų pabėgėliai, kurių tarpe 
tiek daug senelių, invalidų, naš
lių, mažamečių. Jiems, kaip ra
šiny tvirtinama, negalioja jokie 
emigracinai planai ir jiems jau 
lemta likti ilgesniam laikui Eu
ropoje. Toji neteisybė vyksta 
todėl, jog joks kraštas nenori

priėmė užsienio korespondentus 2. Palaipsniui visai užslopinti 
ir atsakinėjo į jų klausimus, su Egipte krikščionybę ir bet kokią 
sijusius su naujaisiais įvykiais' vakarietišką įtaką.
Sueze. Nors tarp žurnalistų jis' 3. Sujungti visas Islamiškas, mosi, nes tik USA žydų dėka
jautėsi gana svetimas ir rūstus, žemes po Egipto hegemonija. 'Izraelis ir įkurtas .milionai do-

tas, kur kalbama apie Izraelio 
galą Palestinoje. Visai mums 
suprantamas šis žydų nervini-

kaip Lietuvoje tautininkų poli
cininkas pavasarininkui susirin
kime, tačiau bvvo atviras ir be 
pagiežos. Į priekaištą, kad jis 
nuo vakariečių perbėgęs į So
vietų bloką, pareiškė, jog Egip
tas jokiu būdu nesutiks būti da 
limi nei Sovietų bloko, nei Bri
tų imperijos. “Jei tavo namas 
dega, ar tu nesi dėkingas kiek
vienam, kurs tau padeda jį ge-

apie 8,000 žmonių. Įvertinda- gjny»» pasakė Nasser korespon 
mas Balfo darbą, “The Detroit 
News” pažymi, kad šalpai Bal
tas yra išleidęs jau daugiau 
kaip 5 mil. dolerių.

Be to, rašiny pažymima, kad 
šiais metais įvykstantis Balfo

dentams. “Šį sykį mums pade
da Sovietai”, tęsė toliau, “ir mes 
esame dėkingi jiems, bet dėko- 
sim kiekvienam ir iš Vakarų, 
kurie tik pagelbės, o neišnaudos 
mus”. Nasser taip pat užtvirti-

uotinas seimas šaukiamas De- Į no, kad jokiu būdu neleis Egip- 
troite ir įvyks lapkričio mėn. 23 te šeimininkauti komunistams, 
ir 24 d.d. Statler viešbutyje, nes kokia prasmė buvo kraštui
Seime laukiamas ir svarų žodį 
tars Balfo pirmininkas kun. Juo 
zas Končius, kuris, laikraščio 
žodžiais tariant, šiuo metu yra 
inspekcinėje kelionėje ir lanko 
pabėgėlių stovyklas Europoje. 
Tuo rašiniu tas Detroito laik
raštis įrodė, jog jis yra pakan
kamai informuotas apie kaiku- 
riuos lietuvių reikalus.

Al. Gintautas

EGIPTO PREZIDENTAS SAPNUOJA 
FARAONUS

ANT. ŽVINKLYS, Hilsboro, Wisc.

Šį sykį Egipto prezidentas Ga 
mal Abdel Nasser tikrai skau
džiai užmynė Britų imperijos 
liūtui ant uodegos. Yra paga
liau ko britams ir urgsti bei nėr 
vuotis, nes kitados jų imperijoj 
saulė nenusileisdavo, dabar ji gi 
ten teka ir leidžiasi kaip ir ki
tose ribotose valstybėse. Ir dar 
toks egiptietis Nasser, kurio tė
vai, seneliai ir proseneliai bri
tams tik tarnai buvo, dabar jau 
drįsta lordams net per nosį 
braukti.

Tačiau Sueze britus ne saulės 
reikalai erzina, bet smūgis per 
anglo užpakalinę kelnių kišenę, 
kurioj sterlingai koncentruojasi. 
Milionus, kuriuos anglai kasmet 
surinkdavo Sueze, reikia palikti 
pačiam kanalo žemės savininkui 
— Egiptui. Anglui visai ne
skaudėjo širdis kemšant milio
nus į savo kišenę svetimoje že
mėje, kur vietos darbininkui mė 
nesinio atlyginimo perkamoji 
vertė buvo tik 70 dolerių. Bet 
ji labai suskaudo, kai Nasser 
paprašė lordą susirinkti savo 
rakandus, uniformas, šarvus 
bei medalius ir važiuoti į savo 
salą kanalų tvarkyti.

Nenuostabu tad, kad šiendien 
anglų ir prancūzų spaudoj Nas

ser vadinamas ir naciu, ir ko
munistu, ir maištininku, ir gar
bėtroška, ir krikščionybės prie
šu bei kitais niekadėjo epite
tais. Tiesa, kad jis yra nacio
nalistas ir Egiptą valdo diktato
riškai, be 'tautos įgaliojimo, 
kaip kitų kraštų tautininkiškie- 
ji prezidentai darė, tačiau nuo 
naciškos programos Nasser dar 
gana tolį. •

Komunistų auklėtinis,, bet...

Taip pat tiesa, kad Nasser 
yra komunistų auklėtinis. Prieš 
25 metus savo studentavimo 
laikais jis buvo aktyvus ir net 
kovojantis komunistas Egipto 
komunistinėje organizacijoje — 
Hadeto. Ten jis iš pirmųjų ran
kų išmoko maištingumo, smur
to ir įsibrovimo bei užvaldymo 
kitų organizacijų meno, padė- 
jusio jam net į prezidento kėdę 
įsėsti. O visdėlto Nasser komu
nizmu jau buvo seniai nusivilęs 
ir jam nepataikavo. Tai parodo 
jo laikysena komunistų atžvil
giu jam prezidentaujant, paga
liau tai patvirtina net jo nuo
saikesnieji priešai, tą patį kalba 
ir Amerikos ambasados Kaire 
pranešimai.

Neseniai prezidentas Nasser

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

4. Sunaikinti Izraelį ir atka-[lerių supilat jo atstatymui, ge-
riauti Palestiną. 1 rovei ir apsaugai. Tačiau jie guo

5. Visos Afrikos kontrolė. į džias tuo, kad šiuo metu Sov.
6. Įgyvendinti islamizmą vi-' Rusija ir Kom. Kinija neleis Iz-

same pasaulyje. ' raeliui žlugti, juo labiau, kad ir
Dėl šių straipsnių Prancūzi- prezidentas Eisenhoweris žadė-

jos komunistų laikraščiai dien
raštį La Croix apšaukė provo
katoriumi, melo skleidėju, nes, 
girdi, anie du straipsnių auto

jo būti neutralus, jei Suezo ka
nalo klausimas būtų sprendžia
mas ginklu. Dėl šių aplinkybių 
Anglija ir Prancūzija turėsinti

riai esą žydai, amžini Egipto, nusilenkti Raudonajai Azijai, o

kratytis britų jungo, jei vėl už
sikarti komunistiškąjį. “Mes ko
vojame ir kovosime už visišką 
laisvę savoj žemėj”, karščiavo
si Nasser. Iš šių jo gana drą
sių pareiškimų darosi išvada, 
kad Egiptas nėra linkęs meilin
tis Sovietams ir sekti “komu
nistiškąją liniją”. Tačiau yra 
tikras faktas, kad Sovietai ne
paprastai meilinasi bei patai
kauja Egiptui ir net bando sekti 
jų komunistiškąją liniją”. O 
kas gali garantuoti, kad dabar 
jau atvykę į Egiptą sovietiškie
ji kanalo pilotai nėra piršliai 
tarp Egipto ir komunizmo.

Kitos ambicijos

Kita jau tikrai pavojinga Nas 
šerio “dorybė” išryškėjo Pary
žiaus katalikų dienraštyje La 
Crpix. Ten visoje eilėje straips
nių Irving Sedar ir Harold 
Greenberg nagrinėja Nasserio 
kėslus į krikščioniškąjį pasaulį. 
Jie rašo, kad fanatiškoji Isla
mo Brolija, turinti savo vyriau
siąją būstinę Kaire, yra globo- J 
jama prezidento Nasser. Nas-1 
ser esąs šios brolijos tarybos! 
aktyviausias narys ir planuoto
jas. Islamo Brolija Egipte esan
ti stipriausia ir karingiausia or
ganizacija šalia kariuomenės, ir 
turinti net virš milioną narių. 
Jei Nasser retkarčiais ir pada
rąs nepalankių pareiškimų bro
lijos atžvilgiu, tai tik esąs gud 
rus savo planų prieš krikščioniš 
kąjį • pasaulį užmaskavimas. Mi 
nėtoji brolija esanti pasiryžusi 
krikščionių Bibliją pakeisti Ko
ranu, o Islamo įstatymai turį 
užimti vietą Dešimties Dievo Įsa 
kymų. Egiptas turįs grįšti į fa
raonų garbę ir tapti trečia pa
saulio jėga šalia Vakarų ir ko
munizmo.

Svarbesnieji Nasser ir jo bro
lijos paruošto ir jau pradėtojo 
vykdyti plano punktai esą šie:

1. Išmesti britus iš Suezo ir 
prancūzus iš Šiaurinės Afrikos. 

............... . -----------

priešai, todėl ir jų straipsniai 
esą tik nesveiko įsivaizdavimo 
išdava. Gal Sedar su Greenberg 
ir nėra objektyvūs Egipto eks
pertai, bet visdėlto jų iškeltieji 
Islamo Brolijos plano punktai 
jau vykdomi. Bav. britai jau 

1 buvo priversti pranykti iš Sue
zo, prancūzai įklimpo Afrikoje, 
gi Koranas, o ne Biblija, įsaky
ta Egipte mokyti vaikus net 
krikščionių misijonierių išlaiko
mose mokyklose.

Palestinos klausimas

Amerikos žydus ypač suer
zino 4-tas Nasserio plano punk-

su Egiptu Izraelis sugebės su
sitvarkyti vien USA žydų pa
galba.

Ma tyt, kad Ncw Yovko žydai 
jau tiek įkaitino publiką Nas
serio Islamo Brolijos plano punk 
tais, kad Syrijos generalinis kon 
sulas New Yorke, Rouhi Jamil, 
rado reikalą paskutiniame News 
week numeryje pareikšti laik
raštininkų spėliojimus apie Arą 
bų sąjūdį Islamo Imperijai įkur 
ti. Arabų kraštai, konsulo tvir
tinimu, visai nesapnuoja apie 
didybę ir jėgą, tačiau jie, kaip

(Nukelta į 4 psl.)

BUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET 

44 metų sukakties televizijų išpardavimas! 
Išmainykite savo TV į naują, 1957 modelį. 
SUTAUPYKITE 40 NUOŠIMČIŲ!

17 colių Travler—buvo $189—dabar .................... $89.00
14 oolių RCA nešiojamas — buvo $149—už ............... $99.00
21 colio Sonora—buvo $169—dabar ............................... $119.00
21 colio CBS console — buvo $256—dabar ................... $129.00
21 colio spalvotos televizijos setas—specialiai............  $389.00
21 colio Admiral — buvo $199 — dabar.......................... $119.00
21 colio Sylvania console — buvo $300 — dabar .... $149.00
21 colio Travler Blonde — buvo $250 — dabar ........... $125.00
21 colio Crosiey console — buvo $300 — dabar .......... $179.00
21 colio Zenith stalo modelio — buvo $199 — dabar $139.00
21 colio .Philco console — buvo $389 — už .......... $199.00
24 colių Natalie Kaimus consolette—buvo $250—dabar $119.00
Tapė Recorder — buvo $129—dabar ....................... $59.00
Revere Tapė Recorder — buvo $250—dabar.............. $159.00
Hallicrafter trumpų bangų radio—buvo $125—už.... $69.00 
Hallicrafter įvairių bangų radio—buvo $175—už .... $119.00
Canister stiliaus dulkių valytuvas — buvę $59—dabar $29.00 
General Electric šlavėjas (sweeper)—buvo $59—dabar $29.00
Vilnų dideli Manketai — buvo $19 — už ... .>.............. $11.00
Arctic didžiuliai Manketai — buvo $12 — už .............. $6.00
Vatiniai Manketai — buvo $4 — už ........... ........... $2.00
Antklodės (comforters) — buvo $12 — už .............. $6.00
Užklodės (bed spreads) — buvo $11 — už ................. $6.00
Dinnenvare (indai), .nupiginti iki 15 centų kiekvienas
Stainless steel peiliai, šakutės, šaukštukai, 15o kiekvienas.............
Elektrinė šildymui poduškaitė (heating pad) buvo $7 dabar $4.00 
50 gabalų indų (dinnenvare) setas —buvo $24—už. . $10.00
Visi nauji—vėliausieji—Benrus, Bulovą, Elgin, Langines

rankiniai laikrodėliai didelė nuolaida. Lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik Furnit
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai. 
Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 10-5.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocycles, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.

U
1 vo trys anais laikais — ir pagaliau jau gali galvoti ką 
pats nori, pajunta, nes sako sau: gerai, kad £as pertek
lius išnyko, nes negalėtume uždėti pirštų nė ant vie
nos bažnyčios.

Durys iš saliono į koridorių atidaros plačiai, tai

gino jis save, — kodėl? Kad tai pirmas po grįžimo 
pamatytas lavonas, kad pirmas civilis, sava mirtimi 
miręs, kad pirmas kunigas? — Mirusiojo akys buvo 
kietai uždarytos, bet Mykolas negalėjo nuveikti juti
mo, jog j°8 mato, — nervai, — kartojo jis sau, bet

79 tęsinys
— Mūsų klebonas gyvas, •— ir ji pasitraukia nuo

tyviai eina paskui ją — ir atsmena, kaip jie keliavo 
tėviškėje, tai supykdo jį — jis eina gretimai.

Jie eina pro bažnyčos šoną ir jis žiūri į langus— 
šitoje keistoje naktyje gali pasirodyti neįmanomų da
lykų, — galvoja jis — gali čia pilna susirinkusių vi
duje? Yra tylu ir tamsu, tiktai labai blyšiai jausti, 
kad maža šviesa yra ties altoriumi — vadinama, am
žinoji.

Tačiau klebonija tvaska šviesomis, iš daugelio 
langų, tarsi tenai kelia atlaidų puotą — jis nusmaukia 
skrybėlę ant pakaušio, jam darosi šilta, — panašus 
jausmas buvo, kada staigiai prasidėjo karas su vokie
čiais ir jis negalėjo suimti, kad reikia bėgti. Jis ne
gali suprasti ir dabar šios nakties.

Taip jis įeina šalia motinos, užlipo augštais laip
tais — jie buvo, mažam esant, pirmas pavidalas laip
tų į dangų, — atsimena jis. Rodos, motina buvo išė
jus pasitikti jo, kaip garbingiausio svečio, ar kaip 
paklydusio, ar apakusio, kad įvestų ir pasodintų jį už 
Evangelijos vestuvių stalo, jam darosi nyku nuo šitų 
minčių. Tačiau tai ir ne mintys, tiktai jutimas — pa
galiau, jis nežino, tiktai pasiduoda be prieštaravimo.

Štai koridorius — nuo toB vietos ypatingai dary
davosi kitaip, atsimena jis vaiko metus, nes čia jau 
kiekviename žingsnyje galėjai sutikti kunigą. Jų bū

vis jam — galvoja jis vėl nevaldomus dalykus, — ir -jis nebūtų nustebęs, jeigu tos akys atsivertų, jam 
būtų lengviau ir suprantamiau, negu stovėti prieš 
žvilgsnį, kurį jis tiktai vienas atremia. — Užtenka,— 
sako sau, — aš juk parodžiau, kad nebijau, dabar ga
liu pasitraukti, — jis atsisuka į motiną, nes ji nesto
vi su kitais, nė šalia jo, ji pasiliko jo užpakalyje, tar-

dabar prieina ties jomis: duryse didelio kambario, iš
keltas augštai, tarp palmių, oleandrų, mirtų, apstaty
tas daugybe vaško žvakių ilgose bažnytinėse žvakidė-

s“ Kunj° tay?rum jia pa
siruošęs eiti mišių, ir staigiai Mykolas Vibrys yra ne
didelis altoriaus patarnautojas, jis pasitempia savo 
trumpą baltą kamžą ir murma lotyniškus atsakymus, 
kad neužmirštų.

Ir tuojau pabunda — tai nuo to, kad Čia stovi ir 
klūpo žmonės, jis pažįsta senus bažnyčios tarnus,* kle
bonijos namiškius, ir keli yra iš miestelio — ir iš jų 
akių jis regi, kad pamatę jį jie yra išsigandę. Tai at
gaivina jį, tas jausmas, kad jo bijo, jis atmeta augš- 
tyn galvą ir tuomet pažįsta, kad yra klydęs — jie 
nebijo, jie yra pasipiktinę, nes jis stovi čia su apdeng
ta galva, mirties palaimintojo akivaizdoje, priešais 
kunigą. Jis pakėlė ranką nusimti skrybėlę ir sustabdė 
save: tu negali, — tarė sau — tai ne dėl to, kad visi 
gerbia numirėlį, kad tiktai mandagumas, — jie su
pras kitaip. — Jis juto, kad jo veidas turi keistis, jis 
dabar turėtų būti įžūlūs, ir jis didžiavosi tuo, bet kal
bėjo sau: tu bailys, tu stebi ir saugai save, kaip mo
teris prieš veidrodį, jeigu tu būtum drąsus — tu ne
galvotum apie tai, tiktai darytum. Tu stengiesi per 
prievartą žiūrėti į mirusį.

Tai buvo prisivertimas, taip. Jis neturėjo dauge
lio gyvųjų instinkto vengti matyti mirusius — jis bu
vo perdaug prisimatęs jų kare, juk jis žudė, — jam 
nerūpėjo kūnai, bet dabar buvo kitaip. Kodėl, — var-

si ji gėdinosi žmonių ar mirusiojo, kad atsivedė jį, kad 
jis jos sūnus.

Motina stovėjo, kaip ir šventoriuje, su skepeta, 
jai atrodė, kad ji visą laiką keliauja, ne tiktai šitą 
dieną, ir dabar nėra kada sustoti, tai tiktai pakelės 
kryžiaus keliai, kur ji klumpa ir prašo. Jos prašymai 
auga, kaip elgetai, kuris prisikrauna vis daugiau iš
maldos—junta ji, — bet labiausiai sveria vienas: “Tu, 
kuris dabar stovi Dievo šviesoje“, — šnibžda ji neju
dindama lūpų, — „tu, kuris buvai kankinys, kantrus 
ilgoje sunkioje ligoje, tu, kuris troškai mirties, bet 
prašei Viešpatį pratęsti gyvenimą, kad ir labai skaudų, 
tiktai, kad gelbėtum savo bažnyčią — štai, štai mano 
vaikas. Jis atėjo padaryti visą blogą, kokio nesapna
vo niekas per amžius šioje parapijoje, jis stori prieš 
tave, aš pati atvedžiau, lyg, kad jis būtų išdaužęs lan
gus. Tu žiūrėk taip į jį, kaip į vaiką, tu užtark tenai, 
Kurio Akivaizdoje stovi laimingas, juk jis priklauso 
ir tau, kunige, tau jis yra buvęs tamelis prie altoriaus 
— užtark mano sūnų. Jeigu aš galėčiau atsimokėti už 
jo padarytus nuostolius! Bet išgelbėk, padėk išgelbėti 
jį nuo tikrosios bausmės.“

(Bu daugiau)
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STUDENTIŠKOS IŠVYKOS 

SAVAITGALYJE

Imamės nemalonios parei
gos: nutarėm pakritikuoti vle- ,, 
ną studentišką išvyką — “kon
ferenciją", kurią aprašė tos iš
vykos dalyvis vien, laikraštyje,! "Ant balkono stovi gražioji ko-

Tai čia buvo vienos rūšies 
pasilinksminimas". “Akademiš, 

kas”. Toliau seka kitas.

legė. Rožė plaukuose. Žemai nu
leidęs galvą stovi kolega. Ko
legė dramatiškai (?) ima rožę

studentų skyriuje. Nors tas ap
rašymas buvo patalpintas hu
moristinio reportažo formoje, 
bet gi jis patiektas skaitančiai! iš savo plaukų ir meta žemyn’
visuomenei susipažinti su vienos! 
studentų grupės savaitgalio iš-

Toliau aprašoma, kaip kolega: 
! ima kolegės mestą rožę ir pri-

yyka... be tėvų, profesorių, na,, laudžia ic kriiUn4s. Po to, 
kad ir, be dvasios vadovo prie-, ko, kdia fc |fl ir
s,liros Mums yra ™°nu tėvai, ! si{iaudo Q kolegė S&?ista try. 
kurie kaip ir mes, savo jau su1
brendusius" vaikus (ypač mer kono N o kas ldarC. su k<> 

ginas) ! tokias ' musų dienos, , _ n5ra ž,ni

musų naktis pasilinksminimus
neleidžia ar pataria nevykti. Ko / Po tų “parodų’ su pusnuo- 

, dėl? Žemiau patiekiame tokios gėm kolegėm ir su rožėm bei be 
išvykos aprašymą, vien dėl ku- jų, priartėjo vakaras, 
rio rimtesniam akademin. jau
nimui, besisielojančiam mūsų 
tautos aspiracijom, jos išlikimo 
problema, neturtingų studentų'

DIENRA9TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

OLANDIJOS KARALIENES SEIMĄ

Olandijos karalienė savo šeimos tarpe. Stovi priheesės Marijke, Mar
gavote, Beatrix, Ireuc ir princas Bernhnrd.

poracijų išvykas? Ar ir anais yra vienas, o įvairiausi iliustra-

‘3« vakaru ateina ir linksmy
bės".

Taip pasakoja kolega, humoris

laikais studentai ruošdavo pus- 
i nuogių “parodas” ?

Rodos, kad nieko panašaus

šelpimu stipendijų pavidale,! tas apie mūsų studentų laisva- 
jieškančiam augštesnių idealų iajkį
atsipalaidavimui nuo zoologinio 
instinkto, kurį taip skatina me
džiaginis visko vertinimas, ne
patartina į tokias “linksmybes” 
pasinerti.
"Važiuojame visur. Kartais kur 
reikia, o kartais kur ne. Ir kas 
gali pasakyti, kur reikia važiuo

ti, o kur ne”.

“Tradicinis alutis ir vėl daina 
Nežinia, ar tradicinių alučių 

daugiau buvo, ar dainų”.
Po to visi eina šokti. Čia bū

tų įdomu paklausti, ar tos, augs 
čiau minėtos, kolegės apsirengė, 
ar su maudymiosi kostiumais 
prie užtemdytų šviesų šoko?

tinkamą mokslininką, o gausi-1 
me tikrai rimtą mokslinę ekspe
diciją, kad ir kabutėse. Tada 
būtų ir prasmė ir nauda skelbti

Manevrai
Vyko aviacijos manevrai. Da

linys kareivių skrido lėktuvu,

— Iš kur žinai? Kas atsitiko?

— Mama, jis užgesino šviesą, 
kad jos nematytų.

panašių išvykų aprašymus. Tai! Pas*™°šę pirmam šokimui su
ir nepykit, ir neužsigaukite, bet, 
prašome, pasvarstykite. Tėvai

Nei laikas, nei tolimi plotai, 
nei tremties metai negali mums 
išplėšti iš mūsų sielos ir iš mū
sų ilgesio tos žemės, kuri mus 
išaugino, ir tų dainų, kurių tė
viškės pastogėj išmokome ir ku 
rias visa širdimi pamilome, vil
ty ir nevilty — ir sopulingame 
dabarties ėjime į šviesesnę die
ną. Ant. Vaičiulaitis

ciniai įterpimai yra kitas daly
kas. Jie daug įdomesni ir lei
džia daug lengviau prie dėstomo 
dalyko prieiti bei jį vispusiškai 

nebūdavo. ° jei ir būdavo kieno! suprasti. Deja, laike paskaitų 
išsišokimas, tai tas spaudoje! kiekvienas profesorius turi la- 
nebuvo skelbiama. Jei nebūdavo Į bai aprėžtą laiką ir negali sa-

.ases.

P.&J. JOKUBKA
W, DEIMANTAI m I.41KROD«A 

Pardavlmaa tr TaJajmaa 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-86 H
—n jsSI

parašiutu. Artėjant šokimo mo
mentui, kareiviai sustojo prie 
lėktuvo durų, kurios pamažu 
pradėjo atsidaryti. “Uždaryti du 
ris!” staiga nesavu balsu suriko 
karininkas, “vienas iš kareivių 
neturi parašiuto!” Na ir ko čia 
jaudintis?” nustebo liečiamasis 
kareiv.ukas: "Juk čia tik manev 
rai!” '

Atspėjo
Svečių kambaryje sėdi porelė 

susižadėjusių. Kelių metų mer
ginos broliukas, žvilgterėjęs pro 
rakto skylutę, įpuolė į valgomą
jį pas motiną:

— Mama, mūsų Marytė tam 
ponui nepatinka...

’BuiajBiA BureupjJd bjA Buiną 
huijąpąa o ‘BpyBJuaip hjAiųojj 
reraoiiBąs {BjsnBĮ^BĮd bjA eaa 
BĘouiiBdB „aonvaa,, snqpąs

kuo pasigirti, apie tai būdavo 
nutylima. Anais laikais išvykos 
būdavo gerai organizuojamos; 
tiek tikslo, tiek programos at
žvilgiu. Paprastai tokias iškilas 
globojo profesoriai, filisteriai, 
dvasios vadovai ir 1.1. Taip bu
vo daroma Lietuvoje. Ne todėl, 
kad profesorių, vyresnės kartos 
kolegų dalyvavimas išvyką darė 
Įdomesne kultūrine prasme, stu

vo paskaitą perdaug iliustruoti 
įvairiais pavyzdžiais iš gyveni
mo. Čia kaip tik ateitų mūsų 
profesoriai (jų čia turime) su 
savo turtinga praktika į pagal
bą.

Minėtame straipsnyje palietė-' 
me tik vieną išvyką, kurią patys | 
studentai patiekė visuomenei, i 
Mes žinome, kad yra studentų,' 
kurie, kaip pav. stud. Banaitis,! 
Jakubauskas ir Vosylius, kiek- 

vasarą išvyksta į šiaurės 1 
Minesotą ir ten indėniškoje “gel j 
doje” plaukiodami gražiai pra-1 
leidžia savo atostogas. O kiek 
džiaugsmo grįžus ir pasakojant 
bei rodant savo “nuotykių” fo
tografijas, kurios viena už kitą 
gražesnės ir turiningesnės. Bet

kų elgesį, nebuvo kalbos. Bet. ... | atlyginti už sugaištą laiką. Nau J pridėkite dar keletą tokių pat
neduok Dieve, jei taip senstelė-i “KoleSa ®cfas (matyti, vyriau- da būtų didelė. Žinome visi, kad''rimtų kolegų, plūs profesorių 
jęs sūnus kur prieš juos, bolše-'sias tų ‘linksmybių’ vadovas) sausų dėstomų dalyki} klausim, gamtininką ar kitą tai išvykai 
J ’ neramiai miega.* Sapnuoja sap-1------- — . __

T, ... . Vidurnaktis. Is ežero vidurioKaipgis! Jug tėvai, morales .... , . ,,, . , , ? .. .. , sklinda lietuviška daina.... .
nuostatai, bažnyčia, taip pat, «« gtovi jaįvas> Jame vyksta dentai varžėsi tuščiai kalbėti,
nieko negali pasakyti! Tai jau krikštyn03 (matyti, laivo). Ke-! nepadoriai elgtis, bet pratinos’ * a

[yVtn- aJĮ’al: aU Ii iš įgulos narių serga jūros ’ kad ir laisvalaikiu elgtis kultu Min 
1940-41 okupacijų metais atvy- io J s J ! rįngaį Minės
kę bolševikėliai mūsų tautą mo-i . ‘ 1 doie”
kė, kad tėvai neturi teisės nu-, Ežere susirgti jūros liga gali-' icvai pageidautų, kad isvy- 
rodinėti savo vaikams, kaip pa- rna tik per daug prisipumpavus ^os turėtų aisk ai aprėžtą tiks- 
sielgti tokiu ar kitokiu atveju, to “tradicinio alučio”.... Toliau v^et0 ir kad ją globotų Lie- 
Vaikų moralė priklausė Stalinui, i seka aprašymas, kas vyko po|^u'°s Universiteto profesoriai 
valstybei. O apie suaugusių vai-(vidurnakčio. | veteranai, kuriem galima būtų

vikus prasitartų, tada nebe- 
draugas Stalinas turėjo atsaky
ti, bet tėvai.
“Šį kartą išvažiuojame pasilinks 

minti”...

nūs apie ylą iš maišo belendan-į z 
čią. Neramiai vartosi ir jam da- j 
rosi karšta. Tuo metu pro šalį 
einą keturi vaiduokliai sustoja”. I

Seka aprašymas, kaip jie sa- 
Na ir pradėjo savo tarpe, kaip vo šefą įmetė į karštą vonią. • 

tie Slabodkės Franukai, Maru
sės, Tatiankos, vapalioti:
“Ei, chebra, ale vanduo, tai žiau 

riai šaltas”.
Toliau paduodame, kaip ten 

buvo linksmintąsi.

Pabaigoje aprašomi rezulta
tai to kolegų “pasilinksmini
mo”. Išbalę kolegos maudosi ir 
gubnėja saulėje. Sklinda gan
dai apie praėjusio šeštadienio 
vakarą. Merginos šneka apie 
vaiduoklius.

Štai, humoristiškai aprašytas:

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI 9 VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

r'S

“Parke vyksta madų paroda”, ,
“Štai- ant mūrinių laiptų pasiro-1 ......• - T. , , zo musų studentijos “poilsis”. No-'de koiege. Ji su maudym_kbs- Jp ,.. • .. retųsi paklausti: ar kas norstiumu ir su nepaprastai augstų . i..“maiestotiš-i panasaus bt’davo Nepnklauso-jkulnelių batais” 
kai lipa žemyn”.... "J! rieda laip 

teliais žemyn”.
Vienu žodžiu ’— nusirito jau

noji “kolegė” savo “ji,vos kos
tiume”.

mos Lietuvos spaudoje apie stū 
dentų ateitininkų, neo-lithuanų,1 
teisininkų ,skautų ir kitų kor-

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-671P 
AUGUST SALDUKAS Prazldardoe

“Iš jos' išraiškos negalima su-1! 
prasti, ar jai daugiau skauda '' 
jos pažeistas ego ( ?), ar jos su- 1 
muštas — ahem (?)... šonas”.

EGIPTO PREZIDENTAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

ir visi kraštai, trokšta vien lais
vės ir būti šeimininkais Savų 
turtų. Tik garantavimas šių lais 
vių ir teisingas Palestinos klau
simo išsprendimas vesiąs tautas 
1 taikų sugyvenimą ir pasitikė
jimą vic ns kitu.

Kaip ten bebūt”, tačiau Nas- 
r,r‘r šiandien jaučias tvirtai ant 
kojų, į visus didžiųjų ir rna'ųjų' 
rodomus jam planus atsako: 1 
“Ne”, nes jo užnugaryje stovi 
Sovietų Rusija. Gi ten, kur Ru
sija dalyvauja, tarptautiniame 
vargams nebėra galo. Komunis
tams sekasi žvejoti tik sudrums 
tame vandenyje.

II

TELEVIZIJOS
Ir Radlo Aparatu Taisymai
Sąžiningas ir garantuotai darbu 
M. RIMKUS. 4517 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-9087 — VI 7-3037

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.1 
perkraustymus ir pervežimui 
5 tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba
PK 8-9842

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. Tyruolio 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigžde
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellovz, 
Maironis, Mickevičius. Milašius, MII- 

i tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras. Šileris, Una< 
muno, Verlaine Ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta. kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien. 
Kuiną $2.00.

Užsakymus kart” «u pinigais dųskite:

DRAUGĄ 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. ILL.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
N'ellie Bertulis ir Feliv Raudonis,

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirtnad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekniad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:3o vai. po pietų.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

%

l

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..........
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00

... $8.25 Murcerv 49-51 ...........
8.55 Olds, G cyl. 41-50 ...

.... 9.95 Plymoulh 42-56 ........

.... 9.91 Pontiac 37-54 .............
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 37-52 ...................

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

AND IX»A.\ 
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000.

' Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro;
' antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRA NE SAVINGS

miiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii .k
PERKRAIJSTYMAI — MOVING

Pigus sąžinirgaa darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 
tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ĮT-T- 

Telefonas — FRontier 8-1882

Praiiėkil Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Ift ARTI IR TOLI B AI J) V
PERKRAUSTTMAS
NruJam upeliai m didrlla 

ninkvf llml“ m« pilna ap
draudė. Pigiu ir aaziningaa 
palamnvimaa.

R $ E R £RA S
45t(l H. Woo<I 8».. Chlcngo V,

Kilnota, tel. VI 7-2972
.aĮOitalĮ,

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, vlaada limokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liek 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

CURRENTLV — AUKACLAU81AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

J

taigi, dalar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigaje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®

OFISO VALANDOS:
PlrmaU., antrad., penk tad. tr 
AeMad « vai. ryto IKI 4:10 p.p.

Tračlad. 9 ryto Iki II ral..
Katvlrtad. 9 vai. Iki I raL vak.

Skaitykite ir platinkite dienrnštį “Draugą”.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, California SkauU; laimėjo pirmąsias vietas
O . , , X J • Rugpjūčio pabaigoje jvykusio-Sen. W. F. Knowland atvyks į 

lietuvių susirinkimą

Italiją — Assisi, kur įvyko Baž
nyčios liturgijų kongresas. Vys
kupas yra JAV Liturgijų kon
ferencijų direktorių narys.

ŠIRDYS MERGELIŲ LINK? VILIOTI
A. 01NTNER1S, Chicago, III.

je VVoodstock, Conn., didžioje 
ir paskutinioje skautų “Nemu
no” ir skaučių “Neries” tuntų 
stovykloje skautų pažangumo 
srityje laimėjo: skilčių padali
niuose Worcesterio “Vilkų” skil 
tis pirmą vietą, “Lapinų” skil
tis antrą vietą; draugovių pa
daliniuose Worcestero “DLK 
Gedimino” draugovė pirmą vie
tą ir Bostono Oro skautų būrelis 
antrą vietą; vietovių padaliniuo 
se Worcesterio skautų vietinin- 
kija pirmą vietą ir Waterburio 
skautų vietininkija antrą vietą.

Nauji L. Enciklopedijos 
prenumeratoriai

Naujai užsiprenumeravo Liet. 
Enciklopediją Jonas Palubeckas 
ir Gediminas Janulevičius. Dar 
yra keletas asmenų, kurie ke-

Senatorius William F. Know- 
land buvo pažadėjęs atvykti j 
lietuvių susirinkimą spalio mėn.
14 d. Jo planai pasiikeit’ė: tuo 
metu jis turi būti rytinėse vals
tybėse. Spalio mėn. pabaigo
je sugrįžta j Kaliforniją ir lap
kričio mėn. 4 d., sekmadienį, tik 
rai pažadėjo būti lietuvių susi
rinkime šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Senatorius Wm. F. Knowland 
yra tikrai nuoširdus pavergtųjt) 
tautų reikalų gynėjas. Beveik 
kiekvienoje kalboje, kalbėdamas 
užsienio politikos klausimais, ke 
lia Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų klausimą. Rugsėjo mėn.
25 d., kalbėdamas Encino, Cal.,
mieste vėl kėlė Lietuvos bylos .. . . ,... T . . - tina taip pat užsiprenumeruoti,reikalą. Los Angeles dienras-, D . . ... . . ,x. . . . i ' x Reikia paskubėti, nes mažai be-ciai tą jo kalbos vietą citavo. , .f T ■m w x v , 'liko laiko. L. E. IX tomas jau

Lietuviui radijas stiprinamas
Kas šeštadienį 1:30 — 2 vai. 

lietuvišką radijo pusvalandį duo 
dantis Los Angeles lietuvių ra
dijas, vadovaujamas Broniaus 
Gedimino, įsigijo naują talkinin 
ką: Paulių Jasiukonį.

P. Jasiukonis kas 3-4 savai
tės praneš programą, kurią jis 
ir sudarys. Pirmas bandymas bu 
vo š. m. rugsėjo 22 d. ir visuo
menės atsiliepimai yra labai ge
ri.

Tose programose bus duoda
mos originalios ištraukos iš lie
tuviškų koncertų, vietinės me
ninės pajėgos, solistai, instru
mentalistai, chorai, oktetai ir 
montažai.

Pirmoje programoje buvo pa
gerbtas solistas Stasys Bara
nauskas. Taip pat girdėtos dvi 
vietinio choro dainos (vadov.

Spaudoje jau nuskambėjo gar 
sas apie Chicagos drąsuolius, 
kurie pasiryžo pastatyti operą. 
Juk čia opera, tai retas svečias. 
Ją nepajėgia išlaikyti net pats 
Chicagos miestas. Tai kaip gali 
drįsti apie tai kalbėti naujieji 
ateiviai, kurie yra toki maži ir

Kaip lietuviui sutiko tokią žinią?į
Tai džiugi žinia, bet atsako- 

minga ir pareiginga. Jau iš -pa
skelbto dainininkų ir tvarkyto
jų sąrašo, matyti, kad opera 
bus pastatyta. Dalyvių sąstatas 
geras ir galima drąsiai pradėti 
darbas. Visuomenė šią žinią a-

neturtingi, palyginus su didelio pie lietuvių kalba operos pasta-

Kaip tik klausytctjų tarpe buvo 
Antanas Skirius. Po šen. Knovz- 
land kalbos asmeniškai A. Ski
rius padėkojo jam už rodomą 
tokį didelį palankumą Lietuvos 
reikalui. Nepamirština, kad šen. 
Wm. F. Knowland šiuo metu 
yra JAV delegacijos prie Jung
tinių Tautų narys. Reikia tikė
tis, kad, prasidėjus lapkričio 
mėnesį JT sesijoje, jis bus vie
nas iš tų, kurie stipriai stos už 
Lietuvos klausimo įnešimą ir jo 
sprendimą Jungtinėse Tautose.

Visi Kalifornijos lietuviai iš 
ankstd turi rezervuoti lapkričio

rengiamas spausdinti ir jo bus 
spausdinama tik tiek, kiek yra 
prenumeratorių. Po IX tomo 
pasirodymo bus sunku jau beuž 
siprenumeruoti.

— Birutė Jasutytė baigė gai
lestingųjų seserų mokyklą ir 
dabar mano savo srityje dirbti.

Maldininkai Europoje
Rugpjūčio viduryje iš Bosto

no laivu išvykę VVcrcesterio mal 
dininkai vadovaujami vyskupo 
John Wright, aplankė žymesnes 
šventoves Prancūzijoje, Italijo
je — Romoje, popiežiaus buvo 

4 d. susitikimui su senatoriumi i Pr'imti bendroje audiencijoje,
William F. Knovvland, vienu iš 
didžiausių Lietuvos reikalų gy
nėju ir lietuvių draugų. C. C.

*
Worcester, Mass.

Gražios lietuviškos vestuvės
Rugsėjo 15 d. Aušros Vartų 

parapijoje susituokė Stasys Er- 
lingis iš Detroito su Maryte 
Gražulyte. Giedojo Meno ratelio 
choras.

Pietūs buvo surengti Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Svečių bu 
vo prisirinkę pilnutėlė didoka 
salė. Programai vadovavo jau
nosios vyresnysis brolis Albi
nas. Jaunavedžius sveikino kun. 
V. Martinkus iš Providence, ben 
druomenės vardu apylinkės val
dybos pirmininkas V. Mačys, 
ateitininkų vardu Pr. Pauliuko- 
nis ir Meno mėgėjų ratelio var
du valdybos pirm. J. Naikelis. 
Vestuvėse dalyvavo gausiai lie
tuviško jaunimo.

M. Gražulytė yra baigusi 
Worcesteryje High School, pri
klausė ateitininkams ir visą lai
ką aktyviai dalyvavo Meno mė
gėjų ratelio veikloje. St. Erlin- 
gis, anksčiau gyvenęs Worces- 
teryje, yra baigęs Angolos, Ind., 
kolegiją (prekybos administra
ciją) ir dabar gyvena Detroite 
Po vedybų jaunieji išvyko į Dėt 
roitą, nuolatinę gyvenimo vie
tą.

grįžo per Veneciją, Šveicariją 
ir Prancūziją, aplankydami vi
sas svarbesnes šv. Joanos Ar- 
kietės gyv. vietoves. Iš Prancū
zijos maldininkai grįžo namo.

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
Dulkiasiurbli .................. nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ......................... nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

Dflinfl
TCLtvision

įšale s - Service)
Sav. Inž. A. SEMTUS

miesto visuomene? Ar neatsi
tiks, kaip toje “Rigoletto” dai
noje, kad širdys mergelių linkę 
vilioti? Tačiau arčiau pasižiūrė
jus ir išsikalbėjus darosi aiš
ku, kad Chicagos Vyrų choras, 
kuriam pirmininkauja gabus ir 
energingas vyras Vytautas Ra- 
džius, šitą darbą pajėgs atlikti, 
jei tik lietuvių visuomenė juos 
supras ir parems.

Br. Budriūno). Spalio 13 d. bus 
girdimi Vasario 16 gimnazijos 
chorai (Vokietijos) ir pagerb
tas tos pat gimnazijos vyr. mo
kytojas Antanaitis.

Programa leidžiama per KLA1 
stotį Pasadenoje (Los Angeles 
priemiestis). (lg)

tymą Chicagoje sutiko labai pa 
tenkinančiai. Žinoma, yra žmo

ti. Jie atvirai kalba, kad jiems 
valios ir ištvermingumo nestin
ga, bet stinga pinigų, kurie rei
kalingi operos pastatymui. Vie
nok, nežiūrint visų sunkumų, 
kurie gali būti sutikti kelyje į 
lietuvių kalba operos pastaty
mą Chicagoje, jie nenusimena. 
Vadovybė jau pasitiki lietuvių 
visuomene, kad ji parems kiek 
vieną gerą pasirodymą. Pana
šiai buvo ir su Dainų švente, 
kuri pralenkė visas viltis ir su
stiprino ryžtingumą. Dabar pa-

siant organizuoti piniginė para
ma. Teko girdėti, kad jau atsi
randa žmonių, kurie pasižada 
tokį sumanymą paremti. Pirmo
sios pajamos galėtų būti iš me
cenatų, rėmėjų, aukotojų ir ank 
styvų biletų pardavinėjimo.

llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliuill*

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665
Vysk. J. Wright dar nuvyko į

nių, kurie niekam nepatiki ir | laipsniui žengiama pirmyn į ope- 
dažnai pavydi kultūrinei pažan-Į ros laukus- 
gai, tai jie juokais sutinka ir Drąsiems Dievas padeda 
operos pasirodymo galimybes.
Vienok daugelis žmonių džiau
giasi tokiu drąsiu pasiryžimu. 
Apie tai kalbama savųjų tarpe

Žinoma, kad drąsus Chicagos 
Vyrų choras, kuris turėdamas 
kasoje šimtą dolerių, jau organi

ir komentuojama kiekviena nau!zu°ja °Per°s pastatymą, kuris 
jai pasirodanti žinutė. Reiškia, Į turžt4 kainoti mažiausiai apie
kad lietuviai tam sumanymui 
pritaria ir jį reikale parems. 

Pasiryžimas ir atviros širdys

$7,000. Todėl, kai solistai jau 
mokosi partijas, kalbamasi su 
Chicagos simfoniniu orkestru ir

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/(šokių Kušlų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted Si.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.jau išnuomuota salė kovo mėn.

Kas neturi drąsos, pasiryži- 30 ir 31 d > reikalinga nedel- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  
mo ir ištvermės ,tas nieko didės
nio pasiekti negali. Vyrai, kurie 
skelbia tokius drąsius sumany
mus, tikisi, kad jie nebus pamirš

%

imiiHiiiiiiiiiimmmiiimimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmiiiimmiiiiimi
KNYGA,

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

ROMANAS
Didelė Lietuviuos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL

iiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiimiiHiimmiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
3?

NUO UŽSiSENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TV. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, t 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisrnejusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad paAailntl tą 
ct-tejimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nuk- 
i(. Vartokite Ją Calpgl nuo skau 
džių nudegimų. Ji taipg1 pažai Int 
nleigjlmą ligos vadinaibos P8OR.IA 
SIS. Taipgi pabalina perfiSJimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplytlmą 
tarpptrAčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
dllfistančioa, suskilusios odos dedtr- 
vtnių. odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus iSbCrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduoĮ* nuo be 
virtinių odos ligų. La
gulo Oi nt m ant yra 
parduodama po 75 
et., 51.(5, Ir 5(50.
Pirkite valstlngseChl 
nagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukes, Wlsc..Ga 
ry.Ind.lr Detrott, Ml- 
chigan arba ratykl- 
ts Ir atsiųskit* Uo
lų ordas |

LEGULO, Department D.
M18 W. Eddy St. UMcaco 84, OL k

FURNITURE CENTER,
Lietuvių Prekybos Namai

3322-24-26 South Halsted Street Tol. VIctory 2-4226
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 

Kitom dienom nuo 9 — 6 vai. Sekmadieniais nuo JO — 5 valandos.

4
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CftTCAOO, ILLINOIS Penkiadienis, rugsėjo 28, 1550

LINKSMIAU
Kaip pakliūti

Eidamas su lagaminu ranko
je vyriškis klausia sutiktą žmo
gelį :

Atsiprašau tamstos, aš no
rėčiau pakliūti ij geležinkelio 
stotį.

— Labai gerai, aš nieko prieš 
tai neturiu.

Apie kunigo darbą
Žurnalas “Coronet” savo spa

lio mėn. numeryje įsidėjo straips 
nį su gausiomis iliustracijomis 
apie kunigo darbą parapijoje. 
Žurnalas yra palčiai skaitomas, 
leidžiamas nekatalikų.

Neštų gryną nuostolį
— Tėvai, — šaukia žmona 

vyrui, — greit šauk daktarą, 
nes vaikas prarijo kvoterį.

— Žiūrėk praktiškiau į gyve
nimą, — ramino jis žmoną. Ar 
dėl kvoterio apsimoka daktarui 
mokėti mažiausiai penkinę.

Sąžines balsas
— Jokios kolektos iš nusidė

jėlių aš nenoriu ir todėl, kai aš 
pats eisiu rinkdamas, nusidėjė
liai nieko neduokite, — tarė kle
bonas.

Pasirodė, kad tą sekmadienį 
nepasitaikė bažnyčioje nė vieno 
nusidėjėlio, nes visi gausiai au
kojo.

Abu ignorantai
Žmogus staigiai susirgo ir nu 

ėjo pas daktarą. Ligoni! apžiū
rėjęs daktaras tarė:

— Apendicitas! Reikia grei
tai jį išpjauti.

Žmogus ėmė garsiai juoktis. 
Daktaras pyktelėjęs jam išme
tinėjo :

— Ignorantas! Nežinai nei 
kur tavo apendicitas ir šaipaisi 
iš manęs, iš specialisto...

— Tikrai nežinau, kur mano 
apendicitas, — kalbėjo žmogus, 
— nes prieš tris metus jį išpjo
vė ir kažkur nudangino.

u..... .
P 0 P U L A R

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDIEN1

TftVŲ MARIJONŲ MISIJOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VVeils. Kaina 
B0 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
sigyti JAV pilietybę.

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

ChlcAgo 8, UI.

•lel Jus i-snle netoli (lrs|M*rnclj(>s (Iri 
ASTMOS KOSI 1,10, IIIIOM THI

1 ZSIK IMSIMO
Balinai imskiiitykile kus seka:

Yra didelių naujienų bei pranešimi) 
kenėiantieiii.s paaiškinančių kaip 
gauti palengvėjimą nuo šių simpto
mų: sunkaus alsavimo, smarkaus pa
jutimo, spazmutiško kosulio apiman
čio Jus dėl skreplių susirinkimo plau
čiuose, oro trukumo Ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIU 
KOSI I,II' ir BRONCHŲ UŽSIKIM
ŠIMŲ. Vaistai vardu l'ENNYL, (no 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vie
ną kartą pavartojus. Dabar ir šio 
laikraščio skaitytojai gali gauti bon- 
ką šių vaistų pasiunčiant šią atkar
pą į OREGON DRl'O PRpDl'CTS, 
Dept. 83, Peeksklll. N. Y. Nereikalin
ga siųsti pinigų. Jūs galite sumokėti- 
savo paštininkui, kai jis pristatys 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant savo adresą, kad jis liū
tų teisingas, užrašytas aiškiai, spau- 
silintom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt juos gauti be atidė
liojimų. $4.00 yra viskas, ką jūs už
mokate už šiuos stebėtinus vaistus, 
ir kai jūs gausite palengvinimą nuo 
tų tiaisių simptomų, jūs įsitikinsite, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

REAL ESTATE

Pirkliu m i šutau pysi t o 
Ir parduoiluriii uždirb
site per šią įstaigą.
Ali. BUDRECKAS 

RE ALTY 
-losi Archer Avi*, (prie 

Californljos g-vfs) 
l.Afayette 3-3384

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St

* YVAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. b- sekmad.)

Tai nepaprasta knyga. VlrB 200 ra 
ceptų grynai lietuviškų valgių gaml 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apl« 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
člus įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rtn 
kojs.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llfikai skaitantiems lietuviams.

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

farp Žalsvų Palapinių':
Dr. A. Baltinis savo recenzijoj* 

apie šį romaną taip rašo: P. Kesiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai ifikelia tą pasiaukojimo didu- 
mą, kurį beviltiškoje kovoje d61 tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsą 
Jaunimas, liedamas kraują dėl save 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replBse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Tpaė romane minim 
žygiai žav6s jaunimą ir kels Jo dva 
3ią. šia romanas, atskleidžiąs mūsą 
beroifikai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
ugdyme.

296 puri. Kaina >3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So*. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu au pinigais siųskit*

’ “DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue,

CHICAGO 8. ILL.
•'•'iiitmmnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHH J1 me1^.

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

Kantrybė tai ne sielvarta3, —
O. Milašius

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 Lietuvoj, 
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.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR MJSI NHTA 

Tai Juozo Bv&lsto

Šioje knygoje gražios mūsų Žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela: 
skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
i I I IDRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND 
UIRCULATION REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS 
OF AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 (Title 39, United States 
Uode, Section 233).

Of "DRAUGAS” (The Lithuanian 
Daily Friend) published daily ex- 
eept Sunday nt Chicago, Iii. for 
October lst, 1955.

1. The narnės and addreBses of the 
publisher, editor, managing editor, 
and business managers are:

Publisher: Lithuanian Catholic
Press Societyt 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois.

Editor: Leonard Šimutis. 6916 So. 
Mapletvood Avė., Chicago 29, Illinois 
Managing Editor: Rev. V. Uagdana- 
viclus, M.I.C.. 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, Illinois. Business Manager 
Remigius Valaitis. 714 W. 30th St., 
Chicago 1G, Illinois.

2. The owner is: Lithuanian Catho- 
lic Press Society, 23 34 South Oak
ley Avenue, Chicago 8, Illinois; 
hs a non-profit Corporation, incor- 
porated in the State of Illinois in 
1941. No stockholders; no stock 
issue.

Rev. T. Aibavicz. pres, 1515 So. 
50th Avė., Cicero 50, Iii. A. Rudis, 
vice-pres., 9339 So. Oakley Avė., 
Chicago, III., Rev. M. Jodka, MIC, 
treasuror, Marian Seminary, Cla- 
rendon Hills, Iii., Rev. I’. Cinikas, 
MIC, sec., 2334 S. Oakley Avė. Chi
cago 8. III.

3. The known bondholders, 
mortgagees, and other security hold-

ers owning or holding 1 per cent 
or more of totai amount of bonds 
mortgąges, or other securities are
none.

4. Paragraphs 2 and 3 include,
in cases where the stoekholder or 
security holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other flduciary ręlation, the 
name of the person or Corporation 
for whom sueh trustee is acting; 
also the statements in the two para
graphs show the affiant's full know- 
ledge and belief as to the circum- 
stances and conditions under vvhich 
stockholders and security holders 
who do not appear upon the books 
of the company as trustees. hold 
stock and securities In a capacity 
other than tliat of a bona fide 
owner. .

5. The average number of 
eopies of eaeh issue of filis pmlill- 
cation sold or distributed through 
the motis or otherwise, to paid sub- 
scribcrs during the twelve months 
preeeding the date shown above was 
54,320.

Remigijus Valaitis,
Business mgr.

Sivorn to and subscribed before 
me this 29 day of Sept. 195G.

l’o $400-500 gryno pelno į savaitę! 
Taverna su namu prie Stock Yardų. 
Vakarais ir šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalovv. Au

tomatiškus šildymas. Dvigubas gara- 
jžas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. Li
nas. ĮĮP

j Skubiam pardavimui puikus medl- 
:nis namas, 2 po 6 kamb. Ashland 
.pijo 70th. $10,000. K. Juknis.

lieta proga. Marąuette Parke! 4 
butų kampinis mūr. namas: 2 po 5 
ir 2 po 4. Autom, šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas mūr. garažas.

į Tik $47,000. A. Rėklaitis.
Geram stovy G kamb. gazu apšil

domas namas netoli Marąuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius.

l’rle Lcmont kelių sankryžos par
duodamas 3o arkrų ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,000. Savininkas duo
da morgičių. J. šaulys.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015
---- ---- ■■ ■ ■ - --- I
DRIGRTON PARKE

Mūrinis. 3 butai iir taverna. .Centr. 
šildymas alyva. Garažas.

Puikus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di
deli ir šviesūs kamb. 1-me augšte 
centr. šildymas. Mūrinis garažas.

Medinis su rūsiu ir centraliniu šil
dymu. 2 po' 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios, šalia staty
bai tinkąs 32 pėdų, sklypas. Namas 
mokasi pats.

PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalovv. Centr. šild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARTI 02-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-OS IR HERMITAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
kainu, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

R ESTO RA NAS—ROSE LAN D E. I a- 
bai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

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

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
įnikraiisty ti

Pashniausl vertybė yra namai: — 
Daugiausia poilsio teikia savas imtas.
Brighlon Parke:

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu, did. skl., arti mo
kyklos Ir bužn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kumb., d\ig. skl., švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 6, centr. šild.,' garažas, 
pricin. kaina.

Mūr. 2 po 4, centr. šild., 3 autom, 
gar., karnp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Guge Panke:

Mūr. bung. 5 kamb., 2 mieg., cent- 
rin. šild. gazu.

Mūr. bungal., 6 kamb., centr. šild., 
did. kamb.
Marąuette Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., C kb., centr. šild. 
alyva
Itridgi'IMirte:

Mūr. 6 ir 3 kb., guzo peč., šild. 
modern. vonios ir sink.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., gazo peč. 
šild., prieinama kaina.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai. 3 po 5 ir 3 po C. 510 

paj. į mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 *po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kieky, bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, 8 butai, $510 paj Briglit. 
Parke.

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. į mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.
Bizniui:

1-aik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty. Builders. Insurance

2737 West 43 St
CLiffside 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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apflraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS K IR V Amą, 
VVAlbrook 5-S671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IU

YOLANDA SEGHETTT.
Sept. 29, 1 956

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2«0rt W. 58tli St. Tel. l’rospect 8-5454

JJELP WANTED VYRAI

GRINDERS
Centerlf-ss, intcrnal, or eyllndi lėni; 

for comniereial or preclsion work. 
Job shop <-\peri«-ii(-e preferred. Good 
wuges, overtime, company be'neflts, 
permanent. Duys or nightH.

HABI.R CORI*.
OOO w, Nori h Avė.

Reikalingi GRINDINE MACIIINE 
OPERATORS, taip put GEAR HOB- 
BINIi M ACH INE OPERATORS ir 
(4ENERAL MACIŪNE SHOP DAR
BININKAI. f

EMCO GEARS
4329 N. Kedzie Avė., KE 9-1441

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas

PLATING FOREMAN .
AURORA LAMP COMPANY 

18 E. 24th St. DAniibe 6-5542

WOODWORKERS
Reikalingi — Cabinet makers — 
dailydės, šlifuotojaį (rubbers, buf- 
fers). Nuolatinis darbas. Geras 
atlyginimas. Visi priedai.

KAY MIJSICAL INSTRUMENT 
CO. 1640 W. Walnut St. HA. 
1-2119.

REIKALINGI DAŽYTOJAI
FIRST CLASS — UNION 

Tvartingi asmenys
JOHNSON BROTHERS 

1358 W. 79th Street
RAdcliffe 3-0931

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

LACQUER SPRAYER

DAŽYTOJAS 
Lempų fabrikui

CREST CO.
1020 W. Adams St.

ieško’darbo’

Moteris įieško ofiso valymo dar
bą vakarais — po 6 Vai.

PE,ospect 6-3116

BUILDING & REMODELING

lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliin

U2 LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiimmiimuiii

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

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

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

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

MODERNIŠKAS 2-jų butų mūri
nis — 4 ir 5 kamb. Tuojau gali
ma užimti. 26th ir Lawndale. Yra 
spintos virtuvėje. Švarus namas. 
$15,900; įmokėti $5,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St., tel. LAwn- 
dale 1-7038.
$10,500 PILNA KAINA. 3-jų bu
tų namas. Apylinkėje Sawyer ir 
24th St. 4-4-2 kamb. 2 autom, ga
ražas. $2,500 įmokėti. SVOBODA, 
3739 W. 26th St., tel. LAwndale 
1-7038.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnubc 6-2703 nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERU 
TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympiė 2-6752

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Incuranos 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 60 st. Gbleago 20, III.,

PRospcckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — fltat. vedljas
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atiteka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

ĮSIGYKITE DABAR
$2,800 įmokėdami pirkaite modern. 

mūrinį 2-jų butą — 5 ir 5 kamb. 
Rūsys, garažas. Tuojau užimti. 2 
blokai nuo AVestern Electric. SVO
BODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

PARDAVIMUI

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

Puikiij spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius menis
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS*
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,
taip sako vaikų literatūros žino
vai ir pedagogai. Jos patraukia 
vaikų dėmesį, praturtina vaizduo
tę ir veikia auklėjančiai.. Jau nė
ra pasaulyje kultūringos tautos, 
kuri nebūtų išsivertusi šių pasa
kų į gimtąją kalbą.

Lietuvių kalbon šias pasakas 
išvertė žymus kalbininkas J. Bal
čikonis. Gera proga jaunimui tuo 
pačiu pasimokyti ir lietuvių kal
bos.

Anderson Pasakos I tomas, 208 
pusi., kaina $2.00 Andersono Pa
sakos II tomas, 204 pusi., kaina 
$2.00.

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

UKakymui lu pinigais siųskite

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, Hl.

Pirkit Apsaugos Bonus!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-10 West 7lst Street

BTJILD1NO CONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės ■

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIUIIIIIIIIH
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= LIETUVIU STATYBOS =
= BENDROVE Š

| MORAS |
E Builders, Gen. Oontractors 5
S Atlieka planavimo ir staty- S
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
S Namų Įkainavimas ir įvairūs = 
— patarimai nemokamai. =
X Kreiptis šiuo adresu: —

I JONAS STANKUS Į
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki s 
■5 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
3 Tol. PRoodocc 8-2013 =
= 6800 SO. C.AMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Illinois -
miiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiKiiiiš

AUTOMOBILIO — TRUUK8 
Automobiliai — Hunkveilmlal 

— ■■ — ■»

VIKTORO KO2IUOS 
lietuviška gazolino stotis Ir anlo 

taisymas
<tlieKaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WKSTKRN AVĖ. PR 8-0533

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

Remkite dien. Draugą!



Pirmadienis, spalio 1, 1956 DEENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO, ELLINOIB

CHICAGOS ŽINIOS
Laikraštis su 200,000 

skaityojų
Chieagos arkidiecezijos laik-

Paskutinis motinos 
pasikalbėjimas

Miriam Prieš, 33 m. amžiaus' pradžių rungtynės vyksta pasi- 
raštis “The New yVorld” jau moteris, keturių vaikų motina, dalinus į sritis, o pabaigoje run 
yra prašokęs 200,000 prenume- po pavojingos automobilio ka- £s*s dvi nugalėtojų komandos, 
ratorių. Chieagos kardinolas ar tastrofos buvo gydoma Illinois

Masonic ligoninėje. Ji turėjo 
silpną širdį ir padėtis visiškai 
pablogėjo. Gydytojai nutarė,

kiv. Stritch išleido ganytojišką 
laišką, kuriame primena nepap
rastai didelę spaudos reikšmę ir
skelbia pasiryžimą šio katalikų kad gal tik operacija išgelbėtų,
savaitraščio skaitytojų šeimą 
padidinti dar 50,000 ir tuo būdu 
pasiekti ketvirčio miliono. Tuo 
tikslu sekmadienį, spalio 7 d , 
bus pradėtas to laikraščio pla
tinimo vajus, kuris tęsis iki spa 
lio 21 d. Daugiausiai tame vaju
je flalyvauja moksleiviai ir ka
talikų akcijos jaunimas.

Savo laiške kardinolas prisi
mena, kad Chicagoje yra apie 
300,000 katalikų šeimų. Baigia-

bet tai buvo labai rizikinga. 
Prieš vykdama į operacijų kam
barį motina telefonu pasikal
bėjo su visais savo vaikais, nuo 
3 iki 8 m. amžiaus. Jų prašė 
būti gerais, rūpintis tėveliu ir 
jo klausyti. Operaciją darė šeši 
gydytojai, kitiems devyniems 
gydytojams stebint. Praslinkus 
penkioms valandoms nuo ligo
nės paskutinio pasikalbėjimo 
su vaikais, ji mirė ant operaci-

jna pasiekti, kad kiekviena kata, jos stalo. Tėvas dar ilgai nera-
likų šeima turės savo katalikiš 
ką laikraštį.’ Ir tas tikslas jau 
nebetoli, nes be “The New 
World” su 200,000 prenumera
torių, kaip pats kardinolas pri
mena, Chicagoje leidžiami du 
katalikų dienraščiai (lietuvių ir 
lenkų) ir vienas katalikų savait 
raštis ne anglų kalba. Taigi šio 
vajaus proga mums yra parei
ga rūpintis, kad į lietuvių kata
likų šeimas visur įeitų ir savas 
dienraštis — “Draugas”.

Spaudos platinime pasižymė
ję jaunuoliai gauna stipendijas 
tęst mokslą augštesnėse mokyk i 
lose ir universitetuose ne tik 
Chicagoje, bet jeigu norės kitur 
išvykti — ir kitose katalikų 
augšt. mokyklose.

Laiškas iš Lietuvos
Aplinkiniais keliais mus pa

siekė vienos moters laiškas iš 
Kauno siųstas savo giminaičiui 
į Argentiną. Laiške suminimą, 
kad ir dirbantieji Lietuvoje daž 
nai alksta. Atsargiai praneša
ma ir apie likimą tų Pietų Ame 
rikos lietuvių, kurie sugrįžo da 
bar į Lietuvą: nevienam ir jų 
“iš džiaugsme širdis sprogo ir 
ne vienas suk^/ailiavo”. Toliau

J

7
Pradžios mokyklų futbolas Pat A- Dailininkų S-ga mis ir kitokiais leidiniais su S. j

Vakar, rugsėjo mėn. 29 d., pasižadėjo komitetui įmokėti Rusijos ir kitų komunizmo oku
net 42 katalikų pradžios mokyk, $59, prof. Ad. Varnas $25, daii puotų valstybių universitetais.

VI. Vijeikis $25. Tikimasi, kadi į Lenkiją, pvz. išsiųsta V. Miko- 
mūsų visuomenė taip pat nepa-, laičio-Putino knyga “A Micke- 
siliks
sumanymui ir kiek galėdama pa 
rems a. a. prof. Igno Šlapelio 
paminklo reikalą.

Iš Londono atveža
paveikslus j» oįyp. LietuVOS ! — Vladislava Slyterytė - Bai-

’ tūsieni mirė 1955 m. balandžio
— Keičiasi knygomis. IVa-^m. 1 d. Kaune, sulaukus 55 m.

lų komandos pradėjo savo fut
bolo (amerikoniško) sezoną. Iš

abeninga šiam kilniam vičius ir lietuvių literatūra”, 
monografija apie architektą 
Stuoką-Gusevičių, eilę biologi- 

j jos, fizikos ir matematikos mok 
| slinių darbų.

sko. Kilęs buvo iš Kelpšaičių i ■UE’31 
vienk., Laukuvos v., Tauragės GįjŽAUSKU 
apsk., ilgametis koop'eratyvimų i *
bendrovių steigėjas ir veikėjas. BEVERLY FlILLh GEIJNYC1A 

Geriausios fMt u«i veevvių. bauke- 
— Antanas Daukša, 1941 m. ’’*• suiaotu.iu n kitų pouuoAimu.

išvežtas Stakių (Raseinių ap.) ‘ 
girininkas, dar tebėra gyvas ir 
gyvena Sibire.

MOVIMO

Artimiausioje ateityje į Chi- 
cagą iš Londono atvyksta Ed- 
ward Hulton su žmona ir atsi-1 shingtono kangreso biblioteka amžiaus. Palaidota Marijampo-
veža rinkinį Faul Klee piešinių.1 paprašė Vilniaus universiteto at 
Juos čia išstatys visam mėnesiui siųsti eilę universiteto moksli- 
Meno klubo patalpose, prade-1 nių darbų. Universitetas jau iš

siuntė nemažas knygų siuntasdant lapkr 8 d.

Chicagoje
Apie a. a. prof. Igno Šlapelio 

pagerbimą

Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos inciatyva š. m. rug 
sėjo 22 d. Lietuvių auditorijoje 
įvyko viešas susirinkimas, kurio 
tikslas buvo išrinkti komitetą 
a. a. prof. dail. Šlapelio pamink
lui pastatyti.

Nežiūrint nepatogaus laiko 
(tuo pačiu laiku vyko Iz. Vasy-

VVashingtono kongreso biblio
tekai, New Yorko, Mancheste- 
rio bei Londono universitetams. 
Savaime aišku, Vilniaus univer
sitetas gausiai keičiasi knygo-

Įėję. Ji ilgus metus mokytojavo j 
Kalnėnų (prie Jurbarko) iri 
Jurbarko pradžios mokyklose. 
Liko vyras matematikos moky-' 
tojas Juozas Baltūsis, duktė 
Ramutė ir sūnus Antanas.

— Dr. Bronislovas Tallat- 
Kelpša mirė 1956 m. rugpjūčio 
mėn. 19 d., tolimoje šiaurėje, 
Komi respub., netoli Archangel-1

15 TOLI IR ARTI '■'>

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO {PANK/AI 
ILGU METU PATEPIMAS-PISUS IP SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIbrook 5-9209

Z

do žodžių vaikams pranešti apie 
motinos mirtį.

Chicagoje katalikų 29%

Nacionalinė Kristaus Bažny
čių taryba JAV-se, protestan
tų įstaiga, pra vedusi tyrimus ' liūno koncertas kitur), į susi- 
skelbia, kad 29% Chieagos gy- rinkimą atvyko ponia L. Šlape-1 
ventojų yra katalikai. Katalikų lienė, dukra J. Šlapelytė - Mor- 
Bažnyčia yra didžiausia savo gan, vėlionies brolis, visuome-
narių skaičiumi Chicagoje, ta
čiau sudėjus į krūvą visų pro
testantų sektų narių skaičių, 
jų susidaro pusė procento dau
giau — 29.5%, bent taip skel
bia pačių protestantų statisti
ka. Žydų yra 4.5% gyventojų. 
Iš viso 63% Chieagos gyvento
jų priklauso kokioms nors ti
kybinėms bendruomenėms. Ta 
statistika yra tik apie baltavei
džius. Negrų statistikos minė
toji įstaiga neįstengė gauti.

$1,000,000 paveldėtoją 
globos seneliai

Penkerių metų mergytė Ro
bin Sher, kuriai po tėvų mirties 
automobilio katastrofoje liko 
milionas dolerių, atiduota auk
lėti jos seneliams — Samueliui

nės atstovų, buv. studentų ir kt. 
lietuvių.

Susirinkimą pradėjo dail. Z. 
Kolba. Jis trumpai apibūdino 
šio susirinkimo tik3lą ir pa
kvietė dail. Šileikį pirmininkauti 
ir dail. Vaitekūną sekretoriauti.

Susirinkimo pirm. M. Šileikis 
šiltais žodžiais apibūdino a. a. 
prof. Ign. Šlapelio kultūrinius 
nuopelnus mūsų tautai ir prašė 
siūlyti kandidatus į komitetą.

Į komitetą buvo išrinkti O. 
Talalienė, dail. M. Laurinavičie
nė, kun. dr. J. Prunskis, prof. 
Dirmantas, J. Kreivėnas, arch. 
J. Mulokas, V. K. Jonynas, žurn. 
A. Gintneris ir dai. J. Pautie- 
nius.

J. Kreivėną

fA. A.

SILVESTRAS MACEZESKY
Mirė rugį). 2!) d., 1 956 m., su

laukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kau
no apskr., Vidžių parap., Mikš- 
ėių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
seserų vaikai — Jonas Paukš
tas ir jo žmona Ona ir šeima, ir 
Salomėja Pučinskas, jos vyras 
Kostantas ir jų šeima, giminė 
Feliksas Svvolkus, jo žmona Mi- 
kaline ir jų šeima ir daug kitų 
giminių, draugij ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos. 
Evans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., spalio 2 d. Iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo l’anelės šven
čiausios parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j SV. Ku-v 
zihiiero kapines.

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

\ uliCnlv lieč.a: sesers vaikui ir 
jų šeimos,.ir visi kiti mintinės.

I.aid. direkt. Mažeika ir Ev- 
vans, tel. ItEpublic 7-8600.

A. A.
JUOZAPAS SIMANONIS

(SI.MON)
Gyv. 2943' W. Pershing lid.
Mirė rūgs. 28 d., 1956 in., 

11:05 vai. vak., sulaukęs 65 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk

mergės apskr., Mackiauškių kai
mo, Kavarsko parapijos.

Amerikoj išgyveno 47 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (šiauliūtė), sūnus 
Florian, marti Francis, anūkas 
Joseph, trys svainiai: Juozapas, 
Mykolas ir Augustas Schultz ir 
jų, šeimos, pusbrolis Juozapas 
Simanonis ir jo šeima, pusse
serė Mary Schultz, draugas Jo
nas Simanavičius ir jo šeima ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų.

Priklausė Liet. Ūkininko ir 
Liet. Piliečių klubams.

Kūnas pašarvotas 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės į- 
vyks antrad., spalio 2 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasid. Pane
lės švė. parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. X‘o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, mar
ti ir visi kiti giminės.

Informacijoms —- YA 7-1138

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas bloku nuo kapinių.

Didžiansias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 80. Westen Avė. Air Condltloned koplyBa 
UpvbUe 7-8600 «— 7-8601 Antomoblliama vista

Tiim- baris n’»n* kitos* mlssts dslyssi 
koplyAi* arčiau Jūsų namų.

Jei turite parduoti ar fšnuomo 
i ti, pasiskelbkite smulkių skelbimą 

pasiūlė velionį' skyriuje. Skelbimą gante perduot
pagerbti .išleidžiant jo mono
grafiją; A. L. Dailininkų S-ga 
pasiūlė suruošti pomirtinę velio
nies parodą ir muzikės J. Šla- 
pelytės - Morgan koncertą, ku
rių pajamos eitų paminklo sta
tymui. Taip pat S-ga mano su-

toiefonu: Vlrginia 7-«S4O. Skclbkitės "Drauge”!
Zitman ir jo žmonai. Tokį 

laiško rašytoja savo giminaičiui I sprendimą paskelbė Augščiau- 
sako: “Tik jūs nesugalvokite Į siojo teismo teisėjas D. A. Co- 
tai, kaip kiti padarė, sugrįžti ( velli. Tačiau iki spalio 10 d., kol 
pas mus, mes jūsų nenorime ir teismo x sprendimas įsiteisės, 
jūsų niekas čia nenori, nors jūs, . mergaitė pasiliks dar teismo I su gim‘nėmis ir perimti
galbūt, ir supyksite, kad taip globoje. Ją auginti norėjo ir' išIeidim4 velionies paruostos 
rašau jums, mylimas giminai-j jos dėdės ir tetos, dėl to net 
ti”.

Toliau rašo, kad neapsimoka 
siųsti jiems į Lietuvą pinigų, 
nes už dolerį jie tenai tegali iš
gerti tik butelį alaus. Prašo ver 
čiau atsiųsti nors mažą siunti
nėlį. Daugelis gauną siuntinė
lius.

s

Galėsią įdėt naują širdį

buvo kilusi byla.

Kursai suaugusiems
Mundelein kolegija, esant 

6363 Sheridan road, rūgs. 29 d. 
pradėjo tris šeštadieninius kur
sus suaugusiems. Dėstoma šei
mos sociologija, filosofija ir ana 
ližė laboratorijoje. ’ Paskaitos 
bus šeštadieniais prieš piet ir 
lankytojai gaus universitetines 
užskaitas. Kursas tęsis iki kovo 
mėn. 30 d.

knygos apie lietuvių bažnytinį 
meną, kurios pelnas taip pat ei
tų paminklo statyrpui. Visi šie 
ir kiti sumanymai bus spren
džiami išrinkto komiteto, kuris 
netrukus tam reikalui susirinks.

Duonų Ir (vairias skoningas 
bulkutrs kepa

Širdies ligų specialistas, pre
zidento Eisenhovverio gydyto
jas, dr. Paul Dudley White me
dikų suvažiavime Morrison 
viešbutyje savo pranešime pa
reiškė, kad gal nebetoli ta die
na, kada žmogui nereikės .mirti 
dėl sumenkėjusfos širdies, o 
bus galima sudaryti jiems nau- , , ,
ją širdį. Mississippi Valley Me- lantas A0™
dical socicty, kurios suvažiavi-

90 mokyklų gaus atsižymė- 
jimo lakštus

Chicagoje Raudonasis Kry
žius spalio 13 d. įteiks atsižy-

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanica Ava.

Tel. Oliffside 4-6370 
Pr .statom e J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat U- 
slunčla 1 visus artimuosius 

miestus

Pradėjome lietuviškų sūrių gamybų. Gaminame
M AM YT ĖS S Ū R j

kurio skonis yra toks pats, koks buvo senu musų 
mamyčių gaminamų sūrių.
MAMYTES SŪRIS skanus, nes gaminamas iš nenu
griebto pieno, paliekama visa Smetona. 
MAMYTES SŪRIS sveikas, nes gaminamas iš švie
žio ir švaraus pieno, stropiai prižiūrimom pačiom 
moderniškiausiom priemonėm.
Dėkojame visiems, atsiuntusiems mums savo pata
rimus ir džiaugiamės kartu su visais MAMYTES 
sūrio vartotojais. Jeigu Tamsta šio sūrio dar nera
gavai, tai Chicagoje kreipkis į 
G. & R. Distributors, kurių telefonas yra GRovehili 
6 2107, o kitur kreipkitės j

SCOTTVILLE, CHEESE, Ine. •
SCOTTVILLE, MHHIGUfr

DR. C'iUAS. PAUKŠTIS, Pres. WALTER PAUKŠTIS, M«r.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS *

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermiiags Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9853

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

f

SEKANTIEJI YRA N IRIAI CH1CAGO8 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ ^‘REKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulausų patam*- ^ca turim8 koplyčia*

-imas dieną Ir nai vlacse Chicagoa tr
I tl» R-jika'e šaukit* ftoselando dalyse Ir

maa- patarnaujame

mokykloms, kuriose buvo prave 
sti pirmosios pagalbos ir saugu 
mo kursai. Tokius pagyrimo 
lakštus gaus apie 90 Chieagos

me dr. White kalbėjo, jam su
teikė aukso medalį už ypatin
gus nuopelnus klinikinei medi- 
cinai. Dr. White kalbėjo, jog ji- katal,ln) mtkyklų 
sai pramato galimybę, kad kaip 
dabar ligoninėse yra kraujo 
bankai, taip ateityje bus šir
dies bankai, iš kurių bus gali
ma pakeisti sunykusias širdis.
Chirurgai jau trimis atvejais 
įdėjo naujus inkstus vieton ne
tinkamų.

Išleistas iš kalėjimo 
nuskendo ežere

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIOUKONIS

SONUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

Skautų vadų konferencija
Chicagoje veikia 439 katali

kų skautų draugovės, turinčios 
iš viso 18,300 n£rių. Jų vadai 
spalio 28 d. rinksis specialion 
konferencijon į Lojolos univer
siteto centrą 6525 N. Sheridan

Richard Prim, 17 m. Chica- 
ges jaunuolis, tris mėnesius at
sėdėjęs kalėjime už įsilaužimą, 
buvo išleistas. Niekas iš drau
gų jo išėjusio į laisvę nematė, 
tik jo lavonas buvo rastas eže
re. Manoma, kad susikrimtęs 
jaunuolis iš kalėjimo nuėjo tie
siai į ežerą.

Tunu naują aideų sunk vežinų 
Ir apdraudaa

3313 W. 91st St. Ohlcago, UI. 
Ta. PReacott 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciatybė

Pagerbiant kard. Mundelein PRECIN PHOTO STUDIO
atminimą (Incorporated)

1,000,000

DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

“D R A
2334 So. Oakley Avo.

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Skeeo prie! UeK 
laiko pradėjo savo TelevU* 
jos programą per "Du Ifont" 
Btotį Televizijos aparatų 

Ina "Admlral” iial programai 

finansuoti paskyrė vienų mi
lijonų doleriu
Lietuviikos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti ėio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

U • A S 11
Ohlcago 8, III.

3307 S. LITL’ANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

TeJ. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Kd., Riveraidn, I1L Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
S35t S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RU0MIN
3319 S. LITCAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, OI. Tel. OLympio 2-1003

Spalio 2 d. 10 vai. Šv. Vardo
road. Konferencija prasidės 8 į katedroje, Chicagoje, bus laiko- 
val. ryto universiteto Maria Del mos šv. mišios už sielą a. a.
la Strada koplyčioje 
šiomis.

šv. mi- kard. Jurgio Mundelein, minint 
jo mirties 17 m. sukaktį.

EDVARDAS ULIS,

4058 Archer Avenue

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1648 W. 4«th STREET TArd. KIHI

Telefoną, virginia 7-248. Skaitykite ir platinkite dienraštį Drauda
STEPONAS C. LACKAWICZ

2424 W. <9th STREET SEpoklU 7-1113'

23H TSrd P1.ACE , Ylrftpbi 7-CT7?



IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

DEENTRAATI3 DRAUGAS, CTUCAflO, ILLINOIS Pirmadienis, spalio 1, J 956

X Prel. Thomas Mcehan’ui
surengtas pagerbimas rūgs. 27 
d. Sheraton viešbutyje visai 
teisingai tektų pavadinti spau
dos banketu. Ir pats pagerbta
sis, ir kiti kalbėtojai, imant ir 
kardinolą Samuel A. Stritch, 
augštai vertino katalikiškąją 
spaudą ir prel. Meehano nuo
pelnus tai spaudai. Mat, šis pre
latas eilę metų buvo Chica- 
gos arkidiecezijos savaitraščio 
‘ The New World” redaktorium 
ir taip pat veikliu Amerikos 
Katalikų Spaudos Sąjungos 
pirmininku. Prieš mėnesį jisai 
paskirtas Šv. Bazilijaus (St. 
Basil’s) parapijos klebonu. Be 
kardinojo Stritch kalbas pasa
kė — arkivyskupas O’Brien, 
vysk. Hillinger, meras R. Daley 
ir prel. Banda 11 iš Rochester, 
N. Y., dabartinis Katalikų 
Spaudos Sąjungos pirmininkas. 
Morgan Murphy, Common-

neseniai dalyvauja, bet ypač pa
. staruoju metu keliskart iš eilėa

- Kun. Vytautas Pikturna jog pasirodė
šalia eksponatų, paprastai bū

na dar tautybės programa, šie
met dar žada būti ir pavergtų
jų tautų diena. Tada pasirodys

šiemet vadovaus Didžiojo New 
Yorko ir New Jersey lietuvių 
Balfo rudens vajui. Jis šioms 
pareigoms pakviestas Balfo ko
miteto posėdyje, įvykusiame organizuotai moterys, atstovau- 
rugsėjo 21 d. Laikinai Balfo pir, jančios šalis, kurios šiuo me- 
mininko pareigas einąs valdy-tu yra bolševikinėje priespau- 
bos I vicepirmininkas Juozas doje. Ta proga lietuvės žada 
Cinkus atidarė posėdį ir komite kreiptis į visą savo visuomenę,

SKAITYTOJAI RAŠO e*

Tik aš vis širdyje negaliu užmiršti;
Ten ir lapams gelstant gražini gelsvos spalvos; 
Būdavo išeini, penkiais rankos pirštais 

Didžiam gervių puikai susukti tuoj galvas.

A. Miškinis

DEL KARO MOKYKLOS
Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. “Drau 

go” kultūriniame priede buvo 
patalpintas p. J. Kojelio pasi
kalbėjimas su p. gen. Raštikiu. 
Tame pasikalbėjime yra vienas 
klausimas, liečiąs Karo mokyk
lą. Klausimas skamba taip: 

j Paskutiniame Lietuvos de
šimtmetyje brendusių inteligen- 

I tų tarpe buvo gilus įsitikinimas,
' kad Lietuvos Karo mokykla ab- 
j sorbuodavo labai didelį nuošim- 
Į tį silpniausiai gimnazijas bai- 
I gūsių abiturientų. Ar nemano
te, kad atestatų konkursas bū
tų buvęs geresnis atrankos bū
das, negu įstojamųjų egzaminų 
konkursai ir... ištikimybės laips
nis režimui?”

I Generolas Raštikis atsakė į 
I pirmąją klausimo dalį ir, jei jis 
Į antrąją klausimo dalį — ištiki- 
■ myb'ės laipsnį režimui, — vieto
je pasiuntęs skaitytojus į savo

knygos puslapius, būtų paneigęs 
kaip nesąmonę, tai viskas būtų 
tvarkoje.

Dabar gi, kaip ilgoką laiką 
paskutiniame Lietuvos dešimtine 
tyje buvęs Karo mokykfos vir
šininkas, noriu ir aš įsijungti į 
tą pasikalbėjimą. Noriu užstoti 
Karo mokyklą. Mat, minėtą pa
sikalbėjimą skaitę, galėjo susi
daryti įspūdį, kad iš stojančiųjų 
į Karo mokyklą buvo reikalau
jama pristatyti kokį ners įro
dymą ištikimybės buvusiam re
žimui. Netiesa.

Stojantieji į Karo mokyklą 
jokios ištikimybės režimui duoti 
neturėjo ir niekas iš jų io ne
reikalavo. Bet buvo reikalauja
ma, kad stojantysis pristatytų 
ištikimybės liudymą, kad jis, 
kaipo pilietis, yra ištikimas sa
vajai valstybei, 0 ne režimui.

Kazys Musteikis

prašydamos talkos, kad pasiro
dymas visais atžvilgiais būtų 
puikus.

— Dr. Eugenijus Noakas, tei
sininkas, baigęs draudimo spe
cialybės institutą ir išlaikęs 
New Yorko valstybinius egza
minus gavo leidimą verstis 
praktika kaip insurance broker. 
Čia tikisi padėti savo tautie
čiams visų rūšių draudime — 
nuo ugnies, nelaimės ir ligos at
veju, turto draudime ir kt. Vi
sus patarimus ir policy patik- 

jungiasi su New Jersey lietu- r*n*n]4 teiks dykai. Kreiptis 
viais. Vajui prasidėjus iš Euro- ^as<^^en nuo ® va^ vakare 
pos ketina sugrįžti ir Balfo pir 103-53 104th St., Ozone Park., 
mininkas dr. J. B. Končius. Yra Y. Tel. MIchigan 1-0532. 
numatyta jam surengti sutiktu-

įves Free Baltic House patalpo-

to vardu pakvietė kun. Piktur
ną. Naujajam pirmininkui tal
kins tame posėdyje išrinktieji 
kiti komiteto nariai: sekr. Vacį. 
Alksninis, ižd. inž. P. Kunigėlis, 
vicepirm. Starkus iš New Jer
sey, spaudos reikalų vedėjas dr. 
Ant. Skėrys ir kt. Vajus prasi
deda lapkričio 1 d. ir užtruks 
visą mėnesį.

Tai bus jau septintas iš eilės 
Balfo vajus New Yorke. Ligi 
šiolei nevvyorkiečiai rengdavo 
vieni, o šiemet pirmą sykį jie

DIDŽ. BRITANIJOJ VOKIETIJOJE

wealth Edison Co. viccprezt-, se Dalyvauti bus kviečiami vi. 
dentas, pirmininkavo banketo gi vietos veikėjai 
programai. Pagerbtasis spau
dos darbininkas prel. Meehan 
gavo stambią piniginę dovaną, 
kurią jis paskyrė augštesnioms 
katalikiškoms mokykloms ir 
taip pat savaitraščiui “The 
New World”. Banketo metu

Nemaža policijos tarnautojų 
pateko į JAV. Ypač.daug jų ap- j 
sigyveno Chicagoje. Čia jie, 
kaip ir kitų profesijų buv. Lie
tuvos tarnautojai, susiorganiza
vo 1954 m. į policijos klubą, ku
rį pavadino “Krivulę”. Krivūlės 
tikslas labai kilnus, būtent: teik 
ti medžiaginę paramą savo kole
goms bei jų šeimoms, pateku
sioms į vargą ir skurdą ar tai 
dėl nesveikatos ar tai šiaip nuo

— “Žibinto” 5 nr. Jau išėjo iš 
spaudos religinės kultūros žur- 

Darbas pradedamas nuo spalio naiOj leidžiamo Anglijoje, 5 nr. 
pradžios. Turiny: šv. Tėvas komunizmo

Dr. Noakas Lietuvoje yra bu pavergtoms tautoms; M. Maša- 
vęs teisėju. Vokietijoją.būdamas laičio “Kunigas idėjų kovose”,

~ dirbo IRO teisės pata^Sju, daž- j. Joerg novelė “Auksinės sa-
sančios dviem organizacijom, ku i nąi stodamas amerikiečių ir v0" gos”, K. Kudlos “Draugystė ir
rios jau eilę metų dalyvauja *.lejSn,T t'lsmu°kse Pnti užsiėmė- djvįrsai.., Vl. Šlaito nauji eil6-
tarptautinėje moterų rudens pa- “U„k Ja^a raS“ai ' " "Apl' karci™ lia' Jis ne«auna jokio atlyginime „elaimingų "atsitikimų
rodoje, ir šiemet rengiasi toje , . .. , , , . I ir P° mėlynu dangum , J. Ku- uz savo darbą vokiečių mergai-J mokymosi, Jis dar suranda la.-| kio tai straipsniai --------

apie Šventąją Drobulę, Šv. Te
resės mirtį, Šv. Mariją Goretti 
ir W. C. McGrath “Dar 20 me-

Liefuvės moterys, priklau

— Gautingo sanatorijos kape 
lionas kun. Aleksandras Micas 
serga ir guli Herrschingo ligo
ninėje jau gan ilgą laiką. Jis 
dar paliks ligoninėje keletą sa
vaičių. Paskiau bus reikalinga 
operacija. Mielas Gautingo lie
tuvių kapelionas yra kuklus vil
nietis. Jis nesiskundžia save da

parodoje pasirodyti neblogiau ... . . ,, _/ . . ko ir visuomeninei veiklai, daly-. , , uz kitus metus. Tos organizaci-l . ... . ..prie Chieago American stalo . „ .. .. . ..ivaudamas kelių organizacijų. „................. įjos Brooklyno Moterų Vienybei , ,sėdėjo: Stuart List, šio dien- . v n** ■»< «. m . darbe.v». , „ lir Pabaltijo Moterų Tarybos lie
rascio leidėjas; Edward P. tnvill vinhaa I — P. V. Raulinaitis sėkmin-

čių globos namuos nei už patar 
navimus sanatorijoj lietuviams. 
Neturi kuo užmokėti ligoninės 
sąskaitų ir nežino kaip galės už

Doyle, vykdomasis redaktorius; 
Donald Walsh, administrato
rius; Thomas O’Donnell, skel
bimų pareigūnas; teisėjas Cor- 
nelius Harrington, kun. P. Ci
nikas, MIC, kun. S. Adominas, 
St. Piez& ir L. Šimutis.

X E. Karlavičienė, Moterų 
Sąjungos veikėja, smagiai ato
stogauja Floridoje. Jos vyras 
N. Karlavičius yra vyčių orga
nizacijos veteranas, šiuo metu 
einąs sendraugių kuopos iždi
ninko pareigas. Ilgus metus 
Karlavičiai West Side koloni
joj turėjo maisto krautuvę, vė
liau Gage Parke likerio par
duotuvę. Dabar puikiai įsikūrę 
gyvena Marquette Park rajo
ne. N. Karlavičius šiuo metu ro
do iniciatyvos namų statyboje.

X Eva Mateisienė, žinoma 
veikėja Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj, organizuoja atstovių 
būrį į sesferų pranciškiečių sei
mą, kuris įvyks Chicagoje. Be 
to, surengė vakarą, kad galėtų 
seimui įteikti dovaną. Evai pa
deda V. Radavičienė, kurios 
dukrelė yra pranciškietė seselė
Marija ir dirba rytuose misi- •
joms.

X H. Lescauskaitė, čikagie- 
tė, vaistininkų Lambda Kappa 
Sigma organizacijos pirminin
kė, Illinois universiteto farma
cijos skyriaus baigimo iškilmė
se pasižymėjusiems studen
tams prisegė garbės ženklelius, 
o jai padėjo Z. Cicėnaitė. To 
įvykio proga farmacijos žurna
listas “Drug Topics” įdėjo 
vaist. H. Lescauskaitės nuo
brauką kartu su dekanu dr. E. 
R. Serles.

tuvių klubas.
Pereitais metais parodinin-' Sai plečia savo kaipo draudimo 

kės pagarsino Lietuvos vardą: agento ir nekilnojamųjų turtų 
šiaudiniais žaisleliais papuošta1 pardavėjo biznį Los Angeles.

tų” (ir komunizmas užplūs | operaciją sumokėti. ^Mūsų pa-

Kalėdų eglute. Šiemet vienas 
pavilionas bus skirtas Lietuvos 
vaizdams. Ketinama kviesti dai 
lininkus į pagalbą. Ta paroda 
rengiama jau daugiau kaip tris
dešimt metų, bet lietuvės dar

X “Drug Topics” pranešimu, 
St. Kamradžjūtė baigdama 
Phila. College of Pharm. and 
Science laimėjo stipendiją iš 12 
paskirtų. Šis žurnalas kiek 
anksčiau rašė ir apie D. Kašė
taitę, kad ji yra laimėjusi pre
miją ir yra pasižymėjusi moks
le.

X T. Blinstrubas. M. Krikš
čiūnas ir V. Šimaitis parengė 
AL Mokytojų s-gos įstatus. Jie 
bus persiųsti kitų apygardų ir 
skyrių valdyboms susipažinti ir 
priimti. Įstatų parengimo ko
misijai ALM s-gos centro val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Jis žema kaina draudžia au
tomobilius, namus ir biznius bei 
kitokį turtą nuo gaisro, vagys
tės ir kitų nelaimių. Taip pat 
priima namus pardavimui ir 

i tarpininkauja namų ir sklypų 
įsigijime, kaipo Lithuanian Real

Ameriką). Be to, yra nuolati
niai skyriai —, Vaikų kampelis, 
Įvykiai ir mintys, Nauji leidi
niai. Red. ir adm. adresas: 21, 
Ann Place, Bradford 5, Eng- 
land.*

galba yra labai reikalinga šiam 
lietuvių kapelionui. Išgirskite 
jo tylų pagalbos šauksmą ir 
nors menkiausias aukas siųski
te šiuo adresu: Rev. L. Mustei- 

i kis, 649 South 40th Street,

Klubas pradžioje buvo silpno
kas nariais. Bet per paskutinius 
dvejus metus žymiai paaugėjo, 
sustiprėjo. 1955 m. klubas savo 
globėjų šventėje — Angelų Sar
gų jau yra pasirodęs viešai, t. 
y. tą dieną garbingai atšventė 
ir paminėjo”.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
2334 S. Oakley Avė., Chieago 8, HL 
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Debesų apsuptos misijos

— Į Vasario 16 gimnaziją, j Omaha 5, Nebraska. 
Bradforde yra palyginti apstu

Amerikos parašiutininkų ka
rininkas, atsilankęs į Maryknoll 
misiją Puno, Peru valstybėje, 
apalpo dėl skysto oro, nes ta mi 
sija yra Andų kalnuose, beveik 
trijų mylių augštumoje nuo jū

ARGENTINOJE
mūsų jaunimo,11 kuris trokšta

~ u j j u- t> x i mokytis ir pasirengti kokiail Argentinos Liet. Bendruo-
ty Co. bendradarbis. Rašykite: Drofesiiai Praėjusiais me-!mp”^ vadovybė jau nutarusi
klausdami informacijų: 26481 . J ’. ? suorganizuoti informacijų tei-T"0
„ « , »i i t a 1 tais bene penki berniukai lanke suorganizuoti įniormacijų^ tei gkvstesis j
Gnffith Park Blvd., Los Ange-i oimnorim Ttoii kimą vietiniams laikraščiams’. , , . . . , ., n ...__ • Tėvų Saleziečių gimnaziją Itali- , . » . . v . . .. , keletas menesių privalo nusilei-les 39, Califorma. Telef. NO . . , bei žurnalams ir užsienio lietu- „ ...... .»joje. Po vasaros atostogų, ku-, . , . . . , , sti žemyn, kitaip jie neišvengtų. . , j vių spaudai visais bendruome- , J Jnas visi praleido pas savo teve- . . , .. . , , ... .. (sunkaus susirgimo.• - nes kolonijos ir bendraisiais lie °Ims Brandforde, 1 «ę»l,rttoilrtMrta

Ant. Šergalis. Į Vasario 16 gim-, 
naziją persikėlė H. Dičpetris, R. BELGIJOJ
Daržinskas, P. Garbonkus ir A

4-1733, vakarais NO 3-8706.
— Julius A. Raulinaitis, gyv. 

Los Angeles, atliekąs karinę 
prievolę Fort Belvoir, Va., tu
rėjo įdomias atostogas Brazili
joje, kur susitiko daug vietos 
lietuvių veikėjų ir jaunimo. Ka
rinės prievolės laiką jis veltui 
neleido, o jo metu paruošė ir iš
laikė civilinio inžinieriaus licen 
ei jai gauti egzaminų pirmą dalį 
ir gavo teisę vartoti E.I.T. titu
lą.

Micuta.

AT T? Tfoi*
X Korp! Šatrija metinė šven- skyriau8 cigvelande narių susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 28 d. 7 vai. v. lietuvių 
salėj. Darbų tvarkoj rinkimas 
atstovų į Federšfeijos Kongre
są, Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimo organizavimas ir kt. 
reikalai. Skyriui priklausančios 
organizacijos prašomos prisiųs
ti į susirinkimą savo atstovus.

— Vytautas Stašinskas, Lie
tuvos konsulas New Yorke, pe
reitą pirmadienį su žmona iš

tė. Studentų at-kų korporacija 
Šatrija spalio mėn. 27 d. ruošia 
savo metinę šventę, į kurią 
kviečia visus at-kus ir jiems 
prijaučiančius. Šventė prasidės 
šv. mišiomis, po to iškilmingas 
posėdis, o vakare uždara vaka
rienė garsiame Sabre Ballroom.

X Prof. dr. P. Jucaitis, At
eitininkų Sendraugių Są-gos 
centro valdybos pirmininkas, 
persikėlė į naują nuosavą na
mą. Jo adresas yra: 2621 W. 
64 St., Chieago 29, III.

X Juozas ir Ona Strimaičiai
iš Elizabeth, N. J., linki “Drau-

X Vytautas ir Konstancija gu>”. kad Dievas laimintų jo
Čepai neseniai susilaukė naujo 
prieauglio — sūnaus, kurį krik
štys Juozo-Arūno vardais. Če
pai jau augina dvi dukreles. V. 
Čepas iš amato yra intertypi- 
ninkas, o Konstancija žinomo 
kalbininko ir A. L. Bendruome
nės Centro Valdybos pirminin
ko S. Barzduko sesuo.

X Dr. VI. Simaitis buvo pa
kviestas lietuvių demokratų ly
gos pirm. Juozaičio į lygos po
sėdį susipažinti su lygos nariais 
ir lietuvių demokratų darbo są
lygomis. Dr. VI. Šimaitis yra 
baigęs teisių mokslus Europoje 
ir dabar verčiasi nekiln. turto 
pardavimu.

darbus persikeliant į 
patalpas. Ta proga jie siunčia 
50 dolerių auką.

X Solistę Mary Bankcvičius- 
Banky, visų mėgiamą sopraną, 
išgirsime' Balfo koncerte š. m. 
spalio mėn. 7 d. Lietuvių audi
torijoje. •

X A. Mickūnus, Ch. Kusleka, 
D. Purvis ir A. P. Janackas, lie
tuviai vaistininjtai, yra išrinkti 
į įvairias vaistininkų sąjungos 
valdybas.

X Begina Stulp'naitė liuos- 
laikiu nuo mokslo pagelbsti pre
kyboje Farm Food Co., 1804 
West. 47th Street.

Atrodo, kad dar ir kitur gal: 
vyko vienos savaitės poilsio į atsir&sti pora lietuvių, kurie su 
Atlantic City. Gen. Konsulas manyS grįžti į Lietuvą. Artimų
Jonas Budiys jau grįžo iš atos*! laiškai, kuriuose jie raginte 
togų jr šią savaitę pradėjo eiti raginami grįžti * Tšvynę( neduo 
pareigas, > -Ida jiems ramybės ir jie jau svy-

— Važiuoja į Lietuvą. Kaip pirmininkui P. Sekmbkui išvy 
“Europos Lietuvis” skelbia, jol^us, išrinkta nauja LB vadovy- 
skaitytojas Gamelis, ilgesnį lai- bė: Pirm- ~ St Domeikaitė- 
ką gyvenę^ ir dirbęs Škotijoje,
vėl kreipėsi į Sovietų konsulatą, 
prašydamas vizos į pavergtą 
Lietuvą. Jis jau prieš dvejus 
metus buvo besirengiąs, tačiau 
apsigalvojęs pasiliko. Šių metų 
liepos mėn. pabaigoje buvo ap
sigyvenęs sovietiniame viešbu
tyje Londone, bet, užsukęs atsi
sveikinti į Lietuvių Namus, vėl 
kuriam laikui pasiliko. Pagaliau 
rugpjūčio pabaigoje jis galuti
nai apsisprendė grįžti, jau tre
čią kartą nuėjęs į Sovietų kon
sulatą. Kaip pats Garnelis pa
sakoja, jo grįžimo priežastis — 
pakrikę nervai.

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJA

PAZVKIjKIME J MARIJĄ. Nuo
stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regštojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai- 

Belgijos Liet. Bendruome- geville, Ind., buvo suvažiavę 280 paraše prel *<ir°F Bartkus'4 kny8r^ 
nės kra,to valdybon, ilgamečiui augštesniųjų mokyklų auklėti-; marma mvms kaubą. Sv«. Ma-

' nin Vnrip tpnni tiirėin ątndiiu 'r,Ja latko regyje ipstreiškS Įvairiose nių, kurie tenai turėjo Stuaijų pasaulio vietovėse, šios knygos au- 
savaitę, svarstydami ir lavinda- j torius Kun. j. Kuzmickis, šalia mū- 

. ... ji. lBU lietuviškų šventovių aprašo ir kl-mieSl Katalikų Akcijos daly- tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš- 
kuose ' t kimus, kaip: Ijl Salette. Lurde, Pa-

; timoje; apie Stebuklingąjį MedalikB- 
11 ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje

ros paviršiaus. Ten oras daug 
ir misionieriai kas

Moksleivių studijų savaitė
Šv. Juozapo kolegijon, Colle-

Ęaltus, sekr. kun. J. Dėdinas, 
nariais: P. Juknevičius ir J. 
Pakarklis. XXXXXXXXXHXXX>0OCKK>OO<XX>0O

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Idetuviš- 
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge 2334 South 
,akley Avė., Chieago 8. UI. 
ooooo<x>ocooooooooooooooo<x

naujas - Vincė Jonuškaitė, Lietu- ruoja, ar nevertėtų pamėginti. m .. j&u yigai žymjai patobulė 
vos operos solistė, buvo sušau-: „ r, ir .
kusi New Yorko lietuviu, n,e-' - V-'k’ta I P' rVar
nininkua pasitarti dėl progra- kala, kun, turi ,.vo įmonę Lon
mos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimui. Pasitarimas 
įvyko Free Baltic House patal
pose.

PRANCOZIJOJE
Dait. Vytautas Kasiulis pa-

autorius syarsto 8vč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultų ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, įrišta į kietus viršelius ir kai
nuoja (2.00.

AUŠROS «VAIGJ5Dft. 16 tautų ir 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Įval- 

, rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
molls. Tai knvga apie Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina S2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Lietuvos policijos 

šventė

Povilas Dirkis, Ramovės pir
mininkas, savo raštu mūsų dien
raščiui primena, kad Angelų 
Sargų diena (spalio ,2-ra) Lie
tuvos policijos buvo pasirinkta, 
kaip jos šventė. Lietuvos poli
cija susikūrusi labai sunkiais 
mūsų tautai laikais (1918 m.).
Nors pradžia tikrai buvo sunki, 
tačiau policija greit susitvarkė 
Policija pradėjo gerai tvarkytis 
ir stiprėti, kai Lietuva jau bu
vo apvalyta nuo išlaukinių prie
šų, kai savanoriai pradėjo grįžti j rAOHJV'i’ii rai gražiausia dovana
iš karo frontų ir užkamšyti bu- ( pūkelevlčiute kuria tikrovę, ku-; skaitytojams,
vusias policijoj spragas. 1922 rioje yra daug erdvių. Ši tikro

vė nėra stebuklinga, bet gigantiš-

PREMIJUOTAS 
r, OAA A M A s

Birutės Pūkelevičiutės
ASTUONI LAPAI

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

jo. Beje iki to laiko ji vadinosi 
milicija, o tik 1923 m. pradėjo 
vadintis policija. Rašto autorius 
sako: “Turbūt nei vienos kitos 
tarnybos tarnautojai nebuvo 
taip glaudžiai susėję su valsty
be ir visuomene, kaip policija.

n t i i v j „ Ir, kas svarbiausia, Lietuvos Rengiami į Kanadą. Z. ir .. .. ..... I, .. . • .” ’ policija politikon nesikišo, jokių
perversmų nevykdė ir prie visų

done, netrukus išvyksta į Ame- 
iką savo įmonės prekybiniais 
reikalais. Jis mano aplankyti 
New Yorką, Chicagą ir kitus 
miestus.

kai normali.
Telesforo Valiaus aplankas.

392 psl.. kaina $3.75 
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chieago 8, Illinois

mūsų
. ______ Meili

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

’ “DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chieago 8. UI.

O. Žilioniai, kurių duktė gyvena
teko į 7 geriausių Prancūzijos' Amerikoje, o sūnus Kanadoje, į^žimų vienodai tarnavo valsty’ 
dailininkų skaičių. Atrinkimą mano rugsėjo pabaigoje nuva- jr pjiįggjų įpj jų turto sau-
padarė meno žurnalai. Dailinin
kas gyvena Paryžiuje ir pasku
tiniu laiku įvykdė užsakymą 
Švedijoje.

SKAITYKITE "DRAUGI)’

žiuoti į Kanadą pas sūnų. gurnui. Atseit, policija perdėm
— Mokosi amato. Lietuvių N? i įšgįiaįkė savo pašaukimo augs-

dos spaustuvėje pradėjo moky
tis spaustuvininko amato jau
niausias p. Kalėnų sūnus Gedi-

tumoje... Abi okupacijos polici
jai ypač buvo skaudžios, nes pa
reikalavo nekaltų policijos tar-

minas. Jam dabar yra 15 metų. nautojų gyvybių...”

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

IJi
V AdamkeTi&aua apianka 

yrous su pinigais slųaktts:
250 psl.. kabia $2.50 

ORAUOAS, a>*4 a Oakley Ava^ 
% m.

šios nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personalus šitaip (vertina ra
šytojas. Gliaudą: “...W<'tsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
eavyje Fra Angellco angnlų varsų 
gerri, Tatjana—nesuprantanti alė
tos sąvokos, bet myliatl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius.. pasiilgę* 
skaistumo 'Ir nesuvoktus jo asmšs.
drąsus bs drąsos, nssnprantųs pa
vojaus boprutšjlmo proosse".


