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LENKIJOS DARBININKAI GINA SAVO TEISES
Katalikų Bažnyčios padėtis 

Tolimuose Rytuose
HONG KONG. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių Informaci
jos Tarnybos stebėtojas Hong 
Konge Patric O’Connor Ameri
kos ir Europos žurnalistams su
teiktame pasikalbėjime pareiškė, 
kad nepaisant komunistinių per
sekiojimų, kurie siaučia Toli
muosiuose Rytuose, tų kraštų 
Bažnyčios padėtis teikia didelių 
vilčių.

JAPONIJOJ atmosfera Kata
likų Bažnylčiai augti ir stiprėti 
paskutiniu laiku yra susidariusi 
daug palankesnė, negu buvo tuoj 
po karo. Paskutiniam dešimtme
ty katalikų skaičius šiame kraš
te beveik padvigubėjo; jų skai
čius šiandien siekia 216 tūks
tančių.

PIETŲ KORĖJOJ per pasta
ruosius trejus metus labai pa
gausėjo atsivertimai į Katalikų 
Bažnyčią. Skaudi patirtis, tiesio
giai susidūrus su komunizmu, 
Korėjos gyventojus išmokė ver
tinti katalikų tikėjimą.

PIETŲ VIETNAMAS gali di
džiuotis savo prezidento Hgo - 
Dinh - Diem asmenyje turėda
mas giliai praktikuojantį katali
ką. Jo vyriausybės energija iš
gelbėjo kraštą nuo komunistinio 
pavojaus.

BURMOS katalikai savo vidi
nį pajėgumą pademonstravo per
nai įvykusiu tautiniu Eucharisti
niu kongresu, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 50 tūkstančių ka
talikų ir apie 20 tūkstančių ne- 
katalikų.

PILIPINAI. Paskutinių 20 me 
tų laikotarpy labai pagerėjo Ka
talikų Bažnyčios padėtis Pilipi- 
nuose. Metai iš metų mažėja ku
nigų stoka. Tai katalikiškiausia 
Tolimųjų Rytų tauta: iš beveik 
20 milionų gyventojų apie 16 mi- 
lionų yra katalikai. Kunigų ta
čiau Pilipinų katalikams ir šian
dien dar labai trūksta. Dažnai 
pasitaiko ,kad net mirdami ka
talikai neturi galimybės priimti 
sakramentų.

KINIJA. Kalbant apie Kiniją, 
būtti didelė klaida manyti, kad 
ten Katalikų Bažnyčios šiandien 
jau nėra. Misionieriai savo veik
la parengė Kinijos katalikus per
sekiojimams. Tiesa, kad Katali
kų Bažnyčia Kinijoje kenčia, 
kaip ji kenčia Lietuvoj ir kituo
se komunistų valdomuose kraš
tuose, bet ji ten yra gyva, ir jos 
kankiniai stiprina triumfuojan
čios Bažnyčios eiles. Kinijos ka- ( 
talikų ištvermė ir jų kančios yra. 
pati stipriausia garantija gar-Į 
bingos šio krašto Katalikų Baž
nyčios ateities. Užsienyje šian
dien gyvena apie 14 milionų ki
nų. Jų tarpe yra sėkmingai te- 
betęsiamas apaštalavimas.

Kieno nuopelnai
SPRINGFTELD, Mass., spalio 

7. — Demokratų prezidentinis 
kandidatas Adlai E. Stevenso- 
nas pareiškė, kad girdi, Stali
no mirtis daugiau prisidėjo prie 
Korėjos karo sustabdymo negu 
prezidento Eisenhowerio pastan
gos.

Stevensonas praėjusį šešta
dienį smarkiai kritikavo respub 
likonų administraciją.

Bus nugalėta
CASTEL GONDOLFO, Itali

ja, spalio 7. — Popiežius Pijus 
XII praėjusį šeštadienį pareiškė 
mokslininkams, kad vėžio liga 
bus nugalėta su Dievo pagalba.

Prezidento auka
WASHINGTONAS, spalio 7. 

— Prezidentas Eisenhoweris ir 
jo žmona paaukojo sumą pini
gų United Community fondui. 
Nenurodoma kokią pinigų sumą 
prezidentas Eisenhoweris paau
kojo fondui.

Legionierių rezoliucija
READING, Pa., spalio 7. — 

Pennsylvanijos valstybės legio
nieriai priėmė rezotiuciją, kuria 
reikalaujama, kad Pennsylvani
jos mokyklose būtų pamokos 
apie komunizmą.

Eiserhovveris atsakė

Adlai Stevensonui

WASHINGTONAS, spalio 7. 
— Prezidentas Eisenhoweris 
vakar pareiškė, kad Adlai Ste- 
vensono siūlymas nutraukti vy
rų šaukimą į kariuomenę yra pa 
vojingas Jungtinių Amerikos 
Valstybių saugumui. Preziden
tas Eisenhoweris Stevensono 
siūlymą pavadino nevykusiu da
lyku.

Kalendorius

Spalio 8 d.: Sv. Brigita; lie
tuviški: Daugis ir Lindeika.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 6:23,

JAV laivyno nariai apžiūri ledyną prie Barroiv, Aliaskoje. Bus pra
kirstas kelius laivams. Čia yra DFAV (ankstyvo įspėjimo) linija, kuri 
tęsiasi skersai Arktiką.  ’ ‘ (1NS)

A. Rūkas laimėjo premiją
jaunimo dramos konkurse

CHICAGO, III. — Spalio 6 dieną per Mokytojų Sąjungos kon
certą — balių, įvykusį Westem Ballroom salėje, buvo įteikta An
tanui Rūkui premija už draminį veikalą jaunimo scenai. Konkur
są buvo paskelbusi Amerikos Lietuvių Mokytojų sąjunga. 

Premijos įteikimo programą , , ,
pravedė mokyt. J. Kavaliūnas, kalboje pasidžiaugė Lietuvos 
Jury komisijos pranešimą pa- konsulas dr. P. Daužvardis 
darė pirmininkas Ignas Serapi
nas, o protokolą perskaitė Juo- Menišką dalį išpildė Lietuvos
zas Kreivėnas. Rašytojų vardu °Per®8 solistė Aliodija Dičiūtė, 
kalbėjo Benediktas Babrauskas. pasizyuūuti programos naujumu
Laureatas Antanas Rūkas pas
kaitė ištrauką iš savo premijuo
to dviejų veiksmų scenos veika
lo „Algis Dalgis Gaidžiakojis ir 
pabaisų gengė.”

Konkurso laimėjimais savo

Komunistų partija stovi augščiau 
komunistinės vyriausybės

Visoje Sovietų Sąjungoje yra dviguba, arba, tiksliau, dvi
lypė valdžia, kurią sudaro komunistų partija, pasiėmusi direk
tyvinės valdžios funkcijas, ir komunistų partijos kontroliuoja
ma vadinamoji tarybinė vyriausybė. Tačiau komunistų partija 
stovi augščiau komunistinės vyriausybės.

Tatai vaizdžiai matyti ir iš. 
įvairių pareiškimų bei nutarimų, 
po kuriais pirmoje vietoje sto
vi Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetas, ir tik 
po jo seka komunistinės vyriau 
sybės ministerių taryba.

Kad komunistų partija stovi 
augščiau komunistinės vyriau
sybės, matyti ir iš koipunistų 
partijos suvažiavimuose minis
terių daromų partijai ataskai
tinių pranešimų. Tačiau niekuo
met komunistinei vyriausybei 
ataskaitinių pranešimų nedaro 
komunistų partijos atstovai.

Komunistų partijai priklauso
mumas komunistinės vyriausy
bės pastebimas ir pavergtoje 
Lietuvoje. Pavergtosios Lietu
vos komunistų partijos centro 
komitetas stovi augščiau komu
nistinės vyriausybės.

Tas pat yra su jaunimo gabe
nimo į plėšinines žemes, šešto
jo penkmečio statybas bei Don- 
baso anglies kasyklas veiksmais. 
Pavergtosios Lietuvos komunis
tų partija pirmiausia šias di
rektyvas gavo iš Maskvos, su 
iš anksto nustatytomis normo
mis, kiek turi būti pavergtoje 
Lietuvoje surasta jaunuolių, ta
riamai “savanoriškai” vykstan
čių į rytų Rusijos bei Sibiro 
plotus.

Gavusi šitokias direktyvas, 
pavergtosios Lietuvos komunis
tų partija jas beatodairiškai 
vykdo. Tasai beatodairiškai vyk 
dymas Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos direktyvų kaip 
tik rodo pavergtosios Lietuvos 
komunistų partijos visišką pri
klausomumą nuo Maskvos.

Miestuose siaučia

visokie banditai
1 ' IREUTLINGENAS, Vokietija.1 
— Okupuotoje Lietuvoje mies
tuose tebesiaučia visokie bandi
tai. Praeivius puldinėja ne tik

Lenkijos darbininkai savo drąsa 
nustebino Poznanės teisėjus

POZNANĖ, Lenkija, spalio 7. — Gandai sklinda, kad Len- 
, . kijos vyriausybė planuoja nutraukti teismo bylas, iškeltas prieš
T- ' . espnzornmkai ar pana- j darbininkus, kurie š. m. birželio 28 dieną reikalavo duonos ir lais- 
šus j juos, bet reikia saugotis; vė_
net ir milicininkų, kurie eina! 
plėšti persirengę civiliškai. " * Komunistinė vyriausybė labai 

nustebo, kad kaltinami darbi- 
Krašte gerai žinomas įvykis, ninkai drąsiai ir atvirai pareiš- 

boksininku Šociku. 6 kartą kė, kad Lenkijoje yra skurdi ekoi su
laimėjusiu Sov. Sąjungos bokso 
meisterio titulą. Sutikęs patam
sy du civilius, Šocikas buvo pri
verstas nusivilkti paltą, bet, be- 
sivilkdamas švarką, vikriai ap
sisukęs, išmušė užpuolikams 
ginklą iš rankų ir abu nuvedė 
į miliciją. Ten pasirodė, kad tai 
būta civiliškai apsitaisiusių mi
licijos karininkų. Į Šociką rusai, 
kai jis nugalėjo sovietinį bok
so čempioną, ringe net paleidę 
šūvį, tik tas nepataikė. Oku
pantai niekaip nenorėjo supras
ti, kaip čia gali lietuvis nugalėti 
jų geriausią boksininką... Užtat 
lietuviai, kai grįžo į Kauną, jam 
suruošė triumfalinį priėmimą.

Trumpai iš visur
» Vak. Vokietijos vyriausybėnominė padėtis ir trūksta lais- ». .. . .

vės. Kaltinamieji pareiškė, kad 'lrane3e Slaures At a"‘° Gyny’ 
bos organizacijos (Nato) vy-policija žiaurumais ir prievarta 

išreikalavo prisipažinti, kad jie 
įvykdę įvairiausius nusikalti
mus.

riausiam štabui, kad prisiimtą, 
pareigą suorganizuoti 500,000 
kariuomenės ji ištesės.

• Egipto užsienio reikalų mi
nisteris Fawzi šiandien kalbėsKomunistai apkaltino 154 len-

-kus darbininkus, kad jie kėlę .. » o „ ts Z Suezo klausimu Jungtinių Tauri auses Poznanėje. Is jų dabar .

ir balso kulti vuptųmu; augštoš 
klasės buvo ir Metropolitan o- 
peros solistas Algirdas Brazis. 
Drąsiai scenoje jautėsi ir susi
laukė pelnytų aplodismentų ba
leto šokėja Violeta Karosaitė.

Platesnis aprašymas bus šeš
tadienį Kultūros priede.

Koncertą-balių pravedė mo
kyt. Račkauskas

Ispanijoje ekonominis
gyvenimas pagerėjo

MADRIDAS, Ispanija, spalio 
7. — Gen. Franco paminėjo sa
vo režimo 20 metų sukaktį. Gen. 
Franco sujungė Ispanijos jėgas. 
Dvidešimties metų laikotarpyje 
Ispanijos ekonominis gyvenimas 
žymiai pagerėjo.

Franco yra 63 metų amžiaus 
ir nenumatoma, kad jis pasi
trauktų iš vadovaujančio posto.

Keturi ministeriai
KASSELIS, Vokietija, spalio 

7. — Iš kanclerio Konrado Ade-J 
nauerio kabineto pasitraukė ke-l 
turi ministeriai. Jie yra dešinio
jo sparno liaudies partijos na
riai.

Jordanas stiprinasi
TEL AVIV, Izraelis, spalio 7. 

— Izraelio pranešėjas paskelbė, 
kad Jordanas stiprina savo ka
rines jėgas prie pasienio. Jor
dano vyrai praėjusį ketvirtadie
nį užmušė penkis izraelitus.

Tarp Jordano ir Izraelio san
tykiai tebėra įtempti.

tik 24 lenkai darbininkai atves
ti į teismą. Kitų vyrų, reikala
vusių duonos ir laisvės, bylos 
dar nenagrinėjamos.

Poznanės teismas jau devy
nias dienas nagrinėjo sukilusių 
darbininkų bylas.

Teisėjai išgirdo iš kaltinamų
jų daug tiesos apie Lenkijos 
darbininkų skurdų gyvenimą.

• Islandijos ministeris Wa- 
shingtone tariasi su Valstybės 
departamentu dėl Jungtinių 
Amerikos Valstybių įgulų paša- 
linimo iš Islandijos. Tų įgulų ten. 
viso tik 4,500 vyrų. Ir vietos gy
ventojams iš jų uždarbis geras.

tų Saugumo taryboje.
• Fordas 2957 metų laidos 

savo aštuonis automobilius par
davė Valstybės departamentui 
po vieną dolerį, kad departa
mentas persiųstų juos naudotis 
departamento pareigūnam Mas
kvoje. Fordas norėjo, kad so
vietai pamatytų, kokia yra Jung 
tinių Amerikos Valstybių auto
mobilių gamyba.

• Anglijoje darbo partijoje iž
do, valdytojo vietą laimėjo pro
komunistinis Bevan.

Prancūzijos komunistai kaišo
- baslius į vyriausybės vežimą

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus

Pužadistų sąjūdis, kuris per paskutinius rinkimus į pran
cūzų parlamentą netikėtai pravedė keliasdešimt deputatų, pas
kelbė pasiketinimą sušaukti Paryžiuje kelių šimtų tūkstančių 
savo narių sąskrydį. Dėl to pirmieji susijaudino komunistai ir 
griebėsi per savo spaudą kviesti socialistus bendram pasiprie
šinimo žygiui.

Socialistų dienraštis “Le PO-

Nežiūri savarankiškumo
Tačiau tiek pavergtosios Lie

tuvos komunistų partija, tiek 
komunistinė vyriausybė tiesio
giniai priklauso nuo Sovietų Są 
jungos komunistų partijos cent
ro komiteto. Šiuo atveju net ir 
komunistų partija pavergtoje 
Lietuvoje nežiūri savarankišku
mo. Jai diktuoja Sovietų Są
jungos komunistų partijos cent 
ro komitetas. Gavusi iš Mask
vos direktyvas, pavergtosios 
Lietuvos komunistų partija tas 
direktyvas klusniai vykdo. Pa
vyzdžiui pavergtoje Lietuvoje 
kukurūzų akcijos atsiradimas. 
Pavergtosios Lietuvos komunis
tų partijos centro komitetas, 
gavęs iš Maskvos šitas direk
tyvas, įsakė “vyriausybei” im
tis veiksmo už kukurūzų sėją.

Oras Chicagojt

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje rytoj — 
giedra ir vėsu.

Komunistų vadai
BELGRADAS, Jugoslavija, 

spalio 7. — Iš Europos įvairių 
miestų komunistų vadai praėju
sį šeštadienį atvyko pas Jugos
lavijos diktatorių Titą. Diktato
rius Tito komunistų vadams pa
aiškino apie ką jis kalbėjosi su 
Sov. Rusijos vadais Yaltos kon
ferencijoje.

Triahos rcpiihlikontj šen. Herman Welker kalbasi su pree. Eisenhower. 
Welker kritikuoja šen. Stevenaon teigimą, kad reikia sustabdyti ato
minių ginklų bandymų. (INS)

PULAIRE de PARIS” straips
nyje, įvardintame “Respublika 
gali būti ginama be jų”, rašo: 
“Prancūzijoje veikiantieji komu 
nistai yra vis labiau pasiryžę 
būti “vienytojais už du” ir jie 
neturi karštesnio troškimo kaip 
bendradarbiauti su socialistų 
partija. Socialistų vadovaujama 
vyriausybė taip pat gali jais pa
sikliauti, nes, be mažiausios už
pakalinės minties, ar gi ne tie
sa? — jie balsavo už ją su juo 
didesniu dosnumu, kad jų balsai 
jai visai nebuvo reikalingi”.

Komunistai yra prieš

Priminęs, jog nėra savaitės, 
kad komunistų šaukliai nesi
kreiptų į socialistų federacijas 
vietose su savo pasipiršimais, 
dienraštis tęsia, atsukdamas ki
tą medalio pusę: “Socialistų va
dovaujama vyriausybė veda Al- 
žire sunkią, bet būtiną aprami
nimo (pacifikacijos) kovą. Ko
munistai yra prieš. Vyriausybė 
nenori, kad Vakarai kapituliuo
tų prieš Nasserio prievartą ir 
įžeidinėjimus. Komunistai yra 
prieš. Jie taip pat yra prieš 
Valstybės paskolą ir prieš vy
riausybės socialinę bei ūkinę po
litiką. Jie savinasi Tautinio So
lidarumo Fondo nuopelnus, bet 
čia pat veda demogoginę kam
paniją prieš mokesčius skirtus 
tam Fondui finansuoti".

Pabrėžęs, kad kovai su “pu- 
žadizmu” komunistams reikalin 
gi socialistai, nes, priešingu at
veju, niekas netikėtų, jog ko
munistams Lbai apeina Respub
lika, dienraštis salto: "Jei jiems 
reikalingi socialistai, kaip kaukė

ar dirbtinių dujų uždanga, mum 
jie nereikalingi respublikinėms 
įstaigoms ginti”.

Suezo balansas 
Dienraštis "Le Monde”

Okupuotoje Lietuvoje
• Į Kazachstaną, Donbasą ir 

į Tolimuosius Rytus Išsiųsta 
tūkstančiai pajėgiausio Lietu
vos jaunimo. Jauninjua^.nėra 
toks komunistlhifl, kątovgit gal
voja. Per komjaunuolių posė
džius dažnai sKundŽiąttįftai, kad 
net įsirašę į kothuniatųioąorga
nizacijas vaikščioja į baąny4ias, 
religiškai tuokiasi, laikosi “bur
žuazinių papročių”, esą “nacio
nalistiškai nusiteikę”. Atvykę į 
Vakarus teigia, kad jaunimą tė
vai gerai auklėja. Labai lietu
viškos nuotaikos Kaune. Net ir 
mažiausi vaikai žino, jog seniau, 
nepriklausomybės metais, Lietu 
voje buvo daug geresnis ir gra
žesnis gyvenimas negu komu
nistinėje priespaudoje.

. Pa" i • Maironio rinktiniai raštai. 

£5±!, ; Vilniaus radijo 1956.K.25 pra-
nešimu, okup. Lietuvoje 25,000bendradarbio Andre Fontai- 

ne straipsnius bendra antrašte 
“Nuo Suezo i/j Londono", ku
riose iš visų pusių apžvelgia 
klausimo padėtį. Jis rašo: “Atė
jo laikas... padaryti, bent provi
zorinį Suezo krizės balansą. Iš
davos gali būti sutrauktos ke
liais žodžiais: karo neįvyko, Nas 
seris truputį atsitraukė atgal, 
amerikiečiai paėmė reikalą į sa
vo rankas, prancūzai ir anglai 
nusileido, visi gi traukė kašta
nus iš ugnies rusams. Tačiau 
šie, o dar mažiau Nasseris, ne
būtinai turės paskutinį žodį. 
Nasseris tarp Rytų ir Vakarų 
vedė pusiausvyros politiką, ku
ri, dėl savo cinizmo, pasidarė 
nepadori. Vakarams pirmiems 
nusibodo. O, kadangi Nasseris 
neturi priemonių pats vienas 
išbristi iš balos, tai jis atsidū
rė sovietinių patarėjų, eksper
tų rankose ir tapo priklauso
mas nuo Maskvos... o Sovietų

egzempliorių tiražu išleisti du 
tomai Maironio “Rinktinių raš
tų". Į I-jį tomą sudėti jo eilė
raščiai, anksčiau spausdintieji 
“Pavasario Balsuose". Leidinys, 
kitaip ir nebuvo galima tikėtis, 
aprūpintas reikalingu įvadu ir 
bolševikiniais komentarais. Gi
riamasi. kad “Maironio raštai 
tokiu dideliu tiražu dar niekuo
met nebuvo išleisti”, o pats Mai 
ronis, lietuvių tautos dainius, 
bolševikų vadinamas “Lietuvių 
literatūros klasiku".

• Kauno Karo muzėjuje žu

vusioms paminklas, kryžiai ir 
kiti brangūs lietuviams pamink
lai nugriauti, o vieton jų iškiša- 
mi visokios bolševikiškos statu
los.

Sąjunga Egipte, kaip ir visur
kitur, siekia vykdyti savo pa
saulinės revoliucijos idėją".

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Komunistai Siaurės Korėją stiprina karinėmis jėgomis. Ko

munistai S. Korėjoje net atominių ginklų bandymus yra atlikę.
—Illinois gubernatorius Stratton rūpinasi, kad prezidentas Ei- 

senhenveris atvyktų pasakyti rinkimin.'ų kalbų Illinois valstybėje.
—Washingtone vyrauja įsitikinimas, kad sekantis kongresas 

nukirs smulkiųjų verslininkų taksas.
—Raudonoji Kinija penkerėų metų laikotarpyje mano įvysty

ti atominę energiją pramonėje.

*
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LIETUVOJE IŠKELTAS SUMANYMAS 
VYKDOMAS DABARTINĖJ VOKIETIJOJ

G. J. JAKON1S, Vokietija<
Kai vienoje Lietuvos evange- nėra paskelbtas visoms parapi-

likų kunigų konferencijoje prieš 
karą buvo keliamas klausimas, 
ar nevertėtų ir evangelikų baž
nyčioje įvesti asmeninę išpaž'n- 
tį, už ją palankiai pasisakė net 
toki evangelikų dvasiškiai, kaip 
prof. dr. Gaigalaitis.

Kodėl tas klausimas iš viso 
kilo, nesunku suprasti: krašte 
su katalikų gyventojų dauguma 
asmeninės išpažinties reikšmė

joms privalomu. Tikriausia, 
prievolės ir nebus. Kas nori, 
gali ateiti pas savo dvasiškį ir 
jam išpažinti. Dar praeis tam 
tikras laikas, kol ta atgaivinto
ji naujovė prigis visose evange
likų bažnyčiose.

Bet^jau tuoj po ano kongre
so kaikurių bažnyčių d vasiškiai 
paskelbė, kad jie norinčius at
likti išpažintį priims tam tikro-

7 ..... . “V ‘7 "77 7" mis dienomis ir valandomis za-zmonių gyvenime buvo akivaiz-' , . x.. . _ x .... ° | kristijoje. Praeis tam tikras
laikas ir asmeninė išpažintisTačiau, kodėl tas pats klausi

mas pastaruoju metu visoje 
plotmėje keliamas ir dabartinės 
Vokietijos evangelikų bažnyčio
je, to priežastis glūdi bene kiek 
kitur. Vokiečiai prie to priėjo 
galbūt racionaliniais sumeti
mais, darydami išvadas iš tam 
tikrų psichologijos mokslų, pri
sižiūrėję psichoterapeutų prak
tikos ar pan. Ne paslaptis, kad 
šie pastarieji praktikuoja savos

Vokietijos evangelikų bažnyčio
se įsigyvens platesniu mastu, 
nors ir neprivalomų dogmų pa
vidale.

Taip tai šimtmečiai dildo skir 
tumus tarp atskirų konfesijų, i

Ne reporteris išpay.intį įveda

Kai asmeninės išpažinties. 
klausimas Vakarų Vokietijoje 
jau prieš keletą metų buvo vie-

rūšies “išpažintį" įvairiems ne-isal keliamas, anuomet apie tai. 
galavimams, kompleksams gy.| reporterio pareigos vedamas pa 
dyti. žinoma, negalima tvirtin- ras,au . pnaiminda-
ti, kad Vokietijos evangelikų 1 mas lr L.,ct“VOa evangelikų ku-| 
veikėjai tik šių sumetimų buvo Paa‘aakym» tuo klausimu
vedami, kai pasisakė už bažny-1 ‘lrle? kara' Vienas mano biciu-
tinės išpažinties įvedimą. i h?' a>™us ^ngebkų dvasiškis. I

|Uz tai paraše man piktą laiš
ką. Girdi, susidarąs įspūdis, lyg“Išsipasakoti” yra sveika

Civilizacijos įtampa, paskiro 
’ žmogaus egzistencijos visiškas 

netikrumas, netekimas ramaus 
šeimos židinio užuovėjos dažnai 
žmogų iš vėžių išmeta. Kad 
nors “išsipasakoti” galėtum, 
savo “širdį išlieti, kad lengviau 
būtų!” Bet ne visi tą galimybę 
turi. Žinoma, ir evangelikuose 
iki šiol galėjo, kas norėjo, pas 
savąjį dvasiškį ateiti ir “išsipa
sakoti”. Bet tikrovėje tai buvo 
reti atsitikimai. Bažnytinė iš
pažintis buvo bendra, viešose 
pamaldose, nustatytais iš anks
to tekstais. Paskiras žmogus su 
atskirais savo neišspręstais klau 
simais ir rūpesčiais liko nuoša
liai.

evangelikų bažnyčia jau eina į 
“sukatalikinimą”. Kai dabar 
tas klausimas Vokietijoje vėl 
keliamas ir net jau praktiškai 
sprendžiamas dar žymesne plot
me negu anuo metu, vargu ir 
tas mano gerbiamas bičiulis ga
lės man priekaištauti. Argi re
porteris kaltas, kad keičiasi tos 
ar kitos bažnyčios apeigos? Juk 

i ne reporteris išpažintį išrado ar 
siūlo įvesti.

Švelnėja konfesiniai aštrumai

Ypatingose sąlygose, kuriose 
gyvena dabartinė suskaldyta 
Vokietija, skirtingumai tarp 
katalikų ir evangelikų konfesi
jų pastaraisiais dešimtmečiais
žymiai sušvelnėjo, neteko anks- 

Ir štai, neseniai Frankfurte | tesnių aštrumų. Tai pastebėtina 
ne tik bažnytinių veiksnių vir
šūnėse, bet ir gyventojų masė-

įvykusiame Vokietijos evangeli
kų kongrese (Deutscher Evan-
gelischer Kirchentag), kuriame j se Cja prisidėjo žinoma ir mi- 
dalyvavo evangelikų masės iš Ponai tremtinių, kurie susiliejo 
Vakarų ir Vidurio Vokietijos, į su vietiniais ir kai kur visiškai 
asmeninė išpažintis iškelta jau( pakeitė konfesinį vaizdą. Skir- 
visai oficialiai ir rado platų at-, tingų konfesijų žmonės labiau 
garsį. į santykiauja ir namuose, ir sa vi

Kad būt išvengta nesusiprati- i 
mų (kad kas nors netvirtintų, 
lyg evangelikai čia imasi nusi
žiūrėti ir pasekti katalikų baž
nyčios praktiką), buvo pabrėž
ta, jog asmeninė išpažintis bu
vo praktikuojama nuo seno jau 
ne tik bendroje, dar nesuskilu- Į 
šioje bažnyčioje, bet dar ir po 
reformacijos kurį laiką evange-

valdybėje, ir krašto institucijų 
plotmėje. Pažymėtina, kad Vo
kietijos CDU ir CSU (krikščio
nių demokratų) partijoje kartu 
sutelpa ir evangelikai, ir katali-

NUO UŽSiSENUUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

... , - x. .» »• . • ,-i „l Tlr. kurie kenčia nuo SENŲ AT-likų bažnyčiose ispazintis liko lr skaudžių žaizdų
prigijusi. Tik pamažu ji cvan- 5 oegaH ramiai sėdėti lr naktlmif 

i miegoti, nea Jų užsisenėjuslos žalzdotgelikuose nyko ir išnyko. Tad, 
girdi, čia einąs reikalas ne apie

HTENRAS »TiS DRAUGAS CHICAGO. ILLINOIS

PASIRUOŠIUSIOS Į OLIMPIADĄ

Šios gražuolės (priekyje kairėj Duris J’nynu iš Iloųgtou. Tcx., ir 
Junet Antliony iš Oaklaud, Calif., o augšeiau Peggy Howar<l iš llous- 
ton, Tcx., ir Lynu Pawson iš Oaklaud, Calif.) įvyksiančioj sporto 
olimpijadoj Australijoj atstovaus JAV vandens sporte.- Visos keturios 
yra profesionalės plaukikės.

Pirmadienis, spalio 8, 1956

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairius 

perkraustymua ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparato Taisymai

Sąžiningas lr garantuotas darbai 
U RIMKUS, 4517 8. Sawy«r SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

kai. Tos didžiausios, dabar vai- ! Olandijos vienas ketvirtis plo 
dančios partijos vyriausias va- , to yra žemiau jūros lygio, 
das yra katalikas kancleris dr. j Mažas ūkininkas Alpių kalnuo 
Adenaueris, bet vadovybėje, i se bei Prancūzijos lygumose, 
kaip ir pačioje valdžioje, yra j kuris turėjo vos tik kelis ak-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso t' l. Kl.llanee 5-4410 

Rezid. Ulef. GRovehill 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CUffslde 4-2836 
Rezidencijos: LAfajette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kanųtas 47tb lr Uermltage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšakyr. sek.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlnmg*) 

KOblKlŲ IR VAIKŲ EIGŲ 
SFECIALIHTfl

T1M South Western Avenns
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi et.

Ofloe tel. RE. 1-1168 
Rea tel. WAlbrook 3-3733

Tel. ofiso HE 4-0630, rez. FK 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES £B

GERKLES LIGOS
— Pritaiko altinius —

6122 So. Western Avenus
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-* vai. 
va k. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3320 
Res telef. UAlbrook k-3073

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1735 nuo 2 . iki 9 vai. 
p. p.' kasdien išskyrus trečiad. lr 
šeš’ad.

lies. tel. GRovehUl 6-5603

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048
_______Rez.: WAlbrook 5-3048 _
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Weitem Atomu 
Chlcago 237 UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas RFpubllti 7-43OO

Rezidencija: GRoveblll 6-8131

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
• 4457 Arrher Avenue r*.

Kiekvienas tepagalvoja, kaip Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v.
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344 

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-C867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ilgos lr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Californla Ava 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

rus žemės, aht kurios jis sau 
užsiaugino pragyvenimo reikme; 
nis, depresijos metu turėjo dau 
giau laisvės, negu tas, kuris tu-1 
rėjo milijonus dalinai apmokė-

tiek katalikų, tiek evangelikų.
Prieš kąrą, juo labiau prieš pir
mąjį karą, toki reiškiniai būtų 
buvę neįmanomi. Tai iš viso 
yra įdomus reiškinys. Ne tik
šimtmečiai, bet jau ir dešimtine- j tų akcijų biržoje, 
įčiai dildo skirtumas ir švelnina : 
aštrumus.' Ir kas’gali išprana-;
šauti, į kur tai nuves. į jis elgiasi su savo artimu, kad

---- ■----------  jisai nesunaikintu jame Viešpa-
SKAITYKITE “DRAUGĄ” ties bažnyčios. — Jonas Tauler

ri^

niežti lr al:auda. Kad pasalinti tą 
ai-žėjimą lr skaudėjii.'.ą senų fttvi 

,. ... .... f’J Ir skaudžių žaizdų, uždekite
naują įvedimą, o tik atgaivini- legvlo ointment. jos gydyme, 

ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak- 
į. Vartokite jų taipgi nuo skau

džių nudegimų. Ji taipg' pašalina 
niežėjimą Ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšlmą ' 
tarpplrščtų. Tra tinkama vartoti nuo 
lžlOstančios, suskilusios odoa dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•įrodo skaudus Išbėrimas nuo vyety 
klų. JI yra gera gyduo'* nuo U 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment J ra 
parduodama po 76 
ot., $1.26, lr SS 60.

mą to, kas buvo seniau.
Didelė naujovė

Vis d'tl to evangelikams tai 
yra ir bus didelė naujenybė. As
meninės išpažinties atgaivini
mas evangelikų bažnyčioje dar

'OJ*
AR ŽINOTE— 

kad galite įsigyti:

Ita(liji) ................................... nuo $12.50
THev Iziją ............................. nuo 880.00
Fonografą ..................... nuo 817.50
Vokišką radiją ................... nuo 855.00
Hi-Fi fonografą ................. nuo 870.00
1»11 Ik iu-iii rlil i ..................... mm 8 15.0(1
Flcktr. skutimosi mašinėlę — 81 1.05
Flcktr. laikrodi (žadini.) lino 83.05
TV anteną ............................. nuo 32.50
ir daug kilų clckt. reiktu unų iii že-
mus kuinas.

chlgan arba raliykl 
.« lr atsiųskite Ifo 
•jey ordsr I

iii
Vlskus gurantuojuina

•Dflinfi

TCLEVISIOn
(sales - Service)

Snv. Inž. A. HKMftNAH 
8321 8. Halsted — CL4ffnide 4-5666

LEGULO,.f>epaitnieiit D.

UI R W. Eddj St. Chicago 84, Ilt

Tel. ofiso VA. 7-6557, rea RE. 7-4368

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«6t 47th Stregl

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
va). Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visą dieną lr ieštad. vak.

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

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

Tel. CEntral 6-2231 
6002 Wcst 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, Seštad. 1—8 
Tel. TOunhall 3-0353 

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

Tel. ofiso l’ltospect 6-2240
l’ltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
3700 S. Wood Street

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
8FE0. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1323 arba WE 6-6671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

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

DR. JULIJA MONSTAVIšlUS
GYDYTOJA 1B CHIBiJKOB 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beturty HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PCUmna 3-6734 
Buto — BEverly 8-3346

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveni 
VAL. kasdien 2—4 p. p. tr 7—» vak. 

Trečiadieniais, Šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Oflso HEndock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VUDAUg LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 8-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-B4OO
Rezid. I'ltospeot 6-340Š

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške »lėlutė)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenne

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicerą
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 vaL 

vak. šeštadieniais 13-8.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 3-1381

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; i—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay.’tte 3-4843 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS~
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

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

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

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
• F

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

UniveTsal Savings and Loan Association užtikyina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 «0 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreinkitėg:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JONAS GRADINSKAS
Tik # “14-O-00 už 21 colio 1957 m(CTo ’̂1į)sp,nte,c

J. G. TELEVIS13N GOMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

CRANESAVINGS
2555 UĖST 471 h STREET 

B. R. Pietkiewicz, prez.; E.
Mokame augštuą dividendus, 
išperkame valstybės bonus. 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ

AND IjOAN 
ASS’N 

LAfayette S-1088 
R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatus 
Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Taupytojams patarnavimai veltui 

ŠIANDIEN.—Atrausta Iki 210,000.

Ofiso Ulef. Y Arda 7-1166 
Beddcncijos — STcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 West 35th Street 
I 'kampas Halsted ir 35-ta gatvl)
I VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
Marąuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-S199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

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

Telefonas GRovehUl 6-1595
1 DR. ALDONA A. JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO
PRITAIKO AKINIUS

Valandos:**—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius i

2422 Weet Marąuette Bd.

Telefonas REUance 6-1811
| DR. WALTER J. KIRSTUK
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

VtL, 1—4 popiet. 6:80—8:10 rak.
Trečiad. pagal sutarti

T«|. ofiso Ir buto OLymplc 3-4134
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St. Cicero 
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ASMUO IR JO KŪNAS
MEDICINOS PAŽANGA

Mūsų laikais medicinos pažanga darosi tokiu dideliu gyve
nimo faktorium, kad mes vos suskumbame apžvelgti jo pa
darinius. Visoki nauji vaistai padarė perversmą kaikuriose 
ligose. Sakykim tokia liga, kaip raupsai, šiandien jau yra iš
gydoma ir buvęs raupsuotasis, nors ir su labai didelėmis šios li
gos žymėmis savo kūne, galės grįžti į visuomenę iš savo nykios 
uždarumos. Nuo 1941 m. pradėtas raupsų gydymo procesas 
yra davęs tokių rezultatų, kuriais negalima atsidžiaugti.

Tiesa, šis gydymas yra atliekamas daugiau išorinio ligos 
nugalėjimo keliu. Pati raupsų bacila vis dar lieka didele pa
slaptimi. Ji nesiduoda ištiriama, nes nesileidžia niekur kitur 
užauginama, kaip žmogaus kūne.

Dar daugiau nuostabos sukėlė moderniosios chirurgijos me
todai, kurie sugeba nereginčią žmogaus akį pakeisti sveiko žmo
gaus akimi. Ryšium su tokių didelių pasikeitimų galimybėmis 
žmogaus kūne, kyla klausimas, kaip tie dalykai derinasi su 
žmogaus asmens vienumu. Ar šie įsiterpimai į natūralią žmo
gaus kūno eigą nepažeidžia žmogaus asmeniškumo; ar jie deri
nasi su krikščioniškąja dorove?

Praėjusią vasarą susirinkę akių gydytojai tarptautinin kong- 
resan pateikė popiežiui Pijui XII šias problemas, prašydami jo 
nurodymų. Pijus XII, priimdamas kongreso dalyvius audienci
joje, išdėstė katalikų dorovės mokslą šioje naujoje situacijoje. 
Pirmiausia jis palietė klausimą, ar galima ne žmogaus kūno dalį 
prigydyti žmogaus organizmui. Paskui jis svarstė galimybių 
ribas vieno asmens kūno dalį perduodant kitam asmeniui. Ir 
pagaliau jis pasisakė apie mirusio kūno dalių paėmimą, turint 
tikslą jas prigydyti kitam asmeniui.

SKIRTINGŲ RtšIŲ KŪNAI

Pirmiausia, ar galima ne žmogaus kūno dalį priugdyti žmo
gui? šis klausimas turi ir savo moralinę pusę. Žinoma, “ne
galima sakyti, kad kiekvienas audinio perkėlimas tarp skirtin
gos rūšies individų būtų smerktinas dalykas. Bet taip pat ne
galima sakyti, kad joks skirtingų rūšių kūnų audinių perkėlimas 
negalėtų susilaukti priekaištų’’. Čia, pasak Pijų XII, reikia at
skirai svarstyti kiekvieną klausimą. Pvz. kaikurių gyvulio liau
kų prigydymas žmogui tikrai reikėtų laikyti nemoraliu daly
ku. “Priešingai, gyvulio akies retinos perkėlimas žmogui nesu
keltų jokių moralinių sunkumų, jei biologiškai šis dalykas būtų 
pateisinamas”. • (

FIZINIS IR VISUOMENINUS ORGANIZMAS

BMRfcAjma fmAOGAh, dfftfArtn ?nm-

Moderniojo žmogaus tragiką
Puošnus ir turiningas “Lietu- masi kaltinimais. Vatikanas turi

vių Dienų” žurnalo naujas nu
meris vedamuoju įsidėjo dr. A. 
Baltinio straipsnį “Moderniojo 
žmogaus tragiką”. Autorius at
kreipia dėmesį į dabarties žmo
gaus nusigrįžimą nuo sielos prie 
daikto: „

— Mamonas vėl yra tapęs 
augščiausiuoju dievu, kuris kaip

radijo transliacijas lietuvių lais 
vės siekiančių, dėl Lietuvos lais 
vės kovojančių. Vatikanas Lie
tuvos nepriklausomybę pripa
žįsta ir laiko prie savęs laisvos 
Lietuvos atstovą. Minėtas sa
vaitraštis, kuris atstovauja kraš 
tutinesnę kairią mintį ir kuris 
šaukia “Popiežiui nebėra Lietu-

savo metu pražudė finikiečius, vos”, turėtų atminti, kad dau- 
taip dabar grasina pražudyti ir \ gelis valstybių, kur valdžioje kai 
šių dienų savo garbintojus. Ša- riųjų vyriausybė, yra panaikinu- 
lia pinigo, daiktinių vertybių1 sios Laisvos Lietuvos atstovy- 
srityje stovi malonumas ir visi bes. Tai tiems jau no )ėr Lietu-
daiktai, kurie teikia malonumo. 
Malonumas yra tapęs augščiau- 
siąja ^gyvenimo vertybe tiek 
jauniems, tiek seniems.... Atski
rą žmogų tai veda prie žmogiš
kumo sunaikinimo ir degrada
vimo į paprastą gyvį, o tautas 
— prie suirimo ir žlugimo.

Autorius cituoja Oldes Hats- 
lingo iškalbingus žodžius:

.— Žmonės, negarbinkite daik 
tų, nes jie neturi sielos ir yra 
tik akla medžiaga jūsų ranko
se! Liaukitės niekinti tai, kas 
jums yra būtiniausia — jūsų 
dvasios gyvenimą — tik tada 
nustosite kulvertomis virsti kaip 
siaučiančios beždžionės, dėl ku
rių verkia angelai danguje.
“Dirva” sakė, kad jiems rūpėjo 

malda

Kiek nuoširdus buvo “Dir
vos” susirūpinimas dėl maldos 
tautininkų sąskridyje ir kiek ta 
malda buvo pageidaujama ti
kybiniais sumetimais, galima 
spręsti iš fakto, kad “Dirva” 
įsivedė “Ten buvusio užrašų” 
skyrių, kur kiekvieną kartą puo 
lama Bažnyčia, Šv. Tėvas ir 
daug kas, kas tikinčiam žmogui 
brangu. “Dirvos” tautininkai 
daug sykių yra kėlę balsą, kad 
Vatikanas neturi kištis į vals
tybių tvarkymąsi, o minėtame 
skyriuje priekaištauja kodėl Va 
tikanas nesutvarko krikščioniš
kų valstybių tarpusavio santy
kių. Ir suprask žmogus kad no
ri tą. jų logiką... ;

Visi laiko leistiniu ir girtinu dalyku, jei kuris asmuo atsi
sako savo sąnario, kad jis būtų prigydytas jo artimui. Ir po
piežius su tuo sutinka. Tačiau šiame atvejuje taip arti palie
čiamas žmogaus asmuo, kad viską reikia labai tiksliai formu
luoti. .Reikia apsaugoti žmoniją nuo pavojaus, kad iš teisės at
sisakyti savo sąnario nebūtų padaryta pareiga. Kad kada nors 
iš to nebūtų sukurta nauja žmonių išprievartavimo priemonė, 
baisesnė už tas, kurios buvo iki šiol.

Turint tai galvoje, darosi aišku, kodėl popiežius daro šiuo 
klausimu labai subtilų skirtumą. Pasisakydamas už teisę paski
ram individui atsisakyti savo organo, jis pasisako prieš būdą, 
kuriuo ši teisė kaikieno norima pagrįsti. Pijus XII pasisako 
prieš šio dalyko tam tikrą suvisuomeninimą. “Argumentuojama 
šitaip: jeigu yra leistina bėdos atveju paaukoti atskirą narį (ran
ką, koją, akį, ausį, lytįpę liauką) žmogaus organizmui, tai tu
rėtų būti taip pat lęlstišla paaukoti tą organą žmonijai”.

Svarstydamas šį klausimą,'PfJns’”?Wiva4^yeipia dėmesį į tai, I , 
kad yra didelis skirtumas tąrp tikno^ fizinio or^nizmo ir vadi- V'. Koa« Lietuva..
namo moralinio organizmo: visuomenės ar 
organizme narys neturi savo nepriklausomo tiksloį ir buvimo. 
Jis gyvena organizmui. Visuomeniniame organizme tuo tarpu 
narys gyvena pats sau, o tik bendro tikslo ir veikimo atžvilgiu 
sudaro visuomeninį organizmą. “Savo fizine būtybe individai 
jokiu atžvilgiu nėra priklausomi nei vienas nuo kito, nei nuo 
žmonijos”. Tie dėsniai, kurie galioja tarp fizinio kūno ir jo 
narių, negalioja visuomeniniame organizme. “Dėl to visuotinis 
organizmas, arba žmonija, neturi jokios teisės kelti kokius rei
kalavimus individui jo fizinės srities ribose, remiantis natūraliu 
dėsniu, kad dalys turi tarnauti visumai”.

Popiežius labai įsakmiai kviečia atkreipti dėmesį į skirtumą 
tarp fizinio ir moralinio organizmo, šio skirtumo nedarydama, 
žmonija galėtų užsitraukti sau nelaimių iš ten, iš kur mažiau
siai tikimasi.

AKIES PERKftUMAS

Prieidamas prie pagrindinio klausimo, ar galima yra pa
imti akį iš mirusio žmogaus ir ją prigydyti kitam, Pijus 
XII pasisako teigiamai. Jis nepasisako net prieš tam tikrą akių 
atsargų laikymą klinikoje 48 — 60 vai. ir net jų dalinimąsi su 
kaimynine klinika.

Nors apskritai Popiežius perspėja nedėti perdidelių vilčių į 
šį išradimą. Nes iki šiol vos 45 — 65% operacijų davė paten
kinamu^ rezultatus.

Teisė paimti akį iš mirusio kūno remiasi tuo, kad miręs kū
nas tikslia prasme nebėra teisės subjektas; jis nėra asmuo ir 
regėjimo organas lavonui neturi vertybės prasmės, nes jis ne
gali juo naudotis. “Tačiau tai nereiškia, kad lavono atžvilgiu 
nebūtų tam tikrų moralinių pareigų, įstatymų ar uždraudimų”.

ATLYGINIMO KLAUSIMAS

Panaudojant kūno dalį kito kūno sveikatai, iškyla atlygi
nimo klausimas. “Ar galima, kas dažnai atsitinka, principiniai 
paneigti atlyginimą? Toks klausimas yra. Nėra abejonės, kad 
reikalaujant atlyginimo, gali atsitikti didelių piktnaudojimų. 
Tačiau būtų taip pat nueita pertoli, pasmerkiant kiekvieną at
lyginimą ir jo prašymą”. Atvejąs čia yra panašus, kaip su 
kraujo transfuzija: nuopelninga yra nepriimti atlyginimo, ta
čiau ne būtinai yra yda jį priimti.

Pijus XII reiškia mintį, kad, naudojantis mirusiojo kūno 
dalimis, niekada nebūtų pažeidžiami artimųjų jausmai, ypač tėvų. 
Be jų sutikimo neturėtų bū,ti leista naudotis mirusiojo kūnu. Ta 
pačia proga popiežius kelia tokią mintį, kad neteisinga yra vien 
neturtingųjų kūnus naudoti sekcijoms mokymosi ttikslais. Pa
sak jį, “pinigas ir socialinė būklė neturėtų vaidinti kokio vaid
mens, kur reikia tvarkyti jautriausius žmonių jausmus”. Vie
toj to reikėtų auklėti visuomenę, kad ji noromis sutiktų leisti 
pasinaudoti mirusiojo kūnu “gerovei tų, kurie kenčia, ir nesu
mažinant pagarbos mirusiajam’5 V. Bgd-

s, Fiziniame Viename kitame lietuvių laik 
raštyje buvo iškeltas susirūpi 
nimas, kodėl popiežiaus rašte 
ryšium su 500 metų sukaktimi 
nuo to įvykio, kada ties Belgra
du buvo sulaikytas siaubingas 
turkų antplūdis į Europą, mi
nint bolševikų dabar pavergtas 
tautas, nebuvo suminėta Lietu
va. Vienas savaitraštis net ant
raštę įsidėjo “Popiežiui nebėra 
Lietuvos”.

Perdaug lengvapėdišk. svaido

ELĖ MAZALAITĖJ

/

vos.
Kas dėl minėtojo Vatikano 

rašto, jieškodami tikslesnių in
formacijų, mes kreipėmės į pa
tikimus lietuvius, iš arti stebin
čius Vatikano darbų eigą. Gau
tas šitoksai pranešimas iš Ro
mos:

“Vatikanas norėjo Lietuvą pa 
minėti, kaip ir kitas valstybes, 
kadangi tačiau visų tautų, ku
rios šiandien kenčia, nebuvo ga
limybės suminėti, buvo pasirink 
ta kriterijus suminėti tas, ku
rios dalyvavo mūšyje prie Belg
rado, vadovaujant šv. Kapistra- 
nui. Buvo mūsų atsiklausta, ar 
Lietuva dalyvavo ar ne. Pasi
teiravus pas istorijos autorite
tus, tur'ėjome, nors ir nenoro
mis, atsakyti — ne. Su istorine 
tiesa turime skaitytis. Štai prie
žastis, kodėl Lietuvos vardas 
nesuminėtas. Prie šio gali kilti 
du klausimai:

1) Jei laikomasi principo su
minėti tik dalyvavusias mūšyje 
prie Belgrado, kodėl tad sumi
nėta Lenkija ir Vokietija? At
sakau: todėl, kad Lenkijos ir 
Vokietijos interpeliuotieji žmo
nės, teisingai ar neteisingai, tei
gė, jog šie kraštai tame mūšy
je dalyvavo. Kitų evantualiai 
neteisingos informacijos negali 
būti imama pagrindu, kad pri
kišti Vatikanui tendencingumą. 
Esu tos nuomonės, kad visada 
apsimoka laikytis liesos, nors 
laikinai ir reikia pralaimėti: tie 
sa visada laimi galutinai”.

2) Kodėl buvo pasirinkta Bel
grado mūšio kriterijus? — To
dėl, kad minėtas raštas buvo 
išleistas minėtame mūšyje va
dovavusio šv. Kapistrano sukak 
ties pro"a.

Dar kartą kartoju — Vatika
no sluogsniai darė visa, kad mū 
sų vardas būtų suminėtas. Ne
galėjo tai įvykdyti, nes mes ne
galėjome duoti istorinio pagrin
do”-

Faktai šitokie. Geros valios 
žmogui — jie suprantami, o prie

MILIONŲ FAVELDfiTOJA 
NESUMOKA SKOLOS

Doris Duke, tabako pramonės 
milionų paveldėtoja, čia matoma 
New Y’ork teisme, kur .jai iškelta 
byla dėl nesumokėjimo apie tris 
tūkstančiui dol. už gėles, krūmokš
nius ir darbą jos ūkyje Somerville, 
X. J. (1NS)

kabių jieškantieji jų ras ir tuo 
se mūsų bičiuliuose, kUrie tarp
tautiniame forume aiškiai atsto 
vauja laisvos Lietuvos mintį.

Dr. J. Daugpilis

ugniagesių daliniuose yra 90 ba 
talionų vadų, 203 kapitonai, 
454 leitenantai, 391 ugniagesių 
inžinieriai, 2,8G8 eiliniai ugnia
gesiai. Chicagos ugniagesių ir 
jų visų įtaisų išlaikymas 1955 
metais kainavo $19,808,062. ‘ 
Praeitais metais ugniagesiai 
buvo iššaukti 37,698 karius.

Gaisruose žuvo 176 žmonės ir 
nuostolių buvo padaryta 7,800, 
000. Gaisrui ištikus reikia šauk 
ti telefonu: FIre 7-1313. Viso
se JAV per 1955 m. buvo sunai 
kinta ar sužalota 420,000 na-

Remkile dien. Draugą!

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN"
VAIDINA JOHANN STRAUSS’O

ČIGONU BARONA
TRIJU VEIKSMU KOMIŠKA, OPERA,

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Faktai apie Chicagą
Chicagos ugniagesybos de

partamentas praneša, kad mū
sų miestas turi 3,705,009 gyven 
tojus; apima 213 kvadratinių 
mylių. Gatvių mieste yra iš vi
so 1,346. Pagrindiniai vanden
tiekio vamzdžiai sudaro 4,067 
mylias. Gaisrams gesinti hid
rantų yra įtaisyta 44,548. Mie
ste veikia 141 ugniag. stotis, 
kurios turi 122 vežiojamas gai 
srams gesinti pompas. Miesto

SEKMADIENĮ, SPALIO 21 D. 1956 METŲ
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

Sokolų salėje - 2339 So. Kedzie Avė.
Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS. ONUKS STEPHENS. JUO
ZAS LAURUŠIONIS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L. 
SVENČISKAS, IRENE KELEDINSKAS. PETRONĖLE MIL- 
LERIENE, JONAS DAMBROS ir kiti.
Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS

SAUGU«*»« !*■ -
Apsaugokite savo brangenybes nuo 
ugnies, vagių ir žuvimo. Išsinuo- 
muokit SAFE DEPOSIT BOX-DfiŽĘ 
pas DROVERS. Tiktai $4.00 me
tams (Plius Tax).
Patogi—free parking vieta.
Nuo Pirm. iki Penkt.—9 v.v. iki 2 p.p. 
Ketvirtadieny vaJc.—5 v.v. iki 8 v.v.
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CORPORATION

DROVERS SAFE DEPOSIT COMPANY
affiliated with

-z?rl)mverslliuil«s
47th Street & Ashland Avenue YArds 7-7000

nuo 1883 m.

nigo bažnytinių ženklų ant karsto viršaus visi žino, 
kad jų klebonas dalyvauja su savo parapija pamal
dose paskutinį kartą. Bet juk jį telaidoja rytoj? Juk 
šitą naktį lankys jį žmonės klebonijoje, tai turėjo 
įvykti, kad giedotų visą naktį, kad visi matytų jo 
veidą, pabučiuotų ranką — kaip yra, kad jį šventą

Kunigas žengė šlakstydamas Šventu vandeniu, Hien» ltne«ų bažnyčion ’ Ir kunigas ne gedulo ap- 
daru stovi pne altoriaus, raudonu arnotu apsivilkęs,

nio, jie auga, — juokėsi jis sau. — Žmonės žiūrėjo į 
jį šventoriuje, jis nesikraipė į šalis1 nė pusė akies, ėjo 
tiesiai — varpas vis tebeskambino, jis maišėsi su var
gonais, žmonės jau žengė skubiau ir jų buvo tiek, jog 
prie durų beveik spaudėsi. Mykolas Vibrys įėjo į baž
nyčią.

jis jau turėjo suktis grįždamas, kada buvo perėjęs 
bažnyčios slenkstį — jie stovėjo priešais vienas kitą 
akimirką ir Mykolas galvojo: — Jis užstoja man ke
lią, — ir kunigas Kazimieras galvoja: — Viešpatie, 
Tu niekam neuždarai durų, — jo pakelta su šlakšty- 
tuvu ranka nulinko ir švęstas vanduo krito ant žmo
nių galvų. Keli lašai nusirito Mykolo kakta. — Jis 
juto, bet nedarė nieko, nešluostė ir nepyko. Jam net 
buvo malonu: brolis padarė iš neapykantos, lyg vel
niui tvoškė vandeniu, — jis norėjo tikėti taip, bet ži
nojo, kad savęs neįtikins. Kunigas gi negalėjo išskir
ti jo vieno, aplenkti, tai tiktai jis vykdė tai, ką būtų 
daręs neįžengus priešui.

Bet jis nebesustojo netoli durų, kaip buvo keti
nęs, jis ėjo į bažnyčios vidų, ir taip buvo, kad žengė 
tuo pačiu praskirtu kunigui taku, kuris dar nebuvo 
susiliejęs. — Tai dėl manęs, — sakė sau, — tai jie 
traukiasi į šonus, kaip ir maniau, — tačiau ir tam ne
tikėjo. Vos tiktai jis buvo bažnyčioje, niekas neatsi- 

( sukinėjo atgal, nei kreipėsi šonan, kad matytų jį — 
kiekvienas meldėsi tarytum nebuvo žemėje jo, nė ru
sų. O gal daugiau, gal, kaip tiktai, kad jis yra čia, 
jie slepiasi į savo maldaknyges ir liūdnais veidais žiū
ri į altorių. — Bęt tai ne dėl jo, jis žino — čia jie te
žino tiktai Dievą.

Jį surūpina naujas dalykas, ir taipgi iš naujai 
atėjusių pažįsta, kad tie yra nustebę: katafalkas 
stovi augštai iškeltas ir ant jo karstas. Iš palmių ir

85 tęsinys
Kas būtų, jeigu jis nueitų į bažnyčią? — Jis su

sijuokė nuo staigios minties: kas būtų, jeigu kunigui 
sakant pamokslą, jis prabiltų taipgi, nuo durų? Siau
bo trenktas jo brolis mikčiotų, bailius protesto ar pra
šymo žodžius, ir vistiek visų galvos būtų atgręžtos į 
antrąjį, ir jis žinotų ką kalbėti. Kaip visdėlto būtų pa
žvelgta į tą žygį jo ponų? — Ant šito tilto jis negali 
nukrypti jokio žingsnio, kad ir naudingo, kol nėra 
leista, o jis perdaug-gerai žino — už spektaklį nega 
Įima iškeisti tikros bylos.

Bet jis galvojo neatsikratomai, kad į bažnyčią 
nueis. Kai jį matys — atsiras tuščias ratas aplinkui 
jį — jis bus išskirtas ir vienas, kaip jis nori, jo bijos.
Kas išdrįs pakelti ranką prieš jį bažnyčioje? Tai bū
tų įdomu! — Į tą tuštumą pažvelgs kunigas — nega
lės nematyti — ir bus taip pat stabo ištiktas, kaip ir 
parapiečiai. — Jis pakilo iš užstalės, ir tuo metu vir
tuvės durys atsidarė, mergina nešė jam pusryčius.

— Tuoj grįšiu, — pasakė jis ir užlipo ten, kur 
nakvojo, apsivilko apsiaustą, užsidėjo skrybėlę ir su
stojo: jis nebus įleistas į vidų pridengta galva, tą turi 
teisės padaryti bet kuris elgeta bobynčiuje ar davat
ka numušti jo skrybėlę — o jis savo noru nenusiima.
— Jis numetė ją ant lovos ir išėjo vienplaukis.

Jis neklydo, kad į jį žiūrės — taip buvo visą ke
lią, jis juto akis tų, kurie stovėjo ir, kurie ėjo ir jam 
patiko tai—galingieji nepasimeta nuo valdinių žvilga-į žvakių yra matyti koks mirusis čia padėtas, iš ku

— kankinio šventojo diena, — galvoja Mykolas, ir 
taria sau: — kaip tu viską atsimeni, — ir jeigu taip, 
sakyk, kodėl yra taip, kaip matai? — Jis žiūri į bro
lio nugarą ir paeina dar arčiau: — aš gi tavęs ne
mačiau bažnyčioje kunigu, — sako savyje, — ką gi 
ir man smalsu.

Katafalkas užstoja jam altoriaus vieną dalį ir jis 
stumiasi dar pirmyn, kol atsiremia į krotelių užtva
rą — dabar nieko nėra tarp brolio ir jo, ir jis regi 
kiekvieną judesį ir girdi kunigo balsą, ir smulkius 
nedidelių berniukų - tamelių atsakymus. — Juk tie 
vaikai turėtų priklausyti prie spaliukų - pionierių, ar 
jų vienas čia, — svarsto jis, — bet čia ateina šie at
kaklūs žmonės ir jų vaikai, ir ką per dieną mokyto
jas įrašo, peržengus trobos slenkstį viskas nušluosto- 
ma iš mažųjų sielos. Kur mano sūnus? — Ar jis bus 
čia atvestas? Ne! Ne!

Kai Kazys palinksta prieš altorių, jis pasidaro 
toks nedidelis ne tiktai ūgiu — jis nusižemina, kaip 
tikras valstietis,—žiūrėk,—rodo Mykolas pats sau bro
lį, —mužikas. — Bet jis mato kitaip: kad tame kuni
go nuolankume nėra nieko pigaus. Mykolui atrodo, 
kad jis stovi už stiklo, pro kurį tegali matyti, kad 
brolis yra sulaukęs svečio, ir tokio mylimo, kuriam 
galėtum trokšti mazgoti pavargusias kelionėje kojas, 
prisiglausti prie širdies, ir žinai, kad svečio namuose 
laukia tas pats, ką jis suteikė savo menkoje būstinėje.

(Bm dMflaa)
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BENDRABUTINES SOVIETŲ 
MOKYKLOS

Nepavy kęs komunistinimo 

planas

Bolševikinės spalio revoliuci
jos vadai ir komunistinio moks
lo teoretikai pripažįsta, kad y- 
ra trys didžiausi bolševikinės 
revoliucijos priešai: šeima, tiky
ba ir senoji visuomenė — bur
žuazija. Revoliucijos pasiseki
mu reikalinga sunaikinti tas 
tris institucijas. Bolševikų va
dai ir ėjo tuo keliu: jie sugrio
vė šeimą, lengvai leisdami susi
tuokusiems išsiskirti, uždarė vi
sų tikybų maldos namus ir pa
skelbė kovą tikėjimui, sunaiki
no buržuaziją, milionus žmonių 
ištremdami į Sibirą badui bei 
mirčiai, daugybę išžudydami ir 
žemės ūkio kolektyvizacijos me
tu dešimtis milionų ūkininkų nu 
marindami badu. Taip išardė 
senąjį pasaulį iš pačių pagrin
dų. Negana to, uždarė betkokį 
gyventojų susisiekimą su už- 
niu, gyventojus apstatė šnipais, 
įkinkė į vergišką darbą už men-

be pašalinių įtaigojimų. Pagal 
naujai sugalvotą komunistinio 
auklėjimo planą šiuos mokslo 
metus Sovietų Rusijoj pradėjo 
285 bendrabutinės mokyklos su 
70,000 mokinių.
Naujų mokyklų mokslo planas 

Sovietinės Rusijos oficiozas
“Pravda” bendrabutinių mokyk 
lų paskirtį taip apibūdina: “Pa
grindinė idėja, kuri skiria bend- 
rabutines mokyklas nuo papras
tųjų, yra ta, kad bendrabutinė- 
se mokyklose vaikai nuo anks
tyvos kūdikystės, kai jau nebe
reikalingi motinos globos, iki vi 
siško subrendimo yra visą laiką 
mokytojų bei auklėtojų priežiū
roje”. Iš “x'ravdos” nurodymų 
matyti, kad bolševikų vadai per 
naujai organizuojamas mokyk
las siekia išauklėti aklai atsi
davusius komunistų partijai 
standartinius intelektualus bei 
vergiškai paklusnius sovietinės 
valdžios pavaldinius — robotus.

Bendrabutinėje mokykloje vi-1
, • • • . i • sa diena tiksliai paskirstyta,ką atlyginimą ir dar menkesnį , ' .. . , , ..• , v - v kad vaikai butų visą laiką uzimmaistą, kad žmogus nieko ne 
galvotų, kad visos jo mintys 
suktųsi tik apie tai, kaip išsi
maitinti, valstybę pavertė bai
siu ištisu kalėjimu, į kurį užda
rė keliasdešimt tautų, ir paleido 
pragraišką propagandą per mo
kyklas, spaudą, radiją ir nuolat 
šaukiamus susirinkimaus, kad 
niekur nėra geriau, kaip Sovie
tų Sąjungoje. O vistik prigim
ties šaukiančio religinio jausmo, 
žmogaus laisvės troškimo ne
pajėgė užslopinti, ką paliudija 
perbėgę bolševikų pareigūnai ir 
įvairūs neramumai. Šeimos su
ardymas pakenkė pačiai bolše
vikinei santvarkai, atsirado mi- 
lionai benamių vaikų, kurių ne
bepajėgė sutvarkyti nė enkave
distai. Reikėjo grįžti prie tra
dicinės šeimos santvarkos, ku
ri kaip tik ir yra didžiausias 
bolševikinės santvarkos priešas: 
šeimos įtaka kenkia komunizmo 
skelbiamoms idėjoms, skiepija 
buržuazines mintis ir griauna 
Sovietų Sąjungos mokyklų dar
bą.

ti darbu; žaidimams ir laisva
laikiui mažai laiko palikta. Pir
mo skyriaus mokiniai klasėje 
mokosi puspenktos valandos ir 
tris valandas dirba rankdar
bius. Darbo diena ilginama ir 
dešimtas skyrius dirba net vie
nuolika valandų per dieną.

Mokykloje tvarka, žinoma, 
yra komunistinė: vaikai renkasi 
brigados vadovus, o studentai 
tarybas, kurių veiklą prižiūri 
mokytojai ir komjaunimo va
dai. Tarybos pagiria darbščius 
ir pažangius mokinius, bara bei 
baudžia atsilikusius ar apsilei
dusius. Mokyklos tikslas yra 
įskiepyti vaikams nuo pat ma
žens “naudingo darbo įprotį”. 
Dėl to rankdarbių mokoma nuo 
pat pirmo skyriaus, pradžioje 
klasėse, o paskiau jau dirbtuvė
se ir kolūkiuose. Vyresnieji mo
kiniai įgyja pagrindinių pramo 
nės ir gamybos žinių, jie kas
met po vieną mėnesį praktikuo
jasi dirbtuvėse ar kolūkiuose. 
Baigęs mokyklą berniukas turi

DĮENRASTI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

e
KAS KONT ROLIUOS SENATĄ?

Scn. Thotnn 
H. Kiicliel.(K)

Ar JA\ senato kontrole ir toliau pasiliks demokratų rankose, ar ją perims respublikonai, priklausys nuo 
to, kurie šių šešių valstybių kandidatai laimės būsi muosiuose rinkimuose. Didžiausia agitacinė kova 
eina VVasliington ir Oregon valstybėse. (IMS)

feller šeima paklojusi 14,000 
dol. Mellons išmetęs 10,000 dol 
du Ponts, Astors ir kiti piniguo 
čiai.

Pinigų išleidime respublikonai 
taip pat užima pirmą vietą ir 
yra gerokai atsiplėšę nuo savo 
varžovų — demokratų. Pagal 
Atstovų Rūmų raštininko su
rinktus duomenis, per pirmuo
sius 1956 metų 8 mėnesius res
publikonai kampanijai išleido 
4,499,639.87 dol., o demokratai 
tik 1,084,282.26 dol.

"TELEv7sidN~SPEC?A?r

RCA Victor — 21” Console
$139-95

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

P.&J. JOKUBKA
TV, UtlMAMAI IR LAIKJtODUA i 

Pardavlniaa Ir T&iayraaa 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32. UI. — Tel. LA 3-8617 |

įsigijęs koki amatą ar augštes- 
Kaip vienas sovietinis žurna- nio mokslo specialybę. Mergai

tės papildomai mokomos virimo,
siuvimo ir stenografijos.

las rašo: “Yra bloga, kad vai 
kai mokykloje girdi mokytoją 
vienaip aiškinant tą patį daly
ką, o namuose kitaip”. Dvide
šimtame Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos kongrese Ni
kita Chruščevas nurodė kenks
mingą šeimos įtaką jaunimui' ir 
reikalavo, kad mokykla izoliuo
tų vaikus nuo neigiamos tėvų

Naujų mokyklų mokslo prog
rama reikalauja, kad berniukai 
bei mergaitės praeitų ir karinį 
apmokymą. V — VII skyrių 
mokiniai kas savaitę turi po 3 
karinio parengimo pamokas ir 
supažindinami su pagrindiniais 
karo reikalaisįtakos, steigdama mokiniams I *aiu reiK.aia.us. Augštesnių sky 

bendrabučius, kuriose galėtų mokiniai turi po penkias va- 
auklėti komunistinėje dvasioje I ^an<^as« supažindinami su sudė-
___________ __ ! tingesniais ginklais, atlieka il-

! gesnius pratimų žygius, mergai
tės supažindinamos su ligonių 
slaugymu. Sportas ir vaikų 
mėgstamieji dalykai, mokytojų

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #2g.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
NcIUc Bertulis ir Fdl« lUtudonis, 

Navininkai

Krautuv* atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvirtai!. iki 
9 vai. vak. ir Hekniad. nuo 11 vai 
rjio Iki 4:3<» vnl. p<» pietų.

Kur gi tie pinigai eina, tur
būt, visiems jau yA aišku ir 
čia televizija, radijo ir spauda 
yra didžiausi jų ėdikai. Dar rei
kia priskaityti kandidatų kelio
nių išlaidas, jų rinkiminių kam-

(Nukelta į 5 pusi.)
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

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 n no 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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■BRH
Šen. Alau Rep. Clarcncc j

Bible. (D) C. Young,(R) Į

ĮTEMPTA KOVA UŽ AUGŠTĄSIAS 
VIETAS

EDVARDAS ŠULAITIS, Cicero, III.

Pinigai rinkiminėse kampanijose
Kaip minėjome, rinkiminių 

kampanijų metu išleidžiama di
delės sumos pinigų, kurios yra 
surenkamos iš įvairių aukotojų. 

Belikus mėnesiui laiko iki rin, tajam prezidentui atiteks apvali! per pirmuosius 8 šių metų 
kimų, rinkiminė kampanija jau! 100,000 dol. metinė alga, neskai, mėnesius respublikonai surinko Į 
pasiekė savo kulminacinį tašką.'tant 50,000 dol. įvairioms išlai-Į 7 370,463.12 dol., tuo tarpu kai I 
Net kandidatai į augščiausias! dorus ir 50,000 dol. kelionėms I demokratai savo kasą praturti-i 
šio krašto vietas: respublikonai ir reprezentacijai. Vicepreziden I n0 i,105,561.31 dol.. Didelis res-
— Eisenhovveris su Nixonu ir 
demokratai — Stevensonas su 
Kefauveriu pajudėjo varginan
čioms kelionėms po plačiąją A- 
meriką, siekiant pilkųjų krašto 
gyventojų balsų, jiems žadant 
aukso kalnus.

Netrukus užsiregistravusieji 
šio krašto piliečiai eis atiduoti 
savo balsus už jų pasirinktuo
sius kandidatus, ir čia išryškės 
visų rinkiminių kampanijų vai
siai dėl kurių nemaža pinigų yra 
praleidžiama ir daug prakaito 
išliejama.

Tačiau tas darbas nenueis Vė
jais ir laimingiesiems asmenims 
(o jais būti juk visi tikisi) at
neš džiuginančias pasekmes ir 
gerai apmokamas vietas. Išrink

tas turės pasitenkinti gerokai 
mažesniu — 35,000 dol. metiniu 
atlyginimu ir 10,000 dol. išlai
doms.

publikonų pirmavimas pinigima 
me vajuje yra paaiškinamas 
tuo, jog juos remia labiau pasi
turintieji asmenys, pvz. Rocke-

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

prižiūrimi, užima svarbią vietą, ševikų partijos istorija, tuo tar- 
mažiausiai po dvi valandas per! pu nedėstoma, nes senieji isto- 
dieną skiriama šiems dalykams, rijos vadovėliai, Stalihą nuver-

Daugiausia dėstomi realieji tus nuo garbės sosto, nebetinka, 
mokslai: biologija, fizika, che- o naujų dar nesuspėta pareng- 
mija, matematika, paskutiniais liti.
mokslo metais ir astronomija. Taip Sovietų Rusijoje prade-

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.

SUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET 

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

17 colių Travler—buvo $189—dabar ....................... .. $89.00
14 colių RCA nešiojamas — buvo $149—už .................... '$99.00
21 colio Sonora—buvo $169—dabar ................................ $119.00
21 colio CBS console — buvo $250—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 Crosley 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 — buv o $129—dabar ............................ $59.00
Revere Tapė Recorder — buvo $250—dabar............... $159.00
Hallicrafter trumpų bangų radio—buvo $125—ui.... $69.00 
Hallicrafter įvairiu bangų radio—buvo $175—už .... $119.00
Canister stiliaus dulkių valytuvas — buvo $59—dabar $29.00 
General Electric šlavėjas (svveeper)—buvo $59—dabar $29.00
Vilnų dideli Manketai — buvo $19 — už ....................... $11.00
Arctic didžiuliai Manketai — buvo $12 — už ........ . .. .. $6.00
Vatiniai blanketai — buvo $4 — už ................................. $2.00
Antklodės (comforters) — buvo $12 — už ............... $6.00
Užklodės (bed spreatls) — buvox$ll — už ................... $6.00
Dinnervvare (indai), nupiginti iki 15 centų kiekvienas
Stainless steel peiliai, šakutės, šaukštukai, 15c kiekvienas............
Elektrinė šildymui poduškaitė (heating pati) buvo $7 dabar $4.00 
50 gabalų indų (dinnervvare) setas —buvo $24—už.. $10.00
Visi nauji—vėliausieji—Benius, Bulovą, Elgin, Langines

rankiniai laikrodėliai didelė nuolaida. Lengvais išmokėjimais.

Jos. E. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 Vai.
Kito,mis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais 10-5.

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

' ---------------------------V
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigua, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S LITUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL. 

Telefonas — FRontter 6-1882

Iš humanitarinių dalykų svar
biausią vietą užima marksizmas 
ir leninizmas. Rusų literatūra 
dėstoma giliai persunkta mark
sizmo dvasia. O Rusijos istori
ja, arba teisingiau pasakius, bol nams.

tas naujas komunistinio švieti
mo posūkis, kuris turi sustiprin
ti bolševikinio režimo pagrindus 
ir parengti naujus kadrus nau
jiems imperialistiniams pla-

Pr.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Murcerv 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 .............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .................. 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 37-52 ....................... 12.00

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

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

NARIAI LIETUVIU TAL'P. IR SKOLINIMO

ac
MOVIMO

ii TOLI IR ARTI 

MAUJ1 OJUSU TAOKAi-NAUJAUSI KAAUSTmO (JANKIAI 
HAtį ATSTU MTSAMAS - AISUS INSĄtlNUtSAS AATAfiAtAWfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AtVoak S-9209

4038 Archer Aveauc

AUGIIST SALDOKAS P.atldarv*

FE« 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ 
' r

Tai. LA3-671C
C

. CESAS
1934 West 59th Street Tel. G R 6-9136

Pridėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių®

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
•attad • ral. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad • ryto Iki 11 vai.. 
Katvlrtad. • raL Iki ( raL rak.

Ii

B VIŲ LYGOS, KURIOS®

K««fcv!m Santaupos Apdraustos JM 310,000.00
I R

^skolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CMiCAGO SAVINGS & LOAN ASSNL 
6234 S Westem Avė. Chicago 36, UI.

CRAKE SAVINGS?LOAN ASSN.
2555 WJ7th St. Chicago 32, m.

0«SWCT SAVINGS A LOAN ASSN.
5430 So. Ilakted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.
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KAIP ŽELIGOVSKIS PAGROBĖ VILNIŲ 
(Spalio 9 d. paminėti)

A. GINTNERIS, Chicago, III.

Daug metų kovojome dėl Vil
niaus, kaip Lietuvos sostinės, 
kurią smurtu užgrobė lenkai 
1920 m. spalio mėn. 9 d. Vėliau 
gavome gėdingą ultimatumą, ku 
r>j vyriausybė priėmė. Po to pra
sidėjo didesni pasauliniai įvy
kiai: karas, lenkų kariuomenės 
likvidacija, sovietų okupacija ir 
laisvųjų tautų pavergimas. Tuo
met Lietuva atgavo Vilnių, bet 
prarado visą Lietuvą. Teisingai 
buvo sakoma: Vilnius jūsų — 
Lietuva mūsų! Tuomet spaudo
je pasirodė daugiau žinučių, ku
rios plačiau nušvietė Vilniaus 
klausimo sprendimą ir derybas. 
Manau, kad bus įdomu girdėti, 
ir kaip pats generolas Želigovs
kis pagrobė mūsų sostinę Vil
nių.
Du lenkų laikraščiai rašė tiesą

— Kokia teise remdamasis 
p. generole užėmėte Vilnių tuo 
metu, kai Lenkija Suvalkuose 
pasirašė sutartį ?

Želigovskis atsakė:
— Lenkija negalėjo pasirašy

ti jokios sutarties, neatsiklau
susi šio krašto gyventojų. Už
ėmiau Vilnių todėl, kad sugrą
žinčiau gyventojams teises ir 
duočiau jiems galimumą pasisa
kyti, ko nori.

— Mes esame santarvės vals
tybių atstovai ir imame atsako
mybę už saugumą, — tarė ang
lų karininkas.

Netnaadagus Želigovskio 
atsakymas

Su
-Ne! — tarė 
tuo nesutinku.

Žiligovskis.

negali daryti tvarkos, nes čia 
esame mes šio krašto šeiminin
kai. Tvarką įvesiu aš, o Tamsta

, ... .... i prašau ryt apie 12 valandą išdu vilniškiai lenkų laikraščiai:' • .UO, miesto įvažiuoti.

1936 m. spalio mėn. 9 d. mi 
nėjo ir lenkai. iTai atsižymėjo

“Slowo” ir “Kurjer Wilenski 
Apie tai rašė Brazilijos lietuvių 
laikraštis “Šviesa”.

“Slowo” įsidėjo sentimentalų 
straipsnį, papuoštą keista vinje 
te: gen. Želigovskio paveikslas, 
jos kairėje pusėje lenkų erelis 
ir dešinėje Vytis. Ką bendra tu
ri gen. Želigovskis su lietuvių 
tautos ženklu Vytimi, rašė “Vii 
niaus Rytojus” Nr. 81, vargiai 
galėtų išaiškinti ir to “Slowo” 
straipsnio autorius.

“Kurjer Wilenski” spalio 9 d. 
paminėjo trumpai. “Slowo” tarp 
kita ko priminė gen. Želigovskio 
pasikalbėjimą su užsienio at
stovais Vilniuje, kur jis buvo, 
kai Vilnių užėmė lenkų kariuo
menė. Tą pačią dieną, rašo “Slo- 
wo”, kai Vilnių užėmė Lenkijos 
kariuomenė, užsienio valstybių 
atstovai, paskirti prie Lietuvos 
vyriausybės, paprašė gen. Želi
govskį atvykti į Prancūzijos at
stovybę.
Generolo teisė paremta .jėga

Atstovybėje buvo susirinkę 
kelios dešimt žmonių, kurių 
tarpe buvo augštas anglų kari
ninkas. Šis karininkas prancū
ziškai paklausė Želigovskį:

— Tokiu būdu Tamsta nepri
pažįsti santarvės valstybių ir 
nepripažįsti tarptautinės teisės? 
— pasakė anglas.

— Priešingai, — atsakė Že-

O iš kur gi gavote šautu- apklausinėjimų metu ir jais
vus? — ironiškai paklausė ang
lų karininkas.

-r- Mažiausiai iš p. Lloyd Ge
orge ir iš jo bičiulių bolševikų, 
— buvo atsakymas.

— Sudiev. Nėra prasmės gaiš 
ti laiko bereikalingoms kalboms. 
Prašau Tamstas ryt 12 valandą 
iš miesto išvažiuoti, — neman
dagiai atsakė gen. Želigovskis.

Laikraštis “Slowo” paduo
damas šį generolo Želigovskio pa 
sikalbėjimą 1920 m. spalio mėn. 
9 d. su užsienio valstybių atsto
vybių delegatais, vadina jį is
toriniu.

Ką mes galime pasakyti po 
36 metų?

Tik seną pakartoti ir nieko 
naujo nepridėti. Atrodo, kad 
per tą laiką lyg nieko naujo ir 
nebūta. Tiesa, mes Vilnių jau 
turime, bet neturime pačios Lie

Niekas čia tuvos. Dabar tenai kenčia prie
spaudą lietuviai ir patys lenkai. 
Reikėtų r>inyti, kad jie vietoje 
sutaria, kaip ateityje reikėtų 
tvarkytis ir spręsti Vilniaus 
krašto ir sostinės likimą, kai 
sovietų kariuomenė apleis mūsų 
kraštą. Tačiau tremtyje lenkai 
stipriai pasisako Vilniaus pri
klausomybės atžvilgiu. Dabar 
vieni ir kiti rašome knygas apie 
savo teises ii Vilnių. Visiems Vil-

ligovskis Labai gerbiu santar- nįus yra graž.us, mielas ir bran- 
vės valstybes, bet be reikalo
Tamsta tuos nešvarius dalykus, 
kurie čia be mūsų daromi, va
dini tarptautine teise. Gyvento
jų teisės, kurias dabar sumin
džiojo dabartinė padėtis, mūsų 

Į bus atstatytos.
Šaatnvy teisė ir istorinis 

pasikalbę jimir.s

— Tai kuo gi Tamsta remie
si? — paklausė anglas.

— Patys savimi remiamės ir 
savo šautuvais! — atsakė gen. 
Želigovskis.

gus kraštas, bet jisai yra Lie
tuvos valstybės sostinė!

Rinkiminė kova...
(Atkelta iš 4 psi.)

panijų būstinių ir tarnautojų iš
laikymas ir pan.

Kodėl mėgsta, kodėl — ne

Šio krašto balsuotojai yra 
pats svarbiausias elementas, ku
ris nulems rinkiminius rezulta
tus. Jau dabar laikraščiai skel
bia įvairius duomenis surinktus

3 ROOM

I

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDIJKONIS
Turiu naują cūdeų sunkvežimį 

Ir apdraudaa
UIS W 91«t St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

Duoną Ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRSNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnanica Ava 

Tel. Oiifftide 4-8S70
Pristatome Į visa* krautuves 
Ir restoranus, taip pat ta 
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULB, rav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H W9W stMtaa — Barnia IBM
NUO PIRMAI). IKI PENKTAI). 

1:41 Iki »:S0 rak ryte 
SEMTAI). K.-SO Iki »:S0 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 1—t v. 
SEKAI). S:SO—4:IO v. r. lt stoties 

4VOPA — 1440 kU- 
Chicago 29. III. HEinluc.R 4-241J 

7159 SO. MAPLEtVOOD AVĖ.

bando pramatyti rinkimų pasek 
mes.

I
Neseniai “Newsweek” savait

raštis patalpino kaikurių asme
nų pasisakymus už ar prieš res
publikonų viceprezidentinį kan
didatą Richard M. Nixon.

Čia vienas ,Ohio gyventojas 
išsireiškė: “Man Nixonas patin-

mą”. Kitas Wisconsin pieninin
kas už Nixoną pasisakė šiais 
žodžiais: "Jis yra jaunas bei pil 
nas energijos ir aš jį mėgstu, 
kadangi jis įrodė savo ambasa- 
doriškus sugebėjimus kelionėje 
po pasaulį”.

Tačiau kiti yra išsitarę ir 
prieš Nixoną. Pavyzdžiui, Ore
gono šeimininkė išreiškė savo 
nepasitenkinimą: “Aš nemėgstu

yra labai kraštutiniškus, pana- registruoki balsavimui, nes jau 
šiai kaip Harry Truman”. , artėja paskutinės dienos.

Tačiau, nežiūrint vienokių ar j O kandidatai iki lapkričio 
kitokių nuomonių kandidatų acT-. mėn. 6 d., kada į balsavimo vie- 
resu, susidomėjimas rinkimais j tas susirinks tūkstančiai šio 
yra didelis. Jiems neužsiregistra krašto gyventojų, turės dar ne-
vę, per radijo ir spaudoje yra 
atkakliai raginami tai padaryti. 
Paskutiniu metu radijo dažnai 
kartoja beveik “Hit Tune” tapu
šia daina “Get Your Name in t nos,

maža pavargti, tačiau jie (arba 
bent jų dalis) dėl to nesijaudi
na, nes kelias į Baltuosius Rū
mus, anot tos lietuviškos dai- 

yra nors ir tolimas, bet
mielas.ka dėl jo kovos prieš komuniz- Nixono. Jis savo kampanijoje the Bcok”, vadinasi eiki ir užsi-

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurtos bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendu 
Ir teikia pelnksgesnius ir naudingesnius patarimus.

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

i
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKAČIAUS1AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

y

t; : LA’

Buys Everything You Need For A Cozy
z $499.00
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PAJIESKOJIMAI
Jieškomi: Rapolas Urbaitis, Feli

cija Kriviskienė, Veronika Derinie- 
nė, Agata Krikščiūnienė, Ona Sama-
škienė, lft tėvų visi yra l'rbnitis šei
mos. 15 Reginėnių kaimo, Šeduvos 
valsčiaus, jų pajieško Liudvika-Ur- 
baitytė-Tarbnnienė (seserys). Rad
viliškio mieste, Turgaus gat. No. 28, 
Lietuva (arba pas Dr. P. V. Mont- 
ville, 310 N. Pearl St., Canadaigua, 
N. Y.

Jieftkoma Janina Oriikijonaitė-Sa- 
dauskienė, duktė Nikodemo. .įieško 
motina Ona Griškienė iš Lietuvos, 
2. Amaliai. Ji pati arba apie ją ži
nantieji, pranešti: Monika Steikū
nienė, 3817 Elm Street, E. Chicago, 
Ind.

J ieškomi iš Lietuvos:
1) Beliauskas Petras,
2) Beliauskas Jonas,
3) Beliauskaitė Verutė,
4) Marcinkevičiui Pianas, sūnus

Vinco.
Atsiliepti Monika Steikūnienė,

3817 Elm St., E. Chicago, Ind.

Pajieško Kišonio Stasio, anksčiau 
ar ir dabar gyv. Bartington, N. J. 
ir Bartkaus Broniaus, gyv. Chicago 
anksčiau gnl ir dabar. .įieško Kę»- 
tutis Urbaitis iš Lietuvos. Prašau 
atsiliepti, ar apie juos žinantieji 
pranešti šiuo adresu: Juozas Sciuka, 
285 North Str., Neir Britain, Conn.

Būsiu dėkingas. — T. Slivinskae

Jonas Jurgaitis ir Kazimiera Ado- 
matyti yra jieškomi Julijos Grūzdai- 
tylės. Atsiliepti: Julija Gruzdaity- 
tė, Ilgoji g. 15, Šiauliai, Lietuva.

Jieško Stasio Stanaičio, kilusio iš 
Butviliškių kaimo, Šakių apskrities, 
jieško brolis Simonas. Rašyti M.
Rekešienė, 6010 Luther avė., Cleve- 
land 3, Ohio.

Pajieškomas Jurgis Venckus, ki
lęs iš Užuguosčio, Trakų aps. Jam 
yra laiškas iš motinos. Prašau rašy
ti: Vytautui Ražanauskui, 175 In- 
dian Rd. Cres., Toronto 9, Canada.

Jieškomi: Nastazija Lioretaitė ii 
Valentinas Liorentas, žvirgždaičių 
kaimo ir valsčiaus, šakių apskrities. 
Jieško: sesuo ir mama Liorentienė, 
iš Sibiro. ,

Jieškau: savo giminių ir draugi}. 
Jonas Baltrušis, prieš karų gyvenęs 
Ramoniškių kilime, žvirgždaičių val
sčiuje, Šakių apskr. Rašyti šiuo ad
resu: Eugenija Kripienė, 341 Craw- 
fod st., Toronto, Ontario, Canada.

Tik kų grįžęs iš Sibiro į Lietuvą 
Karolis Kiželis (kilęs nuo Biržų) 
jieško savo brolio Petro Kiželio, ne
žinių kur gy venančio ir pusbrolio 
Petro Kiželio, gyv. Chicagoje. Jieš
komi asmenys arba žiną apie juos 
prašoma rašyti šiuo adresu: R. Dū
da, 25 N. Fulton avė., Baltimore 23, 
Md. .

Petro Steponavičiaus, kil. iš Pla
telių valsč., Stirbaičių km., jieško 
brolis Kazys iš Sibiro. Atsiliepti:
Ona Laureckienė, 3722 Fir st., East 
Chicago, Ind.

Pa jieškomi: Vizbaras Jonas (Jo
no s.), Mikiškių k. (Gal būt gyvena 
Chieagoj), Linas Balaišis (Gal būt 
gyvena Canadoj. Ankščiau gyveno 
Anglijoj). Juos pačius, arba apie 
juos žinančius atsiliepti: Fov. Bal
čiūnas, 4101 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, I1L

1. Dziuhiuskas Henrikas, Juliaus 
gini. 1900 m., iš Lietuvos išvykęs į 
Argentiną 1925 m. Pajieško ir pra
šo atsiliepti brolis Dziubinskas Al
fonsas, gyv. Lietuvoje, Joniškio (Š) 
mieste, M. Melnikaitės g. nr. 8.

2. Dziubinskas Vladas, Juliaus, 
gini. 1922 m., iš Lietuvos vokiečių 
išvežtas 1943 m. Pajieško ir prašo 
atsiliepti brolis Džiubinskas Alfon
sas, gyv. Lietuvoje, Joniškis (Š), M. 
Melnikaitės g. nr. 8. *

Gintalienė Metilda, tėvas Ado
mas,

Karklienė Petronėlė, , tėvas Ado
mas,

Bričkos Stasys, tėvas Adomas,
Bričkus Pranas, tėvas Adomas.
Visi keturi yra broliai ir seserys. 

Pajieško jų sesuo Klovienė Kazi
miera, Telšiai, Respublikos g-vė No. 
37, Lietuva T.S.R.

Gintalienės Metildos adresas duo
tas 1934 metais buvo: 2415 \V. st., 
Chicago, III.

Žinantieji apie šiuos asmenis te
gul praneša Broniui Aleksandravi
čiui, 831 Albany Avė., Hartford, 
Conn,

J ieškomas atsargos kapitonas, Dr. 
Antanas Damijonaitis ir girininkas 
Bronius Suldickas. Abu kilę iš Ktu- 
gučių kaimo, Barzdų valsč. Turiu 
žinių apie jų gimines esančius Sibi
re. Juos pačius, arba žinančius jų 
adresų prašau rašyti šiuo adresu: 
Jonas Didzbalis, 212 Indian Road, 
Cres. Toronto, Ont., Canada.

Jieškomi O. M. Rutkauskai—duk
tė, Adelė Rutkauskaitė, jieško gi
minės iš Lietuvos. Gautomis žinio
mis iš lietuvos, gyvena Chicagoje. 
Jis pats arba apie jį žinantieji ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: L. 
Bučinakąi, R. R. 2, Vanesaa, Ont., 
Canada.

Juozas Sabaliauskas, kilęs iš Šiau
lėnų miestelio, prašo atsiliepti gi
minių ir paiįstamų. Camp 14, Dry- 
den, Ont, Canada.

Alexandra Vaitaitė Grincevičienė 
jieško savo brolio Viktoro Vaito ir 
pusbrolio Vaclovo Naruševičiaus. 
Kas nors apie juos žinantieji pra
šau atsiliepti tuo adresu: A. Grin- 
cevičius, R.R. Langton, Ont., Ca* 
nada. .

Kavaliauskaitė Ona, gyvenanti 
Jonišky, pajieško Kavaliauskų: Fe
liksą ir Stellą, gyvenančius Pbila- 
delphijoj. Apie juos žinantieji, pra
šomi rašyti: B. Peters, 6537 S. Rock 
well, Chicago 29, III.

Paj ieškom i:
1) Bendoraitis Juozas, sūn. .Tono, 

gini. 1914 m.,
2) Inkratas Juozas, s. Antano, 

gim. 1901 m. Abu dingę per karų 
1944 m.

Atsiliepti: Inkrataitė Teiberienė, 
Ona, d. Tomo, gyv. L.T.S.R. Kybar
tų m., Salomėjos' Neries g-vė Nr. 5.

Firinauskas Vytautas ir Jonas,
jieško motina iš Lietuvos. Atsiliep
ti: J. Zonys, 386 Roxton Rd., To
ronto, Ont., Canada.

Jonas Mačiulis pajieško Nervai* 
ios Vlado, iš Žeimelio, Stegvilių 
kaimo. Turiu daug žinių apie Joną 
Norvaišų. Rašyti šiuo adresu: Jonas 
Mačiulis, R.R. 2, Tillsenburg, Ont., 
Canada.

Pajieškomas A. Rimkunas, gyve
nęs 6161 Wheeler st., Philadelphia, 
Penna., ir Kazys, Jonas, Gediminas 
ir Julija Basanavičiai. Yra žinių iš 
Lietuvos. Juos pačius ar žinančius 
JO P>’v- vietų prašau rašyti: P. 
Kazlauskas, 373 Bourget st., V.J.C. 
Montreal, Que., Canada.

Sandėlis Visokių 
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

. Prieinamos kainos. Katalogas siun
čiamas dykai pagal pareikalavimų. 
PAI ANGOS TREJOS DEVYNETUOS

Susideda grynai iš šaknelių, lapų, 
žiedų, sėklų ir žolių. Kiekvienas, kas 
tik nori būti visada sveikas, turėtų 
vartoti TREJANKĄ. Nes tai geriau
sias vaistas nuo dispensijos, vidurių 
užkietėjimo, nerviškumo, stokos ape
tito, širdies sukimo, pilvo sugedimo, 
reumatizmo, neuralgijos, kosulio, 
gerklės skaudėjimo, karščiavimo, 
krupo, globo ūpo, bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su pristatyuu $1.25. 

Visada gaunama pas:

UROI.AL HERR COMPANY
Bok 305, Clinton, Ind. Dept. 23
Pastaba: Kartu su orderiu siųskite 

ir pinigus, nes kitaip neslunčiame 
Siunčiame tik į U.S.A.

ŠOKIAI
PO14RH & AMERICAN 

Kviečiame visas atsilankyti.
Kiekvienų penktadienį ir šeštadienį 

POLKA VILIAGE 
13537 Avė. O. MltcheU 6-9834

16NUOMUOJAMA

Išnuomuojamas kambarys su tei
se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę 
6987 S. Claremont — PR. 6-3368

Geriausiai Rekomenduojame

DRAUGIŠKAI dėkojame ir reko
menduojame A. J. SVOBODA, 
3739 W. 26th St., ir Ciceroje — 
6013 IV. Cermak Rd. Mes pirko
me gražų 2-jų butų namą. Esa
me visiškai patenkinti. Mr. Svo- 
boda rekomenduojame visiems, 
kurie jieško bargenų.

MR. & MRS. HUSSEt 
3012 S. Kostner Avė.

BUILDING B REMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namui; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4299 
arba res. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI
■šalty - BuUders *

3787 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiitiiitiimiimiiminiiiiiiiiiiiimiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
1717-1$ Wttt 7l«t Street

BUILDING OONTRACTOR8 
Štato naujus namus, atremontur 
Ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
miuimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiiiii

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Buildera, Gen. Oontractora 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokumai.

Kreiptis Aiuo adresu:

IOSAS STARKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki

S vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TA PRosueoC 8-2013

80. CAMPBELL AVB. 
Ckleago 29. IMnolo 

.. .............................................. III........ iltini

Pirkit Ansangos Konns!

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

SAVININKAS PARDUODA. 25 Ir 
Kostner gatv. apyl. Ii kamb. (sided) 
rezidencinis namas. Koklių vonia ir 
virtuvė, (iazo šildym. 2 autom, ga
ražas. IAmimIuIp 2-1686.

SAVININKAS PARDUODA 
Geroj vietoj North-VVeat kampas

Ui3 ir Aitesian gatvių. 40x125 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad Įvertin
tų. Hl'dMin 8-4(100

2-Jų aug. mūr. namus su l.uneh 
Hooni. Gerui einantis business. Pil
nai jrengtas Ir apstatytas lunch 
room. 2 autom, garaž. Namas gera
me stovyje, be pataisymų. Gero 
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia 
ir virtuvė. Neaugšta kaina. Turi pa
matyti, kad įvertintų.

VI 7-8200 '
1348 W. 51 SI.

BRIC.HTON PARKE
Mūrinis. 3 butai lir taverna. Centr.

šildymas alyva. Garažas.
Pulkus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di

deli ir šviesūs kamb. 1-me augšte 
centr. šildymas. Mūrinis garažas.

Meilinis su rūsiu ir centralinlu 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. i

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

ARTI 62-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-os IR HERM1TAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
karnų, ir 5 karub. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—ROSELANDE. lai
bai gera biznio vieta ir jrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

V E N T A ,
REAL ESTATE 

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

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublio 7-6232

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

REAL, ESTATE SALES 
2600 W. 5ftth St. Tel. Prospect 8-5454

Savininkas parduoda 5 kamb. 
mūr. bung,alow su 2 mieg. Turi 
pamatyti, kad įvertintų. Daugybė 
priedų.

6047 90. MOZART STREET 
- HEmlock 4-1982

REAL E$TATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

BRIDGEPORTE parduodamas mū
rinis namas, gerame stovyje, naujai 
atremontuotas vidus, užpakaliniai 
porčiai uždari. Iš beismonto galima 
padaryti butų. Kaina tik $8,500.

Skambinti YArds 7-0497

BERWYN. Geltonų plytų mūr. 
Oetagon priekis — 6/2 kamb. bun- 
galow. Arti 22nd ir Oak Park. Kar
štu vand. — gazu apšild. 2 autom, 
mūr. garažas. Plieno konstruk. 
$28,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., BE;hop 2-2162.

6023 S. Kolmar (4500 } vak.) At
daras sekmad. ir šiokiadieniais nuo 
1 iki 6 vai. Arti naujo liet. vienuo
lyno. Naujas, gražus 5)4 kamb. na
mas.

3 mieg. kamb., 10” pamatai, "over- 
hanging sewers”, sump pump, rūsys 
apsaugotas nuo potvlnių, “bullt in” 
orkaitė, beržinės spintos, geriausi 
aluminum žieminiai langai ir siete
liai, "perimeter" apšildymas; alyvinę 
vienetų galimų pakeisti gazine. Pus
ryčiams baras, tile virtuvė ir vonia. 
"Vanlty”, “brocade” dayžlmas, 48 
pėdų ilgio, kiti priedai. $22,500.00.

5646 No. Neenah — Arti Archer 
Avė. (6 500 J vak.) 35 pėtlų sklypas. 
Gražus 1 *4 augšto, 4 kamb. apačioj, 
1 pilnai (rengtas kambarys ir vonios 
Angliškas rūsys. Ąžuoliniai laiptai 
Daug priedų. $28,000,
UTROSTEK REAI/TY BlILDERS 

Geriau žinomi, nes stato geresnius 
namus

6116 8. Austln Avė.
IjU 5-7187 RE 5-2385

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama. Taverna prie auto
busų keitimo (transfer) kampo. 36 
pėdų baras. Direct draw. Koklių 
grindys. Su namu ar be. namo.

Orovchlll 8-9230

Parduodamas Restoranas ir Ta
verna Roselnnde, lietuvių koloni
joje. Tel. COmmodore 4-9598.

Pardavimui TAVERNA, 4358 S. 
Westem Avenue. Galima pirttti 
biznį su namu arba be namo. Sa
vininkas apleidžia miestą ir nori 
skubiai parduoti. Apžiūrėti galima 
visada.

GROSKIRIŲ-LiIKERIŲ KRAUTU- 
Vft — Self-servlce. Parduodama su 
namu — apačioje krautuvė, viršuj 2 
butai. 2841 W. 5Uth 8t.

Skubiai parduodama LIKERIŲ 
KRAUTUVE SU BARU. Gerai 
einantis biznis liet. apylinkėje. Po 
6 v.v. skambinti INt®roce«s» 8-5879

REAL ESTATE

Pirkite dalmr prieš Hemą 
|slk rausti tl

Itrlghton Parke:
Med. 6 kamb. Ir skiepe 3 kamb. 

centr. šild., garažas, gražus namas, 
tik 11,500.

Mūr. 2 po 6 Ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu* dld. skl., arti mo
kyklos Ir bažn., patraukli lšv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvlg. skl., švie
sūs kamb.

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

Med. 4 butai, 2 po 4 Ir 2 po 3, 
centr. šild., ■ garažas.
Goge Panke:

Mūr. 5 kamb. Ir pastogėje 2 kanib. 
su atsk. {ėjimu, skiepe extra virtu
vė, centr. šild., garažas, platus sklp.
Murųuette Parke:

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

Nauj. mūr. bung., C kb, centr. šild. 
alyva .
Bridgeporte:

3 butai po 6 kamb., pečiais šild., 
tik $12,500.

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

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

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

3 namai, g butai, $510 paj Bright. 
Parke.

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. 1 mėn. $21,000 
Įmokėti. Reta proga.
Bizniai:

Iaik. dirbt, ir brang, krautuvė: 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Reslty, Buildera, Insurance 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-28$0

O*X*XXKSMX)raXXXXXMMMMMMXI|t
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

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

"Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

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

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000. 
K. Juknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NYS Eemonte. Smarkiai augančia
me pramonės rajone 6 akrai žemės, 
du gyv. namai, garažas. Kaina ■— 
$18,000. Įmokėti tik $5,000. Savinin
kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
palikimų kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos Įsigy
ti vertingų jūsų ateit) užtikrinančių 
nuosavybę. A. -Rėklaitis.

• kambarių bungalow Marųuette 
Parke. 6 kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$20,000. J. šaulys.

$1,400 sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po. 6. Tuščias gretimas sklypas, 
šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Dinas.

Didelio masto IJųuor store ir at
skiroje patalpoje didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė. A. Si
rutis.

Skubiai parduodamas 6 kambarių 
bungafow prie 59th Ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiai. $17,850.

Maisto krautuve ir mėsinė Mar- 
ųuette Parke. $6,500. K. Volodkevi- 
čius. P LEONAS

REAL BSTATB
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015
BRIDGEPORTE, našlė turi par
duoti — 1 aukšto mūrinį namą 
Taverna su 4 kamb. butu užpaka
ly, plius salė banketams ir t.t. Di
delis valgomasis kamb. Pilnas rū
sys. Autom, karštu vand. apšild. 
Kreiptis į sav. tel. VIctory 2-9166.

Savininkas parduoda 160 ak
rų “muckland” pietvakarinėj 
Michigan daly. 120 akrų dirba
mos žemės. Geri pastatai. Tel.

GArden 2-5825

Renkite dien. Draugi! ‘ skaitykite “dmugf
HELP WANTED — MALĖ

MACHINISTS
To Repair and maintain Standard and special ma- 

chinery.

TOOL MAKERS
To Construct and maintain all types of produetion 

punch and dies, molding dies, jigs, fbetures and 
gagės.

We are currently working considerable overtihie, 
with Time and Vi tor overtime hours.

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.

BEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių jstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės) 
liAfayette 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 54030 

PRoepect 8-3579 (vak. fa* —v—f a )

HELP WANTED — VYRAI

M

N
NO EXPERIENCE 

NECESSARY

Opportunities 

AS
Adjusters

Bench Hands 
Punch Press Opers,. 

Helpers
Plant Trade Helpers

Inspectors 
Machine Operators 

Painters 
Sorters

Stoek Selectors 
Cable Formers 

Wiremen 

ALSO

Experienced 
MACHINISTS 

TOOLMAKERS 
FREIGHT HANDLERS

Good starting rates. Wagc progres- 
sion and merit inereases. 10% night 
bonus.

Esellent pension pHan, paid vnea- 
tion and holidays, and many other 
benefits at no cost to empoyee,

WESTERN 
ELECTRIC

APPLY

CICERO-AV. AND 23RD-PLACE
Employment Office Open Monday 

thru Saturday

PARDUODAMAS ŪKIS {REIKALINGAS DARBININKAS—
VYRAS

ar moteris dirbti prie baro. Geras 
atlyginimas, bet turi gerai mokėti 
anglų kalbą. Nuo 11 vai. ryto — 7 
vai. vak.

ADAM DULSKI 
1859 W. Hastings St.

SEeley 3-9110

MISCELLANEOU8 
(vairūs Dalykai

LIK7T. APDRAUDŲ AGEKTCBA
Visų rūšių apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. N o ta rlatae. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KlRVAITia,
_____ WAIbr,K»k 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AOENOl 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, LU

J. BREIVE and SON
CJONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27SS nuo S vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Oliymplc 2-5121 nuo S vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stanči&uskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu-
vus (Air conditioners) ir atlieka grafų. Pastovus darbas — 35 vai. į
visus skardos darbus. !sav. Daug priedų. Loop Office. Ge-
1546 S. 49th OOUBT, GICEBO 
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

ras atlyginimas.

Telef. — Mrs. Wallaee
ANdover 3-2577

W E L D E R — LITUOTOMS
Prityręs Are Welder (lituotojas) 

Fewer Boiler’ių taisymai

DRexeI 3-6400
4333 So. Cottage Grove

AUTOMOBILiEh — TRUOKS 
Automobiliai — Sonkretliiilal

VIKTORO K O 2I O O 8 
UetnvUk* gasoUno stotla Ir auto

atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keldlamoe dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WESTERN AVĖ. PR 8-S&SJ

HELP WANTED — MOTERYS

PERMANENT POSITION 
Attention, South Side Resident! 
GENERAL OFFICE DETAIL 
Position open for giri willing to 

learn. Knovvledge of typing and 
good at figures helpful. — Good 
starting salnrv. — 5 dav week.

VI 2-7100 FOR APP’T

HELP WANTED — VYRAI

'BENDRAM FABRIKO DARBUI 

Gumos Fabrikas. Gera Proga. 

GLADE MFG. COMPANY
1632 W. 75th Place
ABerdeen 4-4575 MAINTENANCE (Namų priežiū

rai) vyras
Prityręs. Mechanikas galintis 

atlikti įvairius pataisymus kepyk
loje prie maisto mašinų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 ir 6 
dienos. Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai. Kreiptis asmeniškai.

KITCHENS OF SARA LEE 
2109 So. Carpent^r St.

PAKUOTOJAI IR TIKRINTOJAI

Spausdintos Fonus. Išlavinsime. 
Nuolatinis darbas. Priedai. 40 vai.

sav.

AMERICAN BANK NOTE CO. 
118 E. 2$th Street

HELP WANTED — MALĖ

MACHINISTS
N E E D E D I N 

SOUTH CALIFORNIA
* • t

MARQUARD AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 miputes from Hollywocd)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEĄRS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

0WN SET-UP)

SHEET METAL MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN 

STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUlRED.)
M

TOP WAGE,S Plūs The Best Employee Benefits
SUCH AS:

Paid Vacations *— Paid Siek I^eave 
Paid Holidays — Employee Credic Union 
Free Health And Life Insurance 
Retirement Plan — Cafeteria 
Education Refund — Ample Parking Faellities

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 

IN A FUTURE WITH

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH 

and DEVELOPMENT CENTER

APPLY IN PERSON, IVRITE OR WIRE RESUMR 
TO: MR. EARL i. HOXWORTH

MARQUARDT AIRCRAFT 
COMPANY

16555 Saticoy Avė. Van Nuys, California

HEI.P WANTED VYRAI
Reikalingai duonos išvežiuotojas 
RE AI. RYE BREAD BAKER Y.

LAfayette 3-6927

PUNCII PRESS OPERATORS
Pastovus darbas. Geros darbo są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
ILLINOIS BENDING & MFG. CO. 

1150 West Polk Street

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood Workers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORNAMENTAVIMAS

WILIJAM YUENGER MFG. CO. 
5215 So. Keeler Avenue

POLIRUOTOJ.AI - POLISHERS
Siek tiek prityrę prie bronzos lieji
mo. Pastovus darbas. Apmokami 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Halsted St. — 3rd Floor

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stoek room). Turi žinoti adreso-
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Linksmą Programą Išpildo 
Dramos Aktoriai:

ALFONSAS BRINKĄ 
JONAS KELIACIUS 
ANTANAS ROKAS

PAKVIETIMAI GAUNAMI

PAS PLATINTOJUS IR 

PRIE ĮĖJIMO.

sambūrio Šviesos

TRADICINIS RUDENS BAUUS
ĮVYKS Š. M. SPALIO. MĖNESIO 13-tą D. (ŠEŠTADIENĮ) 8-tę VALANDĄ VAKARE 

Western Ballroom salėje, 3500 South Westem Avenue

ŠOKIAMS GROS1 J. AKELIO ORKESTRAS

%

MŪSŲ KOLONIJOSE
Baltimore, Md.

šeštadieninės mokyklos 

sunkumai

Rugsėjo 30 d. buvo šaukia
mas visuotinis mokinių tėvų su
sirinkimas mokyklos reikalams 
apsvarstyti ir naujam tėvų ko-

bar. Susirinkime po ilgų visos 
i eilės klausimų svarstymo buvo 
nutarta, kad ir šiais metais mi 
nėjimas būtų vykdomas Muzi- 
kalio klubo salėje su kiek galint 
turiningesne ir gerai parengta 
programa. Minėjimui rengti su 
darytos keturios komisijos: or-

mitetui rinkti. Deja, susirinko ganizacine, programos, propa- 
vos penki tėvai, trys mokytojai gandos ir finansų. Ypatingas 
ir senojo tėvų -komiteto nariai.■ dėmesys buvo kreipiamas į tin-
Žinoma, susirinkimas įvykti ne
galėjo. Tėvų komitetas nutarė 
Po poros savaičių šaukti kitą 
susirinkimą tik mokyklos rei
kalams aptarti, o komiteto rin
kimą atidėti vėlesniam laikui. 
Šaukdamas šį susirinkimą, ko
mitetas išsiuntinėjo laišką tė
vams, plačiai išdėstydamas mo
kyklos sunkumus ir ragindamas 
aktyviau prisidėti prie mokyk
los reikalų tvarkymo. Tačiau 
šis kreipimasis, atrodo, nesusi
laukė tėvų dėmesio.

Didžiausias mokyklos sunku
mas šiuo metu yra mokytojų 
trūkumas. Būtinai reikia dar 
trijų mokytojų, o jų surasti vis 
nesiseka. Vaikų mokslas nuo 
to nukenčia, nes nėra kaip už
pildyti dėl mokytojų trūkumo 
susidariusių spragų.

Mokinių skaičius ir šiais 
mokslo metais yra beveik toks 
pat, kaip ir pernykščių mokslo

karną piniginės Altui rinkliavos 
pravedimą. Jos vykdymui tiki

Kearny, N. J. sėkmingą biletų platinimą, o talijai Šatūnienei, fin. sekr. Al-
o ypatingai dėkingos esame A- 

Sopulingosios Dievo Motinos nastazijai Raštutienei, kuri vie- 
parapija atšventė 40 m. sukaktą na pardavė biltų už $25. Dėkui 

S. m. rugsėjo 30 d. (sekma- ir Onai Rauskinienei, kuri tvar-! 
dienį) Sopulingosios Dievo Mo
tinos lietuvių parapija atšventė

kė virtuvę ir svečių vaišinimą. 
Parengimui teko daugiau pa

savo 40 metų gyvavimo sukaktį, iįdirbėti kuopos pirmininkei Na 
Ši šventė buvo iškilmingai pa

minėta. Pirmoji šventės dalis 
pradėta iškilmingomis pamal-
domis. Sumą laikė vysk. Vin
centas Brizgys; jam asistavo 
Elizabetho lietuvių parapijos 
klebonas kun. M. Kemežis, kun. 
J. Šamus iš New Yorko ir kun.

masi sutelkti gausų aukų rinkė Vincentas Svirnelis iš Livings 
jų būrį. Pažymėtina, kad šiame j 

susirinkame svarstant Vasario 
16-sios minėjimo reikalą vieš
patavo darni bendruomeninė 
nuotaika, kurios nesudrumstė 
politiniai skirtumai, kurie neto 
limoje Philadelphijos lietuvių 
gyvenimo praeityje buvo įnešę 
nemaža erzelio. Šis susirinki
mas duoda pagrindo šviesiai 
vilčiai, kad Philadelphijos lie
tuviai ir toliau žengs darniu su 
gyvenimo keliu.

Rugsėjo 30 dieną įvyko Phi
ladelphijos Lietuvių Kultūros 
Tarybos posėdis, kuriame buvo 
aptartas šių metų veiklos pla
nas. Tarybos pirmininkui prof.
J. Puzinui padarius praeitų me 
tų veiklos apžvalgą, padaryta 
išvada, kad ir šiais metais Kul-

metų pradžioje, t._y^ daugiau tūros Taryba, kaip per pasta
kaip 50. Tik pirmasis nesusilau- ruosius savo veiklos du metus,
kė didesnio prieauglio, kol kas. veiks ta pačia kryptimi, bū- 
lanko tik du vaikai. Į paskuti-tent, stengsis išlaikyti tinka

mame lygyje Lituanistinę Aug 
štesniąją mokyklą ir organi

nį, t. y. IV, augštesniosios mo
kyklos kursą priimtas neseniai 
iš Vokietijos atvykęs Juozas 
Ryckis, Vokietijoje lankęs Va
sario 16 gimnazijos III klasę. 
Be to Nijolė Masaitytę kas šeš
tadienis jos tėveliai atveža ją 
į mokyklą iš Aberdeen, esančio 
daugiau 30 mylių nuo Baltimo- 
rės. Ji šiais mokslo metais pri
imta įtrečią kursą.

Buvęs mokyklos vedėjas A. 
Radžius, pasikeitus jo darbo są
lygoms, mokykloje k-ol kas dirb
ti negali. Tad vedėjo pareigas 
perėmė mokyt. K. Pažemėnas. 
Be jo mokykloje dar dirba K. 
Dūlys, kuris penkerius metus iš
buvo mokyklos vedėju, O. Gali
nienė, K. Bradūnienė, I. 
čiauskas ir A. Lažaitis.

zuos žiemos laikotarpiui viešų 
mėnesinių paskaitų ciklą, ku
rios praeityje turėjo gan gra
žų pasisekimą.

Kultūros Taryba savo veik
la yra įrodžiusi, kad ji atlieka 
labai didelį talkos darbą Phila. 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bai, kurios iniciatyva ji buvo 
pašaukta į gyvenimą 1954 me
tų balandžio 24 d.

Šiucmeninis Kultūros Tary
bos sąstatas: pirm. dr. J. Puzi- 
nas, vicepirmininkai dr. K. Gu- 
dėnas ir B. Raugas, sekr. A. 
Gaigalas, nariai P. Balčius, V. 

Ku-j Gruzdys, dr. A. Klimas, dr. M. 
Irasauskaitė, O. Rozniekienė,

1 tono, N. J. Gražų ir turiningą 
1 pamoksi ąpasakė tėvas J. Bore- 
vičius, SJ, kuris jau nebepirmą 
kartą šią parapiją aplanko. Šie
met prieš Velykas jis vedė čią 
misijas ir savo gražiais pamoks' 
lais žavėjo visus. Parapijos cho 
ras, vadovaujamas Alg. Kača- 
nausko, gražiai giedojo Žangi 
komponuotas šv. Liudv. garbei 
mišias ir lietuviškas giesmes.

Vakare didžiulėje parapijos 
salėje buvo surengtas minėji
mas ir banketas. Kalbėjo At
simainymo parapijos Maspeth, 
N. Y., klebonas prel. J. Balkū- 
nas ir Elizabetho lietuvių pa
rapijos klebonas kun. M. Ke
mežis.

Pagrindinę kalbą pasakė vys
kupas V- Brizgys. Jis nušvietė 
Amerikos lietuvių parapijų veik 
lą ir pabrėžtinai įspėjo, kad 
kiekviena liėfliVfų parapija turi 
turėti savo atžalyną — mokyk
lą, kitaip išnyks mūsų sukurto
sios dvasinės vertybės. Palin-i 
kėjo ir Sopulingosios Dievo Mo
tinos lietuvių parapijai, kad ji,

A. Vaškelis ir Bendruomenės 
valdybos atstovas K. Čikotas.
Lituanistinė Augštesnioji mo

kykla pradės darbą

Savo aštuntuosius, t. y. da
bartinius, mokslo metus mokyk 
la pradėjo rugsėjo 15 d. kuklio
mis iškilmėmis. Tos dienos ry
tą visi mokiniai organizuotai,
mokytojų vadovaujami, nuvyko] Lituanistinė Augštesnioji mo 
į Šv. Alfonso bažnyčią išklausy- kykla, veikusi praeitais metais 
ti šv. mišių. Po pamaldų mo- penktadienių vakarais šv. Kaži 
kyklos patalpose į mokinius žo- ] mįero parapijos patalpose nuo
dį tarė naujasis mokyklos ve
dėjas K. Pažemėnas ir LB Bal- 
timorės apyl. valdybos pirm. 
V. Velžys. Tėvų komiteto pir
mininkė M. Noreikienė įteikė 
mokyklai Lietuvių Enciklopedi
jos naujai išleistą sieninį Lietu
vos žemėlapį.

Reikia tikėtis, kad mokykla

binai Poškienei ir iždininkei Ko- 
trinai Jančienei.

LINKSMA AKADEMINE 
NUOTAIKA

BUFETAS BARAS

STALIUKUS IŠ ANKSTO 

GALIMA UŽSISAKYTI

TEL. VA 7-5269
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

Histemoe {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

lllllilllillllllilllillliiilliillillillliiiiiiiiiih

KNYGA, KURI VISADA (DUMI 
IR NESKN HTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 73 pasakos. Kaina $2.&0. Pla
tintojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo
SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prirengimu PILIETYBES EGZAMINAMS

Dėl informacijų kreiptis į Romaną Zalatorj, pirmadieniais arba trečia
dieniais nuo 6 iki 8 vai. vak. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
savo 50 metų jubilėjaus sulau- į 
kusi, turėtų savo mokyklą ir Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija 
vienuolyną. I |

Miesto meras J. Healy, kuris1 1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra-: 
yra ir didelis lietuvių draugas, darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-' 
šią sukaktį rugsėjo 30 d. atitin- kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —' 
karnų aktu įrašė į miesto isto- 1956 m. lapkričio 1 diena.
riją ir šį aktą, viešai perskai- 2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig dol

i
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras l 

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

klebonuitęs, įteikė parapijos 
kun. L. Voiciekauskui.

“Rūtos” ansamblio vyrų kvin 
tetas paįvairino minėjimą gra
žiai atliekamomis dainomis. Gra 
žiai nuskambėjo “Žygis į Vil
nių” ir “Ramovėnų maršas”. L. 
Stukas solo padainavo “Vežė 
mane iš namų” — Dambrausko.

Šventei vadovavo parapijos 
vikaras kun. D. Pocius. Svečiai 
buvo apdovanoti gražiu leidiniu, 
išleistu parapijos 40 metų su
kakties proga. J. M.

Chicagoje
Pasisekęs parengimais

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ 
Aisfcftt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

So. Westera Avė. Air Condltioned koptyOs 
7-860© — 7-8601 Automobiliams 
kart. o"».na kltoM mitri, telyaet

keplySlų arfliae JOaų urnų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDElKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ4. 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 8, III.

I
6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-. 

Syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Me8 turime koplyčias

! vimaa dieną ir nak- vtaoee Chicagoe ir
tj. Reikale kaukite Roselando dalyse ir

mn*- tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

r___r..........__ Moterų Sąjungos 67 kuopos
spalio mėn. 12 dienos pradės kauliukų žaidimas rugsėjo 30 d. 
savo kursą. Visi gimnazijos am Pasisc ®- Engėjų troškimas bu
žiaus lietuviai jaunuoliai - ės V° 8U c nora ^0 dolerių 

Švč. P. Marijos Gimimo para
pijos naujos bažnyčios statybai, 
kaip metinę šios organizacijos 
auką. To atsiekta, nes pelno 
liks daugiau 100 dolerių. Todėl 
nuoširdžiai dėkojame visiems 
atsilankiusiems, kurie taip gra
žiai parėmė šį mūsų parengi
mą; taip pat dėkojame narėms, 
kurios suaukojo tiek vertingų 
dalykų dovanoms ir “door pri- 
zcs”, prie to dar atnešdamos 
ir namie keptų gaminių, kad 
skaniai pavaišinus visus atsilan 
kiusius.

Dėkojame ir narėms už tokį

jaunuoliai - ės V° 
kviečiami nuo pat pirmos pa
mokos dalyvauti. Į tai atkrei
piamas ypatingas tėvų dėme
sys. Mokyklos vadovavimui 
Kultūros Taryba pakvietė mo-

nugalės visus sunkumus ir sėk- kytojus O. Rozniekienę ir P. 
mingai tęs savo kiniuosius už- Balčių, kurie sukomplektuos 
davinius toliau. Virbelis į dėstytojų kadrą ir su jais nu

statys einamą kursą.
Philadelphia, Pa.

— Prekybininkų klubas yra

suorganizuotas klebono kun. Pr.
, , . .. .. __ ,. , , Valiukevičiaus pastangomis. Klubos kvietimu rugsėjo 30 dieną . ... .. ,,. ., . . „ , . , , bas veikia parapijos salėje sek-Lietuvių Banko patalpose buvo madieniais ir ten lima pirkti 
susirinkę Philadelphijos lietu-, įvairiausių prckių. peinas ski- 
vių organizacijų atstovai pusi- riamag parapijo8 reikalams. Rei 
tarti artėjančios Vasario 16- kja tikdti, kad parapiečiai mie- 
sios minėjimo reikalu. Bendruo
menės valdyba, norėdama, kad

Rengiasi Vasario 16 minėjimui
Vietos Bendruomenės valdy-

lai pasinaudos šiuo retu pato
gumu, nes čia prekės yra net 

Nepriklausomybės šventė būtŲ pigesnės, kaip kitur, o pelnas
tinkamai paminėta, pradėjo pa 
rengiamuosius darbus jai da-

yra skiriamas parapijos reika
lams.

GU2AUSKŲ
8EVERLY IIILLS GLLINYCIA 
OerlMiinloa dftl venturli), h*nk»
m, laidotuvių Ir kitų paeuoAlmų.

944S WE8T 98IU) STREJCT 
Tet PRoapact ft-OHM Ir PR ft-OftM

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

POVILAS J. RIDIKAS

1.000,000
DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

DBA
2334 So. Oakley Ava.

f i

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priel ktoS 
laiko pradėjo savo TelevMk 
jos programą per "Du lloot*1 
stotį Televizijos aparatų flr- 
ma “Admlral” iiai programai 

finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dol«rf>i

Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti iio {žy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

' JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139,

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, Dl Tel. OLymple 2-1008

U I Al
Chicago 8, III.

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46tb STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0, LACKAWICZ
2424 W. «9th STREET BEpoMle 7-1X131
2314 W. 23r<1 PLAUK Ylrgbaln 7-Of72,

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draujft”.
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X Ketai matomi ženklai. Fi
latelistų Draugijos “Lietuva” 
ruošiamoje pašto ženklų paro
doje spalio 20 ir 21 dienomis 
Vyrių salėje atsilankę galės

j pamatyti retai matomus pašto 
ženklus, tai yra vokiečių oku- 

į pacijos metu Sov. Rusijos 
ženklus perspausdintus žodžiu 

X Jonas Pajaujis, Lietuvių “VILNIUS”. Tie ženklai suda- 
Fronto svečias iš Europos, sep- rys net aštuonis rėmus. Sis rin- 
tynetą dienų pasisvečiavęs kjnys yra vienas iš užsilikusių 
Chicagoje išvyko j Los Ange- retenybių, kurį teko išgelbėti 
les, Calif. Gyvendamas Chica- iš tuo laiku Lietuvoje siautusio 
goję dalyvavo Katalikų Fede- karo. Įėjimas paradon nemo 
racijos sukaktuviniame minėji- kamag
me, solisto S. Baranausko iš
leistuviniame koncerte, Chica- 
gos frontininkų susirinkime ir 
aplankė lietuvių laikraščių re
dakcijas ir visą eilę pažįstamų, 
kurių Chicagoje gyvena labai 
daug. Californijoj žada pra
leisti trejetą savaičių, grįžda
mas dar sustos Chicagoje, o 
lapkričio mėn. grįžta į Švedi
ją-

X Vytautas Vardys, Wis- 
consin universiteto lektorius 
Milwaukėje, pakviestas rengė-Į 
jų vardu tarti atidarymo žodį 
1941 m. sukilimo 15 m. sukak
ties minėjime gruodžio 9 d.
Chicagoje. Vytautas Vardys 
yra vienas iš ryškiausių jauno
sios lietuvių kartos visuome
nininkų. Prieš keletą metų va
dovavo bendrinei Lietuvių Stu-, 
dentų sąjungai ir Studentų 
Ateitininkų sąjungai. Tremties 
metu Vokietijoj vadovavo 
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gai, redagavo “Ateities” žur
nalą ir yra nuolatinis lietuvių 
spaudos bendradarbis.

X Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventei- 
festivaliui ruošti sudaryti pro
gramos komisija iš J. Vaičiū
nienės, Br. Jameikienės, I. Ši- 
lingienės, Radauskienės ir Br.
Shoto. Pirmąją Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventę 1957 m. birželio 
mėn. Chicagoje ruošia JAV ir 
Kanados Lietuvių bendruome
nės. Organizaciniam darbui 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam vadovauja Bruno Sho- 
tas.

X Vyčių salė pasipuošė nau
ja “neon-sign” — iškaba LIE
TUVOS VYČIAI. Iškabą įren
gė 24 ir 99 kuopos savo lėšo
mis. Salės vidus taip pat yra 
įgavęs naują veidą — išdažy
tas. Dabar salė labai tinkama 
ne tik įvairiems susirinkimams, 
bet privatiems ir draugijų po
būviams, įvairiems parengi
mams, vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Salės nuomos 
tvarkytoju yra J. Juozaitis,
6822 S. Rockwell St. Telefonas 
GR 6-815.

X Auksinis jubilėjus Visų 

Šventų parapijos Roselande, 
kur klebonauja • kun. J. šau- 
linskas, bus iškilmingai .mini
mas spalio 21 d. Pamaldos 
įvyks 12 vai. Jose dalyvaus 
patsai kardinolas Stritch. Jau 
išspausdinta jubilėjinė knyga, 
kurią spaudai paruošė P. Abel- 
kis. Leidinys labai gausiai 
iliustruotas, turi daug istorinių 
žinių.

X Adolfas Mondeika, šv.
Antano parapijos Cicero var
gonininkas ir 'St. Anthony 
Building and Loan Assn. vie
nas direktorių, su savo šeima 
(žmona Antanina ir dukromis 
Marijona — žinoma vargoni
ninke virtuoze, ir Terese — 
diatetian Cook apskr. ligoni
nėj) dar tebegyvena įspūdžiais 
iš kelionės į Floridą, kur Miami 
atostogavo kartu su savo bro
lio šeima iš Bogota, N. J.

X L. B. Chicagos Apygar

dos valdybos administruoja

mas teatras, pradėdamas ru
dens sezoną, š. m. spalio 21 ir 
22 d. d. Eleventh Str. teatre 
(72 E. llth str.) stato jau
nosios kartos dramaturgo Kos
to Ostrausko trijų veiksmų 
dramą “Kanarėlė”.

Adlai StevCison, demokratą kandidatas j prezidentus, šiuo metu va
žinėja su prakalbomis. Poilsį ir laiko naujai kalbai paruošti gauna 
tiktai lėktuve keliaudamas i.š vienos vietos j kitą. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS IŠARTI IR TOLI
Kovos su gaisrais savaitė

Nuo spalio 7 d. iki spalio 13 
d. paskelbta Chicagoje kovos 
su gaisrais savaitė. Ta proga

Kodėl ji pagrobė kūdikį?

Kūdikis, kuris buvo pagrob
tas nuo motinos, buvo rastas 
ir per 15 valandų nuo pagrobi

— Moterų Sąjungos 55 kp. susi
rinkimas įvyks spalio 9 d. antru- 
dienio vakare 7:30 v. Aušros Variu 
pnrop. mokyklos kambary. Svarbu 
ir būtina pareiga visoms narėms 
dalyvauti susirinkime. — Valdyba

Chicagoje per radiją bus pasa-,mo grąžintas motinai Louis 
i kyta apie 120 kalbų. Spalio 9 d.1 Bucher, 21 m. amžiaus. Pa- 
į nuo 8 iki 9 vai. v. per WBKB1 grobėja — Gladys Bynum, 5324 
stotį (kanalas 7) bus perduotais. Lockvvood, 25 m. amžiaus. 

Į speciali televizijos programa, i Ji pasipasakojo, kad labai no-

X Korp! “Kęstutis” savo 

trisdešimties metų šventę pra
dės malda už rezistencijoje žu
vusius bei kenčiančius savo 
brolius. Pamaldos įvyks spalio 
mėn. 13 d. 9 vai. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
atnašaus korporacijos dvasios 
vadas kun. dr. Vyt. Bagdana- 
vičius, MIC.

X Prudencija Bičkienė atliks 
Vlado Jakubėno dainą “Vai ei
čiau”, kurią autorius, jai siū
lant pertaisė solo balsui iš cho
ro, — per koncertą spalio mėn. 
13 d., kur ji dalyvaus drauge 
su solistu Stasiu Citvaru.

X Vlado Jakubėno “Laisvų
jų daina” (Kiti sako — maža 
Tu esi”), autoriaus specialiai 
pertaisytą bosui, atliks solistas 
Stasys Citvaras per jo ir Pr. 
Bičkienės koncertą Marijos 
Augštesnėje mokykloje spalio 
13 d.

X Vytautas Valiukas, kaipo 
režisorius lietuvių visuomenei 
pažįstamas iš “Antigonos" ir 
“Stiklinio Žvėryno” pastaty
mų, režisuoja K. Ostrausko 
3-jų veiksmų dramą “Kanarė
lę”.

X J. Jusevlčius iš Rockford, 
pagerbdamas kun. Taškūno, 
apie kurį buvo neseniai rašy
ta Drauge, atminimą, užprašė 
už jo sielą šv. mišias.

X Prof. dr. Pr. Jucaičio, 

At-kų Sendr s-gos centro val
dybos pirmininko naujas pa
stovus adresas dabar yra: 
2621 W. 64 St., tel. REpublic 
7-9769.

X Augštesniojoje Lituanis

tinėje mokykloje Chicagoje 
šiemet yra apie 250 mokleivių, 
taigi — jų skaičius paaugęs. 
Yra ir naujų mokytojų.

X Paulius Sirgedas, iš Aust
ralijos atvykęs į Chicagą, savo 

, informacinius laiškus siuntinė
ja į Sydnėjuje išeinantį lietu
vių laikraštį “Mūsų Pastogė”.

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

-- Prel. M. Krunavičlaus
sveikata vėl kiek sušlub vo ir 
prelatas išvyko gydytis į ligo
ninę; nuolatinė prelato gyvena
moji vieta šiuo metu yra Pful- 
lingenas, prie Reutlingeno.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— R. Andriuškevičius, jau

nas angliakasys Anglijoje, išvy 
ko į Vokietiją ir įstojo į Vasa
rio 16 gimnaziją.

i

ARGENTINOJE
— Pavergtųjų tautų kongre

sas įvyks šių metų lapkričio 
mėn. Buenos Aires mieste. Kon 
gresas pavadintas Congreso de 
la Libertad vardu. Tame kong
rese aktyviai dalyvaus ir lietu
viai. Tuo reikalu buvo sušauk
tas specialus posėdis, kuriame 
iš lietuvių dalyvavo inž. Liu
das Stašaitis, gen. T. Daukan
tas ir agr. A. šantaras, kuris 
yra pakviestas ir į Centralinį 
Pavogtųjų Tautų Argentinoje 
susidariusį komitetą. Kongre
sas užsitęs dvi dienas: šešta
dienį ir sekmadienį. Tautybei 
pramatyta po 30 atstovų, ku-

dalyvaudami Tarybos sudary
me, rengdami kariuomenės 
šventę, dalyvaudami kitų tau
tų šventėse ir kt. Dabar inten
syviai rengiasi kariuomenės 
šventės minėjimui, kuris bus 
lapkričio 24 d.

Pabaigoje buvo išrinkta nau 
ja valdyba, kuri pareigomis 
šiaip pasiskirstė: pirm. V. Di- 
minskis, vicepirm. —- A. Šanta
ras ir M. Galeckas, sekr. Pr.! 
Tamoševičius, ižd. Iz. • Dailydė, 
nariais — J. Nakutis ir J. Ba
liukas. Rev: komisijon: pirm. 
L. Stašaitis, nariais — J. Ve- 
degys ir St. Deveikis. Gen. T. 
Daukantas išrinktas Sąjungos 
garbės nariu. Susirinkimas už
baigtas Tautos Himnu.

— Vyčių vakaras. Lietuvių 
salėje, Avellanedoje, rugsėjo 22 
d. Vyčių draugija surengė di
delį vakarą — pavasario sutiki 
mą — su labai įvairia ir gražia 
programa. Čia pasirodė komiš
kas kvartetas “Cuban Harlem 
Boys”, čia buvo žiūrima ispa
niškų šokių, čia taip pat šoko 
argentiniškus šokius. Po pro
gramos buvo išrinkta pavasa
rio karalienė. Šį kartą burtas

Paprašyta 95 Chicagos laikraš 
čiai šiuo reikalu kąnors para
šyti. I^et 809-se mokyklose bus 
sušaukti specialūs susirinkimai, 
kur bus aiškinama kova su gai 
srais. Moksleiviai lankys ugnia 
gesių postus. Ugnagesiai pas
kleis 40,000 kovai su gaisrais 
skitrų plakatų.

Spalio 8 d., pirmadienį, 10 
vai. ryto State gatvėje bus pa
radas, kur bus demonstruojami 
naujieji ugniagesybos aparatai. 
Vėliau paradai bus organizuo
jami kitose miesto dalyse.

Koncertų serija
Chicagos Simfoninis orkest

ras pradeda savo koncertų se 
riją, įvesdamas naujų solistų 
eilę. Koncertai būna antradie
niais, o taipgi ketvirtadieniais 
ir penktadieniais. Atkviesta iš 
Romos šiems koncertams veng-

l rų solistė Magda Laslo. Ji dai
nuo R. Strauso penkias dainas 
ir Bacho Vestuvių kanatą. Spa 
lio 9 d. 2 vai. p. p. bus išpildo
ma Beethoveno, Mozarto ir Čai 
kovskio muzika. Ketvirtadienį, 
spalio 11 d., 8 vai. 45 min. vak. 
ir penktadienį, spalio 12 d., 2 v. 
p. p. bus Mozarto ir Bacho kū
riniai, dalyvaujant Magdai Las 
zlo, o taipgo Stravinskio, Strau 
so, Čaikovskio kūriniai. Dirigen 
tas Fr. Reiner.

Pasikalbėjimas televizijoje

Spalio 13 d. nuo 1 vai. 30 m. 
iki 2 vai. p. p. per WGN tele
vizijos stotį bus katalikų tele
vizijos valandėlė. Tokių katali
kų televizijos valandų bus išti

Ryžtingieji ugniagesiai
Spalio 9 d. 10 vai.‘ryto Chi

cagos miesto rotušėje bus pa
gerbta keliasdešimt ugniage
sių, parodžiusių didvyriškumą 
gelbint žmones ir gerinant gaiš 
rus. Į iškilmes kviesti ir jų šei-

rėjusi auginti kūdikį ir savo 
vaikų nesulaukdama, pasiryžu
si pasiimti svetimą. Savo vyrą
ji įtikinusi, kad ji pati sulau- mos narlai- TarP Pasiž.™a)»- 

šių skelbiama ir lietuviška pa
vardė ugniagesys — Juozas No 
reika.

kusi kūdikio ligoninėje. 
Pagrobimas įvyko taip: pa

grobėja susitiko vaiko motiną 
krautuvėje ir nudavė esanti 
serganti. Motina parsivedė na
mo, ją palaikė, bet ši nesisku
bino išeiti. Tada motina jai da
vė suprasti, jog reikėtų išeiti. 
Pagrobėja paprašė iššaukti jai 
taksi. Kai tik motina išėjo, ta 
svetimoji pasiėmė kūdikį ir iš
ėjo. Ji prisiprašė netoliese gy
venantį žmogų — Kowalski, 
kad ją nuvežtų su kūdikiu į 
namus. Tas nieko pikto nema
nydamas ir nuvežė.

Kada per radiją ir spaudą 
buvo paskelbta apie pagrobimą, 
Kowalskio žmona pranešė po
licijai ir policijos tarnautojai 
su Kowalskiu surado pagrobė
ją namuose, į kuriuos šis su

Gyvoji muzika
De Paul universitetas nuo 

spalio 12 d. pradės per WGN 
televizijos stotį duoti muzikos 
programą, pavadintą “Living 
Music”.

Lojolos universitetas taipgi 
turės savo televizijos programą 
— penktadieniais.

$700,000 laukia; gal yra 
jūsų dalis?

Mokesčių ėmimo įstaiga no
ri duoti $700,000 šiaurinės Illi
nois valstybės gyventojams. 
Tai grąžinimas permokėtų mo
kesčių. Tai priklauso 9,400 as
menų, kurie yra išsikraustę ki
tur arba jų adresai klaidingai

rie užims oficialias vietas, tau-1 krito ant Jonytės Zakaitės iš sa serija. Ją globoja kard.

X Aleksandrui Vainovitz,

1949 m. gyvenusiam Detroit, 
Mich., yra laiškas iš Lietuvos 
nuo Emilijos Gildaitės.

X Viktorui Bučinskui yra 
atėjęs į Draugą laiškas iš Lie
tuvos nuo Uršulės Bačinskai- 
tės.

X Vytautas Linartas, iš 
Bellwood Parko, pradėjo stu
dijuoti televiziją vienoje Chica
gos technikos mokykloje.

X Kun. Bruno Grinis, Dievo 
Apvaizdos parapijos asisten 
tas, savo vardinių proga iš sa
vo draugų ir pažįstamų gavo 
daug sveikinimų ir įvairių do
vanų.

X Ona Ir Pranas Gedvilą.

Vasario 16 gimnazijai per 108 
būrelį paaukojo 25 dol.

tybei atatinkančia alfabetine 
tvarka. Laisvąsias vietas užpil 
dys visų tautų kolonijų nariai. 
Kongrese, kuris susidės iš ofi
cialios ir meninės dalies, daly
vaus chorai, tautinių šokių gru 
pės bus rengiamos parodos ir 
t. t. Kad lietuvių paisirodymą 
tinkamai pravestų nusistatytą, 
kviesti visų liet. org. ir spaudos 

i organų privatų posėdį ir aptar
ti su Kongresu susijusius dar
bus ir būdus tiems darbams į- 
gyvendinti. Kviesti į talką in- 

' telektualines ir menines kolo- 
nijos pajėgas. Prašyti J. E. mi- 

, nistro K. Graužinio asmeninio 
, dalyvavimo ir paramos, rašyto 
jo Verax prisidėjimo ir dalyva
vimo. Taip pat prašyti informa 
cinės, kultūrinės, reprezentaci
nės bei propagandinės medžia- 

; gos iš svetur esančių stiprių 
i lietuviškų vienetų, kad bendro
mis jėgomis susitelkus lietuviai 
pasirodytų esą verti vadintis 
garbingos tautos sūnumi ir yra 
pilnai subrendę savo tautinėje,

I kultūrinėje bei visuomeninėje 
plotmėje.

Kantrybč tai ne sielvartas, — 
ji meilė. O. Milašius

'DRAUGE” apsimoka, 
nea jia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis. • skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Maron. Princese buvo išrinkta stritch, o organizuoja prel. J. 
Nelida Rundstakaitė. Rinkimų m. McCarthy, direktorius ku- 
komisiją sudarė G. Kliaugaitė, nigų rekolekcijų namų Munde- 
A. Mikučionyjė,, E. Butkiūtė ir įeine. Bus per televiziją prave- 
O. Savickaitė. Po programos darni pasikalbėjimai su įžymiai 

siais katalikais. Pirmas toks

ja ir kūdikiu buvo nuvežęs. Pa- užrašyti. Reikia kreiptis į In- 
grobėja verkdama prisipažino. (temai Revenue Bureau, 22 W.

Madison St., Chicagoje.
Žiaurūs moksleiviai

Po futbolo žaidynių Crane 
Augšt. Technikos mokyklos 
auklėtiniai sumušė keletą žmo
nių. Porą mergaičių — Shirley 
Wiesemayer, 19 m., ir Ritą Za- 
leski, 19 m., jie apmušė auto
buse. Šios pasiskundė šoferiui, 
kuris uždaręs autobuso duris 
nuvežė visus į Miesto Susisie
kimo garažą ir perdavė polici
jai, kuri jaunuolius areštavo ir 
išsaukusi jų tėvus atidavė, pri
grasinusi, kad susitvarkytų.

Skrandžio žaizdos —
pasisekimo žymės . . .

Gydytojas • Heinrich Neche- 
les, vidaus ligų tyrinėjimo sky
riaus Michael Reese ligoninėje 
direktorius, lygino skrandžio 
žaizdas su medaliumi, kurį įgy-

pasikalbėjimas bus su buvusiu Ja žmo-us už didelį pasitama- 
kariuomenės kapelionu II Pa

buvo jaukus jaunimo pasilink
sminimas.

Vyčiai jau kelintą kartą įro
do ,kad moka gražiai ir įvairiai saulinio karo metu — brig. ge
paruošti savo vakarų progra- nerolu James H. O’Neill. 
mas ir sutraukti gausią publi
ką iš visų miesto dalių. Šiais 
metais Vyčių Sąjungai sueina 
10 metų sukaktis, girdėti, kad 
ją atžymėti jau dabar intensy
viai rengiamasi.

— Pianinas jaunimui. Rosa- 
rio šv. Kazimiero lietuvių para

Nerūpestingi pypkoriai
Chicagos ugniagesiai prane

ša, kad per 1955 m. nerūpestin 
gai numesti degtukai ar degan
čios cigarečių nuorūkos padegė 
119,000 namų; tų nerūpestingų 
rūkorių padaryta nuostolių už

pija, tarpininkaujant Zigmui'. $65,000,000.
Stasevičiui ir Jurgiui Liutkevi Nuo 1900 jĄV-se gaisruose 
čiui, nusipirko naują pianiną. į žvvo 481,000 žmonių. Kovos su 
Su naujo pianino įsigijimu pa- gaisrais savaitės proga Chica- 
lengvės sąlygos lietuvių jauni- jgog ugniagesiai visus ragina pa 
mui, kuris dėl muzikos instru- tikrinti namus, palėpes — ar
mento trūkumo negalėjo tin
kamai atlikti choro repeticijų

kur nėra neatsargiai susitelku
sios degamosios medžiagos. Ne

bei kviestis svečių iš kitus. Nu- reikalingus popierius, išmesti-
matoma greitu laiku naujojo 
pianino inauguracija. Tai šven
tei Rosario jaunimas nori už-

Prie Organizacinio Pavergtų sikviesti Lietuvių Vyrų Kvar-
jų Tautų Komiteto iš lietuvių 
paskirti agr. A. šantaras ir Ze- 
ferinas Juknevičius.

nūs sudėvėtus drabužius reikia 
surišti į rišulius ir padėti lauke 
prie sąšlavų dėžės, kad tie da
lykai būtų nuvežti tolyn.

tetą “Aitvarai”, pianistę p-lę E.
Čikštaitę ir solistę p-lę Liucę 
Paliulionytę. Dabar kas šešta
dienį jaunimas mokosi giesmių.
Rugsėjo 30 d. pirmą kartą pa
sirodė šv. Kazimiero bažnyčio-

salėje Avellanedoje rugsėjo 16 i . P^r pamaldas. Cho kuri8 paremįa įvairias lab-
hui laimingai vadovauja kun.

V. Šimanskis.

— Lietuvos buv. karių ir ko

votojų sąjunga savo visuotinių] 

me narių susirinkime Lietuvių

d. svarstė įvairius sąjungos rei 
kalus ir išrinko naują valdybą.

Pirm. V. D^minskui atidarius 
susirinkimą, buvo pakviestas 
St. Mikalionis pravesti susirin
kimą, o J. Vedegys sekretoriau 
ti. V. Diminskis davė praėjusių 
metų veiklos apyskaitą. Karių 
sąjunga aktyviai palaikė san
tykius su kitais, Pabaltijo tau
tų kariais, dalyvauta kas mė
nesį bendruose posėdžiuose ir 
surengta bendrai viena didesnė 

šventė. Kariai taip pat reiškės 
ir visuose lietuvių reikaluose,

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

C ARGO CO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DEMAS (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chlcago 32, m.:

LA 3-5049, YA 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P. 
JUODVALKIS.

vimą. Nurodydamas nervų, 
įtempimą kaip skrandžio žaiz-. uetuVių tautos tauriausios asmeny- 
dų priežastį, jis patarė poilsiu i bčs Arklvyak. Jurgio Matulalčlo- 

ir atvanga jas slopinti ir gy
dyti.

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Tiražai: Mintys, pastabos, pasl-
KAS KĄ IR KUR

— Moksleivių Tautinio Ansamb- atsiskleidžialio pirmoji poatostogine repeticija ^vyskupo JuSlo gilus ttešos Jžvel- 
įvyks: jauniesiems dainininkams ir g-įmaa bei visiškas pasiaukojimas 
tautinių šokių šokėjams antradie- tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
ni, spalio 9 d., 5 vai. vak.; vyrės-Į Išganymui.
niems dainininkams ir baut. šok. ,I- .T*1 asme-xix „ 1 „u-, 19 nims rašytų laiškų ištraukos, gyve-šokejams ketvirtadieni, spalio 12 nlrniftkos lftrn|nties perlai, išreikšti 
d., 5:30 vai. vak. Visi ansamblie
čiai ir norintieji ansamblin įstoti 
prašomi punktualiai atvykti. Į pir
mąsias repeticijas prašomi atvykti 
ir ansambliečių tėvai. Repeticijos 
vyks Lietuvių Auditorijoje.

Ant. Skridulis, Meno vadovas
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PER PASAULI KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljot 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienom!’
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 

CHICAGO 8. ILL Knygos kalu 
kietais viršeliais $2.

patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. 2vllgsnls J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnSJe, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lat- 
mStų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta J kietas viršelius Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D B A U G A S”

2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.Chicagos bendruomenės
fondas iiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiminiiiiiin»im____________________________________________

Iki lapkričio 15 d. Chicagoje-.........
pravedamas vajus lėšų telkimo 
amerikiečių bendruomenės fon-

— Rosario Šv. Kazmiero lie

tuvių parapijos bažnyčioje su

tvirtinimo sakramentas teiktas 
rugsėjo 30 d. 16 vai. Buvo 300įremti, 
vaikų ir suaugusių, taigi šven
tė buvo labai iškilminga. Tai 
šventei buvo pakviestas mergai 
čių choras.

— Kazimieras Kunlgonis ga
vo iš Lietuvos žinią, kad ten 
mirė jo du jaunamečiai'broliai.

daros įstaigas. Iš to fondo 11 
katalikų labdaros įstaigų gau
na apie $1,150,000 per metus. 
Chicagos kardinolas gyventojus 
skatina tą fondo vajų auka pa-

Kardinolas šventins
vairuotojų mokyklą

Šiandien, pirmadienį, spalio 
8 d. 2 vai. p. p. kard. Stritch 
pašventins automobilių vaira
vimo mokyklą Driver Improve-

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
Ghlmgo 8. m.

Aušros choras Temperey ment School, esančią 320 North .... iiumimuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiii

suruošė lietuvišką vaidinimą. 1 Clark Street. 1----------------------------------


