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Nuodugniai gvildenamos Europos 

kraštų suvienijimo problemos
ROMA. — Visos Europos ateitis ir ypač pavergtų jos tautų 

išsilaisvinimas daugiausia priklauso n-uo laisvųjų šio kontinento 
valstybių vienybės.

Europos suvienijimo proble
mos buvo svarstomos paskutiniu 
metu tarptautinio domininkonų 
universiteto socialinių mokslų 
Instituto ir europinės veiklos 
centro iniciatyva Romoje su
rengtoje studijų savaitėje.

Ši studijų savaitė verta dėme
sio ir dėl to, kad jos programoje 
Europos suvienijimo klausimais 
kalbėjo atsakingi įvairių valsty
bių bei didžiųjų tarptautinių 
organizmų pareigūnai, kaip eu
ropinės anglies ir plieno bendruo 
menės prezidentas Pella, Vakarų 
Vokietijos atominės energijos 
ministras Strauss, Italijos užsie
nio reikalų ministras Martino,
Anglijos ambasadorius Clark ir 
kiti.

Šia proga meskime trumpą 
žvilgsnį į Europos suvienijimo 
problemą studijų savaitėje pa
reikštų nuomonių šviesoje.

Istoriniai bruožai

Pirmiausia keletas istorinių 
problemos bruožų. Europos su-
vienijimo studijų ir iniciatyvos 'metu meg dar negalime surasti 
istorija yra trumpa, bet drauge kelio į pilną federaciją“. Europos
gana audringa 

'Pati suvienijimo problema iš
kilo tuoj po karo, bet tik 1954 m. 
spalio 23 d. demokratinės Vaka
rų valstybės galėjo lengviau at
sikvėpti, pasiekusios Paryžiaus 
susitarimų, kuriais buvo patvir
tinti prieš tai Londono konferen 
čijoj priimti nutarimai. Europos 
tautos pagaliau surado bendrą 
visoms priimtiną pagrindą, ku
riuo galėjo remti naują tarptau
tinį organizmą, pavadintą Vaka
rų Europos Unija. Taip liovėsi 
daugelio baiminimasis, kad Eu
ropos suvienijimo idėja gali vi
sai žlugti, kilęs po to, kai 1954 
metų vasarą Prancūzijos parla
mentas atsisakė ratifikuoti jau 
daugelio kitų valstybių priimtą 
Europos gynybos Bendruomenę.

Europos gynybos Bendruome
nei žlugus, Anglijos vyriausybė 
pradėjo naujus pasitarimus, pa- 
grindan dėdama vadinamą Briu
selio sutartį, kuri buvo sudaryta 
1948 metų kovo mėnesį tarp 
Prancūzijos, Anglijos ir Bene- 
lux kraštų, tai yra Belgijos, dan 
dijos ir Liuksemburgo.

Briuselio sutartimi buvo sie
kiama apjungti šių penkių vals
tybių gynybos pastangas ir ska
tinti jų socialinį bei kultūrinį 
bendradarbiavimą. Jų pavyzdys 
įkvėpė ir Paryžiaus susitarimus,
kuriais 1954 m. spalio 23 d. buvo liti kus jieškoti reikiamo spren- 
įsteigta Vakarų Europos Unija.* dimo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vėliausiomis žiniomis yra pranešama, kad Rusija sutiko 

dalyvauti Suezo kanalo reikalu šaukiamoje konferencijoje, kuri 
įvyks rugp. 16 d. Londone.

Anglija pradėjo motery ir vaikų išvežimą lėktuvais tš Egipto. 
Tas yra daroma sąryšyje su Suezo kanalo nesutarimais.

— Buv. prezidentas Harry Truman atvyko į Chicagą ir čia da
lyvaus demokratų konvencijoje čia prasidedančioje sekantį pirma
dienį.

— Centerville, lova buvo paliestas stiprios audros, kuri pada
rė nemaža žalos, tačiau užmuštų ir sužeistų nebuvo.

— Ben Mohammed Tiffouine už prancūzų žandaro nužudymą 
gavo sunkią bausmę. Jam vakar Alžcrijojc buvo nukirsta galva.

— Gub. George M. Leader teigia, kad demokratai savo vice- 
prezidentiniu kandidatu nominuos šen. Estes Kcfauver iš Tenn. 
arba šen. Hubert Humphrey iš Minn.

— Harold E. Stassen vakar pareiškė, jog gub. Herter turi 
„pusę ant pusės“ galimybių laimėti respublikonų nominaciją vice
prezidento pozicijai.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pakvietė kongreso va
dus iš abiejų partijų į sekmadienį šaukiamą posėdį Suezo kanalo 
klausimu. Yčą numatyta, jog jame dalyvaus apie 15 senatorių ir 
kongresmanų.

Vakarų Europos Unija

Jau antri metai veikianti Va
kartį* Europos Unija negali pil
nai atstoti anksčiau suplanuotą
ją Europos gynybos Bendruome
nę. Ji negali patenkinti visų 
glaudžios kontinentinės unijos 
reikalavimų. Rūpindamasi pilnai 
respektuoti absoliutų valstybių 
suverenumą ir laisvu jų įsiparei
gojimu individualiai sudarytą su
tartį, Vakarų Europos Unija nė
ra organiškas junginys ir neturi 
sąlygų savaime į tokį išsivystyti. 
Kai kurios valstybės dar nėra 
pilnai pribrendusios politinei, fe- 
deralinei ar konfederalinei, Eu
ropos vienybei. Tai labai aiškiai 
pabrėžė, kalbėdamas Europos 
studijų Savaitėje, Anglijos am
basadorius Clarke.

Nepaisant Vakarų Europos 
Unijai priklausančių tautų atsi
žadėjimo teisės daryti tai, kas 
joms labiau patiktų, — kalbėjo 
ambasadorius Clarke, — „šiuoĮ

gynybos Bendruomenėje bent te
oretiškai, o dalinai ir praktiškai, 
buvo pravestas virštautiškumo 
principas, atveriant duris į vis 
glaudesnį politinį Europos tau
tų apjungimą, išplaukiantį iš vi
dinio socialinio prado_ir tokiu 
būdu labiau pajėgiantį atsispirti 
istoriniams sukrėtimams.

Pasikeitusios nuotaikos

Nors Vakarų Europos Unija' 
negali pilnai atstoti Europos gy
nybos Bendruomenės, tačiau 
šiandieninės laisvosios Europos 
tautų nuotaikos yra labai pasi
keitusios, jas lyginant su praė
jusių metų nuotaikomis.

Įvykiai daugeliui pravėrė akis, 
parodydami vis platesnius hori
zontus. Kad Europos suvieniji
mo procesas galėtų vykti, nepai-' 
sant perdėto nacionalizmo įtako
je prarasto brangaus laiko ir 
padarytų politinių klaidų, rei
kia, kad šio kontinento tautų 
apsi jungimo idėja vis labiau įsi
gyventų atsakingose politinėse 
sferose ir viešojoje nuomonėje.

i
Šio tikslo siekiant, labai daugi 

patarnauja panašios tarptauti
nės studijų savaitės, kaip ši įvy
kusi Romoje. Jos su Europos vie 
nijimo problema supažindina vi
suomenės mases ir paskatina po

'i3®
A ynj ir moterų laronai guli ( aii miesto gatvėse jxj ten įvykusio sprogimo. Šios nelaimės metu buvo su
griauti 8 miesto Mokai.

Sukilimai prieš komunistu
režimą Kinijoje tebesitęsia

TAPEI. — Didelio masto sukilimai prieš komunistinį režimą 
yra užregistruoti trijose komunistų Kinijos srityse.

Kiniečių nacionalistų patiek
tomis žiniomis iš Formozos yra 
pranešama apie kovas tarp ko
munistų kariuomenės ir sukilė
lių pajėgų Tibete, vakarinėje 
Szechnan provincijoje ir Mongo- 
lijoje.

Iš Hong Kongo antikomunisti
nių sluogsnių yra skelbiama, jog 
Mongolijos sukilimas bazuojasi 
šiaurinėje krašto dalyje, kur dar 
tebevyksta neramumai.

Komunistai kišasi į religinius 
reikalus

Nacionalistų kariuomenės at
stovas kapt. Lin Ho - Tuh sako, 
kad jis tikrai nežinantis sukilimo 
priežasties, bet kiti šaltiniai skel 
bia, jog būta neaiškumų dėl re
liginių dalykų.

Yra pranešama, jog kiniečiai 
komunistai pradėjo kištis į Mon 
golijos religinius reikalus ir iš to 
iškilo kovos. Komunistų apmo
kytieji žmonės Mongolijoje pas
kutiniu metu jau gavo įsakymą 
laikytis atokiau nuo religinio kir 
šinimo.

Latviai grįžta
J iš Sibiro
RYGA, Latvija. — AP spau

dos agentūros pranešimu iš šio 
miesto yra skelbiama, kad Stali
no viešpatavimo laikais į Sibirą 
deportuotieji latviai grįžta atgal 
į savo namus.

Švedų reporteriai, viešintieji 
Rygoje ir turėjusieji progos pa
sikalbėti su grįžtančiaisiais sa
ko, jog iš Sibiro tremtinių nė vie 
nas nėra buvęs koks nors žymus 
asmuo prieš Latvijos okupaciją. 
Jie yra tik „maži žmonės“, skel
bia švedų spaudos žmonės.
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šiame žemėlapy strėlė pažymi ęali 1 
vietovę, Kolumbijoje, kur susprogo 
7 dinamitu vežę sunkvežimiai,
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Taip pat kiniečiai komunistai 
yra kaltinami dėl jų neleistinų 
veiksmų religijos srityje Tibete. 
Jie čia budistu tarpe sukėlę ne
pasitikėjimą, kas davė pradžią 
sukilimų serijoms, kurios buvo 
pastebėtos prieš daugelį mėne
sių.

Kaip kiniečių nacionalistų ge
rai informuoti šaltiniai skelbia, 
paskutiniu metu raudonoji Kini
ja į Tibetą pasiuntė 20,000 ka
reivių ir bombonešių grupę, kuri 
turės sustiprinti 'komunistų pa
jėgas šiame krašte.

Sukilėliai pabėgo 
į kalnus

QUITO, Ekvadoras. — Krašto 
prezidento Jose M. Velaso Ibarra 
administracijos pranešime yra 
sakoma, kad antradienį įsižiebęs 
sukilimas Portviejo mieste jau 
yra numalšintas.

Sukilėliai yra išguiti į kalnus 
ir netrukus yra laukiama jų ka
pituliavimo, sako krašto apsau
gos ministeris Teodoro Ponce. 
Jis taip pat skelbia, jog Manabi 
provincijoje padėtis jau yra vi
siškai normali ir valdžios kariuo 
menė yra užėmusi barakus, ku
riuose minėtas sukilimas buvo 
pradėtas.

-

Kiiniečiai iš kalėjimo
paleido 4 kunigus

HONG KONG. — Katalikų 
misijos biuletenis praneša, kad 
kiniečių komunistai iš Šancha
jaus kalėjimo celių į privačius 
namus perkėlė 4 amerikiečių mi
sijonierius. Jie čia taip pat bus 
saugomi, tačiau jų priežiūra 
naujoje vietoje bus žymiai geres
nė. Ši amerikiečių dvasiškių ket
veriukė anksčiau buvo 10 ame
rikiečių civilių tarpe, kurie dar 
yra raudonosios Kinijos kalėji
me.

Kalendorius
Rugpjūčio 10 d.: šv. Laury

nas; lietuviški: Irvis ir Laima.
Saulė teka 5:53. leidžiasi 8:00

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse šiandien — da 
linai debesuota ir truputį vėsiau. 
Augščiausia temperatūra — virš 
80. šeštadienį — taip pat debe
suota, maži pasikeitimai tempe
ratūroje.

Iš Berlyno išvyko 
rusų kariai

BERLYNAS. — ADN — Ry
tų Vokietijos žinių agentūros 
pranešimu, iš Rytų Berlyno Kari 
Markso srities du rusų kariuo
menės regimentai išvyko atgal į 
namus. Jie yra dalis iš 33,500 
bendro rusų kareivių skaičiaus, 
kuris iki sekančių metų gegužės 
mėnesio bus atitrauktas iš Rytų 
Vokietijos.

Nepatvirtina JAV
ambasadoriaus

KAIRO, Egiptas. — Egipto 
vyriausybė iki šioliai dar nepri
ėmė naujojo amerikiečių amba
sadoriaus Kairo mieste — Ray
mond Hare, kuris turi užimti 
Henry Byroade vietą.

Dėl šio konsulo nepriėmimo, 
jokių detalių iš Egipto pusės nė
ra duota. Naujasis ambasado
rius yra nemaža laiko praleidęs 
Viduriniuose Rytuose, būdamas 
amerikiečių 'kolegijos mokytoju 
Istanbule ir konsulato valdinin
ku Kairo mieste.

Kipriečiai pareiškė 
protestą

NICOSIA, Kipras. — Anglai 
čia ketvirtadienį pakorė tris kip- 
riečius teroristus, kas graikiškai 
'kalbančių salos gyventojų tarpe 
iššaukė streiką. Graikų krautu
vės šioje saloje buvo uždarytos, 
nors maisto parduotuvės palik
tos atdaros, nes to reikalauja įs
tatymai.

Anglų kariuomenė ir policija 
sustiprinusi savo dalinius, pa
truliavo Nicosia miesto gatvėse, 
apsiginklavusi šautuvais ir pu- 
siauautematiškais ginklais, bū- 
'dama pasiruošuusi bet kokiems 
netikėtumams, galintiems įvykti 
dėl trijų kipriečių pakorimo.

• Aštuoni žmonės buvo su
žeisti Mobile, Ala. mieste, kada 
minia išmušė langą vienoje par
duotuvėje, kuri skelbė nemoka
mai dalinanti batus.

Šis keistai ntrotlnntis lėktuvas yra 
žvalgas.

niekas kita kaip J A Valstybių jfirog pajėgi, WV-2 radaru aprflpintas 
(IN8)

Anglai nori atitraukti savo
karių diviziją iš Vokietijos

LONDONAS, rugp. 9. — Anglija yra pasiruošusi iš Vokieti
jos atitraukti II-trą pėstininkų diviziją savo strateginių rezervų 
sustiprinimui, sąryšyje su Suezo kanalo krize.

Tačiau kai kurie diplomatai ” "
yra linkę galvoti, jog atitrauki- ™«l <' įsakymo

mas nesieks pilnos divizijos, bet Min. pirm. Edenas savo kalbą
tik lies kai kuriuos dalinius ar pasakė po to, kai 19-ta valstybė 

priėmė pakvietimą dalyvauti 
Londono konferencijoje, šaukia-

pavienius kareivius.

Nenori vartoti jėgos

Anglijoje dabar yra ruošiama 
nauja gynybos schema apie ku
rią krašto ministeris pirminin
kas Eden vakar per radijo ir TV 
kalbėjo šalies gyventojams. Jis 
čia taip pat pareiškė, jog ginkluo 
ta jėga bus naudojama tik kaip 
paskutinė priemonė Suezo kana
lo nesutarimuose.

„Mes nesiekiame padėties iš
sprendimo jėga, tačiau štai ką 
aš turiu užakcentuoti: mes ne
galime sutikti, jog neteisybės 
veiksmas, kuris grasina dauge
lio tautų gyvybei būtų leidžia
mas įgyvendinti“ —pareiškė mi
nisteris pirmininkas.

Turi 15,000 vyrų

Anglijos II-ji divizija Vokieti
joje turi 15,000 vyrų ir yra vie
na iš keturių anglų divizijų Vo
kietijoje, esančių Nato gynybos 
eilėse.

Edenas apie II-tros divizijos 
atitraukimą iš Vokietijos yra 
kalbėjęs su Nato Europos ko- 
manduotoju gen. Alfred Gruen- 
ther, kada pastarasis prieš dvi 
dienas viešėjo Londone.

II-tros divizijos atitraukimo 
atvejyje, Vokietijoj dar liktų vie
na anglų pėstininkų divizija ir 
dvi šarvuočių divizijos.

Giria kanadiečių
kareivius Vokietijoje

0TTAWA, Kanada. — Vak. 
Vokietijoje stovintieji kareiviai 
turi gerą vardą vokiečių vyriau
sybės, civilių ir Nato augštosios 
vadovybės akyse. Apie tai prane
ša maj. gen. George Pearkes,. ku
ris turėjo progos šias malonias 1 
žinias patirti iš gyvų šaltinių.

Pearkes sako, jog jis kalbėjęs 
su Soesto srities, kurioje kana
diečiai stovi, vokiečiais ir čia Iš
girdęs daug pagyrimų dėl puikių 
Kanados kareivių santykių su 
vokiečiais.

Nereikės skusti 
bulvių

WASHINGTON. — Bulvių ( 
skutimas ir kiti virtuvės darbai | 
JAValstybių aviacijos kariams. 
netrukus bus tik praeities prisi-' 
minimuose. Aviacijos vadovybė 
jau yra davusi grupių koman- 
duotojams visose JAV leidimą, 
kuriuo dėl maisto pagaminimo 
yra leidžiama susitarti su vieti
nėmis firmomis.

Tačiau virtuvės darbams ka
reiviai dar vis bus naudojami 
kaikuriuose specialiuose, dali
niuose, pav. strateginėje oro ko
mandoje, taktinėje oro koman
doje ir oro apsaugos grupėje.

••• v.-,

moję pasitarimui dėl Suezo ka
nalo tarptautinės kontrolės.

Šiuo metu atsakymų dar yra 
laukiama iš Sov. Sąjungos, Egip 
to, Ispanijos, Indonezijos ir Grai
kijos.

Rusijos užsienių reikalų min. 
Dimitri Šepilovas pranešė, kad 
Sov. Sąjunga savo atsakymą 
duos šį penktadienį.

Daugelis žinovų teigia, jog yra 
daug vilčių, kad rusai priims pa
siūlymą dėl konferencijos sušau
kimo. Bet yra sakoma, jog sovie
tai norės susirinkimą labiau pra
plėsti, į jį įvedant daugiau arabų 
ir komunistinių valstybių.

Kolumbijoje suimti
sabotuotojai

CALI, Kolumbija. — Praneša
ma, jog ketvirtadienį Kolumbi
joje buvo suimta visa eilė žmo
nių, kurie yra kaltinami sąryšy
je su antradienį įvykusiu spro
gimu, pareikalavusiu mažiausiai 
1,110 aukų.

JAValstybių konsulatas infor
muoja, kad šio sprogimo metu 
čia buvo sunaikinta ir nemaža 
amerikiečių firmų turto. Tačiau 
nė vienas amerikietis nebuvęs 
užmuštas ar sunkiai sužeistas.

Daug dezertyrų
Kanados , armijoje

0TTAWA. — Lt. gen. Guy Si- 
monds, 'kuris yra buvęs Kanados 
armijos štabo šefu, sako, kad iš 
20,000 žmonių turinčios kanadie
čių pėstininkų brigados, 1950 m. 
sudarytos Korėjos apsaugai, 
7,000 dezertyravo.

Trumpai iš visur
•

• Burmoje prapuolė vietinės 
lėktuvų linijos lėktuvas su 17 ke
leivių ir 4 įgulos nariais. Pasku
tiniame iš lėktuvo gautame pra
nešime buvo sakoma, kad jis 
skrenda 18 minučių nuotolyje 
nuo Rangūno.

• Ištremtasis Argentinos dik
tatorius Juan D. Peron iš Pana
mos lėktuvu išskrido į Venezue- 
lą. Jis Panamoje išbuvo 8 mėne
sius.

• IfO keliaujančių amerikiečių 
mokytojų, profesorių bei studen 
tų iš Hong Kongo atvyko į Ma
nilą.

• Komedijantas Milton Bcrle 
ir jo žmona Ruth netrukus iš
vyks dviejų mėnesių kelionei į 
Paryžių.

• JAValstybių žemdirbystės 
departamentas praneša, kad yra 
sutarta parduoti Graikijai žemės 
ūkio produktų už 17,200.000 dol.
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SPORTININKAI ŽENGIA PRIEŠ SROVę
1 VI Šiaur. Amerikos Liet. Žaidynių II rato proga 

EDVARDAS ŠE LAI TIS

Karšta vasaros saulė čiulpia 
mūsų energiją ir verčia jieškoti 
pavėsio, o dolerio troškimas at
ima mūsų laiką ir ilgesniam lai
kui pririša prie mašinos ratų.

Tokiame nedėkingame laiko
tarpyje ir atmosferoje sportinin 
kai žengia pasitikti VI Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto Žai
dynių II dalį, kurios tačiau ne- 
priduos mums energijos arba ne 
praturtins mūsų kišenių žaliais 
banknotais.

Bet saujelė žmonių į tai neat
sižvelgia ir bando eiti prieš sro
vę, kuri neša ne vieną mūsų LSK Kovas 
tautietį, nežiūrint į tai, as jis bū 
tų jaunas ar senas, senasis emi
grantas ar naujas ateivis.

Ir dabar įvairiose JAV ir Ka
nados vietovėse jau po truputį 
ruošiamasi minėtoms žaidynėms, 
įvykstančioms rugsėjo 1 — 3 
d. d. Detroite ir Windsore (Ka
nadoje.

Detroitas ir VVinJsoras

lonus faktas, kad žaidynės yra 
suderintos su tuo pačiu metu 
Windsore vykstančia IV Kana
dos Lietuvių diena, kas, reikia 
tikėtis, šiąi sporto šventei pri
duos daugiau susidomėjimo.

Jau yra sudaryti ir patvirtin
ti šių žaidynių vykdomieji orga
nai — varžybinis komitetas, ku
rio pirmininku yrą Pranas Mi
siūnas, ir organizacinis komite
tas, vadovaujamas Petro' Petru- 
čio. Kaip žinoma, VI Š. Ameri
kos Lietusių Sporto Žaidynių II 
rato vykdytojais yra Detroito

100 METRŲ REKORDAS pie sistemingą plaukymą mū- dytojams geriausios sėkmės, o Qf( ||ilia KRIAUČELIŪNAITI 
suose yra nekalbama. minėtiems sportininkams gcro3

Būtų liūdna, kad moterų plau-, ištvermės į jas ruošiantis ar pa- 
kymo rungtyse dalyvautų tik čiose varžybų aikštėse, 
viena atstovė, kaip pernai buvo. Tegul rugsėjo 1 — 3 d. d. De

troitą ir Windsorą nukariauja 
lietuviai sportininkai, tegul jie 
sportuoja ir bendradarbiauja, 
rodydami savas pastangas toli 
paliktos tėvynės reprezentavi- 
me.

(Gydytoja lr Chlrurgč) 
88OTKUŲ LIG (J IK AK LAUKI J 06 

SPECIALISTE
1760 Weat 71st BtrMt 

(Kampas 7lst lr California;
Tel. ofiso lr rea. REpubUo 7-4146 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. ▼. Še*L 1-4 p. p. 

PrlSmimas tik pagal susitarimų.
Nejaugi ir šiais metais mūsų 
moterys pasirodys, jog bijo su
šlapti?!

Trečia sporto šaka, įrašyta į 
žaidynių programą, yra lauko 
tenisas, .į kuri taip pat nebede- 
dame daug daug vilčių. Čia ir
gi nelaukiama gausaus dalyvių lel. oftoo UE j.rei. pu. •-nu 
skaičiaus ir atrodo, kad didžioji i DR. ANTANAS ALEKNA 
Chicaga šioje šakoje tebus at- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 9. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

stovaujama tik kokių 5 — 6 žai 
dejų. Kitos vietovės, kaip teko J 
girdėti, jų nė tiek neturės.

Pagaliau programoje mini-,
mas ir futbolas, vienintelė ko
mandine sporto rungtis žaidy-1 
nėse. Čia dalyvių skaičiumi rei- ' 
kia tikėtis gausiausio atstovavi- 

Willie Williams iš Gary, Ind. 100 mo. Iki šiol mus pasiekusiomis
m. nubėgo per 10.1 sek., Berlyne žiniomis, čia laukiama 6 koman- 
Vokietijoj vykusiose kariuomenes , , . .
rugtynčse. Ankstyvesnis rekordas ^ų dalyvavimo: dviejų įs Toron- 
buvo Owens 10.2 sek. (1NS) to, Chicagos, ClevelaVido ir Neiv 
_________________ Yorko. Skaitant kiekvienoje ko

mandoje po 15 žaidėjų, jau susi-

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

K.OOLK1V IK VAI K V LIGŲ
SPECIALI ST*

7156 South Westėrn Avenat
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fieAtad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflee lel. RE. 7-1168
Rea. tel. W Al brook 5-3766

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko aklnlua —

6322 So. Western Aveuue
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai, 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
dlenlaia uždaryta. Kitu laiku susitarus j 

Oflao telefonas: PR 8-3229 
Ke» telef. W Al brook 5-5076 t

Šį kartą žaidynėms pasirinkti 
du miestai, esą šalia vienas kitc, 
nors skirtingose valstybėse. De
troite bus pravedami lengvosios 
atletikos, plaukymo ir lauko te
niso susitikimai, o Windsoras 
bus futbolo (soccer) kovų vieta. 
Dar yra paminėtinas vienas ma

MYLIA PER 3:59.4 MIN.

Žaidynių programa

Žaidynių centre turėtų būti 
lengvoji atletika, kurioje bus 
varžomasi vyrų, moterų, jaunių, 
mergaičių ir jaunučių klasėse.

Bet deja kiek ankstesnėse pa
našiose žaidynėse matėme, kad 
lengvoji atletika p^» mus vis 
dar gerokai atsilieka. Ji nesu
traukia tiek dalyvių, kiek būtų 
lauktina iš mūsų aktyviųjų spor
to mėgėjų.

Ir dabar, esant tik kelioms 
savaitėms prieš žaidynes, dar 
nėra džiugesnių žinių apie mūsų Į 
lengvaatlečius. Pavyzdžiui galim 
paimti kad ir Chicagą, kur į 
treniruotes susirenka ant vienos 
rankos pirštų suskaitomi .entu
ziastai, tačiau ir tie neturi visų 
reikalingų sporto įrankių.

Atrodo čia kiek padoriau dir
ba Clevelando Žaibas, kuria turi 
nemažą prieauglį, nors “seni
mas” ir ten gerokai įmigęs. A- 
pie lengvaatlečių treniruotes ki
tose didesnėse JAV sporto tvir
tovėse — Detroite ir Ncw Yor
ke — nieko nebesame girdėję.

Mūsų lengvaatlęčfai turėtų la
biau susirūpinti savo gražios 
sporto šakos vardo apgynimu, 
jeigu norima, kad ji ir toliau 
būtų vadinama žaidynių karalie
ne. Nors laiko yra nedaug likę, 
bet vistiek šį tą būtų galima 
nuveikti. Žinoma, pasekmių jau 
nepagerinsime, bet kodėl neban
dyti visas turimas pajėgas, nors 
ir truputį jau surambėjusias. 
Atvežkime jas į žaidynes, leis
kime jiems pasireikšti, tada gal

noro bent sekantį kartą siekti 
augštumų.

Plaukymas ir futbolas

darytų 60. Jeigu ir kitos trys 
pirmosios sporto šakos sutrauk
tai po tiek pat sportininkų, šią

DR. J. ir K. AGLINSKAI

Toliau žaidynių programoje 
yra pažymėtas plaukymas ir ja
me rungtyniaus vyrai, moterys 
ir jauniai. Apie betkokį pasi
ruošimą žaidynėms šioje šakoje 
nieko nebeteko girdėti. Žinoma, 
yra plaukuojama daugelyje vie-

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51st Str.

Priima ligonis pagal susitarimą. 
cnnri-A v „„r i • i Dėl valandos skambinti telefonusporto šventę bent dalyvių skai-Į pros^t (,.1795 nuo 2 ikl 9 val.
čiumi mes laikytume gerai na- I”• p- kasdien išskyrus trečiad. ir 

, . ’ :šeį*ad.
siseKusia. rCs. u.je grovclui 6-5003

Geros sėkmės ir ištvermės 

Šiais keliais sakiniais apžvel
gus VI -Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių II dalį, belieka

tovių ir daugelio žmonių, bet a- palinkėti jų rengėjams ir vyk-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII'lltlt

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. IS artiu. į ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiimmiiiimiiiiiiiitiiimiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiuiiiimiiiiimmiii

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

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: YVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-23Ž4

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 Sonth Westen Aveaua 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7*4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v.

Britas Ibbntson nubėgo mylią per 
3:59.4 min. Tai yra jau devintas 
bėgikas, sulaužęs 4 min. laiką. Pa
saulinis rekordas yra 3:58 laiko
mas australo John Landy. (INS)1 būt įgaus daugiau pasiryžimo ir i

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

fe:

98. 1, 1. SIMOHAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd 88, 
Oflao lel. REllanee 5-4410 

Resid. telef. GRovehill 6-0017 
Valandos: 1-1 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr ieštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS xR CHIRURGAS

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek.

I’eL ofiso YA 7-5557, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nv.o 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena lr AeAtad. vak.

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. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North M^hker Deive 

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

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

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

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

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

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios iHMldrovėg yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendu* 
ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy* 
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra vienais nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

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

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

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

CURRENTLY — AUKftCIAUSlAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANTPAII) Ur INVESTMENTŲ, SKYRIAUS.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 ty. l(Xi St., Bevcrly IIllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečiad. fieštadleniats nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — l*nimaa 6-6768 
Buto — BEverly 8-3916

Ofiso nEmlock 4-5815 
Rez. IIEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS „
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfhyette 3-1919 
Namų — CEdarcrest 3-.7S6

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IK 

SPEO. 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. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avennų
Atostogose iki rugpjūčio 

mėnesio 20 dienos.

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.

lel. ofiso l’Rospect 6-9400
ltczkl. PRoapect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 Sonth Halsted St.

/ak-^psta(11enlals nuo 2 4 popiet Kasdien 8—7 vai. vak. fieštad. nuo
Trečiadieniais pagal sutarti ,__ g val vaję

i?1* 7-0036 . Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą
Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 I oflBO tel victory 2-1484. Resid. 2437 

W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Kpec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Calitornla 
Atostogose iki rugp. lj dieną,

bet ofise dirbs gydytojas:
5-8 kasdien ir 2-6 šeštad.
Ofiso tUef, Y Arda 7-1166 

Rezidencijos — STewart 3-4611
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 85th Street 

(kampas H&lsted ir 35-ta catvB) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avehne 

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Telef. REpubllc 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR " 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAI,.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 Ir nuo 6:00 — 8:00. 
fiešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr D-S gal. 

vak. Šeštadieniais 19-2.
Trečlad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1881

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Victory 8-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 VVest 31st Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst.

Tel. oriso I*R. 6-6446, rez. HE. 4-8188

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center \ 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJAS)
2500 VVest 6Srd Street

VAI,, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečlad lr šešt. uždarytu

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonus REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(I.lKTI J VIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:10 rak. 
Trečlad. pagal sutarti

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

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

šaukite Y Ar d s 7-7381 ,
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

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

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PB 8-182u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 tr 6—8; trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagal sutart}. 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telefonai
Šaukite Mlriuay 3-OOOt

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 S«. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6668 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 V. Ve

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTtMAfl 

VlrA 28 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinimą 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvfi 
756 VVest 35th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra- 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 16-2 18 
šešta it tentais 10-2 vai. popiet.

VlrA 28

V
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho,Malas - Protezistas 

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

(Areli Supports) tr 6.8.
9-4 lr 6-8. fieštadleniats 9-1. 

DKTIIOPEDUOH TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd KL Chicago 28, III. 

Tel. l*Rosp<-<4 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge"!

ąq\JR

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

YeL ofiso Ir buto OLympic 2-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4938 W. Jūth St.. Cicero 
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KĄ PASIRINKS?
Galima drąsiai teigti, jog negali būti pasaulyje tvarkos, 

kilnumo, laisvės, teisingumo, nei meilės, jei bus atsižadėta Kris
taus mokslo.

Šiandien dilema yra pastatyta: krikščionybė ar komuniz
mas. Kitokio pasirinkimo beveik’ nėra. Arba visuomenė nuo
širdžiai pasuks iį Kristaus Bažnyčią, atsinaujindama ir realizuo
dama Evangeliją gyvenime arba komunizmas užvaldys pasaulį, 
suprantama, nesunaikindamas pačios Bažnyčios, nes ji turi die
viškų garantijų, bet sutriuškindamas civilzuotąją visuomenę, 
kaip ją suvokiame, t. y. laisvėje, gailestingume, tiesoje ir įvai
rume. z

ATNEŠA VERGIJĄ IR GRIVESIUS
Komunizmas iš mokslo daro religiją ir pasišauna išimtinai 

per prigimties mokslinį apvaldymą duoti žmonijai išganymą. 
Jis atmeta dieviškąjį Atpirkimą, keistai tikėdamas realizuoti 
socialinę revoliuciją ir per ją sukurti naują žmoniją.

Komunizmas nepripažįsta prigimties. Savo bukame mate
rializme jis žmogų suveda į paprastą ekonominę mašiną. Jis 
atmeta žmonijos istorijos ir dieviškojo apreiškimo tiesas, ku
rios įrodo dvasios realumą. Tegul ir suleidęs šaknis į ekonomi
ją (panašiai kaip žmogus yra suleidęs šaknis į kūną), žmo
nijos gyvenimas negali būti suvestas tik į ekonomiją. Net jei 
ir būtų galima lygybės mitą gausume realizuoti, tai visdėlto 
žmonijos moraliniai troškimai ir kitos problemos pasiliktų ne
patenkintos be Kristaus.

Iš to seka, kad, paneigdamas tikrąją žmogaus prigimtį, 
komunizmas tegali sukurti “nežmoniškos” visuomenės naujas 
formas, siekdamas jų per gaisrų liepsnas ir aukų kraują. Ko
munistinės visuomenės rojaus miražas prasideda žmogaus su
naikinimu; vietoje žadėtojo rojaus jis pats iš savęs neišven
giamai atneša vergiją ir griuvėsius.

KOVOS PRIEMONES
Kalbant apie komunizmo ir krikščionybės nesuderinamumą 

ir tas kovos priemones, kurių turi imtis krikščionys, yra du 
būdai, kurie neišsiskiria, o greičiau papildo vienas kitą, radi
kaliam komunizmo nugalėjimui, noriu pasakyti komunizmo nu
galėjimui geros valios sielose. Pirmasis glūdi jo užkariaujamojo 
pasisekimo ginklų atėmime, realizuojant tokias santvarkos re
formas, kurios gebėtų užtikrinti socialinį teisingumą; antrasis — 
krikščioniškai suformuoti dvasias, padarant jas atspariomis prieš 
bjaurų marksistinio vyno svaigulį.

Socialinio teisingumo veikla išvilktų aikštėn tai, ką ko
munizmas slepia, kada išdavikiškai artėja su atkišta ranka — 
jo grubų materializmą. Be šviesos sparnų, kurių dėka jis pš- 
siverčia šviesos angelu, komunizmas pasirodytų visu antikrikš- 
čionišku ir antižmonišku jo satanizmo šlykštumu. Bet reikia 
nedelsiant šį socialinį teisingumą įvykdyti. Vienas marksizmo 
nuopelnų yra tas, kad jis iškėlė aikštėn individualinio ir telk'

s’r į^venime

IJBERALŲ LAISVE

Mūsų spaudoje protarpiais 
diskutuojamu lietuviškojo libe-

munizmo sistemoje (kur sveikas 
kritikos balsas nuožmiai pa
smaugiamas) išprotėjęs žmogus 
gali įkopti j galios viršūnę ir ten

ralizrao klausimu gal bua įdo- j žm0gžuJyste3 daryti, k,3i 
mus anglų tėvo jėzuito Thomas neg chruS{evai nle.
M. Conlan laiškas anglų valsty
binio radijo žurnalui “The Lis- 
tener" dėl tame žurnale įdėtųjų

ko nesakys ir tik tada balsą
pakels, kai diktatorius bus mi-

, ... , . - ręs. Komunizmo sistema dikta-
kelių per radiją pasakytųjų pa- toriaus užmačioma pašalinti vais
skaitų apie anglų liberalizmo . neturi” 
principus ir istoriją. Kun. Tho ų 
mas M. Conlan sako: BE KRITIKOS NIEKO NEBUS

“Krikščionį nuo liberalo pa
grindinai skiria ne klausimas 
‘Ar laisvi verta?’ Jie abu ją 
brangina, tik krikščionis gal stip 
riau, nes tiki į begalinę žmo
gaus vertę Dievo akivaizdoje. 
Juos skiria ginčas, kuriais pa
grindais laisvę varžyti. Juk visi, 
net plačiausias anarchistas, turi 
savo varžymų mylimus sąrašus. 
Liberalai paprastai sako: *Drau- 
skime, kas kitiems kenkia’. 
Krikščionis čia prideda: Tr kas 
kenkia žmogaus išganymui’. Li
beralai išganymui nepripažįsta 
sąraše vietos. Tačiau elgiasi ne- 
nuosakiai, nes, reikalaudami tei
sės įrašyti pasirinktas žalas, jie 
draudžia kitiems įrašyti, kas 
šiems gal žalinga atrodo”.

VILKAS VIS I MIŠKĄ ŽIURI
“New York Times Magazine” 

žurnalas deda Research Institu
te of America direktoriaus Leo 
Cheme straipsnį “Nauja Rusi
ja — nauja pasaka”, kur sako
ma:

“Per 30 metų Sovietų Sąjun
ga pasauliui rodė kaukę. Jos 
vardas — Juozas Stalinas. Ją 
nuėmus, mums teigiama, kad vi
so to blogio kaltininkė buvo kau

tinio gyvenimo ekonominių sąlygų reikšmę. Šios sąlygos nėra Į kė 0 ne sovietinė sį8tema. Sta-

LONDONO KONFERENCIJOS 
IŠVAKARĖSE

ST. DAUNYS, Chicago, UI.

Ateinanti ketvirtad'enį Lon- dija žinojo apie Suezo kanalo na 
done pradedama 24 valstybių cionalizaci ją. Trijų neutralių- 
politinė konferencija Suezo ka-j jų Nehru, Tito ir Nasser susiti- 
nalo krizei spręsti. Ją šaukia' kime Jugoslavijoje tas reikalas

Anglija, remiama Prancūzijos ir 
JAV. Konferencija renkasi abi
pusio spaudimo ir nerimo ženk
le. Ji ras kelią į taiką, arba ka
rinis susikirtimas Art. Rytuose 
bus sunkiai išvengiamas. Pasku 
tinioji savaitė viešame ir slap
tame diplomatijos fronte buvo 
veikliausia nuo Korėjos karo 
pradžios. Pirmosios ateinančios

Anglų rašytojas George Or- savaitės dienos b,us dar nervin
gesnės. Rytų, Vakarų ir neut
raliųjų kraštų diplomatai paro
dys savo sunkaus darbo vaisius: 
ar jie turi galimybę Suezo ka-

well 1946 metais rašė:
“Praeis gal penkeri metai ir

pasidarys tiek pavojinga Staliną 
girti, kiek prieš dvejus metus 
buvo pavojinga jį smerkti. Bet 
aš čia nematyčiau jokios pažan
gos. Kas naudingo pasiekiama 
pamokant papūgą tarti vieną ki
tą žodį? Ko reikia? tai teisės 
skelbti, ką žmogus mano esant 
tiesa, nieko nebijant, nieko ne
privengiant”. V.

viskas, bet jos yra esminis elementas normaliai žmogaus raidai.
Be pakankamo ekonominio pagrindo žmogus negali pasiekti sa
vo tikslo laiko eigoje, t. y. gyventi pagal žmogaus asmens są
vokos reikalavimus, kaip yra skelbęs šv. Tomas Akvinietis.

KOMUNIZMAS GAU BŪTI NUGALĖTAS
Komunizmas patraukia mases ne savo plačiajai visuomenei 

nežinomomis filosofinėmis ir ekonominėmis doktrinomis, bet 
kova, kurią jis veda prieš tam tikras socialines neteisybes, o 
ypač noru, kurį jis perdėtai rodo visuomenėms, parūpinti ge
rovę, atitinkančią milžiniškoms gamybos priemonėms ir pasaulio gera Naujoji sako, kad prie

linas buvęs naudingas, bet pasu 
kęs j raistus. Jam mirus, sako, 
įsiviešpatavo demokratinis cent
ralizmas, kuris kolektyvinio va
dovavimo principais patikrins 
liaudies demokratijai žygiuoti 
tikruoju keliu. Šitokiais tai bruo 
žais mums kuriama nauja pasa
ka. Senoji teigė, kad viskas, 
kas Sovietų Sąjungoje vyko, bu

turiu išsiplėtimui. Ko komunizmas nori, tai pasakė Prancū 
zijos komunistų vadas savo rinkiminėje, per radiją transliuotoje 
kalboje: “Visai žmonijai paskleisti kolektyvines gamtos ir pa
žangos gėrybes”. Taip, jei komunistai Prancūzijoje, Italijoje ir 
kitur, atrodo, turį pasisekimo, tai todėl, kad jie mokėjo apie 
save sukurti laimės mistiką. Ir šiandien, visur randame žmo
nių, kurie yra tvirtai įsitikinę, kad jiems laimę vienas komuniz
mas tegali atnešti; bet kodėl tik komunizmas, jie paaiškinti ne
įstengia. Todėl dabartinėje dvasinėje padėtyje komunizmas gali 
būti nugalėtas, ir jis tai žino, tik galybės, kuri mases dar la
biau viliotų, negu jo mistika, ir kuri tuo pačiu metu steng
tųsi patenkinti jų pagrįstus laimės ir teisingumo troškimus. Ši 
galybė gali būti tik krikščionybė. Tuo būdu dabartinė pasaulio 
istorija sutraukiama į didžiulę dvikovą tarp komunizmo ir 
krikščionybės.

Pasaulis, kaip kadaise dykumoje Kristus, stovi prieš galutinį 
pasirinkimą. Ar jis pasirinks platų materialinės laimės kelią, 
nužymėtą ateistinio komunizmo, spręsdamas, kad vienintelė žmo
gaus esimo prasmė yra kurti turtus ir jais džiaugtis be jokio 
augštesnio užsimojimo; ar priešingai, Išganytojo pavyzdžiu, at
stums velnią, suprasdamas, kad, be materialinių gėrybių, yra ir 
kitokių turtų — dvasinių realybių, kurios vienintelės pajėgia 
pakankamai nuraminti ’ Dievo paveikslu sukurtos būtybės troš
kimus.

MUMS KELIAS NUŽYMĖTAS
Mes esame įstikinę, kad mūsų mistika yra augštesnė už ko

munizmo. "Bet ar mes mokame ją perteikti masėms? Be to, 
skleisti doktriną, kaip ji bebūtų graži, neužtenka. Visuomenė 
mus seks ir bus Kristui laimėta tik tada, kai mes parodysi
me krikščionybę tokioje augštumoje, kokią ją skelbia pati dok
trina. Ypač mes turime rūpintis socialiniais klausimais. Tikin
tieji dažnai užmiršta krikščionybės mokslą. Tačiau šis mokslas 
yra taip aiškiai išdėstytas paskutinių popiežių enciklikose, kurios 
tebėra perdaug nežinomos. Kiekvienas katalikas privalo gi
liai įsisąmoninti Berdiajevo pasakymą, kad nuoširdžiam krikš
čioniui komunizmas “yra neatliktos pareigos, neatliktų krikš
čionybės uždavinių liudijimas”.

Šiose sąlygose mums* kelias yra nužymėtas: pirmiausia 
reikia mums patiems reformuotis, tampant autentiškai nuošir- 
desniais savo tikėjimo liudytojais. Reikia lojaliai bendradar
biauti ir bendradarbiauti aktyviai, kiek tik įmanoma, socia
linio gyvenimo pagrindiniame atnaujinime ir praktškai duoti 
masėms suprasti, kad Bažnyčia nori jų laimės, kad ji jos siekia 
ne brolžudiškos klasių kovos kaina, bet glaudaus visų bendra
darbiavimo keliu. Praktiškai Evangelijos dvasiai veikiant, vi
suomenė po truputį persireformuos. Tad prisidėkime prie šio 
uždavinio drąsiai, dėkodami Dievui, kad mums leidžia gyventi 
epochoje, kada yra tiek daug darbo Jo garbei ir žmonių gerovei, 
o ateis diena, kada laimėtos žmonių masės supras, kad vienas 
tik Nazareto Amatininkas gali jiems nešti gerovę, laisvę ir 
taiką stiprioje, laisvoje ir laimingoje tėvynėje.

atsitiktų, kibirkštis naujam ka
rui būtų žymiai pavojingesnė, 
negu Korėjos karo pradžioje. At 
bėgę iš sovietinės Vokietijos pa
bėgėliai praneša, jog ir Rytų 
Vokietija slaptai Egiptui siunčia 
ginklus. Egiptas skubiai įsakė 
grįžti visiems karininkams, ku
rie buvo pasiųsti studijuoti so
vietinių ginklų j Sovietų Sąjun
gą ir jos satelitus.

JAV vaidmuo

JAV vaidmuo dabartinėje Ar
timųjų Rytų krizėje yra didelis 
ir atsakingas. Valstybės sekre
torius savo televizijos kalboje į 
amerikieči ųtautą pripažino ka
nalo nacionalizacijos faktą, bet 
pasmerkė Egiptą už vienos vals
tybės kontrolės įvedimą į kana-

galėjo būti aptartas. Po trijų 
neutraliųjų pasitarimo skubiai į 
Jugoslaviją buvo atvykęs sovie
tų Mikojanas. Londono konfe
rencijoje Indija palaikys Egipto 
pusę.

Egipto atsakymo laukiama šį 
sekmadienį. Jis būsiąs įteiktas 
Anglijos ambasadoriui Egipte o- 
ficialios notos forma. Tada Nas 
ser iš viso pasaulio suvažiavu
siems įvykių stebėti korespon-į10 laivininkystės laisvę. JAV vis- 
dentams pareikš, jog Egiptas daro kariniam susikirtimui

būdu, ar toji galimybė iš jų ga-, 
lios yra išslydusi.

Į konferenciją pakviestieji va
kariečių sąjungininkai džiaugs
mingai sutiko konferencijoje da
lyvauti, bet antroji pusė — E- 
giptas, jo užnugaryje stovinti 

j Sovietų Sąjunga ir keli neutra-
Jėzuitų kultūrinė veli M) ,1.ie-’? kraštai tylL Anglija tikė

josi, jog kviečiami sovietai jsi-
Ryšium su 400 metų sukak

timi nuo mirties jėzuitų įstei
gėjo Šv. Ignaco, tėvas Gene 
Jakubec JAV-se paskelbė nau
jus statistinius duomenis apie 
savo ordiną: jėzuitai visame 
pasaulyje turi 5,211 mokyklų, 
iš kurių yra 41 gimnazija ir 
28 kolegijos bei universitetai. 
Jėzuitai laiko 174 rekolekcijų 
namus ir leidžia 1,320 laikraš
čių ir žurnalų. JAV-se jėzui
tai leidžia šiuos plačiai žino
mus žurnalus: America, Theo- 
logical Studies, Catholic Mind,

negali priimti Anglijos kvietimo, išvengti. Bet JAV negali su-
galimybę buezo ka- pažeidžia Egipto suvere- drausti Anglijos ir Prancūzijos,

nalo ginčą išspręsti diplomatiniu___ J 1 b kurioms kanalo reikšmė yra gy-i numą.

jungs į Suezo svarstymo reika
lus. Ilgas sovietų tylėjimas lyg 
ir sako, jog sovietai siekia daug 
daugiau Art. Rytuose, negu pa
likti dalininkais Suezo sutarp- 
tautininmo reikaluose.

Kai Anglijos karo vadai žvan
gina ginklus ir ruošiamas Ang
lijos ir Prancūzijos jungtinis ka 
rinis štabas galimoms Suezo ka
nalo puolimo operacijoms vyk
dyti, Anglijos diplomatija pra
šneko taikingesnių balsu, siek
dama sudaryti sąlygas Egiptui 
konferencijoje dalyvauti. Ilgas

Theology Digest, Queen’s Egipto atsakymo delsimas dip-
W-ork, Messenger of the Sac- 
red Heart.

Abstinentų suvažiaviįmas
Šiemet JAV Abstinentų są

junga savo suvažiavimą sušau
kė rugpjūčio mėn. 6 d. Provi- 
dence, R. I. mieste, Sheraton- 
Biltmore viešbuty. Suvažiavi
me buvo paminėta 100 m. su

lomatiniame fronte buvo aiški
namas, jog Egiptas rimtai per
žiūri situaciją, svarsto kiekvieną 
kvietimo žodį ir Egipto dalyva
vimas konferencijoje dar nėra 
visai palaidotas. Tikėtasi, jog 
Egiptas pasiūlys konferencijai 
rinktis Egipto sostinėje Kaire 
arba kuriame neutraliame kraš
te. Galimi Egipto kontrapasiū-

Gandai apie Egipto ir Sovietų 
Sąjungos sutartį

Nutilo gandas apie galimą so
vietų karo laivyno apsilankymą 
arabų uostuose rugpjūčio 15, tai 
gi Londono konferencijos išva
karėse. Londone nugirstas ki
tas gandas, jog rugpjūčio 16 d., 
kada Londone bus pradėta Sue
zo kanalo reikalams svarstyti 
politinė konferencija, Egipto 
Nasser tą dieną atvyks į Mask
vą, pakviestas sovietų vyriausy
bės. Vienas anglų darbiečių laik 
rastis skelbia, jei tikrai Nas 
ser rugpjūčio 15 d. bus Mask
voje, tai reiškia, jog Londono 
konferencijos atidarymo dieną 
bus pasirašyta Egipto — Mask
vos karinė sutartis. Toji sutar
tis būtų panaši Hitlerio — Sta
lino sutarčiai 1939 metais.

Sutartis reikštų, jog sovietai 
vienokia ar kitokia forma akty
viai įsikištų į įvykius, Anglijai 
ir Prancūzijai pradėjus karo 
veiksmus prieš Egiptą. Jei taip

yra gy
vybinė. Anglijos pralaimėjimas 
Sue^e reikštų Anglijai patį skau 
džiausią smūgį. Nors ir nenoro
mis, JAV turi suprasti Angli
ją, nes ne kitaip pasielgtų ir 
JAV vyriausybė, jei kas bandy
tų įvesti savo kontrolę Į Pana
mos kanalą. Laukiama, jog JAV 
savo ambasadorių Egipte Byro- 
ade skubiai pakeis kitu asme
niu. Jo veikloje randama daug 
ir didelių neaiškumų.

Londono konferencija renkasi 
nerimo ir jėgos demonstravimo 
ženkle. Paskutinės prieškonfe- 
rencinės dienos diplomatams 
bus pačios karščiausios, neno
rint iš savo rankų išleisti padė
ties kontrolės. Kasdien iškils 
naujų sumanymų ir naujų neti
kėtumų, kurie rimtai ir atsar
giai bus padėti ant Londono kon 
ferencijos stalo. Netikima, jog 
Londono konferencijos dalyviai 
būtų vieningi.

Pavyzdys yra sėkmingiausias 
mokytojas, nors jisai ir moko 
be žodžių. — J. M. Sailer

kaktis nuo mirties didelio ab- lymai iaįkytini geru ženklu,
stinencijos apaštalo tėvo Ma- 
thew. Taipgi buvo svarstoma, 
kaip pagelbėti pakilti alkoholi
kams. Suvažiavimas jieškojo 
būdų kovai su alkoholizmu jau
nimo tarpe. Vien medžiaginių 
nuostolių iš alkoholizmo turi
ma daug: JAV-se per metus iš
geriama už $765,000 000. Suva
žiavimas baigės rugp. 8 d.

Budistų kaimas tapo 
katalikais

Iš Saigono pranešama, kad 
Vietnamo pabėgėlių budistų 
kaimas, iš viso 2,000 žmonių, 
tapo katalikais. Tuojau pradė
jo statyti bažnyčią ir pastogę 
kunigui. Vienas . tremtinys 

naujas melas neprašalins seno- Į kunigas jau tenai yra apsigy- 
jo. Juk visiems aišku, kad ko-!venęs.

gero įsimaišė pikto; bet piktas 
jau kapuose ir dabar geras am
žinai viešpatausiąs.

Aišku, Sovietų Sąjungoje vyk 
sta atmainų, nes visose visuo
menėse ir valstybėse gyvenimas 
neina be atmainų. Tačiau fak
tas pasilieka faktu, kad, kaip 
nieks nekėlė balso prieš Staliną 
ir stalininkus, taip dabar niekas 
nekelia balso prieš kolektyvinę 
vadovybę, kuri partijos vardu 
senų komunistų ir kitų žudytoją 
nuvertino. Partija pasilieka ne
klaidinga ir neteisėtai nužudytų 
žmonių krauju bei gyvuliškomis 
neteisybėmis nesutepta. Tačiau

nes
tai reikštų Egipto norą konfe
rencijoje dalyvauti ir susidariu
sią padėtį spręsti diplomatinė
mis priemonėmis.

Diplomatinis Amerikos spau
dos korespondentas William Sto 
neman, nuvykęs įvykių stebėti į 
Egiptą, pirmasis pradėjo griau
ti diplomatų puoselėjimą apie 
galimą Egipto dalyvavimą Lon
dono konferencijoje. Minėtas 
korespondentas rašo, jog Egip
to Nasser nėra kelio atgal. In
dijos premjeras Nehru, praneš
damas Indijos sutikimą daly
vauti konferencijoje, pareiškė, 
jog Egiptas negali ir negalės 
konferencijoje dalyvauti. Mano
ma, jog Indija, lygiai kaip ir 
Sovietų Sąjunga, žino Egipto 
nusistatymą. Spėjama, jog In-

LAIVAI Į SUEZĄ

Britų modemus lėktuvnešis Bulvvark plaukia Suezo kanalo link. 
Jis turi pačius moderniausius įrengimus. • (INS)

ELE MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS

gerai, ji girdi savo balsą, kad ti'ktai nespaustų taip tą krikštą---------------Palauk, aš tiktai padėsiu tavo
gerklės kažkas. z galvelę ant žolės, kol atbėgsiu, ar gerai tau ?

_________ ROMANAS

Tęsinys 37
Tačiau motina išgirdo. Ji išgirdo šūvį — ji ne

pažino per miegą, koks čia garsas, bet staigiai išsi-

— Bėgsiu atvesti Joną — nunešim namo tave, 
nebijok, nebijok, — motina tikėjo savp žodžiais, juk 
negalėjo būti, kad šita nelaimė išsipildytų iki galo, 
— nejudėk, kad nebėgtų kraujas, mes tuojau bū
sim atgal.

Ir ūmai mintys buvo aiškios, — dabar yra pa
baiga, — pagalvojo Judita ir baimingai suunzgė:

Neik---------------nepalik----------------Ji pajudino
blaivė: ir pašoko iš lovos. Ji laukė, bet garsai nesi- jį norėjo prisitraulrti motiną, ir toji visai at
kartojo ir Ui gąsdino ją, ji pradėjo rankomis jieš- aikiaupė lr pakėlė marčioa galvą į savo glėbį, 
kotis apdaro, ir tiktai kojų neapsiavė: ji pribėgo
prie Mikučio lovos, ji pribėgo prie Juditos lovos, 
kitoje troboje, čia pat, o atrodo bėgo ligi Kauno. 
Lova buvo palikta taip be gailesčio, šitą ankstybą 
rytą, lyg tas, kas gulėjo jau nesirengė grįžti — ir 
ją ėmė grėsti drebulys. Ir kai pamatė atidarą stalo 
sulčių, ji nė rankos ten nekišo — ji žinojo.

I
Ir Monika Vibrienė bėgo basa — per kiemą ir 

per sodą, ir pasileido į ežerą — gal ji aUiminė, jog 
tenai yra takas į mišką, o miške viskas aUitinka. 
Ji niekuomet nesužinojo kodėl bėgo tenai tiesiog, 
kur atrado Juditą, mažą tamsų kupstą naujoje 
dienoje.

— Vaikeli, vaikeli, — murmėjo motina priklu- 
pus, ir JudiU atsuko galvą — viskas buvo gerai, ma
nė ji, kad tiktai nebūtų taip tamsu ir ji matytų 
motiną.

— AS šaukiau Uve, mama, — pasakė ji, viskas

— Negaliu be Mykolo, negaliu------------- nepyk,
motina mano-------------- Jos kojos ima šilti, junU Ju
diU, tai todėl, kad ją laiko apkabinę mylimos ran
kos, tos pačios, kurios nešiojo jos vyrą. — Ji atvėrė 
akis, matė motiną ir žinojo, kad yra viltis.

A?
Gelbėk! — pasakė ji visomis jėgomis, — gel

bėk! Noriu būti su tavim, kada tu paskui ateisi — I tai gaiieatingaa»
_ —. —   _ - —-------- r* ė r-a • atsvn ■ IM

Tačiau ji pajuto, kad nebereikia atsargumo ir 
nebėra kur skubėti — jos rankos laikė nebereikalau- 
jančią jokio ramsčio, savo žodžius ji buvo sakiusi 
daug geriau žinančiai negu ji pati, ir ji ištarė:

— Tu jau regi Dievą.
Ir tiktai^ dabar atėjo tikrasis širdies gėlimas ir 

vipa jos siela buvo lyg žaizduota, ir ji nebežinojo 
nieko: ar ji nusikalto nesuskubdama, ar šitoks buvo 
dangaus noras, kad ji nespėjo paliesti vandens. Ji 
tiktai stipriai prispaudė mirusiąją prie savo širdies, 
su liūdna viltimi, kad anai, negavusiai krikšto, šiuo 
apkabinimu galės atiduoti nors dalį visų palaimini
mų, kurie jai pačiai buvo gausiai tiekti per visą amžių.

— Juk Tu nepadarysi manęs melage — dejavo 
ji, — Viešpatie, juk ne! Kad Tavo vardu žadėjau 
dangų? Juk Tu esi gailestingas ir teisus, Tu įvertin
si vargšės troškimą ateiti pas Tave. — Ir ištikta bai
mės sušnibždėjo: — Teisingas! Kad Tu būtum tik-

---------su mano sūnum----------juk tu atsiveši ir Myko
lą -------------- nepalik jo----------------paimk mane į savo
dangų —--------pakrikštyk mane--------------

Ir mane gelbėk, Dieve, — maldavo Monika vS- 
riėnė, — gelbėk/mano širdis plyšta! — Ir tą patį 
akimojį ji regėjo augštai dangų ir matė žemai ežerą 
ir šnibždėjo: — Tai Tu Pats laikai savo delne krikš
to vandenį! — Ramindama ir tvirtai ji 'kalbėjo Ju
ditai: — Nebijok, mano dukrelė, šaukis širdyje Die
vą, tikėk Jo gerumu, tu tuojau regėsi jį — per švell-

Teisybės svarstyklės dar kartą buvo prilenktos 
prie žemės ir giliai smigo: jos sūnaus nusikaltimas 
buvo ką ti'ktai užmestas ant jų, šitas jaunas kūnas 
ir siela, kuriai nebuvo leista pajusti malonės. Ir ki
ta pusė svarstyklių neturėjo nieko, jose negulėjo nė 
šešėlis, kuris bent mėgintų atsverti.

— Bet Tu esi gailestingas! — kartojo ji, — Tu 
negali apileisti ano savo vaiko, juk Tu mirei ir v.ž jį? 
Už mano sūnų.
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Jaunuomenė kovoja už Lietuvą
PETRAS JURGELA

Visi džiaugiamės, kai mūsų ir teisingą pažiūrą į Vilniaus 
jaunimas gražiai veikia savy- j klausimą ir likdavo Lietuvos 
bėję, nuo pat jaunatvės rūpi- bičiuliais. Taigi Lietuvos skau 
naši lietuvių tautos reikalais ir j tų,-čių dalyvavimas tarpt, sąs 
rengiasi ateityje tiems reika
lams tarnauti bei pasišvęsti. I-

krydžiuose ir patriotiški jų pa
sireiškimai buvo ne tik labai 

tin svarbu, kai .jaunimas gyvy- naudingi I^ietuvai, bet ir nuo- 
binius savo tautos reikalus pelningi.
skelbia tarp kitataučių. | Tremty atsjkūrusi Lsg uip

pat sielojosi savo tautos ide-iš se- 
or-jų, 

Skautų ir 
Skaučių Sąjunga. Pagal savo 
ideologiją ir LSS statutą skau
tai ir skautės įsipareigoja tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Tuo tikslu jie išeina ati
tinkamą ugdymosi programą ir 
labai platų skautamokslį, o 
taip pat pratinasi prie visuo
meninio darbo. Negana to. Ne
priklausomos Lietuvos skautai 
nuo 1924 m. dalyvaudavo Vi
tuose • tarptautiniuose skautų 
sąskrydžiuose, kurie šaukiami 
kaskart vis kitam krašte. Kaip 
atskiras tautinis vienetas su 
lietuviškais ženklais ir Lietu
vos vėliava, jie ten dalyvauda
vo bendrose iškilmėse, eitynė
se, varžybose ir taip pat pasi
rodydavo su savo programa

Taip reiškiasi viena 
niausiu mūsų jaunimo 
būtent Lietuvių

alų — šiuo atveju jau ne vieno 
Vilniaus, o visos Lietuvos iš
laisvinimu. Tarpt, skautų sąs
krydy, kuris įvyko 1937 m. 
Prancūzijoje, lietuvių skautų 
rinktinė be atodairos į keistos 
Vakarų politikos slėgimą orga
nizuotai ir šauniai pasireiškė 
Išradingi mūsų skautai įvairio
mis progomis ir formomis 
skelbė Lietuvą esant klastingai 
bolševikų pagrobtą ir žiauriai 
pavergtą. Mūsiškių stovykla
vietę aplankė Prancūzijos kar
dinolas ir kariuomenės vadas, 
o taip pat eilė kitų įžymybių. 
Skautiškam Lietuvos atstova
vimui ten vadovavo tuometinis 
vyriausias skautininkas dr. V. 
Čepas ir LSS vyriausias dva
sios vadovas kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC.

lietuviško pobūdžio. Mūsiškiai Kai gkaufcw aplankys jus 
sudarydavo pažintį ir glaudes- ,
nius ryšius su kitų tautų skau-Į Mūsų visuomenė dabar turi 
tais ir skautininkais. Ta pras- sav° aukomis paremti LSB at

stovų, parinktų skautų, kelio-

Rmerikos Lietuvių Inž. ir
Archit. S-gos kongresas 

įvyks Philadelphijoje

Centro Valdyba nutarė IV su
važiavimą šaukti rugsėjo M. — 3 
dienomis. Pastarasis suvažiavi
mas turės pasisakyti dėl toli
mesnių veiklos gairių ir metodų, 
nes šiemet sąjunga tapo inkor
poruota Massachusetts valsty
bėje ir sąjungos ribos išplėstos 
nuo Atlanto iki Pacifiko taip, 
kad pagrindinis organizavimosi 
laikotarpis yra užbaigtas.

Prieiname prie veiklos išvys
tymo per visą Ameriką. Tik or
ganizuotas veikimas bus našus 
Lietuvos laisvinimo byloje. Kon 
gresas tebūnie akstinu susirišti 
su vietos ALIAS skyriumi ir 
tapti aktyvių sąjungos nariu. To 

Chioagos sveikatos departamento pageidavimu dr. Sullivan skie- reįkalauja iš mūsų gimtasis 
pija Chieągos ugniagesius nuo polijo lig.s. Apie 600 susirgimų su t Dap.eifiauia
13 mirčių užregistruota Chicagoj nuo sausio 1 d. t INS) S, o p g a ja musų

lietuviškoji bendruomenė.

Sąjungos skyriai, jų valdybos 
ir nariai informacijas suvažiavi-

UGNIAGESIAI SKIEPIJAMI

Bolševikai yra dviveidžiai ne 
tik, pavergtiesiems žmonėms.

negalima tikėti jo kalbomis apie 
laisvės gerbimą, kol jis savo

Lygiai jie netiesus ir tąrptauti- darbais įrodys gerbiąs kitų vals mo reikalu randa š. m. “Techni- 
tybių laisvę, pasitraukdamas iš kos Žodžio” 3 ir 4 numeriuose.

Baigia atstatyti ANATOLIJAUS KAIRIO
Greitu laiku artėja prie pa- 4 'riksmų istorinė pjėsė iš 1863 

J 1 1 metų sukilimo ir spaudos
baigos atnaujinimo darbai gar
siojo senovės vienuolyno Mon- 
te Cassino. !>is dailus vienuo
lynas buvo žiauriai sunaikiu-* 
kintas II Fasaulinio karo me
tu. Atstatomi ir milžiniškieji 
vienuolyno vargonai, kuriuose 
yra 6,250 dūdų.

uždraudimo laikų
LAISVĖS MEDIS

rfeikalaukite visuose knygynuose, 
kaina tik $1.00

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS,

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, III.

me tai buvo svarbus ir didelis 
dalykas: mūsiškiai skautai
svetimuose kraštuose pasiro
dydavo kaip organizuotas lie
tuviškas vienetas ir broliškoje 
nuotaikoje bendravo su kitų 
valstybių skautija.

Lietuvos idealui skelbti

Bet Lietuvos skautai neapsi
ribojo tiktai tokiu bendravimu. 
Tarptautinio' sambūvio vietą ir 
momentą jie naudodavo Lietu
vos idealui skelbti ir ginti. Bū
tent, nuo pat 1924 m. iki 1938 
m. jie ten įvairiais būdais 
skelbdavo, jog laisvosios Lie
tuvos Respublikos sostinė Vil
nius buvo lenkų pagrobta 
smurtu — sulaužius Suvalkų 
sutartį. Tarptautinius skautų 
sąskrydžius lankydavo daug 
vietos gyventojų ir įvairių 
kraštų laikraštininkai, rašyto
jai, pedagogai, dvasininkai, vi
suomenininkai, k a r i n inkai, 
diplomatai, kardinolai, valsty
bininkai ir kt. Mūsų skautai 
savo stovyklavietės lankyto
jams .įteikdavo spaudos leidi
nius apie Lietuvą ir Vilnių, 
tautines vėliavėles, LSB ženk
lelius ir kt. Tačiau visų kita
taučių dėmesį pirmiausia at
kreipdavo mūsų skautų pasta
tyta mažytė Gedimino pilis su 
pusiau nuleista Lietuvos vėlia
va. Pasipildavo smalsuolių 
klausimai: kas {ai yra, ką tai 
reiškia ir kodėl tautinė vėlia
va nuleista? Lietuvos jaunuo
liai skautai paaiškindavo. Il
gainiui mūsų skautai tokioje
tarptautinėje arenrijc pasiro
dydavo su skudučiais ir kitais 
tautiniais muzikos prietaisais, 
lietuviškais šokiais, 'Lietuvos 
ūkininkų papročiais ir kt. Su
rengdavo tautodailės parodą ir 
t.t.

Tarp kitko toki įvairiausi ki
ti Lietuvos skautų,-čių pasi
reiškimai užsieny bus aprašyti 
veikale “Lietuvių skautija”, 
Čia tik noriu pabrėžti, jog mū
sų skautijos pastangomis kitat

nę į tarptautinį skąutų sąskri- 
dį (džiamborė), kurs 1957 m. į- 
vyks Anglijoje. Kol Lietuva 
buvo laisva ir laiminga, mūsų 
skautų,-čių žygius į užsienį pa
remdavo valstybės iždas. Da
bar tokius žygius tikslu tar
nauti Lietuvos idealui tegali ir 
privalo remti geraširdžiai be
tų viai,-ės. Yra daug pasiturin
čių mūsų tautiečių — įvairių 
profesionalų, prekybininkų ir 
kt, Paprastai jie neturi progų, 
galimybių ar laisvesnio laiko 
uoliai reikštis tautinėje veik
loje, lietuvių tautos reprezen
tacijoje ar Lietuvos laisvinimo 
akcijoje. Tačiau mūsų skautai 
turi ryžto ir energijos tokiems 
ir panašiems žygiams. Tik jie,
deja, neturi lėšų tiems žygiams 
vykdyti. Juk būtinai reikia įsi
gyti gražias lietuviškas ir skau 
tiškas vėliavas, lietuvių daili
ninkų paveikslus bei rėžinius 
tautiniais motyvais, Lietuvos 
albumus ir kt. leidinius, kurie 
labai naudinga kitų valstybių 
įžymybėms padovanoti, sto
vyklavietę tinkamai įrengti, 
tautodailės parodėlę surengti 
ir kt. Be to, skautų kelionės iš
laidos juk neišvengiamos ir t.t. 
Tuo tikslu LSB-je įteigtas 
Džiamborės Fondas.

taučiai susidarydavo ryškesnę , Tėvynės gerui!

Mieli tautiečiai, kai jus ap
lankys skautas ar skautukas, 
neatsisakykite pasirašyti re
gistruotame DF aukų lape. 
Savo linkėjimus sėkmingam 
skautų žygiškumui įprasmin 
kit savo auka. Jūsų širdingu
mas jiems bus malonus skati
nimas į tautinius darbus. Pa 
prastai skautai (12—17 m. 
amž.) geros valios lietuvius sa
vo apylinkėse/jau pažįsta, tad 
jūsų neaplenks. O jei norite 
patirti ypatingą malonumą, t. 
y. pajusti, kas ir kaip vaikus 
uždega, — pasiryžkite patys 
surasti jauniausius DF aukų 
rinkėjus. Toks momentas ir 
džiūgesingas pokalbis paliks 
abiem gražių atsiminimų —

nių įsipareigojimų poziunu. 
Štai šiais metais liepos 12 d. 
suėjo lygiai 36 metai, kai buvo 
pasirašyta Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos sutartis, kuria bolše
vikai įsipareigojo gerbti Lietu
vos nepriklausomybę ir suvere
numą, amžiams atsisakydami 
pretenzijų į lietuvių tautą ir į 
jos teritoriją.

Toji sutartis buvo pasirašyta 
Maskvoje 1920 metų liepos 12 
d. Po dvidešimt metų bolševi
kai šituos jų pačių priimtus įsi
pareigojimus sulaužė. Į Lietuvą 
buvo pasiųsti bolševikų tankai, 
kad bolševikinio durklo remia
mi negausūs komunistai paruoš 
tų Lietuvos nepriklausomybės 
laidotuves.

Lietuvių tautai buvo uždėtos 
bolševikinės nelaisvės grandi
nės, kurias ji neša ir šiandien. 
Lietuvos pavergėjas per savos 
propagandos garsintuvus mela
gingai kalba apie visokias lais
ves, tačiau gyventojai negali jo 
kiomis laisvėmis naudotis.

Šita bolševikų klasta laisva
jam pasauliui yra gerai žinoma 
ir nuolat Kremliaus valdovams 
primenama, kad jie, kalbėdami 
apie laisves, pagaliau pradėtų 
tas laisves žmonėms suteikti, j 
o tuo pačiu, kad bolševikai pra- J 
dėtų vykdyti jų paskelbtus pa-1 
sižadėjimus kitų valstybių at
žvilgiu. . »

Kai Kremliui režisuojant bu-, 
vo įvykdytas Lietuvos pavergi-' 
mas ir tariamo įjungimo į “so-; 
cialistinių respublikų šeimą” , 
spektaklis, tada, būtent — j 
1940 metaais liepos 23 dieną, | 
Valst. Departamentas paskelbė 
šio turinio atsišaukimą:

visų šalių, kurios oolševizmo y- 
ra pavergtos.

Centro Valdyba maloniai pra
šo kolegas paremti pinigine au-

Kai laisvojo pasaulio spaudo- suvažiavrmo šeimininką —
je Sovietams primenama jų vyk ^įIAS Philadelphjjos skyrių.
", , .. . . Adresas: Prof. A. Jurskis 1313doma agresija kitų tautų atzvil T , , , ’„6 J Jerome St., Philadelphia 40, Pa.

TERROS KNYGYNE JAU GAUTA
•

St. Raštikio “Kovose dėl Lietuvos”, atsiminimai .... $7.00
Dr. V. Sruogienės “Lietuvos istorija”............... (..............12.00
A. Valucko “Nemuno* sūnūs”, romanas, du tomai, abu 7.00
Jurgis Savickis “Žemė dega”, atsiminimai ....................... 4.50
P. Galaunė "Lietuvių liaudies menas” .............................. 8.50
A. Mironas “Naujas veidas”, novelės ................................. 2.50
J. Simonaitytė “Pavasarių audroj”, romanas................. 2.50
Lietuvos žemėlapis, LE leidinys................................................3.50
ir visos kitos lietuviškos knygos tiek Terros, tiek ir kitų 
leidyklų leidiniai.

Ten pat gintaro papuošalai, kristalas, medžio drožiniai, 
tautodailės audiniai, keramika, patefonams plokštelės, odos 
dirbiniai, vokiškieji radijo aparatai ir fonografai ir d. kt. 
Kainos žemos, pasirinkimas didelis.

ADRESAS:

TERRA, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, III.

giu, nuolat nurodomas Krem
liaus negerbimas tarptautinių Suinteresuotieji s u ttožiavimo
įsipareigojimų. Štai, pvz. praė-| reikalais prašomi rašyti Centro 
jusiais metais “New York Daily, Valdybos pirm. inž. B. Galiniui, 
News” spalio 27 d. laidoje pas-! 220 Sagamore St., Pittsburgh 4, 
kelbė 174 bolševikų pasirašytas ^a- Telef. SP 1-5261. 
ir paties Kremliaus atstovų su
laužytas sutartis.

Šiandien Chruščiovas ir Bul- 
ganinas visu balsu kalba apie 
“taikų sambūvį” su kitais kraš
tais. Tačiau iš tikro ir jiedu ly
giai taip elgiasi, kaip kad bol
ševikų buvo elgiamasi Stalino 
laikais. Antai praėjusiais me
tais, s Kremliuje jau sėdint 
Chruščiovui su Bulganinu, Mask 
va anuliavo savitarpio sutartis 
su Anglija ir Prancūzija — dėl 
to, kam tos valstybės ratifika
vo Paryžiaus sutarimus Vokie
tijai apginkluoti.

Į Ar tasai Maskvos įvykdytas 
sutarčių anuliavimas su Anglija 
ir Prancūzija nebuvo Kremliaus 
bandymas kištis į tų valstybių 
vidaus reikalus, statant sąlygo
jimus sudarinėti tik tokias su-

Su konstruktyviais pasiūly
mais ir sumanymais, giedrios 
nuotaikos vedini, sakome iki pa
simatymo IV suvažiavime.

ALIAS Centro Valdyba

Pasinaudokit Reta
Proga ! a

BURTON-DIXIE į
Pagarsėję 

MATRACAI 
vietoje $89.50 į 

dabar pirksite už:

z- ■

f=OR ONt-V
*4945.

M
j-sifea

• 4 i į

SOVIETINIŲ SUTARČIŲ LIKIMAS
Prieš 180 metų buvo mės sudarė tą kertinį ramstį, 

paskelbta Jungt. AmerikosVal- kurio dėka Amerika pasiekė 
stybių “Nepriklausomybės de- beregėtos gerovės.
klaracija”. 1776 m. Vepos 
4 d. deklaracijoje yra pabrėžia-

Bolševikaį taip pat per savo 
propagandą stengiasi įrodinėti,

ma, kad visi žmonės yra lygūs, jog ir jie rūpinasi žmonių gero- 
ir jiems Kūrėjo sutelktos vie-Į ve. Tačiau iš tikro komunistinė 
nedos teisės gyventi, siekti lais-J valstybė, išplėšusi iš žmonių
vės ir laimės.

JAV-se šiais laisvės ir lygy
bės principais vadovaujamasi 
jau 180 metų. Gyventojams su
teikta laisvė ir teisė siekti lai-

laisvę, kiekvieną gyventoją te
laiko tiek vertu, kiek jis yra 
įsijungęs vykdyti komunistų 
partijos kad ir pačias neprotin- 
giausias direktyvas.

Sovietai naudojasi netie
siais būdais sąmoningai su
naikinti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių valdžia ir tauta nesu
tinka su tokiais plėšikiškais 
veiksmais, neatsižvelgiant į 
tai, ar jie vykdomi naudo
jant jėgą, ar jėga grąsinant. 
Amerikos tauta ir vyriausy
bė taip pat protestuoja dėl 
bet kokios formos kišimosi 
vienos valstybės, kad ir ko
kios galingos, į kitos valsty
bės, nors ir silpnos, — vi
daus reikalus. Jungtinės Ame 
rikos Valstybės stengsis ir 
toliau ginti šiuos principus. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių tauta yra stebėjusi Pa
baltijo valstybių nuostabią 
pažangą ir giliai užjaučia 
šias tautas.

Tai buvo pirmasis Amerikos 
vyriausybės protestas dčl bol
ševikų įvykdytos Pabaltijo vals 
tybių okupacijos.

Amerika ir visa eilė kitų lais
vųjų valstybių iki šiol nepripa
žįsta Sovietų įvykdyto Lietuvos 
ir kitų šalių pavergimo. Krem
liui nuolat primenama, jog tol

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

2310 W. Roosevelt Rd. Telefonas SEeley 3-4711
NELLIE BERTULIS IR FELIN RAUDONIS, savininkai 

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki* 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.

tartis, kurios bolševikams pato
gios? ,

/
Šitas bolševikų netiesumas ir i 

dviveidiškumas nūdien laisva
jam pasauliui yra gerai ž na
mas. Yra žinoma, kad bolševi
kai Lietuvą, Latviją ir Estiją į = 
pavergė taip pat garsiai kalbė- | 
darni apie jų suverenumo ger- ii 
bimą. Tačiau pasirašytas sutar- 1 
tis sulaužė patys bolševikai, tas Į 
valstybes pavergdami. Lygiai 
jie elgiasi iki šiol. Dėl to ir ne- , 
tikima laisvajame pasaulyje So 1 
vietų pareiškimų nuoširdumu.

E.

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

Krautuvėje
2515 W. G9th St., Tel. PR 8-9259 #

*

Specialios kainos rugpjūčio mėn. 10—11—12 d.d.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
teitad. 9 vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki II vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki * vat vak." - - e. •—

NONAS G R A D1N S KASI
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomia
J. G. TELEVISION COMPANY

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

ALKOHOI^S 190 proof 

MABTEL, prancūziškas konjakas 

bisquit,
KIJAFA VYNAS

VODKA, 80 proof
PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VYNAS galionais 

DRY GIN, 90 proof 5th

$4.89
$4-95
$4-85
$1.69
$0-98
95c
$2-95
$2-98

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
. ,,a"n«nii Kelmiški sūriai, i..i|»«»rt.i«»tI aryltni, uogienė, liituviA- 
t|,l|.š*'ii ' i ,l|,,onn *r KIU gaminiai kaip \ lėtiniai taip Ir importuo-

,....... •‘•kilikams lr įvairiems pa rengimą nis perkant dideliais kiekiais
<lH<M|anut S|g,la|| nuolaida.
KRAITI Vft ATI»A HA KASIU l<N M O 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

Me*

4038 Archer Avcatic
AUGUST SALDUKAS totldai*

4
KR 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ 

T
Tol. LA3-6719

- ----------------- <?

NARIAI 1IETUV1Ų TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KUR1OSB \

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
» R

Paskolos Duodamos Narni/ l&Įjimut 
Lengvomis Salygomh

CHICAGO SAVINGS A LOANASSi 
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, 01.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UL

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

ūmvERŠAi savings A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, ni

t
/
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Penktadienis, rugp. 10 d., 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

11. Marijonų Statybos Fondo Komitetas kviečia jus atsilankyti į

Užbaigtuvių Pikniką
. SEKMADIENĮ, RUGPIOClO, 12 D., 1956 M.

Marian Hills Seminarijos soduose .... Clarendon Hills, Illinois

PI

Šį rudenį T.T. Marijonai baigia pastatų statybą ir persikels į juos; pirmas T.T. Mari
jonų Bendradarbių Metinis Seimas bus jau n aujuose rūmuose 1956 m. rugsėjo 30 dieną.

Gražus T.T. Marijonų vienuolynas Chieagoje bus Amerikos lietuvių pažiba; naujos 
•patalpos katalikiškai spaudai bus gražiausios visoje Amerikoje. T.T. Marijonams reikia jū
sų paramos ir pagalbos. Jūsų atsilankymas į, išvažiavimą bus didelė parama T.T. Marijo
nams ir Statybos Fondo komitetui. Paskirkite tą sekmadienį atsilankymui į T.T. Marijonų 
seminariją, kur yra gražūs laukai, sodai, erdvios patalpos ir kt. Piknikas prasidės 1 v. p.p.

Bus skanių valgių, užkandžių ir gėrimų erdviose ir vėsiose patalpose.

KVIETIMAS Į BANKETĄKAS PASAKOJAMA APIE SIBIRĄ
Intoje iš lietuvių laikomi dau

giausia įtartieji partizanine veik 
la. Iš jų yra labai daug mirę ir 
tebemiršta 'džiova. Intoje būna 
tokių pūgų, jog einantieji kur 
nors keliu kartais visai užpusto
mi. Vasara ten labai trumpa, o 
žiema — ilga. Vasarą naktis ir 
diena beveik vienodo šviesumo, 
o žiemą teprašvinta tik apie vi
durdienį.

Vologdsko krašte tremtiniai 
tiek vyrai, tiek moterys, turi

tų papildomai. Vokiečių komu
nisto Taehlmano šoferis buvo į- 
kištas į Saratovo kalėjimą, kur 
sudaužė savo celę.

Sibire kolchozuose labai bran
ginami gyvuliai. Neretai admi
nistracijos pareigūnai pasako, 
jog verčiau temiršta penki 
kolchozininkai negu nustimpa 
viena avis. Įtarę “grobstant ben 
druomeninį turtą”, bolševikai, 
padarę kratą pas lietuvę Jocie
nę, rado apie centnerį javų ir

dirbti miško darbus sniege iki; nustatė kad jie buvo "jgyti ne- 
teisėtu budu . Uz tai teismas 
ją pubaud'ė 10 metų priverčia
mųjų darbų, o skelbdamas spren 
dimą, teisėjas dar pridūrė: jei 
ji būtų buvusi teisinga moteris, 
tai ir Sibiran nebūtų buvusi iš
tremta... Bet kada tenykštis

kaklo.

Vorkutos ir kitose darbo sto
vyklose grįžusieji į Vakarus yra 
sutikę visą eilę grįžusių iš Va
karų grąžintųjų po karo sovietų 
piliečių. Ten yra ir vėliau buvu
siųjų Rytų zonos augštų karinįif sekretorius išeikvojo 800 rublių, 
kų bei kitų pareigūnų. Įtartieji■ tai tegavo vos 4 metus, o kaip 

partinis buvo visai atleistas nuo 
bausmės. Tai tokia bolševikinė 
lygybė prieš įstatymus...K

Sovietinė santvarka ir jų teis-

streiko organizavimu Vorktuoje 
buvo suimti. Jų daugelis išsiųs
ti į Valdimiro kalėjimą, bet vė
liau dalis visdėlto grržo. Admi
nistracijos pageidavimu skati
nama steigti savus chorus ir net j 
orkestrėlius. Dabar instrumen
tus parūpina jau pati administ
racija. Vorkutos chore ir or
kestre uoliai dalyvauja taip pat 
mūsų tautiečiai. Moterims Vor
kutoje sunkiau dirbti, nes ne
įstengia atlikti tiek darbų, kiek 
vyrai. Vienas iš Vorkutos pa
bėgęs mūsų tautietis buvo pa
gautas už 1,000 km nuo Vorku
tos ir labai sumuštas. Bet grą
žino visdėlto gyvą. Į Vorkutą

Viceprezidentas Nixon kviečia j pietus, kurie įvyks Washingtone 
spalio 12 d., E. Burling, pirmininką Eisenhoweri komiteto, Columbijos 
distrikte. (INS)

dol., Vasario 16 gimnazijai 7,- 
423.04 dol. ir nario mokesčio iš 

mai stengiamasi visokiais bū- Balfo ariu 274 dol. 2) Sėkmin-

Raupsuotieji meldžia 
Petro Damiano
kanonizacijos

Lietuvis Charles Stiney, esąs 
raupsuotųjų ligoninėje: US 
Public Service Hospital, Carvil- 
le, ta., atsiuntę pranešimą, kad 
tenai tarp raupsuotųjų veikia 
Šv. Vardo draugi jos skyrius 
(jo sekretoriumi yra mūsų lie
tuvis). Ta organizacija priėmė 
rezoliuciją, kurioje iškeliamas 
didelis pasišventimas tėvo Pet
ro Damiano, savu noru apsigy
venusio . su raupsuotaisiais 
kad jiems skelbtų Kristaus 
mokslą, ir Vėliau užsikrėtusio 
raupsais ir mirusio dėl to.

Tie raupsuotieji amerikie
čiai, Šv. Vardo draugijos na
riai, esantieji minėtoje ligoni
nėje, pasiryžo melsti Dievą ir 
kitus skatinti melstis, kad Pet
ras Damianas būtų paskelbtas 
šventuoju, kaip parodęs ypa
tingą heroizmą, atsiduodamas 
raupsuotųjų tarnybai.

Atrodo, kad Hitlerio svajonė 
— Vokietija be žydų — dabar 
išsipildys, pasakė Dr. Prinz, 
žydų pasaulinio kongreso vyk
domojo komiteto narys.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

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

Tel. Vlctory Z-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nno 

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

iiiiiiiimiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

(llllllllllllllllllllIIllllllllllIlllllllllllllllllll  
VASARVIETE “NIDA”

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND.

Tel. Michigan City TRiangle 2-2711 
Lietuviškas maistas, alur ir vynas 

Gera maudymuisi vieta 
iiiiiiiiiiimiiimimiimiiiiiiiiiiiiiimiimi

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Stote knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito lr suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didele nuolaida.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8, Illinois

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO 

FORMULE
šia pranešimas atneš džiaugsmo 

tūkstančiams kentėtojų, kurie marv6 
kad jie daugiau negalės šypsotis. Ga
lutiniai žmonių išbandymai, kurie 
kentėjo kankinančius nervų skaus
mus, arba sausgyslių nervų uždegi-

T___ v, t, . Imą (Neuralgia arba Nenritis), jro-
Joachim Prinz, gyvenąs nuo ' do, kad šie skausmai gali būti grei-
1937 metų Amerikoj, su ap- I U‘ palengvinami, ir be jokių injckcl.
\ .. . . ~ L j jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvote
gailestavimu pripažino, kad I kankinami raumenų ar nervų, ligų,
Berlyno žvdu bendruomenė ne-'kurie liff u»niml degino. arba kada ociiyiu z,yuų uenuruomene ne- kiekvienas skaudančių rankų ar ko- 

jų judėsys rodėsi nepakenčiamas: 
jei rankos, pečiai, kojos taip baisiai 
sikaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega- i 
įėjote dirbti, arba net nei miegoti, 
tai, jūs tikrai džiaugsitės šia žinia. 
Viena ar dvi dozos šio nuostabaus 
vaisto formulės veikimas viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad jums bus sunku

P.&J. JOKUBKA “ Vardas tos formulės yra ANTRO 
TV, DEIMANTAI <3 LAIKRODŽIAI Jūs ją galite gauti iškirpdami ir pa- 

Pardavlmaa ir siųsdami šį skelbimą j KINGSLY
_ Co., Box 415, Dept. 48, Peekskill,

4077 So. Archer Ave. N. y. Pinigų nesiųskite — tik paš-
Chicago 32, Iii. — Tei. LA 3-8617 1 tininkui sumokėsite $3.45 pristatant
________________ _______ ______________ 1 vaistus. Pasitikrinkite, kad jūsų var-

j das ir adresas būti}, aiškiai užrašyti 
epausdintom raidėm ant užpakalio 

Į voko; būsite tikri, k.ad jūsų užsaky
mas ANTRO jus paseks be suvėla
vimo.

gamzacijomis, MELĄ organiza
cijos nuorašą Jums prisiunčiu. 
Daugiau konkrečių informacijų 
suteiksiu grįžęs. Siųskite dau
giau adresų internuotų lietuvių 
Sovietų Rusijoje esančių prie
vartos darbuose ir t.t.

Sveikinimai ir linkėjimai Bal
fo Chicagos bendradarbiams. Jū 
sų kvietimą priimu, dalyvausiu 
Jūsų Balfo rengiamame bankete 
š. m. gruodžio mėn. pradžioje”.

Skaitytojui gali kilti mintis, 
kotįpl jieškoti kelių Europoje, o 
ne JAV. Iš kur siųsi, visur rei
kės sumokėti didelį muitą, ap
draudą ir visus kitus priedus. 
Europoje, dolerį iškeltus, tai bus 
lengviau įkandama. O kalbos a- 
pie privertimą rusus padaryti 
nuolaidas — sumažinti muitą — 
yra tuščias dalykas. Taip tik 
gali svajoti tik tie, kurie nepa-

Ar Hitlerio svajonės 
išsipildžiusios?

Buvęs Berlyno žydų ben
druomenės vadas rabinas Dr.

gai vykdoma imigracija. Iki lie
pos mėn. JAV valdžia jau buvo 
patvirtinusi 800 Balfo sudarytų 
garantijų. Tikimasi tą skaičių 
padidinti iki tūkstantinės. 3) 
Siuntinių reikalu ir daug pada
ryta. Kaikuriais kanalais siun
tinukai plaukia ir už juos su
mokėta 5,350.15 dol.

Balfo pirm. kan. dr. J. B. Kon 
čius laišku (rašytas liepos 23 
d.) praneša: “Dėl šelpimo lietu
vių Lietuvoje ir Sov. Rusijoje 
darau rimtų žygių oficialiais ke- 

ministerio įžeidimą, o 20... užj bais per tarptautines organiza-

daįs pašiepti. Vienas mėgsta
miausių šiuo metu pašaipos ob
jektų yra dabartinis Sovietų Są
jungos kultūros ministeris Mi
chailovas. Apie jį pašaipininkai 
pasakoja tokį “tikrą atsitiki
mą": sovietinės kultūros minis
terijos koridorium lekia žmogus, 
visa gerkle šaukdamas: “Michai 
lovas kvailys! Michailovas kvai
lys!” Žmogus suimamas, ati- 
duedamas j teismą ir nubaudžia
mas 23 metais priverčiamųjų

beturi jokios ateities.
Vakarų Berlyne dar esama

4,000 žydų, bet jų amžiaus vi
durkis yra apie 60 metų.

buvo atsiųstas ir vienas Rytų zo, , , m ..................................
nos vokietis atpytojas. Užuot "a"1* “
siuntusi į iktus darbus, administ
racija, norėdama pavaizduoti sa 
vo “didelę meilę menui”, pavedė 
ajm piešti paveikslus. Valgyklai 
jis nupiešė Vorkutos stovyklą 
su visomis užtvaromis, sargybų 
bokštais, kulkosvaidžiais, šuni
mis ir pn., o apačioje dailiai me
niškai įrašė sakinį, paimtą iš 
Sov. Sąjungoj plačiai dainuoja
mos dainos: “Aš nežirfau kito 
tokio krašto, kur taip laisvai al

valstybinės paslapties išdavimą. ’ ClJas> vokiečių ir šveicarų rau- 
I donuosius kryžius. Paketų siun- 

JAV ambasada įteikė Sovietų timas jau pradėtas. Užsakymai
Sąjungos vyriausybei notą, ku
ria prašoma išsamesnių žinių a- 
pie Sovietų Sąjungoje laikomus 
amerikiečių karius ir civilius. 
Apią juos amerikiečių įstaigoms 
suteikė žinių grįžę į laisvuosius 
Vakarus buvusieji vokiečių ir ki 
tų tautybių belaisviai. Amerikie 
čiai beiškia nuomonę, jog Sov

ir planai vykdomi. Už poros die 
nų vyksiu į Šveicariją pasitari
mams su Tarptautiniu Raudo
nuoju Kryžiumi ir kitomis or- žįsta raudonųjų.

RASPUTINAS OLANDIJOS SOŠTE
Vokiečių laikraštis Spiegei gaikštia, garbės generolas ir ad-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
suotų žmogus”... Autorius už Sąjungoje laikomos taip pat į-
tai buvo nubaustas trimis paro
mis arešto ir įgrūstas į vienutę. 
Paskui pradėjo varyti į darbus, 
bet vėliau vėl leido jam varstis 
tik tapyba. Tada jis piešė vie
nas gėleles...

Abeze kaunamas Vokietijos 
komunistas Max Bauman mėgi
no kelis kartus pabėgti, bet ga
liausiai buvo sugautas ir pašau
tas. Už pasakymą, jog Sovietų 
Sąjungoje yra daugiau klasių

gulos 1952 m. birželio 13 d. Bal
tijos jūroje nukritusio amerikie
čių lėktuvo ir kito lėktuvo, nu
kritusio prie Kamčatkos. Pir
mojo lėktuvo 8 įgulos nariai a- 
merikiečiai buvę pastebėti Vor
kutos stovykloje, kur jie buvo 
uždaryti, kai buvo nuteisti už 
tariamąjį šnipinėjimą ligi 25 me

paduoda gana įdomių žinių apie 
karališkąją Olandijos šeimą. Sa 
koma, kad tarp karalienės Ju
lijos ir jos vyro, princo Bernar
do von Lippe-Biesterfeld, ne
bėra sugyvenimo. Visos nelai
mės kaltininkė esanti burtinin
kė Margerita Hofmans, turinti 
lemiamos įtakos į karalienę. 
Žmonės tą senmergę vadina

tų kalėjimo. Galimas dalykas, ..Rasputinaa su ,jjonu... j, pa.
jog Sov. Sąjungoje esą ir dau
giau laikomų amerikiečių, ypač

žadėjusį pagydyti karalienės

mirolas, Lukullus ordino rite
ris, "neturi mažiausios galios nei 
namuose neį už namų. Prūsiško 
kraujp princui yra nepakelia
mas dalykas. Neturėdamas ką 
veikti vyksta į Angliją ar Itali
ją jieškoti pramogų.

Olandijos laikraštis Het Pa- 
rool rašo, kad jų karalienė Ju
lija perdaug kaimietiška, pati 
eina į krautuves pirkti maisto, 
dukreles leidžianti į kaimo mo-

tunu naują aiaeų sunkvežimi 
'v ir apdraudas

ISIS W. 91st St. Chicago, HL 
Tel. PRescott 9-2781

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

negu privataus kapitalizmo kraš, patekusių bolševikams į nelais- 
tuose, jam buvo pridėta 15 me-l vę per Korėjos karą.

dukrelę Marijkę, netekusią re-; kyklą. Bet Julija atsakanti: 
gėjimo. Dėl šios priežasties ka- “Pirmiau motina, paskui kara- 
ralienė pasiryžusi geriau apleis-'lienė”.
ti sostą ir skirtis su vyru, negu --------- *—

BALFAS IR SIUNTINIAI
K. BRUŽAS, Chicago, III.

netekti Hofmans.

Karalienė Julija dar būdama 
tremtyje susilaukė trečios duk-

Paskutiniu metu vis daugiau mis, dugumos abejingumas kc-! ^a8J^ labai apvylė, nes
ir daugiau pradedama kalbėti lia „arimą". 'abal. nore^ ’unaua ,ped,n,a.
apie siuntinius. Nemaža dalis šiuo metu Balfo didžiausią Grįžusi I tėvynę au e e vir-
lietuvių jau kuris laikas siunčia darbą atlieka jo pirmininkas to kūdikio, jau tikrai berniu o.
savo artimiesiems, už persiunti- kan. dr. J. B. Končius, kuris Ir vėl duktė, Marijkė, ir dar ne-
mą ir muitą sumokėdami du, nuo pat 1944 metų, nežiūrėda- re&®- Palaike Dievo bausme, 
kartus daugiau, negu pats siun-'mas net savo silpnos sveikatos,! p0 dalinai pasisekusios ope- 
tinys yra vertas. Kaikurie aiš-, dirba ir tiesiog aukojasi lietuvių racijos mergaitė truputį mato 
kiną ir net spaudoj rašo (“Drau ir Lietuvos labui. Šiandien mes vicna akimi Marijkė, dabar de- 

savo tarpe neturime kito pana- Vynįų metų, linksma ir paten- 
šaus asmens, kuris tiek daug kinta u «.Rasputina8 su
dirbtų be atlyginimo, vien tik gijonu.. prancšė karalienčg vy.
dėl kitų gerovės. mi, kad ~ galėtų grąžinti Ma-

Paskutimu metu Balfo pirmi- x ,, . ..... , . njkoi regėjimą, tik su ta sąly-ninkaa skina laimėjimą po lai-! . ” . , . . . . 7 .
mtjirao. Dėl aiškumo čia paduo- «a' je‘ al’“ glmdyto,Jal1 !“re“ . » 
ahitria pavyzdžiu-: 1) Ii JAV' ». P_a“._5™l
federalinės valdžioj gaunama

gas” liepos 7 ir liepos 23 d.), 
kad į reikalą turi įsikišti Balfas, 
ir kad tai gali lengvai atlikti, 
tiesiog stebuklus padaryti. Tie
sa, Balfas yra daug padaręs ir 
ateityje padarys, bet tas pri
klausys ir nuo visų lietuvių prie 
lankumo; iš kelių asmenų ne
reikalaukime stebuklų, nes gi 
visi gerai žinome, kad broliš
kais šalpos reikalais tesirūpina 
nepilnas l'/< lietuvių. Lietuvių 
Kultūros kongreso metu dr. J. 
Ginius savo paskaitoj visai tei
singai pasakė: “Pas mus daug 
atliekama nedaugelio-pastango-

kai gyvens. Princas Bernardas,
kas mėnesį maisto už tūkstan- būdamas vokietis, kieto būdo, 
čius dolerių vertės, šių metų smark<ai supyko, kad čia kokia 
antrojo ketvirčio Balfo pajamos burtininkė ar ragana maišo-
yra: maisto 185,325 svarai 57,- 
690 dol. vertės: pinigais iš val
džios gauta 5,728.93 dol., bend
rai šalpai iš lietuvių i,70&.62

si, net dažnai gyvendama ka
rališkoje Soestljk pilyje. ą 

Princas Bernardas, 45 metų 
vyras, Lippe-Biesterfield kuni-

Kas yra ta Hofmans? Ji .sa
kosi, kad jai pasirodęs Kristus 
ir pasakęs: “Noriu, kad tedirb
tum žmonių gerovei. Pareikala
vęs, kad atsisakytų nuo visų 
žemiškų turtų, ir ji pasižadėju
si”. *

Iš tikrųjų atsižadėjo šimto 
dolerių ir vargingo butelio prie 
Amsterdam. Vietoj to atsižadė
to turto nusisamdę gražią vilą 
prie Hattem, netoli baronų Hee- 
ekren pilies, savo fanatiškų glo
bėjų. Vėliau nusipirko ameriko
nišką automobilį, nusisamdę šo
ferį ,ir kodėl ne, kada gavo šim 
to milionų vertės palikimą iš 
grafienės Cor De Groot.

Hofmans, 62 metų, yra pasi-į] 
baisėtinos išvaizdos moteris: 
augšta, padžiūvusi, suterštais 
plaukais, įsmeigtomis akimis, i| 
labai panaši į pasakų raganas? 
Ir ši “Rasputinas su sijonu” au į j 
maišė karalienei protą, daryda-i 
ma gėdą visai olandų tautai.

T.B.M.I

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IA WOEH stotie* — Banga 14M
WUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

SUS Iki 0:10 vai. ryte 
SESTAD. 3:10 Iki t:SO ryta

iIRMADIENNIO rak. nuo 7—S a 
SEKAD. 8:30—S:SO e. r. IA etotic 

WOPA — U#0 kll.
7htca.RO 2» JL HEmlock 4-141 

TIS1 Ho ROCKWELX ST

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILL8 OELINYM/
Gerlaualoa irOIAe dėl vestuvių banka 
tų, laidotuvių Ir kitų p&puoilmų.
. 344* WEST S3RD STR K J T

Tel. PRoepect 3-0H3S Ir PR

Duoną Ir (vairia* akonlnąaa 
bulkntaa kapa

BRUNO’S KEPYKLA
8330-41 S. Lituanica Ava.

TaL Clifftida 4-6376 
PrjtKtnma ( vtaaa krautuvai 
Ir reatoranua, taip pat IA 
siunčia ( vlaua artimuosius 

mleatua.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas. ~

R ŠERĖNAS
J64A S. Wood St., Cbicago »,

Illinois, tel. VI 7-2972

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

n

tu
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CJ/|P’C SELF OINIT O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00X 5-8202 
AUGUST - RUGP. MAN. 9, 10 ir 11 DIENOM

MAKTELI, THREE STAB COONAC Fifth $4.98 Jį

MOIJUUIN, 10 years Old 
IMF9RTED BRANDY Fiflh $3-98

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof 
V.S.P. Fifth $4.89

RON QUKRIDA, 8 years Old 
IMPORTKD KUM Fifth $2-89

L ANOS 8 years Old IMPORTED 
SCOTCH WHISKEY Fifth £4 .59

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

KI.IAFA WINE

Fi«h $-(.39 

Fifth $1.69

W ELL KNOWN 8 years Old 100 Proof 
BONDED WHISKEY

coffm: liqueur

BLATZ BEEK, Case of 24 eans

Fifth $3-69
Fifth $3-79
Case $3-50

7htca.RO
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MmAMTS bftAVOAS, CHTCAGO, rmttors Penktadienis, rugp. 10 d., 1956

VASARA LONDONE
S. LAUCIUS, Angliji

Didžiosios Britanijos sostinė
je nėra nei Elizėjaus laukų, nei 
llnter den Linden, nei pagaliau 
mūsų mielosios Laisvės alėjos, 
nes reta kuri gatvė čia yra pa
kankamai plati, šauniai tiesi, 
tuo labiau žalia. Tačiau ne apie 
gatves puošiančius medžius ir 
ne statybą šiądien kalbėsime, 
o apie liepos mėnesį — vasaros 
vidurį, kuris šiemet šioje saloje 
yra gana šiltas ir gražus. Kai 
patys londoniečiai tuo metu du
mia iš miesto kur tik išmanyda
mi, o ypač į pajūrį, Londoną už
plūsta lankytojai tiek iš paties 
krašto, tiek iš užsienio. Todėl 
pastebimas viešbučių trūkumas; 
todėl knygų, mados dalykų ir 
menkniekių prekyba pagyvėja* 
Teatrai veikia ir jie, galima sa
kyti, pilni. Politika eiliniai bri
tai iš viso mažai tesidomi, ir 
dar mažiau saulei kaitinant, pa
likdami tuos šiuo metu greičiau 
priklius dalykus tiems, kurie ir 
neprašomi prie jų veržiasi, o 
paskui iš to duoną valgo.

Provincijos lietuviai atostogų 
metu taip pat mėgsta pasišvais
tyti po Londoną ir aplankyti į- 
domesnes vietas, kurių čia yra 
gausu ir ne taip greit bei leng
vai apibėgamų. Nuo praėjusių 
metų vasaros daugelio atosto
gaujančių tautiečių kelio galas 
pasidarė Lietuvių Sodyba, esan
ti į pietus nuo Londono, kur jie 
pasijunta kaip namie, kaip at
keltame iš Lietuvos žemės skly
pelyje. Čia ir skautai kasmet 
rengia jaunimo vasaros stovyk
lą. Ta proga tenka pasidžiaugti, 
kad D. Britanijos lietuvių jauni
mo stovyklavimas virto tradi
cija.

Nors Lietuvių Namų Bendro
vė užsklendė savo apyskaitinius 
metus su trūkumais, šiemet tiki
masi kiek atsigriebti, ateityje 
gal ir atliekamu šilingu pasi
džiaugti. Nereikėtų užmiršti, 
kad Lietuvių Sodyba dar tik ku
riasi, kad Nidos spaustuvę sle
gia nustolingas Europos Lie
tuvio” leidimas, o pačius Lietu
vių Namus mokesčiai ir kiti da

lykai. Turto visdėlto esama, va 
dovybė praplėsta ir ji nesnau
džia, kaip lygiai ir visuomenės 
ryžtingumą nebūtų teisinga nu
rašinėti. Tikimasi nepalūžti, ir, 
duok Dieve, kad to palūžimo 
mums netektų susilaukti.

Šiaip ar taip, vietos lietuvių 
kolonija retėja: daug jau paliko 
šį kraštą ir daug dar kas sle
pia po pagalve JAV konsulato 
registracijos pranešimą. Išeina 
taip, jog ne vieno tautiečio akys 
krypsta Atlanto link, jog ne 
vienas jau mato mintyse didžiu
lę Dėdės Šamo žemės Laisvės 
Statulą. Tačiau tai nesukelia 
gyvybinio pavojaus čia veikian
čioms organizacijoms, nei jų tur 
tui, nes įsigyti dlaykai ilgainiui 
išsimoka, o sėsliams belieka 
juos išlaikyti arba išmintingai 
likviduoti.

Štai kodėl, apskritai kalbant, 
ši vasara tiek D. Britanijoje, 
tiek jog milžiniškoje sostinėje 
praeina ne slogučio ženkle, o ly
giai, paprastai, daugeliui, leisi
me sau pasakyti, net maloniai, 
nors uždarbiai čia vidutiniai, 
nors streikas pristabdė auto

kuris dabar dalinosi ketvirtą 
vietą.

— NepraJeiskime be lietuvių 
dalyvavimo kito didelio įvykio, 
būtent Kanados “Open” pirme
nybių, Montrealy, rugpjūčio 25 
— rugsėjo 2 d. Šitas pirmeny
bes Kanada rengia pirmą kar
tą, stipriai jas garsina, tikėda
masi sulaukti dalyvių iš JAV ir 
ir kitur. Dovanoms paskirta 
$3,500. Pirmai vietaį paskirta 
$500, antrai $300 ir t. t. Regis
truotis reikia iki rugpjūčio 18 
d. pas D. M. Le Dain, 5970 Du- 
rocher Ave., Montreal 8, Que.

— G. Šveikauskas laimėjo 
, antrą vietą Massachusetts 
šachmatininkų žaibo turnyre, 
surinkęs taško: Pirmą
vietą laimėjo dr. Keilson su 9:0,, 
trečias E. Nitzsche, 4. Kazys1 
Merkis. Šveikausko laimėjimą 
paminėjo Boston Sunday Glo
bė, rugpjūčio 5 d. Gediminas 
Šveikauskas, 17 metų jaunuo
lis, neseniai lošė su K. Merkiu 
Massachusetts rinktinėje prieš 
Connecticut. Abu laimėjo po 
tašką Masachusettui. G. Švei
kauskas yra įkeltas į So. Bos
tono lietuvių pirmąją koman-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi JULIUS KARVELIS 

ir STASIUS KARVELIS, sūnūs 
RapUo, kilę iš Antandrajos kaimo. 
Seniai atvykę j Ameriką, gyveno 
New Yorke. Jieško sesers duktė 
Kostancija. Jie patys ar žinantieJ 
ji prašomi pranešti šiuo adresu: 
Povilas Po&kaitis, 614 Island Ave. 
Rockford, III..

ALOYZAS DAMBRAS, sūnus 
Kleopo, kilęs iš Joniškėlio mies
telio, Biržų apskr., iš Lietuvos iš
vykęs 1945 m., yra jieškomas se
sers iš Lietuvos. Atsiliepti adresu: 
DRAUGAS, Box 5990, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, III.

HWHWHa4MKHCHXH5H34><H«HCHXHX«KHCH

pramonę, ir taip jau sunkiai be- ’ dą ir reikta laukti bus patiki-
siverčiančią d'ėl kontinento kon
kurencijos. .Beje, ’ toje pramo
nės šakoje dirbančių lietuvių 
kaip ir negirdėti.

Kultūrinis lietuvių gyvenimas 
kolkas vis dar ant stiprių kojų, 
ir tai džiugu pažymėti, o ypač 
turint galvoje tolydinį žmonių 
nubyrėjimą. Tikrai, Laisvės a- 
lėjos liepų kvapas, nors ir iš to
lo, vis dar pakankamai stipriai 
svaigina pasišventėlių kultūri
ninkų ir visuomenininkų gal
vas, ir tai mūsų amžinos tautos 
garbei ir pavergtos -Lietuvos ge
rovei. Reikia pripažinti, kad tų 
pasišventėlių čia netrūksta ne 
tik diplomuotų, bet ir tarp tik 
pradžios mokyklą baigusių lietu
vių, kaip lygiai ir tarp senųjų 
išeivių — dorų, darbščių, dosnių 
ir ištikimų savo tėvynei. Jie tai 
ir yra tie stulpai, kurie išlaiko 
visą bendruomenės veiklos bei 
išlaidų naštą. Garbė jiems už 
tai!

ŠACHMATŲ Žl NIOS
JAV meisteris Arthur Bis- nio, Jakšto ir panašių. Būtume 

guier ir James Sherwin laimėjo matę juos pirmūnų skaičiuje. 
JAV atviras pirmenybes, įvy-i Visai neseniai mūsų Tautvaiša

miausias taškų rinkėjas tarp- 
klubinėse rungtynėse.

— So. Bostono lietuvių pilie
čių draugijos šachmatų vadovas 
Kazys .Merkis ir toliau veda 
pamokymus jauniams, draugi
jos klube antradieniais nuo 
7:30 v. v. Kviečiami visi kas 
domisi šachmatais.

— Mrs. Sonja Graf Steven- 
son, JAV atvirose pirmenybėse 
surinko 6'/2 taškų, jai pripažin
tas JAV “Open” moterų čem
pionės vardas. • ,

_ Vladas Mikėnas, 1936 m. 
šachmatų olimpiadoje, Meun- 
chene rungtynių Švedija — Lie 
tuva metu (jos pasibaigė 4:4), 
įveikė garsųjį švedą Stahlber- 
gą, aukodamas savo valdovę. 
Partija buvo įtraukta į olim
piados geriausių partijų rinki
nį. Taškus Lietuvai laimėjo: 
Mikėnas, Vistaneckis Lutzkis 
ir Romanas Arlauskas. Parti
jos užbaiga tilpo “Darbininko” 
šachmatų skyriuje, liepos 3 ir 
13 d. K. Merkis

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siuskite;

‘‘DRAUGAS’’
2834 S. Oakley Ave., Chicago 8, UI ♦
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PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS z
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius iioe 
snygos gautas šiomis dienomis 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
•dėtais viršeliais $2.
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POP U LA R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZfi DAUŽVAKMENS

POPULAR

RECIPtS

CLASSIFIED AND HELP WANTED A J) S
REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDREGKAS, REALTY
4081 ARCHER AVE. LA 3-3384

Ofisas uždarytas iki rugpjūčio 20 
d. dėl atostogų.

Pulkus pirkinys! Marųuette Parke 
C kamb. mflr. bungalow. 3 kamb. 
butas rūsy], $18 pajamų j savaitę. 
Aut. karšto vandens-alyvos Šildymas. 
Dvigubas garažas. $18,500. A. Rėk
laitis. 1 • *■

Jūsų svajonė išsipildė! štai Jums 
mflr. 4 kamb. namas Marųuette Par
ke. Tik $10,000! Nepraleiskite šio 
puikaus pirkinio! A. Linas.

$4,000 met. ĮMiJanių! Mflr. 2 augš
tų namas gražioj vietoj. Moderniškos 
vonios ir virtuvės. Sklypas 60 pėdų.. 
Bargenas geram pirkėjui. {mokėti 
$8,000. K. Volodkevlčius.

Naujas mūrinis 1 '/2 augšto namas 
Marųnette Parke. Pirmam augšte 3 
miegamieji, antram — du. AbP-vo- 
nio» išklotos plytelėmis. Turtingai ir 
gražiai Įrengta. $25,000. J. .šaulys.

Naujoje apylinkėje netoli 105-tos 
ir S. Kedzie 5 kamb. mflr., 2 auto 
garažas, aut. šildymas gazu. $18,500. 
A. Sirutis.

Jaukus 5 kamb. thūr. bungalow 
su dvigubu garažui Marąuette Parke. 
$14,600. K. Juknis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PRospcct 8-5454

P. STANK0VI6IUS
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3183 So. Halsted St.

Pk. DAaabe 6-8791 
Padeda plrkltl - parduoti aamna 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAS

REIKALINGI 3 VYRAI
“BODY & FENDER

COMBIN ATI O N” 
QARBUI. Patyrę. •

Gulimybė uždirbt) iki $200 į sav. 
50-50 sąlygom.

TAylor 9-0848,
2021 W. Chicago Ave.

REIKALINGI
HYDRyOMATIC MEN. A-l MECHA- 
NtC. Dirbti prie Gen. Motors l’on- 
tiac. Susipažinę su Strato Elyte. Aug- 
šėiausias atlyginimas, ir priedai. Mo
derniški įrengimai darbui.

GROKSINGER MOTOR SALES, 
2058 W. Ia«rence,

Tel. 1.0 1-7883.

MOTOR CARRIER RATE 
CLERK

Viktoras Šimaitis, Povilas Žum- .... „
bakis, Justas Strimaitis, Jonas wbo ’« famtltar witb all ten-itor.es. 
Sakos. Įlotus 6 A. M. to 3 P. M. Saliny

open.

MARQIJETTE PARKE
Mūrinis, 4 butai — 2 po 5 k 

ir 2 po 4 k. Dideli kamb. Gražus 
narnos. Kaina $48,000.

Mūrinis, 5 butai — 3 po 2 k. 
ir 2 po 3 k. Gražus 6 m. namas. 
$510 pajamų mėn. Kaina $38,500. 
GAGE PARKE
Mūrinis l’/i augšto — 5 ir 3 k. 
ir atskiras namelis 3 k. $5,000 į- 
mokėti.
BRIGHTON PARKE

Medinis, 7 gažūs kamb. Dide
lis sklypas. Arti mokyklos.

Mūrinis, 4 butai ir taverna.
Mūrinis, 4 butai ir taverna su 

sale.
Turime namų visose liet. apy

linkėse. Esame lietuvių kolonijų 
centre. Parūpiname paskolas, duo
dame tiksles informacijas. Jūsų 
patarnavimui: Vladtis Šimaitis,

ŠIMAIČIAI
Reolty, Builders, Insurance

2737 West 43 St.
OLifside 4-2390

“RANCH” namas ant akro 
žemės, daug medžių. 5'/, kamb. 
ir 3 kamb. virš garažo. Tinka 
2 šeimom.

8500 VV. 87th Street 
OAKLAWN, ILLINOIS

Tel. CRawford 7-7500

HELP VVANTED — MOTERYS

Registered Nurse
AND

Laboratory 8C X-Ray
Technician

Vacation, Siek Leaves and 
Meals

Apply, Write or Wire 
L. E. Gosset, Administrator

GARZA MEMORIAL 
HOSPITAL 

Post, Texas

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 RESTORANUI reikalinga moteris 
kamb. Automatiškai alyva apšild.* dirbti keletą valandų. Pageidaujama 
Įvairių vaisių jaunų medžių sodas. ! Palanga Restoiana<i-
Pėsčiam galima nueiti i Lake mi
chigan. Galima pirkti su baldais 
arba be baldų. Dėl ligos turi būti 
parduotas šį mėnesį. Parduos už 
geriausią pasiūlymą.

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. Niek Dudiak

Tel. Lakeside, Mich. 4134

BUILDING & REMODELING

IŠNUOMUOJAMA

kusias Oklahoma City, surinkę 
po 9/a—2’/2 taškų. Jiedu gavo 
po $750 dovanų. Trečią vietą 
laimėjo žinomas So. Louis meis 
teris Robert Steinmeyer su 9— 
3 taškų. Jis gavo $300. Po 8/2 
taškų surinko latvis Edmar 
Mednis, Booby Fisher, 13 metų 
JAV jaunių meisteris, A. Sal
dy, S. Popel ir Di Camillo. Do
vanų išdalinta per $5,000. JAV 
“Open” pirmenybės yra didelis 
kurį paminės viso pasaulio 
šio krašto šachmatų įvykis, 
šachmatų spauda. Apgailėtina, 
kad jose neturėjome savo iški
liųjų vyrų Tautvaišos, Vaito-

ir Jakštas, laimėdami Trans- 
Mississippi pirmenybes žemiau 
savęs paliko garsųjį Steinme- 
yerį (jis dabar trečias) ir buv. 
Paryžiaus meisterį S. Popel,

DAR PAKENTĖSIM nuo 
karščių! Pirk dabar oro vėsin
tuvą — nuolaida net ligi 35% 
pas Gradinską, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St. FR 6- 
1998.
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DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija

r
1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant "Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 1956 m. lapkričio 1 diena.

romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta aavo recenzijoje 

apie fi) romaną taip ražo: P. Keslfl- 
no romanai! “Tarp žalsvų palapinių* 
Kražiai ifikella tų pasiaukojimo didu 
mą, kurj beviltiškoje kovoje dfil tau- 
toa laisvfis parodfi Lietuvos partlza 
nas. tų idealltmų, kuriuo degfi mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dfil save 
žemfis. tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikfijo pakelti dviejų 
okupacijų replfise. Todfil Si romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu au 
Rtdomfijimu. TpaC romane minim 
žvglal žavfis Jaunimų Ir kels Jo dva 
alų. Sis romanas, atskleidžiu* m lis, 
berolfikai tragiškus cplsodua.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

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

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 Ave., Chicago 8, III.

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lletuvlfikų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
lienfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
lletuvlfikus valgius per Chicagos ra- 
lljo lr televizijos stotis, surinko pa- 
Jluc {domiausius lletuvlfikų valgių 
•eceptus lr DRAUGAS Juos tfileido 
abai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitatauCIama ar ang 
.lfikal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite
"DRAUGAS”

2384 So. Oakley Avenne,
CHICAGO 8. ILL. 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiimiiimuii

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

BRIGHTON PARKE:
Medinis. 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 $26,000.

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

MARQUETTE PARKE
Mūrinis, kampinis, 12 a-partmentų. 

Švarūs ir geri butai. Centr. šildymas. 
Garažas. Kaina $78.000.

Guge l’arko ant 50 pėdų sklypo, 
mūrinis — 6 ir 4 kamb. Centr. šild. 
alyva. Kaina $22,000.

KITL'K: 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. Centr. šild. — stokeris. 
$200 pajamų, plius butas. Kaina 
$17,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave,, I.A 3-3881
Trečiad. uždaryta

Parduodamas 50x125 pėdų skly
pas — 2105 W. 67th Plaoe. Kai
na $4,000. Kreiptis į sav. Telef. 
SPring 4-5927.

MARQI’ETTE PARKE — 7119 S. 
Waslitcnaw Ave. 4 ir 2 kamb. butai. 
Gazu apšildoma. Tuojau galima už
imti. Skambinti savininkui tik prieš 
10 vai. ryto. LAfayctte 3-2041.

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
9523 W. 09 st. Chicago 29, UI.,

, PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat.. vedfija* 
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengia aluminijaus langus ii 

duris.

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

Bvieaus spindulys tremties idealiame tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.ugdyme.

296 puri.

Parduodamas namas — 3, 4 ir 5 
kamb. butai. Gražioj rezidencinėje 
apylinkėje. Didelis kiemas. $24,500. 
Dėl informacijų rašyti — DRAU
GAS, Box 5976, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, III.

BERWYN. Mūrinis 3-jų butų, 
4, 5 ir 3 kamb. Arti 16th ir Home 
Ave. 50 pėdų sklypas. Garažas. 
$21,900; įmokėti $6,000 SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162,____________________________

MODERNIŠKA S 2-jų BUTŲ 
NAMAS. 5 ir 5 kamb. Apylinkėje 
26th ir Millard. Gerame stovy. 
Centrinis apšild. Rūsys. Geriau
sioje vietoje. Nebrangiai — $17,- 
900. SVOBODA, 3739 W. 26th St.

Kaina >8.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS"

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, IHinoii

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.

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘DRAUGAS”, 2834 S. Oakley ava 

CMcago 8, Ui
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Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, paskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Virginia 7-6640.

Ciceroje, PARKIIOLME, išnuo
mojamas iš 6 kambarių butas. Tele
fonas: OLympic 2-9589.

IŠNUOMOJAMAS S kamb. butas.
2322 W. 51st St.

TeL PRospect 6-5887

IŠNUOM. kambariai viengun
giams vyrams. Namas švarus — 
be vaikų. 7205 S. Maplewood, 2-as 
augštas.

Išnuom. naujame name 4 kamb. 
butas, neapstatytas, 2-rame augš
te. Tik suaugusiems. Tel. LUdlow 
5-1983.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGE5 PCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prlefi darydami apdraudas kltuž 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAim, 
WAIbrook 6-3871

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
(>108 S. Ashland Ave., Cliieago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka

lllllllllllllllillllllllllllllllllliliiiiliiiiiiiiin
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streei

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo j visus skardos darbus, 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
llllllillllllllllllllllllliuilllllllllllllliuillll

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
O merai Contractlng Co. s 

(Sav. V. Kodeikn ir .L Skoruhskns)
1600 8. 48TH CT., CICERO 50, IT J,.
Tel. Olųrmpic 2-7381; TO 3-4236

’Jiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitt 
LIETUVIŲ STATYBOS

BE2IDROVB =

MORAS
Builders, Gen. Contrnctors S 
Atlieka planavimo Ir staty- g 

bos dailius gydytojų ofisų, gy- S 
venamųjų ir viefiųjų pastatų. 5 

Namų Įkainavimas ir {vairūs S 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

=
=
£
I 

I

i
= JONAS STANKUS |

Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
£ Tel. PRoepeot 8-2018 
£ 6800 SO. CAMPBELL AVE, =

Chicago 29. Illlnola
Blllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllh^

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų (vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai. '
kaukite DAnuhe fl-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-3121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki 11 vnl. vakaro.

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

AUTOMOBILE^ — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K OŽIUOS 
UetuvUka gazolino stotis Ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CB.
5759 S. WESTERN AVE. PR 8-8533

DĖMESIO!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Visi Plttsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviy 
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSUI OJA MA 

Kiekvienų sekmadien* nuo 
1:30 lkl 2:00 vai. p. t>.

Ifl STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Visais reikalais krelpkltfis fituo adre- 
■u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Remkite dien. Draugą!

itor.es
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Penktadienis, rugp. 10 d., 1956

MOŠŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Bendruomenės Balsas baigė 
atostogas

Liepos mėnesį Philadelphijos 
Lietuvių Bendruomenės va
landėlė — Bendruomenės Bal
sas — buvo sustabdžiusi savo 
transliacijas. Nuo rugpjūčio 
mėnesio 5 dienos Bendruome
nės Balsas ir vėl girdimas kas- 
sekmadienį 3 vai. 30 min. iš 
stoties WDAS, banga 1480. Pir 
mą poatostoginę valandėlę pra
vedė A. Gaigalas, talkinamas 
A. Šalčiūno.

Artimesnės gegužinės

Rugpjūčio mėn. 12 dieną Ba- 
foulos parke įvyksta Šv. Jurgio 
parapijos gegužinė, į kurią pra 
šomi ne tik parapiečiai, bet ir 
visi Philadephijos lietuviai. 
Rugpjūčio 26-toje gražioje vie
toje įvyksta Philadelphijos lie
tuvių radijo B. B. gegužinė.

Rengiamasi 5-jai Lietuvių 
dienai

Liepos mėn. 3 dieną Lietuvių 
banko patalpose posėdžiavo 
vietos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba su gausiu 
būriu organizacijų atstovų ir

Springfield, III.
Ateitininkų šventė

Springfieldo moksleivių atei
tininkų ratelis gražiai veikia 
vadovaujamas Violetos Abra- 
mikaitės. Būrelio globėjui Pet
rui Spetylai pasitraukus iš pa
reigų, naujuoju globėju buvo 
išrinkta energinga Stasė Šid
lauskienė. Jos pastangomis lie
pos mėn. 29 d. buvo suruošta 
gegužinė su vaidinimu, kur pu
blika turėjo skanaus juoko. 
Buv. Springfieldo ateitininkai 
Juozas Končius ir Laima Abra- 
mikaitė atvyko į gegužinę iš 
Chicagos ir atsivežė 3 mašinas 
malonių svečių ateitininkų, ku
riuos sutiko ir vaišino ateitinin
kas sendraugis Petras Spetyla. 
Svečių tarpe buvo adv. A. Rep
šys, J. Bičiūnas, E. Vitkus, O. 
Stankaitytė, Monika Povilaity
tė ir kiti. Inž. Edvardas Vitkus 
paaukojo a-kų būreliui 10 dol. 
už ką Springfieldo at-kai labai 
širdingai dėkoja. Iš St. Louis 
atvyko kun. J. Gasiunas su bū
reliu ateitininkų ir atvežė gra
žią vazą dovanų, už ką spring- 
fieldiečiai savo kaimynams ta
ria širdingą lietuvišką ačiū. Iš 
tolimos Gary, Indiana atvyko ir 
tarė žodį “Kas yra a-kai”, dzū-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

ALRKF jubilejinis seimas
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikų Federacijos auksinis 
jubilejinis seimas yra šaukia
mas spalio mėn. 12,13 ir 14 die
nomis Bostone, Shriton Plazza 
viešbutyje. Pagal jstatus Sei
man delegatus su balsavimo 
teise Federacijos apskričiai siun 
čia 5 atstovus, skyriai gi 3. Ra
giname apskričius ir skyrius tą 
pareigą kaip galima greičiau at
likti. Tie patys įstatai nurodo 
būsimos Federacijos valdybos 
rinkimų šį būdą:

Kandidatus į Federacijos cen
tro valdybą nominuoja skyriai 
po 9 asmenis. Kandidatų sąra
šą sekretoriatas paskelbia spau
doje bent 30 dienų prieš kongre
są bei suvažiavimą. Iš tų kan
didatų kongresas slaptu balsa
vimu devynis išrenka į centro 
valdybą. Jie tuojau iš savo tar
po išsirenka: pirmininką, du vi
cepirmininkus, iždininką, sekre
torių ir du iždo globėjus. Kiti 
lieka valdybos nariai.

Raginame Federacijos apskri
čius ir skyrius kaip galima grei

Mirė Rita Brazauskas, ižd. — kun. J.
Rugpjūčio 4 d. po ilgos ligos Tamulevičius ir kun. J. Jutkevi-

pasimirė Valerija Strezevičiūtė 
Družinskienė sulaukusi 71 m.

Velionė buvo gimusi žigonių 
km. Vabalninko valsč., Beržų 
apskr. Paliko vyrą Joną, duk
terį Lucy Kukienę ir seserį 
Strazdienę.

Palaidota ri’gpj. 6 d. daly
vaujant dideliui būriui žmonių.

Vytis

VVorcester, Mass.
Gražiai pasisekusi parapijos 

gegužinė

Kasmet liepos mėn. viduryje 
Šv. Kazimiero parapija rengia 
savo tradicinę gegužinę. Šiemet 
tokia gegužinė buvo surengta 
liepos 15 d. Maironio parke. 
Žmonių čia buvo gana gausiai 
suplaukę.

Gegužinės organizacinio ko
miteto garbės pirmininku buvo' 
parapijos klebonas kun. A. Pet-I 
ratis, pirmininke — Rita Pin- 
kus, vicepirmininke — M. Delo-

čius. Patarnautojų vadovu — 
Vincentas Parulis.

Prie gegužinės pasisekimo 
daug prisidėjo Šv. Vardo Drau
gija, Šv. Onos Draugija, šv. Pet 
ronelės, Draugija, Moterų Sąjun
gos 5 kuopa, Socialia Moterų 
Klubas, Moterų Gildą, vyčiai ir 
sodalietės. Gegužinė davė gryno

pelno apie $1,500, o prie tos su
mos pridėjus parapiečių įnašą 
vokeliais gegužinės proga $3,« 
300, iš viso į parapijos kasą į- 
plaukė $4,800.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad gegužinėje nebuvo matyti

tų asmenų, kurie kiekviena pro
ga stato par&pijai didelius rei- 
kalavimhs, bet savo darbu ar. 
bent dalyvavimu nesiteikia pri
sidėti prie parapijos išlaikymo.

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

čiau, ne vėliau mėnesio laikitar-1nis' sekret “ Araelia ^lius ir 

pyje, nominuoti kandidatus į 
būsimą Federacijos centro val
dybą.

Federacijos valdyba

Penkiolikos mėty mirties 
sukaktuvės

Po šaunių vaišių visi šoko 
iki vėlumos

Dining around the Clock
• We Never Close • 

Take Your Family & Guests

To LONKARR
For Dlnner Tonite

• GOOD FOOD
• PLEASANT Atmosphere
• GRACIOUS DINING

LO N KAA R
RESTAURANT
6305 So. Halsted St.

ENglev/ood 4-0510
Your H«st, JOS. LONEBGAN

A. j- A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus,t
jos vyrui Steponui, sūnui Leonui, dukterims 
Halinai Moliejienei ir Irenai Karalienei bei 
jų šeimoms giliausią užuojautą reiškia

, Aldona ir Jonas Paukšteliai

A. f A.

NATALIJAI LAVICKIENEI mirus, 
jos vyrui Steponui Lavickui, sūnui Leonui, 
p.p. Karalių ir Moliejų šeimoms reiškiame 
gilių užuojautų.

Mockevičių ir Nenortų šeimos

tarėsi dėl Lietuvių dienos, ku- kiškos energijos visada pilnas 
rią jau penkti metai philadel- j malonus^ kun. dr. Ignas Urbo- 

phiečiai gražiu sutarimu orga
nizuoja. Posėdžio metu sudary
tos atskiros komisijos ir aptar
ta 5-sios Lietuvių dienos pro
grama, kuri, atrodo, bus stip
resnė kaip kitais metais, nes 
norima, kad penktoji Lietuvių 
dieha praeitų tam tikro jubilė
jaus ženkle ir todėl tikimasi, 
kad ji atsilankiusiųjų skaičiumi 
bus gausesnė, kaip ankstesniais 
metais, z •

Nauja lietuviška šeima

. Liepos 28 dieną šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje mo-

nas. Svečių tarpe buvo dr. 
Juozas Sadauskas su šeima. — 
iš Decatur, III. Labai gražiai at
rodė Sadauskų mažametė ilga
kasė dukrelė Asta, Kuri jau ke
linti metai Illinois State žemės 
ūkio parodoj laimi pirmąją vie
tą Akordionų muzikos varžy
bose. Iš Pana, III., buvo atvy
kę Sakavičiai su šeima ir kit. 
Vietos klebonas Yunkeris ir 
kun. k. Toliušis ingi dalyvavo 
gegužinėj. Gegužinė labai pasi
sekė, buvo nuostabiai gražus 
oras, vieni žuvavo, kiti nardė 
Lapinsko ežere, jaunimas šoko

Vyriausias pabrolis ir vakaro 
vedėjas buvo Vincas Višniaus- . 
kas. Jis jauniesiems visų vardu j 
įteikė piniginę dovaną ir supa- ■ 
mą kėdę.

Komitetą sudarė Kalantienė 
ir Višniauskas. Šeimininkės bu-, 
vo Raižienė, Padalavičienė, Gle- 
bavičienė, Panėvėžienė, Tunkū- 
naitė, Penytė.

Vietinė spauda gražiai apra-'1 
šė šį pokylį.

A. A.

DOMININKAS BALIS
Gyveno G558 S. Morgan St.

įGiirrė I.ietuvojo, kilo iš Šiaulių. aps.,
^Laižuvos parap., Purplių kaimo.

Jau suėjo penkiolikd metų kai 
Inegailestinga mirtis atskyrė iš mū- 
| sų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Netekome savo mylimo 1941 m., rugp. mėn. 10 d. Palaidotas 
rugp. 13 d., šv. Kazimiero kapinėse. Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę. ,

l'ž jo sielą mes užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias rugp. mėn. 
11 dieną 7 vai. ryto šv. Jurgio parapijos bažnyčioje ir 7:45 vai. 
ryto Dievo Apvaizdos parap. bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus, gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus šiose pamainose dalyvauti ir kaętu su mumis, pasimelsti už 
a. a. Domininko Uklio sielą.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

’ ’ SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 Wcst lllth Street

Vienas blokai nno kapinių.
Didžionsias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

terystės sakramentą priėmė ir dainavo, o muzikantai Lėlys,, 
Višniauskas ir Kupriai nepaleiKęstutis Pliuškonis su Onute 

Šeštokaite. Moterystės ryšį pa
laimino kun. J. Bajerčius. Abu i iki vėlyvieji uodai 
jaunavedžiai iki šiol labai gra- sav0 naktinio puolimo, 
žiai reiškėsi visame Philadel
phijos lietuvių bendruomeni
niame gyvenime.

do savo instrumentų iš rankų 
nepradėjo

Inžinieriai rengiasi 
. suvažiavimui • .

JAVLIS Philadelphijos sky
rius šiais .metais yra lietuvių 
inžinierių suvažiavimo, kuris į- 
vyks rugsėjo 1 — 3 d. d. šeimi
ninkas.

Visi Philadelphijos lietuviai in 
žinieriai,' kiek patirta, nuošir
džiai dirba, kad suvažiavimas 
visais atžvilgiais būtų sėkmin
gas. Vietos inžinierių skyriui 
šiais metais vadovauja valdy
ba, į kurią įeina inžinieriai A. 
Jurskis, K. Gasparėnas ir J. 
Stelmokas.

Ipž. E. Binkis vėl dirba

Veiklus visuomenininkas inž. 
E. Binkis, prieš kurį laiką ne
tekęs darbo firmai susilikvida- 
vus, neilgai buvęs fceydarbo, vėl 
pradėjo savo profesijoje dirbti 
viename ęheminiame fabrike. 

Paminėjo metines

Rugpjūčio mėn. 4 dieną šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos už okupuotoje Lietu
voje mirusį Romanauskienės ir 
Cikotienės tėvelį. Šv. Mišios bu
vo laikomos prie trijų altorių, 
dalyvaujant gausiam būriui 
Romanauskų ir Cikotų artimų
jų draugų bei pažįstamų. Po 
pamaldų veik visi dalyvavę pa
maldose buvo pakviesti pas Ci- I 
kotus, kur Ravenhill akademi- Į 
jos medžių paunksmėje pagal i 
lietuvišką paprotį įvyko vaišės I 

Čia dalyvavo ir visi trys kuni
gai J. Cepukaitis, J. Degutis ir 
S. Raila, laikę šv. mišias.

Gardner, Mass.
Jungtuvės

Rugpjūčio 4 d. apie 125 gi
minių, draugų bei pažįstamų ( 
susirinko Lietuvių Bendruom. 
vasarnamy pagerbti Gedimino 
Panevėžio ir panelės Helma 
Wickeri, kurie susituoks rug
pjūčio 11 d.

Gediminas veikė visose Lie
tuviškose draugijose Gardnery-

ELEKTRONIKOS CENTRAS
Prieinamomis kainomis tikra vieta 

įsigyti 1957 m. modelius —
• Televizijas

• Radijo aparatus
• Hi fi fonografus

• Rekordavlmo mašinas
Į Visokie elektriniai namų reikmenys:

• Vėsintuvai
• Vėdintuvai

• Dulkiasiurbliai
• Kavos virduliai

• Ijaidyklės (prosai)
— Pilnos garantijos — nuolaidos —

PTELCVISIOn
Csatles- servlče)

Kav. Inž. A. SKMftNAS 
.3321 S. Halsted — CLlffside 4-5(1(15

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STllDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

Z

A. A.
BARBORA RUMCZIKS 

(Mažoku ute)
l’agal pirmą vyrą 
Jakubauskienė

Gyveno 3236 S. Lowe Avė.
Mirė rugp. 8 d., 1956, 6:05

vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kon- 
taučių parap., Žaižapių km.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me. vyras Izidor, 2 sūnūs: Izi- 
dor, marti Jean ir Edvvard, 
marti Evelyn, 2 anūkai, brolis 
Anton M ašie kis, 2 seserys: Zu
zana Alcknavicz ir Petronėlė 
Sudcikis, švogeris Valentinas 
Rumchaks, pusbrolis • Louis 
Rimkus, brolienė Morta Itum- 
chaks, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. -

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė. J,aidotuvės įvyks 
rugp. 11 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvykH gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų Ims 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar
čios tr anūkai.

Laidotuvių direktorius Jur
gis Rudminas. Y A nis 7-11 38.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WEŠTERN AVL 1410 S0. 50(h AVt. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

NUO UŽSISENĖJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurta kenčia nuo BENŲ AT- , 

GRU lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
tegali ramiai sėdėti lr naktimis į 
nlegotl, nes Jų užsisenėjustos žaizdos 
iežtl lr Skauda. Kad pašalinti tą
ležėjlir.ą lr skaudėjimą senų atvi- 
i lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
-EGULO Olntment. Jos gydymo 
patybės palengvins Jūsų skaudėji- 
ną ir galėsite ramiai miegoti nak- 
1. Vartokite Ją taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji talpg* pašalina 
iležėjimą ligos vadinamos PBORIA* 
113. Taipgi pašalina perSėjlmą ligos 
adlnamos ATHLETE’S FOOT, su- 
tabdo džiovinimą odos lr perpilsimą 
arpplržčių. Yra tinkama vartoti nuo 
IžtOstančIos, suskilusios odos dedlr- 
-Inių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi I, 
Inkama vartoti vaikučiams, kada pa j 
Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
ti ų. JI yrA gera gyduojg nuo M- Į 
rlrSlnlų odos Ilgų. Le
rulo Olntment yra 
varduodama po 75 
it., ll.il. Ir tilt.
•»lrklte valstlnėseChl 
•agoj ir apylinkėse—
\4llwftukee, Wlse,,Ga 
ry. Ind.Ir Detroit, 111- 
ibigan arba rašykl- 
•A lr atsiųskite Mo
lų order |

LEGUIjO, Department D.
5618 W. Eddy HL Chlcaco 84, IlL

u, -an

* A. A.

PRANCIŠKUS DARGELAS
Gyveno 3446 Glenhurst Avc., Loj Angeles, California

Anksčiau gyvenęs Chicagoje, Marųuctte Parke

Mile rugį). 6 d., 11)56, 7 vai. v?ik., sulaukęs 71 m, amžiaus, 
(įimc Lietuvoje; kilo iš Tauragės apskr., Švėkšnos parapijos, Ku- 
bekių km. Amerikoje išgyveno 50 m. , z

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcijona (l’selytė), se
suo Domicėle, gyvenanti New Yorke, pussesere p. Vyšniauskienė, 
4 švogeriai: Kazimieras Latakas su šeima gyvenąs AViseonsine, 
Petras l sėlis su šeima, Kazimieras Ūselis su šeima ir Domininkas 
l sėlis su seimą, kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas j»cuktadiciiį 1 vai. popiet Petkaus kop- 
lyčįoje, 6812 S. Mestom Avc.

Jjaidotuvės įvyks pirmadienį, rugp. 13 <1., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šiene. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliouies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

NULIŪDĘ: ŽMONA IR KITI GIMINES,
laiidoluvių direktorius Antanas Petkus. Tel. GKoveliHl 6-2.'k4fl

JOHN LIUDIIMS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AJBDCIACUO8

Ambulansų patarna^
| vlmaa dieną lr nak
tį, Reikale laukit*
mt

Mes turime koplyčias 
▼iaoao Chica<os ir 
Roeelando dalyse ir 

į uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
laidotuvių direktoriai

«45 So. Wmtera Ava. Air Condltloned koplyfe
RKpnbUo 7-8600 — 1-8601 Automobiliam* vMn

*'••**■ kurte gyv«n* kitoa* tnlMto dalys* t 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

Imsiąs
IO TOLI IR ARTI *'■3

NAUJI OiOEU TA O KAI- NAUJAUSI KPAUSTM) (MNfC/AI 
ILGU M STŲ PATr/HHAS-PieuS !P SĄŽININGAS AATAPNAVN/AS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W._69St. CHICAGO 36, ILL. Tel. U'Alkreob 5-920.3

ALFREDAS VANCE
177 VFOODSIDE Rd„ Riverside, DL Tel. OLympic 2 5245

POVILAS J. RIDIKAS
8364 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7 1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
144a 8. OOth AVĖ., CICERO, U. T.L OLyrapk Z-IOOS

ZIGMUND (ŽUDYK) ŽUOVCKI
1»M W. 4flth STREET VAnh W»1

STEPONAS C. l.AC<AWICZ
2424 W. SOtta STREET REpuMJe 7-1113 <
2314 W. tt*d PLACE Vlrjbib 7-6672,
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X Verta dėmesio. Gintaro

papuošalai, kristalas, medžio 
drožiniai, tautodailės audiniai, 
odos dirbiniai, keramika, pate
fonams plokštelės (lietuviškos 
ir klasinės muzikos), vokiškie
ji radijo aparatai ir patefonai 
ir daug kitų prekių, dovanoms 
ir namų papuošimui, prieina- 
miausiomis kainomis ir dideliu 
pasirinkimu rasite Terros kny
gyne, 3333 So. Halsted St., Chi
cago 8, III., tgl. LA 3-0427.

X J. Kass, buvęs prekybinin
kas ir Chicagos lietuvių kata
likų visuomenės veikėjas, prieš 
keletą metų išėjęs iš prekybos 
ir pastoviai apsigyvenęs Willow 
Springs apylinkėj; šiuo metu 
atostogauja pas savo sūnų ir 
marčią Texas valstybėj. Rašo, 
kad šiuo metu ten labai šilta. 
Temperatūra kartais siekia 110 
laipsnių. J. Kass ir jo žmona 
Emilė yra vyčių sendraugių na
riai.

X K. ir M. Rubinai, žinomi

Dideli tėvų Marijonų geradariai - Jonas ir 
Marijona šlickiai

X Stasys ir Ona Kanapių*k
labai džiaugiasi patyrę, kad 
rugpjūčio mėn. 13 d. į jų na
mus atvyksta jų duktė, prieš 
šešerius metus išvykusi j vie
nuolyną ir dabar tapusi pran 
ciškiete sesele Rafaele. Ji yra 
baigusi Šv. Jurgio parapijos 
mokyklą, paskiau šv. Pranciš
kaus akademiją Pittsburghe 
ir, ją užbaigusi, 1950 metais 
įstojo į vienuolyną. Baigusi no
viciatą, ji dvejus metus moky
tojavo Elizabeth, N. J. ir pa
skiau dvejus metus Pitts
burghe, Pa. Dabar pas tėvus 
atvyksta ji su palydove sese
rimi Ona, kilusia iš Detroito,
Mich. Tuo labai džiaugiasi tė
vai ir jų antroji duktė Frances, Roseland lietuvių veikėjai, šiuo 
kuri studijuoja Lojolos univer- metu atostogauja Montreale,
sitete.

Žmonės — geradariai, auko
damiesi Dievui ir žmonėms sa
vo maldomis, turtais ir kitais 
gerais darbais, nusipelno ypa
tingos Dievo palaimos ir dide
lės žmonių pagarbos. Tarp jų 
yra ir Ponai Šlickiai.

Jonas Šliekis yra gimęs 1886 
m. Lietuvoje. Į Ameriką jis at
vyko 1907 m. Pradžioje, tik at
vykus į Ameriką, Jonui buvo

arba net ir gyvybės. Žmonių 
pagelbos nebuvo jokios. Visa 
širdimi jis pradėjo šauktis į Jė
zų ir Mariją. Ir paskutiniu mo
mentu, labai netikėtai, keltas jį 
paleido visai net nesužeidęs.

Kitą kartą daug vėliau, jis su
sirgo vandens liga, kuri kraują 
vertė į vandenį. Pradžioje, visai 
nepaisydamas, ligą labai ilgai 
uždelsė. *0 vėliau, kada jis jau

CHICAGOS ŽINIOS
Alaus gėrėjų mirtis

1,020 naujokų iš Illinois

Kanadoje, pas savo gimines. 
Rašo,, kad oras labai malonus.
Rubinai priklauso vyčiams sen-J 
draugiams.

X Kazys Januta nuo liepos 
mėn. pabaigos iš darbo “Nau
jienų” spaustuvėje pasitraukė.

X Vytautas Vygantas Lie
tuvių Fronto visuotiniame su
važiavime rugsėjo 1—2 d.
Windsore, Kanadoje, darys ak
tualų pranešimą tema: “Gene
racijų (jaunimo ir senimo) ben
dradarbiavimo gairės”. Vytau-iJis ten apie septynerius metus 
tas Vygantas neseniai Illinois I dirbo raidžių rinkėju — linoti- 
universitete Urbanoje įsigijo pininku. ■ 
daktaro laipsnį ir persikėlė gy- į
venti į New Yorką. Jis yra vie
nas iš nergingiausių ir veik
liausių lietuvių jauniausiosios 
kartos visuomenininkų, gyvai 
besireiškiąs lietuviškojo jauni
mo veikloje, “Lituanus” kolek
tyve ir spaudoje. Jo pranešimas 
įžiebs naujų ir modernių min
čių lietuvių jaunosios ir vyres- 
nėsės kartos glaudesniam ben
dradarbiavimui gyvinti ir stip
rinti.

X J. Saladžius su žmona ir 
sūnumi atvykę iš Rochester, 
praleidžia atostogas Plienų-ša- 
kalių ūkyje “Sodyboje” Michi
gan, kartu atostogavo ir jų 

* draugai J. L. Vaičiūnai iš Cice
ro.

Saladžiai žada keliom die
nom atvykti į Chicago ir aplan
kyti draugus bei pažįstamus.

X Niekas nenori palikti na
muose rugpjūčio 12 d., nes tą 
dieną įvyksta Draugo Statybos 
Komiteto rengiama gegužinė 
Clarendon Hills, Ilk, Tėvų Ma
rijonų seminarijos sode. Gegu
žinėje ‘bus įvairi programa, bus 
galima gauti šviežio maisto, pa
sigrožėti puikia gamta.

X Studentiškas laužas ir šo
kiai yra rengiami Akademinio 
Alumnų Klubo iškyloje šį šeš
tadienį 8 vai. vakare Jonyno 
ūkyje Beverly Shores, Ind., į ką 
yra kviečiami visi alumnai, stu
dentai bei visuomenė. Lauže 
bus išpildyta ir literatūrinio po
būdžio programa.

X Kun. A. Perkumas, atvy-

X Dalia Prikockytė paskai
tys poezijos literatūros vakare, 
kuris įvyks studentų ateitinin
kų stovyklos metu. Stovykla 
prasidės rugpjūčio 27'd., netoli 
Baltimorės.

X Viktorija ir Jurgis Jaku
bauskai, gyvenę 7019 S. Cali
fornia Avė., nusipirko Mar
ąuette Parke namą ir liepos 
pabaigoje persikėlė į jį gyventi. 
Dabar jie išvyko porai savai
čių atostogų į Floridą.

X Gladys A. Wells, žmona 
Chicagos teisėjo Alphonse 
Wells, buvo paskirta narė ko
miteto, kuris prižiūrės moterų 
veiklą demokratų seimo metu.

GLADYS A. WELLS 
Ponia Wells, buvusi Želvytė, 

yra pirma lietuvaitė, kuri gavo 
tokį paskyrimą Chicagoje. Vi
sų augštųjų demokratų parei
gūnų žmonos sudaro komitetą, 
kuris priims kandidatus, at- 

kęs iš Venezuelos, šiuo metu vykstančius į Chicagą ateinan- 
gyvena saleziečių sodyboje prie čią savaitę.
Cedar Lake, Ind. Jis ten dirba1 Rugsėjo mėn. “Aldų” nr., 
su atostogaujančiais berniu- kuriame bus išspausdinta visa 
kais, kurių grupę buvo atsive- pirmojo Amerikos ir Kanados
žęs į Dainavos ansamblio pasi
rodymą Michigan City, Ind.

X Adolfas Kelertas, Spring- 
fielde gyv. lietuvis, visada da
lyvauja lietuviškam veikime. 
Dalyvavo Dainų šventėje Chi
cagoje ir rengiasi į Vyčių suva
žiavimą. Jo mirusi motina bu
vo dainininkė ir Adolfas, nors 
čia gimęs, .moka daugybę lietu
viškų dainų.

X Inž. Alfonsas Maciulevi-

lietuvių Kultūros kongreso me
džiaga, bus gausiai iliustruotas 
Kultūros kongreso nuotrauko
mis.

nepaprastai sunku, nes pataikė'suprato, gydytojai atsisakė jį 
labai blogu laiku atvykti — ka-į visai gydyti. Tada jis pasižadė-

Jonas ir Marijonu Šlickiai

da visur buvo nedarbas. Bet j jo, jei pasveiks, įrengti grotą 
jam praėjus, daugiau jokių sun-' Lurdo Marijai. Liga praėjo, o 
kūmų jis neturėjo. Visą laiką Į Jonas ir šiandien sveikas
dirbo daugelyje Amerikos fab
rikų įvairius rankų darbus, ir 
jam jų netrūko, i (Dabar jau ne
dirba).

Šalia fabriko Jonas Šliekis ir 
pirmoji jo žmona Ona abu da
lyvavo ir dabar yra daugelio ka
talikiškų draugijų ir labdaros 
organizacijų nariai. Taip pat jie 
yra ir tėvų Marijonų Bendra-

Keturi asmenys, kurie bėg
dami nuo policijos su užgesinto
mis šviesomis, važiuodami 90 
mylių greičiu trenkė į medį, 
buvo užmušti. Jų vardai: R. 
Lawbaugh, L. Junius, E. Smo- 
la ir H. Pflughaupt. Trys mer
gaitės, iš mašinos išlipusios 
prieš nelaimę, pasakojo, kad 
jie važiuodami gėrė alų.

Trys kitį žuvo, kai jų auto
mobilis sustojo, ant bėgių Gar- 
field parko iškeltojo traukinio 
Harleme. Jų automobilis važia
vo paskui kitas mašinas ir bar
jerą, prieš ateinant traukiniui, 
jų automobilį uždarė ant bėgių. 
Traukinys trenkė į mašiną, ją 
numesdamas 75 pėdas; auto
mobilis užsidegė ir žuvo visi 
trys jame važiavę žmonės: 
Gabriel Benedik, 72 m. amžiaus, 
jo žmona Albina, 70 m., ir jų 
pusseserė Carla Cernofa, 41 m., 
prieš savaitę atvykusi iš Aust
rijos.

18 pabaudų per pusvalandį
Čikagietis darbininkas Mel 

vin Ussery, 26 m. amžiaus, per 
pusvalandį už laužymą susisie- 

pamil-o tik po pirmos savo žmo-Į kimo taisyklių Chicagos mies- 
nos mirties. Čia jis pamatė,) te gavo 18 pabaudų — tikėtų, 
kad žmogus gali būti turtin-| Jis važiavo per raudonas švie- 
giausias, nors ir pusę pasaulio sas, suko į nesavo pusę, lėkė 

90 mylių greičiu, neturėjo mies
to leidimo (stikerio), automo
bilio numeriai buvo ne jo pa-

Nuo gerų darbų Jonas niekad 
nesišalino, bet ypatingai jis juos

valdytų, tačiau mirties valando
je turtai nieko nepadeda. Mir
ties valandoje nepaprasto 
džiaugsmo teikia tik geri dar- ties ir tt. 
bai. Todėl, nuo šio momento jis

darbių draugijos garbės nariai netiki d iau jokia turtų ,
ir šiaip dideli rėmėjai. Tačiau 
1953 m. rugpjūčio 12 d. Ona, 
pirmoji Jono žmona, mirė, pali
kusi jį vieną. Po kiek laiko Jo
nas vedė kitą žmoną, dabartinę 
Marijoną. Bet Marijona, kaip ir 
pirmoji jo žmona Ona, pavyz
dingai sutaria su savo vyru ir 
abu stengiasi daryti daug gerų 
darbų.

Amerikoje Jonas Šliekis yra 
gavęs du kartus iš Dievo ypa
tingų Dievo malonių. Vieną kar
tą, kada dirbo grūdų valymo 
fabrike, per neatsargumą, kel
tas pagavo jo koją ir čiapat 
gręsė jam netekti arba kojos,

X Jaunutis Nasvytis iš Cle- 
veSiando, plačiai besireišlkiantis 
sportinėje veikloje, savo ato
stogas praleido “Laimos” va
sarvietėje Beverly Shores, Ind.

X Vandos Tamsevičiūtės ir 
Vyt. Valaičio jungtuvės įvyks 
rugsėjo 8 d. 10 vai. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje.

X Elzbieta ir Vladas Bra
zauskai ir Matkevfčiai, Cicero 
gyv., išvyko atostogų į Wis- 
consin. t į

X Neatsiimti laiškai yra 
Drauge šiems asmenims: Juo
zui Augaičiui — nuo Anelės 
Juškevičiūtės iš Skirsnemunės, 
Jurbarko; Antanui Ceglauskui 
— nuo Onos šimkūnaitienės iš 
Jurbarko; Jonui Ceglauskui — 
nuo Genės Klimaitienės iš Jur
barko; Petrui Dumikui, And
riaus sūn. — nuo Marijos Ar- 
monienės iš Jurbarko; Pranui 
Erinstrui, Gotlybo sūn. — nuo 
Marytės Kyželienės iš Jurbar
ko; Petrui Girdauskui — nuo 
Izidoriaus Gerdauskio iš Šila
lės, Kaziui Grybui ■*— nuo An-

be ir nekreipia dėmesio į ypatin 
gas santaupas. Ir, kaip pats 
sako, kad čia jis pastebėjęs ki
tą didelę Dievo malonę: po pir
mos savo žmonos mirties beveik 
visas savo sutaupąs išdalino ge
riems darbams, bet nieko jam 
netrūksta. Visa, ko tik jam 
reikia, turi. Ypač paskutiniu 
momentu, kada vidaus balso pa
skatintas, pradėjo savo lėšomis 
leisti klierikus į kunigus, bū
tent vienas tėvas Gabrielius 
Baltrušaitis, OFM, jau baigė jo 
lėšomis mokslus ir įšventintas 
kunigu. Kitas, Gediminas Kaje- 
nauskas, S J, jau bebaigiąs ir 
taip pat greit bus įšventintas 
kunigu. Tačiau praeitais me
tais per tėvų Marijonų Bendra
darbių apskrities vakarienę Po-

tosės Butkytės iš Jurbarko; 
X J. Janėnas, 1910 So. Rub-i Paulinai Gutauskas 

le St., telef. CH-3-3912, vyksta• fonao Pociaus, Alekso sūn., iš 
mašina į Toronto šį šeštadienį, Į Kauno; Anicetui Jankauskui — 
3 vai. p. p. ir ta proga galėtų ne ,nuo Danutės Rostazevos, Vlado 
mokamai paimti porą arba dau- j dukt iš Jurbarko; Mykolui Ja. 
giau keleivių. nušoniui, Mataušo sūn., gimu-

Kazyt; Kleiva,X
mūsų

čius dirba jau keli metai vienas

žinomas 
visuomenininkas, kurio 
iš didžiausių rūpesčių

Springfieldo statybos bendro
vėj ir jau nemažai jo supro
jektuotų namų pastatyta 
Springfieldc ir apylinkėje. Taip 
pat neseniai pašventinta jo su
projektuota didžiausia Spring- 
fielde Šv. Aloyzo parapijos 
bažnyčia.

yra šeštadieninės mokyklos rei
kalai, sutiko skaityti paskaitą 
At-kų vasaros stovykloje.

X Dr. Mykolas Morkūnas, 
spaustuvininkas, nusipirko sa
vo spaustuvei naują pastabą, 
kurį dabar pertvarko ir žada 
neužilgo ten persikelti.

šiam Vinslaviškių kaime, — nuo 
Birutės Janušonytės iš Pane
vėžio; Marijonai Kisielienei — 
nuo Pranės Novertaitienės- iš 
Jurbarko, Girdžių; Domininkui 
Kisieliui — nuo Stasio Kisie
liaus iš Jurbarko; Simeonui Ki
sieliui — nuo Pranės Novertai
tienės iš Jurbarko, Girdžių, ir 
M. Kėkštui — be siuntėjo ad
reso.

Nori $372,000,000 
mokykloms

Chicagos mokyklų superin
tendentas Benjamin C. Willis 
paruošė statybos planą dvide
šimčiai metų. Jo numatomos 
statybos pareikalautų $372 >/2 
milionų. Lėšų tam reikalui jis 
norėtų gauti iš specialios pa
skolos — bonų, o taipgi padi
dinant mokyklų statyboms 
skirtą mokesčių dalį. Dabar 
šiam reikalui yra mokesčiais 
imamą, 19 centų nuo kiekvieno 
$100 nuosavybės vertės.

Uždarė 23 maudymosi 
baseinus

Chicagos parkų distriktas 
uždarė 18 maudymosi ir 5 brai- 
dymo baseinus parkuose, nes 
to pareikalavo Chicagos Svei
katingumo taryba dėl perdaug 
išsiplėtusios polfjo ligos. Tie 
visi baseinai dabar sausi, van
duo išleistas ir parkų vadovybė 
organizuoja kitus užsiėmimus 
vaikams.

$500 už žudiko suradimą
Bowman pieninė paskyrė 

$500 premijos tam, kuris su
ras žudiką Walterio Morrill, 65 
m. amžiaus, gyvenusio 4606 N. 
Racine, sunkvežimio šoferio, 
kuris buvo rastas mirtinai su
muštas ties 4034 S. Indiana, 
Chicagoje. Jo pinigai buvo at
imti. žmogžudžiai jį užklupo 
beeinantį į elevatoriaus stotį, 
grįžtant namo.

Gynimosi departamentas pa
skyrė, kad spalio mėnesį iš Illi
nois valstybės turi būti armijai 
gauta 1,020 naujokų.

Dėl merginų uždarė taverną
Chicagos meras Daley liepė 

uždaryti Brass Rail taverną, 52 
W. Randolph, kur policija su
sekė merginas, raginančias 
ateivius pirkti gėrimus. Numa
toma ir daugiau tavernų užda
ryti dėl tos pačios priežasties.

Turės 400 svečių
Demokratų konvencijos pro

ga buvusi JAV ministerė Luk- 
semburge Perle Mesta ruošia 
Sheraton viešbutyje puotą, į 
kurią pakvietė 400 asmenų, jų 
tarpe ir buvusį prez. Trumaną.

IŠVYKSTA Į JOLIET
Chicagos Lietuvių Futbolo 

Klubo futbolininkai šį sekmadie
nį .rugpjūčio 12 d., važiuoja į 
Joliet, III., kur susitiks su mies
to komanda. Žaidėjai renkasi 11 
vai. ryto klube prie 43 ir Map- 
lewood gatvių. Rungtynės bus 
3 vai. p. p.

Jeigu nori šokti, tai klausykis 
ne tik muzikos takto, bet ir sa
vo sąžinės balso.

• — August Wibbelt

Mirtis iškritus iš 
automobilio

Nancy Schure, 5 m. mergai
tė, gyvenusį Joliet, iškrito iš 
automobilio ir sekančios .maši
nos buvo mirtinai suvažinėta. I Lietuvių tautos tauriausios asmeny- 

Nelaimingoji buvo užpakalinėj1 bės Arkivysk. Jurgio Matulalčio- 

mašinos sėdynėj. Priekyje sė
dėjo jos motina ir mašinos vai
ruotoja.

Naujas garažas
Pradėtas naudoti naujas Chi

cagos miesto pastatytas gara
žas automobiliams ties 
rior ir St. Clair gatvėmis. Jis 
yra keturių augštų, jo pasta
tymas kainuoja $1,841,650. Ja
me telpa 1,298 automobiliai.

Pabrango plienas
Inland Steel bendrovė, ry

šium su didesniu atlyginimu 
darbininkams, plieno kainą pa
kėlė $8 už toną. Republic Steel 
bendrovė savo išdirbamo plieno 
toną pabrangino $8.50.

Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Svarsto konfiskuoti 
Hodge turtą

Illinois valstybės pareigūnai 
svarsto konfiskuoti visą Hodge | j 
nuosavybę, kad būtų atlygin
tos skriaudos Illinois iždui pa
darytos jo suklastuotais če-

Gaisras mokykloje
Crerar mokykla, 65 m. senu

mo, užsidegė viduje įvykus eks
plozijai. Didžiulės liepsnos šovė 

viršų, padarydamos apie
$150,000 nuostolių.

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasl- 
Supe-1 ryžimal. Čia kaip tik atsiskleidžia 

r I Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.

n. LaiSkai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų lr paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti vislenls visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Įrišta Į kietas viršelius. Kaina 
$2.50. '

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGA S”

2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.

nai Šlickiai paėmė savo globon ( kiais. Hodge žmona, per šeimos
ir vieną tėvų Marijonų klieriką 
Antaną Gražulį, MIC., kuris da
bar studijuoja Kanadoje, Mon- 
trealyje, ir savo lėšomis jį lei
džia taip pat į kunigus.

Šalia anų didelių gerų darbų 
Ponai Šlickiai ir šiaip gausiai 
paremia savo aukomis tėvų Ma
rijonų mišinius darbus, štai ir 
dabar jie pasižadėjo tėvų Mari
jonų Bendradarbių seimo, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo 30 d. naujo
se patalpose, ir namų šventini
mo progomis didesnėmis savo 
aukomis padėti sumažinti užsi
trauktas namų statybos skolas.

Mieliems mūsų geradariams 
linkime gražiausios sėkmės ir 
gausios Dievo palaimos.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių buv. Politinių 
Kalinių Sąjungos nauja vado
vybė. Sąjungos valdybos suda
rytoji komisija naujai sąjungos

nuo Al- valdybai, revizijos komisijai ir 
garbės teismui korespondenci- 
niais rinkimais išrinkdinti savo 
darbą baigė. Savo š. m. rugpjū
čio 6 d. posėdyje, patikrinusi 
rinkimų rezultatus, komisija 
rado: iš 138 sąjungos narių rin
kimuose dalyvavo 95 nariai; 
balsų dauguma į sąjungos val
dybą išrinkti kun. V. Pikturna, 
dr. A. Starkus, V. Rastenis, V. 
Sidzikauskas ir J. šlapetys; į 
revizijos komisiją — prof. A. 
Damušis, B. Gaidžiūnas ir L. 
Leknickas; J garbės teismą — 
teisėjais V. Blažys, J. Narakas 
ir J, Pajaujis ir teisėjų ailtri-

advokatą pasiūlė sumokėti 
$700,000 vyro padarytų nuo
stolių; ji tą sumą gautų likvi
duodama turimas nuosavybes.

Nebereikalaus priesaikos
Pigiųjų butų kolonijų vado

vybė Chicagoje nebereikalauja, 
kad norintieji jų pastatus nuo
moti turį duoti priesaiką, jog 
jie nepriklauso jokiai subver- 
syvinei organizacijai. Aiškina
ma, Jtad ankstybesnis patvar
kymas buvo laikinis ir dabar 
tam praėjęs reikalas.

Atpažino nužudytąjį
Namiškiai atpažino lavoną 

nužudytojo, kuris surištomis 
rankomis ir kojomis buvo ras
tas pamestas griovyje Will ap
skrities ribose. Tai Carmen 
Galio, 26 m. amžiaus čikagietis 
taksio šoferis, gyvenęs 3230 
Lexington. Namiškiai nežino 
priežasties, kodėl jis galėjo bū
ti nužudytas.

Pirko viešbutį už 
$2,400,000

Grupė verslininkų, vadovau
jama Morris R. De Woskin, už 
$2,400,00 atpirko Southmoor 
viešbutį, esantį 6646 Stony 
Island, Chicagoje. Naujieji sa
vininkai tuojau padarys re
montų už $200,000, drauge 
įvesdami ir vėsinimą.

ninkais P. Dūda ir K. Gumaus-( 
kas.

Sąjunga apjungia visus lie
tuvius buv. politinius kalinius: 
bolševikų ir nacių kalintas.

S

DIENR. “DRAUGO” 
Metinis Išvažiavimas

Pirmadienį (Labor Day), rugsėjo 3d., 1956

O A K S DARŽE
Prie Il9th St ir Archer Avenue, Lemont, Illinois

Tam pačiame darže, kuriame ir pernai buvo, šiais 
metais rinksis tūkstančiai Amerikos lietuvių. Daržas ge
rokai patobulintas.

Lietuviai biznieriai suveš daug dovanų, kurios bus 
duodamos tiems, kurie atsilankys į/išvažiavimą, už atsi
lankymo biletus.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Dikinis ir Jonas Kelerius atliks humoristo Alb. Valenti
no parašytus linksmus vaidinimus apie pilietybės egzaminus 
ir apie Staliną, kuris šiuo metu yra išvietintas ir keliauja po 
pasaulį. *

Tango muzika aidės visame darže, nes BALYS 
PAKŠTAS visud kvies į šokius.

Veiks bufetas su skaniais gėrimais ir valgiais.
Autobusai atveš visus, kurie neturi automobilių.
Rezervuokite Labor Day DRAUGUI ir rerfikite sta

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA
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