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MASKVA PATARIA NASSERIUI NEPASIDUOT
Gyvenimas Sovietų Sąjungoje 

karvių stokos ženkle
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Sovietuose išleistas statistikos leidinys pateikia duomenis 
apie gyvulių skaičių visoje bolševikinėje imperijoje. Ypač būdingi 
duomenys, vaizduoją karvių skaičių.

Sovietų Sąjungos klochozų že dybos apyskaitiniuose praneši
muose nurodoma, jog tiek kol
chozuose, tiek sovehozuose, pa
lyginti su 1955 metų liepos 1 die 
na, melžiamų karvių skaičius 
kiek padidėjęs.

mės apima 486,400,000 ha. Vadi
namiesiems tarybiniams ūkiams, 
tai yra sovehozams, žemių pri
klauso 88,700,000 ha.

Tuo tarpu visos Sovietų Sąjun 
gos kolchozininkų sodybiniai j
sklypeliai tesudaro 6,900,000 ha. KaĮ tuo tarpu palyginus „TS

Darbininkams ir tarnautojams RS liaudies ūkis“ skelbiamus 
taip pat šiek tiek daržams išskir duomenis ir paskelbtuosius apie 
ta žemių. Tos darbininkų ir tar- šių metų pirmojo pusmečio liau- 
nautojų daržų žemės visoje So- dies ūkio plano įvykdymo duo- 
vietų Sąjungoje sudaro vieną mi menis, gaunasi išvada, jog kar
boną hektarų. vių skaičius tiek kolchozuose,

; tiek sovehozuose yra sumažėjęs
Visoje Sovietų Sąjungoje šių jau minėtu 243>000 skaičiumi. 

metų pradžioje, vadovaujantis
„TSRS liaudies ūkis“ statistiniu 
leidiniu, buvo 29,200,000 melžia
mų karvių. Toks karvių skaičius 
buvo „visų rūšių ūkiuose“, tai 
yra įskaitant kolchozus, soveho- 
zus, kolchozininkų nuosavybėje 
esančias karves, o taip pat kar
ves, laikomas darbininkų bei tar 
nautojų, ir iki šiol neįjungtų į

Palygintina, kiekai žmonių ati 
teko viena karvė Lietuvos lais
vės metais, ir kiekai sovietuose. 
Lietuvoje 3,5 gyventojų, įskai
tant ir mažus vaikus, teko viena 
karvė. Tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje šiuo metu 6,7 gyventojo ten 
ka viena karvė. Arba beveik du 
kartu mažiau, negu kad Lietu-

kolchozus pavienių ūkių, kurių vos laisvės metais. Palyginus 
žemės plotas visoje Sovietų Są- karvių pieningumą būtų prieita 
jungoje tesudaro 100,000 ha (o išvados, jog Sovietų Sąjungos 
pavergtoje Lietuvoje pavieniams gyventojas pieno produktais te- 
ūkiams šiuo metu tepriklauso gali būti aprūpintas apie keturis 
10,000 ha). kartus prasčiau, negu kad Lietu-

... .. . . . ... ... vos laisvės meto gyventojas.Minėto karvių skaičiaus tik j

dalis priklauso kolchozams ir sov
chozams. Vadinamųjų „visuome
ninių“ karvių šių metų pradžio
je visoje Sovietų Sąjungoje tebu
vo 12,543,000. Arba kolchozų ir 
sovehozų turimų žemių šimtui 
hektarų tebuvo laikoma tik po 
2,5 karvės.

Visai kitas vaizdas pažvelgus 
į kolchozininkų ir darbininkų tu
rimų karvių skaičių. Visoje So
vietų Sąjungoje šių metų pra-

Sen. McCarthy už
. griežtesnę liniją

WASHINGTONAS, rugp. 29. 
— Senatorius McCarthy (R., 
Wis.) vakar pareiškė: respubli
konai pralaimės lapkričio mėn. 
rinkimus, kaip „įvyko su mumis 
1948 m., jei mes švelniai vesime 
rinkiminę kampaniją“.

Nėra saldumo ir švelnumo de
džioje kolchozininkų, tarnautojų, kampanijoje“..................
ir darbininkų nuosavybėje buvo McCarth ^444 laikraštinin- 
16,587,000 melžiamų karvių. Į Rams

šen.

Arabai susipešė su
Izraeliu kongrese

VIENA, Austrija, rugp. 29. — 
Pragoję Tarptautinis Studentų 
kongresas, kuriame dominuoja 
komunistai, vakar beveik spro
go, kai kilo ginčas tarp Arabų ir 
Izraelio. Kongrese, kuris vyksta 
Čekoslovakijos sostinėje, JAV, 
Britanija ir Prancūzija turi sa
vo stebėtojus.

Studentų kongrese kilo di
džiausias triukšmas, kai Sirijos 
delegatas užsipuolė Izraelį, kal
tinant, jog Izraelis buvo agreso
rius Vidurio Rytuose. Ir kiti kai 
tinimai buvo iškelti prieš Izrae
lį.

Izraelio delegacija išėjo iš po
sėdžio ir paprašė progos atsakyti 
į Sirijos delegato užsipuolimus. 
Kaikurios kitos delegacijos, spe
cialiai iš Vakarų, palaiko Izraelį.

Hanoi šiandien -
miręs mistas

SAIGONAS, rugp. 29. — Alkis 
ir skurdas komunistų valdomam 
krašte yra natūralūs dalykai, — 
pareiškė spaudos atstovams iš 
komunistų valdovo Vietnamo pa 
leistas misionierius kun. Lejeu- 
ne. Paklaustas dėl jo areštavi
mo motyvų, kun. Lejeune paaiš
kino, jog misionierių religinę 
vėiklą komunistai laiko nusikal
timu.

Kalbėdamas apie Vietnamo 
srityje esančią Indokinijos sos
tinę Hanoi, misionierius pareiš
kė, kad Hanoi šiandien yra mi
ręs miestas. Nėra judėjimo, nėra 
krautuvių, nėra darbo. Liūdnas 
kontrastas, palyginus su nese
niai buvusiu gyvu miestu.

Ateis į pagalbą
KAIRAS, Egiptas, rugp. 29.— 

Egipto armijos pranešėjas taip 
prabilo: 43 amerikiečiai, įskai
tant vieną sprausminio lėktuvo 
pilotą, pasisiūlė įsijungti į Egip
to armiją, jei Egiptas būtų už
pultas.

Kolchozininkai jų turimame 
6,900,000 ha žemės plote laikė 
12,187,000 melžiamų karvių.

Darbininkai ir tarnautojai jų MOSINEE, Wis., rugp. 29. — 
turimuose daržuose, sudaran- Casimir Orzeckowski, 64 metų ir 
čiuose milioną hektarų, šių metų Helen Hawro, 15 metų, abu iš 
pradžioje laikė 4,400,000 karvių. Mosinee, išsiėmė leidimą vedy-

Taigi kolchozininkų sklypai, boms, kurios bus rugsėjo 1 d. 
darbininkų ir tarnautojų daržai Tai bus pirmos vedybos abiem, 
visoje Sovietų Sąjungoje apėmė
7,900,000 ha. Šitame žemės plo- Padege Saliuną 
te buvo išlaikoma 16,587,000 mel j

Gary mieste

Jauna širdis

Žiamų karvių, arba viename hek
tare žemės po 1,7 karvės.

Tuo tarpu kolchozinių ir sov- 
chozinių žemių 100 ha teturima 
šių metų pradžioje buvo tik po 
2,5 karvės.

GARY, Ind., rugp. 29. — Du 
vyrai numetė kenuose gazoliną į 
saliuną anksti šiandien. The 
Lighthouse restoranas ir cock-
tail lounge, 644 Fifth, pasken- 

Visai darosi suprantami ypač do liepsnose, kai du vyrai pabė- 
šiais metais paaštrėję bo-lševiki- go automobiliu.
nės propagandos šauksmai di- — • . ■
dinti karvių skaičių. Turimas 
karvių kiekis nesudaro sąlygų 
pagerinti gyventojų mitybą. Iš 
kitos pusės, tasai kuklus karvių 
skaičius, vietoje didėjęs, rieda 
žemyn.

Tatai matyti iš Sovietų Sąjun 
gos .centrinės statistikos valdy
bos paskelbtųjų duomenų apie 
valstybinio plano įvykdymą šių 
metų pirmąjį pusmetį. Šituose 
duomenyse nurodoma, jog šiuo 
metu, tai yra 1956 metų liepos 1 
dieną, Sovietų Sąjungos kolcho
zų ir sovehozų buvo turima 12,- 
300,000 karvių. Tai yra nuo šių 
metų pradžios šešių mėnesių lai 
kotarpyje karvių skaičius kol
chozuose ir sovehozuose sumažė
jęs 243,000 vienetų. Tuo tarpu 
„Tiesoje“ ir „Pravdoje“ paskelb 
tuose centrinės statistikos vai-

Egipto vyriausybe ne tik suaugusius, bet ir vaikus moko kaip elgtis 
su priešu (paveikslas viršuje), kai Suezo kanalas buvo nacionalizuo
tas. Apatiniame paveiksle: maj. gen. Abdel Kakim. Ameiy Egipto 
ginkluotų jėgų*vadai, savo vyrams teikia insthifecijaš, kaip reikia 
veikti pavojaus metu Suezo kanale. 41NS) *

Egiptas pareikalavo atšaukti 

du britų diplomatus
KAIRO, Egiptas, rugp. 29. — Egiptas vakar pareikalavo dvie

jų britų diplomatų išvykti iš Kairo» Jie apkaltinti turėję ryšį su 
britų špionažo tinklu.

Britų ambasados pranešėjas 
paneigė, kad ambasada yra įvel
ta į špionažo tinklą, bet ambasa
dorius neturi galios pasipriešin
ti Egipto reikalavimui.

Tų dviejų diplomatų pavar
dės: James Flux, pirmas komer
cinis sekretorius, ir John Gove, 
pirmas sekretorius ir vizų pa
reigūnas.

Egiptas pareikalavo atšaukti 
du britų diplomatus iš Egipto, 
kai buvo areštuoti du britai ir 
keturi egiptiečiai, kurie kaltina
mi špionažu. Patikimi šaltiniai 
pareiškė, kad šešiems bus kelia
ma byla. Egiptas kaltina špio
nažu šiuos britus: James Swin- 
bum ir Charles Pittuck.

Pulk. Abdel Kader Hatem, 
Egipto informacijos departamen 
to direktorius, pareiškė, kad ir 
daugiau asmenų areštuota, bet 
nepasakė jų pavardžių.

Egipto prezidentas Nasseris 
išvystė smarkesnę akciją prieš 
britus. Ši Nasserio akcija Lon
doną smarkiai suerzino.

Maskvos radijas nuolat ragi
na, kad Nasseris nedarytų nuo
laidų Vakarams.

FBI agentai areštavo
4 raketerius

NEW YORKAS, rugp. 29. — 
FBI agentai vakar areštavo ke
turis raketerius, kurie apkaltinti 
sudarę planą apakinti laikrašti
ninką Viktorą Rieselį, kuris š. 
m. balandžio mėn. neteko regė
jimo, kai tūlas raketerius į jo 
akis sviedė rūkštis.

Tarp areštuotųjų yra John 
Dioguardi, 42 metų, kitaip vadi
namas Johny Dio, kuris turi di
delę įtaką darbo lauke. V. Rie- 
selis daug kartų pasisakė prieš 
darbo raketerius.

1,000 lėktuvų
BONNA, V. Vokietija, rugp. 

29. — Vakarų Vokietijos oro jė
gų pramonė greitu laiku sutvar
kys apie 1,000 lėktuvų — dau
giausia atsiųstų iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių atsarginių 
stočių. Lėktuvai skirti V. Vokie
tijos naujoms karinėms jėgoms.

JAV

Didžioji Britanija šauks
specialią parlamento sesiją

LONDONAS, rugp. 29. — Penkių valstybių Suezo kanalo ko
mitetas vakar paprašė Egipto prezidentą Nasserį susitikti su jais 
Ženevoje šią savaitę.

Tačiau komitetas vyks į Kai
rą, jei Egipto vadas, kuris va
kar sutiko pasimatyti su komite

Penkių tautų komitetą sudaro 
Australijos, Etiopijos, Irano,

tu''„CTOrt8*'ii^kins savo^-'?7V^S *r
Valstybių atstovai, šis komite-nės. Komitetas vakar buvo įsiti- 

'kinęs, kad prezidentas Nasseris 
deryboms vietą pasirinks Kairą.

AFL-CIO vadai indorsavo
Stevensono-Kefauverio sąrašą

FOREST PARK, Pa., rugp. 29. — AFL—CIO vykdomoji ta
ryba patiekė organizuotų darbininkų pritarimą Stevensono — Ke
fauverio demokratiniam prezidentiniam sąrašui.

Du kartu buvo balsuota. Pir
mu balsavimu buvo iškeltas kiau 
simas, ar AFL—CIO turėtų iš vi
so indorsuoti betkurį sąrašą. Po 
ilgų ginčų, 14 tarybininkų pasi
sakė už indorsavimą, astuoni 
prieš ir du nebalsavo.

Antrojo balsavimo metu, nuta
rus indorsuoti, buvo atsiklausta, 
ar indorsuojami Adlai E. Steven- 
sonas ir šen. Estes Kefauveris.

tas taip pat atstovauja Britani
ją, Prancūziją, Naująją Zelandi
ją, Pakistaną, Norvegiją, Daniją, 
Turkiją, Japoniją, Italiją, Vaka
rų Vokietiją, Portugaliją, Olan
diją ir Ispaniją. 18 valstybių pa
laiko Jungtinių Amerikos Vals
tybių pasiūlymą, kad būtų suda
rytas tarptautinis komitetas 
tvarkyti Suezo kanalo reikalus.

Egipto prezidento Nasserio su
tikimo raštą tartis su penkių tau

~ “ 7.Į tų komitetu įteikė Egipto amba-
17 balsų pasisakė uz juos, penkjl , .. . 5 .. .• 7 . 9 i v | sadonus Britanijai Samy Aboul1 prieš ir sus n ai Ke. Fetouh Savoy viešbutyje Austra

lijos ministeriui Menzies, komi
teto pirmininkui. Menzies tuojau 
nuskubėjo į No. 10 Downing St., 
kur tuo metu Britanijos premje
ras Edenas posėdžiavo su savo 
kabinetu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Cook County Odininkas Herbert C. Paschen vakar pranešė, 

kad jis nekandidatuos į Illinois gubernatoriaus postą.

— Komunistinė Kinija jieško būdų užmegzti diplomatinius 
santykius su Pietų Amerikos valstybėmis.

— Prezidentas Eisenhotocris, antradienį grįžęs į Baltuosius 
Rūmus, vakar susipažino su užsieninėmis problemomis ir rudens 
rinkiminės kampanijos planais.

— Jungtinių Amerikos Valstybių sekretorius Dulles, grįžęs ii 
Londono konferencijos, prezidentui Eisenhotvcriui vakar patiekė 
pranešimą apie Suezo kanalo krizę.

— Sovietinio Sibiro geram javų derliui grasina lietus ir ūkio 
pareigūnų nesugebėjimas to derliaus laiku paimti iš laukų.

— Raudonoji Kinija parduos Indijai 60,000 tonų ryžių.

— Pasaulyje ilgiausias tiltas, kainuojąs Jf6 mil. dolerių, išves
tas skersai Pontchartrain ežerą, Louisiana valstybėje, netoli Neto 
Orleans, šiandien atidaromas. Tą tiltą pervažiuoti automobilistui 
teks suvartoti beveik du galionus gazolino.

AFL—CIO prezidentas George 
Meany ir sekretorius - iždinin
kas William F. Schnitzler nebal
savo. Tačiau yra duomenų, kad 
Meany palaikys tarybos nutari
mą.

Keturi tarybos nariai nedaly
vavo posėdyje.

AFL—ClO tarybos indorsavi- chillis į No. 10 pietauti su Ede- 
mo formaluumai bus atlikti AFL nu. Minia sukėlė ovacijas Men- 
—CIO generalinio komiteto su- zies ir Churchilliui. 
važiavime, kuris bus rugsėjo 12 Suezo komitetas tuojau nuta- 
d. Chicagoje. rė patiekti atsakymą Nasseriui

dėl jo sutikimo tartis Suezo ka-
Žemvn ir aukštyn 1 nal° k,ausimu- Menzies nuvyko į 

' 'I Egipto ambasadą ir įteikė tuo
NEW ORLEANS, rugp. 29.— I reikalu raštą, kuriuo prašoma 

Policija areštavo Jack J. Gree-^ tuojau paskirti laiką ir vietą de- 
son, 52 metų. Jis apkaltintas, ryboms.

Vėliau atvyko ir Winston Chur

kad įgėręs vairavo keltuvą.

Kalendorius

Rugpjūčio 30 d.: Šv. Rožė Li 
mietė;
Vesta.

Britų ministerių kabinetas nu
tarė sušaukti specialią parlamen 
to sesiją patogiausiu metu, grei
čiausia po Menzies komiteto su-

lietuviiki: Bytautas ir sitikimo su pulk. Nasseriu.

Sveikata pagerėjoSaulė teka 6:13, leidžiasi 7:30.

Oras Chicagoje 
Oro biuras praneša: Chicagoje

ir jos apylinkėje — rytoj dalinai 
apsiniaukę.

WHITTIER, Calif., rugp. 29. 
— Viceprezidento Nixono tėvas, 
kurį prieš savaitę ištiko širdies 
smūgis, šiandien pirmą kartą at
sisėdo lovoje.

vyriausias teisėjas
susitiko su Nehru

NEW DELHI, Indija, rugp. 
28. — Indijos ministeris pirmi
ninkas Nehru ir JAV vyriausias 
teisėjas Earl Warrenas vakar su
sitiko puotos metu. Puotą suruo
šė Indijos vyriausias teisė jas 
Ranjan Das.

Nehru supažindino Wari^ną 
su kitais svečiais, įskaitant mi
nisterių kabineto narius ir užsie
nio diplomatus.

Sukamo Maskvoje
MASKVA, rugp. 29. — Indo

nezijos prezidentas Sukamo, at
vykęs į Maskvą, pagyrė rusus.

Sovietų prezidentas Vorošilo- 
vas pasveikino Sukamo centri
niame aerodrome ir pasidžiaugė, 
kad Indonezijos žmonės kovoja 
„prieš kolonializmą“.

Indonezijos prezidentas Sukar 
no Sov. Rusijoje viešės dvi sa
vaites.

• Sovietų komunistų partija 
pareiškė, kad „nebegalima “ tai
kiu būdu sujungti Vokietiją, kai 
Vakarų Vokietija uždarė komu
nistų partiją.

Trumpai iš visur
• Graikų kipriečių pogrindis 

(EOKA) vakar baigė karines pa 
liaubas ir numetė bombą į bri
tų armijos majoro namą.

• Sovietų Rusija sudarė spe
cialią organizaciją, kad palaiky
tų solidarumą su Azijos ir Afri
kos valstybėmis.

• Žemės slinkimas užmušė 5 
asmenis. Tokio mieste, Japoni
joje, penki darbininkai žuvo ir 
kiti penki buvo smarkiai sužeis
ti žemės slinkimo.

• Senas Maskvos diplomatas 
įsitikinęs, kad Vakarai nepradės 
karo dėl Suezo kanalo.

Mirties bausme
MINEOLA, N. Y., rugp. 29.— 

Nassau county apylinkės proku
roras pareiškė, kad jis šiandien 
pasiūlys grand jury, kad ši už
dėtų mirties bausmę Angelo La 
Marcai, kuris pagrobė ir nužudė 
kūdikį Petriuką Weinbergerį.

Preliudas į karą prieš Egiptą
r

LONDONAS, rugp. 29. — Sena Suezo kanalo kompanija davė 
Egiptui dvi savaites laiko išspręsti kanalo krizę. Jei nebus susi
tarta, kompanija pasiryžusi ištraukti savo 900 pareigūnų ir pilo
tų, — informuoti šaltiniai paskelbė šiandien.

Šis žygis paralyžuotų kanale 
laivų judėjimą. Kompanija, na
cionalizuota liepos 26 d. Egipto 
prezidento Nasserio, patiekė ter 
miną išspręsti Suezo krizę, kai 
Britanijos ir Egipto santykiai 
dar labiau pablogėjo.

Kaire jau kalbama apie Egip
to santykių nutraukimą su Bri
tanija ir Prancūzija.

Darbiečių laikraštis Londone 
penkių tautų Suezo komitetą, va 
dovaujamą Australijos premjero 
Menzies, jau pavadino kaip „pre
liudą į karą prieš Egiptą“.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
sekretorius Dulles Londono Sue
zo konferencijoje šiek tiek ati
traukė nuo karo kranto Britani
ją ir Prancūziją, bet Vidurio Ry
tų padangė tebėra apsiniaukusi.

Rusai buvo sulaikę
švedų laivą

STOCKHOLMAS, rugp. 29. — 
Baltijos jūroje šiandien rusai 
buvo paėmę į savo rankas šve
dų prekinį laivą. Bet rusai po ke
lių valandų švedų laivui leido 
plaukti namo.

Vyks į Burmą
RANGOON, Burma, rugp. 29. 

— Buriuos pareigūnai praneša, 
kad komunistinės Kinijos prem
jeras ir užsienio reikalų ministe
ris Chou En - lai į Burmą atvyks 
gruodžio mėnesį, šio visito metu 
bus sprendžiamas Burmos ir Ki
nijos pasienio ginčas.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Redaguoja JONAS SOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospeet 6 - 2796 

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 5254 So. Trumbull Ave.

AUKOS “ATEIČIAI” PRENUMERATOS
MOKESČIAIProf. B. Vitkus, Bnockton,

Mass., atsiuntė 15 dol., apmokė
damas 5 Vasario 16 gimnazijos metais skaitytojams už uolų pre 
Vokietijoje ateitininkams "Atei- numeratos apmokėjimą. Keturi 
ties” prenumeratą 1956 metams, penktadaliai skaitytojų prenume 
Ačiū labai. Dar 25 prenumera- ’ ratą jau apmokėjo, bet mes no
tos Vasario 16 gimnazijos atei- retume, kad ir likusis vienas 
tininkams yra neapmokėtos ir penktadalis skaitytojų neliktų 
laukia geradarių. mums skolingi ir nedidintų išlai-

Kun. dr. M. Ražaitis, New- d4 sinSiant dar karti* jicms Pri’ 
town, Pa., ir VI. Indrulėnas, Chi- minimus- Mes turime vilties,

Administracija dėkinga šiais

40 pėdų statula Dr. Nina KRIAUČELIONAITĖ
Portage de Siuox vietovėje, (Gydytoj* ir chirurge) 

netoli St. Louis, palei Mississippi I,iOTKB® specialisto tJ4KBWO- 
upę bus pastatyta 40 pėdų augs-1 1760 We«t 71rt Strtel
čio Marijos statula, kaip gyven
tojų padėka, kad ankstyvesniais 
metais jie buvo išsaugoti nuo 
potvynio. Prie to projekto įvyk
dymo dedasi ne tik katalikai, 
bet ir protestantai.

(Kampa* 7 lst lr California/
Tet oflao Ir rea. REpubUo 1-414* 
Vai. 11-2 lr 6-9 v. v. Šešt. 1-4 P- P- 

Prlimlmoe tik pagal susitarlm*.

Ketvirtadienis, rugpj. 30, 1056

BR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4265 W. 63rd St, 
Oflao tol. RElIanoe 5-441U 

Itezid. telef. GltovchiU *-0017 
Talandoa: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. lr šeštad. pagal au tarti

Jis vadovaus moksleiviams
Kas reiškiasi šių dienų orga- kaip uolus ir veiklus narys, ta- 

nizacinėjc veikloje, gerai žino čiau giliausią vagą jis yra išva-
kiek pasišventimo ir idealizmo 
turi parodyti tie asmenys, ku
riems pavedamos atsakingos pa
reigos. Ne visi sugeba realizuoti 
į juos sudėtas viltis, tačiau ne-

Oflao tet CLiffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 471 h Street 
(Kampaa 47th lr Hermitage) 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

1166 Sonth VVestern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Ofice tel. RE. 7-1168 
Rea. Ui. VVAlbrook 6-178*

Tel. uflao HE. 4-66V8. rez. l’K. 8-7*19

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. <9. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir tekmad.

kad šiais metais visi skaitytojai 
iki vieno prenumeratos mokestį 
atsilygins ir tuomi palengvins 
administracijai jos ir taip ne
lengvą darbą.

Už visokią paramą, visiems 
“Ateitį” parėmusiems, nuošir
džiai dėkojame.

“Ateities” Administracija

cago, III., atsiuntė pę 10 dol. 
“Ateities” garbės prenumeratai 
1956 m.

MAS Bostono kuopa “Atei- 
! ties” reikalams atsiuntė 50 dol.

Visiems “Ateitį” parėmusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

“ATEITIS” VISIEMS 
ATEITININKAMS

“Ateities” 6 nr. buvo išsiunti-1 
nėtas ir tiems ateitininkams, ku 
rie iki šiol “Ateities” neprenume 
ravo. Daugelis į šį administraci
jos paraginimą maloniai atsiliel 
pė ir, pasinaudoję papiginimu, 
“Ateitį užsisakė. Iki metų galo 
“Ateitis” kaštuoja tik 2 dol. To
kiu būdu sulaukėme 22 naujų 
“Ateities” skaitytojų. Laukia-

Ateinančių 2 metų bėgyje nau me ir kitų, kuriems buvo išsiun-

ręs sportiniame pasaulyje. Jame 
jis dalyvauja kaip aktyvus spor
tininkas. Jonas Šoliūnas skaity
tinas vienu iš geresniųjų mūsų 

i stalo teniso žaidėjų. Jis ne kartą
suklysime pasakę, kad naujosios yra parodęs savo intensyvų susi- 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun- domėjimą Sportinės organizaci- 
gos Centro Valdybos pirminin-i jos reikalais; DRAUGO penkta- 
kas tikrai nenuvils tų, Kurie juo dienio laidoje pasirodąs sporto 
pasitikėdami tas svarbias parei-j skyrius yra jo redaguojamas. Šo- 
gas jam pavedė. Jonan Šoliūnas' liūnas yra ėjęs įvairias pareigas
yra reto pasišventimo ir uolumo 
asmuo; pareigos visuomet sąži
ningai atliekamos, nors jų ir la
bai daug atsiranda. Neatmeta jis 
nei vieno prašymo, jei tik gali 
padėti — visur suranda būdų ir 
galimybių padėti tiems, kurie į 
jį kreipiasi. Visuomeniniame 
gyvenime jis visad uolus, bet pa
sižymi dideliu kuklumu, ir todėl 
dažnai apie jo darbus plačioji 
visuomenė nepatiria.

sporto klubų valdybose; pasku
tiniu metu buvo Neries sporto 
klubo valdybos sekretoriumi.

joji MAS Centro Valdyba sutiks 
nemažai kliūčių ir turės spręsti 
daug keblių klausimų; jai reikės 
pasižymėti uolumu ir gyva dina
mika — tai sunkiai išpildomi rei
kalavimai. Tačiau gerai Joną Šo- 
liūną pažįstą žino, kad šis efcer-

tinėti laiškeliai ir 
numeris.

‘Ateities” 6

ATEITININKIŠKI VIENETAI,

sendraugių skyriai, studentų 
draugovės ir moksleivių kuopos Į dūrinės klasės.

Vidurinė klasė
Milžiniška vidurinė klasė iš

kilo JAV ir beveik mus visus 
apima. Žodžiai “vidurinė klasė” 
Amerikos prasme reiškia eko-1 
nominę būklę, ne kokią nusta-| 
tytą socialinę klasę.

Vidurinės klasės augimas grei 
tas ir dramatiškas. Prieš II Pa
saulinį karą darbininkai patri
gubino savo pajamas, o “balta- 
marškiniai” darbininkai padvi
gubino. Šis nuolatinis augimas 
pakėlė žemus uždarbius, o mo
kesčiai numušė augštus uždar
bius. Tuo būdu šios dvi rūšys 
darbininkų irgi prisidėjo prie vi-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

6322 So. VVestern Avenae 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-8 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Oflao telefoną*: PK 8-322#
Rea telef. VVAlbrook 6-507*

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šei’ad.

Res. tel. GBovehlll 6-5603

gingas jaunuolis savo pareigų 
Jonas Šoliūnas, kilęs iš Dzūki-, niekad nepamirš ir jas visad uo-

jos — savo pirmuosius mokykli
nius žingsnius žengė Leipalingio 
pradžios mokykloje ir ten pra
dėjo lankyti progimnaziją. Trem 
tyje, gyvenęs įvairiose stovyklo
se, paskutiniu metu buvo apsi
stojęs Diepholze, kur, 7-ias kla
ses baigęs, išemigravo ir atvyko 
į Chicago. Keletą metų padirbė
jęs, pradėjo lankyti Englewood 
vakarinę gimnaziją ir ją 1952 
metais pabaigęs įstojo į Illinois 
universitetą. Studijuoja sociali
nius mokslus Urbanoje.

Garbingos Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos nariu Jonas Šo
liūnas tapo 1947 metais, kai pir
mą kartą atsilankė į Seedorfo ' 
stovykloje įvykusį MAS kuopos 
susirinkimą. Atvykęs į Chicago, 
uoliai dalyvavo moksleivių veik
loje, gi vėliau perėjo studentų są
jungom 1953 - 4 mokslo metų 
Chicagos draugovės veiklos vai
ravimas buvo pavestas jam; per 
šį laikotarpį jis puikiai įrodė sa
vo organizacinius sugebėjimus. 
Šiuo metu jis vadovauja Šatrijos į 
korporacijos studentams. Jo pa
stangomis praeitais metais buvo 
surengta korporacijos šventė, ku 
rios metu paskelbta jaunimo li
teratūros konkurso rezultatai.

Jo veikla nesiriboja vien atei-; 
tininkų organizacija. Bendroje 
studentų sąjungoje jis žinomas

—
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Telef. REpablic 7-6Sg3 
ADOMAS VAITKEVTCIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos {vedimas, perdirbi

mą* ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
A t s t o vai

4010 So. Paulina St. 
PRospeet 6-7960 

■llllliilllllllllllllllllliillllliliililiiiiiiiilil*

RADIO PROGRAMA
Liai. Radio Programa IK stotie* 

WBM8, 1090 kil. sekmadieniai* 12— 
12:10 vai. per platus: liet. muzika 
dainos. Ir MagdutGs Pasaka. Biznle 
reikalai, kreiptis J Steponą Minką 
Baltic Florlsts, Gšlią Ir Dovanų Kra"- | 
iuvp. P02 E. Broadway. 80. Boston ■ 
27, Mass. Tel. So. 1-0489. Ten pal I 
gaunama laik. ..Drauges“.

liai eis. Ir moksleiviai gali džiaug 
tis susilaukę tokio veiklaus pir
mininko.

P. Ganvytas

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per VVDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.
Klubo pirm. J. STEMPUŽIS

1203 E. 74TH STREET 
Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296'

kiekvienais meais paremdavo 
“Ateitį” savo auka ar specia
laus parengimo .pelną paskirda
mi “Ateičiai”. “Ateities” naudai 
ruošiami koncertai bei vakarai 
gyvai reiškė mūsų kultūrinę 
veiklą, o kartu padėjo “Atei
čiai” fiannsiškai sutvirtėti. Lau 
kiame ir šiais metais, kad kiek
vienas ateitininkiškas vienetas 
savo dalį “Ateičiai” paskirtų.

Tik trys milionai žmonių už
dirba mažiau kaip $1,000 per me 
tus. Šioje grupėje yra jauni, ne
vedę dirbantieji žmonės, kurie 
dirba mokslo atostogų metu ir 
kiti pusiaulaikio darbininkai, 
kaip ūkio darbininkai ir pan.

Kadangi JAV. sistemoje lais
vas biznis yra dinamiška, augan 
ti ir produktinga sistema, todėl 
vis daugėja tikro turto ir jis vis

DR. YL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tiems, kurie jau pareigą atliko, Į dalinasi tarp daugiau ir daugiau 
nuoširdžiai dėkojame. ! žmonių.

7" 1 ' ' •------ a

Nies ’ MIDLAND

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 Sonth Westen Atobm 
Clileago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4804 

Rezidencija: GRovehlU 6-8181

Tcl. oflao YA. 7-5557, rez. RE. 7-4868

DR. FRANK C. KWINN
(KYIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th StreeS

LIGONIUS PRIIMA: Kaadien nuo I 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. via* dieną lr šeštad. vak.

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

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

Tcl. CEntral 6-2294
5002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOwnliall 3-0950 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Itezid. tcl. HEmloek 4-7080

FAJIEŠKOJ’MAS 1
Jieškomas ANTANAS PIELIS, į 1

Ameriką atvykęs 3930 ar 1931 111. iri 
apsigyvenęs Chieagoje. Jieško Juo-Į 
zas Pielis, gyvenąs Panevėžyje, Liet. 1 
Yra laiškas iš Lietuvos. Jis pats ar- Į 
ba apie jį žinantieji prašomi atsi- j 
liepti šiuo adresu: Juozas Tumša, 
2798 Roosevelt, Detroit 16, Mich.

rir.IAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS

Tunu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

1313 w. 91at St. Chicago, DL 
Tol. PRescott 9-2781

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jeweliy. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
—» 10—5 vai. _____

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, l'450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

NAUJI Olbill T ROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AJ 
tisų METŲ RATTRINIAS-PINUS IR SĄtlNINNAS PATARNAV/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. ILL. Tai. V/Alkmok 5-9209

1
Savinqs ard Loan 

Association
IINSUR (D

4038 Archer Avenue Tel
AUGUST SALDUKAS Prezidento.

F, PER 40 METU 
' VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
. TAUPYMO 

BENDROVĖ 
r

LA3-671P T
k*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel._ BEverlv 8-8944
rei. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6167

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterą ilgos ir akušerija) 

4655 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Ava 

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

Tel. ofiso l’Rospect (1-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIBUBGfl 

Office: 10748 Sonth Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6784 
Buto — BEverly 8-3946

OfLso HEmloek 4-5815 
Rcz. HEml. 4-3751

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Ave.)

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

LAfnyette 3-49 19 
Namą — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St.

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. 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 VVestern Avenn*
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniai* lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v o. o

TeL ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-94O8

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
. (VaškevlčlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenae

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 v*L 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai* 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cicere 
Kaadien 19-12 vai ryto lr 5-8 r*L 

vak. šeštadieniai* 18-S. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir huto tcl. OLymplo 2-IMI

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR dURUROA* 

802 VVest 31st Street 
Kamp. Halsted tr 81-mos gatvląj 

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

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta catv8) 

VAL 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso tehfonan — BIshop 7-2B3&
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenae

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTOM - DIXIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

roosevelt furniture co.
(LIETUVIŲ KRAUTUVfi)

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

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Plrmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. lr Sekmadieniais nuo U vai. ryto iki 4:80 v. po pietų.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lieja lietuvilkeja 

įstaigoj. — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki >10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui 

OFISO VALANDOS:

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. .vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kaadien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta

Telefoną* GRovehlU 6-169S
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTB

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

•uaitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefoną* REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street 

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

Tek ofiso ta- buto OLymplo a-418*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kaadien 1—S v. lr 6—S v. vakare. 
Išskyrus trečiadieniu*

Rata* 1526 So. 49th Ave. 
Šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGl

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 V. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:88 v. 

•**•»*. Ata 3 lan 1 MV vt9»

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-229A
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

▼AL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 lr nuo 6:00 — 8:00. 
Scšt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rčmua.
4456 So. Oalifornia Are., Ohlcago 

šaukite YArds 7-7381 »,
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. lr aekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rei. PR 8-19*0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Jeigu neatsilieps vlršmlnštl telefonai
šaukite Mldway S-OOOI

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
% Orlhopeda* - Protezlsta* 

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

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 lr 6-S. šeštadieniai* 9-1. 
ORTHOI’EDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63r<l St. Chicago 28, IU. 
Tel. I’Roapect 6-5084.

Skclbkitčs “Drauge”!

Plrmad , antrad., penktad Ir 
Aaštad. p na. ryto Iki 4:80 p.p.

Trečlad. » ryto Iki 11 T*1-
Ketvlrtad. I vai. Iki 1 ved. vak. SKAITYKITE “DRAUGI)”

Tcl. ofiso PR. 0-6440, rcz. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso GA 6-0257, rez. I’R 6-665*

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Hal»ted Streot 

| Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-5655
Rezid. 6600 K. Arteslan Av*. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 ▼. ▼,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Viri 25 metą patyrimo
Tcl. Y Ard* 7-1828 
Pritaiko akiniai 
Kreiva* aki* 

tttahto.
Orlsn.M Ir akintą dlrbtuv*
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tra* 
čiad. nuo 10-12, penktadieni 19-2 I* 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zs

4^

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklą įtempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo lr skaudančią aklą karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland A vena* 
Tcl. YArd* 7-137*

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:B9 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2*34 H. O»kley Ave., Chicago 8, IU. Tet Vlrginla 7-8841; 7-8848

■ntered •* Becond-Cluss Matter March Sl, 1916, *t Chloago, TlU*o4* 
Undev the Act of March S, 1879.

Member of the Catholic Prese Ass’n BUBBCRIPTION RATE*
PubUahad dally, ezept . Bundaya, (8.00 per year outelde of Chloago

by the Š9.00 per year ln Chloago A Glaan
Lltbuantaa Catholla Pr<ms Boclety |S.00 per year 

Foreign 111.00
ln Canada 
per yeaa,

PRHNUMERATA: Mitams U metų G min. 1 Bk*a.
Chicagoj Ir Ciceroj
Kitur JAV lr KaaadoM

19.00 6.00 SS. 78 S1.II
SS.00 14.66 SS.68 *L88

Užsienyje 111.09 16.68 S8.88 •1.88

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų atralpaalą ap
saugo. Juos gražina Ilk U anksto susitarus. Redakcija uš ekalbžmą Raidai 
neatsako. Skelbimų kalno* prlsluačlamoe gavua prašymų.
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į . KARDINOLAS GRIFFIN
I sJ''

Rugpjūčio 20 d. 12:52 vai. nakties New Polzeathe, Comwall, 
mirė kardinolas Bernard Griffin, Westminsterio arkivyskupas, 
sulaukęs 56 metų amžiaus. Daugelio jis buvo vadinamas besi
šypsančiu kardinolu, nes niekad nuo jo lūpų neišnykdavo entu
ziastinga, linksma šypsena.

DU BROLIUKAI KUNIGAI

Kard. Bernardas gimė 1899 m. vasario 21 d. Birminghame, 
miesto savivaldybės tarnautojo šeimoje. Gimė dvynuku su broliu, 
dabartiniu tėvu Bazilijum, OSB, būdami labai skirtingos pri
gimties. Šeimoje dar turėjo tris seseris, kurių viena yra vienuolė.

Bernardas mokėsi karaliaus Edvardo VI mokykloje, Cotton 
kolegijoje ir Oscotte. Didžiojo karo metu buvo mobilizuotas j 
kariuomenę ir tarnavo aviacijoje. Grįžęs po karo į Oscotte ko
legiją, tuoj buvo nusiųstas į Romą augštesnių studijų. Grego- 
riano universitete pasiekė teologijos daktaro, o Apolinaro uni
versitete — kanonų daktaro laipsnio.

Grįžęs į Birminghamą 1924 m. buvo paskirtas arkiv. Mcln- 
tyre privatiniu sekretoriumi. 1938 m. buvo įšventintas vyskupu 
ir paskirtas Birminghamo vyskupijos augziliaru. Po kurio laiko 
šv. Sosto buvo paskirtas Westminsterio arkivyskupu, o 1947 
m. — kardinolu.

Visą jo gyvenimo programą gražiausiai išreiškia paskutinio 
testamento žodžiai:

“Tegul būna Dievo valia. Meldžiu atleisti visus tuos, kuriuos 
būčiau kokiu nors būdu įžeidęs, ir visa širdimi atleidžiu tiems, 
kurie galėjo mane užgauti.

Dvasiniu palikimu palieku šv. Teresės ‘mažojo kelio’ doktri
ną, iš kurios trykšta visiškas ir užtikrintas pasitikėjimas Dievu”.

Kaip Westminsterio administratorius msgr. G. Wheeler pa
sakė, šitie kard. Griffin žodžiai yra būdingai jo paskutinė valia 
ir testamentas.

TIESOS GYNĖJAS

Nors nebuvo labai iškalbingas, kard. Griffin visa energija 
gynė tiesą ir niekuomet nesivaržė tarti tiesos žodį, nors kaikam 
jis ir nemalonus būtų.

Kai visu aštrumu iškilo katalikškų mokyklų klausimas, skau
džiai paliestas kaikuriais vyriausybės patvarkymais. 1950 me
tais pareiškė Londone surengtame mitinge:

“Mes atsisakome priimti mūsų mokykloms mirties spren
dimą”.

Nustatęs savo vyskupijoje katalikų mokyklų biudžetą, sie
kiantį 150,000 svarų, jis pajėgė kiekvienais metais surasti rei
kalingus pinigus, glaudžiai bendradarbiaudamas su kunigais ir ti
kinčiaisiais.

Nepamiršo kard. Griffinas ir komunizmo pavergtų tautų. Jis 
gynė spaudoje ir gyvu žodžiu. Lenkijos, Pabaltijo valstybių ir 
kitų komunizmo okupuotų kraštų laisvę ir 1949 m. pasakė:

“Aš laikau Sovietų Sąjungos sisteminę laisvės priespaudą 
didžiausiu pasikėsinimu j žmonijos sąžine ir didžiausiu pavojumi 
taikai po nacių įsigalėjimo”.

Kartą kalbėdamas apie krikščioniškas tautas, pastebėjo,

TĖVAI, VAIKAI IR MOKYKLA
PR. PAULIUKONIS, Worcester, Mass.

Natūrali, Augščiausiojo Kūrė
jo suteikta, tėvų teisė yra auk
lėti savo vaikus .drauge ir parei
ga rūpintis tinkamu savo vaikų 
išauklėjimu. Šitą tėvų teisę pri
pažįsta kiekviena demokratinė 
vyriausybė, saugojanti pagrindi
nes savo piliečių laisves. Tėvai, 
naudodamiesi vaikų auklėjimo 
teise, negali prasilenkti su krikš
čioniškomis pareigomis, t. y. ne
sirūpinti religiniu vaikų auklėji
mu, kuris yra vienas pirmutinių 
ir svarbiausių. Tėvai dažnai 
daug sielojasi, besirūpindami sa
vo sūnelio ar dukrelės profesi
niu parengimu, tai yra visai na
tūralu, bet kai nekreipia dėme
sio j religinį mokymo klausimą, 
nuo kurio vienokio ar kitokio iš
sprendimo priklauso jaunuolio 
pasaulėžiūros sudarymas, gyve
nimo tikslo supratimas ir gal 
kartais visa jo ateitis, prasilen
kia su savo tėviškomis pareigo
mis.

Nepriklausomoje Lietuvoje re 
Ilginio auklėjimo klausimas tė
vams nebuvo toks opus, nes vi
sose mokyklose tikybos dėsty
mas buvo įtrauktas į mokslo 
programą. Tiesa, tikybos pamo

specialiomis enciklikomis įparei
goja tėvus rūpintis vaikų religi-

Stovyklų vadovai -nusiskun- Į tadieninių lituanistikos mokyklų | pestingai atlieka savo pareigas
džia, kad stovyklautojai kasmet 
vis mažiau vartoja gimtąją kal
bą. Jei prieš ketverius metus 
stovykloje visai lengvai buvo ga
lima įvesti kasdieninę lietuvių

niu auklėjimu, leidžiant juos į kalbą, tai šiemet ji buvo tik ofi- 
katalikiškas mokyklas.

Aišku, kad, leidžiant vaikus į 
katalikiškas privačias mokyk
las, kartais susidaro tam tikrų 
nepatogumų bei didesnių išlaidų, 
bet čia tenka prisiminti Nekal
to Prasidėjimo seserų šventovės 
kertinio akmens pašventinimo 
metu pasakytas J. E. vyskupo 
V. Brigio mintis:

eialiai vartojama. Suprantama, 
kad aplinka turi didelę įtaką, 
bet čia didelę atsakomybės dalį 
turėtų ir tėvai prisiimti. Žino
ma, tai nelengvas reikalas, kai 
kasdieninis gyvenimas visur rei
kalauja vartoti svetimą kalbą, 
išlaikyti gryną gimtąją kalbą. 
Bet, kai matai, kad jaunimas la
bai mažai arba visai neskaito 
lietuviškos spuados, vienos svar-“Jei mes savo vaikus leisim j 

mokslą su tokiu rūpesčiu ir pa
sišventimu, kaip mūsų tėvai mus 
leido į mokslą, tai visada sura
sime galimybių savo vaikus leis
ti į katalikiškas mokyklas. Mū
sų tėvai, broliai ir seserys atsi- nepratino jo skaityti, taine
sakė nuo skanesnio duonos kąs
nio, nuo geresnio drabužio, jie 
keliasdešimt kilometrų vežė ark 
liais mus į gimnaziją, kad tik 
mus išmokslintų”. Šiais žodžiais 
vyskupas norėjo paraginti N. 
Anglijos lietuvius daugiau at
kreipti dėmesio į N. P. seserų 
Putname išlaikomą mergaičių 
bendrabutį, kad tėvai daugiau 
savo mergaičių apgyvendintų

kų tebuvo vos dvi savaitėje, bet paa seaeles ‘r laist«.» k^a!ikj5k’ 
mergaičių akademiją bei kolegi-visa mokslo programa bei auk

lėjimo sistema atitiko krašto gy
ventojų daugumos religinius įsi
tikinimus. Kas kita yra šiame 
krašte, kur religinis auklėjimas 
ir tikybos dėstymas tėra tik pri
vačiose katalikų mokyklose, ku
rių tikslas yra kaip tik suteikti 
katalikų jaunimui vispusišką iš
silavinimą. Besimokąs jaunimas 
protiniai bręsta, jo pažinimo aki
ratis didėja, iš įvairių mokslo 
sričių įgytos žinios iškelia ir 
naujus religijos klausimus, ku
rių išsprendimui nepakanka ant 
motinos kelių išmoktų kasdieni
nių maldų bei prieš Pirmąją Ko
muniją įgytų katekizftio žinių. 
Dėl to reikalinga, kad jaunuolis

■•kaip maža yrą, valstybės vyrų, kurie giliai suprastų, kaip bū- , , iiai 8U įitomis mokslo
nn BiT įlrnr,w ftina vienu Dievu pasitikėti

1956 m. šv. Grigaliaus Didžiojo dieną jis kartu su visu Ang
lijos ir Valijos episkopatu paskelbė bendrą ganytojinį laišką apie 
persekiojamą Bažnyčią. Tame laiške buvo pažymėta:

“Mes kalbame tai, ką žinome. Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Jugoslavijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Es- 
tijoe, Lietuvoje ir Ukrainoje — neminint Rytų Vokietijos ir Toli
mųjų Rytų — Bažnyčios ganytojai yra suimti. Kunigai ir vie
nuoliai, vienuolės bei pasauliečiai vadai yra suimti be jokio 
grindo ir nubausti jų juokingu teismu”...

racSKOMU^flSTO NEKROLOGAS
Labai gražiai apie mirusį kard. Griffiną parašė buvęs “Daily 

Worker” komunistinio laikraščio redaktorius, konvertitas Doug
las Hyde: K . r

“Katalikybė traukė mane, tačiau nieko nežinojau apie gy
vus katalikus, o ypačiai kardinolus. Klaidingi įsitikinimai po 
mano vaikystės kovojančio protestantizmo ir dar aštresni po 
20 metų su komunistai sujaukė mano jausmus, kai aš ėjau į 
arkivyskupo rūmus Westminsteryje. Buvau daug girdėjęs apie 
ištrypusius, supasaul’ėjusius kardinolus, intelektualus ir šaltus 
asketus iš kitos pusės. Svajodamas galvojau, kuriai kategorijai 
šitas priklauso? Netikėjau, kad jis galėtų sustiprinti mano ti
kėjimą. ' i

Tačiau patyriau, kad kard. Griffinas nepriklausė nė vienai 
mano apgalvotai kategorijai. Jo išvaizda, manieros ir būdas bu
vo visai kitoki negu tikėjausi. Tai buvo draugiškas, malonus 
žmogus, nuoširdžiai susidomėjęs dienos didžiaisiais klausimais, 
paprasto tikėjimo ir perregimo nuoširdumo, kai mane pasvei
kino. Draugiškai ir nuoširdžiai a ne sutikęs, visai manęs nevar
žė. Kai tų dienų kiti visai suprantamai buvo atsargūs ir net 
įtarė, galvodami, ar šis plačiai paskelbtas atsivertimas nėra tik 
nauja komunistų klasta, kardinolas nuo pat pradžios kalbėjo su 
manimi didžiausiu pasitikėjimu. Netrukus jis pasakojo man apie 
savo šeimos praeitį ir savo ilgalaikį susidomėjimą socialiniais 
klausimais ir diskutavo unijų problemas, tarsi būtų nuo mažens 
su jomis suaugęs.

Kai tą dieną jį palikau, prašė su asmeninėmis problemomis 
kreiptis į jį, ką aš dažnai ir dariau. Jei to ir nebūčiau daręs, 
jis pats būtų palaikęs su manimi ryšį. Trumpai sakant, kard. 
Griffinas nuo pat pradžios traktavo mane kaip draugą ir kaip 
draugas jis stebėjo mano ir mano šeimos reikalus metų bėgyje 
ir daugiau kaip vienu atveju įrodė savo draugystę darbais. Tai 
visam laikui paliko mus jam labai dėkingais”.

Mirė didelis ir nuoširdus žmogus, kunigas, vyskupas ir kar
dinolas. Daug kas sako, kad mirė šventasis. Jonas Kuzmickis

žiniomis įgytų ir atitinkamų ti
kybos žinių. Su moksliniu bren
dimu privalo drauge eiti ir re
liginis brendimas, ir tik šiuo at
veju jaunuolis pajėgs savaran
kiškai spręsti savo pasaulėžiū
ros klausimus. Jei mokykloje 
jaunuolis negauna atitinkamo re 
Ilginio išsimokslinimo, jo išsila
vinimas yra vienašališkas, reli
ginis pažinimas silpnas, veik vai 
kiškas, neprilygsta jo protiniam 
subrendimui. Sekmadieninės ti
kybos pamokos jokiu būdu ne
pavaduoja katalikiškos mokyk
los. Tai yra tik nelaimės pamo
kos, palaikyti prieš Pirmąją Ko
muniją įgytoms žinioms. Nega
lima tenkintis vien katalikiška 
pradžios mokykla; mažiausiai 
jaunuolis privalo baigti katalikiš 
ką augštesniąją mokyklą, kai 
jis pradeda jau savarankiškiau 
galvoti ir kritiškiau vertinti vi
sus įvykius. Dėl to Bažnyčios au
toritetai (vyskupai ir popiežiai) į stovyklas ir t.t.

ją Putname.

Pabaigai tenka pridėti vienos 
valdžios mokyklos mokytojos žo 
džius, pasakytus lietuviams tė
vams, kurie savo vaikus buvo 
perkėlę iŠ valdžios į parapijos 
mokyklą: “Dabar jūs savo vai
kus leidžiate į tikrą mokyklą”.

Tautinis sąmoniuimas

Jei religiniam auklėjimui šio
je šalyje turime daug gerų in
stitucijų, tai visai kitaip yra su 
tautiniu sąmoninimu. Todėl pa
staroji pareiga visu svoriu gu
la ant tėvų pečių. Emigracijoje 
šeima yra tautinio auklėjimo 
mokykla, lietuvybės išlaikymo 
svarbiausias židinys. Visos ki
tos lietuvybės puoselėjimo įstai
gos — šeštadieninės mokyklos, 
organizacijos ir stovyklos — tik 
sutvirtina šeimoje įgytą tautinį 
sąmoninimą. Jei šeimoje vaikai 
neįgis iš tėvų tautinio pagrindo, 
mažai gelbės visos kitos tautinės 
įstaigos. Ne tik tautinė atsako
mybė, bet ir šio krašto gerovė 
reikalauja rūpintis tinkamu reli
giniu ir tautiniu jaunuomenės 
auklėjimui Tik su aiškia pasau
lėžiūra, su tvirtu tautiniu nusi
statymu bus geras ir šio krašto 
pilietis. Iš pat mažens tenka 
vaikus tautiškai nuteikti: pasa
kojant liaudies pasakas, padavi
mus, lengvesnius ir charakterin- 
gesnius įvykius iš Lietuvos is
torijos, dainuojant lengvas vai
kiškas daineles, mokant lietuviš
kai skaityti, pratinant skaityti 
lietuviškas knygeles, laikraštė
lius, skatinant dalyvauti lietu
viškose organizacijose, leidžiant

NELĖ MAZALAITE

Mokykla viešbutyje
Šių mokslo metų pradžioje Na 

plės, Fla., apylinkėse Šv. Onos 
parapinė pradžios mokykla savo 
pamokas pradės viešbutyje, ku
rio dalį savininkas Henry Wat- 
kins pavedė šiam reikalui. Pa
rapija jau stato savo mokyklą, 
tačiau, kol ji bus įrengta, ge-

393,290 teiravosi apie 
katalikybę

Kolumbo Vyčiai per šiuos me
tus į įvairius laikraščius buvo 
įdėję skelbimus, kad skaitytojai 
daugiau susidomėtų katalikybe. 
Į tuos skelbimus atsiliepė 393,- 
290 žmonių. Iš jų net 40,266

raširdis viešbučio savininkas at-, pradėjo imti religines instruįt- 
ėjo į pagalbą. cijas.

lankymu. Įvairūs pasiteisinimai 
bei išsikalbinėjimai. Bet kas gi 
turi nustatyti ir apspręsti vaikų 
auklėjimą: ar tėvai, kurie yra 
atsakingi už tai, ar vaikai, kurie 
dažnai dar nesiorientuoja, ką jie 
daro i rneturi aiškaus suprati
mo apie savo ateities pareigas. 
Nelaimė tai šeimai, kurioje vai
kai tėvus, o ne tėvai vaikus tvar 
ko.

Mokykla

Mokykla yra šeimos pagelbi- 
ninkė ir dar daugiau — jos pa
vaduotoja. Ji tęsia šeimoje pra
dėtą vaikų auklėjimą, tobulin-

biausių kalbos palaikymo ir ug- j dama, plėsdama ir gilindama, 
dymo priemonių, kai tėvai visai į Vaikų atsineštą religinį pažini- 
nesirūpina nupirkti savo sūneliui' mą bei tautinį supratimą mokyk 
ar dukrelei lietuvišką knygelę la toliau vysto. Parapijų mo- 
ar užsakyti lietuvišką laikraštė- kyklos gražiai atlieka mūsų jau-

gali lengvai pateisinti ir tėvų.
Žinoma, daug yra pasiteisini

mo priežasčių, darbas, nuovar
gis, laiko stoka neleidžia dera
mai užsiimti su savo vaikais. 
Bet, kai atsimeni XIX amžiaus 
Lietuvos kaimo bemokslę, su
vargusią motiną, kuri sunkioje 
to laiko kaimo būklėje, turėda
ma atlikti visus namų ruošos 
darbus, aprengti, apsiūti ir ap
lopyti visą šeimą, prie ratelio iš
mokė savo vaikus lietuviškai 
skaityti ir įkvėpė tautos meilę, 
tai mūsų pasiteisinimai šiais mo 
derniškais laikais prie įvairių 
patogumų nublanksta.

Vaikai

Vaikai, kaip ir visada bei vi
sur, buvo ir bus vaikais. Ir ge
riausi vaikai, ir geriausi moki
niai gyvena savo vaikišku gyve
nimu, turi save mokinišką psi
chologiją, kurią ir mes, būdami 
mokinfeis, išgyvenome. Moki
nys neturi to aiškaus, tvirto nu
sistatymo, siekiamo tikslo, kaip 
suaugęs, apie daugelį svarbių 
gyvenimo klausimų galvoja vai
kiškai, ypač mažesnieji. Todėl 
jiems tas religinis auklėjimas, 
tautinis sąmoninimas, tikybos 
pamokos, lietuviškų knygų skai
tymas kartais atrodo nereikalin
gu priedu, nes ir be jų daugelis 
šio krašto jaunimo, o gal net ir 
jo artimų draugų apsieina ir 
tup daugiau laisvo ląiko. Tad už 
ką jis turi būti daugiau apkrau
namas darbu, negu kiti. Moki
nys stengiasi išvengti net priva
lomų dalykų, juo labiau nepri
valomų, nebūtinų, be kurių vis
vien gausi diplomą. Todėl jauni
mas, eidamas į augštesnės mo
kyklas, į kurias eina ir jo drau
gai, nenorėdamas skirtis su sa
vo draugais, įkalbinėja tėvus, 
kad ta ar kita valdžios mokykla 
yra vertesnė mokslo atžvilgiu, 
jos mokslinis lygis augštesnis 
ir panašiai, nežiūrint to, kad 
dauguma katalikiškų mokyklų 
ne tik auklėjimo, bet ir mokslo 
atžvilgiu ■ yra gerokai prašoku 
sios kitas. f

Tas pats yra ir su jaunimo 
lietuviškų knygų skaitymu, šeš-

nimo religinį auklėjimą. Jos rū-

ir įdeda daug savo sielos į reli
ginį mokinių paruošimą. Bet ne 
mažesnė mokyklos pareiga yra 
taip pat atsižvelgti ir į tautinį 

(Nekelta į 4 psfl. >
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgho 

JI TRANSLIUOJAMA. 
Kiekviena sekmadlen* nno 

1:30 Iki 3:00 vai. p. U 
I* STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkltSn A'uo adre
su : LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Statton WLOA. Braddock. Pa.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOKYKLINIAI VADOVĖLIAI
Mokyklose mokslas jau prasideda, todėl nedels

dami apsirūpinkime iš anksto vadovėliais: t
KREGŽDUTE I d. (elementorius) I laida ............................. $1.50
KREGŽDUTE I d. (elementorius) II laida ........................ $2.00
KREGŽDUTE II d. II-oji laida ................................................. $2.75
KREGŽDUTE RAŠO I d. elementoriaus rašymo pratimai.... $0.50 

Viai šie vadovėliai parašyti žinomo autor. ped. A. RINKUNO. 
Čia galima gauti ir mokykloms dienynų, mokiniams trimes

trinių ir baigusiems — pažymėjimų.
Mokykloms užsisakius betarpiškai iš leidėjo, didelė nuolaida. 

Taip pat ir platintojams.

Spaudos Bendrove ŽIBURIAI
941 Dundas Street W., Toronto, Ontario, Canada

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
*Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

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

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

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

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

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

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

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios Jaidog teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
taisę 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.

Perskaitė dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

54 tęsinys

žį, tokį gražų, kad buvo gaila pradėti nešioti, bet jis i ji pagrasė į duris kumščiu, ir kaip tiktai jos atsi- 
pripratino ją, kaip girtuokliauti. Viskas šiandieną (darė — Mykolas įkišo galvą ir lyg norėjo prašyti, 
kliuvo, prietaringai, nes ji atsiminė, perdaug gerai tačiau patsai įėjo ir iš spintos kažką išsiėmė. Ji žino:
atsiminė, jog buvo suėję lygiai metai, kaip jis papa
sakojo grįžęs iš motinos, kas buvo atsitikę su sūnumi.

— Bet tu sakei, kad-------------o, jis pats sakė, kad
leidžia trečią knygą, — ji dar nežinojo kodėl gina 
draugų Gustą, bet dabar pasidarė svarbu. Jeigu My
kolas šiandien nevažiuotų!

— Štai, ką padaro partija, net poetus, matai, ar 
jis neturi būti ištikimas? Nerašei eilėraščių? Neži
nai, kad poetas — toks! — gali būti arabu, negru,— 
jeigu galėtų — vergų prižiūrėtoju, aš nežinau kuo, kad 
tik kas jį pripažintų. Ko mes kalbam apie to
kį slieką ?

— Jis dailiai atrodo, — tarė ji atkakliai, ji ap
sidžiaugė, kad gali giliausiai paliesti Mykolą, ir tuo
jau pagailėjo to, ji nebuvo mačius tokio pasityčiojan
čio pažvelgimo kaip nūnai.

— Vargše, — pasakė jis, — ar tu nežinai, kaip 
sukeliamas pavydas? Apsižvaigyk ko nors šaunesnio 
už mane, — jis nusišypsojo ir pakėlė jos smakrą, ir 
pasilenkęs žiūrėjo į akis, ir ji niršo, nes žinojo, kad 
jis mato, jog jai nėra kito tokio kaip jis pats. Iš viso 
nėra niekur!

Jis pakilo ir nusivilko chalatą, — buržujus pra
keiktas — staiga pagalvojo ji, — kaip jis moka būti 
poniškas. — Ir pati palietė savo šilkinį rytinį drabu-

kiekvieną kartą jis vežasi tą pačią dovaną — ji ne
išmano, kaip jam pavyko gauti tokį brangų žaislinį 

uk tu žinai! — sušuko ji, — kad nieko nebus, 'arkliuką, ir jį veža sūnui, ir visuomet atgal. Tiktai 
kad tau nesakys kur vaikas! Kiek tu kartų lakstei saldainių dėžę kiekvieną kartą naują, gi atsivežtą 
per tuos metus pas motiną, kiek laiko gaišinai, kiek atgal atiduoda jai.
skriaudi savo pareigas! — Ji stovėjo viruryje kamba
rio ir garsiai šaukė, ji buvo praradus kantrybę — jis 
ramiai rišosi kaklaryšį, pabaigęs užsivilko švarką, 
priėjo prie jos, ir įprendė jos vieną ranką į šoną.

— Šitaip geriau išlaikysi stilių: rėkti, kaip boba,
— paniurusiai jis tarė: — Tu žinai, kad man nepatin
ka tavo pastabos ir kad nieko nepadės. — Ir pasakė 
draugiškai: — Olečka, būk protinga, juk mes kalbė
jome daug kartų. Aš gi turiu surasti sūnų, ar ne ? Tai 
įžeidimas visai santvarkai, — pasakė jis iškilmingai, 
bet jižinojo, jog tai tiktai pasijuokimas.- Tačiau jis 
apsikaiba ją meiliai ir ji sako:

— Aš tiktai gailiuos tavęs, kad viskas be reikalo.
— Šiandieną bus kitaip, — sako jis kietai, — aš 

turiu mainus, ir motina negalės nenusileisti. — Jis 
pabučiavo ją ir ji matė, jog jis nenori, kad ji klau
sinėtų, tai todėl jis susijuokė: — O tu gausi dovanų
— man žadėjo toks vienas juodas spekuliantas akso- 
mo — raudono ar žalio aksomo sukniai — atrodysi, 
kaip Katerina didžioji. K» tu kremtiesi? Ko daugiau 
iš tavęs reikalauju? Tik tiek, kad būtum graži ir ne
suktum galvos rūpesčiais savais ir manais.

Jis uždarė duris ir ji paliko stovėti, kaip visuo
met ji palieka tenj kur jis nori. JI sutrepsėjo koja,

Ji tebestovėjo ten pat, praeidamas jis patraukė 
ją į save už pečių, sekundei, ir jau uždarydamas du
ris tarė:

— Nunešk tam ožiui, atleisk, poetui Tichonova 
— manau, į redakciją nenešk, sakiau, kad padėsiu ten. 
Lauk mūsų

Mūsų! — Olga pribėgo prie lango, ji sekė, kol 
Mykolas nuėjo už namų kampo, augštas, elegantiš
kas ponas, toks, koks pasirodė jai jos gimtame kraš
te, lyg nukritęs iš kitos planetos, jis, kuris visai ki
taip nešiojo jos šalies karinę uniformą, lyg koks iš 
senų pasakojimų caraitis.

Lauk mūsų — visuomet sako jis, ir tokia diena 
yra užnuodyta. Ji atsišildę arbatosš paskui išpylė 
vandenį — ji turėjo ką nors sunaikinti. Ir tada atsine
šė virdulį, švitintį, kaip mėnulį, ji nešė jį apsikabi
nusi glėbyje, kaip artimą, gal, kaip kūdikį — tokiais 
momentais jai reikėjo jo. — Tai Mykolas pasakė kar
tą: — “Palauk, nepasiduok namų liūdnumui, aš atra
siu tau paguodą.“ — Ir kai atnešė pasakė: “Matai? 
Samovarčikas! Gali gėrėtis savimi jame, linkčioda
ma su stikline, gali gerti saldžiai, kaip senovės pirk- 
lienės ir jaustis lyg Tūloje."

(BtlS dsufilffit
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, rugpj. 30, 1956

PAMILKIME MŪSŲ PRAMOGAS IR 
PAREIGAS'

K. F. KIREIL1S, Ilion, N. Y.

i Anglų okupacinė valdžia, np- 
I rėdama savo zonęs lietuvius pa
ruošti įvairioms specialybėms,

(Atkelta iš 3 pusi.)

Vasarai baigiantis, baigiasi ir 
mūsų pramogos. Baigiasi progos 
aplankyti gražesnes šio krašto 
vietas, draugus ir pažįstamus ir 
net lietuviškas sodybas. Gal kas 
nustebęs klaus, kasgi yra tos lie
tuviškos sodybos? Šiame pla
čiame krašte tos ‘lietuviškos so
dybos yrą mūsų lietuviškos pa
rapijos, Lietuvių Bendruomenės 
namai, vienuolynai, jų instituci
jos: mokyklos, prieglaudos, lie
tuvių parkai, spauda ir bažny
čios.

Šios institucijos ruošia šven
tes, minėjimus, konkursus ir pa
rengimus su pramogomis — va
dinamus “piknikus”.

Galima pasidžiaugti, kad mū
sų ruošiamos šventės, minėjimai 
ir net gegužinės (piknikai) pra
eina gana vykusiai ir patraukia 
net kitataučių dėmesį.

Be daugelio jau įvykusių gra-

mokyklą. Mokyklon suvažiavo 
mokiniai iš visos anglų zonos, 

nams, ypač seselių vienuoly-Į joje buvo nemaža dalis buv. Pa- 
nams. Vienuolynų darbas yra baltijo universiteto studentų, bu 
milžiniškos vertės ne tik mūsų i vo agronOmų, teisininkų, kari- 
religiniame gyvenime, bet ir auk Į njnkų įr kitokių augštąjį moks- 
lėjimo, spaudos ir tautinės są- baigusių asmenų, buvo šiaip 
monės ugdymo darbe. Beveik
visi mūsų vienuolynai tebevyk
do statybos planus, kas juos pri 
vertė įbristi į skolas.

Šiais metais didesnės mūsų pa 
ramos reikalingas Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų vienuolynas 
Brocktone. Dauguma seselių nė 
ra mačiusios Lietuvos, bet ją 
myli. Visos kalba lietuviškai ir 
gražiai auklėja mūsų jaunąją 
kartą, dirbdamos lietuvių mo
kyklose.

Jų lietuviškoje sodyboj Brock
tone jau seniai stovi lietuviškas 
kryžius, Lietuvių Kultūros Ma
žėjus, lietuvių senelių prieglau
da, vienuolyne kabo žymesnių 
mūsų kultūrininkų ir veikėjų

mokinių sąmoninimą. Pasauly-
, _. . , . a . . . . je esąs tautų margumynas ir kai Ii Diepholze įsteigė zoninę amatų r , . o j .i,,Wo vAu.. spalvingumas yra gamtos ir

z,ų švenčių ,r kitų parengimų . tretai ir paveikslai, bet jos 
spaudoje vėl pastebėjome, kad, dar neturi k, {ios 0 k , 5,a 
Darbo Dieną įvyksta dar trys batlnji reikali seselėms ir se 
parengimai, būtent! ‘•Draugo", kuriuos jos nu0.
metine gegužine Oaks darže, Ch, sirdHai ,oboja ir ka,bina savo
cagoje, IV Kanados Lietuvių die 
na Windsor, Kanadoje, ir Nu-J 
kryžiuotojo Jėzaus seselių meti-J r'ikalingi. 
nė gegužinė jų sodyboje, Brock
tone.

Gal bus mūsiškių, kurie pasa- 
4kys, kad nebevažiuosiu, ką ten 
gero berasiu, atsibodo! Tokio
atsakymo reikia laukti iš tų, k-t kad vW be isimti.,a įsj. 
kurie i tokius susibunmus žiuri _ j tų f kil darb ir remt
iš grynai pramoginio taško. Bet

gimtąja kalba, kai jie jaučiasi 
visų pamiršti ir niekam nebe-

šau jaunuolių tik pradžios mo
kyklą baigusių, bet norinčių įsi
gyti kokio nors amato specialy
bę. Mokykloje mokslas buvo pa
lyginimai neblogai pastatytas, 
gi patys mokiniai net turėjo sa
vo atstovybę, kuriai pirmininka
vo agr. Julius Grinkevičius prieš 
kelis metus atgulęs amžinojo po
ilsio šv. Kazimiero kapinėse, Chi 
cagoje. Mokyklos atstovybė su
gebėjo gražiai išvystyti mokyk
los kultūrinį gyvenimą ir tos t 
mokyklos mokinių šalpą.

Štai toje mokykloje vėl susi- 
dūrėm su Įeit. Jonu Gužaičiu. 
Jis buvo tame pačiame stalių 
skyriuje, kuriam vadovavo miš
kų urėdas I. Užgiris. Anksčiau 
nei pjūklo, nei plaktuko rankose 
neturėjęs, jis skyriuje buvo vie
nas iš pavyzdingiausių ir uoliau
sių mokinių. Prisimenu, kaip ta
da Jonas pasakodavo, jog, Ame
rikon atvykęs, kitokio darbo ne
siims, kaip tik staliaus.

Anglų karinė valdžia mokyk
los mokiniams buvo gerokai pa
didinusi maisto davinį. Todėl da 
’fc mokinių į mokyklą atvyko 
pilvo sumetimų vedami, kiti gi

Savo koplyčios statybos vajų 
Brocktono seselės pradėjo šį pa
vasarį ir nemaža senesnės kar
tas lietuvių dalis gana gausiai 
jau parėmė statybos fondą, o rei uoliai ir stropiai mokytis bei pa

paties Kūrėjo kūrinys. Jei Die
vas yra leidęs daugybę tautų ir 
kiekvienai davęs skirtingą kal
bą, tai Jis nori, kad kiekviena 
tauta savo kalba ir garbintų Jį. 
Tad poteriai, maldos, tikėjimo 
tiesų pažinimas įgyjamas gimtą
ja kalba, kuria vaikai geriau
siai supranta. Joki Bažnyčios 
autoritetai negali reikalauti, kad 
vaikai būtų mokomi tikybos ne 
jų gimtoje kalboje. Jei kur tai 
būtų daroma, tai arydidelis mū
sų pačių apsileidimas ir nereika
lingas nusileidimas nepagrįs
tiems reikalavimams, vedan
tiems į pirmo laipsnio nutautėji
mą.

40 metų lietuviai katalikai ko-! 
vojo už lietuviškus poterius, už 
lietuvišką maldaknygę. Dauge
lis lietuvių kunigų, nepabijojo 
Sibiro taigų mokydami lietuviš
kai tikėjimo tiesų, daugelis mo
kinių bevelijo būti pašalinti iš 
mokyklos, negu rusiškai melstis.< 
Kova už lietuvišką maldą nulė
mė lietuvių laimėjimą su rusi-, 
fikacija. Ir šiandien, kai pa 
vergta lietuvių tauta yra kanki
nama ir kryžiuojama, betkoks 
į nutautėjimą mūsų jaunimą ve
dąs svetima kalba tikybos mo
kymas neturėtų rasti vietos lie
tuvių parapijų mokyklose. Kaip 
anais laikais mokymas rusiškai] 
melstis turėjo rusifikacijos tiks
lų, taip šiandien mokymas sve-

Katalikų darbininką 
suvažiavimas

Linzo mieste, Austrijoje nese-' 
niai įvyko Austrijos katalikų 
darbininkų suvažiavimas. Daly-! 
vavo apie 2,500 atstovų iš visų 
krašto vyskupijų. Suvažiavimo į 
dalyviai Linzo katedroje daly
vavo kunigystės šventimų apei-j 
gose, kurių metu buvo įšven
tintas kunigu vienas iš šiųito 
darbininkų aktyvistų, kurie ren
giasi kunigystės pašaukimui.

|
Romos galva pas popiežių]

Popiežius Pijus XII CastelJ 
Gandolfo viloje specialioje au-į 
diencijoje priėmė naująjį Romos 
miesto burmistrą Umberto Tu- 
pini drauge su miesto tarybos 
nariais. Naujai išrinktasis bur
mistras ir miesto taryba, pra
dėdami eiti pareigas, tokiu bū
du norėjo išreikšti pr-garbą vy-
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LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDIEN8

riausiajam Bažnyčios valdytojui | Religija žmones jungia ir vie 
ir Romos vyskupui, kuriam visi j nija meilės ryšiais, diktatūra— 
pripažįsta Romos išgelbėtojo | jėga.
nuo karo sunaikinimo vardą. i Vysk. Fulton Shccn

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pcluą.

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:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
 

i ne tik gegužinės proga, bet per 
visus metus, kol ta parama buslietuvių parengimai skiriami ne

vien prmogai, bet ir mūsų reli-| laukia'pam'-
ginei, taūtinei ir kultūrinei są
monei stiprinti ir paremti. La
bai dažnai vien tik gausus daly
vavimas reprezentuoja mūsų vie 
nybę, pareigą, susiklausymą ir 
neša didelę dvasinę paramą 
tiems, kurie aukojasi ir dirba 
dėl mūsų tautos religinių ar tau 
tinių idealų. Kiekvienas mūsų 
turėtų ateiti j pagalbą visoms

siruošti kokiai specialybei, kad, tima kalba tikybos veda prie 
užiūryie lengviau būtų duoną1 greitespio nutautėjimo. Tai 
pelnytis. j prieštarauja Dievo ir prigimties

Menu, kaip karte pamokų me. Įstatymams, 
tu valkiojausi po stovyklą. Kur

mos ne vien tik ši vietinių, bet 
ir iš tolimiausių išo krašto vie
tovių.

buvęs kur nebuvęs sustabdė ang 
las, stovyklos komendantas.

— Tamsta esi amatu mokyk
los mokinys? — paklausė ko- 

Tat pareiga verčia mus visus mendantas k pažiūrėjo į laikro-
jungtis į bendrąjį darbą ir remti
tuos, kurie dirba pozityvų darbą ] _ Taip> ponas komendante,
mūsų dvasinei ir tautinei gero- j__atsakiau
vei. Jei kada užgestų šie kilnūs , _ Dabar pamokų laikag ir
lietuvių židiniai, tai be abejo tamsta turi bQti mokykloie. Ki.

mūsų tautinėms institucijoms, | tuoj nusilptų musų religinis, kul-11 ib jsbrauk(,irY1 ^-.^R-ini,, tar tilt labiausiai mūsų vienuoly-' tūrinis ir tautinis susipratimas.1 “'1’ „ubmuSim pap^rn,',

maistą ir cigaretes.
— Bet aš sergu ir buvau pas 

gydytoją, — melavau komen
dantui.

Mano didžiam nustebimui, ko
mendantas pasiėmė už rankos ir 
nusivedė pas gydytoją pasitik
rinti, ar aš tikrai buvau čia ir 
ar aš sergu ?

Mane pylė šaltas prakaitas. 
Bet, laimei,' gydytojas buvo lie
tuvis ir gerai suprato reikalą. 
Maisto ir cigarečių man niekas 
nenubraukė, tik staliaus amato 
neišmokau . 1

Susitikimai Chieagoje
Neilgai gyvavo Diepholzo a- 

matų mokykla. Staigūs emigra
cijos vėjai ją išardė. Bet čia A- 
merikoje susitinku nemažai bu
vusių Diepholzo amatų mokyk-

ŽMONES PRAEITYJE IR DABARTYJE
TREMTIS, REZISTENCIJA, ŽMOGAUS RYŽTAS IR VAUA 

Vladas Ramojus, Chicago, III.

Antai mintyse i«kyia 1946- le ir gimnazija buvo uždaryta. 
1947 m. žiema, kada dešimtys* Nuo pat ankstyvo ryto gimna-
tūkstančių lietuvių tremtinių, 
bolševikų išvyti iš savosios že
mės į tremties kelius, gyvenom

zistės iš eglėšakių pynė vainikus 
ir jais puošė stovyklos bažny
tėlę, kur turėjo įvykti gedulin-

sunkias vargo ir nevilties dienas! gos pamaldos už Lietuvoje žu 
Vokietijoje vadinamose DP sto-. vusius partizanus ir jų vadą. 
vykiose. Viena iš didžiausių DP
stovyklų anglų okupacinėje zo
noje buvo Seedorfo kaime, kur
gyveno apie 2,000 lietuvių trem
tinių, tiek pat latvių ir keli šim
tai estų. Toje stovykloje nebuvo 
prabangių rūmų ir net panašes
nių gyvenamųjų namų, tai buvo 
vien barakų kvartalai, pastatyti 
karo metu vokiečių kariuomenės 

x reikalams. Bet tuose paprastuo
se barakuose lietuviai tremtiniai 
sugebėjo įrengti ir savo bažny-Į 
čią, ir giipnaziją, ir pradžios mo
kyklą, ir kitas bėgančiam gyve
nimui reikalingas įstaigas, jie 
leido laikraščius, minėjo visas 
tautines šventes, skaitė paskai
tas, ruošė įvairius specialybių 
kursus. Taigi, nors svečioje že
mėje būnant, lietuvių tautinis 
ir kultūrinis gyvenimas nebuvo 
sustojęs nė valandai ir kiekvie
nas gyvenom tvirta viltimi, kad 
po mėnes:o kito ar po metų vėl 
atsidarys kelias grįžti į mylimą
ją Lietuvą, kurios gyva ir šil
ta vizija visą laiką stovėjo trem 
tinių akyse ir stiprino viltį grei
tam grįžimui.

Pamaldos irt partizanus 
Vieną šaltą 1946-47 m. žiemos 

rytą didžiojoje Seedorfo stovyk
loje pasklido graudi žinia, kad

stebau sužinojęs, kad ją savo 
rankomis pasistatė buvęs mano 
mokslo draugas Diepholze Įeit. 
Jonas Gužaitis. Ištvermė ir ryž
tas leido jam pasiekti tikslą; jis 
pasiruošė staliaus amatui trem
tyje, JAV įsigijo praktikos ir 
dabar štai jo darbo vaisiai aki
vaizdžiai šviečia lietuviams ir 
kitataučiams.

t Aną pavakarį 'susėdom abu i 
prie naujos vilos Sandūnuose.1 
Pokalbyje sugrįžom į Lietuvą, į 
rezistencinės kovos laukus, pri
siminėm gimines ir artimuosius, 
padėjusius galvas už Lietuvos 
laisvę, už lietuvio teises. Jonas 
graudžiai pastebėjo: “Me3 čia 
laikinai kuriamės, tik laikinai. 
Vieną dieną grįšim atgalios, tik 
kažin k? mes ten berasim”.

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 
ceptų grynai lietuviSkų valgių gaml 
nimui anglu kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenB, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAcfGAS juos išleido 
labai parankioje foi moję. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.
iiiliiiilllililflllllllllliiilllillllllllllilllllh

Į bažnyčią suėjo visi stovyk
los gyventojai. Rikiuotėje atėjo 
pradžios mokyklos mokiniai, 
gimnazija. Aušrinės choras, ve
damas dirig. M. Liuberskio, gie
dojo gedulingas šv. Mišias. Už 
bažnytėlės langų švietė šarmota
žiemos diena. O gedulingi vargo] ^os m°kinių, kurie dabar yra ra 
nų giesmių ir maldų garsai lie- ^i° technikai, elektrikai, siuvė-
josi į vieną skausmo, maldos ir 
pagarbos pynę tiems, kurie Lie
tuvoje žuvo, kad broliams ir se
serims sugrįžtų laisvas ir ramus

jai, mūrininkai ar staliai. Dabar 
jie, turėdami padorius darbus, 
su pagarba prisimena Diephol
zo amatų mokyklą ir jos buvu-

gyvenimas. Menu, kaip ašaras s’us mokytojus, suteikusius pro-
šluostė susirinkusi lietuvių trem 
tinių maldinga minia, kaip visų 
mintys, maldos ir viltys skriejo 
į mylimą Lietuvą, kurios meilės 
dar nebuvo spėję palaužti mate
rialinė gerovė ir kitokie fakto
riai. Pamačiau tada ir žuvusio 
partizanų vado brolį leitenantą 
Joną Gužaitį, nors ir smarkiai 
pabalusį, bet ramiu žingsniu žen 
giantį prie Dievo stalo aukoti 
šv. komuniją už žuvusį brolį par
tizanų kapitoną Gužaitį...

Tos dienos gedulingos Iškilmės 
giliai įsispraudė į visų jose da
lyvavusių širdis ir ilgai ilgai pa
siliks atmintinos...

Amatų mokykla 

Po visokių kilnojimų Iš sto-

gos kaip reikiant pasiruošti gy 
venimui emigracijoje.

Antai neseniai lankiausi gar
siuosiuose Sandūnuose. Prie 
Lake Shore ir Wells kelių, nuo
šalioje ir ramioje vietoje, radau] 
pastatytą naują, jaukią vilą. Nu, 
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NEPAPRASTO SKAMBUMO 1837 M. 
VOKI Ali I RADIJO APARATAI

J.
-5-

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Lietuvojc buvusios didelės par- vykios į stovyklą pagaliau 1949 
tizanų kautynės su bolševikais m pavasarį didesnė dalis buvu- 
ir kad kautynių metu žuvęs par- 8jų Secdorfiškių gyvenom Diep- 
tizanų dalinio vadas. Ta žinia bu holze. Daug vyrų ir merginų jau 
vo itin skaudi Seedorfo stovyk-

O A R 8 I ST II V A I .
31 DERINIMO GRANDINES 

VISOS BANGOS
ftlc aparatai lalinčjo du auksinius 

modalius Paryžiaus tarptautinėse pa
rodose.

Nepalyginamai pigūs, be konku
rencijos — prieinami visiems.
Reikia pamatyti — norint Įsitikinti.

los lietuviams, nes toje stovyk
loje gyveno žuvusio partizanų 
vado brolis. Tą dieną pradžios

buvo spėję emigruoti į užjūrius, I ̂ TELCVISIOn 
gi, plačiai atsivėrus vartams į Į Cs at e s - Service)
JAV, didelė dalis stovyklos gy
ventojų buvo pakėlę

Sav. Ini. A. 8EMCNA8

mokyklos mokiniai nėjo į mokyk1 emigracijai j JAV,
sparnus 3821 g. Halsted — CLIffskle 4-3AA3 

i tJJCa

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

ELSEA REALTY & INVEST
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVrst Grand Boulevard

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

Pirm. antr. krtv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS”
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Miehigan

Tel. WE. 4-filAR 
GENERAL CONTRAOTOR 

Atlieka Įvairina statybos, patalsy 
mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystėn cemento, mūrijimo, elektros, 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei‘butų Įrengimą* 
oaatovAae Ir skiepuose.

Klausykite
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor - WPAG — 1050 kiio 
cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPII VALATKA 

15756 Lesu re — Detroit 27, 
Miehigan

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artine ų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
$415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ni,

Telefonas — FRontler 6-1882
MUIl IJII ilIlililIlIlIlilIlIlIlIlIlIlSIlUllllllhlIIIIIIIIIiilIUHIlIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII

CRANE SAVINGS AjSs“>AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. II. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokantc augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retuis laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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

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

UžsakvmuB ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, DL

mnmiintimimuiuimuuumininiiinnnnmuiimniiiinininmninnmimiiinmu

F.«K(V,I,)UOT«0 ROIVIAIMAS* ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• įsteigta Cbicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną šutau- . 
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. HAZANAUSKAS, Prea.

Chartered k Supervised by the United Statei Oovernmeit
įstaigos VAI,ANUOS: Kasdien nuo 9-toi ryto iki 6 vai. į>o pietų. Ketvirtadieniais aao 9-tos valandoa 
ryto iki H vai. vakftro. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai aeatidaroma
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Ketvirtadienis, rugpj. 30, 1956

Į taikę Balfui
Rūpestingų Detroito Balfo vei

kėjų dėka, kiekvienais metais 
vasarai besibaigiant gaunamas 
leidimas Detroite ir Hamtramck 
viešajai rinkliavai gatvėse lietu
vių šalpos reikalams. Ir nors a- 
biejų miestų valdybos yra nusi- 
stačiusios rinkliavų leidimus te
duoti tik veteranų organizaci
joms bei keletui amerikinių vie
šosios šalpos įstaigų naudai, iš
imtis, maloni išimtis, ir šiais 
metais parodyta, ir rugsėjo 29 
d., šeštadienį, Balfas garo teisę 
išeiti į gatves su aukų dėžutėmis 
rankose.

Tuo būdu ir vėl vietinio Balfo 
skyriaus valdyba turi didelį ir 
sunkų uždavinį, kaip tą dieną 
gauti pakankamai aukų rinkėjų, 
kad ne dešimtys, bet šimtai tau
tiečių išsilietų miesto gatvėse ir 
iš praeivių išdrįstų paprašyti 
skatiko nelaimingųjų mūsų tau
tiečių užjūriuose šalpai. Paslap
tis vieša ir neslepiama: beveik 
kiekvienas tos nemalonios parei
gos kratosi įr visais įmanomais 
būdais atsisakinėja. Vienas žiū
ri į kitą, sekantis į dar vieną, 
kiekvienas laukia tik iš kito, bet 
pats nelabai linkęs judintis. To
kį reiškinį matėme ankstesniųjų 
rinkliavų metu, kuomet visdėlto

ir prievartaujamas. Tenka tik 
pasitikėti lietuviškuoju nuoširdų 
mu ir reikalo supratimu. Gi mū
sų sąžinės balsas ir širdis tepa- 
kreipia sprendimą tinkama link
me.

Su tais žodžiais Balfo 76 sky
riaus valdyba tiki, kad šiais me
tais į Balfo kvietimą atsilieps 
žymiai daugiau tautiečių ir iš
vadoje bus galima pasidžiaugti 
didesne surinktų aukų suma. 
Dėl rajonų paskirstymo ir dėžu
čių išdalinimo bus atskiri pra
nešimai spaudoje ir bažnyčiose. 
Detrotiečiai raginami sekti tuos 
pranešimus, kurie dar bus pa 
kartoti ir per lietuviškas radijo 
valandėles. • (as)

DIENRAfiTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

tyje paskendusį Manchesterj. dvasią. LB Detroito Apylinkės* informaciniam susirinkimui.^ 
Dulkių debesėliai kildami nuo! pirmininkas V. Kutkus sveikin-'Jam pirmininkauti buvo pakvies- 
stovyklavietės kelio tarsi sveiki- damas bendruomenės vardu pa-, tas Simanas Laniauskas iš Cle-!

ragino tautiečius šį darbą parem- velando ir sekretoriauti Nijolė1 
ti pinigine auka ir ta pačia pro-Į Cirtautaitė. Inž. Mikaila piane-' 
ga pats įteikė savo asmenišką šė, kas reikėtų šiais metais atlik-;

no atvykstančiuosius. Netrukus 
saulutėje blizgėjo virtinės maši
nų, o kalno pašlaitėje margavo 
grupelės atskubėjusių svečių. Iki auką. Baltic Melodies radijo va-
pamatų šventinimo buvo likęl landėlės vedėjos ir nuoširdžios 
apie valandą laiko, tad šį metą* rėmėjos Helen Rauby sveikinimą
daugelis išnaudojo susipažinda
mi su neseniai nukastais ežero 
krantais, busimaisiais pliažais, 
kalno viršukalne bei kitom vie- 
tovės, įdomybėm. Slėnyje buvo 
karšta, bet debesėliai tuojau už
dengė saulutę, kad svečiai neiš- 
vargtų, nes netrukus turėjo pra
sidėti antroji iškilmių dalis.

Pamatų Šventinimas

Atėjus nustatytam laikui visi 
susirinko į busimąją stovyklos 
salę, kurioje jau buvo išlietos ce
mentinės grindys, o sienos išves
tos iki lubų. ALRKF vadas dr. 
Darnusis įžanginiame žodyje pa-

perdavė kun. K. Simanavičius. 
Nekalto Prasidėjimo seselių var
du kalbėjo seselė Paulė paskatin 
dama aukotis šiam kilniam dar
bui, kurio pradžia, kad ir sunki 
susilauks Dievo palaimos. Juk ir 
šių ceremonijų metu iškritę lie
taus lašai yra tarsi tos palaimos 
ženklas. Pastato šventinimo me
tu iš dalyvių krūtinių skambėjo 
,,Marija, Marija“ giesmės gar
sai, o iškilmių pabaigoje sugie
dotas Lietuvos himnas.

Rėmėjų susirinkimas

ti ir kiek tam trūksta lėšų. At
stovai padarė pranešimus kaip 
eina pinigų sukėlimo vajus Chi
cagoje, Clevelande, Detroite ir 
New Yorke. Susirinkusių džiaugs 
mui New Yorkas tolimiausia vie
tovė parėmė stambiausiai. Ta
čiau visi yra pasiryžę savo kvo- 

(Nukelta j 6 pus* •

STATYBAI 
IK NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Pasibaigus šventinimo iškil-
. ,, j mėms visi skubėjo užkandžiauti,breze, kad jaunimo stovyklos dar, _ .

•fbas vyksta dėka aukos ir paS1- Uaugel,s svečni tureJ° sav° uz’ 

šventimo. Entuziastų darbą įkur
ti jaunimui stovyklą palygino su

Pamatus pašventinus

Kai ankstyvą sekmadienio, 
rugpjūčio mėn. 26 d., rytą sau
lutė žadėjo gražią dieną, dauge
lis detroitiečių skubėjo į ALRKF 
jaunimo stovyklos pirmojo pa
stato šventinimo iškilmes. 

Manchcsterio miestelyje
Prie gražios vietos katalikų 

St. Mary’s bažnytėlės privažiavo 
eilė mašinų. Laukdami pamaldų 
pradžios, lietuviai susirinkę bū
reliais dalijosi įspūdžiais. Praei-

nepakankamas skaičius aukų i dama pro šalį vietinė gyventoja 
rinkėjų neleido mums sugriebti i išgirdusi lietuviškai kalbančius 
tuos tūkstančius, kurios būtų ! taip pat lietuviškai užklausė: „Iš
galima gal net ir nepersunkiau- 
siai surinkti, jei tik būtų pa
kankamai tų, kurie išdrįstų pra
eiviui pakišti ranką su aukų dė
žute.

Kiekvienam kratantis tos kil
nios artimo meilės pareigos, gal 
padėtį galėtų bent dalinai išgel
bėti mūsų jaunimas, kuris turė
tų jausti pareigą ir pagaliau ma
lonumą pasiaukoti bendriesiems 
reikalams. Ar nebūtų verta, jog 
mūsų organizacijos šį klausimą 
padiskutuotų ir atskubėtų į tal
ką šiam nepaprastos svarbos 
darbui. Savaime suprantama, 
bet ir pačiam jaunimui pavyzdį 
tegalėtų duoti ne kas kitas, kaip 
tik mes, likusieji tautiečiai, be 
įsitikinimų skirtumo ir neatsi
žvelgiant, kurį laikraštį skai
tome.

Pagaliau tikrai nenorintiems 
ar dėl kitų priežasčių negalin
tiems dalyvauti, gali būti ir iš
eitis: toki turėtų jausti pareigą 
ir parodyti norą tą dieną, jei ne 
savo darbu, tai bent kiek ryškės 
ne auka prisidėti prie rinkliavos 
pasisekimo ir bent dalinai atsi
teisti už nedalyvavimą. Aišku, 
kad niekas juk nėra verčiamas

kokio kaimo jūsų tiek daug at 
važiavo?“ Pasirodo ji buvo vie
na iš MLchigano ūkininkių, gy
venančių šioje apylinkėje. Suva
žiavusieji susirinko bažnytėlėn 
pasimelsti. Prel. Albavičius at
našavo šv. mišias. Pulkim ant 
kelių ir kitos giesmės jau antrą 
kartą nuskambėjo šioje Marijos 
vardo šventovėje. Po pamaldų 
dalyviai su svečiais iš Chicagos, 
Clevelando, Putnam, bei kitų vie
tų, pasikvietę prel. Albavičių ir 
vietos kleboną Father Snyder nu 
sifotografavo.

Jaunimo stovykloje

Vos kelioms minutėms praėjus 
palikome šventadieniškoje rim-

gražia pasaka. Jis pasakė, kad 
j šio ežero dugne yra nuskendęs 
miestas su gražiais pastatais ir 
augštu bokštu, kuriame esąs var 
pas. Reikia tą varpą pajudinti ir 
tas miestas iškilsiąs į paviršių. 
Šis jo pasakymas jau pradeda 
pildytis. Varpas jau pajudintas 

I ir pirmasis pastatas kyla ant eže 
ro kranto, tik reikia daugiau tal
kininkų tiems pirmiesiems entu
ziastams, kad varpo skambėji
mas nenutiltų ir iškiltų visi rei
kalingi pastatai. Pristatęs iškil
mių dalyviams statybos bei glo
bos komitetus ir busimąsias sto
vyklos šeimininkes seseles lie
tuvaites iš tolimojo Putnam ir 
svečius, pakvietė prel. Albavičių 
tarti žodį ir pašventinti patal
pas. Prel. Albavičius pasidžiau
gęs labai gražia vieta, bei nu
veiktais darbais pašventino pir
mąjį stovyklos pastatą. Staty
bos komiteto pirmininkas inž.
Mikaila padarė įvykdytų darbų 
pranešimą ir pabrėžė, kad tie 
darbai buvo galima įvykdyti dė
ka inž. Prano Baltakio, kuris vi
są vasaros laiką praleido šioje 
stovykloje gyvendamas palapi
nėje ir pats fiziškai dirbdamas 
ir vadovaudamas techniškai dar 
bų priežiūrai. Po jo į lietuvius 
prabilo Manchcsterio parapijos 
klebonas kun. Snyder palinkėda
mas ir čia skleisti katalikybės

kandžių, tačiau rūpestingi šeimi
ninkai nepamiršo ir tų, kurie nie
ko neįsidėjo. Nebuvo svaigina
mų gėrimų, tačiau valgių ir vais 
vandenių pakako visiems. Kiek 
pasistiprinus, jaunimo stovyklos 
Detroito globos komitetas me
džių pavėsin sukvietė rėmėjus

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

TeL VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nno 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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SKIP’S I 
Liųuor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5*8202 

RUGP - AUGUST 30 IKI RŪGS. 3 D.

E L F 
SERVICE

4

m

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuval; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomia 
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

METAXA imported 5 star brandy $5.39

MARTELE THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

DOMINION TEN, Imported Canadian
Whiskey Fifth $3-98

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $4.79

MACKINLAY’S Imported 8 ycars old
Scotch VVhiskey Fifth $4.59

KIJAFA WINE Fifth $1.69

KRUPN1K (Honey Punch) Fifth $3 .39

HALLERS GIN Fifth $2-39

BLUE ROSE VODKA Fifth $2-59

IMPORTED FRENCH BORDEAUX VVINES 
SAUTERNES—HAUT-SAUTERNES 
MEDOC OR ST. JULIAN Fifth $-| .19

05=--------- į — -■ąi

----------------

SOPHIE B4RCUS 
RADIO PROGRAMA

Ii WGER Btottea — Banga 1*8B 
NUO PJItMAO. IKI P&NKTAC. 

u:46 iki 8:10 ▼&]. ryte 
BKfiTAD. 1:10 Iki 8:10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SERAI*. 8:80—0:80 v. r. U etotl«-«

WOPA — 1490 kU.
Chicago 28. -U. HEmlock 4-141t

7111 So. ROCIWBLL ST.

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
KO Y Al, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jusi, pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 tr aukščiau.
4-Jt šimtine baiRiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresų, dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Didžiulis, Vasaros Sezono, Baldų

IŠPARDAVIMAS
Sutaupykite nuo 20% "iki 60% !

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Už $69.00 parduodamos studio cautch pas mus $00-00 
Už $99.00 parduodamos sofos, nakčiai miega

mos, pas mus tik ...................................................$60.00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik$-| 0.00

Už $200.00 parduodamos sofos su kėde, nylon, 
ar vilnos apmušimu, naujausių spalvų;
pas mus tik........................  ...................................$149-00

Už $250.00 parduodama sofa ir fotelis nylon 
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus . . ...........$199-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus .. .......................... $249-^0

Už $590.00 parduodami setai Karpen, Puliman,
Nautbomc, pas mus $399-00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
'Ui $30.00 parduodami sprįiiikHlniai matracai

įvairių firmų ir dydžių, pas mus . ............... $19-00
Už $50.00 Simmons, Columbia, Burton Dixie,

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

gamieji su šlifuotu veidrodžiu, pas mus.........$99-00
Už $200.00 parduodami 5 dalių puikūs ąžuolo

miegamieji, pas mus tiktai . . . ................... $149-00
Už $350.00 parduodami raudono medžio 5 

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

'džio miegamieji su 2 lovom, pas mus tiktai $0/| 0 flfl
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-.......................

gamieji, didesniem kambariam pas mus. $499-M
ŠALDYTUVAI _ PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-.......................
cclano vidumi, pas mus tik ..........................$1 69-00

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-.......................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik . . ...........$199.00

Už $530.00 13.1^ cub. dviem durim šaldytu
vai, pas mus tiktai ........... .............................. $415-00

Už $120.00 parduodami virimui pečiai, pas
mus tiktai....................................................................$85-00

Už $160.00 parduodami parcelano virimui pe
čiai, nedūžtamo parcelano, pas mus tik.. . g 00.00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su 
su dviem kepimo pečiais .................................J -| 00.00

Šildymui Moore, Siegler gazo pečiai . ..............$99.00
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ IR VIRTUVIŲ STALAI

Už $69.00 5 dalių fornica virtuvėm stalas par
duodamas, pas mus tik ......... .............................$49-00

Už $100.00 5 dalių formica stalai, įvairiausių 
spalvų, pas mus .......................................................$69-00

Už $150.00 parduodami 7 dalių formica stalai,
pas mus tik ................ ........................................$119.00

Už $150. parduodami 5 dalių valgomojo kamb. 
baldai, ąžuolo, riešuto ar raud. medžio, $119-00 
Už $300.00 parduodami 7 dalių valgomieji, rie

šuto ar ąžuolo, pas mus tik............................$000.00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57 

metų stiliaus, pas mus .............................. .. ..
KNYGOM SPINTOS — RAŠOMIEJI ST?

Už $29.00 parduodamos ąžuolo ar riešuto me
džio knygom spintos, pas mus tik

Už $39.00 parduodamos stiklo durim knygų 
spintos, pas mus ..................................................

Už $59.00 stiklo durim knygoms spintos 36” 
pločio, dahar pas mus ..........................................

Už $29.00 parduodami rašomieji stalai, tik.
Už $49.00 parduodami ąžuolo rašomi stalai,

pas mus ....................................................................
Už $120.00 parduodami rašomi stalai europie

tiško dydžio, tik .....................................................
Linoleum 9x12, įvairių spalvų, tik ......................

TELEVIZIJOS APARATAI
Visų Amerikos fabrikų RCA, Admiral, Dumont,

Travcler, VVestinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų...................
ąžuolo ar mahogany ...........................................$99-00

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

džio tiktai ............................................................$229-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio po...........J g 5Q

Lietuviy Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimu ar broku

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. VIctory 2-4226

įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:80; kit. dienom 9-6; sek. 10-5.

.00

$19.00

$29-00

$39.00
$19.00

$39-00

$89-00
$6-50

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1682 Broad St., Harford 6, Conn.
kuris “Draugui" 
sąžiningas asmuo.

žinomas, kaip

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, įvykstant) 1957 m. sausio menes).

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 šitokias 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 bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių 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.

St

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

CURBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5-to psl.)

tas išpildyti. Pabrėžtas didesnis 
stovyklos reklamos reikalingu
mas.

Svečiai
Tolimiausi svečiai buvo iš Put

nam — Nekalto Prasidėjimo se
selės. Iš Chicagos prel. Albavi- 
čius, inž. Naudžius ir Stasienė. 
Iš Clevelando dr. Damušis, St. 
Laniauskas ir kit. Iš Oxford, 
Mich. tėvas Tomas Žiūraitis. Be

vietoje ir kainos palyginti ne
brangios: kambariai be vonių' 
vienam asmeniui — $3, 3.25 irj 
3.50, dviem asmenims (double 
bed) — $4 ir $4.50; kambariai 
su voniom — vienam asmeniui 
— $4, dviems asmenims (double 
bed) — $6 ir dviem asmenims 
(twin bed) — $7.

Kitas viešbuti! — ,.Madison— 
Lenox“, kampas Madison ir John 
R, vienas blokas nuo Grand Cir- 
cus Pk, telef. WO 3-3900 — yra

KAS KĄ IR KUR
Visų studentų žiniai. Rugpjūčio 

mėn. 30 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vakaro, Don Varnas Amer. Ix*gion 
Post, 68th St. ir Western Avė., jvvks 
visuotinas C. L. S. S. susirinkimas. 
Dienotvarkėje naujojo LSS pirmi
ninko kol. J. Karklio pranešimas. 
Taip pat bus galima užmokėti nario 
mokestį, kad būtų galima dalyvauti 
valdybos rinkiniuose. Visi C. L. 8. 
S. nariai ir pradedantieji studijuoti 
kviečiami atsilankyti. — Valdyba

REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

tolimųjų seselių dar turėjome ir, ... . ......
X * 7 _ . ii miesto centre ir įštaigingesnis.Sv. Antano parapijos mokyklos ... , _. 6 ,6 ,
dvi seseles pranciškietes. Taip
pat atsilankė kun. Simanavičius, 
kun. Br. Dagilis, DLOC pirminin 
kas Petras Medonis, ALRKF 
skyriaus pirmininkė Anelė Am- 
brozienž ir visa eilė žymių det- 
roitiečių.

Kainos jame sekančios: kamba
rys vienam asmeniui — $5 ir 
daugiau, kambarys dviems asme-' 
nims (double bed) — $7.5, $8.5j 
ir $9.5. Kambarys keturiems as
menims $15.

Į abu šiuos viešbučius galima' 
St G kas kreiptis tiesiogiai arba, iš anks

to prisiuntus pinigus, užsisakyti 
Suvažiuos Michigano lietuviai per L. B. Detroito apylinkės vai
šiais metais Detroite suvažia- dybos narį Bronių Polikaitį, 

vimų netrūksta. Tačiau vienas iš 15483 Ward Avė., Detroit 27, 
įdomiausių žada būti LB Detroi- Mich., telef. UN 4-5481. 
to apylinkės valdybos ruošiamas J Dar kartą visiems primenama 
viso Michigano lietuvių sąskry- neužmiršti pasiimti asmens do

BUDRIKO RADIO VALANDA

Kam nėra malonu pasiklausyti 
gražių lietuviškų dainų bei muzi
kos, ypatingai oro bangomis? Toki 
malonumų turėsite šį vakarą Budri
ko radijo programoje iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. 
Be dainų ir muzikos bus naudingi) 
pranešimų apie biznio specialumus 
ir kontesto laimėjimus. Šias progra
mas duoda sav» lėšomis Juozo Bud
riko namų rakandų, televizijų ir 
auksinių daiktų krautuvė Chicago
je, 3241 South Halsted St. 'Pasiklau
sykite. — Pranešėjas

PARDUODAMI SKLYPAI — po 
vieną urbn 2 greta. Prie pat Elm- 
burst. 60x140 |«ėdų. Turi būt parduo
ti. R0ckwell 2-3311.

Parduodamas “Grade A” ožkų
ūkis. Pakankamai vandens; 2 mylios 
nuo Kansas City. Bruto pajamų $80 
į dieną. Bankas duos paskolą.
Rushel Realty Co., 840 W. 39th St., 
Kantas City, Mo.

ŠV. ONOS PARAPIJOJE. SAVI
NINKAS parduoda 3-jų augštu mū
rinį namą — 6 butai ir krautuyė. 
Didelė pustogė ir pilnas rūsys. 4 au
tom. mūro garažas. $350. mėnesinių 
pajamų. $23,500. CAnal 6-4575.

SAVININKAS PARDUODA. Be- 
verly Shores prie Lake Michigan. 
Gražus pliažas ir apylinkės. Pajamų 
nuosavybė; 3 dideli sklypai ir 2 nn- 
mai. Šalia Lakeside Vila. Nebrangiai. 
TeL EVerglade 4-0325.

Savininkas parduoda 2-jų butų 
namą 7 ir 7 kamb. Karštu vand! aly
va apšildymas, naujas nliejaus de- 
gintnvas. Uždari porčiai. Garažas. 
Arti Cermak ir Kostuer. LA 1-1075.

KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED VYRAI

kumentų (pilietybės popierius 
arba žalią DP kortelę), kurie bus 
reikalingi pervažiuojant Kana
dos sieną.

V. Kutkus

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo- 
Į darni uždirbkite.

A. BUDRECKAS. REALTY 
4081 Archer Avenue .

Tel. — LA 3-3384

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

NOTARY PUBLIC 
2405 Wėst 51 St 
WAlbroolt 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. b sekmad.)

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas.
N O R V I L A-K U R S I U S

REAL ESTATE SALES 
2600 West 59th Street 

Visi telefonai: PItospect 8-.M54

Pirkti biznį ir dirbti sau 
geriausiai apsimoka

BRIGHTON PARKE:
Maisto krautuvė su visais įren

gimais. Gera sutartis, pigi nuoma. 
Žema kaina.

Maisto krautuvė su namu. Jud
ri vieta.

Taverna su namu ir sale. 
Krautuvės patalpa ir 8 butai.

KITUR:
Maisto krautuvė labai judrio

je vietoje. Labai didelė apyvarta.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

BUILDING & REMODELING

dis, kuris įvyks š. m. rugsėjo 9 
d. New Liberty psų-ke, netoli Bin- 
kevičienės ūkio. Šio suvažiavimo 
programoje numatyta ne vien ge
gužinė — piknikas, kur galima 
būtų skaniai pavalgyti, atsigerti 
ir pasišokti, bet ir įvairi kultu-
rinė programa, kuri jau kelio- Gyvenimas be darbo yra tas 
mis progomis buvo skelbta ir dar Pa^, ^4 rėmai be paveikslo, 
bus priminta. Tik norėtųsi, kad _Fr w Weber
detroitiečiai kuo gausiausiai da
lyvautų, net nežiūrint koks oras 
bus. Jeigu jau atvažiuoja lietu
viai iš tolimojo Grand Rapids,
Flint, Custer, Ann Arbor ir Bay 
City, tai vietiniams nenuvykus 
sąžinė būtų nerami. Šiuo paren-

PAJIESKOJIMAI
Jieškoma Valė Bernotaitė, gimusi 

Lietuvoj 1928 m. Iš Mažeikių išvy
ko 1944 m. ir kurj laiką gyveno 
Australijoj. Jai yra žinių nuo moti
nos iš Lietuvos. Kreiptis šiuo adre-

gimu Bendruomenė siekia šukei-'su'• Z. Girdvainis, 3337 S. Wallace 
ti lėšas šeštadieninei ir augštes- St,> Chica6° 16»

Jieškomas Vincas Jankaitis, gy
venęs prie Kauno, Narsiečių kaime, 
dirbęs Miškų departamente. Jieško 

St G-fcas'sesuo' J*8 Iw*'s aI ^a žinantieji apie 
jį prašomi atsiliepti: Angelė Bendo- 
raitis, 1400 So. Westem Avė., Chi
cago 8, III.

niajai lituanistinei mokyklai pa
laikyti, bei įvairiems kultūri- 
niems reikalams paremti

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip, 

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

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

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

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

TT**akymu» au pinigais siųskite

T R A ū G A S
2834 So. Oakley Avenue

Chicago 8, m.

PROGOS — OPPORTUNITIES

i Liet. kolonijoje parduodama Gro- 
) šerių ir mėsos krautuvė. Gera vieta 
I delikatesams. Parduoda dėl ligos. 
Tel. LAfayette 3-5772 po 8 vak. vak.

GAGE PARKE — 2 butai, 6 
ir 4 kambariai. Mūrinis, aly
va šildomas. Rūsys. 2 autom, 
garažas. Ant 50 pėdų sklypo. 
$21,500.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

P. STANKOVIČIUS
REAL E8T. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Pk. DAnabe 6-1791 
Kadeda pirkit! - parduoti aamna 
aklus, blsnlus. Pampina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorrbskns) 
1600 S. 48TH CT.. CICEKO 50. ILL. 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4236

Owner Selling Cleaning Store i—
Į Vieinity 71 & Westem Avė.—2 liv- 
I ing rooms in rear.—Woman ean ope- 
I rate alone. Business established 25 
1 years. Prieed for ųuick sale. — Call 
PRospect 6-8604 for good opportu- 

i n*ty.

Nakvynės „Varpo“ choristams

I JAV ir Kanados Lietuvių Su-
S Jieškomas JULIUS ŠPOKEVI- siartimmo Šventę, kun jvyks s. eiug JieSko sesers dukt- Lietuvoi 

m. rugsėjo mėn. 1—3 d. d. Wind- Atsiliepti šiuo adresu: A. Giniotis, 
sore, atvažiuoja Toronto ..Var
po“ choras. Šiems choro nariams 20, UI. 
reikalingos nakvynės: Augustai- 
tė Bronė, Bakša Antanas, Bobi- 
kat Erna, Bražienė Danutė, Bu-

8714 Š. Winchester Avė., Chicago

Jieškomas VINCAS BAČKIS, yra 
žinių iš Lietuvos iš jo sesers Bačkiu- 
tės-Šlekienės. — Kreiptis į: J. Mi-

čienė Ksavera, Dambrauskas Jo- i177?^a8iį^ke^oje^B®teL 2885 Lake 
nas, Gailevičius Stasys, Gailevi- gan 
čienė Herta, Gailevičiūttf Elena,

i Shore Drive, Rt. 2, Fennville, Michi-

Gvazdaitytė Aldona, Janavičius Jieškomas brolis OSVALDAS
Stasys, Januška Liudas, Joku-' SIETNIKAS Atsiliepti šiuo adresu: 
...... v v • x t • Jonas Sietmkas, Komjaunimo g-vebaltis Antanas, Karbumenė Li- Nr būt 2 Viluius, Uthuanilu 
na, Kazlauskas Eduardas, Kuo-'
las Aloyzas, Kuolienė Aldona,
Kvedaras Adolfas, Lėlytė Laima,
Maniuška Jonas, Mašalaitytė

imiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimmii

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko auklėjimas ryšium 

su Jo dvasine raida
I dalis: Vaiko kelias J pasauli 

II dalis: Vaiko kelias J Dievą
lr religiją

III dalis: Vaiko religinis auklėjimas 
VI dalis:Vpatlngleji religinio

auklėjimo uždaviniai
328 psl. Kaina $3

Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AUTOMOBILE!. — TKUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
UetnvUka gazolino stotis tar auto 

taisymas
«♦**«■ Kami motoro remontai, lyginimo 

darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ.
575# S. WESTERN AVĖ. PR 8-6533

D t M E S I O J

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-3451

Brighton Papke didelis mūr. bun- 
galow. Viršuje 4 kamb. butas. 2 auto 
garažas. 55 *£ pėd. sklypas. Prieina
ma kaina. A. Sirutis.

11 apartmentų kampinis mūro na
mas: 4 po 3, 4 po 4, 1 po 5 Ir 1 po 
6 kamb) ir krautuvė su 3 kamb. bu
tu. Mėn. pajamų apie $575. Prašo tik 
$47,000. J. šaulys.

7 kambarių mūras su 2 kamb. ir 
vonia rūsyj, Marųuette Parke. Nau
jas karšto vandens šildymas. Komb. 
alium. langai ir sieteliai. Teisingai 
įkainuota. A. Volodkevičius.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
C8th. $35,000. K. Juknis.

Ix‘n»onte 5 akrai su 2 gyv. namais, 
vištidėm, dvlg. garažu, vaisiniais me
džiais. Daug kitų vertingų priedų. 
$18,000. A. Rėklaitis.

Gerų plytų 2 butų (5 ir 6 kamb.) 
namas į rytus nuo Marąuette Parko. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. Tik $23,000. A. Linas.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

PARDUODAM PILNAI ĮRENGTA
IR GERĄ BIZNĮ DARANTĮ 
MAISTO KRAUTUVE SU 4 
BUTŲ MCRINIU NAMU.

Šildymas karštu vandeniu. 3 auto
mobiliams mūrinis garažas. Skly
pas 50x125 pėdų. .Brighton Park 
kolonijoje. Pilna kaina $24,900. 
Dėl apžiūrėjimo, skambinti —

JOSEPH M. MOZERIS
Tel. CLiifside 4-0104

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 VVest 43rd Street

KONTR AKTO RIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 60 st. Cbleago 26, UI.,

PRospeckt 8-3762 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedtjas
Lietuvių Statybos Bendrov*:
* stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminijaus langus b 

duris.

Danutė, Pakštas Bronius, Poš- 
kaitis Valantinas, Pūkas Anta
nas, Pusvaškis Steponas, Radžiū
nas Albinas, Sendžikas Vytau
tas, Skrupskas Pranas, Stadelni- 
kienė Aldona, Stungrys Eugeni
jus, Šalkauskas Antanas, Tūruta 
Vytas, Urbonas Vincas, Valiu- 
kienė Joana, Vaškevičius Jonas,
Venckutė Irena, Zubrickaitė Si
gutė ir Žiūrinskas Jonas.

L. B. Detroito apylinkės valdy
ba prašo visus detroitiečius, ga
linčius apnakvydinti bent vieną 
iš minėtų asmenų, pranešti šiems
valdybos nariams: VI. Paužai. .. ....„a, ... jaunamas, nes yr* išėjusi antra,
,.Neringos“ knygynas, 1906 25th pataisytoji laida. Romanas buvo pre-
Detroit 16, Mich., tel. TA 6-7134, r.™’
arba Antanui Musteikiui, 476 W. na*> patraukia augsta stiliaus kuitū- 
r, , r, , ,, ... , . , » ra, rūpestingu menisku apipavidall-Savanah, Detroit u
TO 9-3090.

Jieškomi: 1) ANTANAS GIR
NIUS. 2) JONAS KALINAUSKAS. 
3) STASYS VILEIKIS. Gyvenę 
Tamsvilyje. 4) DOMININKAS PO
CIUS, gyvenęs Waterbury. Atsi
liepti šiuo adresu — Zofija Pnunc- 
kienė, Pergalės g-vė Nr. 77, Kelmės 
miestais, Kelmės Rajonas, Lithuania.

Jieškomas VLADAS PILIUS, s. 
Benedikto, gim. 1925 m., Vilkaviškio 
apskr., Giedrių km. Yra žinių iš jo 
tėvų. Atsiliepti ar žinantieji apie jį 
pranešti: — Alf. Lietuvninkas, 6808 
S. Arteslan Avė., Chicago 29, III. 
Tel. WAlbrook 5-4652.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas lt Įdomiau
sių kūrinių — ronians

VALENTINA

Mich., telef. nlmu, Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių Ir verstinių vel- 
kalų lr Sis romanas yra vienas iš *o 

V. Kutkus stipriausių kūrybos, nupasakojąs vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko-

Nakvynės svečiams atvykstan- 1 vas- 108 &udrlnk» pabėgimą už vie- 
J 1 mūrų. Romanas turi 141tiems į JAV ir Kanados lietuvių t p«i°lyKaina °»2

susiartinimo Šventę

L. B. Detroito apylinkės val
dyba susitarė su dviem viešbu
čiais Detroite, kuriuose galės ap
sistoti visi atvykstantieji į /V-tą 
Kanados Lietuvių dieną — JAV 
ir Kanados Lietuvių susiartini
mo Šventę, kuri įvyks š. m. rug
sėjo m£h. 1—3 d. d. Windsore, 
Kanadoje, pašonėje automobilių 
pramonės centro Detroito.

Vienas iš tų viešbučių—„Yor- 
ba Hotel”, 4020 W. Lafayette, 
Detroit 9, Mich., telef. TA 5-2250 
— yra tik keturių blokų atstume1 
nuo Ambassador tilto, kuriuo1 
važiuojama į Windsorą — Kana
dą. Šis viešbutis randasi ramioje

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILLINOIS

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s
Air

Conditioners

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame į Lietuvą. SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

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

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ................ 118,06
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų

LYONS SPECIAL! 2-jų butų— 
5 ir 4>/2 kamb. 3 autom, garažas. 
Naujas centrinis apšildymas karš
tu vandeniu-alyva. Sklypas 51x- 
189; $21,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

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

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIII1IIIIIIIIIIIII

ĮĮIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllim 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

Į MORAS |
S Builders, Gen. Contractors S 
5 Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. — 
= Namų Įkainavimas ir jvairūs S

■ patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:
Į JONAS STANKUS 1
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus a
= TeL PRoepect 8-2013 
= 6800 SO. CAMPBELL A VE. a

Chicago 29. Illinois 
3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli|3

Marąuette Parke savininkas par
duoda puikų 2-jų butų po 6 kmb. 
mūr. namą. Centr. šild. Plytelių vo
nia. 2-jų maš. gar. Abu butu tuoj 
galima užimti.

Tel. REpublic 7-5027

No. 8 ...............
20 sv. cukraus

$13.34

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

No. 10 ............. $14.49
10 sv. ryžių
10 av. cukraus
No. 11 ............. $33.56
10 sv. kavos 
10 av. cukraus

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

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

kvietinių miltų.

No. |1 ............ $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 sv. cukraus
4 sv. 7 uncijos k. taukų
5 sv. ryžių

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

Dirbame kasdien nuo 
9 Iki 6 vai.

TIK $8,900 PILNA KAINA. Mūri
nis namas, 5 ir 4 kamb. Garažas. 
Gerame stovy. Apylinkėje 28th ir 
So. Sawyer Avė. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St., te
lefonas LAwndale 1-7038.

NaSlė parduoda namą — išvyksta 
į Califomią. Mūrinis 2-,jų butų: 3 
kmb., 5 kmb. ir 6 kmb. Kaina 
$12,000.—. *

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET.' APDRAUDU AGENTOBA
Visų rtlšlų apdraudos. Aotomobt 

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty 
b«s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook R-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENC1 
Al08 S. Ashland Avė.. Chicago 3A, IU

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 261h SL, Chicago 23, lll. Tel. CR 7-2126

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių riUUų alyva, 

baterijoe ir automobiliams dalya. Firestone padangos.
1934 Weit 59»h Street Tel. GRovehilI 6-9136 a CESAS, prtnv. Ht.

. Teirautis 3324 
(kiemo pusėj).

Ro. Union Avė.

MARQIIETTE PARKE 
1 4 hutų — 2 po 5 k. it 2 po 4 k.
Šviesus iš visų pusių. Pigus.

Mūrinis — 2 pe 5*4 k. Gražia! 
Įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga- 

I ražas.
Naujas kampinis mūrinis .. 5 Ir 2 

k. Garažas.
(I m. senumo 2 butų 4 lr 2*4 k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant 63-os parduodamas apynuujis. 

^narnas, tinkąs bet kokiam bizniui.
BRIGHTON PARKE

Mūrinis — h po 6 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalow 
stogas. Norima greit parduoti.

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 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th OOUBT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

VENTA
4409 So. Fairfield Avė. 
Tel. LAfayette 3-3881. 

Treč. uždaryta

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

VISŲ RCSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5616 S. Westem Avė.
REp. 7-AHHA arba HEm. 4-7085

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnubc 6-2763 nuo • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

HELP WANTED — MOTERYS

TAVERNAI reikalinga nusima
nanti Apie virimą moteris. Gyventi 
vietoje. Skambinti —

REliance 5-9753

RF.TKALTNGA MOTERIS prižiū
rėti ir kartu būti sn senele moterim, 

z: Gyventi vietoje.

I GRovehilI 6-0979

Shipping & Receiving
• HELPERS
• STOCK CLERKS
• ASS’T SHIPPING CLERKS
• PACKERS

Steady, good working con- 
ditions and liberal 

benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

INSPECTORS
Experienced in the ūse of gagės 

indicators, “Mikės’ etc.’,

$2.00 per hour to start.

Steady, good working con- 

ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

Machine Operators

Experienced on automatic ma- 
chines other than punch press 

or drill press.

All shifts.

$1.92 per hour to start.

Steady, good working con- 
ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

ASSEMBLERS
Line assembly of small parts.

•f*
. Group piece work.

$2.04 plūs per hour.

Steady, good working con- 

ditions and liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500 

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experieneed. Nite shifts. $2 92 
per hour, plūs shift premium.

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Mušt have experienced men. 
Nite shifts.

$2.52 to $2.67 per hour, plūs 
shift premium.

Steady, good working con- 
ditions and liberal 

benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

UPHOLSTERER
Klubui tuojau reikalingas baldų 

apmušėjas. Nuolatinis darbas. Pil
nas atlyginimas ir vienas valgis. Pa
rašykite patyrimą ir amžių, rašyki
te: DRAUGAS, Box D-1I9, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, UL

Remkite dien. Draiką! 

Skelbkitės “Drauge”!
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CHICAGOS ŽINIOS
Mergaičių puokštė

Rugsėjo 15 d. Soldier Field 
stadione įvyks sporto ir liau
dies šokių festivalis. Ta proga 
prisimenama, kad kai Chicaga 
1837 metais buvo inkorporuota 
kaip miestas, ji buvo pavadin
ta “Urbs in horto” — miestas 
sodne. Dabar ruošiamo festiva
lio proga bus sudaryta graži 
puokštė iš tame Chicagos “sod
ne” augančių gražių gėlių” — 
įvairių tautybių mergaičių, pa
sipuošusių savo tautiniais dra
bužiais. Kiekvienos tautinės 
grupės komitetas išrinks tokią 
mergaitę iš tų esančių tarp 
16—21 m. amžiaus. Festivaliui 
smarkiai ruošiamasi. Įvairūs 
komitetai stropiai posėdžiauja.

Didžiausias požeminis 
garažas

Grant parke, netoli Chicagos 
miesto centrą, įrengtas pože
minis garažas yra didžiausias 
toks garažas visame pasaulyje. 
Jis jau užbaigė antrus metus 
savo tarnavimo motoristams. 
Per šiuos antrus metus čia bu
vo pastatyta 1,485,000 automo
bilių ir garažas turėjo apie 
$1,305,000 įplaukų. Garažo pa
statymas kainavo $8,300,000 ir 
jame gali vienu metu sutilpti 
2,359 mašinos. Kasdien juo pa. 
sinaudoja apie 4,500 žmonių 
Mašinos pastatymas vidutiniš
kai kiekvenam kainavo po 87 Vii 
centų.

Teisėjus rinksime popie
rinėmis kortelėmis

Respublikonai savo kandida
tais į teisėjus parinko Aleksan
drą O. Walter, Williamą J. Ma- 
nnion ir Ben Schvvartzą. Teisė-' 
jų rinkimas bus atliekamas bal
savimo kortelėmis, nes į balsa
vimo mašinas jų vardai nėra 
įtraukti.

Žurnalizmo proiesorių 
suvažiavimas

Northvvestern universiteto 
patalpose vyksta suvažiavimas 
žurnalistikos profesorių. Iš 100 
kolegijų jų čia yra suvažiavu
sių daugiau kaip 400. Suvažia
vimas baigsis penktadienį.

Lietuviuko prašymas
Dienrašty Sun-Times 

spausdintas laiškas, kurį para
šė A. Vaitis. Jis praneša, kad 
jų miesto seniūnijoje susida
riusi jaunuolių grupė išvalė 
kiekvieną bloką. Jiems dar dar
bo nepabaigus, vienas motoris
tas pravažiuodamas išmetė 
gniužulą atmatų, kaip tik toje 
vietoje, kur mergaitės seniau 
buvo išvaliusios. A. Vaitis pra
šo pravažiuojančių nedaryti iš 
jų seniūnijos šiukšlyno.

Areštuotas už svaigalus
• nepilnamečiams

Chicagos policija areštavo 
Ben Korshak, kuris yra svaiga
lų pardavėjas tavernoje 5911 S. 
Halsted, ir tos tavernos savi
ninkę Ann Dunphy. Pas juos 
rasta keli nepilnamečiai bege
riu svaigalus. Iš vienos mergai
tės, 12 metų amžiaus, pakliu- 
vusios į pataisos namus, polici
ninkė sužinojo, kad toje taver
noje ji pirko alų. Patikrinus 
buvo rasta ten begerią jaunuo
liai, kurie taipgi sulaikyti.

Helikopteriai Grant parke
Chicagos Parkų distriktas 

patvirtino planą panaudoti 200 
pėdų ilgio ir 100 pėdų pločio 
vietą Grant parko aikštėje, kur 
statomi automobiliai, naujai 
rengiamai helikopterių stočiai. 
Chicagos Helicopter Airways 
bendrovė dar svarsto ir kitas 
dvi vietas. Helikopteriais nori- 

pradėti vežioti žmones įma
aerodromą ir atgal, 
kainuos $5.

18-

Skridimas

*! ,Jf'' y. 3/ 'y
, CH AT LES r CARPENTIER
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Peršovė nedrausmingą 
automobilistą

Joseph Jaekson, 28 m. am
žiaus, buvo policininko peršau
tas į abidvi kojas, kai jisai, 
priešindamasis jį sulaikiusiam 
policininkui, parbloškė jį ant 
grindinio ir grasino peiliu. Po
licininkas jį sulaikė todėl, kad 
viena jo automobilio lempa ne
degė. ,

Ką rado lagūne
Policija, patikrinusi Diversey 

Harbor ir Montrose Harbor la- 
gūnus, atrado į juos įmesta 17 
parko suolų, 29 dėžes šiukš
lėms, 6 dviračius, 3 vaikų veži
mėlius. Lagūnai buvo tikrinami 
po vandeniu plaukiojančių vy
rų.

A recent sarvey disclosed the 
alarmlng fact that one of the main 
causes of accirlents during a half- 
year period on the Illinois rural 
primary highway system was the 
neglect by motcrlsts to slmply heed 
the rules of the road.

Statistlcs also show that mechan- 
lcal defect, puneture or blowout re- 
aulted ln an amazlngly low number 
of accldents. Some astute observers 
point out that the present day 
motorlst bas educated himself to 
keep hls vehiele — from engine to 
tlres — in good condltion so that 
such rldiculoua accldents do not oc- 
cur. ,

These šame figures also diadose 
tliat the two hlgh apparent causes 
of aceidents were the disregaril of 
signals and the failure to have the

Visuomet būsi linksmas, geroje 
nuotaikoje, jei įsigysi ir skaitysi 
humoro eilėraščius

VALERIJONO LASAI
kuriuos sutalsS lr sumaišė DR. 8 
ALI (INAS.

Naudingi patarimai seniems lr jau
niems, veduslems lr nevedusiems 
Augštos politikos vyrams, žaliųjų do 
lerlų garbintojams.

Visiems, kas tik Jnda, kruta poli
tikos, visuomenės lr kultūros veik
loje.

Kaina tik 1.00 dol.

Užsakymus ru pinigais siųskite 

2334 So. Oakley Avė. 

DRAUGAS 

CHICAGO 8. ILL.

OBSERVE ALL SIGNS 
AND SIGNALS

right of way. It. Is almost Incon- 
celvable that some motorlsts ivlll 
not conelude that slgns and sigmls 
are placed at designated spots for 
safoty’s sake and for no other rea- 
son, and that no vehiele shoulri pro- 
ceed without the right of wa>.

A copy of tho conipietely ncw 
“Rules of the Road" booklet vili 
be sent to you free upon reųueat. 
Writo to CHARITES F. CARPEN
TIER, Secretary of State, Spring
field, Illinois.

2,800 katalikų akcijos 
kursuose

Morrison viešbuty suorgani
zuotuose Katalikų akcijos kur
suose susirinko net 2,800 daly
vių, daugiausiai vyresniųjų 
mokinių. Atsilankęs kardinolas 
Stritch savo kalboje pabrėžė,

Nevažiuok su nepažįstamu Japonų kariškis Chicagoje cagoje, išlaikė šaldytuve snie- 
Viena Evanstono mergaitė, Keikichi Masuhara, Japoni-1 S° sniūžtes iki šiam laikui. Jis P.&J. JOKUBKA

9 metų amžiaus, paklausė pra-i jos gynimosi įstaigos vicedirek
važiuojančio motoristo vilioji
mų ir įsėdo į jo mašiną, tas pa
važiavo į nuošalesnę vietą, pra
dėjo ją mušti, smaugti ir nu
skriaudęs išmetė. Tas nusikal-

kad Išganytojo meilė verčia tėlis buvo tarp 35 ir 40 metų 
mus jieškoti sielų. Prof. Two- amžiaus, 
mey, iš New Orleans, pažymė
jo, jog komunizmas taip greit 
išsiplatino • todėl, kad laisvę at
stovaujantieji žmonės buvo la
bai neaktyvūs. ,

Moksleivius skiepys 
nuo polijo

Kai prasidės nauji mokslo 
metai, bus skiepijami tie vai
kai, kurie dar negavo dviejų 
įskiepijimų nuo polijo. Numa
toma įskiepyti 500,000 mokslei
vių, kurie dar negavo antrų 
skiepų. Katalikų mokyklų vado
vybė jau pranešė Sveikatingu
mo tarybai, kad jie šiame rei
kale bendradarbiaus.

$200,000.000 liejyklų 
plėtimui

US Steel bendrovė yra su
planavusi didelius plėtimosi 
darbus Chicagos apylinkėse, 
kas pareikalaus apie $200,000,- 
000. Tada bendrovė čia per me
tus galės pagaminti 1,200,000 
tonų plieno daugiau, negu da
bar pagamina. Numatoma, kad 
tada į šį fabriką bus priimami 
nauji darbininkai.

Prasideda mokslas
Visose Chicagos pradžios ir 

augštesniose mokyklose prasi
dės mokslas rugsėjo 5 dieną.
Dabar turimomis žiniomis, nu
matoma, kad miesto vaikų dar
želiuose, pradžios ir augštesnė- 
se mokyklose bei kolegijose 
šiais mokslo metais Chicagoje 
bus apie 436,300 mokinių.

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

54 jieško iš Hodge

torius, antradienį trumpam bu
vo atsilankęs į Chicagą. Čia ji
sai apžiūrėjo kariuomenės 
Maisto Konservavimo institutą, 
skerdyklas, buvo nuvežtas prie 
fontano ir į Michigano pakran
tes. Jis buvo pakviestas pietų 
pas penktos armijos viršininką 
gen. W. A. Arnold.

Net 54 įmonės ir pavieniai . . _
verslininkai, turėję skriaudos! Sniego gniūžtes šaldytuve 
dėl Hodge išeikvojimų, iškėlę. Berniukas Richard Minea, 
jam bylą, jieškodami $631,270. Į gyvenąs 6522 Oxford avė., Chi-

jas suspaudęs į šaldytuvą įdėjo 
š. m. vasario mėnesį.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1956 metų 

rugpjūčio mėn. 27 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi 

žmona, motina ir sesuo

A. f A.

TEKLĖ BIRIETAITĖ-JOČIENĖ
Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir sesers — Vaičių šeima

A. f A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus, 
jo žmoną Eugeniją ir pusbrolį Jurgi nuošir

džiai užjaučia ir kartu liūdi

Bardauskai

A.-J- A.

ANTANUI MATUSEVIČIUI mirus, 
jo žmoną Eugeniją ir pusbrolį Jurgį nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

Viktoras Lungas
ir Gešventu šeima

IRENE MOLIS
Gyveno 2157 W. 22nd I’laeę 

Tel. FRontier 6-1563

Mirė rugp. 28 d., 1956, 6 vai. 
ryto, sulaukus 35 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo tėvas Domininkas, 2 bro
liai: Jonas ir Domininkas, 5
seserys: Bernice, Justine Ma- 
zur, Sophie Bobek, Albina Su- 
back ir Virginia Agnew, 2 bro
lienės, 3 švogeriai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Backamicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd l’l. 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni, rugp. 31 d., iš koplyčios
8:30 vai, ryto bus atlydėta j 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, broliai Ir 
seserys bei kili giminės.š

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Dackawicz. Tel. Virginia 
7-6672.

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ZAIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
rų tr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEOULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
ty. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji tatpg* pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimų 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džtflstančtos, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo lė 
rlrėlnlų odos Ilgų. De
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., *1.15, Ir 55 60.
Pirkite valstlnėseChl 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wtsc.Oa 
ry.Ind.lr fretrolt, Ifl- 
ohlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite llo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy SL Chicago 34. I1L

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl. 7-7075 arba 
PK 8-9842

TV, DEIMANTAI IR BAlkKODZIA.1 
Pardavimas D Talžomas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tel. I.A 3-8617

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gfilėa dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų pacuoSimų.

2148 VVEST SSRD STREET 
fel. PItospect 8-08SS lr PR 8-0884

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. Westem Ava Air Oondltioned koplylų 
BEpvblte 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vista

Tteata kart. gyvena kitos* mlssts ėaiyssi gaastas 
koplyčių arčiau Jūsų aamų.

PADĖKA
Mirus mano vyrui a. a. PRANUI DIRGELUI, už su

teiktus patarnavimus nuoširdžiai. dėkoju:
Los Angeles Šv. Juozapo ligoninės Kapelionui Kan. 

K. Steponavičiui už slaugimą sergant ir suteikimą pasku
tinių Šv. Sakramentų. Los Angeles lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos Klebonui kun. J. Kučingiui už lankymą na
muose ir ligoninėje, o taip pat už pamaldas bažnyčioje — 
rožančių, šv. Mišias ir pamokslą. Taip pat vikarui dr. kun. 
J. Bučmiui ir kun. A. Rupšiui už šv. Mišias. Vargonininkui 
p. Budriūnui už dalyvavimą visose pamaldose ir gražų 
giedojimą. Šv. Vardo Draugijos grabnešiams.

Chicagoje: Šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos 
Klebonui Kan. J. Paškauskui už šv. Rožančių visus tris 
vakarus koplyčioje, už Šv. Mišias, egzekvijas ir pamokslą 
bažnyčioje, taip pat už palydėjimą ir pamokslą kapuose. 
Visiems kitiems kunigams už šv. Mišias. Vargonininkui p. 
Giedraičiui. Laidotuvių direktoriui p. Petkui už malonų 
patarnavimą. Grafcnešiams, taip pat visiems šv. Mišių au
kotojams ir visiems giminėms bei draugams, kaip Los 
Angeles, taip ir Chicagoje taip skaitlingai dalyvavusiems 
pamaldose ir visu kuo taip nuoširdžiai man padėjusiems 
išgyventi tas skaudžias valandas. Tegul jums visiems Ge
rasis Dievas už viską gausiai atlygina.

;na Dirgelienė ir gimines

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Liūdinti Marei]
■fl

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
,_________________

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00ji
Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 
CHICAGO SAVINGS t LOSŠŽSSH.

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DI.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47fh St. Chicago 32, IU.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HL

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

~ UNIVERSaTSAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, DI.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

į Ambulansų patams- Mee turime koplyčias
! vlmaa dieną ir nak- visose Chicagoa ir
i tį, Reikale šaukite Roselando dalyse ir

puojau patarnaujamemna.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Rivereide, I1L TeL OLympie 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3318 S. LITUANICA AVĖ. ,TeL Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DI. TeL OLympie 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ardė 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. tttta STREET REpubUe 7-1313|
2814 W. SSrd PLACE Vlrftaia 7-6*711

A
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X šv. Kryžiaus 

didžiulė šventė bus rugsėjo 16 
d., minint Šv. Kryžiaus išaugšti- 
nimą. Ta proga rugsėjo 16 d. 
visi Šv. Kryžiaus parapiečiai ir 
jų bičiuliai suvažiuos į labdarių 
ūkį, Orland Park. III., ir jie tu
rės progos pasidžiaugti nuveik
tais darbais, pasidžiaugti gra
žia gamta, pasivaišinti, pasi
šokti ir tt. Atvykusieji gaus 
įvairiausių skanių valgių. Bus 
ir dovanų. Ruošiama įdomi 
programa, kurioje bus paminė
ta “I am American Day”. Kle
bonas kun. A. Linkus, jo asis
tentai ir šventės ruošimo ko
mitetas gyvai rūpinasi, kad pa
rapijos šventė būtų graži, įdo
mi ir patraukli.

X Sofija Piežaitė, mokytoja, 
sugrįžo iš Europos, kur ji mo
kytojavo Orleans, Francijoj, 
Jungtinių Valstybių armijos 
stovykloje. Prieš parvažiuojant 
į Ameriką po vienų metų mo
kytojavimo armija jai paruošė 
ekskursiją po visas Europos 
dalis. Ji aplankė Egiptą ir Tur-

X Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija, Vilniaus Krašto 
Lietuvių draugija ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugija, ku
rios šįmet bendromis jėgomis 
surengė Joninių laužą Spaičio 

kiją. Šiomis dienomis ji lanko'darže birželio mėn. 23 d., turė-
Chicagoje savo brolius, Stasį, 
Praną, Benediktą ir jų šeimas, 
ir savo gimines, dėdę Joną Pud- 
žvelį ir jo žmoną Julijoną. Pie
žaitė taipgi aplankys Stasio 
Piešos žmonos tėvus Petrą,
Mortą Rezgį. farmoje San čiuliais: padėti dirbti naudingą 
Pierre, Indianoj, kur irgi gy- darbą be jokio atlyginimo 
vena jų sūnus Jonas Rezgis.
Piežaitė sugrįš mokytojauti į 
Matroną, Pennsylvania, rūgs. Į Ch’icagoje) ‘ norėdama pagerbti

lietuvius tremtinius Sibire ir 
prisidėti prie jų kančių suma-

4 d.

X Birutė Ciplijauskaitė, ži
nomo gydytojo ir med. prof. dr Chicagos
J. Ciplijausko duktė, kuri da-jBalfo apskrities vadovybei 
bar gyvena Kanadoje, prieš po- i stambią auką 190 dol. Balfo 

vadovybė taria širdingą ačiū 
už Sibiro fondo rėmimą.

ra metų lankėsi Ispanijoje ir 
tenai prie vieno universiteto 
išlaikė egzaminus iš ispanų kal
tos gimnazijos mokytojo teisė
mis. Paskiau ji ispanų kalbą 
studijavo toliau. Prieš kurį lai
ką ji vėl gavo paau'gštinimą: 
išlaikė egzaminus magistro 
laipsniui su pagyrimu iš ispanų 
kalbos ir literatūros Montrealio 
universitete. Vėliau ji pusę me
tų dirbo pačioje Ispanijoje ir 
tenai gavo diplomą su pagyri
mu iš ispanų ir portugalų kal
bos. Grįždama aplankė Italiją, 
Maroco ir kitas vietoves. Viena
jos sesuo Danutė ir motina gy- j lietuviui Vokietijoje, kuris yra
vena Chicagoje.

Z
X Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos nariai aktingai ima
si darbo, kad galėtų pasirodyti 
dr. A. Šapokos parašyta knyga 
apie Vilnių anglų kalba, kuri 
reikalinga angliškai skaitančiai 
visuomenei, nes lenkai panašia 
tema jau išleido keletą knygų
angliškai. Prenumerata renka- Talrnan Ave., PR 8-2071, teisi
ma toliau. Jau surinko; M. Lu- ninkas, kaip vienas iš jaunes- 
neckas $40, Pranėnas $32. A. nių nekilnojamo turto parda- 
Gintneris $10, E. Leparskienė vėjas ir apdraudų brokeris, pa-
10 dol. ir K. Meldčnas $10. Ki
ti nariai dar nieko nepranešė 
vajaus komitetui.

X Dr. A. Šapokos knyga 
Vilnius Lietuvos gyvenime jau 
baigiama versti į anglų kalbą. 
Knygą norima išleisti iliustruo
tą, nors tai leidimą pabrangin
tų pora šimtų dolerių. Daugelis 
skyrių pasisako už tai. Vajaus 
komitetai dirba prenumeratos 
ir aukų telkime. Jei susidary
tų pakankamai lėšų, tai numa
tyta išleisti kitą labai svarbios 
reikšmės knygą Vilniaus bylos 
reikalu.

i
X Pik. lt. Juozas Račkus,

buvęs Lietuvoje gusarų pulko 
vadas ir 1941 m. birželio mėn. 
14 d. ištremtas į Sibirą, mirė 
kankinio mirtimi.

X M. Rniožhii yra Draugo 
redakcijoje laiškas iš Lietuvos, 
siųstas iš Kybartų.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos JAV Krašto organų 
kadencija baigiasi šiemet. 
Krašto valdybos pavedimu su
daryta Chicagoje rinkiminė ko
misija, į kurią įeina S. Šlapelis 
pirmininkas, S. Blažienė sekre
torius ir D. Macėnas narys, ši 
komisija sudarė VKLS krašto 

parapijos | org-aną rinkimų taisykles. Pa
gal įstatus, reikalinga išrinkti 
JAV Krašto valdybą, kontrolės 
komisiją ir garbės teismą. Da
bar slaptu balsavimu reikalin
ga pasisakyti kuriame skyriuje 
turi būti renkama minėtieji 
VKLS krašto organai JAV. 
Dabar vyksta toki balsavimai.

X Avis bus kepama per TT. 
Marijonų Bendradarbių 35-tos 
kuopos išvažiavimą, rūgs. 23 
d., 1956 m., TT. Marijonų se
minarijos sode, Clarendon Hills, 
III. Elena Širvinskienė yra pa- 
samdžiusi autobusą, kuris veš 
bendradarbius į išvažiavimą 12, 
vai. p. p. ir išvažiuoja nuo pa-( 
rapijos bažnyčios. Važiuojan-1 
tieji gali paskambinti: LAfa-
yette
$1.25.

3-4841. Biletų kaina

jo gražaus pelno, kurį pasidali
no pirmosios dvi draugijos pu
siau, nes trečioji — Bičiulių 
draugija, kaip pernai, taip ir 
šįmet, nepareiškė jokių preten
zijų. Jie nori būti tikrais bi-

X Kunig. Birutės karių šei
mų moterų draugijos valdyba

žinimo, prisiuntė

X Dr. Jurgis Budzeika, grįž
damas iš atostogų, kurias pra
leido Meksikoje, buvo sustojęs 
Chicagoje ir lankėsi Draugo” 
redakcijoje. Meksikoje jis pra
leido du mėnesius ir yra nuo
monės, kad tai yra labai tinka
ma ir įdomi šalis atostogoms. 
Dr. J. Budzeika sutiko pasida
linti savo kelionės įspūdžiais su 
Draugo skaitytojais.

X A. Minelgienė padarė Bal
fo . prašoma garantiją vienam

35 metų ir netekęs rankos iki 
riešo, bet pajėgus dirbti jam 
atatinkamą darbą, kaip būti 
sargu ar t. p. Turintieji ar ži
nantieji tokį darbą prašomi 
pranešti Balfui; A. Dzirvonas, 
4358 S. Washtenaw ave., YA 
7-2322.

X Kazys Malonls, 6918 So.

skutiniu laiku Chicagoje pra-į 
dėjo plačiau pasireikšti lietuvių 
ir kitataučių tarpe savo patar
navimais. Jau ne vienas lietu
vis gyvena jo parduotame na
me ir džiaugiasi tvarkingu pa
tarnavimu.

X Barbora Kazimieraitienė,
Barbora Lindžienė, Elzbieta 
Paulienė ir Marijona Stankutė, 
kaip Brighton Parko Balfo sky
riaus narės, pastoviai padeda 
dirbti šalpos darbus, o ypatin
gai gerai pasireiškė pereitame 
piknike, kaip energingos darbi
ninkės maisto patiekime sve
čiams.

X M. Bajorūnas, 2451 W. 
69 st., kuris turi lietuvišką už
eigą Marąuette Parko lietuvių 
kolonijoje, rūpinasi ir naujų 
ateivių atvykimu j JAV. Jisai 
padarė dvi naujas sutartis su 
buto ir darbo garantijomis.

Bus ir programa, kurios metu aktoriai Alfas Brinką, 
Alg. Bikinis ir Jonas Kelečins 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, neg BALYS 
PAKŠTAS visus kvies į šokius.

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

tybos bei mašinų fondą.

Kviečia —
DRAUGO ADMINISTRACIJA

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Visi chicagiečiai vyksta į dienraščio "Draugo” metinį pikniką, Labor Day, rugsėjo 3 d., 
1956 m., Oaks darže, prie 119-tos ir Archer gatvių, Lemont, Illinois. Vykstant į Draugo 
pikniko daržą reikia pasiekti Archer gatvę, vienu ar kitu keliu; po to daržas lengvai su
randamas. Jei važiuojama 123 gatve, reikia vykti iki Archer ir tada grįžti į Chicagce pusę 
keturius blokus. Automobilių neturintiems bus specialūs busai, kurių tvarkraštis jau kelis 
kartus buvo paskelbtas. Tad ligi pasimatymo Draugo metiniam piknike, Oaks darže, prie 
119-tos ir Archer gatvių, Lemont, Illinois, rugsėjo mėn. 3 dieną.

XEdv. Točilauskas, 6600 S. 
Honore st., kuris dirba jau pen
keri metai Wabash gelež. pre- : 
kių stotyje, prieš pusę metų 
susirgo ir negalėjo vaikščioti.' 
Per tą laiką gydėsi i’r gavo dar
bovietės atitinkamą atlygini
mą. Dabar jau tiek pasveiko, 
kad vėl pradeda dirbti savo 
darbą.

X Lietuvių parapijai Sao
Paulo mieste, Brazilijoje, rei
kalingas vargonininkas. Kelio
nė bus apmokėta. Tuo besido
mintieji prašomi rašyti: Rev. 
P. Ragažinskas, c. p. 4118, Sao 
Paulo, Brasil, S. A.

X Dr, med. Laimutė Griniū- 
tė-Glemžienė, žinoma akių, no
sies, gerklės ir ausų ligų gydy
toja atidarė kabinetą ir pri
iminėja ligonius 4038 S. Archer 
Ave.( Chicago, III., telef. LA- 
fayette 3-7593.

X Juozas Mattus ir Jonas 
Vaišvilas su žmona savo ato
stoginėje kelionėje pasiekė net 
didįjį Yellowstone parką, kur 
šauna į dangų geizeriai ir kur 
pakelėmis vaikšto meškos.

X Feliksui ir Antanui Luko
ševičiams, kurie gyvenę ar te
begyveną Chicagoje, yra laiš

MIRTIS NUO 24 AUGŠTO

Čia matome retą nuotrauką — Ifi 
Francis™ mieste. Jisai mirė.

24 augšto krintantį žmogų San 
(INS)

ĮVAIRIOS žinios
Italijos darbininkai išstoja 

iš komunistų partijos
Šiomis dienomis Italijos ko

munistų partijoj iššaukė didelį 
susijaudinimą daugiau kaip 150 
narių sutartinis išstojimas iš 
partijos ir įstojimas į katalikų 
profesines sąjungas. Tai Įvyko 
Piraino miestelyje Sicilijoje, iš
stojimui vadovavo du vietiniai, 
komunistų partijos sekretoriai:! 
Filipo Mastrolembo Barna ir 
Guarino Settineri. Išstojimo prię 
žastis yra galutinis įsitikinimas, 
kad komunizmas yra priešingas 
demokratijai. “Įsitikinau”, ra
šo buvęs komnuistų partijos 
sekretorius Setterini, “kad pasi
likdamas komunistų eilėse blo-, 
gai patarnaučiau darbininkijai. 
Pasitraukiau iš komunistų par
tijos, nenorėdamas daugiau ap
gaudinėti pats save ir apgaudi 
nėti darbininkus”.

Vyras pasveiko Fatimos

Marijos šventovėje
Visoje Portugalijoje greitai pa 

sklido žinia apie nepaprastą at
sitikimą, kuris įvyko š. m. gegu
žės mėn. Fatimos Marijos šven

tovėje. Ten vėlai vakare ėjo iš
pažinties Karolius Canteiro, Por Į 
tugalijos pilietis, kuris po auto
mobilio nelaimės jau trys metai 
buvo suparalyžiuotas. Gydyto-1 
jų komisija buvo pareiškusi, kad 
tai yra neišgydoma liga, nors 
ir didelė pinigų suma vienos 
draudimo bendrovės tam buvo 
paskirta. Vos tik atliko išpa- Į 
žintiį ir, jam dar tebesant ap
sireiškimo koplyčioje, pasijuto 
esąs sveikas ir su dideliu nuste
bimu pradėjo valdyti ankščiau 
suparalyžiuotus sąnarius. Nors 
bažnytinė vyriausybė dar nepa
reiškė savo sprendimo, tačiau 
pagal viešąją nuomonę tai laiko
ma stebuklingu įvykiu.

Gyvybė Mirties jūroje
Seniau buvo manoma, kad 

Mirties jūroje nėra jok'ps gyvy
bės, o tėra tik stiprios koncent
racijos druskos, potašo ir kito
kių mineralų. O šiaip jau rodos 
buvo aišku, kad tame sūriame 
vandenyje negali tarpti nė ma
žiausias gyvis.

i Mokslo uždavinys yra abejoti 
seniau sudarytomis pažiūromis 
ir kritiškai pervertinti pirmes- 
niuosius mokslo sprendimus. 
Šiuo atveju taip pasielgė dr. B. 
Willskys. Jis tam tikru aparatu 
pasėmė iš įvairių jūros gilu
mų vandens ir ištyrė savo labo
ratorijoje. Tyrinėtojas nustebo,

kas iš Kauno nuo jų sesers. 
Laišką įgalite atsiimti Draugo 
administracijoj.

X Dr. Milda ir dr. Stasys 
Budriai savo laimingoje atosto
ginėje kelionėje pasiekė Atlan
tic City. Į Chicagą grįžta tuoj 
po Darbo dienos, rugsėjo pir
momis dienomis.

X Teisininkė Žinių Nr. .17, 
726 West 55th Street, Chicago 
9, III., numatoma išleisti rug
sėjo mėn.

X Antanas Cicėnas ir Olga 
Reimonaitė susituokia rūgs. 2 
d. 10:45 vai. Šv. Antano baž
nyčioje. Vestuvių pokylis įvyks 
Club Joanna, 1500 S. 49 Ave.

X J. Gliaudos rašinyje (tilpo 
Drauge liepos 28 d.) “Šantažas, 
literatūrinė kritika ir histeri- 
kai” išspausdinta: “teranda vie
tą rašytojų draugijos kanaluo
se”, o turi būti: “Rašytojų 
draugijos analuose”.

Atgabenta 60,000 italų
Baigtas planas įsileisti 60,000 

Italijos gyventojų į JAV. Pas
kutinę vizą iš to kiekio gavo 
Eleanore Mussap, pabėgėlė iš 
Jugoslavijos.

Ketvirtadienis, rugpj. 30, 1956

kai, žiūrėdamas per mikroskopą, Tėvų gėrimas Žudo vaikus
vandenyje pastebėjo mažučius 
gyvius, kurių dalis buvo apskri
ti, dalis kamščio formos arba 
pailgi ir paplokšti. Tuo savo ty 
rimu dr. B. Willskys sugriovė 
mokslininkų nuomonę, kad Mir
ties jūroje nesą jokios gyvybės

(m.)

Žydai padovanojo kieliką
Į katalikybę atsivertęs vienas 

žydas Berlyne Šv. Petro parapi
jai padovanojo aukso kieliką, 
iki šiol vartotą žydų Velykų li
turgijoje.

į

Autobusų tvarkraštis į “Draugo” pikniką

Visi kurie neturi automobilių vykti i DRAUGO metinį pikni
ką rugsėjo 3 d. (Labor Day) Oaks darže, prie 119th ir Archer 
Ave., Lemont, III., gali važiuoti specialiais autobusais. Čia duoda
me autobusų išvykimo tvarkraštį, kurį prašome įsidėmėti. 
Autobusas. Nr. 1 išeina:

iš Dievo Apvaizdos parapijos ....11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.
iš Aušros Vartų parapijos .......... 11:30 vai. rytą ir 2:30 v. p.p.
iš šv. Antano parapijas (Cicero) ..12:01 vai. p.p. ir 3:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 2 išeina;
iš šv. Kryžiaus parapijos................11:00 vai. rytą ir 2:00 v. p.p
iš Nekalto Prasidėjimo parapijos. .11:30 vai. rytą ir 2:00 v. p.p.

Autobusas Nr. 3 išeina:
iš Gimimo Panelės Švenč. par. ..11:30 vai. rytą ir 2:00 vai. p.p.

Autobusas Nr. 4 išeina:
iš Šv. Jurgio parapijos............... 11:30 vai. ryte ir 2:00 vai. p.p.

Visi autobusai lauks keleivių prie minėtų parapijų bažnyčių.

Kelionė į abi pused kainuoja 1 dol. Biletai į vieną pusę nebus 
parduodami. Būkite laiku ir DRAUGO atstovai sutiks keleivius 
prie stočių.

niFNR “HRA IIRfl”u i l m n ■ u n Ai UuU
Metinis Išvažiavimas

LABOR DAY, 
Pirmadienį, rugsėjo tnėn. 3 d., 1956 m.

OAKS 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.

George VVashington universi- 
te dr. Dora Papara Nichelson 
darė tyrimus su jūrų kiaulytė
mis ir susekė, kad, jeigu joms 
duodama alkoholio ir jos “išsi- 
gėrusios” besiporuodamos pra
deda naują gyvybę, tai tokių at
veju 90% jų vaikų būna nenor
malūs. Dr. Nichelson tyrimai 
patvirtina ankstyvesnę nuomo
nę, kad daugelis kūdikių gimsta 
nenormalūs dėl to, jog tėvai 
juos pradėjo būdami vienas ar 
abu alkoholio veikiami.


