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HONDŪRO SOSTINĖJE ĮVYKĘS SUKILIMAS
Prancūzijos socialinė Savaitė 

sutraukė arti 4,000 klausytojų
(Mūsų korespondento Prancūzijoje)

Liepos 17—22 d. d. Marselyje įvyko 43-ioji Prancūzijos socia
linė SaVaitė, kuri buvo išimtinai skirta plačiai ir svarbiai temai: 
„Žmogiškieji reikalavimai ir ūkinė ekspansija“. Aštuoniolikoje 
paskaitų (po tris kiekvieną dieną) žymūs specialistai išgvildeno 
sakytos temos įvairius aspektus.

Klausytojų šiais metais buvo
virš pusketvirto tūkstančio įvai
rių profesijų ir socialinių padė
čių pradedant įžymiais moksli
ninkais ir baigiant eiliniais dar
bininkais.

Susidomėjimas šia Savaite auga

„Prancūzijos socialinė Savai
tė“, kuri dabar dažnai pavadi
nama ir universitetu pirmą kar
tą susirinko 1904 m. Lyono mies 
te su dviem šimtais dalyvių. Se
kančiais keleriais metais jų jau 
buvo po 600, o nuo 1910 metų ir 
po tūkstantį. Pirmasis pasauli
nis karas, kaip ir antrasis „Sa
vaičių“ šaukimą nutraukė.

Pradedant 1919 metais ligi 
1939-ųjų dalyvių skaičius kiek
vienoje Savaitėje svyruoja tarp 
dviejų ir pustrečio tūkstančio, 
o nuo 1945-ųjų ligi šių metų da
lyvių vidurkis svyruoja tarp tri
jų ir pusketvirto tūkstančio.

„Savaitės“ metu, šalia trijų 
kasdieninių paskaitų, kasdien 
vyko po tris vadinamas „kryž
keles“ arba seminaras, kuriuose 
paskaitose iškelti klausimai bu
vo konkrečiau gvildenami bei 
diskutuojami stengiantis derin
ti principus su gyvu gyvenimu. 
Seminarai buvo ne mažiau įdo
mūs kaip pačios paskaitos. Be to, 
kiekvienas paskaitininkas dar 
skirdavo klausytojams tam tikrą 
laiką asmeniškai su juo padisku
tuoti ar papildyti paskaitos min
tis bei duomenis.

Didelis Savaitės vaidmuo

Dėl laiko stokos negalėdami 
net paliesti įvykusios Savaitės 
turinio galime, tačiau, atžymėti, 
kad tos Savaitės Prancūzijos gy
venime vaidina gana didelį vaid
menį.

Tai yra tartum kokia „labora
torija“ krikščioniškai nusiteiku
siai visuomenei, ypač vadovau
jantiems kadrams, socialiniais 
klausimais susidaryti pagrįstą 
nusistatymą įvairiose srityse. To 
dėl Savaitėmis domisi ne tik

Iš tos pirmos išplaukianti ki
toji paseka yra ta, kad, per lais
vesnį pasikeitimą mintimis, visi 
pamatė, kad „ekonominė ir so
cialinė visuma sudaro tikrą pa
baisą“. Laisvesnių kelionių dė
ka, taip pat visi pamatė, kad 
„vadinamojo socialistinio reži
mo nesklandumai eina nuo Vla
divostoko ligi Rytų Berlyno ir 
nuo aKliningrado ligi Sofijos“.

„Tų nesklandumų pagrinde 
glūdi ta pati klaidinga ūkinės 
politikos samprata ir tie patys 
valdymo metodai. Varšuvoje ta
tai sako ne režimo opozicionie
riai, bet tikri komunistai, pasta
tyti augščiausio atsakingumo 
vietose“, rašo Karol.

Remdamasis ūkinio savaitraš
čio „Žycie Gospodarcze“ eksper
tų teigimu, Karol sak£, kad „Mi
nimalaus garantuotas atlygini
mas Lenkijoje turėtų būti 1.300 
zlotų. Šiandien gi atlyginimo vi
durkis (ne minimalinis atlygini
mas) nesiekia 1.000 zlotų“.

Prof. Lange pareiškimas

Ieškodamas atsakymo į klau
simą: kokias klaidas primetė vi
soms liaudies demokratijoms sta 
lininė ūkio sistema, Karol krei
pėsi į žymų ienkų ekonomistą 
profesorių Lange. Šis, nedvejo
damas, paaiškino šitaip:.„Jei pa 
keitimas asmeniškų akstinų — 
ambicija, noras užsidirbti pini
gų — politiniai - doroviniais ra
ginimais — režimo ir partijos di
dybė, darbininkų klasės trium
fas — gali tapti veiksmingu, tai 
tiktai išimtinoje padėtyje ir la
bai trumpam laikotarpiui.

Taip pav. anglų ir amerikie
čių darbininkai sutiko dirbti 12 
valandų paskutiniojo pasaulinio 
karo metu. Tačiau karo meto 
ūkio dinamizmas ilgai netrunka. 
Po tam tikro laikotarpio paragi
nimai neberanda atgarsio ir ten
ka griebtis prievartos. Bet prie
varta taip pat nėra klausimo 
sprendimas: darbininkai pripran
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Sis žemėlapis rodo geografinę Sueso kanalo svarbą. Jeigu juo judėjimas kuriai nors tautai būtų uždraus
tas, jos laivai turėtų plaukti aplink Afriką. Mažas žemėlapėlis viduje vaiaduoja tik tą neramumus su
kėlusią sritį. v (INS)

Eisenhovveris praplėtė buvusį 
socialinės apdraudos įstatymą
WASHINGTON. — Prez. Eisenhoweris pasirašė bilių, kuriuo 

yra sumažinama amžiaus riba moterims ir darbingumo nustoju
siems darbininkams, turintiems teisę gauti socialinę paramą. Kaip 
žinoma, prieš kiek laiko prezidentas šį sumanymą buvo pavadinęs 
„neišmintingu“.

Prancūzijoje auga 
neapykanta žydams

krikščioniškai nusistačiusi visuo(į-a, atbunka ir gamyba smunka, 
menė, bet ir priešingų nusitei- T0<jėl šiandien reikia sugrąžinti 
kimų žmonės. gamybinį akstiną, kuris dirbti-

Spaudos atsiliepimai niu būdu buvo išjungtas Uždar
bio akstiną. ,

Mūsų teigimui pailiustruoti Reįkia aprūpinti rinką plataus 
pacituosime trumpą ištrauką iŠ naudojimo prekėmis, be kurių, 
savaitraščio „France Observa- atiygjnįmų pakėlimas būtų iliu-
teaur“ su stipriu socialistiniu at
spalviu ir neslepiamu palinkimu 
ieškoti susipratimo su komunis
tais.

Štai ką sakytas savaitraštis 
rašo: „43-ioje Savaitėje... gali
ma buvo išgirsti aiškiaregių, ge
rai pagrįstų ir pakankamai drą
sių dėstymų apie tokias proble
mas, kaip selektyvinės investici
jos, pralenkimas darbo atlygini
mų ir t.t... Buvo labai gerų pa
skaitų: Jean Baboulene — apie 
ūkinės pažangos pakrikimą, 
Alain Barere — apie atlyginimo

zija“, — pareiškė prof. Lange, 
Dar jis kalbėjo apie per daug

įtemptą planavimą, kuris nesi
skaito su realybe. Apie Valsty
binę planavimo komisiją patys 
lenkų komunistų žurnalistai Ka
roliui šaipėsi, kad „ji vadovauja 
viskam, kontroliuoja viską, 
sprendžia viską. Jei mes rytoj 
norime išvaškuoti savo redakci
jos grindis Komisija turi būti 
painformuota. Ji planuoja viską, 
net metinį triušių prieauglį. Jei 
tas organas būtų toks veiksmin
gas kaip jis yra ambicingas, tai

Minėtas bilius, dabar jau vir
tęs įstatymu, palies arti 6,00,000 
moterų, nedarbingų žmonių ir 
šiaip paramos reikalingų asme
nų.

Dabar moterų į pensiją išėji
mo amžiaus riba iš 65 metų yra 
sumažinama iki 62 metų ir ne
darbingiems asmenims šiuo metu 
bus galima gauti pašalpą nuo 
50 m. amžiaus.

Šio biliaus finansavimui, 53 
mil. krašto tarnautojų turės mo
kėti augštesnius „sočiai securi
ty“ taksus ir iš jų per metus su
sidarys 850,000,000 dol. daugiau 
negu buvo iki šioliai.

Prez. Eisenhoweris taip pat 
pasirašė bilių, įgalinantį visus 
karinėse pajėgose tarnaujančius 
asmenis naudotis tokia pačia so
cialinės apdraudos rūšimi, ko
kią turi ir civiliai žmonės.

Iki šioliai kareivių našlės tu
rėdavo nemaža sunkumų para
mos gavime ir kartais tekdavo 
padėti nemaža pastangų šių rei
kalų sutvarkyme.

Jordanas apkaltino 
Izraelį

AMMAN, Jordanas. — Iš čia 
pranešama, jog Izraelio patru
liai nušovė du Jordano tautinės 
armijos vyrus, netoli Bardala 
kaimo. Jordano armijos žinio
mis, Izraelio kareiviai buvo įsi
veržę apie 1 mylią į Jordano te
ritoriją, bet, po apsišaudymo, 
jie buvo priversti atsitraukti.

ui darbą politiką, Tėvo Laurent nebebūt Lenkijoje gyvenimo nei 
- apie technikos pažangą Ir; žmonėm3 „ei triušiams. Laimei
žmogiškąją pažangą“.

Jaunųjų radikalų, artimų Men
dės - France, savaitraštis „Ex- 
press“ įsidėjo Karol’io reportažą 
iš Varšuvos. Korespondentas pa 
žymi, kad „Žmonės gatvėje kal
ba lygiai laisvai kaip Paryžiuje, 
kad jie yra toki pat niurnos ir 
tiek pat mažai gerbia valdžią, 
kaip ir prancūzai“. Karol tai lai
ko nustalinimo paseka.

visa tai daugumoje tik popierius 
ir mokslas - fikcija. Triušiai dau 
ginasi priešingai planui, o žmo
nės jį kasdien apeina.

• Prancūzų generolas Jean - 
Etienne Valluy yra paskirtas 
NATO vadu vidurinėje Europo
je. Jis pakeis Alphone Juine, 
taip pat prancūzą, kuris pasi
traukia ii minėto posto.

Po 9 valandų kovų, Hondūre vėl 
prieita prie normalios padėties

S
TEGUCIGALPA, Hondūras. — Trečiadienį čia buvo suruoš

tas sukilimas prieš vietinę vyriausybę, kuris, po 9 valandų kovos, 
tapo numalšintas lojalių karinių pajėgų, pavartojant ir sunkiuo
sius ginklus.

Iš patikimų šaltinių yra pra
nešama, kad žuvusiųjų skaičius 
čia siekia apie 30 asmenų ir 
maždaug tiek pat yra sužeistųjų 
tarpe.

Sukilimas buvo pradėtas, ka
da maištininkai, nemėgdami 
valstybės šefo Julio Lozano, 
pradėjo atakuoti armijos bara
kus, esančius kitoje gatvės pu
sėje nuo JAValstybių ambasa
dos. 4*.

SufctZmo kaltininkai

Iš Hondūro valdžios įstaigų 
pranešama, kad jo kaltininku 
yra liberalų partijos šefas Ville- 
da Morales, kuris buvo padeda
mas komunistų.

Villeda Morales yra 46 metų 
amžiaus daktaro sūnus, Hondūre 
įsteigęs Raudonąjį Kryžių ir iki 
paskutinio laiko buvęs vietos Ro 
tary klubo prezidentu.

Trečiadienio sukilimui vado
vavo medicinos studentas Eze- 
guid Escottojturis yra artimas 
Villeda Morales rėmėjas. Jis yra 
liberalų (opozicijos) laikraščio 
„EI Fueblo“ korespondentas. 
Taip pat sukilimo vadovų tarpe 
buvo Carlos Samoza, apibūdina
mas, kaip komunistų simpatikas 
ir Hondūro darbininkų tarpe ne
ramumus keliantis asmuo.

Lozano padėtis vyriausybėje

Dabartinis Hondūro vyriau
sybės šefas Lozano šią vietą už
ėmė 1954 m. gruodžio mėn. 5 d., 
kai įvykusiose prezidentiniuose 
rinkimuose nė vienas kandidatas 
negavo reikiamą — 51 proc. bal
sų daugumą. Tokiu atveju prezi
dentą turėjo išrinkti kongresas, 
bet jis atsisakė rinktis į sesiją.

Tada Lozano pats išsikovojo 
valdžios vado vietą ir jį pra
džioje palaikė visos 3 politinės 
partijos — liberalai, nacionalis
tai ir reformistai. Tačiau nuo 
šių metų pradžios gavosi tam tik 
ras politinis įtempimas, kadahgi 
Lozano uždraudė darbininkams 
teisę streikuoti.

Pareiškė atsiskyrimą
nuo komunistų

ROMA. — Stipri Italijos kai
riojo sparno darbininkų federa
cija pareiškė savo nepriklauso
mumą nuo komunistų. Šį prane
šimą padarė federacijos gen. sek 
retorius Giuseppe di Vittorio, ku
ris pats yri komunistas.

• Iš Graikijos pranešama, 
kad Egipto prezidentas Nasser 
priėmė pakvietimą lankytis Grai 
kijoje.

PARYŽIUS. — Amerikiečių 
žydų komitetas Paryžiuje prane
ša, kad Prancūzijoje sparčiai 
plečiasi antisemitinės nuotaikos. 
Dėl to komitetas kaltina politiką 
Pierre Poujade, kuris, kaip sako
ma, atstovauja judėjimą, turintį 
priešdemokratinių ir antisemiti
nių tendencijų.

• Sov. Sąjungos ginkluotas 
laivas pagrobė 27 japonus — vė
žių žvejotojus, netoli rusų oku
puotosios Sikotan salos.

• Islandijos prezidentas Ase- 
geiz Asgerisson buvo perrinktas 
antrajam keturių metų terminui.

• Bostono simfoninis orkes
tras duos du koncertus Maskvo
je ir Leningrade tarp rugsėjo 5 
ir 10 d. d. Jis taip pat koncer
tuos Čekoslovakijoje, Vokietijo
je, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir 
Anglijoje.

Kalendorius

Rugpjūčio mėn. 3 d.: Atradi
mo šv. Stepono I-jo kankinio 
šventė; lietuviški: Mangirdas ir 
Lengvas.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8:08.

Oras ChicagojeF
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — da
linai debesuota. Galimas lietus

į. y

Nuskendo laivas
su anglimis

SIDNĖJUS, Australija.—740 
tonų anglų anglių laivas „Blrch- 
grove Park“ nuskendo šešių my
lių atstume nuo Sidnėjaus uosto. 
Nelaimėje žuvo 7 asmenys, 1 yra 
dingęs, o 6 išgelbėti. Tikros nu
skendimo priežasties dar nežino
ma, bet manoma, kad laivas už
kliudė nuo karo meto užsilikusią 
miną.

Trumpai iš visur
• Adm. Arthur W. Radford iš 

Formozos vakar išvyko į Pietų 
Korėją. Jis pranešė, jog, .viešė
jimo Formozoje metu, kiniečiai 
nacionalistai prašę daugiau ka
rinės paramos. Tokį prašymą 
JAValstybių ginkluotų pajėgų 
jungtinio štabo šefas, sakosi, 
girdėjęs visose jo aplankytose 
valstybėse.

• Ešsene, Vokietijoje, teis
mas nuteisė teisėją 35 dol. baus
me už vairavimą neblaiviame 
stovyje.

• Apie 2,000 žmonių mirė nuo 
choleros rytinėje Indijos dalyje 
esančiame Bihar mieste per lie
pos mėn.

• JAValstybėse gyventojai 
vienerių metų laikotarpyje išge
ria apytikriai 184.2 bonkas ne
alkoholinių gėrimų.

• Didžiausi mėsos suvartoto- 
jai pasaulyje yra Uragvajaus gy 
ventojai, kurių kiek/ienas per 
metus suvalgo 277 svarus.

Liepia ieškoti
meilės Sibire

LONDONAS. — Sovietai išsi
galvojo naują triuką, liepdami 
ieškoti meilės Sibire. Maskvos 
radijo komentatorius Askontin 
Lapin savo programoje — „Mei
lės pašnekesiai“ patarė jaunie
siems klausytojams: „Galbūt ten 
(Sibire) tarp jūsų amžiaus ir 
dvasios žmonių jūs atrasite savo
laimę“. \ ,

. 1
» t

Prapuolė piniginiai 
banknotai

f

LONDONAS. — Vietinė fir
ma, kuri spausdina pinigus bri
tų kolonijoms pranešė, kad pra
puolė 100,000 naujų Rytų Afri
kos pusės svaro banknotų, kurių 
vertė siėkia 280,000 dolerių.

• Anglai per metus suvartoja 
cigarečių ir kitų tabako gaminių 
už 800,000,000 svarų.

• Kanados užsienio reikalų 
sekretorius Lester Pearson pa
siūlė, kad Sųezo kanalo kontrolė 
būtų patikėta Jungtinėms Tau
toms.

Indijos nūn. pirm. Nehru, kuris 
buvo susitikęs pokalbiui su Jugo
slavijos prezidentu Tito ir Egipto 
prezidentu Nasser. Jų konferencija 
jvvktf Tito rezidencijoje, Brioni sa
loje. (TNS)

Graikų arkivyskupas Makarios,
šiandien arba šeštadienį. Augš- kur» »*. Ki',ro » si1ci’
», , . lijos sala. šioje nuotraukoje .arki-čiausia temperatūra - virš 80. vJRku,M*yTB Stomas vienoje bib- 
ŠeŠtadienį—šilčiau. ( liotekoje Vietorijos mieste. (INS)

• Rusų žurnalai, atspausdinti 
anglų ir prancūzų kalbomis, pir
mą kartą pasirodė Kairo miesto 
kioskuose didesniais kiekiais.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Gaisro metu Jakartos mieste, Indonezijoje, buvo sunaikin

ta apie 2,000 namų. To pasėkoje, be pastogės liko 5,000 žmonių.
— Monako princas Rainier per radijo pranešė, kad jis ir jo 

žmona — princesė Grace laukiasi įpėdinio sekančių metų vasario 
mėn.

— Danijos ir Izraelio lyties ekspertai tarptautinėje genetikos 
konferencijoje Kopenhagoje pranešė, kad kūdikio lytis gali būti 
nustatyta šešis mėnesius prieš jo gimimą.

— Londono „Daily Sketch“ pranešė, kad vakar valstybės sekr. 
Dulles telefoųavo prez. Eisenhoweriui ir kalbėjo apie pasitraukimą 
iš užimamos vietas. Laikraščio teigimu! Dulles buvo nepatenkintas 
Baltųjų Rūmų padiktuota minkšta pozicija Suezo kanalo klausimu.

— Jugoslavija huteisė kalėjimo bausmėmis du kunigus ir du 
teologijos studentus už tariamą priešvalstybinę veiklą. Taip pat, 
dėl tos pačios priežasties, uždarė Split seminari ją aštuoniems me
tams. .

— 67 m. amžiaus jaunoji Almer Davidson iš Tulsa, Okla. pa
reiškė, jog ji neturėjo daug vargo savo 70 m. amžiaus vyro Orba 
Davidfon suradime, „Jis tik pasibeldė į mano duris“ — kalbėjo 
Almer, — ir aš jaučiau lyg Dievas man jį būtų siuntęs“.
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Kova dėl dešimtadalio sekundes
(Pagal dr. Otto Peltzer knygą “Sportas ir Auklėjimas’ 

parengė J. J. Motiejūnas)

'Mūsų nusistatymas sekundės 
dešimtadalio atžvilgiu dažniau
siai yra klaidingas, jei šį laiko
tarpį svarstome atskirdami nuo 
pajėgumo.

Kai aš šimtą metrų smagiais 
žingsniais einu, man reikia gal
būt 60 sekundžių. Tereikia man 
tik vieną žingsnį truputį grei
čiau žengti ir tuo jau laimiu 
vieną dešimtadalį sekundės.

Iki šiol trumpiausias laikas 
100 metrų pabėgti buvo 10.2 se
kundes. Jei iš tikrųjų ateis toks 
laikas, kad kuris nors žmogus 
nubėgs tą nuotolį per 10.1 se
kundės, tai tikrai sukels dideli) 
susidomėjimą. Šis laimėtas de
šimtadalis sekundės reiškia jau 
visai ką kitą: už jo slypi jėga, 
milžiniška energija, kuriai pa
vyko žmogiško pajėgumo ribą 
suardyti.

Šios energijos sukaupimas nė 
ra kvailystė, kuria išsisemia lai
mėtojo gyvenimas. Šis žmogus 
išsiskiria iš kitų tuo, kad šalia 
savo profesijos darbo, jjs taip 
pat dar suranda jėgų save ug- 

, dyti, iškovoti visą galimą ir pa
rodyti kitiems, kokienra pasieki
mams žmogus 'yra pajėgus, ir 
tuo pažadinti kitų savigarbą, iš
judinti jėgas ir padidinti atsie- 
kimus. Šis žmogus parodo, ką 
tai reiškia atsiekti, lygiai kaip 
ir inžinierius, kuriam pavyksta 
suprojektuoti lėktuvą, skrendan 
tį 1,050 km per valandą vietoje 
1,000 km. Lygiai kaip telefono 
ar teleskopo išradėjai, jis paro
do, jog ribos nėra amžinos. Žmo 
nija yra pažengusi pirmyn tik 
drąsių žygių dėka. Ir kiekvie
nas rekordas patraukė paskui 
save milionų jėgas. Tik būti pa
vyzdžiu yra gyvenimas. Gyven
ti, kaip ligšiol, yra sustojimas 
ir smukimo pradžia. Šis bėgi
kas, prabėgęs yienu dešimtada
liu sekundės greičiau, negu ka
da nors kitas žmogus, lygiai

I kaip ir šuolininkas, kuris page 
rina ligšiolinį pasaulinį rekordą 
vienu centimetru, yra šauklys 
žmonijos kovoje prieš gamtos 
varžtus. “Ir visdėlto einama to
liau, einama dar toliau”, galima 
būtų šaukti iš džiaugsmo po 
tokio pasisekimo, glūdinčio ši
tame atsiekime.

GOLFO ČEMPIONAS

dvės užkariavime gali būti lai
mėtos ir visuotinis vertybės, ta
čiau pačiam nugalėtojui yra ša
lia to nemažesnės vertybės.
Kiekviena pergalė, nesvarbu ku
rioje srityje ji bebūtų, tampa, 
energijos šaltiniu, jei tik yra iš
kovota padoriomis priemonėmis.1 
Sąmoningai ar nesąmoningai vis j 
iš naujo kužda tada mūšų šir
dyje: “Tu gali kai ką”. Ir, jei 
pavyksta išsikovoti pažymėtiną 
pasisekimą, daug iškilesnį už 
kitus, tada skamba pergalės dai 
na kunkuliuojančiame pulse, į- 
tempia kūną bei sieląvir tampa 
gyvenime tiltu, perkeliančiu per 
svaiginančias' prarajas, kada a- būti vieni ir širdy paslėpti per- 
bejojama savimi. “Betgi tu esi 
savo gyvenime kartą atsiekęs

Jack Burke, 33 metų (dešinėje), laimėjo golfo čempionatų, nugalėda
mas Ted. Kroli (kairėje) Canton’e, Mass. - (INS)

SOPHIE SARGUS 
RADIO PROGRAMA

U WU£S stoties — Banga i49b 
NUO PIRMAI*. IKI PENKTAD 

8:45 tkl 9:10 vai. ryte 
ŠEŠTAI*. 8:90 Iki 9:80 ryta 

P1RMAD1ENNIO vak. nuo 7—8 v 
SERAI*. 8:30—0:36 v. r. U stoike

, WOPA — 1490 klL 
Jhloago 89. -U. HEmloek 4-841*

7181 SO. ROCKWELL ST.

rd. ofiso BK 4.urvo, rez. PR. 6-7228

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštadieniaia nuo 1 Iki 4 vai. ų. p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir aekm&d.

OfrNini KRI4U6ELIŪNAITĖ
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTLK(I LIG V IR AKL4ERUO6
SPECIALISTE 

>760 We« 71st titroot
(Kampu 7 Ist lr California* 

rei. ofiso lr rez. ttl.pubUc 1-4140 
Vai. 11-2 lr 6-9 V. v. še*t. 1-4 p. p

Priėmimus tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge) 

6CD1KIV IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South We8tern Avonoa
(MEDICAL BUILDING)

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo lt vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 val. ryto — 1 y. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1166
Rea. tel. W Al brook 5-8745

DI. L 1. SIMOHAITIS
gydytojas ir chirurgas 

Naujo adresas: 4256 W. 63rd SA. 
Ofiso tel. REUaoce 5-4410 

Resld. telef. Gltovehill 6-0017 
Valandose 1-1 p. m. lr 6-8 p. na.

Penktad. tik po plėtų. 
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2866 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS xR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th lr Hermitage) 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aki n Ina —

6322 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 rai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Oflao telefonas: PR 8-3226 
Res telef. UAlbrook 5-5074

M. oflao VA. 7-6557, res. RE. 7-4666

DR. FRANK C. KWINN
(KVIF.Č’INSKAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«et 47th Street

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

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

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

Tel. CEntral 0-2201 
5002 VVest lttth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—3 
Tel. TOwnliall 3-0050 

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

tai, kas atrodė negalima, — tu 
ir dabar tai padarysi!” Šis pa
sitikėjimas savimi ir yra tas pa
slaptingas nesąmoningas tiks
las, kurio visi siekia ant bėgimo 
tako, vandeny ir ore: “Aš noriu 
žinoti, ar galiu ką nors pasiek
ti”

' / *.
Kaip ir visuose sprendimuose, 

taip 4r čia pasirodo žmogaus 
būdas, kaip jis juos priima. A- 
pie kiekvieną, kuris buvo sėk
mingas, yra manoma, jog jis 
dabar yra išdidus ir pasipūtęs,1 
tačiau taip pasistoti pagundai 
gali tik menka'dvasiai su atsi
tiktiniu pasisekimu, už kurio nė
ra nei darbo, nei Įtemptos ko
vos.

Sporto nugalėtojas visai ne
turi jokio pagrindu būti pasipū
tusiu, net kai jis sutekia savo 
klubui ar sąjungai nemažą nau
dą. Mano įsitikinimu, yra var
gas, kad biznieriška nauda ap
valdo sportą ir bando ji išnau
doti savo tikslams. Sporto var
žybų nugalėtojas, kuris po il
gamečio darbo ir nuolajinio 
mankštinimosi iškovoja pasise
kimą, gali dabar vien tik pajus
ti vidujinį džiaugsmą ir norą 
būtr vienam su savimi. Visa kita 
yra sporto idealo išdavimas.

I I •
Todėl ne be pagrindo būna ta

da laimėtojai nemandagūs ir ne 
paslaugūs, kai reporteriai beį 
.fotografai puola ant jų ir ver
čia pozuoti ar pavaizduoti neiš
sakomą jausmą, nes tuo tarpu

galės jausmą.

Galime suprasti didįjį suomių 
pasaulio rekordininką bėgiką 
Nurmį, kai jis į bėgimo taką iš
slinkdavo pro šalutines duris — 
nes nesileidžiama fotografuoti, 
kai einama iškovoti gyvenimo 
vertybių*

Rekordų siekti dėl pačių re 
kordų yra tuštybė ir paniekos 
verta reklama. Ne kiekvienas 
sportuojantis yra tikras sporti- 
nū'kas, tačiau konstatuojame, 

jog sportinis pergyvenimas yra 
dvasinis išgyvenimas.

(Nukelta į 7 psl.)

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 5fet Street

Vai pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 lr 6 Iki 9 popiet; ketv. ir 

penkt 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 popiet. šeš
tadieniais 10 iki 8 vai. popiet.

Ofiso tel.Pllospect 6-1706 
Rez. tel. SRovebUl 6-5608 

-------- 1

DR. A. MACIŪNAS
5700 S. Wood Street

Atostogose iki rugp. 2 dienos.
Reikalui esant prašom kreip

tis į Dr. V. Mušinską. Tel. Ofi
so: PRospect 6-2240, rez. WA1- 
brook 5-4860.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ER 

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

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

Šiam trumpiausio laiko ir erdj jie norėtų nors akimirksnį pav

ŠIANDIEN PROGA!
1 JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA,
Midvvest Maisto - Likerio

Krautuvėje \
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

ij f o • • rw . ■ •,
' ★

RUGPJIŪČIO MEN. 3, 4 ir 5 DIENOM
ALKOHOLIS 190 proof 5th $4-89

MARTEL, prancūziškas konjakas M $4.95^
BISULIT, 5th* $4.85
KIJAFA VYNAS 5th $1.6-1
STRAIGHT WHISKEY 5th $2-98
DRY GIN, 90 proof 5Us $2-98
PORTUGALIŠKAS import. vynas 5th 95c
VYNAS galkna.s $2-93

Gaunami lietuviški sjirlai, Importuoti grybai, uogienė, lietuviš
ka įvairi duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai taip ir importuo
ti iš užsienių.

Piknikams ir įvairiems (nirengiitiaiiLs perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

KRAUTUVE ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI <0 V. V:

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti j 
mfisų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben* 
drevėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai♦ • v-
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, nega reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovę yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendai 

Ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 in. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taapytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

klas pinigines operacijas. /
Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $18,flOe,<W0. 

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

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

CURRENTLY — AUK6CIAUSIAS DIVIDENDĄ^ IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Kuto: 1053 \V. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6766
S^Bpto — BEverly 8-3046

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western A vemia
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South We8ten Aveniu 
Chicago 20, JU. 

Pasimatymai pagal sutarttea
Telefonas RI.public 7 -4600 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Ppec. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave.
K«mpas Archer tr California

Atostogose iki rugp. 12 dieną, 
bet ofiserdirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tUef. Y Arda 7-1166

■ezld<*ncljos — 8Tcwart 3-4811
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West S5th Street 

(k»mpas Halsted Ir 36-ta gat-6) 
Ofisas bus uždarytas igi 

higpjūčio 5-tos dienos.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4- p. p. lr ndo 7—9 v. vak.
Tročiad. ir šeštad. pagal sutartj 

Tel. oflao PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JERKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 West 6Srd Street

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

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay.tte 3-4»4b '' ‘
Namų — CEdarcrest 3-7786 1

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS (

GYDYTOJAI IR (TIIRIRGAI 
3259 Sonth Halsted St.

Kasdien 8—7 val. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepeet 6-6400
Rezid. PHospect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenae

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So.. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto tr 6-S vai* 

vak. šeštadieniais 16-S. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymple 2-1861

Ofiso telefonas — BI.shop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2260
SI’KCI. CHITIVRGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:60. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rčmua.
4456 So. California AveH Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. lr askmad. 
tik susitarus

Tel. oflao YA 7-4787, m. PR 6-126u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš- 
tad. lr sekmad. tik pagal sutari). 

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite MJdwny 8-0001

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Ilez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILElilS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 3lst Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvlą) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, res. HE. 4-8156

DR. F. e. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2420 West Marąaette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6086

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6066 
Rezid. 0600 S. Arteslan Ava. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—D V. v.

DR. 6. SERNER
HETLVI8 AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 26 meta patyrimo
Tel. Y Arda 7-1826
Pritaiko akinio^ 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas lr akinių dirbtuvš 
756 VVest 35tb Street 

Vai. nuo 10 Iki ž, nno 6 Iki 8, tro
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-8 16 
teštadienlaia 10-2 vai. popiet.

vira 65

Telefonas GRovehlU 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LldŲ SPECIAUSTfi

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

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąncttc Bd.

Telefonas FtEilance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

i Psk ofiso lr buto OLymple 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicere

'Atostogose iki rugpjūčio 
mėnesio 4 dienos.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

414fi 8. Archer Ave.
i VAL Kasdlsn popiet nuo 12.2:80 v 
' Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-S:80 v.

TrečtadlinJ tik iu«ltsirus

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdiis - P rote datos 

Ajjaratal-Protezai. Med. ban 
datai. Rpcc. pagalba kojom

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

dKTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St. Chicago 26. UI. 

Tel. PKospcct 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

1334 H.

^•SdVlN®4

FLATINKITE "DR4UG4"
8.^8

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Oakh-y Ave., Chlcaco 8, Hl. Tel. Vlrginla T-6641J 1-6646
■ntered aa Seoond-Clase Matter March 81, 1616, at Chloage, IUlaols 

Under the Act of March 8, 1879.
Member of the Catholic Preee Am’n
PuMIsfced dally, ezept 

by the
Sundaya

blthuanlan Oathollo Pr<ms Hoclety
PRENUMERATA: Metams
rhlcagoj lr Ciceroj ♦9.00
Kitur JAV lt KaaadeM ♦9.00
UAdenyJe ♦11.00

SUBSCRIPTION RATB6 
|8.00 per year outelde of Ckloago 
♦9.00 per y«ar ln Chicago A 
♦8.00 per year ln Canada 
Foreign lli.oo per yeaa.
H metų y S m6n. ■

8 00 19 71 91.11
♦4.60 ii.10 • 91.66
16.40 92.66 9L6I

Redakcija etrelpenios taiso aavo nuoilOra. Neaunandotų straipsnių aa- 
*augo. Juos gretina Ilk 10 anksto susitarus. Redakcija ui ekelhlmų taclaj 
neatsako. 6ksl61mų kainos prleiundtamoa gavus prašymą.
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TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ KALBA
Pasižvalgius politikos laukuose ir pasekus politinę raidą, 

galima drąsiai teigti, jog tarptautiniai įvykiai patvirtino: 1. kad 
tarptautinės įtampos didžioji priežastis yra Europos padalini
mas, kurį Sukėlė Vidurio ir Rytų Europos devynių valstybių 
sovietinis pavergimas ir Vokietijos padalinimas; 2. kad Vokie
tijos suvienijimas ir sovietų dominuojamų kraštų išlaisvinimas 
yra tarpusavyje susiję dalykai, sudarą du aspektus vienos ir 
tos pačios europinės problemos, kilusios iš II Pasaulinio karo 
(įvykių ir reikalaujančios globalinio sprendimo; 3. kad Sovietų 
Rusija pati viena savo valia nėra kompetentinga spręsti tarp 
Elbės, kuri sudaro rytinę Europos laisvės sieną, ir tarp tikro
sios Rusijos vakarinių sienų esančiame plote gyvenančių apie 
100 miliono europiečių likimo, nes II Pasaulinio karo didžiosios 
sąjungos nariai šią problemą Sprendžiant turi lygias teises ir 
lygią atsakomybę su Sovietų Sąjunga.

DU PAGRINDINIAI VEIKSNIAI

Pavergtųjų Vidurio ir Rytų Europos kraštų išlaisvinimas 
dabartinėmis tarptautinėmis aplinkybėmis priklauso nuo dviejų 
pagrindinių veiksnių: 1. nuo mūsų tautų ryžto atgauti laisvę ir 
2. nuo didžiųjų galybių politikos. Mes pasitikime pirmuoju 
veiksniu, nors ir neįmanoma pramatyti, koks bus poveikis ilga
laikės komunistinės indoktrinacijos ir kokios sąlygos lems pa
vergtųjų kraštų jaunosios kartos fizinį bei dvasinį formavimąsi. 
Planuojant laisvinimo politiką, ir laiko veiksnį reĮkia turėti 
akyse.

Kremlius gana drąsiai švaistosi tarptautinėje scenoje. Su 
Stalino pasitraukimu tarptautinė padėtis, atspindėdama vadi
namos “naujosios” Sovietų Rusijos užsienio politikos judrumą, 
pasidarė srauni. Dabartinės tarptautinės padėties pagrindi
niai bruožai yra šie: a) tarptautinės politikos svorio centro pa
sistūmėjimas dėf sovietų machinacijų iš;Vidurio bei Rytų Euro-

- pos į Viduržemio jūros sritį ir b) Stalino “nuvainikavimas”.

PASAULIS NEMATO JOKIŲ PATAISŲ

Nors jau daugiau kaip treji metai sukako nuo Stalino mir
ties, bet pasaulis dar nemato jokių pataisų Stalino imperialisti
niuose koloniniuose užkariavimuose. Vienas Stalino ir jo pa- 
gelbininkų didžiųjų tarptautinių nusikaltimų buvo ir tebėra Sov. 
Rusijos agresija prieš Lietuvą ir "kitas Pabaltijo valstybes ir 
jų prievartinis prijungimas prie Sov. Rusijos. Tiesa, pastaruoju 
metu įvairiuose Europos laikraščiuose pasirodo žinių, kad Lie
tuva ir jos kaimynai pabaltiečiai bus atjungti nuo Sovietų Są
jungos. Esą, ta prasme atitinkamas sprendimas buvęs pada
rytas kp dvidešimtojo kongreso metu Maskvoje. Tie 1940 m. 
rugpjūčio 3, 5 ir 6 dienų vadinamieji “inkorporacijos aktai, ku
riais Augščiausias Sovietas tariasi suverenines Lietuyą, Lat
viją ir Estiją pavertęs sovietinėmis socialistinėmis respublikomis, 
yra ne kas kitas, kaip vienas iš tarpsnių Sov. Rusijos prieis 
Pabaltijo valstybes tęstinės agresijos, pradėtos 1939 m. rugpjū
čio 23 d. Stalino ir Hitlerio slapto susitarimo pasirašymu. Lie
tuvių, taip pat ir didžiajai daugumai laisvojo pasaulio valstybių, 
tas “inkorporacijos” aktas yra niekinis.

Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva tebėra nepriklausoma 
suvereninė valstybė; tik jos suverenumo vykdymas savoj te-
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DĖL SUEZO KRIZĖS

Sekretorius Dulles šypsosi prieš foto aparatą su Selvyn Lloyd, Anglijos užsienių reikalų ministerių. Po 
pietų su ministerių pirm. Edenu buvo tariasi dėl Suezo kanalo padėties. (INS)

nas garsus amerikietis žurnalis-, vo politinio aklumo gali mus pri 
tas, nepailstančiai kovojęs prieš į vesti prie to, kad dar mūsų žmo
komunistus darbininkų unijų va 
dovybėje, susilaukė, kad komu
nistai išplikino jam akis ir at
ėmė regėjimą visam amžiui. Ar 
kaltininkai jau surasti?

Gal tokiame milžiniškame 
krašte kaip Amerika sunku su
rasti komunistus? Jų yra pil- 
4ia įstaigose, mokyklose, uni
versitetuose ir net kaikurių re

nių karta pamatys demokratijos 
žlugimą.

Ne iš komunistų reikalauklfhe 
veiksmų jų nuoširdumui įrodyti, 
bet demokratijos išlikimo var
dan reikalaukime, kad demokra
tijos vadai pagaliau pradėtų ati
tinkamai veikti ir tai tuojau pat, 
kol dar nevėlu, kol patys ame
rikiečiai dar nėra milionais gro-

liginių acktų dvasininkų tarpe. biami ir tren,iami ten, kur nle. 
Pas:ž;urekime pvz. anglų kai

ritorijoj dėl Sovietų Rusijos agresijos ir 
okupacijos yra sukliudytas.

Jei dabartinė Kremliaus kolektyvinė diktatūra nutartų aną 
neteisėtą ir niekinį veiksmą anuliuoti, tatai, nors tik formaliai, 
atitaisytų vieną didžiųjų Stalino nusikaltimų. Jei Kremlius even
tualiai tai darytų, darytų ne Lietuvos nepriklausomybei ir laisvei 
atstatyti, bet savų interesų labui. *

KAD UŽLIŪLIUOTŲ NEVEIKLUME

Lietuvių tauta ir jos reprezentantai laisvajame pasaulyje 
nesiliaus kovoję drauge su visomis kitomip sovietinės agresijos 
aukomis prieš Sovietų Rusijos imperializmą ir kolonializmą, kol 
Sovietų Ruijos pavergtuose kraštuose nebus atstatyta nepri- 
klasomybė ir laisvė.

34 sekusios karinės
z*

Šiuo metu daug rašoma ir kalbama apie sovietų primesto 
komunistinio režimo “liberalinimą” ir aį>ie gyvenimo sąlygų ge
rėjimą mūsų žmonėms anapus geležinės uždangos. Plika tik
rovė šių kalbų bei reportažų nepatvirtina. Jos yra įkvėptos 
Kremliaus propagandos laisvajam pasauliui apgauti ir jį ne
veiklume užliūliuoti. Pvz. okupuota Lietuva turi užsienio rei
kalų ministeriją, bet jokios užsienio politikos netuti. Turi kraš
to gynimo ministeriją, bet jokių karinių jėgų neturi. Maskva 
pranešė, kad bus panaikinta Sovietų Rusijos teisingumo minis
terija ir jos kompetencija išdalinta vadinamosioms respublikoms. 
Praktiškai šios priemonės neturi jokios reikšmės, nes šiuose 
dalykuose, kaip ir visuose kituose, galutininis sprendimas pri
klauso kompartijai, kuri gauna įsakymus iš savo centro Mask
voje. Prokuratūra ir kalėjimai paliekami ir toliau Maskvos MGB 
kontrolėje, nors ją vykdytų ir MGB agentai Lietuvoje. Tas pat 
galima pasakyti ir apie vadinamąją “decentralizaciją” kitose 
srityse. ' 1

jų laimingai sintezei”. Zenonas 
Ivinskis iš Romos straipsniu 
“Dešinėn ir kairėn demokratinėj 
Lietuvoj” peržvelgia grupinį su
siskaldymą praeityje. Kazys 
Ambrazaitis “Aukos ir vilties 
dienos” straipsniu pamini LAF 
prieš 15 metų įvykdytą didįjį 
sukilimą. Straipsnio autorius 
yra vienas didžiausių ir akty
viausių sukilimo organizatorių 
ir dalyvių. Jo atsiminimai turi 
didelę vertę. A. V. Dundzila 
rašo “Skauto įnašas’^ Tas įna
šas reiškia skautų įnašą į suki
limą ir pogrindį. Jaunasis 
straipsnio autorius ir žinomas 
skautų veikėjas labai teisingai 
parodo, kaip didelį indėlį skah- 
tai yra įdėję į rezistencinį dar
bą. Straipsnis paremtas gau 
siais pavyzdžiais. '“Darbai ir i- 
dėjos” skyriuje apžvelgiama pa 
dėtis pavergtoje Lietuvoje. Pla 
čiau sustojama ties klausimu: 
“Ar Pabaltijo respublikas pa
vers satelitais?” Padėtį išana 
lizavęs, žurnalas daro išvadas, 
jog sovietai tokių priemonių ga
li griebtis, jei toji mintis rastų 
pritarimo Vakaruose, kurios pa
sekmėje pavyktų išgauti Pabal
tijo kraštų pripažinimą. “Į 
Laisvę” taria, jog satelito var
das nereikštų padėties paleng
vėjimo krašte. Skyriuje “Pa
saulyje” apžvelgiama, kas atsi
tiko nuo Genevos didžiųjų kon
ferencijos ligi dabar. V. Sidzi
kauskas pasikalbėjimo forma pa 
sako ja įdomius dalykus apie ne
seniai įvykusio Pavergtosios Eu 
ropos Seimo posėdžius Stras- 
bourge. Paaiškėja Lietuvos pi
lietybės svarba politiniame dar
be. Pavergtosios Europos Sei
mo posėdžiuose negalėjo daly
vauti asmenys, kurie yra pri
ėmę kito krašto pilietybę. “Pa
kantos ir geros valios kelyje” 
labai plačiai paliečiamas lietu
viškasis gyvenimas: politinis su
siskaldymas, nesantaika, vieny
bės jieškojimas atvirkščiomis 
priemonėmis, partnerio visiškas 
nuvertinimas ir t.t. Straipsnį 
perskaičius gaunamas atsaky
mas, jog sutarimo reikia siekti

ELĖ MAZALAITĖ

REIKIA DAUGIAU APDAIRUMO
A. DALEIKIS, Chicago, III.

Demokratija yra tinkamiau- augštais žemyn į dienraščio
sias būdas praktikuoti paties 
Sutvėrėjo duotąsias žmogui tei
ses. To negana, demokratijos 
pareiga yra žmogaus teises gin
ti nuo priešo. Ir, kai demokrati
ja tą savo pareigą atlieka, ji 
priešą nugali.

Ryškiausiu pavyzdžiu čia yra 
krikščioniškoji, d e mokratiškoji 
Austrija. Šiandien Austrija yra 
laisva. Jos ir spauda kovojo iš
vien dėl laisvės. Jei austrai bū
tų nors tik truputį komunistinės 
sistemos įsileidę į savo krašto 
valdymo būdą, jie šiandien ne
sidžiaugtų laisve.

Kalbama, kad laisvųjų Vaka
rų demokratija vadovauja šian
dieninei kovai prieš komunizmą. 
Pažiūrėkime, kaip ji šias parei
gas vykdo.

Demokratiniame krašte kiek
vienas asmuo, ar kuri grupė, ar 
partija turi teisę leisti laikraštį. 
Tačiau demokratiniuose kraštuo 
se, pvz. Italijoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje ir mūsų pačių krašte 
priešai leidžia laikraščius, griau

“Freiheit” (jiddiš kalba) spaus
tuvę ir sekantį rytą “Daily Wor 
ker” išėjo, kaip niekur nieko ne
buvę, su kovos šūkiais prieš de
mokratiją. Ar demokratijos va
dai kaip nors į tai reagavo? 
Šį kartą reagavo kairiųjų rėks
niai, “Daily Worker” tariamąjį 
uždarymo veiksmą triukšmingai 
apšaukdami “demokratiškų tei
sių gestapišku užpuolimu”.

Politinis aklumas

“Daily Worker” uždarymas 
žaibo greitumu nuskambėjo po 
visą pasaulį.. Amerikos pavyz
džio padrąsinta prancūzų val
džia tuojau uždarė vieną komu
nistų laikraštį Paryžiuje ir kitą 
— Alžyre. Bet Amerikos drąsa 
parodyta tik porai valandų. O 
dabar visas pasaulis mato, kad 
niekas neturi teisės leisti ko
munistų užgrobtuose kraštuose 
nekomunistinių laikraščių, ta
čiau tie patys komunistai de
mokratiniuose kraštuose savo 
laikraščius leisti “turi pilną tei-

ba spausdinamas enciklopedi
jas. Ten rasime, kad komu
nistų pagrobti kraštai nėra pa
grobti, bet patys prisijungė 
prie “motinėlės Rusijos”, kad 
dabar ten upės pienu ir medum 
teka. Tai ar ir čia sunku su
rasti komunizmo apaštalus? 
Pasiskaitykime tų enciklopedi
jų tomų tituliniuose puslapiuo
se sužymėtas redaktorių ir ben 
dradarbių pavardes, štai ir tu
rėsime komunistų šnipų ir di
versantų sąrašo pradžią. 

Gyvenimo pavyzdžiai

Tačiau^, pamėginkime bent 
vieną tokį “draugą” pajudinti. 
Jie tuoj pasislėps po JAV Kon
stitucijos penktuoju “amend- 
mentu”. Kur čia demokratija?

Neseniai buvo pagauti keli as
menys su išvogtomis karinių ba 
zių paslaptimis. Kas gi su jais 
atsitiko? Tiesa, jie buvo smar

kas nebeduos jiems nei vodkos, 
nei ikrų, bet kur viešpatauja en
kavedisto nagaika ir mirtis.

Pasiskelbęs pats save 
pranašu

' Kadai buVusi garsi arabų tau 
.ta, bandžiusi užkariauti Euro
pą, turėjusi garsius mokslinin
kus, šiandien Afrikos dykumų 
klajokliai, kitaip vadinami be
duinais. Kas yra tie arabai, 
šiandien vėl išgarsėję nuolati
niais susirėmimais su žydais? 
Norint duoti pilną atsakymą, 
reikėtų ilgo straipsnio, bet 
bendram vaizdui užteks kelių 
žodžių.

Arabų imperijos įsteigėjas 
buvo Mahometas (570-632), ku 
ris 622 m. suvedė taikon kovo-

...... . . , ..... jančias tauteles, įsteigdamas
k‘a; išsigandę; ta. buvo a.sk.a. raabomet Ma
matyti is spaudoje tilpusių jų hometas tapęs jų vadu, pasis

kelbė ir pranašu, rasdamas pa
sekėjų. Prieš jį išėjo Koreiša, 
taip kad Mahometas turėjo pa
sitraukti į Mediną, bet čia suda 
ręs galingą armiją sumušė prie 
šą.

Mahometas būdamas 26 me-

veidų fotografijų. Bet... jie kiek 
vienas uždėjo po 5,000 dolerių 
užstato ir tapo paleisti. Tai tuo 
tarpu ir viskas. Ir tai laikoma 
demokratiška...

Neseniai kažkas pagrobė kū
dikį. Policija dieną ir naktį sten 
giasi grobiką sugauti. Jis be a- 
bejo bus sugautas ir nubaustas, Vedė naglę Khadiją, kuri jam 
mirtimi elektros kėdėje arba du-ldaug padėjusi patarimais nau-
jų kameroje. Ir tai bus visiškai 
teisinga ir demokratiška.

Bet štai yra “kidnaperiai”, ku 
rie dešimtis milionų žmonių gro
bė ir tebegrobia visai to neslėp-

jos religijos - sudaryme. Ta re
ligija persimetė į Aziją, rasda
ma daug pasekėjų Indijoj ir Ki
nijoj. Mahometui mirus (632

darni. Kas su tais gangsteriais m- birželio 8 d.), religinį ir po-

nančius valstybę, kurios ribose ’• atveJu pasireiškė at-
tie laikraščiai spausdinami ir sakingų demokratijos pareigūnų
platinami. Ar demokratiška yra 
leisti priešui griauti demokra
tiją?

Čia pat, New Yorke, komunis
tai spausdina ir skleidžia po vi
są kraštą “Daily Worker”. Kaž
kas pritrūkęs kantrybėš šį “dar
bininkų dienraštį” uždarė. Ma
note, kad už šio krašto demo
kratinės santvarkos ardymą? 
Ne, už... mokesčių nesumokėji- 
mą!

Kai tik “Daily Worker” spaus 
tuVė buvo mokesčių inspekcijos 
valdininkų uždaryta, šios “re
dakcijos” (tikrumoje šnipų ir 
krašto išdavikų) štabas nulipo 
tuose pačiuose namuose dviemis

kitokiomis priemonėmis, pirmo
je eilėje atstatant pasitikėjimą 
kitaip galvojančiam žmogui.

St. Dna.

daroma? Nagi pasišypsoma vie 
ni kitiems, gerokai nugeriama 
vodkos, užkandama ikromis ir

litinį vadovavimą perėmė A. 
Bekr. Jam uoliai talkininkavo 
Omar, kuris buvo faktinasis
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“Į Laisvę” 10 nr. perskaičius
Lietuvių Fronto žurnalo “f 

Laisvę” 10 (47) nr. jau pasiekė 
savo skaitytojus. Paskutinysis 
“Į Laisvę” nr. bus bene pats įdo 
įmausiąs ir gyviausias, nes pa
liečia visas lietuviškojo gyveni
mo sritis, pasisekimus ir nege
roves. Šiame numeryje gal vaiz 
džiausiai iškeliama ir išryškina
ma rezistencinė dvasia, “Į Lais
vę” siekimai ir Lietuvių Fronto 
laikysena lietuvių tarpusavio po 
litinėse nesantaikose. Visa tai 
perduodama ramiu, kultūringu, 
bet nuogai atviru žodžiu.

Redakcija savo straipsnyje

prieš 15 metų įvykusį didįjį lie
tuvių tautos sukilimą ir, ryškin
dama rezistuojančią ir politikuo 
jan£ią dvasią, skaitytoją atveda 
į pirmąjį JAV ir Kanados lietu
vių Kultūros kongresą. Straips
nis labai aktualus visais požiū
riais. K. M. Nemura iš Austrą 
lijos rašo apie pilietybės prasmę. 
“Europos h" Amerikos pedago
giniai idealai” straipsniu “Į Lais 
vę” skaitytojams prisistato di
dis m.okslo ir kultūros vyras 
Antanas Ramūnas. Autorius 
randa, jog “ateitis priklauso ne 
Europai išimtinai ir nė Ameri

neabejotinas politinis aklumas.

Ar seniai atsitiko, kad JAV, 
kurios vadovauja demokratinio 
pasaulio kovai prieš komunizmą, 
krašto valdžios pareigūnų aki
vaizdoje komunistų pareigūnai, 
“oficialiai” vykdą savo “parei
gas” šiame krašte, kelis rusų 
jūrininkus pabėgėlius pagrobė, 
įsisodino į lėktuvą ir išgabeno į 
Rusiją baisiai mirčiai. Ar čia 
buvo demokratinės santvarkos 
pareigūnų tinkamas demokrati
jos supratimas ir priešo teisin
gas įvertinimas?

? z -
Nuolat skaitome vietos spau

doje, kad taip vadinamų “uni
jų” vadovybėje pernelig pilna 
komunistų agentų, kurie strei
kais ir kitais būdais sabotuoja 
pramonę jr iš vidaus ardo kraš-

paskui džiaugiamasi, kad žmo- arabų valstybės įsteigėjas. Ka- 
gėdros pagaliau tampa visai pa- lifas Omar užkariavo Mesopo- 
doriais vyrukais. Kartais net' tamiją, Iraką, Siriją ir Egiptą

pykstama, jei kas nenori tikėti 
žmogėdrų šypsenų nuoširdumu; 
tatai esą nedemokratiška.

Gerą pamoką demokratijai da 
vė Tito. Jis ėmė krūvas pinigų, 
ginklų ir kitokių gėrybių tol, 
kol jam nusibodo. Po to “demo
kratijos bičiulis” Tito, nuvažia
vęs į Maskvą, “urbi et orbi” pa
garsino, kad jis su Kremliaus 
viešpačiais yra vienas kūnas ir 
viena dvasia. Ta paipoka tačiau 
Amerikos demokratijai kainavo 
"nedaug”, tiktai vieną bilioną 
dolerių, kuriuos mes, mokesčių

Pastatęs galingą laivyną užvalgy
Vdė rytinę Viduržemio jūros da

lį, dažnai užpuldamas ir vaka
rinę dalį.

Vėliau arabai, sudarę sąjun
gą su berberais, užėmė Ispani 
ją, ir jau bandė veržtis į Pran
cūziją, bet Karolis vadinamas 
plaktuku juos sulaikė ties Poi- 
tiers (732 m.). Ispanijoj susitvė 
rė pirma nepriklausoma arabų 
valstybė su postine Kordoba.

Per Ispanijos arabus vidur-
mokėtojai, sudėjome kruvino-', amžlų krikščionys susipažino su
mis nuo sunkaus darbo ranko
mis.

Tačiau dėl viso to ne demo
kratijos sistema kalta, o tam

tą. Ir kas prieš juos kovoja? | tikri jos priešakyje stovį atsa 
Tik paskiri asmenys. Štai vie- kingieji asmenys, kurie dėl sa-

filosofija, medicina, matemati
ka ir astronomija.

12-tame amžiuje sukilo krikš 
čionys ir panaikino arabų vieš
patavimą. Ir nuo to laiko veda 
beduinų gyvenimą. mk

Ji pasisuko vėl«ir pradėjo eiti, kur gyvena draugas 
Kostas — jis priglaus ją laikinai, jie drauge apsvars
tys, kaip jai pradėti, kur yra kiti, kurie pažino ją, kurie 
grįžo ir yra valdžioje. Jos vieta taipgi yra tarp jų. — 
Ar teberasiu draugą Kostą? — pamanė ji ir išgirdo, 
kad juokiasi: dabar, kada nėra pavojaus, kad kas nors 
pradės karą ir išvarys rusus, gudrusis ir bailus draugas 
turėjo pasirinkti gerą butą, kol dar neišgrobstė kiti. — 
Aš taipgi pasiimsiu, — taria ji piktai, — aš priversiu 
juos grąžinti mano tėvo namus. Dvigubai išniekintus, 
liestus vokiečių ir dabartinių. Namai, kur numirė visi 
atsiminimai, kur neišdrįstų rodytis nė vaiduokliai. Ne
noriu, — sako ji, — nenoriu nieko.

Ką aš darysiu, kur mano vieta? Klausysiu, kas 
man bus įsakyta partijos, kam galvą sukti, juk dar 
daug reikia sugriauti. Viską, kad neliktų akmens ant

Argi išsprendė? Ar ji pasakė: taip, ar ji sutiko? Nie
kuomet! Įtūžimas lipo gerkle, kaip durklas, ir smeig
damas amaugė — ji nueis ir spjaus į veidą jam. Niek
šas, mažas, pigus niekšas, kuris nebuvo ištikimas nie
kam — nė savo giminei, nė savo tautai, kuris nė savo 
vaikų moąįnos nenorėjo atrasti iš savo žmonių tarpo.
Žydė, rusė! —

Bet kam reikėjo žemintis ir kalbėti tai jam, ką jis Į akmens. O, Jeruzale! -r- Ji stovėjo ir ėjo, ir žiūrėjo į 
pats žino? Jis neseniai kalbėjo, kad ji yra geras parti- miestą, ir regėjo jį, kaip prieš karą — ne, kaip prieš
jos šuo, ir tai jos gyvenimas ir tikslas. Tai yra tiesa, 
tai paliudys draugas Kostas, tai prisieks daugybė iš 
miško, argi jie nepadarė didelių žygių ir užsipelno būti 
įvertinti. Ar partija leis’, kad ji, ištikima baisiausiais 
laikais, didvyriškai kenkusi vokiečiams ir lietuviams, 
dabar bus įžeista savo teisėse ? Jos vyras papildė dvi
patystę — tegu jis nemeluoja, jog manė ją negyvą

“Ugniniai stulpai” prisimena kai išimtinai, bet pastarųjų dvie bausmės!

rusus. Gatvės darėsi vis gražesnės, metais ir dienomis 
keitėsi viskas ir žmonės vaikštinėjo tokie siaubingai ra
mūs, tokie pasipuošę — Laisvės Alėja šeštadieniais bu
vo pilna žydų. Moterys vilkėjo kailiais, ir vyrai buvo 
taip prasigyvenę, kad niekuomet nebuvo patenkinti. — 
Mus reikia paleisti klaidžioti į tyrus keturias dešimtis 
metų, kad pajuktume, kaip sumenkėjo mūsų dvasia

esantį Argi nesakė draugas Kostas, kad jie randrf būdų kalbėjQ ynasis Goldbergas, apsikrovęs senomis kny 
susisiekti su Maskva ir gauti nurodymų - negalėjoj lr ataaua
būti, kad Mykolas nebūtų išgirdęs, kad ji gyvena ir * ’ J , ... r hllvnmp wrti
,dirba. Prakeiktas melagis! Ji reikalauja teismo ir**“ dirbo su komumstais. Gal mes buvome verti 
1 1 bausmės pačioje pradžioje nuo Markso, gal. J«gu

nebūtų buvę bolševikų, ar būtų buvęs Hitleris ?
— Aš nenoriu, — tarė Judita, — aš nenoriu dau

giau to. Paleiskite mahe pailsėti. — Ir tuomet ji paju
to, kad labai alkana, bet ji nežinojo, kur šiomis dieno
mis galima pirkti valgyti, ir atsiminė, jog neturi pini
go. Nepasiėmė — taip Skubėjo pas mylimąjį. Ji net 
nežino, kokie pinigai yra vartojami. Viskas buvo taip 
paprasta, — ji susijuokė, — gali pasaulis apsiversti 
žmoguje ir aplinkui, atėjus laikui jo pilvas šaukia gar
siau už/viską, ir kada jis nežino kaip jį pripildyti, vie
nas alkis sudaro didžįgją tragediją.

Tiktai kai ji pamatė vežimą, kuriuo ji atvažiavo — 
pamanė, jog instinktas buvo vedęs ją į šitą kiemą, kur 
greitomis ji pastatė arklį. Tai užmirštas žinojimas, 
kad kelionei jai buvo įdėta maisto, pilnas maišelis, ir 
didžiausia bonka pieno turėjo gulėti šiene, juk Monika 
Vibrienė žinojo, kad mieste yra sunku, ir, kad jos sū
nus yra grįžęs iš nuskurusios Rusijos.

Arklys grikšnojo dobilus, kada Judita priėjo; ji 
jokiu būdu neatsiminė, ar ji buvo tokia supratinga, iš
bėgdama pas vyrą padėti arkliui pašaro, ar kokia gera 
širdis pastebėjus išvargusį gyvulį pasigailėjo ir pa
šėrė.

Arklys pakėlė galvą ir Judita pasižiūrėjo į jo 
akis — baisus graudumas apėmė ją, ir džiaugsmas, ji 
apkabino bėrojo galvą ir pradėjo bučiuoti — ji buvo su 
draugu.

Z
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LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų
IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansy kompanijy
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Z
Už $69.09 parduodamos studio cautch pas mus $3<^-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik .......................'............$£5Q.OO
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik $119.00 

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon,
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų,
pas mus tik....................... ............... ..........$-| ^.0.00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus ...............$1 99-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu- \
ropiečių skonio, pas mus ..............................$5?^ 9 Hfl

Už $590.00 parduodami setai Karpen, PulLman,
Nautbome, pas mus $399-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami tprinkdlniai matracai 

įvairių firmų Ir dydžių, pas mus $19-00
Už $50.00 Simmons. Columbia, Bur ton Dixie,

Sealey matracai, pas mus ...............................$39-00
Už $150.00 parduodami ąžuolo ar riešuto mie

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus .........'$00*00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai ..........................$ Į •Į Q Afl
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

dalių miegamieji, pas mus ..................... • $249*00
Už $500.00 Brazilijos 5 dalių raudono me-........................

džio miegamieji sn 2 lovom, pas mus tiktai Q HH
Už $750.00 Švedijos kletmedžio 5 dalių mie-.......................

gamieji, didesniem kambariam pas mus. .QQ .00
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-.......................

KUN. PIJŲ KARALIŲ PRISIMENANT
P. ALEKSA, Porthrod, Ore.

Šiandien, liepos 31 d., būrelis vietą. Su prakalbomis jam ten- 
artimų pažįstamų bei bičiulių' ka vykti į kaimus. Parapiniai 
Šv. Antanę bažnyčioje, Cicero, trobesiai sudegę. Tiek senam 
III., maldingame susikaupime pa
minėjo metinę kun. Pijaus Ka
raliaus mirties sukaktį. Tebū
nie leista šiose eilutėse bent 
trumpai kaiką iš garbingojo ve- 
lionies gyvenimo prisiminti.

seminarijos ūkis buvo tik kuri- kuriems likimas lėmė keliauti iš- ir leido jas atspausdinti atskiro- 
mosi stadijoje. Tačiau naujasis'tisus penkerius metus iš vienos, je brošiūroje. Tačiau jis neno- 
prokuratorius imasi darbo savoj stovyklos į kitą. Jau Vokietijo-I rėjo, kad šios kapinės priglaus- 
įprastu atsidėjimu. Kartą ji® Į je velionio sveikata pradėjo ■ tų jo kaulus. Jis ilgėjosi ir troš- 
vaikščioja po savo ūkį, visas iš-1 smarkiai šlubuoti. Atvykęs A-1 ko lietuviškos žemelės, kurioje

celano vidumi, pas mus tik
Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai 

visų firmų, Westinghouse,-Norge, Kelviną-.

$169-0°

tor, G-E, Frididaire, pas mus tik _____
Už $530.00 13.i/£ cub. dviem durim šaldytu-

$199-00

$415-00vai, pas mus tiktai ..................................
Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas

mus tiktai . ................................ .........................
Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe

čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. OCĮ.OO 
Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su

su dviem kepimo pečiais ........................ ■ • ■ •$ *^| 99-00
Šildymui Moore, Sieglei gazo pečiai ................$09 .00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI 
Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par

duodamas, pas mus tik . . ...............-............... $49-00
Už $100.00 5 daliu formica stalai) įvairiausių

spalvų, pas mus ............... ............. ..................... $69-00
UŽ $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,

pas mus tik ............... ...................... ...........$ 1 1 9*00
Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb.

baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $11 9-^0 
Už $300.00 parduodami 7 dailų valgomieji, rie

šuto ar ąžuolo, pas mus tik............................$200'^
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus?. pas mus.......................... ... $395*00
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI STALAI

Už $29.00 parduodamas ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mns tik $ -f 0-00

Už $30.00 parduodamos stiklo durim knygų
spintos, pas mus ....................................................$^9.00

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36”
piočio, dabar pas mus .......................... ................ $30-00

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik $*^9-00 
UŽ $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

I”19 mus .............  $30-00
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžid, tik ............ $00-00
Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik .............................$0-50

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admii-al, Dumont,

Traveler, Westinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inČų...................
ąžuolo ar mahogany ....».............................. $00-00

21 Inčo parduodami už $300.00, pas mus lik $129-00 
21 inčo TV visų firmų ąžuolo ar raudono me

džio tiktai ........................................... ...........$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po.......... $3.50

Lietuviy Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimy ar broky

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Victory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:80; kit dienom 9-6; sek. 19-5.

$95-00

klebonui, tiek jaunam jo pa- 
gelbininkui tenka vargti suiru
sioje, gyvenimui jau bemaž ne
tinkančioje "špitolėje”. Velionis 
ten leidžia savo nemigo naktis 
ir iš ten suka viso veikimo ratą.

vargęs, gerokai purvinas, pra
kaitas veide ir ašaros akyse. Iš 
širdies gilujnos skundžiasi: 
“Kur aš galų gale patekau! Šie 
dalykai juk man visai svetimi. 
Nei aš žinau, ko karvėms reikia, 
kad jos duotų pieno, nei kaip 
apsėti laukus, kad būtų duo-

Velionis gimė 1887 m. gruo
džio 11 dieną gražiajame Pajas 
vonyje, Vilkaviškio apskr. Gy- 
veniman rengėsi vietos pradžios 
mokykloje, Vilkaviškio gimna
zijoje, Seinų kunigų seminari
joje ir Romos Gregorianume. 
Kunigu įšvęstas 1914 metų bir
želio 11 d. Vikaravo Plokščiuo
se, Kudirkos Naumiestyje ir Pil 
viškiuose. Apie penkerius me
tus buvo Kybartų “Žiburio” gim 
nazijos direktorium, apie aštūo 
nerius metus Vilkaviškio kuni
gų seminarijos prokuratorium 
ir karo metais — Lankeliškių 
parapijos klebonu. Nuo 1944 li
gi 1950 metų velionis kapeliona- 
va įvairiose tremtinių stovyklo
se Vokietijoje. 1950 metais at
vyko į Jungtines Amerikos Vals 
tybes. Mirė 1955 metų liepos 
31 d., Cicero, Iii., išvargintas 
ilgbs ir sunkios ligos. Palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje.

Dirbo ir budėjo

Iš prigimties velionis pasižy
mėjo maloniu būdu, iškalbingu
mu, patraukliu balsu ir praktiš
ku sumanumu. Visą savo gyve
nimą, kaip kunigas ir pedago
gas, skyrė Dievo ir Bažnyčios 
garbei bei žmonių gerovei. Tai 
buvo tikro pasiryžėlio, idealisto 
kunigo kelias. Jis dirbo ir budė
jo ten, kur dvasinė vyriausybė 
jį skyrė. Tiek^ parapijoje, tiek 
mokykloje, tiek dvasiškių, tiek 
pasauliečių tarpe jis buvo myli
mas ir gerbiamas. Darbo bara3 
jam/ teko sunkus. Vos pradėjus 
vikarauti Plokščiuose, įsilieps

1920 metais, vysk. A. Karosui nos". Tačiau ištisus aštuonerius 
leidžiant, velionis vyksta augš- metus kun. Pijus neša prokura- 
tesnėms studijoms į Romą. Jis toriaus naštą, ūkį pavyzdingai
gilinasi į filosofijos ir pedagogi
kos mokslus. Student’škojo gy
venimo sąlygos irgi sunkios. 
Tenka gyventi vien iš kuklių sa
vo sutaupų. Nuovargis po sun
kių darbų parapijose ir jau ge
rokai pasistūmėjęs amžius jo 
studijas dar labiau sunkina.

, 1922 metų rudenį kun. Pijus
grįžta vėl į Lietuvą. Jis paski
riamas Kybartų “Žiburio” gim
nazijos direktc/'.um. Tenka visą 
kurti iš pamatų. Velionis imasi 
darbą. Per trumpę palyginti lai
ką jis pastatydina visai paken
čiamas savo vadovaujamai įstai
gai patalpas, surenka gražų mo
kytojų personalą ir visą darbą 
pastato tinkamoj eugštumoj.

Gimnazija tęsė garbingai sa- 
i vo darbą iki 1936 metų, kol įsi
galėjusi tautiųinkų diktatūra ją 
suvalstybino.

Naujo darbo sritis

tvarko, kol 1940 metais bolše
vikai jį sunaikina ir pačią semi
nariją bei jos rūpestingąjį pro
kuratorių paprašo išsinešdinti, 
kur akys veda.

merikon, jis nebeatsigavo. Išti
sus penkerius metus jis išgyve
no svetingoje prel. I. Albavi- 
čiaus globoje, kol 1955 metų lie
pos 31 dieną galutinai sugriuvo. 
Šv. Kazimiero kapinės Chicago
je yra lietuviškos. Velionis 
kruopščiai surinko istorines ži
nias apie šių kapinių kūrimąsi

jis gimė ir kurios labui dirbo 
visą gyvenimą. Deja šiam jo 
troškimui nelemta buvo išsipil
dyti. “Fiat voluntas Altissimi!”

■ Jj
NUU UZSISENUJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

Už ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAU OŽIŲ ZAIZUŲ, 
negali ramiai Bedėti lr naktimis 
njtegotl, nes jų užsisenSjuslos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pagalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudBjl 
mų lr galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite jų taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Ji taipg1 pašalina 
nležejluių ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT. su | 
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 

, tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nilo,
1944 metais kartu su dau • iSlOstančios, suskilusios odos dedtr- 5 

vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi i 
Unkama vartoti vaikučiams, kada pa j 
-Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuolt

1941 m. birželio 22 d., prasi
dėjusio karo rytą, bolševikai 
žiauriai nužudo Lankeliškių kle
boną kun. V. Balsį ir jo svečius 
kun. J. Petriką bei kun. J. Dab- 
rilą. Kun. Pijų vyskupas paski
ria kun. V. Balsio įpėdiniu Lan
keliškiuose. Šiose pareigose jis 
išbūna visą vokiečių okupacijos 
laiką
geliu savo p arapiečių jis atsi
duria Vokietijoje. Čia visą lai
ką kapelionauja tremtinių sto
vyklose. Koks vargingas buvo 
stovyklinis gyvenimas, žno.visi,

Vestuvly nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREON PHOTO STUDIO
(tncor pora ted) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

E-NJ r ties

AR VERTA?
$2.00 Į metus, kad užlaikius gražius 
plaukus. Mėgink NEW ERA — per 

, 40 metų pasekmingai vartojamas 
1928 metais velionis griebiasi; Slųsklt« $2.00 ut s oz, bonkų. 

naujos darbo srities. Jis atsisa
ko direktoriaus pareigų gimna
zijoje ir vyksta į Jungtines Ame 
rikos Valstybes. Mat jo mylima 
ateitininkų šeima reikalinga me
džiaginės paramos, kad galėtų 
užbaigti statybą savo namų Kau 
ne ir įkūnytų kitus Ateitininkų 
Sąjungos planus. Čia jis lanko 
lietuviškąsias kolonijas ir renka 
šiam kilniam tikslui aukas. Dar
bas nedėkingas, bet kun. Pijus 
nenuleidžia rankų. Jo pastangų 
vaisiai pasigėrėtini. Ateitininkų 
Sąjunga paskelbia jį vienu savo

F. BITAUTAS 
802 S. Pearl St., Denver, Colorado

kiršintų odos ligų. Le 
-ulo Ointment yra 
parduodama po 76 
3t.. $1.26. lr $1.60.
Pirkite valstlnėseChl 
•agoj lr apylinkėse— 
\fllwaukee, Wtsc.,Ga 
rf. Ind-lr Detroit, Ml- 
blgan arba ražykl- 
e tr atsiųskite Ifo-
i«ty order J

LEGULO, Department D. 
5618 W Kddy St Chlcngo 84, IIL

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Trli'vi/.ijas

• Itadijo aparatus
• Iii fi fonografus

• Rckordavlmo mašinas 
Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintu vai

O Dulkiasiurbliai 
• Kavos virduliai

• Laidyklės (prosai)
— l’ilnos garantijos — nuolaidos —

iLDflinfl.

IPlTCLCVISIOn
Csales - Service)

no jo Pirmasis Pasaulinis karas. 1 didžiausių geradarių ir padaro
Daugeliui kunigų su frontu pa
sitraukus Rusijon, kitiems pate
kus į belaisvi ųstovyklas Vokie
tijoje, a. a. kun. Pijui teko tuo 
pačiu laiku rūpinti net tris be 
kunigų palikusias Zanavykijos 
parapijas, atseit Kaimelio, Su
dargo ir Slavikų. Apaštalavimo 
sąlygos buvo sunkios. Kraštas 
karo nualintas. Tiek klebonijos, 
tiek ūkiai buvo palikę be susi
siekimo priemonių. Velionis ke
liolikos kilometrų spindulyje ju
dėjo bemaž ištisus trejus metus, 
laikydamas savo globai atiteku
siose bažnyčiose pamaldas, lan
kydamas ligonius, laidodamas 
mirusius, teikdamas krikštą ir 
kitus sakramentus. Velioniui 
dažnai teko keliauti "per pėdės 
apostolorum”, nesantis net Švč. 
Sakramentą, nes Jį nesaugu bu
vo palikti bažnyčioje, prie ku
rios ištisomis dienomis nebuvo 
kunigo. Kartą kun. Pijui at
vykstant su Švč. Sakramentu į 
Sudargą, tikinčiųjų būrelis pa
sitinka prie bažnyčios' durų ir 
visu lietuvišku maldingumu pra
deda giedoti tradicinę parapijos 
giesmelę “Pone, Karaliau, Dieve 
Abraomo”. Šioji giesmelė jau
nam Zanavykijos misljonieriui 
buvo neįprasta. Todėl jis, pa
dėjęs švč. Sakramentą, rimtai 
įspėja susirinkusius bažnyčioje, 
jog reikia gerbti Eucharistijos 
Kristų, ne kunjgą Karalių. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad tikta ujo 
ir siekė susirinkusieji tikintieji. 

Getas kalbštojan

Sav. Inž. A. SUMENĄS x 
S. Halsted — CLlffside 4-5IS653:521

i

P&J. JOKUBKArv, deimantai ir. lajkjkodaia 
Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, III. — Tel. LA 8-8617

’^JoVniT’
A. BENIULIS atlieka įvairiu.- 
perkraustymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TcL BĮ 7-7075 arba 
PR 8-9842

llllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||llllllli:illlllllllllllllllllllllltlllllllllllllll||ill|lili:i

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVE., CHICAGO, DLL.

Telefonas — FRontier 6-1882
ilillIlIllimillllIllllilliiiiillilllIlIllllllllllllilIlIllllliiitlllIlIllIlIliiHlliilliiiiiiiilIllliilri

Sąjungos garbės nariu.

1932 metais velionis grįžta 
vėl Lietuvon. Vysk. A. Karosas 
šį kartą jį paskiria Vilkaviškio 

seminarijos prokurato
rium., šioji sritis jam visai nau
ja. Viena, su ūkiu jis niekad ne 
buvo susigyvenęs. Antra, visas

1917 metais kun. Pijus ski
riamas vikaru į Piįvlškius. Čia 

į jam vėl tenka sunkiai dirbti ir 
i vargti. Parapije didelė. Tiesio 
j ginto darbo daug. Su atgimstan 
J čia Lietuva prasideda įvairių 
religinių organizacijų kūrimas.

I Prasideda politinių partijų riete- 
i nos ir rinkimai į Steigiamąjį Sei 
mą. Į mokslą besiveržiąs jauni
mas pareikalavo steigti vietos 
progimnaziją. Visi šie rūpesčiai] 
pirmoj eilėj gula ant kun. Pi
jaus pečių. Daugelyje grynai po 
litinių susirinkimų jam tenka 
užimti pirmaujančio kalbėtojo

<

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Šis BŪris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Taa jums 
užtikrina gerą kokybę ir Jūsų mėgiaipą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad Jo didelius klekina siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

TELEVIZIJA • RADIJAS
. HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

ijM

* IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI DIDELI TROKAt-NAUJAUS! KRAUSTYMO (RANR/AI 

/ISU METU PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS AOTARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V. 69 St CHICAGO 36, ILL. .T<l. V/AILmok 5-9209

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
aaugg ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assoeiation užlikrina saugo
mą tr gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais re i italais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Iilnois

ss-

MIDLAND
V

1
'Savings arid Lodo^Ų^ 

Assoeiation
niusunEoJ

I,
VER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA ir 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO 
DROVt 

r
T«i. LA3-671?

. iAUU IA
PELNINC 

H TAU 
y BENĮ

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS PrasIdenK 9-N
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NAUJI
LAIKRODĖLIAI

UŽ pusę reguliarės kainos prieš tuberkuliozę eigoje drama- 
bendrai visiems ar perkant tiškiausias momentas istorijoje 

įvyko, kai atėjo cheminis gydy
mas su naujomis viltimis ir pro
blemomis.

vieną ar daugiau.
17 akmeni} rankinis laikrodėlis ca- 

meo ineablock vyriškas ar mote
riškas ivatcrproof, vertes 
$35 — ........................................ $17.50

17 akmeni} 14 karatų aukso 
vyriškas rankinis laikrodė
lis, vertės $50 ut-................. $22.00

7 akmenų rankiniai laikrodė
liai, vertės $19.$5, uis.......... $9.95

BURTAI, AR MOKSLAS?
DR. A. LUPOMS, Iowa

Ilgoje nenuilstamos' kovos ar mažiau pačiam pacientui. Da
bartiniai vaistai sulaiko bakte
rijas nuo dauginimosi: organiz
mui sudaromos galimybės ko
voti prieš ligą. Taip pat chirur
giniu būdu pašalinamos ligos su 
gadintos organizmo dalys. Čia 
nėra burtų, nėra nė stebuklų, 
bet cheminė terapija išsaugo 
daugelį gyvybių kiekvieną die
ną .

Ligonių plepalai

7.

s

y

53

Cheminė terapija yra bendras 
terminas ligų gydymui vaistais, 
siekiantis senovės alchemikų 
laikus viduramžių Europoje. Tai 
yra ilgas kelias atgal praeitin: 
nuo modernaus mokslininko la
boratorijoje iki dr. Fausto pa
slaptingumu apgaubtų burian
čių šnibždėjimų prie skylėje 
smilkstančio keisto mišinio.

Alchemikas taip pat stengėsi 
nugalėti ligas, nors jo metodai 
buvo be jnokslinio pagrindo. Jis 
buvo įsitikinęs, jei surastų “tik
rą” . mišinį, tai galėtų sukurti 
tokią medžiagą, kuri būtų pajė
gi išgydyti kiekvieną ligą; pa
prastą metalą galėtų paversti7 į 
auksą; paslapties savininkas pa 
sidarytų visagalinčiu. Tie reiš
kiniai priklausė nuo gūdžiųjų 
senovės dienų sąlygų: nors al
chemikui, puode maišančiam 
jam nežinomas medžiagas, pa
slaptys buvo tiek pat paslaptin
gos, kaip ir pagalbos jieškan- 
čiajam; tamsiosios masės su juo 
skaitėsi ir bijojo, kaip burtinin
ko, o jo atsitiktinį išgydymą lai
kė stebuklu.

Modernus mokslininkas nebe- 
jieško vieno visas ligas gydan
čio vaisto. Jis ilgų ir nuodugnių 
bandymų keliu jieško veiksmin
gų vaistų prieš atskiras skirtin
gas ligas, pagal jų skirtingą 
priežastingumą. Šiandien moks
liniu keliu jau tiek daug yra pa
siekta, kad neretai žmonės su
sigundo net stebuklų iš tos pa
žangos susilaukti. Tai yra per 
dėm klaidinga nuomonė — ste
buklų čia negali būti ir jų visiš
kai nėra.

Jau 1944 metais kaikurie an- 
j tibiotikai rasti veiksmingais 
i prieš tuberkuliozę. Papildomai 
1 atrasti tam tikri cheminiai jun- 
, giniai kai isoniazidas ir para-ami 
! nosalicylinė rūgštis (PAS) buvo 
i prijungti sėkmingesniam gydy
mui. Dej nė vienas tų vaistų 
dar nėra tikru ginklu prieš Tbc 
siaubą.

Tyrimai ir bandymai yra at
kakliai tęsiami, kol ir šioje sri
tyje bus pasiektas laimėjimas.

Kai keletas moteriškųjų susi
ėjusios savo ligas drauge apta
ria, tai mediciniški plepalai daf
nis usiai neišvengiami. Visuo
met atsiranda viena, kuri pati 
geriausiai žino, kaip jos negala
vimus reikėtų gydyti. Jos išmin
ties beisklausydamos, kitos pra
deda abejoti dėl savo bėdų gy
dymo eigos . Jūs gaunate ruža- 
vas tablete, o ponia Jonaitienė 
nuo “tos pačios ligos” gauna 
baltas; ponia Petraitienė gauna 
injekcijas, o “ponička” Grigele- 
vičienė net operaciją turėjo. 
Kyla mintis, ar ne geriau būtų, 
jei visus keturis pagalbos būdus 
gautumėte...

Savaime suprantama, visi no
rime žinoti, kad sirgdami gau
name geriausią ir ptikimiausią 
patarnavimą. Tačiau nevalia pa 
miršti, kad medicina nėra įvai
renybių stalas valgykloje, kur 
galime mėginti kiekvieno patie
kalo po turputį. Mūsų laimei, 
medicina žino, kad dažnai yra 
daugiau negu vienas būdas to
kiam pat atvejui gydyti. Gydy
tojas pasirenka tą gydymo bū
dą, kuris geriausiai tinka paciert 
tui individualiai.

Daug aplinkybių veikia gydy
tojo sprendimą prirašant vais
tus: organizmo atsparumas, am 
žius, svoris ir kiti faktoriai. Li
gos istorija daug padeda: tam 
tikriems vaistams pacientas ga
li būti alergiškas; širdies būklė 
svyruoja pas atskirus ligonius; 
praeityje persirgtos ligos taigi 
turi įtakos į gydytojo sprendi
mą. Ligos pavadinimas ne visa
da parodo, kaip sunkiai indivi
das serga: iš dviejų ta pačia li
ga sergančių žmonių vienam ga
li tekti vykti ligoninėn, o kitas 
gali sėkmingai gydytis ir na-

INSPEKTUOJA STOCKHOLMĄ

lnvestigacijos pakomitečio nariai apžiūri Stockholiuo laivo sužaloji
mus. Iš kairės į dešinę: Garmatz, Md., Byriu*, Pa., Tumulty, N. J., 
Davidson, N. Y., Allen, Calif., Ray, N. Y., Dorn, N. Y., ir Bonner, 
N. C. Laivas stovi Biooklyne. (INS)

Už keletcs dienų štai “aero
dromo skandalas”. Pilypas, ap
lankęs naująjį Londono aero
dromą, pareiškė, kad jame bū
tų moderniškiausiai įrengta sa
lė karališkai šeimai ir sve
čiams. Ir vėl 40 tūkstančių 
svarų!
Paskučiausiu metu karalienė _ Li *

užsimanė turėti moderniškiau- 
sį orlaivį, Toks orlaivis kai
nuotų apie 7 milionus svarų 
Konservatorių laikraštis pakė
lė balsą, sakydamas: “Kodėl 
tokios milžiniškos pinigų su
mos blaškomos? Jei karalienė

Pei mantiniai žiedai, auksiniai žie
dai, auksinės nuomos plunksnos, lū
kėtai, laveleriai, sidabro ir poreela- 
no išdirbiniai, lėkštės, servizai, pei
liui, šakutės, šaukštai už pusę kainos, 
kol skaičius susimažins.
82 gubai,} stainless Steel se

tas, vertės $7.00, už ............ , $ 3.00
52 gabalų Rogers setas, ver

tės $42.00, už ........................... $21.00
50 gabalų pietų servizo se

tus, vertės $28.00, už .... $12.00

laikymui. Karališkai šeima 
(daugelis to nežino) moka už 
viską, kaip ir kiti piliečiai. Tai 
gi, turi apmokėti algas tar
nams, elektros, kuro, telefono 
sąskaitas, ir tūkstančiai kitų 
reikalėlių. Užtenka prisiminti, 
kad karalienė kasmet priima 
apie 30,000 svčių ir kad papras
čiausias priėmimas “garden 
party” kainuoja tris tūkstan
čius svarų.

Reikia pastebėti, kad kara- 
lierė Elzbieta II iš karališkų 
šeirių prasčiausiai apmokama.

Trumpai iš visur
— Vengrijos kardinolas 

griežtoje milicijos priežiūroje. 
Šveicarų katalikų agentūra 
KIPA praneša, kad Vengrijos 
primas kardinolas Mindszenty 
iš vasaros rezidencijos Pus- 
pokšentlašly buvo perkeltas į 
vieną pilį 60 kilometrų nuo Bu
dapešto. Turima žinių, kad pas
kutiniu laiku kardinolą galėjo' 
vėl aplankyti jo motina. Sako
ma, kad komunistai jam buvo 
pasiūlę laisvę su sąlyga, jei jis

Ipav. Vokietijos kaiseriai gau- j atsisakytų nuo savo anksčiau 
davo 770 tūkstančių svarų eitų ganytojiškų pareigų ir

(skaitant Anglijos pinigais), 
Italijos karalius Viktoras Ema- 
nuehs 782 taikstančius, Belgi
jos, tokios mažos karalijos, ka- 
ralis 400 tūkstančių.

Vengrijos primo teisių. Kardi
nolas Mindszenty tokių sąlygų 
nepriėmė ir dėl to pasilieka ir 
toliau areštuotas griežtoje ko
munistinės milicijos priežiūro- 
j*-

eiflP’C SELF WFVir O SERVICE

Liquor Store
, 5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PNONES — VVALBROOK 5-8202 
RUGPJŪČIO - AUGUST 2, 3 IR 4 DIENOM

reakcija paveikė, ir karalienė 
atsisakė asmeniško orlaivio. 
Buv0 įsakyta ir aerodrome | 
nieko nedaryti. Anglija šiuo Į 
metu labai bijo infliacijos, kas-1 
dien žmonėms sakoma: “Tau
pykite, taupykite, taupykite”.

Daug kas pasako: karalienė 
turtinga. Ji turi didelius Šerus 
Kanados industrijoje, Anglijos 
prekyboje, ir turi 15 pavyzdin
giausių dvarų. Be to, jos lenk
tynių arkliai duodži didelius pi
nigus, vien tik 1954 m. davė 
40,993 svarus. Bet nereikia pa
miršti, kad karalienė turi iš-

rtn

FLORA DELLE ALPI

COINTREAU LIQUEUR

CHERRRY HEERING

GRAIN ALCOIIOL. 190 Proof 
V.S.P. \

KING CHARLES
12 yąars old Scotch Whiskey

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

KIJAFA WINE

Fifth

Fifth.

Fifth

turės vykti į Australiją ar Ka- i laikyti gimines priderame je 
nadą, BOAC visada parūpins augštumioje, kas pareikalauja 
geriausį orlaivį, kaip kad buvo ■ didelės sumos pinigų, 
daroma iki, šiol”. ‘ I Karalienė .metinės algos gau-

Siurkšti viešosios opinijos na 475,000 svarų, o jos vyras
M-------------------------------------------- į 40,000 svarų. Iš tų pinigų iš-

muose. Žinoma, galite gydytojo i HI11111111111HHHII11111HIH11HIHHIHHU..1, i leidžiama karališkųjų namų iš
klausti apie girdėtus ar skaity 
tus gydymo būdus. Gal suprasi
te, o gal ne jo paaiškinimą, ko- 

Iki šiol dar nepavyko atraati Į dėl jis pasirinko tam tikrą gy- I Bernardo Brazdžiopio poezijo.-

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

r

$5-29

$5-79

$4-89

$5-49

Fifth

Fifth

THREE FEATHERS OR PHILADELPHIA 
YVIHSKEY (Full Quart) Quart

POPULAR BRAND OF MARTINI OK 
MANHATTAN COCKTAILS Fifth

$1.39

$1.69

$3-59

$2-89

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LOWENBRAU, IMPORTED BEER 
Case of1 24 bottles Case $8-55

vaistų, kurie sunaikintų Tmc ge dymo eigą. Tačiau nepamirški- 
malus, nepakenkdami daugiau ‘ te — jis yra gydytojas.

DRAUGIŠKAS KALTINIMAS
T. B. MIKALAUSK AS, Brocklyn, U. S.

I
Anglai, kurie myli ir gerbia Į ir 139 tūkstančiai svarų. Už 

karališkąją šeimą, kartais I poros metų jau buvo remon-

ST AT Y B AI J ■ Zf*"11, ,
rinkinys. Nedidelis skaičius ,ėio» jr NAMŲ ‘
knygos gautas šiomis dienomis PATAISYM|JI TT _
Drauge”, 2334 So. Oakley Ave., np..T.Tnu

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 1 
kietais viršeliais $2 
llll»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIillllllllllIIIII!lllai

JONAS GRADINSKAS
Visokią Rūšių 
MEDŽIAGĄ

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsted Street

Tel. CAIumet 5-7237 
CHICAGO. ILLINOIS

Atidara Pirmadienio ir Ketvirta
dienio vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais |wr vasarą brangenybių sky
rius būna uždarytas, bet televizijos 
ir baldų skyrius atidarytas...................

Budriko radio valanda leidžiama 
IS WHPC, 1450 kil. radio stoties 
kiekvieną ketvirtadieni nuo G iki 7 
vai. v.

mėgsta ir pakritikuoti bei 
draugiškai pabarti. Prieš kele
tą metų kaltino karalienės vy
rą už sportavimą sekmadie
niais, kuriuos portestantai la
bai griežta? užlaiko, susilaiky
dami nuo betkurios pasilinks
minimo formos. Jį išbarė ir už

. , , . » . - BRANGIOJI, likimas tik dabarnusistatymą prieš princeses lei<lžitt Tave p’aieikoti( b(,t kur Tu 
Margaritos su Peter Tovvnsendi Ogi f Gal likai už vandenynų, gal kur

tuojamas, išleidžiant vėl šimtą 
tūkstančių svarų. Keliaujant, 
diena kainuoja pustrečio tūks
tančio svarų, turint mintyje 
200 įgulos žmonių.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4549 8. Wood Kt., Chieago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

Pajieškojimag

OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOaOOOCF

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų Istorinė pjėsė Iš 1868 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik (1.00
Užsakymus su phdgalą siųskite

DRAUGAS,
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UL

santuoką. 1
Šiais metais pasipylė nauji 

“bartimai”, Karalienės vyras 
kaltinamas už perdidelį išlai
dumą. Kur yra tas Edimbur- 
go kunigaikščio “nusikalti
mas” — klausia žurnalistas 
Hannen Swaffcr, visada redęs 
didelę simpatiją karališkai šei
mai. Labo ristų ir Konservato
rių susierzinimas kilo dėl kara
liškojo laivo “Britania”, kurio 
pastatymui išleist? du milionai 

«*.*<****»»»
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
tfuttje

MARIJOS APSIREIAKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R AUGĘ”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO 8. DLL. 
*************.******•♦>****«

šitaiu krašte esi, o gal mūsų žings
niai tūkstančius kartų susikryžiuo
ja čia)

Ne turtas, ne grožis, ne išsimoks
linimas, ne šeimos padėtis bus kliū
timi mums, jei esi gero išauklėjimo, 1 
švelnaus būdo, tvarkinga, sveika, 
nori ir gali gyvenimo našta dalintis 
per pusę, taip ir jo džiaugsmą, am
žiumi pritinki vyrįi 41 m., esi lais
va vedyboms ir jei aš Jums patik
siu. Daugiau apie save parašysiu 
laiškfe, tad, Brangioji, prisiųsk savo 
adresą, kuris bus pagarboje ir. pa
slaptyje. Adresuoti prašau sekan
čiai:‘DRAUGAS, Box 6736,-9834 S. 
Oakley Ave., Chicago 8, III.

matu ir ssrum 
PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE III I* TOLIAU

K. EIDUKONIS
t unu naują Uid«U V aunkvešimj 

lr apdraudaa
SS18 W. 91rt BL Chicago, UI.

Tel. PRescott 9-2781

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

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

imiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio- 
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis 

i. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

NARlirLIETIVIV TAŪpT IR SKONIMO 11 ?nR™N .SAUNG? AND ASP
B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10.000.00
1 R

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS t LtfAN A$»L

4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.
CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
AeAtad. 9 vai. ryto iki «:A0 p.p.

Treėlad. # ryto Iki 11 vai.. 
Kotvlrtad. • vai. Iki B vaL vak.

$234 S. W.atern M... Chicago 3$, UI.

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN. /
2555 W. 47th St. Chicago 32. Di.

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
14*47 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

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

ROOSEVELT FURNITURE CO.
« (LIETUVIŲ KRAUTUVE)

Pirmą kartą pasiūlo oro 
vėsintuvą (Air Condi- 
tioner) tik už .$30.95.
Tas vosintuųas galima 
naudoti kiekvienam kam
baryje lr automobilyje.
Galite šį vėsintuvą gauti 
5 dienų išmėginimui. Ne 
reikia mokėti rankpini
gių ir mokestis tik $1.00 
j savaitę.-

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711

NELLIE BERTULIS IR FKLIX RAUDONIS, savininkai 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. lr Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.
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DlENRAfiTtS t>ftAŪ(5A9, ČfflCAGO, ILLNOT9 Penktadienis, rugpjūčio 3, 1956

VYČIŲ GEGUŽINĖ | turėdami savo tarpe tokią žy- 
Liepos 22 d. Juzės Čapienės1 mią narę. Juzė yra malonaus ir 

puošnioje rezidencijoje, kuri yra draugiško būdo ir didelė naujos
ant paties Erie ežero kranto, vy parapijos rėmėja ir veikėja.
ėiai sendraugiai surengė savo 
pirmą gegužinę. Diena buvo gra 
ži, saulėta, tačiau narių ir sve
čių atsilankė neperdaugiausia, 
bet vyčiai ne tik neturės nuosto
lio, o liks dar ir pelno. Už tai 
priklauso ačiū sendraugių vyčių 
rėmėjams ir sendraugių narei 
Juzei Čapienei, kuri viską, ko 
tik parengime reikėjo, davė ne
mokamai.

Vočiai sendraugiai džiaugiasi,

Gausėja lietuvių
gydytojų šeima

Šia kultūringo dienraščio pus
lapiuose laikas nuo laiko prane
šama lietuviškai visuomenei, 
kad toks ir toks lietuvis gydy
tojas išlaikė egzaminus ir gavo 
teisę dirbti "gydytojo darbą ku
rioj nors 5 A V vietovėje.

Sprantama, įvykiu pasidžiau-

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomas Zigmantas Račkauskai 

(nr Kaz.kow.sky), išvykęs iš Liet. 
1912 m. Liet. gyv. Kauno apskr., 
Rumšiškių vais., Alrksandruvkos km. 
Turėjo brolį Juozą, seseris: Antosę, 
Franę, Skolę, Kuisę ir .Zofiją.

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO 

FORMULE
šis pranešimas atneš džiaugsmo 

tūkstančiams kentėtojų, kurte manė 
kad jie daugiau negalės šypsotis. Ga
lutiniai žmonių išbandymai, kurie 
kentėjo kankinančius nervų skaus-

p mus, arba sausgyslių nervų uždegi.
. . . ; . ' i nių. (Neuralglo arba Neurltts), Iro-

skutinioinis žiniomis gyv. Clueagoje. | do, kad šie skausmai gali liūtį grel-
Jieško Aleksandru Pridotkas, 21 lai palengvinami ir be jokių injekei.

• jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvoto 
kankinami raumenų ar nervų, ligų.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Waverly St., Worceeter 4, Mass.

Rtnsys Jautileviėius, dabar gyve
nantis (Ieisteriškių Irtu., Vilkaviškio 
rajone, jieško tctos-krikšto motinos 
Veronikos Česnauskienės, dūk. Ado
mo, pirmiau g.vv. Čikagoje. Atsiliep
ti: J. Dzermeika, 011 Dufferin. St., 
Toronto 3, Ont., Canada.

Gegužinėje daugiausia pasi
darbavo šie nariai: A. Buknis,
P. Glugodienė, A. Grybauskaitė,
J. Sadauskas, M. Trainauskaitė,
A. Kunięlškis ir B. Karklius,

_ PATIKSLINIMAS
Liepos 20 d. “Draugo” laido

je, iš vyčių sendraugių veiklos 
žinelėje, įvyko klaidelė: vietoje
B. Karklius, buvo pažymėta B.
Karklienė. Nuoširdžiai atsipra
šome Bernardą Karklių.

SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 14 d. lietuvių sve

tainėje 7:30 vai. vak. bus vyčių 
sendraugių mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti prie vyčių sendrau
gių nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti ir tapti vyčiais sendrau
giais.

Clevelando vyčiai sendraugiai 
ir vėl susilaukė vienas nauojs 
narės, buvusios ilgametės vytės
K. Magilienės, naujos parapijos iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih||||||||||||||iiiiiiiiiii 
žymios veikėjos.

Jieškoma BARBORA SERMONY- 
Tfi - MORKŪNIENE, duktė Juozo. 
Dukterys Ramutė ir Nijolė. Gyveno 
Kaune. Rašyti šiuo adresu: Kazė 
Baurienė, 534 Atlantic St., Bridge
port, Conn.

karną pamokslą pasakė kun. A. 
Goldikovskis. Po pamaldų, e- 
sant geram orui ir vėjui, svečiai 
buvo laibu paburiuoti po ežerą. 
___________________ S. G.

fllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHINIIIIIIIIIII 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programą
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną seknuuHen* nuo 
1:30 iki 1:00 vai. p.

Ifi STIPRIOS IR GALINGOS

kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kiekvienas skaudančių rankų ar ko
jų Judėsys rodėsi nepakenčiamas: 
jei rankos, pečiai, kojos taip baisiai 
slkaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega
lėjote dirbti, arba net nei miegoti, 
tai jūs tikrai džiaugsitės šia žinia. 
Viena ar dvi doz.os šio nuostabaus 
vuisto formulės veikimas viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad jums bus sunkų 
tikėti..

Vardas tos formulės yra ANTRO 
Jūs jų galite gauti iškirpdami ir pa
siųsdami Aj skelbimų j KINGSI.Y 
Vo., Box 415, Dept. 48, Peekskill, 
N. Y. Pinigų nesiųskite — tik paš
tininkui sumokėsite $3.45 pristatant 
vaistus. Pasitikrinkite, kad jūsų var
das ir adresas būtų aiškiai užrašyti 
epausdlntom raidėm ant užpakalio 
voko; būsite tikri, kad jūsų užsaky

Norite nekilo, turtą pigiai pirkt 
arba greit ir gerai parduot — 
kreipkite* { iią įstaigą.
Parūpinant gerom sųlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
1081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

mas ANTRO 
vinto.

jus paseks be^suvėla-

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

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

Dr. A. Baltrukėnas

giama ir palinkima sėkmės. Ir 
teisingai daroma. Ypatingai 
naujųjų ateivių gydytojų sun
kus kelias iki praktikos teisių. 
Daugelis sugaišta dvigubai lai
ko ir daug energijos ir sveika
toj išeikvoja. Bet apie tai patys 
gydytojai galėtų daugiau pasa
kyti.

Vienas tokių, kuriam teko il
gą darbo, vargo ir rūpesčių ke
lią praeiti, kol pasiekė savo 
tikslą, yra dr. Adolfas Baltru
kėnas, kamajiškis.

Baigęs gimnaziją Linkuvoje 
1938 metais, medicinos mokslui 
studijavo net keliuose universi
tetuose: Kaune, Vilniuje, Vieno
je ir Marbutge (1945 — 1948).

1949 m. įsigijo medicinos dak
taro laipsnį ir tais pačiais me
tais atvyko į JAV.

Kaip ir daugelio kitų planai 
buvo greitesni, negu gyvenimo 
realybė: tik 1955 metų gale iš 
laikė egzaminus ir įgijo gydy
tojo praktikos teises Ohio vals
tybėj. Prieš tai dviejų metų 
praktiką atliko Jamaica Hospi- 
tal, N. Y.

Gyvendamas Chicagoje ėjo gy 
dytojo pareigas House of Cor- 
rection Hospital ir dr. Sullivan 
klinikoje dirbo 4 metus.

Dabar jau kuriasi Akron, O- 
hio, mieste.

Šalia mokslo daktarui Baltru- 
kėnui reikėjo rūpintis ir gausė
jančia šeima. O būta sunkių 
dienų!

Tebūnie leista čia paminėti ir 
jo gyvenimo draugę gailestin
gąją seserį St. Grigaitę - Balt- 
rukcnienę, kuriai priklauso di
džiausia dalis nuopelhų, kad A- 
dolfas šiandien gali kurtis kaip 
gydytojas.

Būdami ne tik rūpestingi ka
talikai, bet ir aktyvūs lietuviai, 
turi daug rūpesčio, kaip išspręs
ti tautinį savo mažojo atžalyno 
(trijų vaikų) klausimą tokiame

KARNAVALAS
Švč. P. Marijos N. Pagalbos 

parapija ruošiasi dideliam meti
niam karnavalui, kuris bus pra
dėtas rugpjūčio 9 d. ir tęsis iki 
rugpjūčio 12 d. Šiame karna
vale bus galima laimėti didelių 
ir gražių dovanų, ypatingai kas 
bus laimingas gauti didžiausią 
ir naudingiausią dovaną — 1956 
m. Chevrolet. Bus ir daugiau do 
vanų duodama; kas vakarą bus 
galima laimėti $25 vertės “Sav- 
ing Bond”. Pelnas skiriamas 
statymui parapinės mokyklos ir 
kitų pastatų.

Nepatingėkime ir nelikime ne
aplankę naujos parapiojs kar
navalo. Senelis

IŠ LB APYLINKĖS VEKLOS
— LB Clevelando apylinkės 

valdybos pirm. Jonas Virbalis 
atostogų metu aplankė Hamil
tono ir Toronto lietuvių koloni
jas. Finansinių reikalų vadovas 
Petras Gruodis per savo atosto
gas buvo nuvykęs į Kennebunk 
Port, Me. Apyl. v-bos vicepirm. 
J. Gulbinienė savo atostogų me
tu vadovavo skaučių stovyklai 
Round-Up Lake Park.

— Apylinkės kultūros reikalų 
tarybą sudaro B. Auginąs, Vyt. 
Ignas, Jul. Kazėnas, Vikt. Ma
rtinas, Vyt. Maželis ir kultūri
nių reikalų vadovas P. Balčiū
nas.

— Apylinkės švietimo komi
siją sudaro Ant. Tamulionis, J. 
Puškorius, Vyt. Muliolis, M. Pa- 
žemėnienė ir Algirdas Bielskis. 
LB apylinkės švietimo reikalų 
vadove yra J. Gulbinėnienė.

— Apylinkės valdyba paskyrė 
100 dol. pašalpos Clevelando 
skautams.
• — Juozas Kaunas, ligšiol Vo
kietijoje dirbęs darbo kuopose, 
š. m. liepos 19 d. atvyko į Cle- 
velandą. Tėvai Juozas ir Mag- 
delena Kaunai labai apsidžiaugė 
sulaukę savo sūnaus. Kiti jų 
sūnūs Jonas ir Petras gyvena 
Clevelande.

TRUMPAI
— Dr. K. Pautienius nuo rug

pjūčio 5 d. iki rugpjūčio 23 d. 
išvyksta atostogų. Per tą laiką 
kabinetas bus uždarytas ir li
goniai nepriimami.'

— Budžiui liepos 29 d. atidarė 
plaukiojimo sezoną. 1 vai. p. p. 
laivui “Palanga” priplaukus prie 
Cleveland Boat Service uosto 
kranto, kur laukė didelis būrys

Dining around the Clock
• We Never Close • 

Take Your Family & Guests

To LONKARR
For Dbiner Tonite.f

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere
• GRACIOUS DINING

LO N KAAR
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.
ENglewood 4-0510

Your Host, JOS. LONERGAN

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDV AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
A1OS S. Ashland Avė., Chicago S6, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOUKT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

1‘ajamų namas Cicero^, rezidenci
niam rajone. Puikus 2 augštų 5 butų 
mūr. su tuščiu gretimu sklypu. Dai. 
aut. gazo šildymas karštu vundeniu.
2 garažai. Savininkas apleidžia mie
stų ir prašo tik 127,000. K. Volodke- 
vičius.

10 upnrtm. mūr. namas Marųnette 
Parke. Pajamų j metus virš $11,000. 
Kaina $85,000. įmokėti $35,000. Sa
vininkas duoda morgičių. A. Rėk
laitis.

Staigmenai 2 butų mūr. namas ge
roj vietoj prie susisiekimo ir mokyk
los neš Jums pajamų! Tik $23,500. 
A. Linas.

Arti Maria High School 7 kamb. 
bungalow. $16,000. J. šaulys.

2 augštų namas ant Halsted. Ta
verna su butu ir 13 vienetų rooming- 
house. Prašo $18,000. Geras pasiūly
mas bus priimtas. K. Juknis.

Brighton Parke 3x4, mūras. Rūsys. 
2 auto garažas. $236 mėn. pajamų. 
$27,000. A. Sirutis.

P LEONAS
REAL ESTATB

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

MARQUITITE PARKE:
Naujas mūrinis 7 kamb. (5 mleg.). 

G AG E PARKE;
Mūrinis, -i '/j augšto — 5 Ir 3 k., 

10 metų. Gražūs butai. $5,000 Įmo
kėti. .
BRIGHTON PARKE:

Mūrinis — 3 butai lr krautuve. 
Platus sklypas, geras namas.

Medinis 1 % augšto —- 4 ir 2 kamb. 
Karštu oru šildomas. Garužas. $13, 
700.

Mūrinis — 2 po 5 k. Centr. šildy
mas.

Turime namų visuose liet, koloni
jose. Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Reslty, Builders, Insurance 

2737 West 43 St 
CLlfslde 4-23*0

2-jų butų medinis namas — 5
kamb. apačioj ir 4 kamb. viršuj. 2 
kamb. rūsy. Pajamų $90 J mfn. 2 
autom, garažas. Savininkas —

3044 W. 55th Place

HELP WANTED — VYRAS
—■............

LATHE MILL 
ASSEMBLY W0RK

W0RKERS
Top wages. — Benefits

MAJONNIER DAWSON CO. 
9151 Fullerton Avė. 
FRANKLIN PARK

retai lietuvių gyvenamam mies-j budžių, jų tėvų ir svečių, ant 
te kaip Akronas. PranaA R. denio pamaldas atlaikė ir atitin-

PUTINKITE “DRAUGI”

GEGUŽINĖ PO MĖNULIU
šeštad., rugpjūčio 4 d., 1956 m., 6 vai. vak. Jonynų 

Darže įvyks Oro Skaučių ir Skautų GEGUŽINĖ PO MĖ
NULIU. Visus svečius ir skautus gausiai kviečiame atsi
lankyti.

Iš Chicagos važiuoti 12 keliu, 1 mylių už. Tremont Stoties (In
diana), sukti J dešinę, važiuoti iki Veden St., Veden St. pavažiavus 
matysite “Jonynų” užrašytų ant lentos.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
' ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ95
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskam

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios 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.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
N O R V I L A-K U R 8 I U S

REAI, ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
SEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. BAaab*'6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti aamna, 
ūkius, biznius. Parūpina pasaolas 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkt 
imigracijos dokumentu*. Ofiaaa atda
ras kasdien nuo 10—7.

$37,500 GRAŽUS KAMPINIS NA
MAS MARQUETTE PARKE. Pel
ningas. 2657 W. 69th St. REpublic 
7-4094. Savininkas gyv. užpakalinia
me bute.

SAVININKAS PARDUODA. Be
verly Shores prie Lake Michigan. 
Gražus pliažas ir apylinkės. Pa
jamų nuosavybė; 3 dideli sklypai 
ir 2 namai. Šalia Lakeside Vila. 
Nebrangiai. Tel. EVerglade 4-0325.

BRIGHTON PARKE:
Gražus mūrinis — 2 po 6 k. Centr. 

šildymas alyva. Garažas. Kaina 
$26,000.

Naujai apmuštas medinis. 6—5 ir
3 k. Garažas. Labai švarus, geras ir 
pigus namas. I

Meilinis. 2 po 4 k. Centr. šild. Aly
va. šalia tuščias sklypas. Garažas. 
Kaina už viskų $12,000. .'...................

Mūrinis 2 po 5 k. Apšild. Garažas. 
Kaina $25,500.

Kampinis mūrinis su krautuve: 2 
po 4 k. ir garažas. $240 pajamų Į 
mėn. Kaina $21,500.

Marąuette Parke. Gražus mūrinis 
■— 6. 5 ir 4 k. Garažas. Apšild. Pri
einama kaina.

Guge Parke ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 lr 4 kamb. Centr. šild. 
alyva. Kaina $22,000.

KITUR: Mūrinis. 2 po 6 k. ant 
50 pėdų sklypo. Centr. šild. — sto- 
keris. Mūr. garažas. $22,500.

2-Jų augštų mūrinis. 2 po 4 k. ir 
2 po 2 k. CMItr. šild. —■ stokerls. 
$200 pajamų, plius butas. Kaina 
$17,000. ,

VENTA
REAL ESTATE

4469 S. Fairfield Avė., LA 3-3881
Trečiad. uždaryta

2-Jų augštų mūrinis, akmens priekis. 
Dabar užimtas ’,jewelry’' krautuvės. 
Didelė krautuvė, “tile" grindys. 5
kamb. užpakaly, 
vandeniu apšild.

Alyva — karštu 
pirmas augštas. 5 

kamb. 2-me aųgšte, gazu apšild.
Ąžuoliniai papuošimai. Gerame sto
vy. Kaina $26,000. 5620 S. Ashland,
Avė. OONROY, 5508 S. Ashland Avė. 
Tel. I’Kospeet fl-3859.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Maisto produktų ir mėsos krau
tuvė Bridgeporte turi būti tuojau 
parduota.

DANUBE 6-1917

AUTOMOBILE!* — TRUCKS 
Automobiliai — SnnkveiliiilaJ

VIKTORO K O «I O O 8
Uetmiika gasolteo stotta Ir auto

Atllskaml motoro rsmoatai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WEKTERN AVĖ, PR 8-9SSS

RANCH HOME
Fof Sale

BY 0WNER.

2 years old
Lot 100x265 
3 Bed Rooms

1% Baths

Attached Breezeway & Garage 
Finishęd Basement 

2 Fireplaces

Near Schools & Transportation 

Asking price — $27,500 

For further Information call

Downers Grove — 4013 M.
NEW BUFFALO, MICHIGAN

65 mylios nuo Chicagos (apie 9 
mylios iki Beverly Shores). 9 ak
rai žemės prie upės kranto. 2-ji 
modemiški namai: 10 kamb. ir 4 
kamb. Automatiškai alyva apšild. 
Įvairių vaisių jaunų medžių sodas.

DRAFTSMEN
Experienced

Either

DESIGNERS
* Or

DETAILERS
We liave several openings in our 

espanding organization 
If yoti are looking for:

Creative Challenges 
A New Opportunity

Yariety of Assignments 
Steady Employment 

Many Company Benefits
Writę giving eomplete resunie — 

all replies lield confidential

GENERAL
ELECTRIC CO.

LAMP WIRE AND 
PHOSPHOROUS DEPT.
1331 CHARDON ROAD 

Euclid, Ohio
Pajieškoma Janitor-managcr dėl 

rooming house. Pageidaujama pensi
ninkas — tvarkingus, mėgstantis 
švarų arba vedusių pora. Dėl infor- 

Pešciam galima nueiti j Lake mi- macijų kreiptis pas savininkų c.
chigan. Galima pirkti su baldais Astra, 34» w. «4th st., 2-me nugšte, 
arba be baldų. Dėl ligos turi iš- 3, — darbo " 'ai. vak.,
vykti. Parduos už geriausią pa
siūlymą. ,

Kaip važiuoti: 3 mylios už New 
Buffalo, sukite į dešinę ant U.S. 
12 kelio prie J’s Cafe; 2-ras na
mas dešinėje pusėje.

Tel. Lakeside 4134
2-jų butų mur. namas — 5 ir 6 

kamb. Karštu vandeniu apšildomas. 
$17,000. WEntworth 6-0460.

Phrksiu namą tiesiog nuo savinin
ko Brighton Parko apylinkėje.

Skambinti YArds 7-3060

St. John Fisher parapijoje savinin
kas parduoda 5% kamb. “Colonial” 
“expandable” namų. Keramikos kok
lių virtuvė ir vonia. Karštu vande
niu- gazu apšildymas. Pušinėm len
tom išmuštas rūsys, yra ir baras. 2 
autom, garažas su “‘side drive”. Ap- 
,žiūrėti tik susitarus. Skambinti —
Z Hllltop 5-1177.

HELP WANTED — MOTERYN

šeštad. ir sekmad. prieš pietus.

REIKALINGI 3 VYRAI
“B OI) Y & FENDER 
C0MB1N A T I O N”

DARBUI. Patyrę.
Galimybė uždirbti iki $200 į sav.

50-50 sąlygom.
TAylor 9-0843,

2021 W. Chicago Avė.

REIKALINGI
HYDRSOMATIC MEN, A-l MECHA- 
NIC. Dirbti prie Gen. Motors Pftn- 
tiac. Susipažinę su Strato Elyte. Aug- 
ščiausias atlyginimas ir priedai. Mo
derniški Įrengimai darbui.

GROSSINGER IMOTOK SALES, , 
2058 W. Ijuvrence,

Tel. 1,0 1-7883.

BUILDING & REMODELING

REGISTERED NURSE
40 hour week. Pleasant working 
conditions. For appointment call 
Administrator, Hazelcrest General 
Hospital.

EDISON 1-7300

VIKTORAS ŠD1AITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 West 43rd Street

Reikalinga jauna lietuvaitė 
PARDAVĖJA KEPYKLOJ.

Kalbanti lietuviškai ir angliškai. 
Skambinti —

OLympic 2-0976.
MERSCH ĘROS. BAKERY

1901 S. Cicero Avė.

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. «» st. Chicago 29, BĮ.,

FRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F PETRAUSKAS — stat. vedUas
I.ietuvių Statybos Bendrovė:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus ir 

duris.

IEŠKO PIRKTI

PrivatiM asmuo JleAko pirkti paja
mų .nuosavybę Marųuette . Parke, 
Iki $45,<>OO.

PULLMAN 5-3740.

IEŠKO DARBO

Jieškau darbo už mažą atlyginimą 
prie šeimos. Galiu vietoje gyventi 
arba važinėti. Kreiptis: Mary Mil
ler, 4534 So. Hermitage Avė., Clii- 
eago 9, III.

IŠNUOMUOJAMA

Tšnuom. 2 apstat. kamb. su virtu
ve vyrui. Atskiras įėjimas. Nebran
giai. 2655 W. 69th St. REpublic 7- 
8894.

MA(RQUF.TTE PARKE 
Išnuom. 4 k. butas. $65.00 mėnesiui.

0821 8. Campbell Avė.

IftNUOMUOJAMAS BUTAS 
Iš 3 k. .šiltas vanduo ir apštld. Vie
nam ar dviem asmenims.

T252 8. Itocktvell St.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUn.MNO OONTBACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ 
uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiM

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

I MŪRAS Į

S Builders, Gen. Contrnetors S
S Atlieka planavimo Ir staty- S 
j» bos darbus gydytojų ofisų, gy- B 
S venamųjų Ir tdešųjų pastatų. S 
9 Namų Įkainavimas Ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai.
■ Kreiptis šiuo adresu:

! I0NAS STANKUS |
Kasdien nuo S vai. ryto Iki S 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
TeL PKoapect 8-2013 

6800 SO. CAMPBELL AVĖ. =
Chicago 29. liilnoln 

įhiiiiiiiHiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiuiimiiiiš

Skelbtu “DRAUGE” apsimoka, 
nea jia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o 'skelbimų 
kaina yra pi'einama visiem*.

/



Penktadienis, rugpjūčio 3, 1956

Thompson, Conn. į
Moksleivių ateitininkų stovykla 

Mariana polyje

Gražią liepos 28 d. į Tėvų Ma
rijonų kolegijos patalpas iš visų i 
Atlanto pakraščio vietų — N. 
Anglijos, New Yorko su apylin
kėm, Baltimore, Philadelphia 
susirinko daugiau 80 vyresnių
jų ir jaunesniųjų ateitininkų dvi 
savaites pavasaroti ir sustiprin
ti savo ateitininkiškas žinias bei 
dvasią.

Šios stovyklos per eilę pasta
rųjų metų, nuo pat jos veikimo 
pradžios, ir ligšiol organizato
riumi ir vadovu yra kun. Vaclo
vas Martinkus. Stovyklos ko
mendantu yra Worcesterio at- 
kų sendr. pirm. Albinas Gražu
lis. Jis kartu yra ir berniukų 
vadovas. Mergaitėms vadovauja 
ir meninius pasirodymus tvarko 
Elona Marijošiūtė. Jaunesniuo- 
suis globoja J. Barūnienė ir N. 
Mekytė

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MENZIES WASHINGTONE

Australijos ministeris pirmininkas Robert G. Menzies (dešinėj) lan
kosi \Vasliingtone. Jį sveikina aerodrome Australijos ambasadorius 
Spendcr, Mrs. Foster Dulka ir H. Hoover, Jr. (ĮN'S)

kurioje pasirodys atskiros kuo
pos. Pabaigtuvių laužas bus šeš 
tadienio, rugpjūčio 11 d., vaka- 

Sporto vadovu yra Si-1 re Stovykla išsiskirstys rug- 
gitas Leimonas. Stovyklos sek-'( pjūčio 12 d. vidurdienį.

... tt, tt—■ Ateitininkai sendraugiai, stu-retorė — Birutė Bogutaitė. Ber 
niukai gyvena tėvų marijonų 
bendrabutyje, mergaitės — pas 
seseles, Putnam, Conn. Visi mai 
tinami Marianapolio sodyboje ir 
ten atliekama visa programa.

Dienos programa pradedama 
šv. mišiomis ir vėliavų pakėli
mu. Paskui būna po vieną pa
skaitą ar pašnekesį priešpiet ir 
popiet. Kita dienos dalis užpil
doma sportu ir kitais stovykli
niais dalykais. Penktadienio va
kare, rugpjūčio 3 d., bus parti
zanų vakaras. Sekmadienį, rug
pjūčio 5 d., bus meno popietė,

SPORTAS
RAGINA LABIAU

SUSIRCPINTI SPORTU

Pavergtoje Lietuvoje ryšium 
su TSRS tautų spartakiada at
siranda balsų, sakančių, jog rei
kia labiau susirūpinti gerokai 
apleista sporto sritimi.

Štai tarybinės “Tiesos” 1956 
m. 136 nr. tūli P. Jankauskas 
ir V. Kazakevičius ragina rim
čiau žvelgti į sportinuis reika
lus. Jie rašo:

“Faktai rodo, kad sportinia
me darbe respublikoje yra rim
tų spragų, kad ruošimasis spar
takiadai dar atsilieka, o kaiku
riose šakose ir vietose vyksta

dentai ir visi ateitininkų bičiu
liai, moksleivių ateitininkų tė
vai yra kviečiami lankyti sto
vyklą kiekvienu metu, ypač da
lyvauti meniniuose parengimuo
se.

Cicero, III.
Vasarinė mokykla baigė darbą

Labai sėkmingai baigė darbą 
vasarinė mokykla Šv. Antano 
parapijos patalpose.

Jau 7 metai, kai Šv. Antano 
parapijos patalpose veikia va
sarinė rankdarbių mokykla, ku
riai vadovauja seserys kazimie- 
rietės.

Per penkias savaites berniu
kai ir mergaitės padarė daug 
gražių rankdarbių ir labai labai 
linksmai praleido laiką dainuo
dami, dirbdami ir sportuodami. 
Berniukus prižiūrėjo Mr. Tho
mas Dwyer iš Mundelein semi
narijos.

Netiksliai atitaisytas 
netikslingumas

į Juozas, vaikai Eleksandra ir Edu
ardas,

PLYNIOTfi - NORMANTIENE lyn 11, New York, N. Y.
Viinieus P- Balčius iš Philadel- TrOSTKO Richardas, 

phijos.Pa Draugu liepos 11 d. RAČIUS iš Stasio RAČIAUS 
nr. jdejo A. Gmtneno rašinio, til- §ejmos
pusio ten pat birželio 22 d., atitai- RAMOŠKA Jonas, sūnus Juozo,

prašome atsiliepti šiuo adresu žiaus, nubaustas $100 už tai
BALFas, 105 Grand Street, Brook- j « • , • j u’ kad jisai, kai dar buvo įmes.o

autobuso šoferis, grasino re
volveriu keleiviui, nenorėdamas 
iškeisti jo paduoto dolerio.

CHICAGOJE

Prel. Ignas Albavičius užlei
džia parapijos patalpas kiekvie
ną vasarą, kad tik vaikučiai ga
lėtų tinkamai ir naudingai laiką 
praleisti. Šią Šv. Antano para-

symą.
Tačiau, kad ir neturėdamas blo- 

gų norų, savo straipsnyje ‘‘Kaip J 8 3 aP-i 
zižmaras gynė Lietuvos garbę ’
padarė kitą klaidą.

1938 mt. kovo 11 d. prie demar
kacijos linijos, kuri tuo laiku sky
rė Lietuvos ir Lenkijos administ
ruojamus plotus, lenkų kareivį Se
rafiną nušovė ne lietuvis pasienio 
sargybinis, bet patys lankai. Len
kai šiai klastai ruošėsi iš anksto 
ir, nudėję savo kareivį, jie krū
mais spruko pranešti savo virši
ninkams apie atliktą uždavinį.

Lietuva, kaip kultūringai val
stybei priedera, neaiškumą norėjo 
abiem pusėm dalyvaujant gražiuo
ju išsiaiškinti. Lietuva siūlė da
ryti to nušauto lenko skrodimą ir 
ištirti žuvimo vietą. Tuo būtų įro
dyta, kad lenkas nušautas ne iš 
lietuvių administruojamos pusės, 
bet iš lenkiškosios okupacijos val-

RAULINAVICIUS Ignas, nuo

ŠIMULEVICIUS Juozas, iš Gut- 
laukių k., Šakių ap.,

SIRTAUTAITE, iš Čekiškės vai., 
Kauno aps.,

STIRIENE Marijona, duktė Ka
zio,

TAMAŠAUSKAI, kilę iš Igliškė
lių vai., Marijampolės ap., i

URBYTE - LABANAUSKIENE 
Natalija, ir vyras LABANAUS
KAS Petras, gyvenę Hartford, 
Conn.,

VAIČAITIS Petras, sūnus Mato,
VENSKAITYTE - LAZAUSKIE-' 

NE Ona, gyvenusi Bamberge, Vo
kietijoje ,

VINEVlCIUS Juozas ir žmona 
OLBIKAITYTE - VINEVICIENE, 
Aleksandra, bei vaikai Eduardas 
ir Aleksandra.

Jieškomieji arba apie juos ži- 
maloniai prašomi atsi-

ŠDKfiJA TAPUSI 
POLICININKE

Billie Peacock, buvusi Chez 
Paree naktinio klubo šokėja, 
dabar yra ištekėjusi ir gavusi 
naują tarnybą — policininkė 
(beilifas) Cook Apskrities pa
state.

$100 PABAI DOS UŽ 
REVOLVERI

Herman Lewis, 35 m. am-

\

Pirkit Apsaugos Bonus!
ie

GUZAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA

' Gerlauntos gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių lr kitų papuošimų

3448 WEST «3RD STKEKT 
ToL PRospect 8-0S38 tr PB 8-0884

ardytas jų planas su iš Lenkijos 
gilumos išvežtaisiais lenkų gimna
zistais ir kitais lengvai apmauna
mais piliečiais pradėti šūkalioti

... , ,, , “Marsz na Kowno!” (eikime įpijoje veikiančią mokyklą lanke | Kauną) ir 
vaikučiai iš septynių viešųjų ir

dyto šono. Lenkai tam griežčiau- nantieji 
šiai pasipriešino, neg tuo būtų iš- liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd St.,

,New Yor< N. Y.

Jie prieš lenkų išprovokuotą pa
minėtą atsitikimą jau buvo su
traukę daug lenkų kariuomenės 
prie demarkacijos linijos. Be nie
kur nieko Lenkijai, kad ir kaip 
klastingai valstybei, nebuvo pato
gu duoti Lietuvai ultimatumą. To
dėl jie nušovė savo kareivį, ap
šaukė tatai padarius lietuvius, na, 
o po to jau “pateisinamas” ir ul-

Didelis ačiū Run. Petrauskui' timatumas.
Panašų melą skelbė ir bolševi-

parapinių mokyklų. Buvo be
veik 200 įvairių tautybių moki
nių.

Mokslą baigus buvo surengta 
rankdarbių paroda, kurią dė
kingi vaikų tėvai gausiai lankė.

už globą ir patarnavimą, kad 
mokykla būtų aprūpinta reika
linga medžiaga.

Šios mokyklos pasisekimas 
priklhuso nuo seselės M. Felici- 
tos, Jcuri sėkmingai šiai mokyk
lai vadovavo kelias vasaras. Se 
selės pagelbininkės buvo sesuo 
M. Beata ir sesuo M. Teklė.

Vaikučiai ir tėveliai reiškia 
savo dėkingumą šios mokyklos 
vedėjai ir jos pagelbininkėms.

Ciceroje tik Šv. Antano pa
rapijoje veikia Vasarinė rank
darbių mokykla.

Elena Valančiūtė

kai, kai jie nudobė pora savo ka
reivių, o apšaukė, kad tai lietuviai 
padarė. Tą bolševikų melą ir kla
stą taip pat sekė Lietuvai ultima
tumas, kuris topo priimtas ir Lie
tuva buvo raudonųjų okupuota.

Kęstutis Gardinas 
' " ' ........... ' f

LIETUVOS KONSULATO 
JIEČKOflMAI

BALFo centras yra prašomas pa- 
jieškoti Amerikoje šių asmenų:

1) Emilija Aperavičiūtė, duktė 
Vinco, kilusi iš Kauno. Jieško Ele
na Aperavičienė iš Lietuvos.

2) Ignas Lapšys, sūnus Miko, 
kilęs iš Kukų km., Žeimelio valse., 
Šiaulių apskr. Jieško Ona Mi< kū- 
nienė iš Lietuvos.

3) Ignas Pranutis, kilęs iš Kau-1 
no. Jieško Ona Mickūnienė iš Lie
tuvos.

4) Juozas Mikoliūnas, sūnus 
Antano, kilęs iš Meškalaukio km., 
Joniškėlio valse., Biržų apskr. Jieš
ko Feliksas Mikoliūnas iš Sibiro.

5) Filomena Mikoliūnaitė, duktė 
Antano, kilusi iš Meškalaukio km., 
Joniškėlio valse., Biržų apskr. Jieš
ko Feliksas Mikoliūnas iš Sibiro.

6) Valė Mikoliūnaitė, duktė An
tano, kilusi iš Joniškėlio vaisė., 
Biržų apskr. Jieško Feliksas Miko
liūnas iš Sibiro.

7) Mečys Urbanavičius, kilęs iš 
Rokiškio. Jieško Feliksas Mikoliū
nas iš Sibiro.

8) Jonas, Petras ir Karolis Ti-

Tr/J C

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<M5 So. Westen Avo. Air Condltloned koplyRn 
REpnbUo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vtošn

Ttoma kurte ryvena kitoee miesto dalyse; aausSaaO
X koplyčia arčiau Jūsų namų.

Naujoji Pasaulio Lietuvių Žinyno laida
Daugiau negu įpusėjus naujo- daktorium pakviestas Andr. Vait- 

sios P. L. ŽINYNO laidos ruošime kus.
jaučiu reikalą painformuoti lietu-i Elizabeth, N. J. — skyrių reda 
viškąją visuomenę kas daroma ir guoja ir žinias renka A. Rudzitas.

Grand Rapids, Mic. — skyr. 
redaktorium yra A. Jonušis, 1047 
Arianna N. W. Žinias ten taipgi

kas padaryta. Pradėjus naująją 
laidą ruošti atsirado visa eilė mie- 

_ ___  __ ____ lų talkininkų, todėl esu įsitikinęs,
dargi visiškai neDatenkinamai lka4 ši laida bus ^Palyginamai aargi visisKai nepatenKinamai. .. - . nirmaia. Be to. nrii- renka ir Pr. Turuta.

Hollyvvood, Florida — skyr. re-

DAMBRAUSKIENE Salomėja,
GERVINSKAS Petras, gyvenęs J^į"’r'ouki“s ‘{bEKES. » 

Belgijoje, Sibi
?OCYS^S Br°nė’ 9) Jurgis Kazlauskas. Jieško Ba-
ittčvattuizac ’t.aL o-r.srr.r.or, s® Kazlauskienė iš Lietuvos. BeS^ I Paty«>jieškomieji arba kiti ką
LABANAUSKIENE - URBYTE ūor8 ziaaPbeji apie jieskomuosius, 

Natalija ir vyras LABANAUSKAS
Petras, gyvenę Hartford, Conn.

LABEIKA Juozas, sūnus Kazio,
LAZAUSKIENE-VENCKAITYTE 

Ona, gyvenusi Bamberge, Vokieti
joje, , . ,

MASILIŪNAS Antanas, nuo Ra
mygalos, Panevėžio aps.,

MATUZAS Juozas,
MILUNAS iš Jokūbo MILUNO 

ir Onos RACIŪTES-MILUNIENES 
šeimos,

NORKEVIČIUS Silvestras, naš-į 
lys, buvo vedęs Marijoną URBY- 
TĘ, gvv. Hartford, Conn., ( į 
' NORMANTIENE - PLYNICTE,
Domicėlė,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE.

Atskirose sporto šakose meist- mant dėmesin, kad šios laidos es- daktorium yra Vincas Skupeika,
riškumas ne tik nepakilo, bet minės dalys bus ir angliškai, kad kuris reikalingas informacijas jau riT Rite attf VTKFVTCnrNE
netgi pastaruoju metu smuko. ’ L^ettva^VS kolonijos aprašymą Aleksandra> vyras VINEVICIUS?<
Tai, pavyzdžiui, liečia futbolą. 
Nemaža trūkumų yra vystant 
ir kaikurias kitas sporto šakas”.

“Vadovavime sportui yra 
daug formalizmo, biurokratiz
mo, apsileidimo. Apie masišku
mą, jo reikšmę sportinio darbo 
vadovai labai gerai žino ir daž
nai apie tai kalba. Tik bloga tai, 
kad dabar, organizuojant fiz- 
kultūrinio judėjimo masiškumą, 
vyksta labai nerangiai, nesiste- 
matingai, dažnai formaliai”. 

Toliau straipsnyje rašoma,

, anglišką skyrių apie Lietuvą ir lie- ruošia 
tuvius, Ui ji neabejotinai patar- Kearny, N. J. — redaktorium' 
naus ir mūsų tautos aspiracijų po- pakviestas K. Barzdukas.
pularinimui ir kitataučių tarpe. 

Vos pradėjus darbą vienas iš
Los Angeles, Cal. — žinias apie 

organizaci jas parūpino L. Valiu-1 g Ą | p

• tar -.ar ’^e -at -at -^e «^r -a- -*r -a.- -a- a' a- 'X -ą- -a- -at 'a- •*' -a* tar
Gauta nauja siunU knygelių

PASIRUOŠTI
pirmųjų atsiliepė lietuviškų kny- k&s. o puikią Los Angeles Liet., , _ _ w n _ ,
gų bibliografas A. Ružancovas ir,* boro fotografiją parūpino P J A V PILIETYBE' 
sutiko paruošti alfabetinį sąrašą: 5U<į,^n®.',
“Laisvojo pasaulio lietuvių moks-! Florida ~ informacijas
lininkų ir rašytojų kūrybą 1950— aP*? ?? S ParaPins. kaip ir pir- 
1955” ir 'taip pat laisvojo pašau- niajai laidai Adolfus ir Ona Kau
lio lietuvių leidinių apžvalgą. Kun. lakiai.
Raila davė daug vertingų sugesti- Newark, N. J. skyrių reda-1 
jų angliškajam knygos skyriui, &u°la žinias renka žinomas vi-1 
kun. dr. Prunskis paruošė anglis- suomenininkas Albinas S. Trečio
ką straipsnį apie Romos Kat. Baž- kas.
nyčios persekiojimą Lietuvoje bol-i New Britain, Conn. — skyrių 
ševikų okupacijos metu. Vincas redaguoja ir žinias renka E. Rei- 

, , . .. , , Rastenis ruošia straipsnį apie Lie- kėnis.
kad gyvą organizacinį darbą pa- tuVQS vaidymą jr administracinį I Omaha, Nebr. — redaktorium 
keičia popierinis vadovavimas, padalinimą bolševikų okupacijoje, pakviestas Jeronimas Cicėnas, 
nutarimai, kurių vykdymas vi- J- Šlepetys — apie Pas. Lietuvių Philadelphia, Pa. —• skyrių re-

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

sai neprižiūrimas. Skundžiama
si, jog nepatenkinamai dirba 
sporto draugijų daugumas. Res 
publikinis kūno kultūros ir spor
to komitetas jų darbui nevado
vaująs. Čia ravima:

“Visišk/i nesirūpina pasiruo
šimu Kaišiadorių rajono parti
niai ir tarybiniai vadovai. Ne
vykdomi įsipareigojimai sutvar
kyti kolūkiuose ir rajono dentre 
sportinę bazę, organizuoti žirgi
nį sportą ir t.t. Rajoninis kūno 
kultūros ir sporto komitetas ne
gauna jokios paramos”.

Straipsnio pabaigoje duoda
ma garo ir miestų bei rajonų 
komjaunimo o r g a n iz acijoms, 
kad jos nepatenkinamai rūpina
si sportu, nors, rašoma, čia yra 
jų tiesioginė pareiga.

Taip pat čia dar minima visa 
eilė trūkumų, kurie yra savaime

Bendruomenę, Ligija Bieliukienė daguoja ir žinias renka Algirdas
— apie Pabaltijo Moterų Tarybą Jonys.
ir liet. moterų veiklą tarptautinė- Paterson, N. J. — skyriaus re- 
se organizacijose, Juozas Audėnas daktorium pakviestas Jonas 4Ja-
— apie Liet. Taut. Sandarą ir Tė-1 sys.
vynes Mylėtojų D-ją. Taipgi gau-, Rockford, III. — skyrių redaguo
ta eilė vertingų straipsnių apie ja |r žinias renka J. Bacevičius. 
Argentinos, Australijos, Brazilijos San Diego, Cal. —- žinias renka
ir kitų šalių lietuvius.

Jungt. Amerikos Valstybėse di
desnėms kolonijoms pakviesti at
skirų miestų redaktoriai, kurie ren

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 renių.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 23.84 S. Oakley avė 

Chicago 8, III.

Kazvg Vičas ir kiti.
Worce»ter, Mass. — skyrių re

daguoja ir žinias renka V. Mačys.
He,’.-nllton, Ont., Kanada, akv-

ka žinias ir ruošia straipsnius apie'*”' Pavyzdingai suredagavo ir ži- 
tų miestų lietuvius: visuomeninin- surinko St. J. Dalius, 
kus, ptofesionalus, biznierius ir t.t.l Kįip kiekv.enas skaitytojas pa

štai atskirų miestų redaktoriai- • £,a samiIJ^a ūk dalis J. A.
žinių rinkėjai- I v-b>U lietuvių kolonijų. Vadinas,
' Bayonne, N. J. — žinias renka1 nesuminėtoms dar redaktorių-žiniu 
pasižymėjęs vietos veikėjas Liud- f*nk®JU .ner®,’. tf>del t "Ūkininkai! 
vinaitis. ' Ikviečiami atsiliepti ir žinias siųsti:

Boston, Mass. — liet. kolonijos “D W Street,
redaktorium yra J. Vaičaitis, 120 New York 24, N. Y. T'esa, beveik 

v'««u lietuviu paraniių klebonai at
siliepė ir pagrindines žinias anie! 
kolonijas suteikė, bet pilnesnės 
informacijos gaunamos iš ten j 
kur ir pasauliečiai prie žinių rin
kimo darbo prisideda.

Iš savo pusės dedu visas pastan- j 
gas, kad visos lietuvių kolonijos' 
būtų pilnai ir bešališkai aprašy-

“O” Street, kuriam žinias padeda 
rinkti Dzidag Giedraitis.

redaktoriųBrockton, Mass. - 
pakviestas P. Viščinis.

Chleago, III. — žinias renka Jo
nas Vaidelis ir kiti.

Cleveland, O. — skyrių redaguo-
suprantami, nes bolševikinėje ja ir žinias renka V. A. Braziulis. ............... .......
flintcmoic kitaip ir būti negali: , Cntumbii,. O. — redaktorius A. tM todėl labai vertinai u bet kokia 

.kaip g? „uoSirdžiai žmonės fe J‘“ A. ShSnti,

Detroit, Mich. — skyrių reda
guoja ir žinias renka VI. Pauža,
19O6-25th St.

East St. Louis, III. — skyr. re

gi nuoširdžiai žmonės 
dirbs, jeigu už jų nugarų sto
vima su bizūnu. Prievarta nie
ko gero neatsieksi! 'Edv. fi. Skclbkitės “Drauge”!

A. A.
PAUL O. KANTYVILL 

kantvilas
Gyveno 6367 S. Kranciseo Avė. 

Tel. WAlbrook 5-4077 
Mirė liepos 31 d., 1956, 7:30

vai. ryto, sulaukęs 53 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Klai

pėdos krašto, Pagėgių aptiki-.,
Kapkojų parap., Skrodlių km. 

Amerikoje išgyveno 22 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

žmona Sophie (Račkauskaitė), 
2 sūnūs: Edward ir Leonard, 
Brolis Otto su šeima, gyv. Ka
nadoje, uošviai: Aleksandras ir 
Juozapina Račkauskai, švoge
ris, Boleslovas Račkauskas, 2 
švogerkds: Helen šešplaukis,
jos vyras Alfonsas ir Eugenija 
Račkauskas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lletuvojo liko tėvas Edvar
das Kantvilas, 2 seserys: Lina 
ir Mėta.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
Western Avc.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
rugp. 4 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas Į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies stelą. Po 
pamaldi, bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti silose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona ir sūnūs. <
Ixildotuvlų direktorius Anta

nas Petkus. Tel. GRovehilI 
6-2345.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Soufh Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AfiOClACUOS 

Ambulansų patarna-
vlmaa dieną ir nak
tį, Reikale šaukit*
man.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagon lr 

Roselando dalyse ir 

‘uojau patarnaujame

==================

SŪNUS PALAIDŪNAS '
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizo

Vietoj Sios knygos autorius vysku- (
pas F. J. Sheen priei UeS

't AAA AAA laiko pradėjo savo Tdevbfi*
(Hill (1(1(1 jos programą per "DU Mont*1

.A jvvvjvvV stoti. Televizijos aparatų flr- i
Ina “Admiral” liai programai

DOLERIŲ finansuoti paskyrė vieną ml- i
lijoną doleri*.

♦i Ir Lietuvifikoe knygos KlubasUK džiaugiasi galėdamas savo I
skaitytojam pateikti šio Jžy- (

2 DOLERIAI maus kalbėtojo mintis už du i
doleriu.

1 1 D R A U 0 A S ■■ <
2334 So. Oakley Avo. Chicago 8, III.

------------------ . _____________________________ ’

PETRAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. f ei. LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. . 1 Tel. YArds 7-3401

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

ALFREOAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArdn 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. 50th AVE., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

1 ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET YArde 7-9781

steponIs č7Tačkawiw
2434 W. netik STREET REpaUle 7-1313 (
2314 W ZSrd PLACE Vlrgfnln 7-4671,
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s-
Penktadienis, rugpjūčio 3, 1956

i mus
X Dainavos ansamblis š. m. | 

rugpjūčio mėn, 4 d. 8:30 vai. 
vakare (šeštadienį) duos kon
certą International Friendship 
Gardens, Michigan City, Ind. 
Koncertas įvyks natūralioje 
gamtos scenoje, kuri yra gra
žiame parke, upės saloje. Pro
gramoje A. Merkelio “Vestuvės

X S. Endrijonienė ir M. Vai- .įg piršlybų”, muzikinis 1 veiks- 
čiene, abi gailestingosios se- mo vaizdelis ir J. Žilevičiaus 
sers, negirdėjo ir nematė šios “Vytauto Didžiojo kantata” su 
Dainų šventės, nes jos visą lai- pritaikytu įvadu. Įvadas miš
ką tuo metu dirbo kolizėjaus > teriškas, vaidilučių apeigos prie 
patalpose slaugydamos silpnės-, aukuro, choro dainos, vaidylos 
nius specialiai tam įruoštoje aojo arijos ir ragelių muzika 
vietoje. Jų gražus ir prasmin- žiūrovą perkelia į viduramžius, 
gas pasiaukojimas bei savo' j lietuvių tautos primityvų pa- 
profesijai kilnus atsidavimas i aireiškimą garbinant ugnį ir 
yra vertas mūsų dėmesio ir,gamtos paslaptis.
nuoširdžios padėkos.

į Po to išpildoma Vytauto Di- 
X Aleksandras Kutkus, Lie- cįžio jo kantata. Dalyvauja ope-

IŠSKRENDA NAMO

Pirma grupė nuskendusio laivo Andrea Doria išskrenda iš Bostono namo. Kiti iš 576 jūrininkų gijš laivu

CHICAGOS ŽINIOS

tuvos valstybinės operos solis
tas, išvertė visą Verdi operos 
“Rigoletto” tekstą lietuvių kal
bom Kaip žinia, ši opera bus 
Vyrų choro statoma sekančia
me sezone. Jis už tą vertimą 
atsisakė paimti bet kokį atlygi
nimą ir tai paskyrė šiam kil
niam tikslui, kurį Vyrų choras 
nori atlikti: įrašyti dar vieną

ros solistas Algirdas Brazis, 
pianistas prof. VI. Jakubėnas, 
vargonais groja Marija Mon- 
deikaitė, ragelių orkestrą su
daro Balys Pakštas, režisorius 
Alfas Brinką, dirigentas muz. 
Stepas Sodeika.

X Lietuvių Bendruomenės
Cicero skyriaus valdybos ruo-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Naujas tremtinių trans-

kultūrinį žygį lietuvių išeivijos šiama išvyka į saleziečių sody- 
istorijon. Sol. A. Kutkus varto- bą Cedar Lake, Ind., įvyks šį
ja daug svetimų kalbų laisvai, 
žodžiu ir raštu, tad daug jo 
verstų karinių Vyrų choras 
dainuoja koncertuose, o šį ver
timą jis paaukojo pirmąjam 
Rigoletto pastatymui JAV. 
Šiuo metu solistas su ponia gy
vena Chicagos Bridgeporto 
apylinkėje, Šv. Jurgio parapi
jos ribose, ir sekmadieniais gie
da sumos metu tos parapijos 
bažnyčioje solo ir su choru, 
tuo itin sustiprindamas bažny
tinį chorą, kurį veda muz. VI. 
Baltrušaitis.

X Stud. at-kų stovykla pra
dedama rugpjūčio 27 d. netoli 
Philadelphijos, Baltimores ir 
VVashingtono. Toj stovykloj 
Clevelando draugovė sutiko pa
ruošti literatūros vakarą, Hart
fordas apsiėmė surengti Šal
kauskio minėjimą, Detroitas 
praves dainų vakarą, o Phila
delphia paruoš Kenčiančios tė
vynės vakarą, kuris šiemet at-

sekmadienį, rugpjūčio mėn. 5 
d. Bus išvažiuojama ryte nuo 
Šv. Antano parap. bažnyčios. 
Rengėjai kviečia visus daly
vauti šioj išvykoj, kur bus duo
dami užkandžiai ir bus šiaip 
įvairių pramogų.

X Petras ir Antanina Gū
džius iš Melrose Park, III., tėvų 
Marijonų statybos fondui ir 
didžiulei statybos fondo gegu
žinei, kuri įvyks rugpjūčio 12 
d. tėvų Marijonų seminarijoje, 
paaukojo $100. Tėvai Marijo
nai ir statybos fondo komite
tas nuoišrdžiai dėkoja.

i
X Šv. Pranciškaus vienuoly

no rėmėjai rengia antrą seimą 
Chicagoj, spalio 7 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, Bridge
porte. Prei. B. Urba maloniai 
leido naudotis svetaine, o ir 
šiaip visada mielai visuose rei
kaluose padeda.

X Studentės Nijolė ir Jūratė
stos partizanų vakarą, bet ku- Narbutaitės, Cicero, III., Šv. 
ris savo apimtimi bus platės- Kristupo parapijos karnavale 
nis. New Yorko draugovė pa
ruošia ir praveda laužą.

X Antanina Judvitienė ir jos
šeima yra ilgamečiai Chicagos 
gyventojai ir žinomi visuome
nininkai bei stambūs įvairių 
gerų darbų rėmėjai. Šiuo metu 
sūnus Pranas Judvitis nusipir
ko gražią rezidenciją, 6919 W.
115 st., Worth, III., ir su moti
na persikėlė ten gyventi. Jud- , ., .. .
vitienės duktė ir žentas Belon- “"t ve,k^';

pereitą sekmadienį laimėjo 
naują 1956 m. modelio Chev
rolet automobilį.

X Sophia VVard-Navickas, 
stambi gerų darbų rėmėja, ato
stogauja Mt. Rainier, Washing- 
tone. Ta proga apžiūri žymes
nes ir įdomesnes vietas.

X Pranciška ir Kazimieras 
Ivanauskai, pląčiai žinomi Chi-

portas atvyko iš Europos i Hassendorfe, Dervier
New Yorką liepos 23 d. Sąraše dene Seedor£e jr Sudes lfetu.

vių gimnazijose, taip pat lekto- 
riavo P. Butėno vedamuose mo
kytojų kursuose. Mokėdamas 
kalbas ir susipažinęs su juris
dikcija, visiems ir visada patar 
nauja be jokio atlyginimo.

Diepholze pasilikusiųjų skai
čiuje yra daug ligonių — fizi
nių ir dvasinių. Iš 100 yra sep
tyni, kurie nemoka solidarumo 
mokesčio, nesidomauja pamal
domis, tautiniais parengimais, 
bet prie Balfo gerybių pirmieji.

— Luebecke lietuvių skaičius 
smarkiai mažėja. Vieni emig
ruoja, o kiti* •'keliasi pastoves
niam apsigyvenimui į Reino- 
Vestfalijos kraštą, kur dides
nės galimybės pagerinti savo 
materialę padėtį.

' Paskutiniu laiku iš Luebecko 
emigravo į JAV: Arlauskų, Gu 
stų, Vieraičių šeimos. Netrukus 
vėl emigruos apie 7 šeimos. Pa
silikusieji apgaili, kad negali 
jie patys išvykti, ir nežino kas 
jų laukia. Nežiūrint to, yra pa
siryžę rimtai dirbti, kad galė
tų galimai geriau ir tvarkin
giau tremtyje išsilaikyti.

są tremties gyvenimą Stadėje,. iškentėti net kelias operacijas. 
Dedelsdorfe ir Diepholze buvo | visą laiką buvo lankoma arti- 

stovyklos vadovu. 1945-47 .tuo- mųjų ir lietuvių kapeliono, ku-

randamos šios lietuvių - arba 
Lietuvos piliečių' pavardės: 
Heinrich Bitzkat, Kęstutis Va- 
lavicins, Andreas Wowerius, 
Povilas Kasirskis, Ona Majau- 
ra, Jutta Fester, Pranas Mar
cinkevičius, Adolf Friedke, 
Vladas Mickevičius, Kurt Ja
kutis, Stasys Baldikas, Alfred 
Freiman, Vanda Plennis, Hein- 
richs Gedicks ir Herman Kul- 
jurgis.

VOKIETIJOJE
— J. Rimeikisl Ventos lei

dyklos savininkas, praneša apie 
tokią naują Michailovo komite
to provokaciją,( kurios griebia
si Sovietų agentai: jo, kaip ta
riamojo siuntėjo, vardur užra
šius Grafenaschau, Regierungs- 
lager, tą adresą pabraukus ir 
pataisius į Schongau DP Neu- 
siedlung, buvo pasiųsta su bol
ševikine literatūra jo nepažįs
tam F. Jurgaičiui į Geethach 
Elbe, Maisenweg 3, laiškas. 
Bet, adresato ten nesuradus ir 
laiško neįteikus, paskiau vo
kiečių pašto laiškas buvo pri
statytas J. Remeikiui, kaip ta- ‘ 
riamajam siuntėjui. Čia ir. 
paaiškėjo provokacija, nes J. j

ris suteikė jai paskutinius sa
kramentus ir parengė ramiai 
mirčiai. Palaidota liepos 28 d. 
Nottinghamo kapinėse po ge
dulingų mišių, kurias atnašavo 
kun. J. Kuzmickis. Dalyvau
jant nemažam būreliui žmonių, 
kapelionas pasakė pamokslą, 
iškeldamas velionės nuoširdu
mą, artimo meilę ir kantrybę.

— Bradfordas nori namų.
Jau beveik metai, kaip Brad- 
fordo lietuviai visomis pastan
gomis stengiasi įsigyti bendrus 
namus, kur galima būtų su
koncentruoti kultūrinį ir visuo
meninį gyvenimą. Ypač pasi
gendama savos patalpos mo
kyklai ir kultūriniems pobū 
viams. Plačiose apylinkėse iš 
sisklaidę lietuviai lig šiol tega 
Ii susirinkti tik bažnyčioje, o 
šiaip susirinkimams turi nuolat 
prašinėti salių ir brangiai už

Šešius išgelbėjo iš ežero
Iš Michigan ežero ištraukti 

šeši žmonės. Keturi iš jų pate
ko į vandenį apsivertus jų lai- 
vukui. Vienas iš jų jau buvo iš
trauktas be sąmonės. Sąmonės 
netekęs buvo Rudolph Lurie, 
64 m. amžiaus, ir jį virš van
dens laikė jo sūnus ir kitas jų 
šeimos draugas — Sidney Po- 
lack, kurie buvo įsikibę laivuko. 
Eleonora Polack, 45 .m. amž., 
besistengdama išsilaikyti van
dens paviršiuje jau buvo labai 
nusilpusi. Laivukas apvirto 
apie ketvirtį mylios nuo Mont- 
rose uosto ir buvo vėjo nuneš
tas apie mylią į pietus.

Iš vandens taipgi buvo iš
traukti du verslininkai — Wil- 
liam Oberne Campbell, 45 m., 
ir Edward Woxberg, 36 m., ku
rie lėktuvu grįžo į Glenview 
aerodromą ir kurių lėktuvas 
buvo nukritęs į ežerą. Jiems 
beskrendant sugedo motoras ir 
jie turėjo leistis į vandenį. Juos 
išgriebė netoliese laivuku plau
kęs Ralph Smith.

Ryžtingi detektyvai
Žudikas Lawrence Neumann 

buvo sugautas tik dėka ryžtin
gumo detektyvų W. Davis ir 
Ch. Fitzgerald. Po jo įvykdy
tos trigubos žmogžudystės, šie 
detektyvai buvo paskirti jį sek
ti dieną ir naktį. Jie susekė, 
kad žudikas palaiko ryšį su 
savo buvusiais kalėjimo drau
gais, kad per juos jis siuntė ži
nią savo pamėgtai Jean Ri
chard, prašydamas, kad ji atei
tų prie jo ir tada jie bėgsią į 
Meksiką, bet ji nekreipė dėme
sio į jo siūlymus. Per savo 
draugus žudikas pasakė detek
tyvams, kad jisai nušausiąs 
juos iš pirmo pamatymo. De
tektyvai, nujausdami, kur žudi
kas gali pasirodyti, ten sukio
jos su savo automobiliu, kol jį

Nauji atradimai apie 
žudikus

Kiek anksčiau iškasus trijų 
nužudytų berniukų lavonus ir 
pra vedus kaikuriuos naujus ty
rimus, paaiškėjo, kad berniu
kai nužudyti kur nors golfo 
lauke, šiltadaržyje ar parke, 
nes ant jų rasta chemikalų, ku
rie vartojami minėtose vietose 
naikinimui vabzdžių. Surastas 
tokių ypatingų chemikalų par
davėjas netoli Robinson miškų, 
kur buvo rasti lavonėliai.

Prigėrė Hodge talkininkas
Springifeldo ežere rastas nu

skendęs buvęs auditoriaus 
Hodge administratyvinis padė
jėjas H. Kendall Olds. Tardy
tojas mano, kad jis pats nusi
žudė. Jis taipgi buvo kiek įka
bintas į Hodge suktybes.

Laisvas kelias į 0'Hare 
kainuotų $560,000

Planuojamą ekspresinį kelią 
nuo Cicero ir Laramie gatvių 
iki O’Hare aerodromo norima 
padaryti laisvą nuo mokesčio 
pravažiuojantiems. Apskaičiuo
ta, kad jo išpirkimas pareika
lautų $560,000.
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jas mokėti. Liepos mėn. pra- pamatė ir paskiau jis buvo su-
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— Eichstaetto kunigų semi- 
Rimeikis nei tokio laiško buvo, narijos bažnyčioje 1946. VII. 
siuntęs, nei iš viso ką nors apie 21 d. buvo įšventinti šie lietu-

gers, taip pat pasistatė naują 
rezidenciją, 11350 S. Neenah, 
Worth, III., ir ten persikėlė gy
venti.

X Julijos ir Jurgio Pūkelių
namuose, 7430 S. Sangamon, 
bus didelė šventė, nes atvyks
ta jų dukrelė sesuo Marija Al
ma pranciškietė, kuri šiuo me
tu darbuojasi seselių pranciš- 
kiečių vedamoj Good Samariton 
ligoninėj. Sesuo M. Alma jau 
5 m. nebuvo pas savo tėvelius 
Pūkelius, kurie yra_ žinomi vi
suomenės veikėjai ir stambūs 
gerų darbų rėmėjai.

X Don Varnas posto surink
tų'cigarečių įteikimo Hines ve
teranų ligoninės ligoniams mo
mentą — nuotrauką įsidėjo 
Chicago Daily News” antradie
nio laidoje. Ten matyti IV-to 
distrikto komanduotojas John 
L. Paukštis, B. Jonikienė ir S. 
Samoškienė.

X Lietuvos Vyčių 43-čias 
bendras seimas įvyks rugpjūčio 
mėn. 23—26 d. Chicagoje. šio 
seimo rengimo komisijos pir
mininku yra Jonas Jesulaitis.

X Juozui Verembergui yra 
laiškas nuo Aldonos Kaletkie- 
nės iš Jurbarko. Atsiimti 
Drauge.

San Diego, Californijoj, pas sū
nų Albertą ir jo šeimą.

X Barbora Kazimieraitienė, 
Brighton Park, sugrįžo lėktuvu 
iš Floridos, kur atostogavo pas 
seserį Kaulakienę ir jos dukte
rį Magdaleną.

Teis mergaitės pagrobėjus
Teismui perduoti sugautieji 

piktadariai Joseph Morgan, 21 
m. amžiaus, gyvenąs 5826 So. 
Wentworth, ir Troy Berry, 23 
m., gyvenąs 5802 So. Went- 
worth, Chicagoje. Jie buvo pa
grobę 20 m. mergaitę B. Mc- 
Sweeney ir įsitraukę ją į savo 
automobilį ties 67 gatve ir 
Green. Tačiau ji iš jų automo
bilio iššoko ties 67 gatve ir 
Halsted. Policija vėliau juos 
areštavo ties ta vieta. Iki teis
mo jie gali būti paleisti už $lb,- 
000 užstatą kiekvienas. Susek
ta, kad jie ne tik norėjo nu
skriausti mergaitę, bet ir buvo 
apsivogę.

$2,623,003 už vandenį
Per liepos mėnesį Chicagos 

miestas už vandenį nuo .gyven
tojų surinko $2,623,003, kas 
sudaro $283,505 daugiau kaip 
pereitais metais liepos mėnesį.

jį žinojo.
Tenka manyti, jog tokių laiš

kų Sovietų agentai Rimeikio ar 
kitų pavardėmis pasiuntė ne 
tik šiam vienam asmeniui, bet 
siuntinėja ir visai eilei mūsų 
tautiečių, jų siuntėjais atžymė
dami laiškuose lietuvius. Mini
masis laiškas į pašto dėžutę 
buvo įmestas 1956.VII.18, 22c
rajone — Wegberge. J. Rimei- 
kis nėra iš viso tokioj vietovėj 
buvęs. Panašiu būdu užadre- 
suoti laiškai (“rusiškai” — pra 
dedama rašyti tuoj pat nuo 
viršaus) seniau būdavo į Vak. 
Vokietiją lietuviams ir kitiems 
pabėgėliams siunčiami iš Leip- 
zįgo bei kitų Rytinės zonos vie-

viai kunigai: Budzeika Juozas, 
Bukauskas Antanas, Kaleckis 
Viktoras, Klimas Jonas, Lisau
skas Stasys, Šalaviejus Vladas, 
Šarka Vaclovas, dr. Vaišvilas 
Kazys.

Tą pačią dieną Romoje bu
vo įšventinti lietuviai Marijo
nai kunigai: dr. Černiauskas 
Kazys, MIC, dr. Duoba Jonas, 
MIC, dr. Matulis Stepas, NĮIC.

. — Aleksas Ginčas ir M. Dlč- 
monaitė sukūrė lietuvišką šei
mos židinį. Ta proga didelė Le- 
benstedto lietuvių kolonija jau
navedžius nuoširdžiai sveikino 
ir gausiai savo mielus tautie
čius apdorvanojo. Taip pat su-

,, , . .... kūrė lietuvišką šeimą Povilas
,tU',,V<>kl0 “ .Pr^t0‘..k?l'y^9’'Gaidelis su Ona Ponelyte. Abu.

du jauriavedžiai apsigyvenokokių vargu gautum Vak. Vo
kietijoje. Kaip tariamojo siun
tėjo, J. Rimeikio adresas pa
duotas senas ir netikslus. Taip 
jis buvo užregistruotas PLB 
Vokietijos krašto valdybos kar 
totekoje, kuri vėliau buvo bol
ševikų agentų išvogta.

Tokia provokacija ne t’k ter
šiama tarp vokiečių geras lie
tuvių vardas, bet ir stengiama
si mūsų tautiečiai sukiršinti vie 
nas prieš kitą, pakenkti jų emi
gracijai etc. Todėl visi skatina
mi imtis dar didesnio budrumo 
ir parodyti lietuviškąjį solida
rumą.

— Diepholzo stovyklos kop
lyčia yra buvusiame gimnazi
jos 7 bloke. Pamaldos esti kas 
savaitę, kurias laiko atvažiuo
dami kun. P. Girčius ir lenkas 
kun. Sukomski. Stovyklos pir
mininku yra Čaplinskas. Jis vi-

Luebecke ir daro konkrečių žy
gių emigruoti į JAV.

— Geesthaeht sunkiai buvo 
sužeistas dviračiu važiavęs lie
tuvis Adomas Midveris, kuris 
sėkmingai per keletą metų tvar 
kė Balfo šalpos reikalus.

— Hamburge vėl sus:rgo ir į 
plaučių sanatoriją išvyko ilga
metis Balfo šalpos pirmininkas 
Jonas Valaitis ir Alfonsas Ku
previčius.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Michalina Petrauskienė

mirė liepos 24 d. Nottinghamo 
miesto ligoninėje, palikusi vy
rą ir visą eilę artimų pažįsta
mų. Velionė ligoninėje gulėjo 
jau ilgoką laiką ir jautėsi ne
kartą vieniša ir apleista. Ją 
Vargino įvairios ligos. Turėjo

džioje įvykusiame Bradfordo 
ir apylinkių lietuvių susirinki
me buvo dar kartą pabrėžtas 
gyvas reikalas dėti visas pa
stangas, kad būtų įsigytas ge
ras ir tinkamas namas. Tam 
reikalui perrinkta namų pirki
mo komisija ir apeliuota į žmo
nes nepagailėti aukų.

BRAZILIJOJ
— Kun. Pijus Ragažinskas

šrventė 25 metus nuo įšventini
mo į kuniguš ir 20 metų atvy
kimo pastoraciniam bei lietu
viškam visuomeniškam darbui 
Brazilijon, į Sao Paulo .miestą. 
Tų sukakčių minėjimo iškilmės 
prasidėjo bažnyčioje, paskelbus 
maldas už jubiliatą tridienį, o 
per šv. Joną buvo vysk. Dom 
Antonio Siąueira Al ves atlaiky 
tos Vila Zelinos bažnyčioje pon 
tifikalinės mišios su lietuvių 
kunigų asista. Pamokslą sakė 
pats vyskupas, nušviesdamas 
kunigo uždavinį, kuris yra tarp 
Dievo ir žmogaus tarpininkas. 
Jubiliatą pasveikino konsulas P. 
Polišaitis, pranciškiečių vienuo 
lyno viršininkė seselė M. Julija, 
prof. Jose Ferreirfc Carato, ir 
visa eilė organizacijų atstovų 
bei paskiri asmenys.

Kun. Ragažinsko jubilėjui pa 
minėti išleistas specialus "Mū
sų Lietuvos” numeris, kuriame 
plačiau nušviestas jubiliato as
muo ir jo darbuotė kolonijoje. 
Tą numerį redagavo kun. Juo
zas Šeškevičius, kuris ir jubilė- 
jaus iškilmes suorganizavo. Tai 
pogi jubiliatas buvo paminėtas 
per lietuviškus radijo pusvalan
džius. Be to, kun. Ragažinskas 
gavo sveikinimų iš šv. Tėvo, 
arkivyskupo Juozo Skvirecko, 
vysk. V. Brizgio Ateitininkų 
Federacijos valdybos, šv. Pran 
ciškaus seserų (Pittsburghe),' 
Moksleivių ateitininkų sąjun
gos ir iš daugybės kitų organi
zacijų bei paskirų asmenų.

imtas. Žudikas prisipažino nu
šovęs tris žmones tavernoje.

Mirė Engei
Sigmund Engei — senis, ku

ris gyrėsi, kad meiliai kalbėda
mas (ir vesti žadėdamas) iš 
kiekvienos našlės galėtų išgau
ti pinigus ir kuris už tokius 
sukčiavimus pakliuvo į kalėji
mą — negalėjo atsikalbėti nuo 
mirties. Jis mirė Kankakee 
Valstybinėje ligoninėje, turė
damas 84 metus amžiaus.

Už poros savaičių — 
šienligė

Chicagos laikraščiai jau pra
deda skelbti koks gausumas 
ore dulkių, kurios sukelia šien
ligę. Tuo tarpu jų beveik nėra. 
Už 10 dienų ar už poros savai
čių jų jau galės atsirasti toks 
kiekis, kad joms alergiški žmo
nės pradės sirgti šienlige.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
(jžaakymua kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’* 

2334 S. Oakley Ava., Ohieago 8, HL

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigr&le siuskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. HL

'BE

TT. Marijonų Statybos Fondo Komitetas 
kviečia jus atsilankyti į

U2BAIGTUVIV
PIKNIKĄ'

Sekmadienį, rugpiučio 12 d, 1956 m.
MARIAN HILLS SEMINARIJOS SODUOSE 

Clarendon Mills, Illinois
Šį rudenį TT. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels 

j juos; pirmas TT. Marijonų Bendradarbių Metinis Seimas bus 
jau naujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 31 dieną.

Gražus TT. Marijonų vienuolynas Chicagoje bus Amerikos 
lietuvių pažiba; naujos patalpos katalikiškai spaudai bus gra
žiausios visoje Amerikoje. TT. Marijonams reikia jūsų para
utos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į išvažiavimą bus didelė 
parama TT. Marijonams ir Statybos Fondo komitetui.

Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui J TT. Marijonų se
minariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kit.

Seminarijoje šv. Mišios 10-tą valandą ryto.
Piknikas prasidės 1-mą valandą po pietų.
Bus skanių valgių, užkandžių lr gėrimų erdviose ir vė

siose patalpose.


