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SANTA FE CHIEF TRAUKINIO KATASTROFA!
Du traukiniai susidūrėPopiežius Pijus XII rūpinasi 

tremtinių ir pabėgėlių reikalais
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Vak. Vokietijos

MUENCHENAS. — Šv. Tėvas Pijus XII visą laiką gyvai rū
pinasi tremtinių, ir pabėgėlių dvasiniais reikalais. Jis taip pat pa
vedė vienam iš Romos kardinolų tvarkyti dvasinį - religinį aprū
pinimą ir prižiūrėti, kad visi pabėgėliai turėtų savo kalba religi
nius patarnavimus.

Tam tikslui — arčiau susipa
žinti su tremtinių buitimi — į 
Vokietiją atvyko šv. Tėvo įga
liotinis tremtinių reikalams, 
kard. Piazza, kurį mūsų tautie. 
čiai gražiai sutiko ir supažindino 
su savo krašto padėtimi bei iš
laisvinimo reikalais.

Kard. Piazza 1956. 8. 25 buyo 
atvykęs į Muencheną. Čia jį su
tiko Bavarų vyriausybės atsto
vai, ir jis buvo kard. Wendelio 
svečias. Rugpjūčio 26 d. Liud- 
wigsfelde šv. Onos bažnyčioje 
buvo garbingam svečiui suruoš
tas sutikimas, kuriame dalyvavo 
išimtinai tik tremtiniai ir pabė
gėliai. Kardinolas atnešavo mi
šias, pasakė pamokslą ir suteikė 
apaštalinį palaiminimą tremti
niams, jų šeimoms ir persekioja
miems tautiečiams tėvynėje, pa
reikšdamas viltį, kad vistiek vie 
ną kartą bus laisvi. Per mišias 
giedojo kiekviena tautinė grupė 
savo tautines giesmes, o lietu
viams tremtiniams su giesmėmis 
atstovavo Memmingeno Darnos 
choras, vadovaujamas M. Bud- 
riūno. Kardinolui įžengiant į baž 
nyčią, choras sugiedojo „Ecce 
sacerdos magnus“, o per mišias 
lietuviškai „Tėve mūsų“ ir „Di
dis Dieve“.

Tautinės grupės gražiai 
pasirodė

Paskiau salėje buvo suruoštas 
kardinolo priėmimas su spec. 
programa. Jos metu kiekviena giamosiose iškilmėse įsiregistra- 
tautybė per savo atstovus pa- vo per 800,000. Tai vienas iš iš
reiškė svečiui sveikinimą ir pa-Į pūdingiausių vokiečių katalikų 

suvažiavimų, parodąs jų draus
mingumą ir padėties supratimą.

A. P.

demonstravo savo tautinių dai 
nų bei šokių.

Lietuvių vardu sveikinimo kai 
bą prancūziškai pasakė dr. J. 
Grinius, išryškindamas mūsų per 
sekiojamų brolių už geležinės už 
dangos, mūsų vyskupų ir kuni
gų nuopelnus, taip pat kankinių, 
mirštančių už tikėjimą ir ištiki
mybę Kat. Bažnyčiai, nes žino
ma, kad komunistų pastangos su 
daryti okup. Lietuvoje schizmą 
yra nepasisekusios.

Solidarumui su kenčiančiais 
tautiečiais pavergtoje tėvynėje 
pareikšti, kaip simbolinį ištiki
mybės K. Bažnyčiai ženklą, sve
čiui įteikė lietuvių delegacija lie
tuviškais ornamentais išdrožinė
tą kryželį. Susijaudinęs kard. 
Piazza jį pabučiavo ir priglaudė 
prie širdies. Savo padėkos žody 
jis vėl prisiminė lietuvių delega
to pasakytuosius žodžius ir jo

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Mergaitės lavonas, apie 15—20 metų, vakar buvo rastas už

pakalyje 5235 So. Halsted St., Chicago, III. Jos galva sudaužyta. 
Rūbai sudraskyti. Jos pavardė nežinoma, nes pas ją nerasta jokių 
tapatybės dokumentų.

— Graikų kipriečių pogrindis Kipro saloje vėl suaktyvino sa
vo veiklą prieš britus.

— Maskvos komunistinė ,,Pravda” praneša, kad sovietų kol
chozuose pavėluota nuimti javai nuo laukų. Ragina pagreitinti 
darbus laukuose.

— Prancūzų karinis štabas iš Alžiro praneša, kad kovos vis 
dar tebevyksta tarp prancūzų karių ir Alžirijos nacionalistų.

— Prezidentas Eisenhoweris rinkiminę kampaniją pradės 
rugsėjo 12 d. Tą dieną į jo ūkį Gettysburge, Pa., suvažiuos dau- Jis bus 96 metų lapkričio mėn
giau kaip ltOO respublikonų vadų. I _

Oras Chicagoje
— Vakar prezidentas Eiscnhoweris pareiškė, kad jis savo per- Oro biuras praneša: Chicagoje

rinkimo kampaniją į prezidento postą pradės šį mėnesį mažiausia ir jos apylinkėje — rytoj giedra jos rūšies priemones surinkti 
keturiomis didelėmis kalbomis žemės ūkio klausimais. |ir vėsiau.
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akivaizdoje lietuvių choro sudai
nuotąsias tris tautines dainas.

Prie pasisekusio lietuvių pasi
rodymo sutinkant augštą svečią 
prisidėjo LB Vokietijos krašto 
valdybos narys kun. dr. J. Aviža 
ir Muencheno apylinkės pirm. 
kun. J. Tautkevičius.

Vokietijos katalikų 
suvažiavimas

Iš Muencheno kard. Piazza bu 
vo nuvykęs į jam specialiai su
ruoštą sutikimą ukrainiečių Lais 
vojo universiteto Mucnchene, ap
lankė vengrų ir lenkų gimnazi
jas, o rugpjūčio 28 d. — lietuvių 
Vasario 16 d. gimnaziją, kuri jį 
taip pat labai gražiai sutiko ir 
supažindino su lietuvių pasiek
tąja besimokant pažanga. Vasa
rio 16 d. iškilmėse iš Vliko VT 
dalyvavo URT valdytojas dr. P.
Karvelis. Svarbiausieji sutikimo 
momentai buvo perduoti radijo 
bangomis į tėvynę.

Augštas svečias taip pat gra
žiai buvo sutiktas ir 1956. 8 29 
Koelne Iškilmingai pradėtoj 77 
vokiečių katalikų dienoj, kurioj 
dalyvavo veik visi žymieji Vo
kietijos dvasininkai, fed. vyriau 
sybės kancleris Adenaueris su 7 
ministeriais ir daug užsienio sve
čių. Tarp jų buvo ir lietuvių at------ Andrea Lombardy, 63 metų,
stovas. Tik iš vienos Rytinės mirė ir 70 svečių buvo nugaben- 
zonos į šį didžiai reikšmingą ka- ta į ligoninę po to, kai jie suval- 
talikų suvažiavimą atvyko per) gė vedybinį tortą netoli Paima 
18,000 vokiečių, o dalyvauti bai- Campania. Policija jieško torto 

kepėjo.

Dar nepradejom viens kitą pulti — 
pareiškė Australijos premjeras

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 5. — Egipto prezidentas Nasseris ir 
penkių valstybių misija iš Londono konferencijos vakar svarstė 
Suezo kanalo klausimus 1 valandą ir 45 minutes.

Penkių valstybių misijai arti
mi šaltiniai pareiškė, kad posė-
džiai vyksta geroje atmosferoje, dar d4jom

skirtumą, ,^nsklt4pulti..nors ir yra nuomonių 
Suezo klausimu tarp Nasserio ir I 
penkių valstybių misijos. Atro- 
do, jog Nasseris neužtrenkė du-' 
rų taikiu būdu išspręsti Suezo 
kanalo krizę.

Robert G. Menzies, Australi
jos premjeras ir misijos pirmi-

Bolševikai meta visus 
kapitalus, kad pašalintų

kanclerį Adenauerį
BONNA, Vokietija, rūgs. 6.— 

Vokietija yra naujųjų fed. par
lamento rinkimų akivaizdoje. 
Tiesa, jie bus tik ateinančiais 
metais, bet opozicija jau dabar 
meta visas pajėgas, kad jie būtų 
laimėti ir Adenauerį pakeistų 
Ollenhaueris arba liberų (FDP) , 
Dehleris. Ir čia bolševikai meta 
visus kapitalus, kad tik būtų 
Adenaueris pašalintas, į kurį, ly
giai kaip į griežtai prieš bolše
vikus stojantį Dulles, pavergtie- J 
ji Europoje deda savo tvirčiau
sias viltis.

Sunku įsivaizduoti, kas būtų, 
jei Adenaueris būtų nuverstas — 
tada plačiai atsivertų kelias bol 
ševikinei infiltracijai į dar liku
sią ištikimą seniems Vakarų idea 
lams Europą.

Kancleris Adenaueris per savo 
valdymą ne tik iškėlė karo nu
niokotą Vokietiją į antrą pagal 
turtingumą Vakaruose valstybę, 
bet ir atsidėjęs rūpinasi Europos 
apjungimu bei pavergtųjų išlais
vinimu.

Išalkę žmones
DACCA, Rytų Pakistanas, 

rūgs. 5. — Išalkę žmonės vakar 
susikirto su policija Dacos gat
vėse. Vyriausybės pareigūnai 
praneša, kad trys asmenys žuvo 
ir 12 buvo sužeisti.

Vestuvinėje puotoje
NEAPOLIS, Italija, rūgs. 5.

Kalendorius
Rugsėjo 6 d.: šv. Onesiforas; 

lietuviški: Vaišvilas ir Varmonė.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:20.

ninkas, vakar vakare iš posėdžio 
išėjo su nuotaikingu humoru. Jis

Posėdžio metu Nasseris kal
bėjo labai ramiai. Paskui visi 
kiti įsijungė į diskusijas.

Egipto ekspertai ir Menzies 
komiteto specialistai šiandien pa 
skirai posėdžiavo uždarytose 
konferencijose, kad surastų 
abiems pusėms priimtiną formu
lę, kuria būtų pašalinta Suezo 
kanalo krizė.

Manoma, kad bus surasta kom 
promisinė formulė Suezo kanalo 
klausimu.

Šiandien vakare Nasseris vėl 
susitiks su penkių valstybių ko
mitetu, kurį sudaro Australijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Švedijos, Irano ir Etijopijos at
stovai.

Partijos vyras

PARYŽIUS, Tenn.—Napoleo
nas Bonaparte Glover balsavo už 
visą demokratų sąrašą kiekvie
nuose rinkimuose nuo 1881 m.

JAV maršalas Frank Quarles (paveikslas viršuje) skaito federalinio 
teisino įsakymą (linton, Tenn., gyventojams, kad jie netrukdytų neg
rams lankyti vietą's mokyklą. Negrai studentai atvyko } augšt. mokyk
lą (paveikslas apačioje), bet daugumus baltųjų studentų paskelbė boi-

^^ot2^atsisakydamlh>nkyti^Į^2^__^___________________^^^2^

Senatoriaus- Capehart politinė 
dvikova su Adlai Stevensonu

WASHINGTONAS, rūgs. 5. — Senatorius Capehart (R., Ind.) 
vakar pareiškė, kad Rytų Europos 120 mil. laisvų žmonių pateko 
į Rusijos vergiją dėl demokratų administracijos neapdairumo, 
ypač Yaltos konferencijoje.

Capehart, senato užsienio san
tykių komiteto narys, atsikirto 
Adlai Stevensonui, "demokratų 
prezidentiniam kandidatui, kuris 
kritikavo Eisenhowerio adminis
tracijos laisvinimo politiką.

„Demokratų kandidato kalti
nimas respublikonams, kad jie 
nieko nepadarę laisvinimo srity
je po 1952 metų paskelbtos plat
formos, yra nieku nepagrįstas“,
— pareiškė Capehart.

Capehart pasakė, kad, paly
ginus teritorijų ir žmonių pate
kimą į sovietų rankas pirm Ei- 
senhowerio administracijos, So
vietų Sąjunga nepadidino nė vie 
na pėda savo teritorijos, kai res
publikonų administracija pradė
jo vadovauti Amerikai.

Jis pažymėjo, jog seniau Len
kija, Lietuva, Estija, Latvija,
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija ir kitos valsty
bės pateko „po sovietų bosų kul
nių“. Capehart pasakė, kad buvę 
laisvi žmonės yra žudomi ir ka-
linami sovietinio kolonializmo. , MASKVA rug8 5 _

Ar Kevensonas pam.nK, šiuos Gynybos ministerijos oficialus

Areštavo vadę
NICOSIA, Kipras, rūgs. 5. — 

Britų policija areštavo Kipro 
Graikų Ortodoksų Bažnyčios sek 
retorių, kaltinant jį turint ryšį 
su EOKA pogrindžiu, kuris nori 
Kipro salą sujungti su Graikija.

Kipro salos gub. John Harding 
įsakė areštuoti Nicos Kranidio- 
tis, intelektualų vadą, rašytoją 
ir poetą.

Ir ten rasinė
kova vyksta jaučiama pašarų stoka

KNOXVILLE, Tenn., rūgs. 5. 
— Septyni negrai vakar buvo ne 
įleisti į tris Knoxville mokyklas.

Penki negrai buvo neįleisti į 
East augštesnę mokyklą ir po 
vieną negrą į dvi pradžios mo
kyklas.

Sovietų kaltinimas

įvykius, kai jis puolė respubliko
nų laisvinimo politiką, — klau
sia Capehart.

Kai susirinko
500 žmonių

STURGIS, Ky., rūgs. 5. —'

WASHINGTONAS, rūgs. 5. — 
JAV pašto viršininkas Summer- 
field šiandien pareiškė, kad jo 
departamentas perka 5,743 len-Į 
gvus sunkvežimius ir kitas nau-

laiškus iš pašto dėžučių.

laikraštis apkaltino JAV jungti
nio štabo vadus, kad jie savo 
kalbomis ruošia kelią kitam pa
sauliniam karui.

Trečias lavonas
WASHINGTONAS, rūgs. 5.— 

Komunistinės Kinija pranešė J
Penki šimtai asmenų vakar susi-1 Amerikos Valstybėms, kad buvo 
rinko prie Sturgis augšt. mokyk rastas trečias amerikiečio lakū- 
los ir neleido 8 ar 9 negrų mo- no iavonas Amerikos lėktuvo, 
kinių į mokyklą. . kuris komunistų buvo nušautas

Sturgis yra 40 mylių pietva- rugpjūčio 23 d. netoli Kinijos pa
kartuose nuo Henderson.

Vežimai laiškams
krantės.

Maltos ateitis
LONDONAS, rūgs. 5. — Mal

tos ministeris pirmininkas Dom 
Mintoff vakar pradėjo derybas 
su britų pareigūnais dėl Maltos 
salos finansinės ir politinės atei 
ties. Maltos sala yra britų laivy
no bazė Viduržemio jūroje.

w

SPRINGER, N. M., rūgs. 5. 
traukinys šiandien susidūrė su 
Springer, New Mexico.

Neleido lankyti
Lietuvoje, Latvijoje 

ir Estijoje
Šių metų vasarą grupė Jungti

nių Amerikos Valstybių rabinų 
gavo leidimą lankytis Sovietų 
Sąjungoje. Lankydamiesi Sovie
tų Sąjungoje, Amerikos rabinai 
norėjo apsilankyti pavergtoje 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Tačiau Pabaltijo valstybėse lan
kytis Amerikos rabinams leidi
mas nebuvo duotas, motyvuo
jant, jog Vilniuje ir kituose Pa
baltijo valstybių miestuose, 
„smarkiai nukentėjusiuose nuo 
buvusio karo“, dar vis trūkstą 
viešbučių ir iš viso karo sugriau
tas gyvenimas dar nesąs atsiga
vęs.

Komunistų laikraštis 
skundžiasi

VARŠUVA. — Vienas Lenki
jos komunistų laikraštis nusis
kundžia, kad daugelis partijos 
pareigūnų yra iš vardo bedie
viai. Daugelis komunistų parti 
jos narių nuošaliose bažnyčiose 
slaptai dalyvauja Mišiose ir ne
ša krikštyti savo vaikus.

Mūsų “oficialieji” bedieviai, 
— rašo toliau laikraštis, — 
prieš įeidami į bažnyčią, apsi
dairo į visas puses ir meldžiasi 
namuose, užsidarę langines. Tu
rime pripažinti — baigia straip
snį laikraštis, kad Katalikų Baž 
nyčia Lenkijoj nėra baili, o te
betęsia savo kovą su ta pačia 
energija.

• JAV kariuomenės Europoje 
viršininkas pranešė JAV kong
resui, kad jis imsis griežtų prie
monių apvaldyti kariuomenei 
nuo kriminalinio elemento.

Pavergtosios Lietuvos ūkyje

Pavergtosios Lietuvos žemės ūkio ministeris Vazalinskas vil
niškėje „Tiesoje“ rašo apie reikalą „sukaupti kuo daugiau pašarų“. 
Pirmiausia pažymi, jog šiemet kolchozuose „padaryta kai kuri pa
žanga stiprinant pašarų bazę“.

Esą išplėsti mišinių, pašarinių tuvos komunistų partijos centro 
komiteto ir ministerių tarybos

... . . pasisakymas dėl Šiaulių ir Ra-
ros kukuruzų augimas buvęs su- \ ...... , , ,

, t/. » . • i dviliskio rajonų kolchozuose ne-sitrukdęs. Iš viso pašarų kaupi- J
mas vykstąs „labai blogai“. Va
zalinskas daro priekaištų visai 
eilei rajonų dėl nepakankamo dė
mesio kontrolei, nes daug kur šie 
nas blogai užpajamuojamas.

Priekaištaujama ir dėl nepa
kankamo rūpinimosi siloso ruo- 
šimuu. Dėl to „šiaudai didele da
limi turės išlyginti“ pašarų trū
kumą. Tačiau ir šiaudai dauge
lyje kolchozų nepakankamai ver 
tinami. Nesirūpinama jų tinka
mu sukrovimu, o taip pat laiky
mu.

Žodžiu, vietoje garsinto kuku
rūzų svarbiu pašarų šaltiniu pa
vergtoje Lietuvoje ateinančią žie 
mą paliks šiaudai.

Pašarų trūkumo viena iš prie
žasčių, pasirodo, yra visoje eilė
je pavergtosios Lietuvos vieto
vių pievų užaugimas krūmais.
Vazalinskas dėl to ragina „kirsti 
krūmus, rauti kelmus“ užleisto
se pievose.

Kitame „Tiesos“ numeryje 
spausdinamas pavergtosios Lie-

lubinų, kukurūzų ir kitų kultūrų 
plotai. Tačiau dėl šaltos vasa-
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— The Santa Fe Chief keleivinis 
pašto greituoju traukiniu netoli

Geležinkelio pareigūnas pa
reiškė, jog mažiausia 11 asme
nų žuvo.

Colfax ligoninės prižiūrėtoja 
Mrs. Flora Peppin pareiškė, kad 
čia jau į ligoninę atvežti septyni 
sužeisti ir laukiama daugiau. 
Tarp sužeistųjų yra virėjas Jim 
Walter iš Rockford, III.

Daktarai ir ambulansai iš 
Springer, Las Vegas ir Raton bu
vo iškviesti į nelaimės vietą.

Traukinių nelaimė įvyko šian- 
dien apie 5:30 vai. ryto (Chica
gos laiku).

Manoma, kad tarp žuvusiųjų 
yra abiejų traukinių inžinieriai 
ir gaisrininkas. Šiandien apie 1 
vai. p. p. žuvusiųjų pavardės dar 
nebuvo žinomos.

' Nė vienas keleivis nežuvo
SPRINGER, N. M., rūgs. 5. — 

Vėliausios žinios skelbia, kad 
traukinių katastrofoje žuvo apie 
20 asmenų, visi traukinių tar
nautojai.

Geležinkelio pareigūnai skel
bia, kad nė vienas keleivis nebu
vo užmuštas, bet keturi lengvai 
sužeisti.

Santa Fe Chief traukinys įva
žiavo į stovintį pašto traukinį.

If. Trumpai iš visur
• Viceprezidento Nixono tė

vas, 77 metų amžiaus, mirė praė
jusį antradienį. Laidojamas 
penktadienį.

• Britanijos karalienė Elzbie
ta II ir jos vyras Edinburgh ku
nigaikštis 1957 metų gegužės 
mėn. padarys valstybinį vizitą 
Danijoje.

• JAV šen. A lan Bible vakar 
laimėjo Nevados demokratų no- 
minavimą į senatorius.

• JAV 8 divizija rudenį kelia
ma į Vokietiją. Jos vadas gen. 
Watlington paskelbė, kad karei
viai, kurie yra per sunkūs, turi 
suliesėti.

1 pakankamo rūpinimosi pašarų 
paruošimu. Šių rajonų — Šiaulių 
ir Radviliškio — vykdomieji ir 
komunistų partijos komitetai įpa 
reigojpami, kad minėtų rajonų 
kolchozai ištaisytų padėtį paša
rų paruošime ir kad „kiekvienas 
kolūkis įvykdytų šieno pristaty
mo valstybei užduotis“. Komite
tų vadovai grasinami griežtomis 
bausmėmis.

Toliau nurodoma, jog „bloga 
padėtis aprūpinant gyvulius pa
šarais susidarė ir daugelyje kitų 
respublikos rajonų“.

Daugelyje kolchozų esą nepa
kankamai rūpinamasi ir silosa- 
vimo įrenginių statyba (E.).

Grįžta namo
MANILA, Pilipinai, rūgs. 5. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausias teisėjas Earl Warren 
ir jo žmona buvo sustoję Mani
loje grįžtant namo. Jie dvi sa
vaites viešėjo Indijoje.
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Telefonas — PRospect 6 - 2796 

Medžiagą siųsti: Jenas šoliūnas, 5254 So. Trumbull Avė.

DIENRAST1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 0, 1950
------------------------- "

Ten netoli Baltimores

draugovės suruošia ir atlieka, 
programas. Hartfordo draugo-: 
vė atliko programą prof. Šal-i 
kauskio minėjime, o Detroito I 
dainininkai pravedė dainų va-l 
karą.

Stovyklos štabas 
Stovyklos gyvybės palaikyto

jai, jes štabas yra: V. Kleiza — 
komendantas, A. Žukauskas — 
berniukų vadovas, V. Matusai- 
t'ė — mergaičių vadovė, J. Soliu 
nas — sporto, P. Zaranka — me 
no, J. Štuopis ir R. Kriaučiū
nas — ūkio reikalų vedėjai.

Š. AMERIKOS LIET. SPORTININKAI 
VARŽĖSI WINDSORE IR DETROITE

EDVARDAS ŠULAITIS

Prie ramios įlankos ) St. Vin- 
cent de Paul stovyklą suvažia
vo arti šimto studentų ateitinin
kų. Nors stovyklos namukai se
nokai pastatyti, aplinka ideali 
stovyklai: iš trijų pusių jūros 
vanduo, čia pat ir lieptelis su 
dažnai irstomais laiveliais, o ap

dančias iš dešimties dalyvių, 
kurie išsiskirstė stovyklos ra
jone diskutuoti temas: ‘‘Ar at
eitininkas užtektinai įgyvendina 
savo principus” ir “Kaip galima 
įtraukti daugiau narių į draugo- į 
vės veiklą”. Vakarais būrelių 
vadovai patiekdavo diskusijų iš-

Šiaurės Amerikos lietuviai 
sportininkai jau šeštą kartą bu
vo susirinkę savo metinėms žai
dynėms, kurios šiemet įvyko De 
troite ir YVindsore rugsėjo 1 — 
2 dienomis, sutraukdamos apie 
189 dalyviu.

Šį kartą buvo varžomasi fut
bole, lengv. atletikoj, plaukyme

„ ..... . . , , ir lauko tenise, tucmi papildant
Daug prisidėjo pne stovyklos balandžio mėneaj chicagoje j- 
suruosimo kun. K._ Pugev.c.us,, kusj M|įs g -ak vgr.

ni o voil/Liioa ir lzrd I K

pasiglemžė Tėvų Pranciškonų 
pereinamąją dovaną, įtseigtą1 
1954 metais.

Nauja žvaigždė tenise

Lauko tenise vyrų grupėje 
laurus iškovojo naujas lietuviš
kame pasaulyje sportininkas,

'šiame krašte gimęs lietuvis,
Krasliauskas (Detroito “Ko
vas”), kuris baigmėje sutvar
kė V. Grybauską (Rochesterio 
“Sakalas”). Prieš tai Krasliaus 
kas sudorojo šių žaidynių favo- 

(Nukelta į 7 psl.)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4256 W. 83rd St, 
Oflao U*L KEIiaaue 5-4410 

Beaki. telef. Gltovtkill 6-0617 
Valandos: l-l p. m lr 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

linkui medžiai ir tik toliau ma- vadas. Šiuo diskusijų būdu ga- 
tyti vasarvietės. Prie lieptelio Įėjo pasireikšti daug narių, ir 
po vakaro maldų susirenka sto-j skirtingos bei naujos mintys pa 
vykios “nakties paukščiai” ir siekė visus.
traukia dainas, daug kartų gir
dėtas, bet niekad nenuobodžias. 
Ir dieną čia pilna tų, kurie drįs-

Lankome sostinę 
Ketvirtadienį stovyklautojai

kėlėsi valandą anksčiau. Išklau-
ta plaukioti su medūzomis ar irk; sę šv. mišių ir pavalgę pusry- 
luotis ir šildytis saulėje. Į čius, dainuodami nekantriai lau-

Kadangi valdyba mano, kad kė autobusų, kurie turėjo vež- 
toks lengvas gyvenimas gali nu-Į ti į Washingtoną. Nuo anks- 
sibosti, porą kartų per dieną] taus ryto iki vakarienės važinė- 
šaukia mus į salę paskaitų pa- jo nuo vienos JAV sostinės gar- 
klausyti. sios vietos į kitą. Aplankė Kon

Klausomės paskaitų greso rūmus su apskritomis sa-
Iš pakviestų kalbėtojų jau lėmis, statulomis ir garsiais pa-

labai aktyvus veikėjas, ir kol. 
V. Bogutaitė.

Stovyklą aplankė visa eilė 
svečių: At-kų Federacijos va
das prof. S. Sužiedėlis, kun. V. 
Dabušis, kun. Martinkus, kun. 
J. Znotinas, prof. Zaluba, buvęs 
CV pirm. K. Kudžma ir kiti.

— o —
— Clevelando studentai atei

tininkai atliko programą rug
pjūčio 19 d. visų Amerikos se
selių suvažiavime.

>. A. S.

buvo atvykęs prof. Pakštas, ku
ris kalbėjo apie Lietuvos sie
nas. Poetas K. Bradūnas api
būdino keturias išeivijos rašy
tojų kartas: prieš I Pasaulinį 
karą pradėjusių rašyti kartą, 
rašiusiųjų nepriklausomoje Lie-

veikslais, kariuomenės kapines 
su Nežinomojo Kareivio kapu ir 
nuolatine garbės sargyba. Ma
tė žymesniuosius paminklus, 
Lincolno milžinišką statulą, Wa- 
shingtono garbei pastatytą di
džiulį obeliską, Katalikų univer-

Oflao tel. CLlffsule 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 West 471 b Street 
(Kanųtas 47th Ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek*

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

B. PULKI V IR VAIKU "LIGŲ
SPECIALI STB

Tlbfl South Western AvonM
(MEDICAL BUILDINO) 

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

Ofioe tel. KE. 7-1158
Rea. tel. tVAlbrook 5-3765

lei. ofiso YA. 7-6557, rea. RIi 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weet 47th Stresl

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tek ofiso UE. I-ttFvv. rez. I*R. 6-7253

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 v«l. 9. p. 
Išskyrus ketvlrtad. lr sekmad.

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

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

Tel. CEntral 0-2204 
5002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—I 
Tel. TOuiUudl 5-0050 

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

žybų susitikimus.

Chicagos “Neris — klubinis 
laimėtojas

Čia buvo išaiškintas VI Šiau
rės Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynių klubinis nugalėtojas 
(vyrų is moterų grupėse), ku
riuo tapo Chicagos LSK “Ne
ris
šefo St. Lozoraičio pereinamąją 
dovaną, 1955 m. turėtą LSK 
“Perkūno”. Antroje vietoje, pa
gal surinktų taškų skaičių, liko 
Kanados atstovai — Toronto 
LSK “Vytis”.

Jaunių, mergaičių ir jaunučių 
klasėse klubiniu nugalėtoju ta
po Detroito LSK “Kovas”, pa
verždamas Fasko pereinamą do
vaną iš praėjusių metų laimė
tojo Clevelando LSK “Žaibo”.

Futbole vyrauja torontiečiai
Žaidynėse nemažo dėmesio su 

silaukė futbolo varžybos, pra
vestos net dviejuose miestuo
se — Detroite ir YVindsore (Ka
nadoje). Čia varžėsi 4 koman
dos: Toronto “Vytis”, New Yor 
ko LSK, Chicagos “Vainutas” 
ir Detroito “Kovas”. Varžybų 
nugalėtoju tapo Toronto "Vy- 

kėlinus^5 nuolai‘^» le“gvus išmo- tis”, įveikusi Chicagos “Vainu-
Atdara antradienio ir ketvirtadie- 5.1 ir baigmėje New V oi ko 

nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais ' LSK 3:0. Rungtynėse dėl tre- 
— 10—5 vai. čios vietos Chicagos “Vainutas”

Budriko Radio Valanda iš WHFC sumušė Detroito Kovą 3:2. To- 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo ..... , . . . . ?, .
6 iki 7 vakaro. - rontieciai, laimėję futbolo var

žybas tris kartus iš eilės, sau

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

tuvoje, išėjusių mokslą Lietu-, sitetą ir Pranciškonų vienuoly-
voje, bet pradėjusių poetišką' no katakombas. Po pietų visas ^a,»anis, rakandai, Televizijos, Ra 

darbą tremtyje, ir jauniausiųjų,, pulkas uzpludo Lietuvos pasiun, Jew«eliy • Di(|el?s pasirinkima3 Duol 
čia mokslus einančiųjų karta, j tinybę. Čia buvo nuoširdžiai.................. •'
Poetas Bradūna^ dedąs dau- priimti ir jiems buvo parodytos 
giausia vilčių į trečiąją* kartą, pasiuntinybes patalpos.
Diskusijos nukrypo į lietuviškos “Fuksų” nekantriai lauktas 
dvasios kūryboje palaikymo sri- j krikšto laužas įvyko penktadie- 
tį-

Kun. St. Yla kalbėjo stovyk
loje, pats joje nebūdamas. Jo 
perduotų ir paaiškintų prof. Do
vydaičio minčių .klausėmės iš 
juostelės.

Visus, net nelabai mėgstan
čius paskaitas, labai sudomino 
dr. Vyganto kalba. Klausytojų 
dėmesį patraukė aktuali tema ir 
jos gyvas bei vaizdingas nag
rinėjimas.

Suvažiavimą pradėjus, kalbė
jo gerbiamas federacijos vadas
prof. S. Sužiedėlis, ragindamas ] Macelytė ir A. Sužiedėlis. Pra- 
domėtis politika ir jos nesmerk- nešinėtojo pareigose buvo kol.

nk Čia buvo skaitomos humo- 
•rRtinėa prieš valdžią nukreiptos 
kalbos, rinkiminiai šūkiai ir tar
domi “fuksai”.

Literatūros vakaras 
šeštadienį Baltimorėje įvyko 

kol. K. Keblio ir A. Gečiausko 
suorganizuotas ateitininkų kon
certas. Programoje dalyvavo 
iau plačiai žinomi dainininkai ir 
pianistai: Audronė Gaigalaitė, 
P. Zaranka, M. Motekaitis ir D. 
Lapinskas. Savo kūrybą skaitė 
G. Buračaitė, D. Prikockytę, G.

ti. Bet dar stipriau pabrėžė pa
vojus, kylančius iš perankstaus 
dalyvavimo politinėje veikloje.

Vienas įdomiausių lavinimosi 
metodų buvo diskusiniai būre
liai. Stovyklautojai buvo pa
skirstyti į tris grupes, suside-

J. • Manelis. Prieš koncertą ir j 
šokius stovyklautojai aplankė 
Šv. Alfonso bažnyčią, kurioje Į 
prel. Mendelis mums pasakė 
keletą žodžių.

Ne tik geibūs ateitininkai čia 
turi progą pasirodyt’, bet visos

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu* —

8322 So. West«rn Avenuo
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai.

v , j. , ... i vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- *il4. ofiso I itospect 6---40
nusinesdamas diplomatijos ^,^1, uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-5220 
Re» telef. UAlbrook 6-5O7Š

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1705 nuo 2 Iki 9 vai. 
p, p. kasdien išskyrus trečiad.

Res. tel. GRovehilI 6-5603

ir

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

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

Telef. ofiso liAfayette 3-6048
_____ Rez.: VVAlbrook 5-3018

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

PKospcct 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 

5700 S. YVood Street
Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — FUUmaa 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PKospeet 8-1223 arba WE 6-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak, U 
šeštadieniais 2-4 vs.1. ponlet

Atostogose nuo rugsėjo 1 iki 10 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr-us Ag
linskui bei Budrius.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenne
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—• vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Pasinaudokit Reta
Proga !

BURTON - DIXIE
Pagarsėję

MATRACAI 
vietoje $89.50

dabar pirksite už:1

ROOSEVELT FURNITURE CO.
(LIETUVIŲ KRAUTUVE)

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

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 vai. vak. Pirmad. ir Ketvirt. iki 
9 vai. vak. ir Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 v. po pietų.
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Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris hus baigtas šių metų gale.

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

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben< 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- j
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojul, visada Išmokėjo lr Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,900, 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite,

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

CURRENTLY — AUKŠČIAU SIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South Westen Aveaaj
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4900

Rezidencija: GRoveblll 6-8161

ūm/L DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. Šeštai)ieniula nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos te 1._ BEverlv 8-8244
Tek ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6667

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California At«. 

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

Ofiso Ule*. V Artis 7-1166
Rezidencijos — HTcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvei 

VAL 1—4 lr 6:30—8:80 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. Dagai sutarti 
Atostogose nuo rugsėjo 5 iki 12 d.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 68rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Wuipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfay.'tte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad lr kitu laiku pagal sutarimą' 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpubUe 7-8818. 

Oflao t*:lcfonas — Rlshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4842 Archer Avonne 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. KKpiihlio 7-2290
SPKCI. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AT.,: Pirm., antr. Ketv.. penkt
nijo 9 iki 11 ryte ir nuo li:00—8:00. 
ftešt. nno 2:0d — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akinioa, 

keičia stiklus ir ršniu..
4456 So. California Avė., Ohicagc 

fcaukitc YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir ■•kmad 
tik susitarus

iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta | Jeigu

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. FR

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Aahland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad tik pagal sutart).

Tel. ofiso: DAnube 6-112S

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais t—4 ” n n

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
I (VaškevičiūtS)
j GYDYTOJA IR CHIRURGU

6248 South Kedzie Avenue
1 Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai, 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAa 

1407 So. 49th Ot., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto tr 1-8 vaL 

vak. Šeštadieniais 19-1, 
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-I3.S1

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory S-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street
Ksmp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso FR. 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
VAI,, nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6652

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

Tel. ofiso CA 6-0257, r«>z. FR 6-6652 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava. 

VAL. 11 v. r. iki X p. p.; 6—9 T. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1822 
Frltalko ak 1d Ina, 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofl.-ad ir akinių dlrbtuvš 
756 VVest S5th Štreet 

nuo 10 iki 2, nuo 6 iki S, tra- 
člad nuo 10-12, penktadienį 16-2 ls 
4eštHdi»nlnls 10-2 vai popiet.

virs sa

neatsilieps vlrštninšO telefonai 
šaukite Mldyvay S-OUUI

Telefonas GRovehilI 6-16.15
DR. ALDONA A. JUŠKA

1 AKIŲ LIGŲ SPECIAL1STB
PRITAIKO AKINIUS

I Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
I susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 VVest 59th Street

VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:30 rak. 
Trečiad. pagal sutartį

TSL ofiso ir buto OLympic 2-4152
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—8 v. lr 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
teštadienlais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Ava
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 V. 
Vak pirm., antr.. ketvirt. 6-X-»A v 

TreciAilletiį tilo sueitai us

¥ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort.hopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protnzsl, Med. bar 
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) ir t.A
Vai.: 9 4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

286U W. 63r<l SA Chlcagn 22, IU. 
Tei. PK«vM 6-5084.

Vai

OR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kuru 

| yra priežastis galvos skaudSjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio, 

j Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
! tę. Prirenku teisingai akinius Visi 

egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenua
Tel. YArds 7-1372

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
iki 6 vai. Sekm. ir treč. uždara.

Skclbkitės “Drauge”!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 H. Oakley Avė., (hlrago 8, UI. Tel. Virginia 7-5541 į 7-5542

Bntered as Second ( i.iss Matter March 81, 1916, at Chlaago, fili: 
Under the Act of March S, 1879.
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DAUGIAU AIŠKUMO pai paminima Sibiro darbo ver
gų stovykloje mirusio mūsų žy
maus socialisto prof. A. Žvirono 
asmuo, prašant siųsti redakcijai 
daugiau žinių apie jį. Duodamas 
sukolchozinto Lietuvos kaimo 
vaizdas ir komunistų vartojami 
metodai. Pabaigoj stengiamasi 
aptarti buvusias vad. DDT su
rengtas diskusijas mūsų spau
dos reikalu, kuriose dalyvavo 
Juozas Petrėnas, Antanas škė-! 
ma, Jonas Kiznis, Vytautas Ka
volis ir Rimvydas Šilbajoris. Mo 
deratoriumi buvęs Dr. Juozas 
Repečka. Iš aprašymo matosi, 
kad stengiasi iškelti aktualių 
minčių, stengiasi įtraukti jaunes 
nės kartos atstovų. Žurnalas išė 
jo kiek didesnio formato 40 psl.

“Sėja” Nr. 5, tautinės demo
kratinės minties laikraštis, ei
nąs maždaug kas mėnesį ir tu
rįs parodyti mūsų liaudininkų 
gyvybę bei jų nuotaikas. Laik
raštis eina Chicagos mieste. Re
daguoja G. J. Lazauskas. Pas
tarajame numeryje, išėjusiame 
birželio mėn., vedamuoju deda
mas Vliko prezidiumo ir Vykd.

MOTINA IR VAIKAI

M||
Artėjant rinkimams, abiejų partijų kandidatai turėtų smul

kiau ir aiškiau išdėstyti savo pažiūras j užsienio politiką. Tie
sa, kad abi didžiosios partijos savo konvencijose priėmė taip 
vadinamas rinkimines platformas — programas, bet gyvenimas 
jau spėjo parodyti, kad jų nepakanka. Iš praeities žinome, kad 
išrinktieji nevisai laikosi konvencijų priimtų programų, kurių 
tikslas yra rinkimų metu patraukti daugiau balsuotojų.

Ligšiol tik vieni demokratai aiškiau tepasireiškė rinkiminėj 
kampanijoj. Jie jau sako agitacines kalbas. Iš jų matome, kad 
kandidatas j prezidentus turės ką nors daryti, nes kaikurie 
kalbėtojai jam gali meškiškai pasitarnauti. Net buvęs prezi
dentas H. S. Truman, kalbėdamas Darbo dieną Milwaukee mies
te, pasakė tai, su kuo Stevensonas negalėtų sutikti. Bent mes 
taip manome. Jisai labai drąsiai pareiškė, kad toks sovietams 
agentavęs komunistų bendrakeleivis Hiss buvęs nekaltai nu
teistas, kad respublikonai dėl to esą kalti. Mes nesiimame tei
sinti dabartinės vyriausybės ir ginti jos darbus. Tai ne mūsų 
reikalas. Klaidų ir jie padarė. Jas daro kiekvienas, kas dirba.
Tačiau tokio Hisso teisinimas — tai teismo įžeidimas ir pa
taikavimas komunistų bendrakeleiviams, tikrai negarbingai pa
sitarnavusiems Dėdei Šamui.

Esvme pastebėję, kad ir kitas demokratų šulas savo pa
reiškime yra prašovęs pro šalį. Juo yra senatorius Allen J.
Ellender (iš Louisianos). Šiomis dienomis jis lankėsi Mask
voje, pasikalbėjo su Chruščevu keletą minučių ir jau skelbia 
pasauliui, kad Jungtinės Amerikos Valstybės turi keisti savo 
politiką santykiuose su Sovietų Rusija, kad yra reikalinga vyk
dyti koegzistencijos planą (tarp sovietų ir Amerikos). “Aš ne
noriu komunizmo, bet aš tikiu, kad rusai lygiai taip, kaip ir Tarybos atsišaukimas Lietuvos 

.................................... — - ’ pavergimo 16 metų sukakties

’ -rr r_

Auna Oswnlt, 102 metų motina, džiaugiasi su-savo sūnumis, kurių 
vienas turi 83. kitas 75 metus. Gyvena Los Angeles. (INS)

beprasmiškai graudena retėjan- bet iš viso gaunasi įspūdis, kad
čius klausytojus. Ką ištikrųjų 

proga ir toliau duodama eilės Į reikėtų ryžtis keisti tą skaudžią
mes, siekia taikos”, sako šen. Ellender.

Taip galvoti ir taip kalbėti yra nesąmonė. Visam civilizuo
tam pasauliui yra labai gerai žinoma, kad Sovietų Rusija tai
kos nenori ir jos nesiekia. Jei jie kalba apie koegzistencijos 
idėją ir apie galimybes ją įgyvendinti, tai daro tik jau ne dėl 
taikos. Ta Vakarams visai nepriimtina idėja jie drumsčia tarp
tautinės politikos vandenis, kad lengviau būtų jiems juose žve
joti — siekti naujų užkariavimų komunizmui ir įsistiprinti 
pasigrobtose teritorijose.

Kiek rūpi sovietams taika, yra visai aišku iš vėliausio 
valstybės sekretoriaus John Foster Dulles pareiškimo spaudos 
konferencijoje. Atsakydamas į laikraštininkų paklausimus, p.
Dulles, tarp kitko, pasakė, kad jis norėtų pabrėžti faktą, jog shington, D- pareiškimą es 
šiuo metu, kuomet daugelis kraštų jieško priemonių teisingai Į tų laikraščiui, kuriame p. Žadei- 
išspręsti pavojingąsias taikai problemas, Sovietų Rusija vieha kisjaareiškia, kad skelbimas, jog 
padaro išimtį — per radiją ir kitomis priemonėmis ji veda 
piktą propagandą, kurstydama arabų pasaulį. “Tą patį rytą, 
kai aš tariausi su sovietų užsienio reikalu ministerių Šepilovu 
ir aiškinau jam mūsų planą, sovietų propaganda jau puolė tą 
planą, vadindama jį ‘imperializmu’ ir ‘kolonializmu’ ”, priminė 
p. Dulles. Turėta galvoje Suezo kanalo problema.

Kad Sovietų Rusija nori pasiglemžti Afrikos ir Azijos pa
saulį, apie tai negali būti jdkios abejonės. Šią savo imperia
listinę kampaniją tuose kontinentuose sovietai pradėjo prieš 
metus ar seniau. Jie pradėjo ginkluoti Egiptą, ir tai davė drą
sos jo diktatoriui Nasserui nusavinti Suezo kanalą, nesiskai
tant su kitų valstybių gyvybiniais interesais.

Šis yra tik vienas pavyzdys, labai ryškiai kalbąs, kad 
Maskva tikrai nesiekia taikos, bet nori surakinti komunistiniais 
vergijos pančiais dar daugiau tautų.

Reikia laukti, kad demokratų partijos kandidatas į prezi
dentus p. Stevensonas savo aiškesniais pareiškimais užsienio po
litikos klausimais atitaisys savo bendradarbių nevykusias kai- 
bas apie santykius su Sovietų Rusija ir kitais komunistiniais-- žurnalas nelabai didelio for- 
kraštais. , . i ; I ‘ » ■ mato, bet apie 60 psl. ir apjun

gęs nemažai liberalinio sparno 
bendradarbių. Vengiama ilges
nių straipsnių arba jie leidžia
mi per kelis numerius. Šio nu
merio vedamuoju padėtas tam 
žurnalui būdinga nuotaika ir 
antrašte straipsnis “Užteks aša- 
ruvių pramonės”. Nepasirašęs 
straipsnio autorius mini birželio 
sukilimo 1941 m. sukaktį. Vie
tomis jis gana kritiškas dėl pa
čio sukilimo vykdymo bei ver
tinimo, atiduoda pagarbą rezis
tentams kovotojams ir, žinoma, 
Santarvė nebūtų tuo, kuo yra, 
jei nepultų tų kitų, kurie girdi

mūsų politinių kankinių iliustra
cijų. K. Kaunas rašo apie miru
sį prof. J. Bagdoną, M. Macke
vičius rašo apie dr. K. Grinių, 
o A. Radvilas apie dr. J. Toliu- 
šį. K. Škirpa pradeda savo žino
mus atsiminimus apie Vilniaus 
problemas n Pasaulinio karo 
pradžioj. Z. Zabulionis komen
tuoja mūsų įg. ministerio Wa-

p. Lozoraitis atvyksta į Ameri 
ką kaip Lietuvos prezidento pa
vaduotojas, yra meškos patar
navimas Lietuvai.

Pabaigoj duodamas šen. P. 
Douglas veiklos pavaizdavimas 
ir smulkesnė kronika. Leidinys 
nedidelio formato, 24 psl.

Santarvė, Nr.3, rezistencinis 
visuomeninių ir kultūros reika
lų žurnalas, redaguojamas' D. 
Britanijoje gyvenančio F. Neve- 
ravičiaus. Redakcijos kolektyve 
surašyti šie asmenys: K. Dran
ga, A. J. Greimas, V. Kavolis, 
J. Masiulis, B. Raila, J. Vėbra, 
H. Žemelis, G. Židonytė-Vėbrie
nė, S. Žymantas.
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POLITINIŲ GRUPIŲ LEIDINIAI

K. MOCKUS, S o. Boston, Mass.

“Drauge” dažniau yra minimi 
krikščioniškųjų politinių grupių 
leidiniai — “Tėvynės Sargas” 
ir “Į Laisvę”. Pastarieji tų žur
nalų numeriai neseniai buvo ap
tarti. Gal rečiau į rankas paten
ka ir rečiau šiame dienraštyje 
yra minimi kitų politinių grupių 
leidiniai, čia noriu trumpai pa
minėti paskutiniuosius tų1 gru
pių leidinius ir pavaizduoti, ko
kie klausimai ir kokiu būdu juo
se svarstomi. Išrodo, kad kraš
tui nuo 1940 m. patekus į oku
paciją, emigracijoj atsidūra- 
siems politiniams veikėjams lyg 
ir nelabai būtų specifinių grupi
nių problemų, kurios duotų pa
grindo leisti perijodinius leidi
nius, dažniausiai žurnalo pavi
dalo. Tačiau tų grupių vadai, ma 
tyt laiko vienu iš pagrindinių 
priemonių savo gyvybei parody
ti — tai leidimą panašių leidi
nių. Ir ištikrųjų tos grupės, ku
rios nebepajėgia nė panašaus lei 
dinio išleisti, yra visai praradu
sios savo veidą ir praktiškai bai 
gia sunykti. Ogi pasirodantieji 
leidiniai ne tik padeda grupių 
dažniausiai negausiems vado
vams palaikyti kontaktą su sa 
vo vienminčiais, bet taip pat pa
deda tokį kontaktą palaikyti su 
platesne emigracine visuomene. 
Žinoma, tokių leidinių tiražai nė
ra dideli, bet kiekvienu atveju 
juos bent gauna politika besi
domintieji. Kas ištikrųjų tuose 
leidiniuose svarstoma?

“Darbas”, kultūros Ir visuo
menės mokslų žurnalas Nr. 1, 
1956 m. iš eilės 28 Nr., spausdi
namas Brooklyn, N. Y., reda-

guojamas prof. J. Kaminsko, ad
ministruojamas J. Sondos So. 
Boston, Mass. Tai, žinoma, mū
sų socialdemokratų leidinys. Ve 
damuoju svarstomas “Lozorai
čio ultimatumo” klausimas. Nuo 
saikiais, bet kietais žodžiais nu
sakoma esamoji situacija ir kri
tikuojama St. Lozoraičio pozici
ja tokia, kokia ji buvo prieš ke
lionę į JAV ir prieš pastarąją 
Vliko sesiją. Suprantama, kad 
siūloma ultimatumą atmesti ir 
gana ramiai dėstoma faktas, 
kad ištikrųjų pilną pripažinimą 
beturi tik trys mūsų atstovybės 
JAV, Urugvajuj ir Vatikane, o 
visur kitur arba visai neturima 
pripažinimo, arba turimas tik 
dalinis. Be parašo vedamasis 
straipsnis siūlo demokratinėms 
grupėms laikytis kietai ir siekti 
demokratinės Lietuvos bei de
mokratiniu būdu koordinuoti vi
sų politinių veiksnių darbą.

Toliau Pulgis Andriušis pasa
koja apie graikiškąjį žmogaus 
idealą pagal Platono respubliką. 
Duodamas informacinis straips
nis apie naują jungtinę JAV dar 

I bo uniją. J. Kaminskas rašo ve- 
I lionies prof. V. Biržiškos ne
krologą. Dr. Pr. Ancevičius duo
da savo užrašų dalį apie mirusį 
dr.A. Garmų. J. Kiznis trumpai 
apibūdina naujausiąjį H. Radaus 
ko poezijos rinkinį, K. Balkus 
svarsto automatinės gamybos 
kontrolės klausimą. Trumpai pa
minima, kad A. Škėma laimėjo 
Darbininko konkursą. Pats vei
kalas Žvakidė vertinamas teigia

ELĖ MAZALAITE

sukaktį minint, iš 
sunku išskaityti.

straipsnio

V- Rastenis jau antrame iš ei
lės numeryje stengiasi apibrėžti 
lietuviškąjį nacionalizmą, jieško- 
damas būdų jį gana moderuotai 
nusakyti ir pripažįsta, kad tau
tininkų valdymo metais Lietuvo
je buvo pertoli nueita diktatū
ros keliu. V. Rastenis mano, kad 
dabar visuose mūsų nacionalistų 
sambūriuose vyrauja nuomonė, 
kad ateity Lietuvos valstybės 
santvarka turi neišeiti, kaip jis 
sako “iš demokratijos zonos”. 
Kaip ten bebūtų, tai yra pirmas 
žinomo tautininko bandymas ofi 
cialiai trauktis nuo buvusių nuo 
taikų ligi 1940 m. Už drąsą rei
kia sveikinti ir linkėti tolimes
nės pažangos.

V. M. Klausutis (W. Chase- 
Čekanauskas) duoda gana kritiš 
kų atsiminimų iš savo vizito Ne
priklausomoj Lietuvoj 1935 m.

ATOMINIŲ GINKLŲ PRIEŠAI
K. TAUTKUS

Atominių ginklų galingumas resnio galingumo ginklą. L. L.
Strauss ' papildė, kad bandymo 
vieta yra: į šiaurę nuo Indijos, 
Afganistano ir Pakistano, į Va
karus nuo Kinijos.

Pasirinkimas geras. Kinija ko 
munistinė, Indija neutrali, Afga
nistanas arti Sovietų kontrolės- 
įsiviešpatavimo. Tik Pakistanas 
oficialiai skaitomas Vakarų pu
sėje, realybėje dairosi į Mask
vą ir kasdien jos vidus rausta. 
Jei Kirshna Menon nežino kas 
atsitiko 1940 metais Baltijos 

Indijos valstybės mln.’ph^n?7. kraštuo3e- jo-asmeninis reika-
Nehru ir jo “taikos apaštalas” las- Bet 3ei Jis ne?irdi ir nema* 
V. K. Kirshna Menon yra ato- to baisi°j° ginklo trenksmo sa
ulinių ir branduolinių ginklų vo šalies Pa3™ėje, nekelia aliar- 
priešai. Jie smerkę visas šalis, P10’ matyt’> ka<t 3am pakeliui 
kurie turi atominius ginklus, rei- santvarka, kuri siekia pra
kalama juos sunaikinti, kelia žmonija, kartu ir jo “neut- 

__ ___ x.. i___j.._ ralųjį” kraštą Indiją.

ir mirtį nešančios pasėkos mil
žiniškos. Pasėkų baisumas pa
didėjo žmogaus proto technin- 
kai suvaldžius ir griaunamuoju 
bei žudomuoju ginklu pavertus 
hidrogeną. Megatoninės bombos 
ar raketos galia prilyginama mi
lionams tonų NTN galios, griau
namosios jėgos stiprumui. Ato
minių ginklų išradimas ir pritai 
kymas kovai, pradėjo naują erą 
karo strategijoje, naują amžių 
žmonijos gyvenime.

Žinoma visam pasauliui, kad

žurnalas eina nuosaikumo link
me, kad darosi brandesnis turi
nio atžvilgiu.

Lietuva, politikos žurnalas 
1956 m. Nr. 8, leidžia. Lietuvos 
laisvės komitetas. Šiame nume
ryje sudėti straipsniai rodo, kad 
jis imasi atlikti tą uždavinį, ko
kį savo laiku Lietuvoje atliko 
“Lietuvių archyvas”. Stengiama 
si duoti realus komunistų oku
puotos Lietuvos pavaizdavimas. 
J. Brazaitis rašo apie rezistenci
ją Lietuvoj, L. Dambriūnas apie 
mūsų kalbos sovietinimą, B. Ma- 
čiuika — Okupuotos Lietuvos 
pramoninimas, Jonas Grinius —- 
Lietuvių menas sovietinėje tar
nyboje, J. Audėnas — Kolcho
zų krizė okupuotoj Lietuvoj. Dr. 
A. Musteikis rašo apie Sovietų 
kultūros pažangumo mitą, P. 
Vainauskas apie okupuotos Lie
tuvos biudžetą, A. Grajauskaitė 
apie jaunimo auklėjimą dabart. 
Lietuvoj. Duota eilė Lietuvos 
pavergimo dokumentų. Šita do-

Straipsniai apie okupuotos Lie j kumentine prasme žurnalas “Lie 
tuvos gyvenimą įdomūs. A. Šim-1 tuva” įgyja naują savo vertę, 
kus pavaizduoja komunistinėj
Rusijoj genetikos mokslo likimą 
Stalino laikais. K. Dranga re
cenzuoja Lietuvoj dabar vartoja 
mus rusų autorių istorijos vado
vėlius. Duodama įdomios infor
macijos iš Vilniaus universiteto 
gyvenimo ir kiek žinių apie mū
sų kultūrininkų likimą. Toliau 
yra keletas straipsnių literatū
ros ir mokslo klausimais, vie
nas gana specialus astronomijos 
srities. Atsirado tame žurnale ir 
skyrius “Į laisvę veda mūsų ke
lias”, redaguojamas akademinio 
prieauglio.

Gana geros nuotaikos straips
nis apie titanų griuvimą komu
nistinėj imperijoj, politikos ap
žvalga. Yra vienas pykčio straip 
snelis Vliko veiklos atžvilgiu,

MAŽAS PILIETINIS KARAS
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58 tęsinys
Ach! — sušuko ji garsiai — tai nuo to, kad at

siminė ką ji pasakė jam. Ji negalvojo, kur tau, ji 
buvo tokia laiminga, kad jis tiesiog į jos širdį sude
da savo viską — ji iš didelio atvirumo ir laimės kar
tą tarė: — „Kaip tu man viską pasisakai! Ar tu ne
bijai? Juk taip lengva pranešti------------- “ — „Tu man
esi karaliaus krosnis“, — jis susijuokė, ir ji pasiju
to kvaila. — „Kas?“ — paklausė ji, ir jis žiūrėjo 
linksmai: — „Ar nežinai, kaip buvo karaliui, kuris 
nemokėjo išlaikyti paslapties! Bet jam žynė pasakojo 
dalykų, kurių jis neprivalėjo išsipasakoti, jeigu no
rėjo likti gyvas — jis liepė padaryti krosnį, jis ten 
įkišdavo galvą ir išsikalbėdavo. Ir jam buvo gera.“ 
— „Ir niekas ten nepasislėpė paklausyti ?“ — „Iš kar
to gali matyti iš kokio krašto kilai“, — pasakė jis ir 
tai neskambėjo maloniai, tačiau tuojau jis paglostė 
jos vieną antakį, ir pasilenkęs tarė: — „Tu gudri. 
Bet juk tu mano ištikima krosnis, juk aš tau esu rei
kalingas, kaip manai?“

— Ach, ach, ach! — dabar pakartojo Olga, —

IND. CLINTON

KY.

TENNESSEE

ALA.

I Dayton Į

VA.

SA.

Šiame žemėlapy vaizduojama si
tuacija Tenuessce valstybėj, kur 
vyksta riaušės, kad baltieji nenori 
įsileisti juodųjų j tas pačias mokvk
las. (INS)

triukšmą prieš tų ginklų bandy 
mus. Sąmoningai ar atsitiktinai 
puolamos tos šalys, kurios ato
minius ginklus laiko, gamina ne 
žmonijos pavergimui, žudymui, 
bet laisvės ir demokratinių prin
cipų apsaugojimui.

“Taikos apaštalai ir atominių 
ginklų priešai” tyli, nejautrūs, 
kurti prieš tas valstybes, kurios 
atominius ginklus gamina ir ban 
do tam, kad įgyvendintų pasau
lyje vergiją. Paslėpti veidmai
nystė yra sunku. Galima dangs
tytis neutralumu, galima rekla
muotis taiką mylinčiu, už ją ko
vojančiu, galima smerkti panau
dojant žodį “visos valstybės”, 
bet negalima būti kurčiam, kada 
Sovietai savo atominius ginklus 
bando prie sienos, panosėje.

Tyla ir nereagavimas — išduo 
da Indijos skelbiamo neutralu
mo tikrovę. Su senatoriumi Jen- 
neriu galime pasakyti: dirba tai 
kai, myli laisvę, kovoja už bai
siojo ginklo panaikinimą, bet 
pastangų vaisiai yra palankūs 
tam, kuris siekia pavergti pa
saulį, išniekinti laisvę ir žmoni 
jos civilizaciją. Jei “apaštalai” 
šiuo atveju liks tylūs, žmonija 
padarys išvadas ir nuplėš veid
mainystės kaukes.

Pasaulis gerai prisimena “a- 
paštalų” pastangas pasmerkti 
tuos, kurių rankose atomo gink 
lai negraso žmonijai, laisvei, bet 
atvirkščiai yra laidas, kad civi
lizacija yra apsaugota.

Atsimename gerai, kaip 1949 
m. rugsėjo 23 d. iš Washingto- 
no prezid. Trumanas pirmą kar
tą paskelbė apie Sovietų atomi
nių ginklų bandymą. Jie bando 
slaptai, kaip tuo tarpu JAV ir 
Anglija apie. bandymus paskel
bia. Jei JAV jau yra bandžiu
sios 13 kartų, tai Atominės E- 
nergijos komisijos pirm. Levvis 
L. Stauss nuomone, Sovietai to
kių bandymų turėjo nemažiau. 
Pagaliau, 1956 m. rugpjūčio 26 
d. prezidentas Eisenhoewris pra 
nešė, kad to mėn. 24 d., pietva
karių Sibire, Sovietai bandė stip

“Taikos ambasadorius”, tar
pininkas, lankstus diplomatas 
Kirshna pamatys savo klaidą, 
bet neturės laiko jos apgailėti, 
kaip atsidurs j tas sritis, kur 
šiandien yra jo “draugų” ban
domi atominiai ginklai. Sovietai 
be rūpesčio savo bandymus at
lieka Sibire, nes ten laikomi mi
lionai jų santvarkos priešų. Jei 
pasieks mirtį nešantys atomo ra 
dijacijos debesys, jos palies tik 
priešus, pagreitins jų likvidavi
mą. Niekas nesidžiaugia ir ne
linki tokio baisaus likimo žmo
gui, bet jis pats su savo “papa” 
dirba ir greitina, trumpina laiką 
ir kelią sau pačiam ir kraštui. 
Negaila jo vieno, bet gaila 377 
milionų laisvų žmonių masės. Jis 
ar jo “ponas” neskaitys šių ei
lučių, nekvaršins galvos, nega
dins sau nuotaikos; jiems nerei
kės pasirausti savo sąžinėje, po
litikos ir diplomatijos knygose. 
Dažnai girdima prisimenant iš
silaisvinimą iš vergijos, tokius 
epitetus numeta ir abu “apašta
lai”, bet jei palygintume buvusią 
vergiją ir tą vergiją, kurios nau
dai sąmoningai ar nesąmoningai 
dirba, gausis dienos ir nakties 
palyginimas. Taikos apaštalai 
turi būti akylesni, matyti kas 
kur yra, lyginti dabartį, įžiūrė
ti ateitį, skirtį genį nuo blogio, 
demokratiją ir demokratiją ka
butėse; šypsniai ir diplomatijos 
lankstumas — nėra pagrindas, 
kad kraštas naudojasis laisve, 
nesiekia įsiviešpatavimo pasau
lyje, nesiekia jo pavergti ir už
dėti savo leteną. Darantieji iš
vadas iš paviršiaus nėra rimti 
politikai, plačių akyraČių vyrai. 
Jie yra momentiniai diplomatai, 
veidmainiai, vėjo supamos silp
nos smilgos. Ir tokių diplomati
joje yra daug. Jų veidmainystė 
tautoms ir valstybėms kainoja 
daug, pareikalauja turto, krau
jo, laisvės ir priespaudos aukų,
kančios ir kankinimų. Ar pra
bils atominių ginklų priešai — 
matysime. Iš to galėsime pada
ryti ir tolimesnes išvadas.

šiojasi su savim, kaip pirmosios pagalbos ryšuliuką, pasakė Mykolas, — „čia negamina ginklų, ir tai tu 
žinojimą, jog gali prisieiti pranešti. | težinai apie vieną kokį grąžtelį. Neišsigalvok niekų“.

Ji priėjo prie rašomojo stalo, atidarė vieną štai- — Bet aš galiu dėstyti rasų kalbą! — ji pasipiktino, 
čių, kitą — buvo laiškų, valdiškų raštų, pieštukų, vo- ir jis tarė — „Išlinksnuok man žodį kačerga.“
kų, — ir nė vieno tokio didelio lapo, kaip Mykolas 
rašė tą kažinką. Ji atidarinėjo kiekvieną, ji vertė su
krautus popierius,. ir .nebuvo — tas ją siutino: jis 
nepasitikėjo jai, tai negalėjo būti niekas doro, jis 
bijojo.

Jeigu ji nuneštų šitą rankraštį? — Ten, kur rei
kia. — Kur gavai, — paklaus iš karto, ir ji atsakys 
kaip buvo: — Gulėjo tarp ateistinės literatūros krū
vos. — Ir jeigu tai toks pat dalykas, kaip tie laikraš
čiai? Jeigu vertimas? Juk ko kitaip būtų čia padėta,

Ji grįžo prie knygų lentynų, ji traukė būriais kny- 'jeigu kas paslaptinga, draudžiama, jis nelaikytų taip
gas, jos krito iš rankų, ji statė jas atgal kaip papuolė,1 viešai. — Ir kai jis bus sužinojęs jos žygį------------ ne,
skubėdama, pirštais paliesdama vieną prie sienos —. ne! Ji nenori jo netekti — kaip tiktai, kad trokšta jo 
nebuvo jokio lapo. Kur? Ar jis vežiojasi su savim? sau ir atsiranda šitos kvailos mintys.
Galbūt, juk taip brangina savo tuos raštus, kaip ir 
vaiką.

Ji atsisėdo prie stalo, pikta, ji neišmanė ar lauk
ti, ar eiti, bet ne į redakciją. Kas būtų, jei ji nueitų į 
C. K.? Jeigu ji pasakys: — Ar jūs žinote------------- .

Bet ką žino ji? Ji buvo tiktai pavargusi nuo tuš
čių minčių ir bergždžio jieškojimo. Tiktai šiaip sau, 
be vilties ji pasižiūrėjo ir kas yra ant stalo: tarp 
Bezbožniko numerių ji rado — daug, gal pora, gal 
tris šimtus lapų — ji vertė juos, jie visi buvo prira
šyti. Ji tiktai vartė. Jeigu ji suprato kokį žodį, tai 
buvo kaip smėlio grūdas visame upės pakraštyje. — 
Kodėl ji neišmoko lietuviškai! Kodėl jis nemokino? 
— užsipuolė ji, bet ji žinojo, kad tiktai teisinasi: 
šita kalba yra bjauri ir sunki, vos paprasčiausius da
lykų pavadinimus ji įsitemija, ji neturi atminties kal
boms. Ji paraudo stovėdama čia viena — ji atsiminė,ką jis žino apie krosnį! — Ji krūptelėjo nuo savo min

ties, bet juk čia nėra reikalo nedoro, tuojau pamanė kajp jai buvo pradžioje užėjęs noras vistiek ką nors 
mai. Dėl buvusių konkurso są- ji, visada turi būti budraus. — Ji žinojo ir tai, kad veikti, prasikišančio, išskirtino — ji sakė, kad galė- 
lygų pasisakoma kritiškai: Trum teisybę jis buvo sakęs — aname, jos krašte, visi ne-| tų lektoriauti kur mokykloje. — „Ką mokinsi,“ —

Jeigu ne tas vaikas, jos šitos abejonės nebūtų pa
žadintos, galvoja ji, — ir negali nusikratyti noro: ži
noti. Tiktai žinoti, šiaip sau atsargiai. Jeigu ji turėtų 
patikimą draugą!

Ji sudėjo popierius atgal, pasiėmė knygą ir išė
jo iš to kambario, paskui visai iš buto, ir berakinda
ma duris sugalvojo — ji sugrįžo ir paskambino į re
dakciją.

Draugas Gustas buvo ten, jis buvę pakviestas 
prie telefono ir Olga pasakė:

— Žinote, Mykolas negalėjo pats užnešti kny
gos, o aš, — ji vos nepasakė, — neturiu laiko, — ta
čiau tai, kaip tik .netiko. Ji linksmai, koketuojančiai 
susijuokė, ji juto, kad pakuteno klausančiojo ausį. — 
Žinote, jūs galėtumėte užsukti pasiimti, gerai? Jūs 
galėtumėte man atnešti savo poezijos knygą? O, pa
skutinę. Gaila, kad aš pati-------------- na, tiktai at
neškite.

(Bua daugiau)
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M. Krupavičius

Iš netolimos praeities
sisveikinęs paprašė sėstis. Išpa
sakojau savo reikalą. Aš Tams
tą pažįstu, atsakė. Tamstą mi- 
nistebis tikrai priims, bet abejo
ju, kad galėtų ką Tamstos reika 
lu padėti. Tačiau Tamstai bus 
naudinga su ministeriu pasikal
bėti. Aš per jaunas Tamstai pa
tyrusiam politikui savo nuomo
nes dėstyti, nors kaip Tamsta 
žinai mūsų nuomonės gerokai 
skiriasi. Ir tuoj atsikėlęs pasiū
lė man eiti kartu su juo pas mi- 
nisterį. Įėjo nepabarškinęs į du
ris. Spėju, kad po nuovados vir
šininko pranešimo apie mano at
silankymą sekretorius buvo su
sisiekęs su ministeriu telefonu 
ir dėl mano priėmimo buvo ga
vęs iš jo nurodymų. Kabinetas 
toks pat, koks yra buvęs prie 
smetoninių vidaus reikalų minis- 
terių. Tas pats didelis rašoma

(Tęsinys iš Nr. 207)

Bolševikas sėdi

Anksti rytą atsilaikęs šv.
Mišias kalinamųjų tautiečių in
tencija, nuėjau j gubernatūros 
namus. Įstaiga atidaryta punk
tualiai. Tarnautojai tie patys, 
kur buvo seniau, mano gerai pa
žįstami. Pasisakiau, kad noriu 
pasikalbėti su gubernatorium.
Jie man tylomis pasakė, kad vie 
toj Bizausko jau bolševikas ės- 
di. — Pas bolševiką ir atvykau,
— atsakiau, o kad nesukelčiau 
jiems nereikalingų įtarimų, pa
sakiau atvykimo tikslą. Laukt 
nereikėjo. Gubernatorius greit 
priėmė. Gubernatūroj nieks ne
pasikeitė. Gubernatoriaus kabi
netas tas pats, kaip pirmiau bu
vęs. Gubernatorius Grosmanas 
-Didžiulis mane maloniai sutiko
prie pat durų. Grosmanas stam- sis staIas’ už kurio Pirmiau sė- 
fcesnio sudėjimo vyras, gražiai j j? Pulk‘ Musteikis, kuris ren- 
apsitaisęs, inteligentiškos išvaiz- mane pakarti uz katostro- 
dos, kalbąs švaria lietuvių kai- fin^ pralaimėjimą Kalvarijos 
ba. Prasidėjus pasikalbėjimą, jis m*este *r valsčiuje rinkimų ii tau
man priminė, kad mes seni pa- tininkų seim^ nors .aš rinkim^ 
žįstami, tai vienur, tai kitur bu- metu gydžia^'si Birštone

ŽYDŲ NAUJI METAI

Senojo Izraelio namuose Xew Yorke, S!) m. žydas denioustruoja 10 in. 
Robertui rauo pūtimi}, pradedant rugsėjo 5 d. naujus žydų metus.

ma Lietuva. Rašyta nejgudusios. sargį. Jis nusiėmęs kepurę mane 
rašyti ranka su gramatinėmis pasveikino ir įleido pro duris, 
klaidomis. j Pareiškus savo norą pasimatyti

Perskaitęs paklausiau, ar mi- s’_' Paleckio, jis pareiškė abejo-

vom susitikę ir kalbėjęsi. Pasku 
tiniu kartu kelis kartus buvom 
susitikę Birštone ir plačiai kal
bėjome įvairiais Lietuvos reika
lais. Jam mano pažiūros patiku-

Pas Gedvilą

Apie Gedvilą esu girdėjęs dar 
nepriklausomybės laikais, bet ne 
prisimenu, ar kada buvau jį su

stos ir joms pritaręs. As jo vi- f., T . . , ., , ., •J. . /. i tikęs. Į pirmųjų laikų bolševikus
sai neprisiminiau, veidas atrodei „ ..v,, / . ’ ,x „J nepanašus. Elegantiškai apsiren
lyg pirmu kartu sutiktas. Bet . ,. 1 . , , , gęs ir džentelmeniškos elgsenos,
visų, su kuriais man tekdavo su-1
sitikti ir kalbėtis, tikrai negalė
jau prisiminti. Į jo kalbą’ taip 
maždaug replikavau — Tamsta 
esi bolševikas, aš gi juo nei bu
vau, nei esu. Mimo idėjos su bol
ševikinėmis nieko bendro neturi. 
Kas gi Tamstai kaip bolševikui 
jose galėjo patikti ? — Lietuviš
kas realizmas, lietuviškų reikalų 
pažinimas ir geras jų spren
dimas. — Taip aš savo gal
voseną žinau. Ir Tamsta žinai,

Pavaišinęs cigarete ir pasodinęs 
į fotelį, kuriame ne gėda būtų 
atsisėsti ir pačiam čerčiliui, pa
reiškė, kad jam malonu su ma
nim pasimatyti ir pasikalbėti, 
nes esą daug klausimų, dėl ku
rių mano nuomonė jam išgirsti 
būtų naudinga. Iš karto pajutau 
jame lapę. Pirmas man jo pa
tiektas klausimas, kaip man pa
tinka naujoji tvarka. Atsakiau 
— lietuviško komunizmo aš ne
bijau. Jei lietuvių tauta lietuviš-

nisteris tiki, kad tai yra Bistro 
darbas. Jis atsakė, kad jokios 
abejonės nėra. Aš jo teigimą pa
neigiau taip maždaug argumen
tuodamas : jei tai būtų rimtų po 
litįkų kaip Bistro darbas, tai to
kios proklamacijos būtų pas
kleistos po visą Lietuvą ir nesi
tenkintų tik Šiauliais. Šiauliai 
visos Lietuvos likimo nenulems. 
Antra, jei tai būtų rimtų vyrų 
darbas, jie nesitenkintų maža
raščių popiergaliukais. šiandien 
jie dar galėtų susirasti priemo
nių proklamacijas atspausdinti 
ir paskleisti po visą Lietuvą, 
nes dar nesuskubot prie kiek
vieno lietuvio pastatyti seklio. 
Z. Toliušiui jis padarė taip pat 
kažkokį menkavertį ir neįtikė
tiną priekaištą, kurį taip pat 
atrėmiau. Ministeris kiek apsi
blausė mums bekalbant. Kalbą 
norėjo baigti. Paprašė mane pra 
nešti pažįstamiems ir suimtųjų 
šeimoms, kad suimtieji po dvie
jų trijų savaičių bus paleisti. Jis 
tai garantuoja s. Tos 2-3 savai
tės prailgo ligi ilgų 16 metų. Ar

nės, ar pavyks su juo pasima
tyt, nes pas jį buvę per visą nak 
tį bolševikų komisarai ir jie re
tą naktį jo nelanką. Pagal tvar
ką, tęsė žmogelis toliau, jo pa
reiga apjieškoti kiekvieną lanky 
toją ar nesineša su savim gink
lo ir paimti pasą. bet kadangi jis 
mane gerai pažįstąs ir žinąs, 
kad aš nieko nemanąs šaudyti, 
tai nei kratos nedarysiąs ir pa
so palikti nereikalausiąs. Vienas 
geras žmogus dar pasilikęs. Tas 
nežinomo man titulo žmogus nu
vedė į prezidentūros raštinę kie
me, kur ir seniau buvusi.

Įėjęs akis išpūčiau. Už stalo

sėdi Jonas Karosas. Buvau skai
tęs laikraščiuose, kad kažkoks 
Karosas už tarnavimą svetimai 
valstybei buvo nuteistas ilgam 
laikui kalėti, bolševikams atėjus 
v'ėl skaičiau, kad Karosas pas
kirtas prezidentūros bene reika
lų vedėju. Keli Karosai buvo bol 
ševikai. Maniau, kad kalbama 
apie jų vieną. Bet niekad nepa
maniau, kad tas Karosas buvo

i Grįžęs į Lietuvą, įvairių katalikų 
suvažiavimų ir susirinkimų lan
kytojas. Ir dabar... Pamatęs ma-

| ne pašoko nuo kėdės, linksmai 
prašnekino ir apsikabinęs pabu
čiavo. Ar tai buvo judošiškas 
pabučiavimas, o gal pabudusios 
sąžinės balso padarinys. Prašo
mas atsisėdau ir nesuradau žo
džio jį prakalbinti. Bet jis mane 
pavadavo. Klausimus bėrė kaip 
iš rankovės. Man teko tik atsa
kinėti. Nuotaika buvo niūri. Bet 
vis tik jam pasakiau, kad man 
buvo didelė staigmena jį čia ras
ti. Jis man atsakė nereikšmingu 
— gyvenime visaip pasitaiko. 
Nenorėdamas ilgiau leistis į kal
bas pasisakiau, kokiu tikslu čia

j esu atėjęs.
Karosa^ be jokių abejojimų 

man pasakė, kad Paleckis mane 
tuoj priimsiąs ir bus patenkin
tas mano atsilankymu, nes jis 
mane vertinąs ir mano jam pa
rašytą laišką paskaitęs visiems 
tarnautojams jį komentuodamas 
mano naudai. Čia pravers pami
nėti apie savo raštus bolševi
kams.

Du raštai bolševikams
Bolševikams buvau parašęs 

du raštus. Karoso minėtas laiš
kas buvo adresuotas Paleckiui. 
Smetona rengėsi daryti iškilmin
gą ingresą į Vilnių. Reikalai pa
krypo kitaip. Smetona apleidęs 

(Nukelta į 5 psi.)
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių aamų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atsto vas

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

iiiniHiUHUtumnm iii . .................
RADIO PROGRAMA

Liet Radio Programa 14 etotlei 
WBMS, 1090 all. sekmadieniais 12— 
12:80 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, lr Magdutės Pasuka. Bizniu 
reikalai? kreiptis Į Steponų Minkų. . 
Baltic Florlate, Gėlių ir Dovauų Krau
tuvę, 502 E. Broadway, So. Boston | 
27, Mass. Tel. So. 8-0489. Ten pat i 
gaunama laik. „Draugu".

TELEVIZIJOS
Ir Rsdto Apaiaty Taisymas

Sąžiningaa ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 

Į Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

ers-ae-tu ressirčajsarajsa

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

14 WGE8 atotleo — Banga 189* 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 9:10 vai. ryte 
0E8TAD. 8:80 lkl 9:10 ryte 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
31. KAD. 8130—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kU.
,'blcago 29, .11. HEmlock 4-241S

71Z1 So. ROCKWELL ST.

, dabar raštas prezidentūros raš- 
visi jie^grįzo ę. savo tėvynę, ne-j jjs į,uvo Amerikos lietu

vių katalikų Pakšto terminu ta
rus žinomesnis bruzdelninkas

ra

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS

Tokiu pavadinimu tik šiomis die
nomis išėjo ift spaudos Jurgio Blokai- 
čio eilėraščių knyga. A ulonų pažįsta
me, kaip vienų gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kains 
— 21.50.

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS. 2834 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, lit

rra g^5g~FJ eeSaTų I--

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS G EIJN Y ČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
fel. PItospect 8-0838 Ir PR 8-0834

srčįjjssstAJ

P.&J. JOKUBKA
T^, DEIMANTAI IR IA1KROD1IAI 

Pardavimas ir Taisymu 
4077 So. Archer Av®.

Chicago 82, Iii. — Tel. LA 3-8617

Padekime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame j 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:

— ČIA GAUNAMA:
• A HM IRAI,

• DUMONT
• GENERAL EI.ECTRIC

• GRUEND1NG-MAJESTIC i 
• KOERTING

• MĮOTOROTaA • I
• OLYMPIC
• RCA VICTOR 
• SUNBEAM
• ZENITH ir kit. 

Šių geriausių firmų
— IŠDIRBINIAI —

• TELEVIZIJOS RADIJAI
• Hi-Fi fonografai • rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvo
kos reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

lįii-Dflinfl.
ĮLUTELEVISIOn
Csales ~ Service)

Sav. Inž. A. SEMfiNAS 
1 3321 S. Halsted — ClJffside 4-5H03

<3

$39.56No. 13 ............
5 sv, eukiaus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado

Nd. .7 ................. 218.0d
10 svarų cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 
20 sv. cukraus

$13.34

No. 9 $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 $1 4.49
1 0 SV. ryžių
10 s v. cukraus *
No. 11 ...............
10 sv. kavos 
10 sv. cukraus

$3 3.

$29.61

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

kvietinių miltų.

No. 81 ___ '. . $18.11
5 sv kvietinių miltų
5 sv . cukraus
-1 sv 7 uncijos k. tauki:

Į 5 s v ryžių

No. 31 ......... $38.19
100 Ilavanų c garų

.Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

I
žinau. Jei kurie ir grįžo, tai tik 
po ilgų kančių maskolių naikina
mose darbo stovyklose. Su mi
nisteriu atsisveikinome šalčiau 
negu buvom pasisveikinę. Išėjau 
ir iš čia nieko nelaimėjęs. 
Vykstu pas “prezidentą” Pa’eckį 

Po dviejų nepasisekimų rankų 
nenuleidau. Dar nusistačiau pa
mėginti laimės pas “prezidentą” 
Paleckį, kurį kiek prisimenu 
buvau m3tęs tik vieną kartą 
garsiajame Marijampolės mitin
ge Černiaus kabineto metu, kai 
Lietuvos nepriklausomybė buvo

kad as taip galvoju, kaip visi lie-, kus komunLslus būt išrinkusl 
tuviai bet jus atėjot su Mask-> f Sei Uonstitucine tvarka w. 
vos galvosena ir v«a kas lietu-, normalu Saim0 kadeneijai pa 
viską sugriausi!, o kas priešui- sibai ,a „ tauta žinusi 
S‘S - sunaikinsit. Mano atvirę. komunisll) tvark 14tų j ar 
kalbą Grosmanas įsklause ra- atmesti w jjy žmones
miai ir atsake ramiai, kad Jis rinkdama ar ,ikti tuos {lus 
galvoja lietuviškai ir kad jis tiki, |komvni3tus Mfi atvejų 
kad Maskva savo Rusijoj vyk-;rodė kag kita Įsibrova svetima

i valstybė, pastatė savo komisarą 
ir to paties kųmisaro, o ne tau
tos valia ir Tamsta esi ministe
riu. Man aišku, kad Lietuvos ne-

man rūneio tai dėl ko aš -as ii! Priklausom-'’“ laidojama ir su- j k,:.„Jsi a7fpia7ko'.'Apfe'tą'mi- 
man rūpėjo tai, aei ko as ras jį( lauksime tvarkos, kuri lietuvių ą
esu atvykęs. Progai pasitaikius tautaj nepriimtina ir kurios kiek
mūsų gan įdomų pasikalbėjimą^^ lietuyig bijo Tamsta ge.

niai gyveni Lietuvoj ir visa tai

vykdys. Mūsų pasikalbėjimas už 
truko daugiau valandos. Guber
natorius nesiskubino kalbą nu
kreipti į kitus klausimus. Bet

nutraukęs, pasisakiau, kokiu rfci
kalu esu pas j,i atvykęs. Jo at- įabafgerai'žinai._Kad prie bo ei- 
sakymas buvo trumpas - jis ne nama parodo lgbai ryškiai 
sąs partijos pirmininkas, mano1
reikalu jis nieko negalįs padary
ti, bet patarė pasimatyti su vi
daus reikalų ministeriu Gedvilą, 
kuris partijoj turįs įtakos ir 
reikšmės. Atsisveikinom kaip ge

ir
paskutiniai įvykiai. Čia jam mi

tingą progai pasitaikius teks pa
rašyti plačiau, nes smetoniniais 
laikais jis gal buvo unikumas 
tos rūšies.

Iš Vidaus Reikalų ministeri-l 
jos patraukiau tuoj į preziden

. . ... -.-i -i o j | turą. Ėjau (įprastu keliu — įspasakojau apie liepos 11-12 d.. D ., \ _ ..
v. ... V . .. Prezidento gatves. Čia mane su-arestus, dėl kurių pas jį esu a- .... . . .. . .... ’ , . ..., - laike ir lieps eiti užpakalinėmisteięs. Mano žodžius įsklause , \
j , , . • • • , durimis įs Lukšio gatves. Vadi-Gedvila labai ramiai, niekur ma- r
, • ., x , j k naši — pirma reforma. Prie įe-. , no kalbos nenutraukdamas. Man .. •

r. pažįstami. Neturėjau pagnn- bai ka,bėti jia ramiu bals„ k™ ■» Lukšio gatves prez.den- 
do Grosmaną įtarti veidmainys- k- ka(, netrukus tauta turoa dury radau bestovint) amo 
te. Išsivežiau apie j, jspūdį - ' Ealira Ma sav„ įalh » apsirengimo j k em
nesiimu spręsti, ar jis teisingas u,s r(,lk,|ai„ parciksti. As jai.
ar neteis,ngas, kaip apie gerą pakiausiau. ar paklausv-
lietuvisko kaimo dėdę. Tą pat Bjte taulos va,io„? Jis manp uJ. 
dieną nieko nelaimėjęs Vilniuje j tikrjno kad Uutos valja jiema
išvykau į Kauną.

Kaune viešbuty gavau kamba
rį be jokių bolševikiškų leidimų. 
Nežinau, ar čia tokio potvarkio 
nebuvo, ar su juo viešbučio sa

bus privali ir jie prie jos prisi
taikys. Kaip bolševikai lietuvių 
tauta atsiklausė ir kas už ją jos 
valią pareiškė, mes visi gerai ži
nome iš Liaudies sufalsifikuoto

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina ?1.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Av®., Chicago 8, m

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

vininkas nesiskaitė. Priėmimo Seimo “sprendimų”. Dėl areštuo
valandą jau buvau Vidaus Rei- tųį asmenų jis man štai ką paša , ..........
kalų ministerijoj. Laukiamajam — areštas buvo reikalingas 
nieko nepasikeitė. Net tas pats j pačių areštuotųjų naudai. Turim 
nuovados viršininkas sėdėjo prie tikrų žinių, kad liaudis juos ren- 
ministerio durų. Pasikeitimą pa- gėsi gyvus sudraskyti. Areštas 
mačiau tik tada, kai nuovados j yra jiems apsauga nuo liaudies

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimRi. Ii artirtų lr 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

No. 2 2 ..............
900 gr. kavos 

I 500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 

I 2000 gr. ryžių
1000 gr. Ik c. lašinių 

I 2000 gr. taukų 
i 450 gr. sk. muilo 
I 450 gr. arbatos

PATRIA GIFT PARCEL COMPCHY 
3741 W 2GIh St., COieago 23, III. Tel. CR 7-2126

viršininką paprašiau pranešti 
ministeriui, kad norėčiau su juo 
pasimatyti. Viršininkas pasakė, 
kad tai išimta iš jo kompenten- 
cijos ir pavesta ministerio sek-

keršto. Be to Bistras pasirodė 
per daug neatsargus. Jis pasklei 
dė Šiauliuose kurstančių lapelių 
prieš esamą tvarką. Jų ir man 
atsiuntė. Paprašiau man paro-

Jeigu norite pirkti erūa parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

j ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADA BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVest Grand Boulevard

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

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 va) 
Treč. ir šešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165
GEN9MAU CONTRAOTOR 

Atlieka (vairius statybos, palatsy
nio ir pertaisymo darbus — stalintn 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plUuibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Jrengtmae 
oastngAse Ir skiepuose

Klausykite 
LITHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27,
Michigan

6'JT0t'4C5iLiV TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimu ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
Lransuusijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūžių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Kirestone padangos.
1SJ4 West 53th Street Tel. GRovehili 6-9136

ML CEšAŠ, patyręs aato epedsUstae

1^
PRANEŠIMAS

D. Jur jono Bendrovės krautuvė jau perkelta į naujas 
didesnes patalpas — 3251 Se. Halsted St. Žymiai praplėstas 
dažų skyrius jau veikia. Kam reikalingi dažai, prašome 
lankytis naujoj vietoj.

Tel. CAlumet 5-1064

ANTANAS VILIMAS
MIS 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiNiiiiNiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiir

retoriui ir kad jis tuoj jam apie dyti. Vieną lapelį ištraukęs iš 
mano atsilankymą praneš. Po rašomo stalo padavė man. Tai 
poros minučių viršininkas mane buvo ranka rašytas raštelis, kū
pąs jį nuvedė. Jo kambarys bu- rio turinys maždaug toks — 
vo kiek toliau nuo ministerio ka- priešas įsiveržė į mūsų tėvynę, 
bineto vienam koridoriuje. Įėjęs Jie iš pat pradžios rengiasi pas- 
kambarin radau jauną, inteligen maugti mūsų laisvę ir sugriauti 
tišką, gražiai apsirengusį jau- mūsų gerovę. Susiorganizavę iš- 
nuolį, kuris darė studento įspū- vykim raudonąjį priešą lauk. 
dį. Man įėjus jis atsistojo-ir pa- Lai gyvuoja laisva nepriklauso-

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaun apianka 
Uto^kymtM «u plnlgata Blųaklt*:

259 psl., kaina 62.50 
DRAUGAS, 2834 8. Oakley A»e.,

O»>«o*gn 8, III.

fllo. nuoaubio. Ir nepaprMtne kny ’ 
personalu, iltalp Įvertina ra-

HytojAs OliBuda: M,..WetaM — pa
niekinta* niekintoja*, bet turį. 
•tuvyje Fre Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ate
ina sąvokos, bet mylinti skaisčia 
mėlis. Pa*allau Julius... peeltiies 
skaistumo tr nesuvoktas Jo semia.

drąsus be dr^eoe, neenprentM pa
vojaus bepruiAJtrao proflose**. 

____________________________ ■»

J.GLIAI/DA

ORĄ PRO 
MOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA MAS

Įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik |4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

» Chicago 8, Illinois
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Visi j Bendruomenes gegužinę

Mieli detroitieeiai, šį sekma-1 
dienį (rugsėjo 9 d.) 12 vai. Li
berty parke Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė ruošia 
savo pirmąją gegužinę — Mi
chigano lietuvių sąskrydį. Tai 
yra LB apylinkės pirmas ban
dymas, tačiau, jam pavykus, ža
dama kasmet vieną tokią geg- 
gužinę, pavadinus Lietuvių die
na ar pan., padaryti tradicine.

Šiuo metu ant mūsų LB apy
linkės pečių gula daug ir sun
kių uždavinių. Būtent šeštadie
ninės ir lituanistinės mokyklų

Taip pat gegužinėje veiks vai
kų darželis, bus didelis dovanų 
paskirstymas ir veiks turtingas 
lietuviškas bufetas su lietuviš
komis dešromis, vėdarais, “ce
pelinais”, dešrelėmis su kopūs
tais, amerikiniais ir užsieniniais 
gėrimais ir kt.

Į gražųjį Liberty parką rei
kia važiuoti Expressway (arba 
112 keliu) iki Middlebelt Road, 
čia pasukti į kairę (į pietus) ir 
maždaug už penkių ar šešių my 
lių kairėje kelio pusėje yra iš
kaba su užrašu “Nevv Liberty 

globa, įvairių paskaitų organi-'Park”. Čia keliuku vėl sukti į 
žavimas, namų statymo akcijos kairę pusę (ant kampo stovės 
pravedimas, pagalba sporto ir mūsų žmogus-, kur maždaug už 
jaunimo organizacijoms, lietu- 300 metrų nuo Middlebelt Road 
viškos bibliotekos įsteigimas, į- ( yra parkas.
vairių konkursų skelbimas jau-' Tad iki pasimatymo geguži- 
nimui ir kt. Be to tenka dažnai j nėję! V. Kutkus
ateiti į pagalbą ir kitoms orga
nizacijoms. Pvz. Detroito Balfo 
skyrius paskutiniu metu skundė 
si, kad negali trijų sutarčių su
daryti mūsų tautiečiams, o pas
kutinis terminas — rugpjūčio 
30 d. LB apylinkės valdyba šį 
klausimą sutvarkė savo posėdy
je. Tas pats Balfo skyrius rug
sėjo 29 d. daro viešą rinkliavą. 
LB apylinkė ir čia įsipareigojo 
surasti net 40 rinkėjų. O kuris 
gi didesnis suvažiavimas apsiei
na, kur nebūtų LB apylinkė at
stovaujama?

Visa tai , žinoma, tik didina

MOKSLO METŲ PRADŽIA

LB Detroito apylinkės valdy
ba praneša, kad š. m. rugsėjo 
8 d. (šeštadienį) pradedami 
mokslo metai Detroito šeštadie
ninėje ir lituanistinėje mokyklo
se.

9:30 vai. ryto Šv. Antano baž 
nyčioje bus bendros pamaldos 
abiems mokykloms, kuriose da
lyvauti kvičiami ir mokinių tė
veliai.

Po pamaldų vyks mokinių re
gistracija.

Maloniai prašome visus tėve-
LB apylinkės svorį, tačiau ir j iįUs leisti savo vaikučius į šias 
apylinkės vadovybėje yra tik {mokyklas.
žmonės, todėl LB apylinkė rei 
kalinga jūsų visų, mieli detroi- 
tiečiai, paramos. Jei šiuo metu 
jos negali aktyviai savo darbu 
paremti, bet, jei nors truputį 
pritari LB Detroito apylinkės 
veiklai, jei nori, kad ji vis pir
myn ir pirmyn žengtų, jei nori, 
kad Detroite veiktų organizaci

LB Detroito Apyl. Valdyba

RALFAS DALINA

Balfo 76 skyrius š. m. rugsė
jo 29 d. rinkliavai “Tag Day” 
Detroite ir Hamtarmcke pra
vesti pradėjo registruoti rinkė
jus ir dalinti dėžutes aukoms

ja, kurios pastogėje telpa visi rinkti sekančiose vietose: pas
Elzbietą Paurazienę, telef. UN 
2-3298; Vytautą Čižauską, telef. 
TA 6-1905; VI. Paužos knygyne 
“Neringa”; A. Patalausko ir P. 
Vedeikos krautuvėje “Gaiva”.

Taip pat bus atliekama regist 
racija ir dėžučių dalinimas sek
madieniais “Neringoje” ir “Gai
voje” š. m. rugsė’G 9, 16 ir 23 
dienomis nuo 9:30 vai. ryto iki 
1:00 vai. po pietų.

, TRUMPAI
— LB Detroito apylinkės ruo

šlamame sąskrydyje — geguži
nėje, vietoje išvykusio šachma
tų vadovo M. Gilvydžio, šach
matų turnyrą praves Balys Pet- 
kauskas. Jo pageidavimas, kad 
šachmatininkai pasiimtų ir sa
vo šachmatus.

— Jonas Csoris, sulaukęs 65 
metų, staiga mirė savo įstaigo
je š. m. rugsėjo 1 d.

— Cyril ir Margaret Grybai 
susilaukė antros dukrelės Sarah 
Maėgaret. Jie taip pat turi ir 
vieną sūnų.

— Henrikui Dūdai, Detroito 
i scenos mėgėjų sambūrio nariui, 
i jo žmonelė padovanojo pirmąjį 

sūnų Šarūną Joną.
Juozas Jasiūnas, Jurgis ir De- 

la Balich iš Chicagos svečiavo
si pas Povilą Kirklį. St. G-kas

LIETUVOS KARIUOMENES 
KŪRĖJAMS SAVANORIAMS

Detroite gyveną lietuviai gy
dytojai dr. E. Gurskytė - Pau- 
žienė — 504 Kales Bldg.; dr. m. 
Vaitas — 10149 Michigan — 
Dearborn; dantų gydytoja d . 
B. Gruzdienė — 5807 W. War- 
ren, prisidėdami prie kitų lietu
vių gydytojų, išvardintų “Drau
go” 186 nr., rugpjūčio 9 d., irgi 
sutiko gydyti kūrėjus savano
rius ir jų žmonas už pusę kai- 

I nos nustatyto tarifo.
Todėl L. K. Savanorių Sąjun

gos Detroito skyriaus valdyba
radijo stoties braddockb ■ dr. Surbiui, dr. Gurskytei - Pau 

VlHals reikalais kreipkitės šiuo adre Žienei, dr. Miškinienei, dr. Ma
Radio station wloa- Braddock. p» jauskui, dr. Vaitui ir dr. Gruz- 
iiiiimiiiiiimiiimimiiiiiimimiimmmi dienei nuoširdžiai djkoja.

lietuviai, atvyk šį kartą į LB 
Detroito apylinkės gegužinę, 
tuo paremdamas šią jaunutę 
organizaciją moraliai ir mate
rialiai.

Gegužinės programoj bus tau
tiniai šokiai, komiškas sportas, 
akordeonų muzika, kupletai, ge
gužinės laikraštis, bendros dai
nos, bendri šokiai ir rateliai ir 
kt. Gegužinė įvyks ir lietui ly-Į 
jant, nes Liberty parke yra di
delė šokių salė ir viši bufetai 
pastogėse.

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-jl šimtinė baigiama siuntinėti 

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

KARIUOMENES ŠVENTE

Šiemet Lietuvos Kariuomenės 
šventės — lapkričio 23 — minė
jimą L. S. "Ramovė” Detroito 
skyrius darys lapkričio 25 d.

Apie programą ir vietą bus 
paskelbta vėliau.

MOTERŲ S-GOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
54 kuopa (Dievo Apvaizdos pa
rap.) po kelių mėnesių atosto
gų turės susirinkimą antradienį, 
rugsėjo 11 d. 7:30 vai. vakare 
Dievo Apvaizdos parapijos sve
tainėje. Visos narės yra kviečia 
mos atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų. Po susirinkimo bus ar
batėlė ir pasilinksminimas.

Valdyba

SĖKMINGAS DRAMOS 
MĖGĖJŲ SAMBŪRIS

Tarp entuziastingų meninių 
kolektyvų, kurie net sunkiausio
se sąlygose nenuleidžia rankų, 
džiugu suminėti Detroito Lietu
vių Dramos Mėgėjų Sambūrį. 
Jau septyneri metai, kai jam 
vadovauja Zuzana Arlauskaitė - 
Mikšienė. Tas dramos meno ko
lektyvas yra tiek daug emigra
cinei lietuvių visuomenei davęs, 
jog nusikalstume jo neiškėlę. 
Juo labiau iškeltinas yra šio ko
lektyvo pasiaukojimas, altruiz
mas, nes beveik visi vaidinimai, 
pradedant 1949 metų rudeniu ir 
baigiant 1956 metais, buvo be 
atlyginimo paruošti ir suvaidin
ti įvairioms organizacijoms pra
šant: niekad nebuvo atsisakyta, 
jeigu buvo reikalas, jeigu buvo 
paprašyta. Suvaidinta: A. Na- 
kaitės “Pasimatymas”. A. Gus
taičio “Sekminių vainikas”, P. 
Vaičiūno “Tuščios pastangos”, 
K. Binkio “Atžalynas”, S. Čiur
lionienės “Pinigėliai”, J. Grušo 
“Tėvas”, K. Inčiūros “Dr. V. 
Kudirka”, S. Čiurlionienės “Auš 
ros sūnūs”, P. Vaičiūno “Nau
jieji žmonės”, J. Strazdo “Su
grįžo”, V. Alanto “Visuomenės 
veikėjai”, L. Fuldos “Glušas”, 
J. Petrulio “Prieš srovę”, S. Že
maičio “Jaunikis iš Kauno” ir 
daug kitų. Jeigu neklystu, pa
minėtas teatras kalbamus vei
kalus suvaidino 33 sykius. Juos 
vaidinant, Kanadoje buvo lan
kytasi Windsore, Londone ir 
Toronte; JAV lankytasi Grand 
Rapids, Cleveland ir Chicagoje, 
o visi kiti vaidinti Detroite.

Naują teatro sezoną prade
dant, numatyta išvyka į Hamil
toną ir Clevelandą, kur mano
ma suvaidinti “Prieš srovę”. 
Tuo tarpu su “Glušu” tikimasi 
dar pasirodyti Chicagoje. Be 
to jau dabar intensyviai ruošia
masi, daromos repeticijos pir
mam šio sezono atidarymui. Pir 
masis vaidinimas — “Pirmasis 
skambutis” — įvyks Detroite š. 
m. spalio 14 d.; vaidinimas skir 
tas vietos Balfui.

nės. Tai lygaus pavyzdžio ne
turį idealistai.

Detroito Lietuvių Dramos 
Sambūrio valdybą sudaro: Vin
cas Žebertavičius — pirminin
kas, Danutė Racevičiūtė — sek
retorė, Leopoldas Heiningas — 
reikalų vedėjas. Sambūriui vi
są laiką vadovauja Zuzana Ar
lauskaitė - Mikšienė.

Kolektyvo susiklausymas — 
retai užtinkamas meno kolekty
vuose. Sambūrio narių tarpe 
prileidžiama ir kritika: iš to mo 
komasi. Visi nariai gilina savo 
kultūrinį lygį. Kultūrinis pa- 
žangėjimas atneša gerus vai
sius. Intrigoms sambūryje nė
ra vietos. Tarpusavis draugiš
kumas visų veiduose spindi. Šia
me dramos sambūryje ugdomi 
jauni talentai ir dirbama Lietu
vai. VI. Ming.

J?

Klauskite Informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1632 B road St., Harford 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kali 
sąžiningas asmuo.
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Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Kataliku Radijo Programų
— vadovaujama —

, Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRAN8I.P OJAMA 

K Ii-k \ Imą RckimaUen* ano 

1:30 Iki 2:00 vai. p. O 

IA STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA

FEDERAL
savings

4 m. Mike Sibole, Miami, Fla., 
kuris dėl vėžio prarado regėjimą, 
bus siunčiamas j aklųjų mokyklų.

Tas nuostabus, idealizmu spin 
dįs dramos sambūris pelnė 
visuomenės pagarbą, meilę ir 
dėkingumą.

Visi sambūrio dalyviai pagal 
išgales atidavė savo duoklę me
nui, lietuvybės išlaikymui ir lie
tuvių kultūros iškėlimui. Būtų 
sunku iš jų išskirti veiklesnius 
ar našesnius kultūrininkus: jie 
visi dirbo ir dirba, neklausdami, 
kiek bus užmokėta. Priešingai, 
jie pakelia didelius piniginius 
nuostolius — įvairias kelionių 
išlaidas apsimoka iš savo kiše

Mū-mį pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas i$ įdomiau
sių kūrinių — romans

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILLINOIS

dovanos vertes $350 duodamos NEMOKAMAI j 
laimėtojams

GRAND 
OPENING

RUGSĖJO 6-7-8
25% nuolaida perkantVene- 
ciškas Užuolaidas, Baldams 
Užvalkalus, Drapery bei Di- 
nette Sets. Baldai apmuša
lui pagal užsakymą, taippat 
ir naujai apmušami. Nemo 
kamiem apskaičiavimam 
susitarkite telefonu —
BEverly 8-4461.

FASHION
shop 1258 W. 103rd St. free parking

%

MOVINC

r*’ IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OiOSU TR0KA!- NAUJAUSI KRAUSTTNK) (RANKJAJ 

HSU RISTU PKTTRMAS-PIKUS IRSĄtlNIN6AS AATARNAWfA$

M91A& NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lc 3-9209

v MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Cliarlered A SupervIjMvl 
by tlie U. 8. Government

AND LOAN ASS’N

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nuo 1905. metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

Augštng dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN !

2202 W. Cermak Rd., Chicago S. III. 
PhM» VI 7-7747

JOKS }. KAZAKAUSKAS, Pm

i Okartmred ir Snpcrviaed by the United States Goveromeit
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno B-tos ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nno B-toe valandoe 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais noc 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai aeatidaroma

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

Išmokėjimai 24 mėnesiams, be finansų kompanijų
SVEČIŲ KAMBARIO BAIDAI 

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

mos, pas mus tik ............................................. $60.00
Už $150. parduodamos 3 dalių sofa, kėdė ir oto- 
man, nakčiai 2 patogios lovos, pas mus tik$“| 19-00 

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 f
ar vilna, naujo stiliaus, pas mus . . ..........$199-00

Už $300.00 parduodami sofa ir du foteliai eu
ropiečių skonio, pas mus .. .. ........ ...........$249-00

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $30.00 parduodami sprinkslniaa matracai 

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

Sealey matracai, pis 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 $349-00
Už $750.00 Švedijos kietmedžio 5 dalių mie-...................

gani ie ji, didesniėm kambariam pas mus. $499-00
ŠALDYTUVAI — PEČIAI

Už $200.00 parduodami 8 cub. šaldytuvai par-......................
cclano vidumi, pas mus tik........................$1 69-^0

Už $250.00 parduodami 9—10 cub. šaldytuvai
visų firmų, Westinghouse, Norge, Kelviną-......................
tor, G-E, Frididaire, pas mus tik ..............$1 99-00

Už $530.00 13.% 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.. . $129-00

Už $200.00 parduodami automatiški pečiai su
su dviem kepimo pečiais ............................. J -| 69-00

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 .’................................................$11 9-00

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.......  ...........  $200-00
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomieji 57

metų stiliaus, pas mus ............................ .. $395-00
KNYGOM SPINTOS — KASOMIEJI STALAI 

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, dabar 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,

Traveler, VVestinghouse, G.-E. ir kitų: 17 inčų..................
ąžuolo ar mahoganv ............................:• $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........ $6 50

Lietuviu Prekybos Namuose visos prekės 
be sugadinimų ar brokų

$19.00

$29-00

$39-00
$19-00

$39-00

$89-00
••46-50

FURNITURE CENTER, INC.
3224 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Įmonė atidaryta: Pirm., ketv. 9-9:80; kit, dienom 9-6; sek. 10-5.
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Iš netolimos praeities

(Atkelta iš 4 pusi.)

Lietuvą išbėgo, o jo sostan buvo 
įsodintas Kremliaus agentų Pa
leckis. Jam adresuotam laiške 
priminiau, kad jis buvo pasta
tytas tikinčiosios Lietuvos prie
šaky ir patariau Smetonos su
manytą ingresą įvykdyti. Pažy
mėjęs. jog nežinau jo įsitikinimų 
ir pažiūros į religiją, nes apie jį 
žinojau tik iš kitų pasakojimų, 
kaip amžiną bepinigį, tipingą bo 
hemininką ir žinomą girtuoklėlį, 
ir kad jo žmoną ir vaiką turėję 
kiti palaikyti geri žmonės. To
liau patariau nuvykus į Vilnių, 
ar jis tikėtų ar netikėtų, ap
lankyti ir Aušros Vartų ŠŠ Mer
gelę. Vilnies yra ypatingai reli
gingas. Todėl Aušros Vartų ap-i Sąžinę nuraminau, bet kaliniam 
lankymas yra v-bės interesas, nieko nepadėjau. Laimėjau vie-
Tuo aplankymu jis sudarytų ge 
rą įspūdį apie Lietuvą ir gal pa
vyktų surasti tokiu būdu su ap- 
lenkintu Vilnium geresnį sugyve 
nimo būdą. Antras raštas buvo 
mano memorandumas balševikų 
partijos CK ir vyriausybės na
riams. Nei vieno nei kito nuora
šų neturiu. Būčiau labai dėkin
gas, jei kas man atsiųstų to me
morandumo nuorašą. Tuo būdu 
galėčiau užkirsti kelią tiems, ku
rie dėlto mano įteikto memo
randumo nori sudaryti man ne
palankią istoriją.

Karosas mane įvedė į preziden 
tūros rūmus. Pasilikau pirma
me aukšte, kur seniau buvo pre
zidentų laukiamasis. Karosas 
dar kartą pažadėjęs, kad Palec
kis tikrai manė priimsiąs ir kad 
jis už poros minučių ateisiąs ma 
ne pakviesti. Vieton poros mi
nučių man teko vienam išlaukti 
mažiausia pusvalandį. Laukimo 
metu gerokai visa apžiūrėjau. 
Reforma buvo tik viena. Pir
miau kabojo ant sienos visų 
prezidentų — Smetonos, Stul
ginskio ir Griniaus — portretai.

SKIP’S IIrvice
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

RUGSĖJO MEN. 6, 7, 8 DIENOM

REMY MARTIN COGNAC Fifth $5-89

DURELL IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

ILE DE FRANCE, Napoieon Cognac, Fifth $3.79

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89

IMPORTED RED OR WHITE
BORDEAUX WINES Fifth 69c

KIJAFA WINE Fifth $ -| .69

MARQUITA IMPORTED PORT WINE Fifth $ -| .29

SCHENLEY or HANNAH & HOGG GIN, Fifth $2.69

CINZANO VERMOUTH
Sweet 6r Dry Fifth $1.39

WURZBURGER, IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles Ca«e $7.50
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CRANE SAVINGS *"
2555 WEST 47th STREET LAfayettc 8-1088

B. R. Pietkietricz, prez.; E. R. Pietkiew1cz, sekr. ir advokatas 
Mokame augėtun dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Dabar Smetonos portretas bu
vo išnykęs, o į jo vietą pakabin
tas Paleckio. Besidairant ir be
galvojant grįžo ir Karosas, bet 
jau be giedrios nuotaikos. Jis 
mane Paleckio vardu atsiprašė, 
kad “prezidentas” mane negalė-

šį vakarų Budriko nulijo progra
moje ii stoties WHFC, 1450 kil., 
girdėsite gražių lietuviškų dainų ir 
muzikos. Programa tęsis visų va- I 
landų nuo 6 iki 7 vai. Taipgi bus 
dar mįslių koutestas, už kurių at- I 
spėjimų yra duodamos dovanos, i

siąs priimt. Jis prašė man pa- Klausykitės ir dalyvaukite kontesto.
šias programas duoda Juozo Budri-sakyti, kad aš kaip realus žmo

gus visą padėtį suprasiu ir jam 
to atsakymo nelaikysiu blogy
be. Be to dar prašo padėkoti 
už minėtą laišką, į kuni atsaky
mo iš jo nebuvau gavęs. Vadi
nasi ir čia nieko nelaimėta.

Tuščiomis rankomis išvykau 
iš Kalvarijos ir tuščiomis grį
žau. Buvau patenkintas tuo, kad 
atlikau savo tautiečių, prietelių 
ir politinių bendradarbių atžvil- Mass. 
giu savo krikščionišką pareigą.

na — geriau pažinau bolševikus. 
Iš jų nieko laukti Lietuvai gero 
negalima. Jie atnešė mums rau
donąją mirtį, skurdą ir kančias. 
Žodis jiems neginklas. Ginklu 
valdo ir prieš ginklą nusilenks. 
Jų gražūs žodžiai — tai meške
rė pagauti ir apraminti tuos, 
kurie jų nepažįsta. Vakarų ra
mumas — bolševikų laimėji
mas. Bolševikai Lietuvą “nura
mino”. Jie deda visas pastan
gas nuraminti lietuvius ir lais
vėje gyvenančius. Jei jiems pa
vyks savo tikslą pasiekti, mes 
tapsime jų bendradarbiais ir sa
vo tėvynės ir tautos budeliais.

3S

BtfttmAS'rrs draugas, ghtcago. hlNom Ketvirtadienis, rugsėjo 6, 1956

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA
REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

ko namų baldų, televizijos ir auksi
nių daiktų krautuvė Chicagoje, 3241 
So. Halsted St., kuri dabar švenčia 
savo 44 metų biznio sukaktuves.

Pranešėjas

PAJIESKOJIMAI
.Tieškoma Julius Raštikis ir Jadzė 

Raštikytė-Juknelienė. Turiu laiškų 
iš Liudo. Atsiliepti arba žinantieji 
apie jų likimų pranešti: Br. Ludo- 
nis, 44 Sawtell Ave., Brockton

Pajifškomns Kazimiera? Rudis, 
kilęs iš Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs į Ameriką 1913 m. .Įieš
ko Jotis Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia, Pa.

*4e-„ : iįi

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

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

Gauta

KAIP 
I A V

nauja siunta knygelių

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

I

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

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

Pinigus su užsakymais siusti: 
‘DRAUGAS”, 2334 S. Oakley ave. 

Chicago 8, III.
Ug 9AC3AUAC jaj jaj ta« «a» «a» sa»sa»«a»sa««a»«a»«ą»«SK ^E ^E ^E

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie,

VIRŲ
kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjustoa žaizdos 
ateiti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jt talpg4 pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P9ORIA- 
918. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
radlnamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos tr perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižlflstančios, suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo li- 
vlršlnlų odos ligų. Le

1 I gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, Ir ėė.60.
Pirkite raistinėse Chi 
cago) lr apylinkėse—
Mllvraukee, Wlsc..Qa 
ry. Ind.lr Detroit. Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
asy order |

$0

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy SL Chlcago 84, DL

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

jami, automobiliam*: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
t. G. TELEVISION COMPANY

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

Kt 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA
TAUtYM< 

lENDtOVl
___ ' <
4038 Archer Avtšu* Tel. LA3-671* 

AUGUST SALDUKAS ėrezldeatet

'H

BRIGHTON PARKE
M Arinis kumpinis. 2 po 4 kubnib. 

3 uuiorn garažas. Guzu apšiid. šva
rūs butui.

M Arinis. 2 po 4 kamb. Fečlals Šil
domas. $18,500.

Medinis. 3 butai — 2 po 5 kamb. 
ir 3 kamb. Arti mokyklos. Kaina 
415,000.

Mūrinis. 2 po 5 kamb. Garažas. 
Gružus namas.

GAGE PARKE
Mūrinis bungulotv — 5 kamb. (2 

mieg.). Gazu Šildomas. $17,000.
MARQUETTE PARKE

Mūrinis bungu.low — 5 kamb. (2 
mieg.). Alyva apšiid. $15,750.

PAJAMŲ NAMAI
Mūrinis — 8 butai po 3'/4 kamb. 

Įmokėti $20.000.
Mūrinis kampinis pastatas su 

$39,660 metinių pajamų. Krautuvės 
ir ofisai.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance

2737 VVest 43 St
________ CLiffside 4-2390 » '

Pirmą kartą siūloma parduoti —
Oak Lawn apylinkėje — 50 pėdų 
sklypus, arti naujos katui. mokyk
los. Taip jsit pard. moderniškas mū
ro bungalow, arti Maria High 
Seliool, apylinkėje 64tb ir Fruncisco. 
Pilnus rūsys. Kaina $17,900.

J. R. Kuhnle, Vineennes 6-0024

D ft M E S I O 1

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-248J

PIGI U IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideų sunkvežimį 

ii apdraudaa
8313 W. 91st St. Chicago, Dl. 

TeL PRescott 9-2781

Duoną lr Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

______

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Ava 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome ) visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia } visus artimuosius 

miestus.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua ir pervežimus 
Ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Skelbti! “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienfaštia. o ekelbim; 
kaina yra pi'einama vlaiems.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

KEAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

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 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PKospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Stote nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitus lr teisingas patar
navimas.
NORVILA-KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 59tli St. Tel. Prospect 8-5454

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. lr INSUR. BROKERU

IJETUVTŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted SL Ph. BAnabe 6-t79l 

Padeda plrkltl - parduoti lamut 
ūkius, blsnius. Parūpina paskolas 
lraudlmus lr daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

Naujas puikiai {rengtas 4% kamb. 
mūr. bungalovv Gage Parke. Tiktai 
$17,000. šaulys.

Marąuette Parke 10 apartm. mūr. 
namas geram stovyj prie puikids 
transportacljos. Pajamų Į metus virš 
$11,000. Savininkas duoda morgičių. 
Kaina $84,000. A. Rėklaitis.

Nepaprastai nupigintas 2 po 5 km. 
med. namas netoli Marąuette Parko. 
Yra rūsys. A. Sirutis.

Geras 2-jų augštų po 7 kamb. mū
ras su 2 kamb. ir vonia rfisyj, Mar
ąuette Parke. Komb. alium. langai ir 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo
lodkevičius.

5 puikūs, šviesūs imtai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
68th. $35,000. K. Juknis.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 YVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

MAROUETTE PARKE
4 butų — 2 po 5 k. ir 2 po 4 k. 

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 514 k- Gražiai 

įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

Naujas kampinis mūrinis . . 5 ir 2 
k. Garažas.

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2 % k.
Naujas 4 kam. mūrinis Šild. aiyva.
Ant 63-os parduodamas apynaujis

namas, tinkąs bet kokiam bizniui. 
BRIGHTON PARKE

Mūrinis — 2 po 5 k. Pirmam augš. 
centr. šild. gazu. Garažas. Bungalovv 
stogas. Norima greit parduoti.

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

Treč. užiluryta
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Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notarjr Public 

5916 S. Westem Avc.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Antomohl 

flų finansavimas. Notarlata*. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa hitui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS RIRVAmė, 
VVAlbrook 6-6671

INTERSTATE IN8URANOE AGENCT 
6108 S. Ashland Ave.. Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
L546 S. 49th COURT, CICERE
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

_________OLympic 2-6752_______

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 DAnube 6-27*3 nno • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol/ymplc 2-5121 nno 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

PLUMBING
Llcensed, bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpUbllc 7-0844 
WAIbrook 5-8451

REAL ESTATE

CICERO. $16,900 pilim kaina. 2-jų 
butų apkaltas namas — 4 ir 4 kam. 
2 autom, garažas. Riti 56lh ir 22ml 
St. įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Cerrnak Rd. Blshop 2-2162.

e************* ************
PIRKITE ir parduokite savo ne

kilnojamą turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu puturna- 
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpuhlic 7-6232
IA- IA--Al-AI-Af 2AC-A* -Af 7f^R 2R «R ^r. •

AUTOMOBILEb — TRUCRB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS
lietuviška gazolino stotis lr auto

IA1.M I11A.1

štllekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ.
575* S. WESTERN AVE. PR 8-»53S

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
irba rez. tel. BĮ 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insuranos 

2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chlcago 29, III.,

PRospeckt 8-3702 
A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjai
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• {rengta alumlnljaus langus 1> 

duris.

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

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

Tel. — HKmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIiillilllHinilllIH"” 

'JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
LIETUVIŲ STATYBOS 

BE2IDROV®

Į MORAS Į
S Builders, Gen. Contractors S
5 Atlieka planavimo Ir staty- — 
SS bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų. 5 
= Namų įkainavimas ir {vairūs S 
S patarimai nemokamai.
5 Kreiptis šiuo adresu:

ĮJONAS STANKUS I
— Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 3 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 2
3 TeL PRespect 8-2018 
3 6800 80. CAMPBELL AVK. 3

Chlcago 29. Rllnols 
ŠimiiiiniiiiiiniiiiiHHiiiiiimiiiiiinmi 3 

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

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

PARDAVIMUI

llllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllD

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

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

uiiiiiiiHHiiiiiiniiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

IE AKO NUOMUOTI

Dviem suaugusiems reikalingas 4 
k. butas (2 mieg. k.). J. Daukantas, 
1332 W. 50th St.

Jai turite parduoti ar Unuomo 
1, paaiakelbkite smulkių skalbimų 
ikyrluje. Skelbimą galite perduot 
elefonu: Virginia 7-6640.

Skelbkitės “Drauge"!

HELP WANTED VYRAI

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

i TOOL AND DIE~
MAKERS

Experienceil. 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 tvorking con
ditions and liberal

benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

HELP WANTED — MOTERYS^

V ietį uolynui reikalinga
VIRfiJA

8 seselės. ^Atskiras kambarys ir 
daug laisvo laiko. Reikalinga nors 
kiek kalbėti angliškai.

SISTER STELLA 
4809 N. Kenmore. SU 4-9548

Vedusių porai reikalinga pirmos 
rūšies virėja. Keikia kalbėti angliš
kai. Turi būti švari, tvarkinga ir 
rimta. Geras kamb., maistas ir išlai
kymas. Laisva — viena, diena savai
tėje ir kas antras sekmad. Atlygini
mas pradžiai $130 mėn. Puiki proga 
geram ąsmeniul. Siųskite rekomenda
cijas, nuotraukų, ir t.t. šiuo adresu: 
Souza, 3532 MašsnctlMActts Ave., N. 
XV., M'asliington 7, D. C.

GIRLS 
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

and other loop Iccntions nearby are 
now liiring
Waitresses 

Cook-Raker Trainees 
I’antry Girls

Some reading of Englisb require<l 
Experienee unneeessary 
Guarantee earnings 
Full or part time 
Training given 
3 meals and uniforma 
Paid vacations 
Advaneement opportunities 
No Sunday’s or Holidays

APPLY N0W

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

(RANDOLPH AT MICITIGAN) 
or

24 W. MADISON STR.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Ovrner Selling Cleaning Store —
Vicinity 71 & Westem Ave.—2 liv- 
ing rooms in rear.—\Voman can ope
rete alone. Business established 25 
years. Prieed for ųniek sale. — Call 
PRospect 6 8604 for good opportu
nity.

Wlsc..Qa


f

Ketvirtadienis, rugsėjo 6, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VALKATA IMPERATORIUS
Vieną kaitrų 1823 metų vidur

dienį mažo Meksikos miestelio 
Padilla turgavietės triukšmas 
staiga nutilo. Būrys įgėrusių kaj 
reivių iš kažkokio skersgatvio, 
vilko j turgavietės vidurį purvi
ną, apdriskusį, garsiai rėkiantį; 
elgetą. Aikštės viduryje jie pri
rišo jį prie stulpo, būrio vadas 
perskaitė kažką iškilmingai at
rodančio pergamento, po to davė 
įsakymą. Skubotai išsirikiavę ka 
reiviai nusitaikė ir šovė. Elgetos 
riksmas nutilo ir jis negyvas su
smuko prie stulpo. Turgavietės 
žiūrovams buvo paaiškinta, kad 
čia įvykdyta jo Imperatoriškos 
Didybės, Meksikos Karaliaus Au 
gustino I mirties sprendimas? 
Abejingi žiūrovai išsiskirstė 
prie savo reikalų. Niekas neiš
tarė nei žodelio užuojautos. 
f Taip baigėsi Augustino Stur- 
bine nuotykingas gyvenimas. Jis 
buvo paprastos kilmės maišyto 
kraujo meksikietis, kuris indėnų 
sukilime prieš Ispanijos sostą 
kariavo Ispanijos pusėj, per sa
vo drąsumą ir įžūlumą pasiekė 
karo vado garbės ir sukilimą nu 
malšino apliedamas visą kraštą 
indėnų krauju. Aristokratiška 
ispanų valdžia suteikė Augusti
nui Meksikos Išvaduotojo titulą 
ir paskyrė jį jo gautosios pro
vincijos gubernatorium. Vos pa
siekęs tokią augštą padėti, Stur 
bine pradėjo visaip savavaliauti 
ir atvirai apiplėšinėti valstybei 
priklausančias sidabro kasyklas, 
tuom sau susikraudamas milži
niškus turtus. Kada šis plėšika
vimas buvo atidengtas ir guber
natoriaus titulas iš jo atimtas. 
Sturbine apsimetė giliai atgailau 
jančiu ir užsidarė vienuolyne.

Tuo tarpu naujas sukilimas 
užvirė prie neramumų pripratu- 
sioje Meksikoje. Šį kartą ne 
vien išnaudojami indėnai, bet ir 
Meksikoje gimę ispanai siekė at- 
sipalaidojimo iš ispanų sosto glo

bos. Sukilėliams sekėsi ir jau jų 
pulkai grasino kpašto sostinei. 
Vyriausybei reikėjo gabaus karo 
vado ir Sturbine buvo prisimin
tas. Skubiai jam buvo dovanota 
ir pavesta vyriausybės kariuo
menė. Vos pajutęs jėgą savo 
rankose, Sturbine su visa kariuo 
mene persimetė pas sukilėlius. 
Šie jį pasitiko išskėstomis ran
komis. Vyriausybė, pasilikus be 
jokios paramos, pabėgo. Sukili
mas buvo laimėtas ir Augusti
nas Sturbine, teatrališkai sėdė
damas ant juodo arklio, kaip nu 
galėtojas įjojo į Meksikos sos
tinę. Minios jį entuziastiškai svei 
kino. Pasinaudodamas vyraujan 
čia nuotaika ir sau atsidavusios 
kariuomenės parama, Sturbine 
pasiskelbė Meksikos karalium, 
o vėliau imperatorium. Savo vi
sus neaiškius gimines padarė 
princais ir princesėmis, o savo 
sostinėje įsitaisė imperatorišką 
dvarą. Kelis mėnesius nepapras 
tai plačiais mostais buvo švais
tomasi auksu, augštais titulais 
ir garbės ženklais. Po to paaiš
kėjo, kad iždas visiškai išsekęs. 
Krūvos paskubomis atspaustų 
popierinių pinigų bankrotą tik 
padidino. Dovanoms pasibaigus, 
nebeliko ir draugų. Nėbeapmo- 
kama kariuomenė pradėjo neri
mauti ir jieškoti naujų vadų. Ir 
vėl sukilimo karštligė apėmė 
Meksiką, šj kartą prieš patį iš
vaduotoją, jo imperatoriškąją 
didybę...

Sturbine pasisekė išnešti svei 
ką kailį ir pabėgti į Angliją. Bet 
gi prarastos didybės užmiršti ne 
begalėjo. Po kiek laiko paintri- 
gavęs, paplanavęs, elgeta persi
rengęs, grįžo į Meksiką. Bet gi 
ten jis jau buvo teistas ir už 
akių pasmerktas mirti. Jam pa- 
tada, kai kažkieno atpažintas, 
buvo suimtas ir Padillos turga- 
čiam šis sprendimas tepaaiškėjo 
vietėje pastatytas prie stulpo.

Centro Valdybos pirm. St. Barz- 
dukas ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdybos 
pirm. B. Sakalauskas.

Žaidynių programa buvo pra
dėta šeštadienį sportininkų pa
radu, kurį šiek tiek sutrukdė 
tuo metu užklupusi lietaus ban
ga. Po jo lygiagrečiai vyko var
žybos visose keturiose sporto 
šakose Detroite ir Windsore.

Sekmadienį sportininkai su
sirinko į bendras sportininkų pa 
maldas Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, kur išklausytos šv. 
mišios ir specialiai tai dienai 
pritaikytas pamokslas.

Bendrai pačios žaidynės pra
ėjo gražioje nuotaikoje ir pali
ko puikius įspūdžius. Rengėjai 
į jų paruošiamuosius darbus tu
rėjo įdėti nemaža pastangų, bet 
jų darbas atnešė neblogus vai
sius.

Žaidynių organizaciniam ko-| 
mitetui pirmininkavo didelės e- 
nergijos žmogus P. Petrutis, o1 
jam talkininkavo A. Rugienius, 
A. Žalkauskas, L. Griakelytė, S.' 
Vitkus, S. Šimoliūnas, S. Bace-1 
vičius, P. Misiūnas, J. Černiaus-! 
kienė, V. Mikalauskas ir J. Sta-Į 
šys.

Po dviejų dienų sportinių su
sitikimų, šių VI Š. Ameriaos Lie 
tuvių Sporto Žaidynių II rato 
varžybų, sportininkai išsiskirstė 
j savo gyvenamąsias vietas su 
viltimi kitais metais susitikti į 
septintose žaidynėse, kurios y- 
ra planuojamos Nevv Yorke.

Tada ir vėl sportininkų gre
tos kartos šiuos priesaikos žo

džius: “Sportinio idealo vardan,1 
mes pasižadame kovoti taurioje 
olimpinėje dvasioje ir laikytis 
sportinės drausmės taisyklių.! 
Sportinis judėjimas tejungia mū' 
sų gretas; Augščiausiojo pade^ 
darni stengsimės išlaikyti sav©! 
širdyse gaivią tėvynės meilės 
ugnį ir išlikti tikrais jos sū-j 
numis ir dukromis”. ,

Lietuvos Gailestingoji/ Seserų Sąjungos narę, 
gail. seserį VILMĄ RLKLIENę, 

mamytei mirus Europoje, nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi

Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjunga

.1
Moderniajam žmogui rūpi tik 

turtai ir nenumirti vargšu, nes 
jis sako: “Ką padės žmogui, jei 
jis ir išganys savo sielą, bet 
pražudys visus turtus”.

Vt/sfc. FuZfon Sfreen,

Sportininku vvaržybos vo raSinama daugiau susidomė- 
* * ' v ti sportu.

(Atkelta iš 2 psl.)

ritus Andrijauską (Chicagos 
“Neris”) 2:1 ir Gvildį (Toronto 
“Vytis) 2:1.

Pas moteris iš negausaus da
lyvių tarpo (7 atstovių) pirmą
ja tapo Oželytė (“Lituanica”), 
baigmėje įveikusi Tamsevičiūtę 
(Chicagos “Neris”).

Seni veidai lengv. atletikoje
Lengvojoje atletikoje domina

vo tie patys veidai, jau pažįsta
mi iš ankstesnių žaidynių. Čia 
pirmąsias vietas sau pasiglem
žė M. Vygantas, Br. Keturakis, 
A. Macevičius, Paukštelis, Elv. 
šikšniūtė, D. Točilauskaitė, V. 
Titaitė ir kt.

Lengv. atletikos varžybų me
tu įvyko skaudi nelaimė, kurio
je šio krašto geriausioji mūsų 
moterų atstovė Elvyra šikšniū
tė (Clevelando “Žaibas”) šuo
lyje į tolį rungtynėse nusilaužė 
koją.

Elvyra šikšniūtė yra pasie
kusi nemaža tremties ir žaidy
nių rekordų (50 m bėgime, 100 
m bėgime, šuollyje į tolį ir 601 

im bėgime, šuolyje į tolį ir 60 
šios nelaimės tremties lietuvių 
sportininkų šeima netenka pro
duktyvios ir nemaža žadėjusios, 
sportininkės.

Dovanų įteikimas
I

Žaidynių nugalėtojams dova
nų įteikimas įvyko Windsore IV 
Kanados Lietuvių dienos iškil
mingojo akto programos metu. 
Įteikimo ceremonijas pradėjo 
žaidynių organizacinio konąiteto 
pirm. Petras Petrutis, o po jo 
kalbėjo naujasis Fasko pirm. 
dr. A. Nasvytis iš Clevelando. 
Jis taip pat čia paskaitė pareiš
kimą visuomenei, kuriame ji bu-

Tada buvo atliktas pats do
vanų išdalinimas, kurį atliko 
JAV Lietuvių Bendruomenės

WILLIAM MURAŠKA
Tel. OLympic 2-6538

Mirė rūgs. 4 d., 1956, sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuyoje. Kilo iš Ma
riampolės.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anna (Delauskaitė), 2 
dukterys: Eleanor ir Dorothy 
■Wayner, žentas Mylės, anūkė 
Patricia Ann, švogeris William 
Schnieder, brolių ir seserų vai
kai, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Liet. Raudonos 
Rožės klubui.

Kūnas .pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Ave., 
Cicero, 111.

laidotuvės Įvyks penkt., 
rūgs. 7 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų Ims 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys,

žentas ir anūkė.

Laidotuvių direktorius A. Pet
kus. Tel. TOwnhall 3-2109.

A. A.
MARY CAROLINAS 
Karaliunas-Kunčaitė

Gyveno 4438 S. Campbell Ave.
Mirė rūgs. 4 d., 1956, 11 vai. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus. 
Uimė Lietuvoje; kilo iš Suval
kų guber., Simanų parap.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me dukterys Mary Carter ir 
Magdaline Walenches, žentas 
Raymond, Agnės Sadausky, 
anūkė Dorothy Shilney su šei
ma, anūkas Walter .Sadausky, 
duktė Teklė Brda, žentas Wil- 
liam, anūkės Diane ir Gloria, 
duktė Mildred Shedbar, žentas 
Anthony, anūkės: Toni ir Mil
dred, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai, Chicagos Liet. 
Draug., Liet. Demokratų Klu
bui, Brighton Park Moterų 
Klubui, Žemaičių Kultūros 
Klubui ir Susivienijimo Brolių 
ir Seserų Liet. Klubui.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Ave.

Laidotuvės įvyks Šešt.. rūgs. 
8 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 3- 
3572.

A. A.

ANDRIEJUS JANKAITIS
Gyveno 5656 S. Kedzie Ave. 

Daugelį metų gyvenęs 

Bridgeporte

Mirė rūgs. 3 d., 1956, 11:20 
vai. vak., sulaukęs GI m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Ma
riampolės apskr., Vilkaviškio 
miesto. _

♦
Amerikoje išgyyeno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marcelė (Paužaitė), 2 
dukterys: Sylvia Edeus, žentas 
Bill; ir Virginia Plecki, žentas 
Arthųr; 4 anūkai: Judy, Billy, 
Michael ir Craig. Brolis Juo
zapas, brolienė Ona, su šeima, 

’švogeris Kazimierus Kakanaus- 
kas, jo žmona Magdalena ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
8 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
. . Nuliūdę: žmona, dukterys, 
žentai ir anūkai.

laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. TOwnhall 3-2109.

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
N»wj»x ape. lalua dltlftlU

•unkvr&ml* au pilna ap- 
drauda. l'ttfua lr aąUninaaa 
patarna vlmaa.

R Š E R E N I S
464« 8. Woo<l St., Chicago •, 

lllinota, tel. VI 7-2072

A. j* A. '

TEKLEI JOCIENEI - BIRIETAITEĮ
mirus, jos liūdinčius vyrą PETRĄ JOČĮ, sūnus GEDI
MINĄ ir VYTAUTĄ bei VAIČIŲ šeimą nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Elena Vengrienė,
Ona ir Vytautas Karosai

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad • ryto Iki II vai., 
iaktad. • vai. ryto lkl 4:10 p.p. Katvlrtad. • vai. Iki I vaL vak.

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mi, Ir gražų pelną.

•
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 

$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

V ICTOR Z A Y
(ZAYAUSKAS)

Gyveno 6747 S. Campbell Ave.

Mirė nigs. 4 <1., 1956, 6:45 vai. ryto, sulaukęs 50 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III. .
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara (Silkins), sū

nus Richard, duktė Barbara Carol, brolis John, brolienė Einma ir 
jų šeima, 3 seserys: Tekia Earl, švogeris David; Catherine Wire, 
švogeris Ralph; ir Elizabeth Jaeobs, švogeris James; ir jų šei
mos. Uošviai Antanas ir Barbara Petkus, 2 tetos: Jieva Jakubau
skas ir Ona Andrikas , jos vyras Frank ir jų šeima. Mirusios te
tos Margaretos Mankienė.s šeima, giminaičiai: Walter Zayauskas 
ir Teklė Mikolaitis ir .ių šeimos, krikšto duktė Moiiica Earl, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyioje, 6845 S. Wcstern 
Ave. Laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 8 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švenč. Panelės Gimimo imrapi.jos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus ir duktė.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. K E. 7-8600.

| NM1A1 LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.09 
I N

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36, Dl.

~ CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. . Chicago 32, DL

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

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

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiansias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

UOOASIO VALANDOJ

MAŽEIKA < EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VMS So. Weetera Ave. Air Conditloned koplyMn 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams visto 
karta <>T.na kltoM mtMte dalyaei

koplydie arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL __ CICERO, ILL 
Telefonai — GRovehUl 6-234S arba

TOunhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREXTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Men turime koplyčias
rimas dieną ir nak- BT risoae Chicagos ir

! ty, Reikale laukite Ronelando dalyse ir
ma<- uojau patarnaujame

PETRAS BkŪONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A VE. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IIL TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Ardą 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVE., CICERO, m. Tel. OLympic 2-1003 <

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. ttth STREET BEpvbile 7-1113į
2314 W. ISrd PLACE Vlrftnln 7-OTO,

Perskaitę dienr. Draugą", duokite jį kitiems.



t

imu
X Liet. Krikščionių Demo

kratų S-gos Chicagos skyriaus 
atstovai keliais automobiliais 
buvo nuvykę į Clevelandą š. m. 
rūgs. 1—2 d. d. ir dalyvavo 
Krikš. Demokratų S-gos gerai 
pavykusioje konferencijoj. Jo
je atstovavo JAV ir Kanados 
delegatai. Posėdžiai, pamaldos 
ir vaišės vyko Šv. Jurgio para
pijos patalpose. Konferencijos 
prezidiumą sudarė: A. Repšys, 
V. Užupis, stud. L. Tomkus, 
Iz. Matusevičiūtė, stud. J 
Gravrokas, V. Šmulkštys. Svei 
kini,mai gauti iš: JAV, Kana
dos, Europos, Australijos, Pie
tų Amerikos.

Gausūs vyresniųjų ir jaunes
niųjų atstovai, išklausę laisvi

DDĖNRAMTIS DRAUGAS, CBICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 6, 1956

X Į Tarnanausky botą, 32121
S. Lituanica avė., pirmadienį i 
buvo įsibrovę plėšikai. Jieško- 
dami pinigų išvertė viską apa-

GAUSUS DRAUGO IŠVAŽIAVIMAS
Kiekvienais Draugo nus. Tokie atsakymai, kad Ame 

riką atrado vyskupas Kolumbas 
tiniame augšte ir jau buvo be- &au8U Draugo bičiulių būrį. Tūk labai pralinsmino ir šiaip jau 
silaužią į viršutinį augštą, ta- stančiai draugų, pažįstamų su-) gerai nusiteikusią publiką. Tik 
čiau išgirdę namiškiai pakėlė, s*tiko pirmadienį gražiame ąžuo vienas priekaištas ir primini-
triukšmą ir plėšikai pabėgo. M. 
Tamanauskienė yra veikli šv. 
Jurgio parapijos narė. Plėšikus 
nuvijo išgirdusi jų laužimąsi 
duktė Lillian.

ruošiama gegužinė sukviečia

lyne, tūkstančiai turėjo progos 
sutikti seniai .matytus arba ši
tame krašte dar nematytus as
menis. Puiki diena, gražus par
kas ir linksma programa suda-

mas ateičiai, kad tokios progra 
mos nebūtų ilgos ir ištęstos. 
Čia nėra scena ar teatras, tė
ra tik trumpas susirinkusios 
publikos palinksminimas, bei 
dienos paįvairinimas. Ilgiausia 
programa, kad ir labai gera ga
li įgrįsti, šiaip jau, reikia pri
pažinti, kad aktoriai buvo iš-

Į"rė progą daugybei lietuvių ir 
X Kun. S. Petrauskas, šv.! jų draugų prasmingai praleisti 

Antano parapijos vikaras, lan- popietę. ,
kėši Europoje. Teko aplankyti! laimėjimai ir dovanos
visą eilę miestų Italijoj, Ispani-' už mašinų pastatymą nebuvo' radingi ir būtų gera, kad ta 
joj, Prancūzijoj ir kt. Teko lan-į imamas joks mokestis, tačiau trejulė pasirodytų ir salėse, 
kytis Jeruzalėj ir Beirute. Kun. u£ įėjimą buvo imamas ketvir-1 Šokantieji turėjo progos pasi- 
S. Petrauskas yra čia gimęs j tukas asmeniui, šiais biletais ( šokti prie puikaus Balio Pakšto 

jgtt. ■ galima buvo laimėti dovanų, ku vedamo orkestro poilsiautojai 
rių dalį suaukojo Chicagos ver- galėjo pailsėti pievoje po plačia 
alininkai. Tų dovanų buvo gau- šakiais ąžuolais.
su ir laimėjusių sąrašą paskel-j Moralinis pasisekimas
berne vakar. Traukimą atliko j Gausus dalyvių skaičius, pui- 
mažamečiai, o laimėjimus pas
kelbė kun. P. Cinikas, MIC, vy-

lietuvis. _____ J
X Antanas Cicėnas ir Olga 

Reimonaite rugsėjo 2 d. priėmė 
moterystės sakramentą Šv. An
tano parapijos bažnyčioje su
mos metu. Vestuvių vaišės bu-

dabarties ir ateities veik- avė.

vo Club Joanna salėje. Jaunie . ». .
.. V1 „ nausias Draugo namo virsmin-ji apsigyveno motinos Elenos , , .

~ o „n kas bei spaudos direktorius.Cicėnas namuose, 1909 S. 49 „ x \ ...... . . .| Sutartis ir pilietybes popieriai

Sužeistas dėl degtinės > Dėl žiurkių mirė kūdikis

los planų, pranešimų, paskaitų, 
diskusijų, priėmę statutą, išgy
venę artimų ryšių nuotaiką, 
vieningą ir gyvą konferenciją 
baigė vaišėmis ir linksmąją da
limi. Priėmimu ir nakvynėmis 
nuoširdžiai rūpinosi Clevelando 
krikšč. demokratų skyrius. Są
jungos Centro Komitetas iš
rinktas iš dviejų vietovių: iš 
Nevv Yorko — A. Gražiūnas, 
St. Lūšys, Pr. Vainauskas, 
stud. A. Vedeckas, dr. VI. Vi
liamas; iš Chicagos K. Kleiva, 
St. Rauckinas, A. Repšys, dr. 
K. Šidlauskas, inž. E. Vitkus.

I Aktoriai A. Brinką, A. Diki- 
X Anelė Baronienė, 58 m. nis ir J. Kelečius suvaidino du 

amžiaus, rašyt. Aloyzo Barono A. Valentino humoristinius 
motina, mirė šių metų liepos vaizdelius linksmai nuteikdami 
23 d. Vabalninke, Lietuvoj. Sū- gausų žiūrovų būrį.
nūs pageidauja, kad bičiuliaiį Vienas buvo apie Staliną, ku-

X Marųuette Parko lietuvių 
bažnyčios choras jau keletą 
metų kaip gražiai veikia. Cho
ro dalyviai daugiausia jaunuo
menė. Choras gerai organizuo-

nesiųstų laikraščiams jokių 
užuojautų.

X Dainavos ansamblis šian
die pradeda 12-tąjį dainavos 
sezoną. Pirmoji repeticija įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 6 
d. 8 vai. vakare Hollywood Inn 
svetainėje. Ten pat bus regist
ruojami ir nauji visų balsų dai
nininkai bei dainininkės.

X Jonas ir Lilijana Paukš
tis, plačiai žinomi veikėjai, jau 
visą mėn. su šeima atostogau
ja Californijoj. Ta proga apžiū
rės įvairias įdomesnes vietas.

ris dabar ištremtas iš bolševiki- 
jos rūpinasi gauti iš lietuvių 
Balfo sutartį, antras apie pilie
tybės popieriams gauti egzami-

ki diena, gera muzika, lipksma 
programa, graži vieta visus ma
loniai nuteikė, tačiau šio išva
žiavimo pasisekimas yra dau
giau moralinis, nes pasirodo. Į 
kad lietuviai domisi savo laik-l 
raščių, kad lietuviai galima su
šaukti tūkstantinėmis miniomis 
į bendrą vietą. Visi tie dalykai 
rodo, kad yra gausi Draugo 
skaitytojų šeima, kad Draugas 
turi labai daug bičiulių, o kol 
tokių yra, tol ir lakraštis gy- 

»vuos. O čia ir yra visas to išva
žiavimo pasisekimas. Al. B.

CHICAGOS ŽINIOS
Austin — kandidatas į 

gubernatorius
Illinois

nariai savo kandidatu į guber-

X Simas Velbasis praneša, 
kad baleto pamokos prasidės 

tas ir vedamas prityrusio baž- Jonas Paukštis yra sūnus žino-' rugsėjo mėn. 10 d. 5 vai. vak. 
nyčios vargonininko Antano mos veikėjos Marijos Paukštie
Giedraičio. Kiekvieną penkta- nės. 
dienį ir trečiadienį vakarais 
nuo 8:30 iki 10 vai. bažnyčios 
salėje vyksta repeticijos. Tos 
repeticijos yra choristų stropiai 
lankomos. Choras šiuo metu! 
yra intensyviai Giedraičio ruo
šiamas būsimam koncertui, ku
ris įvyks rugsėjo 30 d. bažny
čios auditorijoje, 6820 S. Wash- 
tenaw. Koncerto metu giedos 
solo Genovaitė Mačytė ir M. 
Pukšnytė-Bankus. Gautas pel
nas iš koncerto yra skiriamas 
nuajiems vargonams naujai 
Marųuette Parko bažnyčiai 
pirkti. Biletai jau gaunami pas 
choro dalyvius. Biletų skaičius 
ribotas.

X Tėvas Rigney, buvęs Pe
kino universiteto rektorius ir 
4 m. kalintas Kinijos kalėji
muose, kiekvieną ketvirtadienį 
per televizijos 7-tą kanalą kal
ba apie pergyvenimus raudona
jam pragare ir kviečia Kinija 
suinteresuotų svečių pasikalbė
jimui. Šios dienos programoj

X Anita Lepken iš Los An
geles, sesuo John W. Pachan- 
kis, keletą savaičių buvo pas 
motiną Mary Pachankis Spring 
Valley, III., ir keletą dienų pra
leido pas Pachankių šeimą, 
5919 S. Troy st.

X Stasė ir Stasys Petraus
kai, 7013 So. Maplewood avė., 
susilaukė pirmgimio sūnaus, 
kuriam suteiktas Alfonso-Sta- 
sio vardas. Krikšto tėvais buvo 
Stasės sesuo Liucija Mockutė 
ir Stasio brolis Bronius Pet
rauskas. >

X Gimimo Panelės Šv Mari
jos parapijoje Šiluvos atlaidai 
prasidės rugsėjo 7 d. 7:30 vai. 
vakaro mišparais. Pamokslus 
sakys kun. Anicetas Tamošai
tis, SJ.

X Juozas ir Filomena Sudei
kiai susilaukė pirmagųpio sū
naus Vaclovo. Krikšto tėvais 
buvo Jonas Grigalauskas, arti-

yra pakviestas kun. P. Urbai-,mas Juozo draugas, ir Sofija 
tis, ilgai dirbęs misijose Kini- Žukaitė.
joj, taipgi bolševikų kalintas.

X P. Leonas, turįs savo ne
kilnojamo turto pirkimo-parda
vimo įstaigą, 2735 W. 71st St., 
šiomis dienomis su žmona au
tomobiliu išvyko trumpų ato
stogų į Floridą. Grįždami nu
mato aplankyti Washington, 
D. C. Atostogų metu įstaigoje 
jį pavaduos A. Rėklaitis.

X P. Kundrotai rengia Bun
co vakarą su daugybe dovanų 
savo namuose, 6916 S. Maple- 
wood st., rugsėjo 16 d. 2 vai. 
p. p., šeštadienį, pranciškiečių 
naudai. Kondrotai kviečia visus 
dalyvauti ir visi jų bus mielai 
priimti ir pavaišinti. Visas pel
nas bus skiriamas seimo pa
sveikinimui.

natorius parinko Cook Apskri
ties Augščiausiojo teismo tei
sėją Richard B. Austin. Gavęs 

Demokratų partijos į pranešimą, kad jis buvo pa
rinktas kandidatu, Austin tuo
jau lėktuvu nuskrido į Spring- 
fieldą. Jam reikės dėl guberna
toriaus vietos varžytis su res
publikonu Strattonu, kuris no- 

Lietuvių auditorijoje, 3133 So. ri būti vėl perrinktas į tą pos- 
Halsted St. Rugsėjo 11 d. 5 vai.1 tą. Austin yra geras kalbėto- 
vak. S. Velbasis atidaro baleto jas, per 17 m. yra buvęs Cook 
studiją Marųuette Parke, 2548 Apskrities prokuroro padėjė- 
West 69 Street, kuriai taip pat Jas-

X A. Sadauskas Roselando į 
apylinkėje nupirko namus su 
nemažomis pajamomis. Tokių 
būdu naujieji ateiviai tvirtinasi 
būsimo uosto pašonėje.

X Elena Rudžiutė, Mutual 
Federal Savings & Loan Assn. 
buhalterė, grįžo iš atostogų ir 
pradėjo darbą.

X Žur. Algirdas Gustaitis
lankėsi pereitą savaitgalį Chi
cagoje. šiuo metu gyvena Los 
Angeles.

vadovaus jis pats. Į abidvi stu
dijas priimami nauji mokiniai 
berniukai ir mergaitės. Kreip
tis pas S. Velbasį po 5 vai. vak. 
telef. GR 6-6747.

X Moksleivių Tautinio an
samblio kanklininkų-kių pirmo
ji poatostoginė repeticija įvyks 
penktadienį, rugsėjo 7 d., 6:30 
vai. vak. Lietuvių auditorijoje. 
Visi kanklininkai-kanklininkės 
prašomi punktualiai atvykti.

X L. G. Seserų Sąjungos 
tradicinis balius ruošiamas š. 
m. spalio 20 d. Western Ball- 
room salėje, 3504 So. Western 
Avė. Prašome neužmiršti mūsų.

X Kun. Antanas Ignotas,
MIC, Laivo redaktorius, grįžo 
iš atostogų ir pradėjo eiti pa
reigas.

X Rasta Draugo piknike aki
niai rudais rėmeliais ir auto
mobilio raktas. Atsiimti Drau
go administracijoj darbo va
landomis.

X Roselando Balfo 57 skyr. 
valdyba organizuoja iškylą į 
Labdarių ūkį šį sekmadienį, 
rugsėjo 9 d.
* X Pranui Kvedarui, Antano 

sūnui, yra Drauge laiškas nuo 
G. Kvederaitytės iš Kauno.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezikt 
Antras Chicagoje Nedidelis skaičiui Uo«

seimas įvyks spalio 7 d. Bridge
porto šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

knygos gautas šiomis dienomi* 
"Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAOO 8, ILK Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
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Baleto studentė, 26 m., Fieldgrove 
rasta išprievartauta ir nužudyta
N«w Yorko mintai (INS)

Tardymai dėl Dunbar 
firmos

Valdžios įstaigos aiškina dar 
vieną skandalą: Dunbar ben
drovė, kuriai buv* atiduota 
koncesija mokykloms ir kitoms 
įstaigoms pristatyti produktus 
iš valdžios supirktų maisto per
teklių. Ta firma ėmė augštą 
kainą už savo patarnavimą. 
Per 29 mėnesius jos patarnavi
mas kainavo iždui pusę miliono 
dolerių. Susekta, kad ta ben
drovė kaikuriems pareigūnams 
davė bonus $20,000 sumoje. 
Tuo reikalu pravedami pagrin- 
dinesni tyrinėjimai.

Sugavo žmonos žudiką
FBI net Californijoje, Hay- 

ward miestelyje, sugavo Joną 
Vaglicą, kuris balandžio mėne
sį buvo nušovęs savo buvusią 
žmoną Eileen Cecconi, 21 m. 
amžiaus. Peršauta ji mirė po 
dviejų dienų, o ją lydėjęs Ray 
Baldwin buvo sužeistas į koją. 
Chicagos detektyvai susekė žu
diko slapstymosi vietą kai jisai 
bandė pertvarkyti nuosavybės 
dokumentą motociklio, kuriuo 
buvo nuvažiavęs į Californiją.

Futbolo rungtynės kariškių 
naudai

Rugsėjo 21 d. vakarą Soldier 
Fielde organizuojamos futbolo 
rungtynės tarp Chicago Bears 
ir tarp pasaulinio čempiono — 
Clevelando Browns. Rungtynių 
metu grieš kariuomenės, laivy
no ir aviacijos orkestrai ir dai
nuos šių dalinių chorai. Pelnas 
bus skiriamas tų karinių dali
nių labdaros reikalams. Biletų 
kaina $2—$4.

Pabrangs alus
Nuo rugsėjo 17 dienos Chica- 

-goje numatoma alaus pustuzi
nio butelių paką pabranginti 
penkiais centais, o visa alaus 
butelių, dėžė bus brangesnė 20 
centų.

SKRAIDANTIS VAIKAS

2 metų mergaitė Sandra Bostone 
džiaugiasi su tėvu, kni ji nukrito 
45 pėdas iš trečio augšto ir nesusi- 
žeidė. Atrodo galioja teigimas, kad 
girtas ir vaikas neužsimušti. (INS)

Vagis nebegalėjo išeiti
Plėšikas James Devitt, 30 m. 

amžiaus, išpjovė angą alkoho
linių gėrimų parduotuvės stoge 
ir nukrito 14 pėdų žemyn, kai 
jo neišlaikė netikros lubos. Nu
kritęs ant alaus dėžės, jisai įsi
gėrę ir pradėjo mąstyti, kaip 
jam reikės pabėgti. Sustatė 14 
alaus dėžių ant kita kitos ir 
jau buvo prilipęs tryliktąją ir 
tada dribo žemyn, o dėžės už
griuvo ant jo. Antru kantu ne- 
bebandė kopti ir laukė kol kas 
ateis. Atėjo policija ir jį areš
tavo.

Prasidėjo pamokos
Vakar, trečiadienį, Chicago

je prasidėjo mokslas. Į miesto 
mokyklas susirinko apie 325,- 
000 moksleivių, įskaitant pra
džios ir augštesniąsias mokyk
las. Į katalikų pradžios mo
kyklas susirinko apie 250,000 
auklėtinių ir dar į augštesnes 
mokyklas sueis apie 50,000, 
taigi — katalikų mokyklos bai
gia prisivyti miesto mokyklas 
savo auklėtinių skaičium.

Dvi mirtys susisiekimo 
nelaimėse

Per Darbo dienos savaitgalį 
Chicagoje buvo dvi mirtys su
sisiekimo nelaimėse. Pernai bu
vo keturios mirtys. Visose 
JAV-se susisiekimo nelaimėse 
per praėjusį savaitgalį žuvo 
435 žmonės.

įsikaušusius šoferius — 
kalėjiman

Susisiekimo teismas keturis 
įsikaušusius mašinų vairuoto
jus uždarė į kalėjimą 2—5 die
noms. Deja, tarp įkliuvusių yra 
ir vienas lietuvis.

Illinois Research ligoninėje Į 
gydomas policininkas Raymond! 
VValsh, kuris autobuse buvo su
keistas jo paties revolveriu. Ji
sai sakosi, kad kėlęs revolverį 
iš vienos kišenės į kitą ir ne
tikėtai revolveris iššovęs, su
žeisdamas jam kairės rankos 
kaulą. Vienas keleivis tvirtina 
kitką — revolveris iššovęs, kai j 
susiginčijus iš policininko buvo' 
norėta ginklą atimti. Policinin
kas buvo ne tarnyboje ir jis 
prisipažįsta buvęs įsigėręs.

Banditai pririšę 2 merginas
Trys banditai įsibrovė į na

mus Ellmette miestelio advo
kato David J. Ratner ir radę 
tenai jo dukterį ir viešnią, abi
dvi 17 m. amžiaus, pririšę jas į 
diržais prie lovos; vienas sau
gojo jas, o kiti susirado trupu
tį pinigų iš vaikų taupymo dė
žutės, paėmė du laikrodžiu ir 
kiek degtinės. Mergaičių ne
skriaudė.

Pratęs gatvę per ežerą
Ruošiami planai 129 gatvės 

kelią, esantį jau Whitinge, su
jungti su 130 gatvės keliu Chi
cagoje. Sujungimas bus pra
vestas per Wolf ežerą.

PREMUllOTAf
p.omaMa s

Birutes Pukelevičiutės

AŠTUONI LAPAI
Pūkelevičiūtė kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių. ši tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois
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PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES
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Tat nepaprasta knyga. Virš 100 re 
eeptų grynai lietuviškų valgių gaml 
olmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
ItenS, kuri dažnai pasakodavo api« 
'letuvlškus valgius per Chicagos ra 
lijo ir televizijos stotis, surinko pa 
Sius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS juos išleldc 
labai parankioje fotmoje. Pirma kar

tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
iškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
laikymui) kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 8o. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. II .L, 
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Chicagoje, 1322 N. La Šalie, 
buvo rastas žiurkių apgraužtas 
kūdikio Sharon Janis, 1 metų 
amžiaus, lavonas. Dr. Alvin 
Bates nustatė, kad kūdikis mi
rė nuo nutroškimo, turbūt įsi
supęs į patalus, besigelbėdamas 
nuo žiurkių. Tos nelaimės su
krėstos miesto įstaigos įsakė 
toje apylinkėje sustiprinti ko
vą prieš žiurkes.

$25,000,000 šviesoms?
Lapkričio mėnesį, balsavimo 

metu, numatoma atsiklausti gy
ventojų, ar sutiks užtraukti 
$25,000,000 paskolą, kad būtų 
Chicagoje visame mieste įves
tos naujausios šviesos.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Palangoj vasaros metu

vyko koncertai. Buvo duodama 
lietuvių ir kitų tautų kompozi
torių kūriniai. Bolševikiniai 
buržujai turėjo progos išgirsti 
Petraškevičiūtės, Stasiūno, Ru- 
backio, Sipario, Jasiūnaitės ir 
kitų solistų išpildymus.

IJetuvių tautos tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Matulalčlo-

Matulevičiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 

i Išganymui.
| IT. raiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos Išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

IU. Vilniuje, žvilgsnis { Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinčje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir {rišta ) kietus viršelius. Kaina 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

Skelbkitės “Drauge” Remkite dien. Draugą!

KASTAS RAMANAUSKAS

4534 So. Hermitage Avė., Chicago III., 

laimėjo 1956 m. Buicką per Labdarių pikniką,

įvykusį rugsėjo 2 d. Holy Family Vilią sodyboje, 

Labdarių Sąjungos vadovybė taria didelį ačiū visiems,

kurie pagelbėjo Labdarių Sąjungai šiame vajuje.

Gautas pelnas skiriamas

senelių prieglaudos praplėtimui.

Dar kartą ačiū visiems.
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UŽ LIETUVOS 
LAISVI? KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2384 So. Oakley Avė. 
Chieago 8, Illinois
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