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SŲEZO BYLA PERKELIAMA I JIINGT.TAUTAS
Perkels ugnį į indą, kuriame

jinai rusens dieną ir naktį...
SAIjOMEJA NARKELICNAITft,
mūsų speciali korespondentė JT.

JUNGTINES TAUTOS. Kad tie klysta, kurie tvirtina, jog 
sporte nėra politikos, puikiai įtikino sovietų disko metėjos in- 
cedentas Londone. Kaip ten bebūtų, tas įvykis uždėjo, ir tai ne
visai malonų, antspaudą vos tik už trejeto mėnesių Australijoje 
įvyksiančiai šešiolikta jai pasaulinei olimpiadai.

Tačiau, nekreipiant dėmesio 
į betkokius pašalinius dalykus, 
pasirengimas olimpiadai vyksta 
visu tempu. Čia iš Melbourno 
gautomis žiniomis, septynių su 
puse mylių atstume nuo to mies 
to, Heidelbergo vietovėje, jau 
iškilo ištisas kaimas, kuriame 
pastatytos patalpos apgyven
dinti daugiau kaip šešis tūkstan 
čius atletų, kurie atvyks iš 75 
šalių.

5.000 kalorijų sportininkui

Tam kaimeliui pastatyti iš
leista apie tris mil. australiškų 
svarų. Apie porą metų besidar-

sprausminis lėktuvas perims ke
leivį su lempute ir nuskraidins 
jį į Cairns, Šiaurės Queensland. 
Ir čia žibintas vėl bus uždegtas. 
Nuo čia dar bus apie 2,750 my
lių rytiniu Australijos krantu 
iki Melbourno.

Bėgikų tarpe bus ir pirmykš
čių Australijos gyventojų. Kiek 
vienas sportininkas turės nubėg 
ti apie mylią kelio per šešias- 
septynias minutes. Kaikuriose 
vietovėse jau planuojamos trum 
pos sutiktuvės.

Bėgikai su žibintu turės bėg
ti per įvairų tereną, pradėdami

buojanti patalpų ir tiekimo ko-, tropinėmis ir baigdami švelnaus 
misija, sako, jau sukusi ir išsu-’ klimato zonomis. Jie turės pra- 
kusi savo galvą, besirūpindama' bėgti pro cukraus plantacijas
kiekvienam sportininkui įtikti 
maistu. Ji juos maitins nuo lap
kričio 22 ligi gruodžio 8 dienos. 
Jau yra apskaičiuota, kad jie 
valgys triskart per dieną, ir 
kiekvienam dienai reikės apie 
devynių gu puse svarų maisto 
ir gėrimo.

Kiekvienam sportininkui vi
dutiniškai teks apie penki tūks
tančiai maisto kalorijų, kai, 
sako, Australijos kareiviai, sun
kiai dirbantieji, vidutiniškai 
per dieną gauną po keturis^tūks 
tančius kalorijų, taigi visu tūks
tančiu daugiau nei paprastai 
žmogui reikalinga.

Bet ne tik kiekybe, o ir to 
maisto kokybe ta komisija pa
sirūpino taip, kad kiekvienam 
iš svečių įtiktų ir pagal jo sko
nį ir tautinius, religinius ir kt. 
reikalavimus, jei tam tikros 
šventės ar pasninkai tame laiko 
tarpyje pasitaikytų.

Kiti trys mil. australiškų sva
rų jau išleisti sporto stadio
nams įųengti. Jau pardavinėjami 
ir biletai į olimpiadą. Vietų vi
so būsią iki pusantro miliono. 

Ugnis iš Olimpo

Olimpiados atidarymas įvyks 
lapkričio 22 d. popiet Nuaidė 
jus šūviams, sportininkas su ži
bintu apibėgs stadioną ir per
kels ugnį į tamtikrą indą, ku
riame jinai rusens dieną ir naktį 
ligi olimpiados pabaigos.

Kaip praneša olimpiados in
formacijų biuro vedėjas Alan 
Gemell iš Canberros, tas žibin
tas bus uždegtas Graikijoje pa
didinamu stiklu iš saulės spin
dulio toje pačioje vietoje, kur 
įvyko pirmieji olimpiniai žaidi
mai prieš 2730 metų. Iš senovi
nio stadiono vietos bėgikai tą

ir palmių plotus šiaurėje, pro 
pramonės centrus ir avių laukus 
pietų Valijoje ir pro vynuogy
nus, sodus ir galvijų ganyklas 
pietuose.

. Svarbu dalyvavimas

Australų olimpinių žaidimų 
taryba, jausdamos! žaidimų šei
mininkė, besiartinant olimpia
dai, pasaulio sportininkams pri
mena moderniųjų olimpinių žai
dimų tėvo barono Pierre de 
Coubertin žodžius. O tasai, pa
brėždamas olimpiados prasmę, 
sakė: “Pagrindinis dalykas -o- 
limpiniuose žaismuose yra ne 
laimėjimas, bet patsai dalyva
vimas, nes gyvenime esmę suda
ro ne tiek pats nugalėjimas, 
kiek sugebėjimas gerai kovoti”. 

Pradžia 8 arui prieš Kristų

Tas pats baronas Coubertin 
jau 1894 m. kreipėsi į pasaulio 
sportininkų vadovybes, iškelda
mas moderniojo žmogaus spor
to auklėjamąją reikšmę, jei spor 
tas būtų praktikuojamas seno
vės graikų pavyzdžiu.

Atsiradus karštam pritari
mui, jau po dvejų metų, 1896 
m., sportiniai žaidimai buvo at
gaivinti Atėnuose, ten pat, kur 
jie buvo užbaigti prieš pusantro 
tūkstančio metų. Senovės grai
kų žaidimai pradėti 776 m. prieš 
Kristų ir savo kulminacinio taš
ko pasiekę 394 m. po Kristaus.

Tie pirmieji modernūs žaidi
mai Atėnuose vyko net tame 
pačiame senoviškame stadione 
Antrieji vyko Paryžiuje 1900, 
tretieji St. Louis (JAV) 1904, 
ketvirtieji Londone 1908, penk
tieji Stockholme 1912, toliau se
ka Antwerpenas 1920, Paryžiup 
1924, Amsterdamas 1928, Los

žibintą 217 mylių neš į Atėnų' Angolos 1932, Berlynas 1936 ir 
aerodromą. Ten ta ugnis bus Londone 1948 metais, 
perkelta į angliakasio lemputę

Atomines enezgijos
tyrinėjimų vyrai

TOKIO, Japonija, rūgs. 9. —' 
Dvylika Japonijos vyrų, turį ry-) 
šį su atominės energijos tyri nė- j 
jimais, atvyko trims savaitėms' 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jie apžiūrės JAV atomi
nius įrengimus, šeši vyrai yra 
Japonijos parlamento nariai, 
vienas — Japonijos atominės e- 
nergijos tyrinėjimo instituto at
stovas, du — premjero Hatoya- 
mo įstaigos pareigūnai, ir trys
— jėgainės kompanijos sekreto
riai.

Perdaug miego 
miltelių

TOKIO, Japonija, rūgs. 9. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
armija pranešė, jog vienas karei 
vis mirė, o kitas liko be sąmo
nės, kai paėmė perdaug miego 
miltelių. Mirė pt. Marvin Hous- 
ton iš Cincinnati. Pvt. Donald 
T. Guenoit iš Houma, La., ras
tas be sąmonės. Tikimasi, kad 
jis pasveiks. Kareiviai rasti To
kio viešbutyje.

Prekybos muge
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rūgs. 9. — Kroatijos sostinėje 
Zagrebe atidaryta 51 tarptauti
nė prekybos mugė - paroda, ku
rioje dalyvauja su savo gami
niais 27 valstybės, įskaitant ko 
munistinę Kiniją ir Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ten gali
ma pamatyti daugiau kaip 7,- 
500 įvairių gaminių. Italija dau 
giausia gamonių pristatė į paro
dą. f
Užgriuvo 18 asmenų
SKOPLJE, Jugoslavija, rūgs. 

9. — Žemės nuslinkimas netoli 
Vatasa užgriuvo 18 asmenų. Po
licija pareiškė, kad vienuolika iš 
jų jau nebegyvi.

Geradare mirė
SALISBURY, Anglija, rūgs.9.

— Mary Attlee, 81 metų, buv. 
Britanijos premjero Clement At
tlee sesuo, vakar mirė.

Miss Attlee beveik visą savo 
gyvenimą pašventė socialiniam 
darbui Britanijoje ir Pietų Afri
koje.

Kalendorius

Rugsėjo 10 d.: Šv. Pranciškus 
Borgia, lietuviški: Butautas ir 
Jaunė.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:12.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago
je ir,jos apylinkėje — rytoj da
linai apsiniaukę ir vėsiau.

Britą naujai; ginklas (balionas) jieškoti graikų kipriečių pogrindžio 
narius Kipro saloje. Iš baliono galima jmstebėti |>ogriiidžio narių ju
dėjimą. (INS)

Kiek per metus pasaulyje 
atspausdinama knygų pavadinimų

NEW YORKAS. — Publikai
vis gausiau besiveržiant į Jung- iyje atspausdinamų 250,000 kny 

įtinęs Tautas ne tik iš JAV, bet, gų pavadinimų beveik trys ket- 
įir iš įvairių užsienių, pačiose JT virtadaliai tenka dešimčiai kraš- 
patalpose pastarųjų šešių mene-| tų. Alfabetiškai imant, tie kraš-
sių laikotarpyje padaryta remon 
to ui 380,000 dol. Jungtinių Tau
tų patalpose publikos rajone žy
miai praplėsta® JT knygynas, 
dabar galės išstatyti paradvimui 
beveik visus JT leidinius. Anks
čiau to negalėjo padaryti dėl vie
tos stokos.

Pagausės JT leidinių knygyne

Ką tik lentynose pasirodžiusių 
knygų tarpe yra įdomi naujai 
išėjusi studija Books for Ali, iš
leista UNESCO. Ją parengė bri
tas R. E. Parker. 120 puslapių 
leidiny autorius peržvelgia UN
ESCO, Tarptautinių leidėjų ir 
kitų organizacijų rūpinimąsi kny 
gų gamyba ir platinimu.

Įdomu yra tai, kad toje kny-

tai yra šie: Kinija (kom.), Pran 
cūzija, Vakarų Vokietija, Indija, 
Italija, Japonija, Olandija, So
vietų Sąjunga, D. Britanija ir 
JAV. z-

O iš visų tų knygų devynios 
dešimtosios spausdinamos aštuo 
niomis kalbomis. Tai anglų, ru
sų, prancūzų, vokiečių, japonų, 
ispanų, italų ir kinų kalbos. Vers 
tinių knygų srityje septyniasde
šimt nuošimčių knygų išeina ke
turiomis kalbomis: anglų, rusų, 
prancūzų ir vokiečių.

Knygoms pasklisti po pasaulį, 
studijoje pabrėžiama, trukdo 
kaikuriuose kraštuose esantieji 
muitai, kitur valiutos apibrėži
mai, o trečiur — persiuntimo 
sunkumai. Knygos pabaigoje yra 
labai plačių žinių apie knygų rin

goję skaitlinėmis nurodoma, jog Į ką, leidėjus ir bibliotekas visa
is vidutiniškai per metus pašau- me pasaulyje. Jos kaina $3.00.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Jungtinių Amerikos Valsty

bių paštas praneša, kad per šiuos 
biudžetinius m'etus buvo sugauta 
6,852 nusikaltėliai prieš pašto 
taisykles. Beveik pusė jų — vo
gimas iš privačių pašto dėžučių; 
kiti mažiau gausūs — pašto per 
laidų pasisavinimas, nepadorių

, , .. , . ., . spaudiniui, sprogstamosios me-kad pasitrauktųiš premjero £ Santaiinių ar šmeižia-
posto. Japonijos Prekybos ru- siuntimas,
mų ir Ekonominių organizacijų J

• Meksikos kova prieš mate
riją. Meksika pradėjo didžiulę 
kovą prieš maleriją visame kraš 
te, kur kasmet nuo tos ligos 
miršta 24,000 žmonių.

• Japonijos varslininkų va
dai kreipėsi į negaluojantį Ja
ponijos premjerą Hotoyamą,

federacijos pirmininkai įteikė 
rezoliuciją, priimtą 70 vadovau

Vienoje Austrijos sostinėje, 
per 12 pastarųjų metų buvo pa-

V.Nežino, kaip toli gali eiti
penkių valstybių komitetas

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 9. — Penkių valstybių Sųezo ka
nalo komiteto misija nepasisekė Kairo mieste, tariantis su prezi
dentu Nasseriu. Komitetas šiandien dar posėdžiavo su Nasseriu.

■, ■ t ■■ 1 Iš visų žymesnių sostinių
Žiaurus uraganas

NAHA, Okinawa, rūgs. 9. —
Žiaurus uraganas atnešė milio
nus dolerių nuostolių Jungtinių 
Amerikos Vastybių karinėse ba
zėse. Sekmadienį uraganas nu
skubėjo Japonijos link.

Pasitrauks iš pareigų
MADISON, Wis., rūgs. — Dr.

Edwin B. Fred, Wisconsin uni
versiteto prezidentas, 1958 me
tų birželio 30 d. pasitrauks iš 
prezidento pareigų.

Nuvyko į Prancūziją
LE HAVRE, Prancūzija, rūgs.

9. — JAV rašytojas Ernest He- 
mingway atvyko atostogų į 
Prancūziją. Hemingway nese
niai yra parašęs tris noveles, ku
rios dar tebeguli rankraščiuose.

I

Laiminga nelaime
KOPENHAGA, Danija, rūgs.

9. — Autorius Cary Grant išven 
gė susižeidimo automobilių susi
dūrime 50 mylių vakaruose nuo 
Kopenhagos. Ir -kiti taip pat iš
liko sveiki.

visų
šiandien sklido žinios, kad dery
bos neįstengė, išrišti Sųezo gin
čo.

Penkių valstybių komiteto de 
legatai tarp savęs nesutaria, 
kaip toli jie gali eiti Sųezo ka
nalo krizės derybose.

Penkių valstybių komiteto pir 
mininkas Menzies, Australijos 
premjeras, ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių delegatas Loy 
Henderson turi atskiras nuomo
nes Sųezo ginčo klausimu.

Penkių valstybių komiteto na 
riai buvo pasiųsti Londono kon
ferencijos 22 valstybių atstovų 
į Egiptą tartis su Nasseriu dėl 
Sųezo kanalo sutarptautinimo. 
Nasseris Suezą nacionalizavo lie 
pos 26 d.

Nasseris nesutiko su Vakarų 
pasiūlymu, kad būtų sudaryta 
tarptautinė taryba, kuri tvarky
tų Suezą. Jis nori savistoviai 
tvarkyti Suezą.

Atrodo, kad Sųezo byla bus 
perkelta į Jungtinių Tautų Sau 
gurno tarybą.

• Japonijos pakrančių sargy
biniai paėmė imperatoriaus pri
vatų laivą Hayama Maru, staty
tą 1935 m.

sats

PAVERGTOJE LIETUVOJE

ir parengta oro kelionei.
Iš Atėnų graikų oro unijos

Super Constellation lėktuvas tą 
lemputę su bėgiku nuskraidins 
į Darwin, šiaurinę Australiją, 
padarydamas 8,545 mylių ir pra 
skrisdamas pro Kairą, Karači, 
Kalkutą, Singapūrą ir Jakartą. 
Pakeliui lemputėn bus papildo
mai įpilama alyvos, kad ji ne
užgestų, o, be to, lėktuve bus 
įrengti augšto spaudimo gene
ratoriai, kurių dėka lemputė ga
lės žiūturti ir 22 tūkst. pėdų 
augštyje.
Bėgs su žibintu 2,750 mylių
Kai lėktuvas su -Olimpo ugni

mi pasieks Danviną, australų

Pirmieji trys žaidimai buvo 
daugiau eksperimentiniai. Penk
tosios olimpiados Berlyne nebu
vo dėl I Pas. karo, o II Pas. ka
ras sutrukdė žaidimus, kurie 
1940 m. buvo numatyti Japo
nijoje, Tokio mieste, ir vėliau 
Helsinkyje, Suomijoje.

Kaip senovės graikų žaidimai, 
taip ir dabar modernieji, rengia 
mi kas k stveri metai, bet tik 
tuo skirtumu, kad anuo metu 
graikai juose dalyvaudavo tik 
patys vieni, o dabar dalyvauja 
daug įvairių tautų, iš kurių ne
viena maišo ir politiką, jau, ro
dos, į tokią nepolitišką sritį, 
kaip sportas.

jančių firmų prezidentų, Hato- statyta 12 naujų bažnyčių, ne- 
yamo Liberalų — Demokratų Į skaitant tų, kurios buvo atsta- 
partijai. Rezoliucija prašo Hato-(tytos iš karo griuvėsių. Nepai- 
yamo atsistatydinimo, kad gali- sant to, Vienoje jaučiamas dide- 
ma būtų „stabilizuoti politinius lis bažnyčių trūkumas. Bažnyti- 
klimatas.” Japonijos verslinin- tiių įstaigų apskaičiavimu, norint 
kai bijo konservatyvės vyriausy tinkamai aptarnauti Vienos ti- 
bės sugriuvimo ir socialistų at- kinčiųjų dvasinius reikalus, ar- 
ėjimo į vyriausybės kėdę dėl ne- timiausioje ateityje reikėtų pa-
sutarimo Hatoyamo kabinete. statyti dar 20 naujų bažnyčių.

• Išdirbio normų didinimo pa
sėkos. Vilniškėje „Tiesoje“ rašo
ma: „gį kartą ir mūsų gyvuliai 
žiemos šiltai, patogiai, — džiau
gėsi Anulėnų tarybinio ūkio dar
bininkai, žiūrėdami į kylančius 
mūrinius pastatus...

Tai įvyko prieš metus.
Kitaip atrodė tarybinio ūkio 

darbininkų veidai, kai jie žiemą 
pamatė pradėjusias trupėti nau
jų pastatų sienas“.

Buvę paaiškinta, jog tik pasta 
tyti tvartai pradėjo irti dėl to, 
kad gautos plytos, neatsparios 
šalčiui... Toliau priekaištaujama 
plytų gamintojams, gaminan
tiems blogas plytas. Panašių nu
siskundimų „Tiesoje“ nuolat skel 
biama.

Pavergtosios Lietuvos statybi
nių medžiagų pramonės ministe
rijai vadovauja atsiųstinis mi
nisteris Molotokas.

• Apie pasiruošimus naujiems 
mokslo metams. Bolševikinėje 
pavergtosios Lietuvos spaudoje 
nusiskundžiama, jog visoje eilėje 
rajonų blogai ruošiamos mokyk 
los naujiems mokslo metams. 
Pvz. Pandėlio rajone iš 35 mo
kyklų suremontuotos tik dvi, o 
penkiose pradėti dažymo ir kros 
nių tvarkymo darbai. Kuru ap
rūpinta tik trečdalis mokyklų.

Taip pat nusiskundžiama, kad 
nesirūpinama „užtikrinti geros 
sąlygos visuotiniam mokymui“. 
Dėl tų sąlygų stokos praėjusiais

• Salzburgo festivalis šiemet 
buvo skirtas ištisai Mozarto kū-i 
rybai. Festivalio atidaryme da-

• Anglijos amatininkų unijos 
kongreso delegatai, atstovaują 
8 milionus narių, nubalsavo įves
ti Britanijoje 40 darbo valandų lyvavo Austrijos prezidentas, ka 
savaitėje. Dabar Britanijoje yra binetas, diplomatinis korpas ir 
44 darbo valandos savaitėje. i daugybė menininkų iš įvairių pa-

• Popiežius Pijus XII š. m. šaulio kraštų, 
spalio 7 dieną paskelbs popiežių • Helikopteriai palengvina su- 
Innoccntą XI palaimintuoju. In-| sisiekimą tarp Ncw Yorko ir ar-

Vicepresidentas Nixon*s įspėjo .1. nocentM XI mirė 1689 m. Byla timųjų aerodromų nuo lapkričio 
Am. Valstybių legiono korfvenciją jo beatifikacijai buvo pradėta 1 d. Helikopterio stotis rengia- 
Los Angeles mieste, kad laisvas pa- 1714 m., truko visą aštuoniolik- i ma prie 30 gatvės ir Hudsono
sargvbo'je tOirie» ^munh'm^.^nS tą amžių’ Paskui buvo atidėta ir UP^S Manhattane. Stotis kainuos 

rint Maskvos “naujos taktikos”* itik dabar privesta iki galo. Į 320,000 dol.

metais atskiruose rajonuose mo 
kyklų nelankė 5 — 6 procentai 
mokyklinio amžiaus jaunimo.

• Šocikas šeštą kartą nuga
lėjo Sovietų boksininkus. Liepos 
4—16 dienomis Maskvoje vyku
sioje spartakiadoje lietuvis sun
kaus svorio boksininkas A. Šoci
kas, nugalėjęs rusus varžovus, 
šeštą kartą iškovojo Sovietų Są
jungos sunkaus -svorio bokso 
čempiono vardą. Anksčiau pen
kis metus iš eilės Šocikas buvo 
Sovietų Sąjungos sunkaus svo
rio bokso nugalėtoju. Praėjusiais 
metais tokiu nugalėtoju tapo lie
tuvis Juškėnas. šiais metais vy
kusiose varžybose Sovietų Są
jungos sunkiojo svorio bokso nu
galėtoju vėl tapo A. Šocikas, šeš
tą kartą išeidamas laimėtoju.

Kitas lietuvis, pussunkaus svo 
rio boksininkas Murauskas, Mas 
kvoje vykusioje spartakiadoje 
taip pat išėjo laimėtoju, nugalė
jęs rusus varžovus.

Krepšinio nugalėtoju tapo Lat 
vijos vyrų komanda.

• Vokietijos didžiuosiuose 
miestuose jaunimo gaujos, ku
rios užpuldinėja praeivius ir y- 
pač policiją, išaugo iki milžiniš
kų skaičių. Braunschweige 100 
policininkų kovojo ištisą valan
dą su 2,000 gauja. Policija rado, 
kad kažkas iš šalies kursto jau
nimo gaujas. Tačiau šaltinio 
dar nepasisekė surasti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Saudi Arabijos karalius Saud grasina Vakarams, kad jis su

laikys arabų naftos tekėjimą į Vakarus, jei jie spaus Egipto pre
zidentą Nasserį nusileisti Sųezo kanalo byloje. Nasseris nenori 
Sųezo kanalo sutarptautinti.

—JAV korespondentas Kari H. von Wiegand iš Ženevos pra
neša, kad taika ar karas Artimuose ir Vidurio Rytuose yra Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Rusijos rankose.

-‘-Penkių valstybių Sųezo komiteto nariai vakar pasakė su
diev Egipto prezidentui Nasseriui po nepavykusių Sųezo kanalo 
derybų.
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Pirmadienis, rugsėjo 10, 1956

MAŽASIS WINDSORAS ' 
DIDŽIŲ DARBŲ PARAŠTĖJE

į voja, kaip būtų galima perpus Pittsburgh Pa. 
sumažinti virš 4 vai. programą.1 & ’
Choras “Varpas”, eilinio klauso
vo žodžiu, turėjo vieną iš savo 
iškiliausių pasirodymų. Gobie- 

lietu- nės šokiai buvo gražūs, Sodeikie
(IV-sios Liet. Dienos laisvi įspūdžiai)

įspūdi,lietuvių vienybės pasireiškimas. Liko sužavėti 
viai ir svetimtaučiai. Žymus įnašaą visom laisvinimo veiklon. At- nės maloniai nauji ir Sagio ža

vūs. Sol. V. Verikaitis, kad ir 
nusiskundęs garbės svečių pie-

sisvelkinta iki sekančios metinės šventės 
AL- GIMANTAS

DB. I. i. SIMONAITIS
P.&J JOKUBKA Naujas adresas: 4256 W. 63rd St,

niai kviečia visus savo narius ir 
svečius atsilankyti į dr-jos gy-| 
vavimo 45 metų sukalotuviinį1

Fr. Žilionis, direkt.1
Sukaktuviuis banketas

Lietuvių Piliečių Draugijos banketą 

klubas, 1723 Jane Str., S. S. 
Pittsburgh, Pa., rengia iškilmin
gą banketą savo gyvavimo 45 
metų sukakties atžymėjimui. 
Banketas įvyks sekmadienį, rug 
sėjo 23 d., 6 vai. vaakre. Daly
vaus žymūs svečiai amerikiečiai 
ir vietiniai svečiai lietuviai vei

Neleidžia kalbėti

rV. DEIMANTAI IR 1-Al KUODŽIAI 
Pardavimas lr Taisymas
4077 So. Archer Ave. 

Chicago 32, Iii. — Tel. LA 3-8617

Ofiso leL umianve 6-4410 
(elef. GBovehlU 6-0617

Valandos: 1-A p. m. Ir 6-8 p. m.
Penktad. tik po pistu. 

Trečlad. Ir šeštad. pasui sutarti

Ofiso tel. OUffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

— Kaip tu išdrįsti mane prie 
svečių barti? — tarė žmona.

— Brangioji, kai esame vieni, 
tu man neleidi nė žodžio ištar
ti! — sako vyras.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

BOBIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7166 South W«6tern Avansą
(MEDI C AL BUILDING) 

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

Oflce tri. RE. 7-1168 
Res. tel. U'Albrook 6-37BS

tų maisto davinio nepakanka
mu, sudainavo įprastu laisvumu 
ir pasitikėjimu. Visą programą 

panašūs klausimai bus patelkti dYlcjų tūkstančių auditorija se- įėjai bei nariai. Vakarienė bus 
ir Sovietų Rusijos delegacijai. ke grazu laikysena ir šauniu pagaminta su pagalba “Ladies 
Min. Martin tikis, jog anksčiau' Prilarimu' menininkams. Auxiliary of the Lithuanian Ci-
ar vėliau sovietai negalės iš- tizens Society”, ir visi bus gar-
lakiyti laisvojo pasaulio spau- džiai pavaišinti. Bus ir progra-
dimo ir turės sutikti su Lietu-L. Į Kanados lietuvių dienas ma, kurios metu gros žymūs klu 

šiais metais įnešus naują punk- bo muzikantai, bus dainos, juo- 
tą — susiartinimo su JAV lie- kai, šokiai, žaidimai ir kt. Be to 

_......... tuviais mintį, atrodo, tikrai ne- bus ir įėjimo dovanos. Alaus
dirbs visomis savo išgalėmis kari ^uy° J?rašayta P™ šall-^enka bus užtektinai, ir tas viskas — 

_ i. * tik už atsilankymo biletą. Iš
anksto galima nusipirkti bile
tus pas klubo vedėją arba pas 
direktorius. Lietuvių Piliečių 
Draugijos 'klubo valdyba malo-

This eelebration reminds usl kioja religiją, kodėl jie kalina 
the important contribution kardinolą įr vyskupus. Lygiaiof

Canadians of Lithuanian origin 
are making to our national life. 
It is, therefore, a pleasure to 
express on behalf of the govern- 
ment best wishes for a suceess- 
ful and enjoyable event. — 

Louis S. St. Laurent, 
Ministeris Pirmininkas

Šiame rašiny norima iškelti 
tik laisvus įspūdžius ir pasta
bas iš IV-sios Lietuvių dienos, 
kurios galėjo kilti dideliu dėme
siu stebint neeilinę lietuviškąją 
manisfestaciją išeivijos gyveni
me.

Dalyviai
Jų buvo daug ir iš įvairių lie

tuvių gyvenamųjų vietų Kana
doje ir Jungtinėse Valstybėse. 
Ir reikia būti tik giliai dėkin
giems tiems tautiečiams, kurie 
iš tolimiausių, tiesiog kampinių 
vietų, nepatingėjo atvykti šven
tėn ir tuo pačiu prisidėjo prie 
iškilmių pasisekimo, nes šven
tės metu jautėsi nemažas visuo
tinumas, kuris ir galėjo būti pa
siektas taip gausiai dalyvaujant 
tautiečiams. Be to, labai svarbų 
momentą, kurį pastebėjo kiekvie 
nas dalyvis, sudarė faktas, jog 
Windsore rado bendrą kalbą ir 
tiesė vieni kitiems rankas ir lie
tuviškąjį nuoširdumą reiškė mū 
sų politikai ar šiaip visuomenės 
veikėjai, apie kuriuos, paprastai, 
kalbama kaip apie tarpusavy 
nesutinkančius, bendros vieny
bės priešininkus ir pan. Windso- 
re to nebuvo ir prie vieno sta
lo draugiškai šnekučiavo ir rei
kalus ramiai dėstė ir kaikurių 
mūsų veiksnių atstovai. Tas ir 
davė pagrindo galvoti ir tikėti,

vos ir kitų Europos tautų lais
vių atstatymu. Jis patikino, jog 
Kanados valdžia ta kryptimi 

ėmistu su'kitomis”laisvojo* pasaulio , ^(voti, kad net tam nepritarę 
valstybėmis i Pabuvoję šventėje turėjo pripa-

Jau šio rašinio pradžioje duo- Zlntl’ « ^^nimo šūkį gy
ta dalinė citata iš Kanados mi- vai atslhePė JAV ^tuviai, kurie 

visomis susisiekimo priemonė-nisterio pirmininko sveikinimo. . ....
lietuviams, aiškiai byloja, kad,“’18 atakub®l0 savo kaimy- 
to krašto įstaigos vra susipaži- nua; Ka"adua lietuviai, savo, 
nusios su mūsų byla ir nedvi- ru°zt“' “P0*1 buv0 Patenkinti, 
prasmiškai stovi visų paverg- matydami Amerikos ltetuvių 
tųjų pusėje. Abiejų žymių vals- «auslus veldus' Be abe3°' 
tybininkų palankumas lietuviu buv° P^tebeti ir eilę orga- 
buvo sutiktas dideliu dėkingu- "šeinių ar kitų trūkumų, bet, 
mu ir entuziazmu. kita vertus, kur jų nėra ir tas'

Gi aktą baigiant, buvo priim- tlk « Jaįet« išvengti kurs įs
tos ir pasiųstos atitinkamos re-. ™ ne<,lrba; Mažoji Windsoro
zoliucijos Kanados ir JAV vyk- bat.u™< kolon'3a atl‘ko. “kra‘ 
domosios valdžios įstaigoms. Jų dldz,u.lk Jei ne kclosalin, pagal 

jos jėgas darbą ir pelno visų 
mūsų dėkingumą ir pagarbą. Ir 
taip, trims dienoms greitomis 
nubėgus, skirstėsi tautiečiai at- 

12,000 kv. pėdų kariuomenės sisveikindami vieni kitus iki se- 
salė vos galėjo talpinti gausius kančios, t. y. penktosios Kana- 
svečius. Nalijos ir senos pažin- dos Lietuvių dienos.
tys, šokiai, pokalbiai prie sta- ___________
lų, vaišės, lietuviškomis spalvo
mis dekoruota salė, sudarė spal 
vingą foną gerai ir bendruome
niškai nuotaikai.

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

tarpe
sekr.

prez. Eisenhoweriui 
Dulles.

Susipažinimo vakaras

ir

Tunu naują dideų sunk vežinų 
ii apdraudas >

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

šalutinės, bet pageidaujamos 
aplinkybės

Labai gera, jog su IV-sios die

Bedieviška valstybė padaro 
žmogui negalimu nė vien tik sa
vo sielą, bet ir materialinį turtą 
savo nuosavybe vadinti.

Vysk. Fulton Sheen

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga 1494 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:20 Iki 9:20 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
4EKAD. 8:80—4:30 v. r. U etotlee 

WOPA — 1490 fcU. 
ihloago 29. -1L HEmlock 4-241*

7111 Bo. ROCKWELL BT.

I>l. udeo HE. 4-«t(>gv. rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. GarHeld Blvd.
VAL.: 1—4 Ir 6—# 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. 0. p. 
išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westcm Aveniu
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
dlenials uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3324 
Res telef. UAlbrook 5-5O74

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų.

, Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
4e6*ad.

Res. tel. GRoveliill 6-5003 ____

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenae 
(Kampas 47-toa lr Damen Ave.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso IzAfayette 3-6048
______ Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 XV ėst 71st Street
! Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
{Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutarties

TeL ofiso YA. 7-6557, rea. RE. 7-4948

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W44t 47th Street, *

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisui: 20 NorUi Waeker Drive 

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

Tel. CEntral 0-2291 
5002 VVest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
TeL TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarua 
Rezid. tel. UEmlock 4-7080

Tel. ofiso PItospect 0-2240
I’Itospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. YVood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIčIUS
i GYDYTOJA LB CHIRURGfi
Office: 10748 Sonth Michigan Ave. 
Huto: 1053 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-4744 
Buto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antr;, 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South Western Avi
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai.

Svetimųjų žodis

jog Kanados lietuvių dienos pro nos švente sutapo < ir Lietuvių 
ga pasireiškęs visų pusių ttuo- Fronto Bičiulių bei Lietuvos At- 
širdumas jokiu būdu neišblės, gimimo Sąjūdžio suvažiavimai, 
bet tęsis ir toliau ir, duok Die- Taip pat, netoliese stovyklavo 
ve, vėl bus prieita prie savosios beveik 300 mūsų skautų. Su- 
vienybės svarbiųjų politinių rei- važiavimų bei stovyklos daly- 
kalų plotmėje. I viai aktyviai dalyvavo šventės

eigoje, be to, skautai sudarė gra 
žią palydą ir garbės sargybą

Šventes metu svarbiausią žo-; uždedant vainiką prie žuvu- 
dį turėjo federalinės Kanados siems kariams paminklo. Būtina 
valdžios atstovas iš Ottawos, paminėti sporto varžybas ir me 
sveikatos ir gerbūvio ministeris no parodą. Bet apie tai tepra- 
Paul Martin. Be to jis yra Kana- kalba tų rūšių žinovai. Tiek spor 
dos atstovu ir Jungtinėse Tau- tas, tiek ir paroda žymiai ir la- 
tose. Kaip tik iškilmingojo akto bai prasmingai papildė šventės 

eigą.

‘ Meninė cograma
Neproporcingai užsitęsusi ir 

nuvarginusi ne tik pačius dlay- 
vius, bet ir svečius salėje. Se
kančių švenčių rengėjai tepagal

metu, jis viešai prižadėjo, jog 
šį rudenį JT sesijoje, kanadie
čiai aiškiai ir garsiai paklaus 
naujai priimtąjį narį — raud. 
Vengriją, kodėl jie savo krašte 
vartoja smurtą, kodėl jie varžė 
piliečių teises, kodėl jie persg-

f

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 Sonth Westers Aveaas 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllc 7-49OO 

Rezidencija; GHovehlU 5-8141

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
OR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Wiiipple Street
(Arti Archer Aye.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—4; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7 784

i iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼.
1—4 v n n

Tet ofiso PItospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-940*

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tė)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct.. Cicerą 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 6-B vaL 

vak. Šeštadieniais 1B-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympic 2-1381

Si:

Universal Savings 
mą ir gražų pelną.

and Loan Association užtikrina sauga*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Beaddencijos tel. BEverlv 8-8244
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, Chipago 8, Illnois

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(8pec. niiiti-rų ligos ir akušerija) 

4056 Archer Ave.
Kampas Archer lr California Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—-1 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tUe<. VArds 7-1166 
Mezidcncijoe — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 35th Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St 

Kasdien 2—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2417 
VV. 62ud St., tel. RepubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-S526
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avanne

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

Trečlad. lr sekmad. tik susitarus

SV. Tel. WAIbrook 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. vale.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutari) 
Atostogose nuo rugsėjo 5 iki 12 d.

Tel. ofiso PR. 6-2838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
: 'kl 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Telef. REpublIo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus lr rėmus.
4466 So. Oslifomia Ave., Ghicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso VA 7-4787, rea. PR l 'H
DR. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir I—8: trečlad.. šaš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps virftminStl telefoną 
ŠAukite Mldivay 3-0001

Telefonas GRovehlll 6-16 96
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIU LIGŲ SPECIALISTR

PRITAIKO AKINIUS
/•landos: 9—12 Ir 7 9 v. v pagal

susiturima išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Rd.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
OrtlioĮM ilas - 1'rote/lHta. 

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai. Hpec. pagalba kojon,

(Arch ftupports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEIHJOH TECHNIKOS LAB 

3860 W. 63r<l Kt. Cbicago 23, UI. 
Tel. PRoepect 6-6084.

V

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojuL visada Išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendu* 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugian, negu 32 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 $13,900,000. 
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 — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

■ne.-.t.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIU GYDYTOJAS)
$925 WeHt 59th Street 

V AL. 1—« popiet. 6:10—8:80 vak.
Trečlad pagal sutarti 

Tet. ofiso ir buto Oijmplc a-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4936 W. L5th St. Cicero 
Kasdien I—B v. Ir 6—-6 v. vakare 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1528 So. 4»U> Ave. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef lafayette 2-2 2 K), Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

OR. EMILY V. KRUKAS
Gydytoja ir chirurgb 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak pirm., antr., ketvirt. 8-8:14 v. 

T*e€l«dleiU tik s usl Lažus

Skclbkitčs “Draiijįc”!

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 We8t Slst Street 
Kamp. Halsted lr Sl-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6653

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halotod Strort

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-*65* 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.

VAL. 11 v. r. Iki 2 p. p.; 6—9 v. V.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

Virš 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1823 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akis

»in aa

Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki R, tre
čiad. nuo 10-12, peuatadlenj le-k is
Šeštadieniai. 10-2 vai. popiet.

OR. S. VAITUSH, UPE
Palengvinu aklų (tempime, kuris 

yra priežastis galvoa skaudBjlmo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
Ų). Prlrenku teisingai akinius vl“’ 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiame 
} mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenua 
Tel. VArds 7-1373

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Šeštad 10:88
Iki 8 vai. Sekm. Ir treč. ušdare-

SKAITYKITE “DRAUGI”

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY KRIEND

2334 K Oakley Ave.. Chloago 8, Ilh Tol. Virginia 1-4441; 1-6443
■ntered se Beeond Class Matter March 31," 1818, at Chloago. lUlaola 

Under tha Act of Marob t, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n SUB8CRIPTION RATES
PuhUahad daily, ezspt Sundays, 88.00 par year outelde of Chicago

by tha 89.00 per year ln Chloago Ai Cteano
Llthuanlaa Cetholle Pr sas Society AM.00 per year ln C&nada 

Fo retur n tll.00 ner yeo.
PRBJNUMERATA: Metams to metų » mšn. ■ sala.
Chicagoj lr Cicero) 89.00 6.00 88.76 11.88
Kitur JAV Ir KaaadeiS 88.00 14.66 88.68 |L4S
T įšale ny J e 111.08 86.50 11.06 •1.86

Redakcija streipanlua taiso savo nuošlfira. Nssunaudotų strs.lpw.iu .. 
saugo. Juos gražina tik Iš anksto susitarus. Redak M ia nN skalMm* riutiaJ 
n«a<se8o, BteibUnų kainos prisiunčiamos gavus prašymg.

/
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ATSAKYMAS ŠEN. DOUGLAS
I

I ,
VYČIŲ GARBES ŽENKLAS

Aną sekmadienj senatorius Douglas priėmė iš Lietuvos Vy
čių garbės ženklą, reiškiantį, kad jo pastangos laisvinti Lietu
vą praėjusiais metais buvo išimtinės. Pokylio metu Senatorius 
pareiškė, kad nuo šiol jis yra lietuvis adoptacijos keliu.. Į nau
ją senatą jis Vėl eis su abiem savo sumanymais: rasti lėšų 
Lietuvos laisvinimui ir reikalauti komunistų atsitraukimo iš 
Lietuvos. Galime būti tikri, kad šį savo prisiimtą lietuviškumą 
Senatorius pateisins taip, kaip jis yra pateisinęs savo pažadus, 
pasakytus mažiau iškilmingomis progomis.

Senatorius savo pasakytoje ta proga kalboje Lietuvos lais
vinimo problemą pasvarstė iš giliau. Jis atkreipė dėmesį į tai, 
kad Vidurio ir Rytų Europos tautoms reikia jungti jėgas, no
rint savo nepriklausomybę išlaikyti. Šen. Douglas yra tikras, 
kad Lietuva savo nepriklausomybę atgaus, bet jis nėra tikras, 
kaip ilgai ji galės ją toliau išlaikyti. Dėl to jis siūlo Vidurio 
Europos tautų federaciją.

Šią mintį šen. Douglas iškėlė jau kaip savas tarp savųjų. 
Nežinia, ar šen. Douglas suprato, koki sunkumai yra Vidurio 
Europai šią mintį priimti. Tačiau savajam leista yra pasakyti 
ir ne taip malonius dalykus arba pažvelgti į problemą daug in
tymiau. Mes nenorime, kad šie Senatoriaus žodžiai liktų ne
išgirsti mūsų visuomenėje. Dėl to mes norime atsakyti į sena
toriaus Douglas žodžius, išplaukusius iš didelės jo valstybinės 
išminties ir jo giliai krikščioniškos širdies.

Senatoriaus mintis yra labai vertinga ir, jei taip galima 
išsireikšti, geriausia prasme krikščioniška, nes ji sieikia visų 
gerų dalykų suderinimo. Tačiau vargiai ar Senatorius nujaučia, 
koki dideli sunkumai kliudo mūsų visuomenei šia jo mintimi pa
sekti. Ir čia mes norime suminėti bent keletą tų sunkumų gru
pių, kurios kliudo šiais mintis priimti su tokiu entuziazmu, ko
kio jos būtų vertos. Tos kliūtys yra šios:

Pirma, ilga Vidurio Europos tautų kova prieš prispaudė
jus sutapatino valstybinę nepriklausomybę su tautos laisve;

Antra, istoriniai Vidurio Europos tautų konfliktai ir
Trečia, tautinės sąmonės iškilimas pastaraisiais laikais.

POLITINE NEPRIKLAUSOMYBE IR PRIKLAUSOMYBE
Viena pagrindinių kliūčių priimti senatoriaus Douglas pa

siūlymui yra paskutinių laikų politinės minties raida. Šiai rai
dai yra būdingi du kraštutiniai momentai. Iš vienos pusės, tai 
yra vis stiprėjanti valstybės absoliutumo idėja; iš kitos pusės — 
žmogaus teisių nepripažinimas tiems, kurie neturi savo valsty
bės. Absoliutistiniai karaliai XVII- šimtmety perdaug išryškino 
valstybės suverenumo idėją, kurią paskui perdavė Prancūzų 
respublikai. Buvusius absoliutus ji, tiesa, sunaikino, bet suab
soliutintą valstybės idėją ji išlaikė iki ją perdavė naujiems ab- 
soliutistams, kuriuos mes šiandien vadiname totalistais. Visiek, 
ar tie totalistai būtų komunistai, ar nacionalistai.

Bandykime dabar įsivaizduoti, kaip jautėsi Vidurio Europos 
žmogus šiai absoliutistinei valstybei kylant. Jis neturėjo jo
kios politinės priebėgos. Tai buvo tautos be teisės ir žmonės 
be laisvės. Visai natūralu, kad šių žmonių idealas buvo ir te
bėra visiškai nepriklausoma suvereninė valstybė. Bet koks vals
tybių junginys jiems kelia įtarimą, kad tai bus naujas paver
gimas. Štai dėl ko sunku yra šen. Douglas idėjoms rasti pas

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
KONFERENCIJA

VLIKO ir LKDS CK pirmininkų priėmimas. — Jaunimo 
posėdis. — Naujas statutas. — Naujas Centro Komite- 

"Partijų'' pobūvis.tas.

Seniai laukta, kruopščiai ruoš tų uždaviniai išlaisvintoje Lie
tuvoje”, paruoštoje buv. VDU 
rektoriaus J. Gravrogko (ir jo 

rugsėjo 1-2 dienomis Clevelande! sūnaus stud. Jurgio Gravrogko

ta Lietuvių Krikščionių Demo
kratų konferencija įvyko š m.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos nau 
jai išdažytoje ir dekoruotoje sa 
Įėję. Neoficialiai ji buvo pradė
ta penktadienį priėmimu — pa
gerbimo pietumis VLIKo pirm. 
J. Matulioniui ir LKDS Centro 
Komiteto pirmininkui Pr. Vai
nauskui. Pietuose be minėtų gar 
biųjų svečių dalyvavo dar vie
tos krikščionių demokratų sky
riaus pirm. Petras Tamulionis, 
pul. Žukas, socialdemokratų 
pirm. Šemeta ir kt. Jaukioje 
nuotaikoje pasidalinta mintimis 
aktualiais lietuviškais klausi
mais.

Prezidiumas, sveikinimai, 
pranešimai

Konferencijos darbai prasi
dėjo šeštadienį specialia invo- 
kacija, kurią sukalbėjo čikagiš- 
kis kun. B. Sugintas. Atidarymo 
žodyje P., Tamulionis kvietė da
lyvius kūrybingan darban, linkė 
jo darnios nuotaikos. Konferen
cijai vadovauti buvo išrinktas 
šių asmenų prezidiumas: A. Rep 
šys, Leonas Tomkus ir V. Šmulk 
štys (Chicaga), Iz. Matusevičiū
tė ir V. Užupis (Torontas) ir 
Jurgis Gravrogkas (Clevelan- 
das).Sekretoriavo: A. Saulis 
(Torontas), Ona Stankaitytė 
(Chicaga) ir P. Gruodis (Cle- 
velandas).

Sąjungos Centro Komiteto na 
riai pirm. Pr. Vainauskas ir dr. 
Viliamas savo pranešimuose nu 
švietė sąjungos padėtį, dirba
mus ir užsibrėžtus darbus, tarp 
grupinių santykių būvį, veiklą 
CDUCE (Vidurio Europos Krik 
ščionių Demokratų Unijoje) ir 
kitose tarptautinėse politinėse 
organizacijose, sąjungos darbus 
Lietuvos laisvinimo bare ir t.t. 
Kaikuriuos tarptautinės veiklos

Trumpoje, posėdžio mintis iš- Konferencijos darbai buvo už 
ryškinančioje deklaracijoje pasi į baigti Lietuvos himnu.

Vakare įvykusiame konferen
cijos užbaigimo pobūvyje daly
vavo daug politinių grupių ir 
visuomeninių organizacijų atsto 
vų. Visus rišo nuoširdi bendros

skaitytoje), garbusis profeso
rius intelektualiniu įžvalgumu 
ir sistemingu dėstymu pažvel
gė į krikščionių demokratų vei
klą Lietuvoje ir pačią Lietuvą 
apskritai.

Ypatingo dėmesio susilaukė 
VLIKo pirm. J. Matulionio pas- 
kaita-pranešimas iš Lietuvos 
laisvinimo darbų. Čia pirminin
kas apžvelgė veiksnių santy
kius, VLIKo nūdienę veiklą, de
gančius klausimus ir užsimoji
mus.

Nuoširdžiu specialistės kruop 
štumu apie lietuvybės išlaikymą 
ir su tuo susijusius klausimus 
kalbėjo Iz. Matusevičiūtė, iškė-

sakyta už dar didesnį pasiauko
jimą Lietuvai laisvinti, atydų 
budėjimą lietuvybei išlaikyti bei 
puoselėti būrimasi į studijų klu
bus krikščioniškosios demokra
tijos studijavimui ir ruošimuisi 
atstatyti krikščionišką demokra 
tinę Lietuvą.

Posėdyje dalyvavo apie 30 at
stovų iš JAV ir Kanados.

Valdantieji veiksniai
Popietinėje sesijoje pirmąjį 

pranešimą sąjungos ateities 
veiklos klausimu padarė centro 
komiteto narys A. Gražiūnas. 
Prelegentas sistemingai išdėstė 
pagrindinius taškus: informaci
ją, politinę specializaciją, darbo 
pasidalinimą, archyvo • reikalą, 
veiklą tarptautinėse organizaci
jose ir kt.

St. Lūšys referavo naująjį 
statutą. Jis buvo priimtas su 
mažais pakeitimais.

Išrinktas ir naujas Centro 
Komitetas iš šių asmenų: Pr. 
Vainausko, dr. VI. Viliamo, A. 
Gražiūno, dr. Šidlausko, St. Lū-

(N..kelta į 4 psl J

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1869 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVĖS MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite

D R A F O A 8,
2834 So. Oakley Avė.

Chicago 8. Di.

— ČIA G A U N A M A: —
• Admiral

• Duniont
• General Electric

• GruendiiiK - Majestic 
• Korrling

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• .Sunbcam

• Zenith ir kt.
Šių geriausių firmų

— IŠDIRBINIAI —
• TELEVIZIJOS • RADIJAI

• Hl-Ei fonografai • rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvo
kos reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

itiiDflinfl.
OTCLCVįSIOn
Csales - service)

Sav. Inž. A. SEMftNAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665

lusi kovos už lietuvybę etapus šio, A. Repšio, St. Rauckino, K. 
istorijos būvyj, didžiuosius pa- Kleivos, A. Vedecko ir E. Vit- 
vojus, kovos priemones ir t.t.j kaus. Pastarieji du nariai yra

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllliu.......

mus pritarimą. Kad šios idėjos rastų pritarimą, reikia visai 
naujo valstybės idealo. Mūsų tautų kova už laisvę yra perdaug į aspektus plačiau nagrinėjo Ką 
susijusi su nepirklausomos valstybės idėja. Tiesa, mes žinome, 1 užsieninės kelionės grįžęs 
kad šis sąsijis nėra vienintelis iš galimų, tačiau kitą ligšiol
sunku mums yra įsivaizduoti.

TARPUSAVIO SKRIAUDOS. „ ___ , _

Šių laikų valstybės supratinją.&vięsoje žiūrime į, Vidurio
Europos tautų tolimos ir artimos pžaeitleš į tažpusąves skriau
das. Mes negalime jų užmiršti dėl tos paprastos priėžasiies, kad 
šiandien mes esame vedami tokių politinių idėjų, kurių dėka 
mes ir vėl vieni kitiems grasiname politiškai ir kultūriškai.

Visa Vidurio Europa yra pilna neišspręstų politinių, kul
tūrinių ir tautinių ginčų. Galima sakyti, kad kiekviena valsty
bės siena ten yra užsiūta žaizda. Būtų ne bėda, jei čia būtų 
tik randas jAi užgijusios žaizdos. Tada ja būtų galima net di
džiuotis, kaip tam tikru laimėjimu. Bet dėka dabartinio vals
tybės mokslo, šios žaizdos yra tik iš viršaus prigesinti, bet iš 
giliai kurstomi vulkanai.

Nekalbant apie visų tautų problemas, užtenka prisiminti 
tik Lietuvos ir Lenkijos konfliktą. Senas Didž. Lietuvos Kuni
gaikštijos ponų konfliktas su Karūna praėjusiame šimtmetyje 
buvo perkeltas į socialinį konfliktą tarp dvarininko ir kaimiečio.
O mūsų laikais šis konfliktas perėjo į dar labiau rafinuotą kul
tūrinio konflikto formą. Jis pasįdarė kalbų konfliktu.

Jeigu pirmieji du konfliktai šiandien jau pradeda užgyti, tai 
trečiajam dar visai nėra vaisto.

TAUTIŠKUMO IDĖJA
Galbūt, kad valstybiniams teoretikams ilgainiui pasiseks 

išlaisvinti valstybinę idėją iš perdėto suverenumo garbinimo ir 
iš ligūsto palinkimo į absoliutizmą ar totalizmą. Ypač anglo
saksiška valstybinė tradicija ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
valstybinė praktika galėtų čia suvaidinti laimingą vaidmenį. Jos 
yra išsisaugojusios valstybės suabsoliutinimo minties. Dėl to 
daugelis valstybinių klausimų čia nėra taip mirtinai aštrūs.

Tačiau, kalbant apie senatoriaus Douglas mintį, jai yra dar 
viena kliūtis; tai būtent tautiškumo idėja, ši idėja yra labai 
gyva Vidurio Europoje. Kai valstybiškumas negailestingai buvo 
atimtas iš tų tautų, tai ten iškilo tautiškumo idėja visų pirma, 
kaip išsigelbėjimo plaustas. Bet ne vien tas. Šiandien tautiš
kumo idėja pradeda visur vaidinti daug didesnį vaidmenį vi
suomeniniame gyvenime, negu betkada iki šiol. Tautinis susi
pratimas plinta; jis uždega žmones ir juos natūraliai organizuo
ja. Tačiau šis tautinis reiškinys pats sunkina savo kelią. Nes 
kyla ne tik tautinis susipratimas, bet ir sąmoningas nutautini
mas. šis pastarasis dalykas iškyla mūsų gyvenime, kaip poli
tinis faktas ir tikslas. Dėl to tautiniai sąjūdžiai šiandien kliudo 
įgyvendinti tai, ką siūlo šen. Douglas.

DANTĖS BELAUKIANT

Taigi, didelei šen. Douglas idėjai įgyvendinti yra daug kliū
čių. Ši idėja yra sunkiai įgyvendama betkur. Ypač sunki ji yra 

Vidurio Europoje. Bet ši idėja yra didelė. Toks Dantė ne ant 
ko kito, kaip ant šios idėjos griuvėsių sukūrė savo Dieviškąją 
Komediją. Pas jį net šios šios idėjos griuvėsiai yra gyvybingi 

ir įkvepią. Tačiau Vidurio Europa nei savo Dantės dar neturi. 
Dantės šv. imperija mums šiandien nėra gyva dėl daugelio prie-

dr. Trimakas. Čia buvo paskai
tytas ir nuoširdus, gilus didžio
jo mūsų tautos vyro prel. M. 
Krupavičiaus sveikinimas, su
tiktas ovacijomis.

Apie darbą skyriuose prane
šimus darė Chicagos, Clevelan
do, New Yorko, Bostono, Wa- 
terburio, Toronto atstovai. 

Keturios paskaitos

Popietinėje sesijoje buvo ke
turios paskaitos. Pirmojoje

Paskutinę paskaitą “Tarpgru 
pinių santykių” tema skaitė tei
sininkas P. Stravinskas, vienas 
didžiųjų šių dienų demokratinės 
minties ir lietuvių politinės vie
nybės puoselėtojų ir propaga- 
torių. Su jam įprastu logiškumu 
prelegentas gvildeno katalikiš
kųjų ir kitų politinių grupių ne
sutarimų esmę ir priežastis, vie 
nybės reikalingumą ir galimy
bes ją pasiekti.

Studijų klubai
Sekmadienį šv. Jurgio bažny

čioje 10 vai. šv. Mišios buvo 
aukojamos žuvusių ir mirusių 
sąjungos narių intencija. Šv. 
Mišias laikė ir progai pritaikin
tą žodį tarė parapijos klebonas 
kun. Vilkutaitis. Mišių metu 
giedojo sol. A. Stempužienė ir 
muz. Pr. Ambrazo vedamas pa
rapijos choras.

Po pietų buvo jaunimo-studi 
jų klubų atstovų posėdis, daly
vaujant ir svečiams — “se
niams”. Jį trumpu sveikinimo 
žodžiu atidarė “Jaunimo Žygių” 
redaktorius A. Kasiulaitis 
Trumpai jaunuosius sveikino 
Pr. Vainauskas ir P. Tamulio
nis.

Visoje eilėje trumpų praneši
mų, organizaciniais, ideologi
niais, spaudos ir veiklos klausi
mais gražių, drąsių minčių iš
kėlė posėdžio pirm. L. Tomkus, 
J. Gravrogkas^ O. Stankaitytė, 
A. Vedeckas ir kt.

Studijų klubų veiklai derinti 
ir ryšiams palaikyti posėdis pa
vedė Chicagai sudaryti koordi-

jaunosios kartos politikai ir 
toks konferencijos nuosprendis 
yra sveikintinas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
dr. Leimonas, dr. Kaladė ir K 
Mockus, (kandidatu — dr. Kuo
dis). Garbės teismą f.udaro 
prof. J. Gravrogkas, P. Stra
vinskas ir H. Idzelis, (kandida- 
ta: P. Balčiūnas ir A. Gailiu- 
tai: P. Balčiūnas ir A. Gailiu- 
pluoštą rezoliuvrjų (komisijos 
paruoštų ir pirm. P. Stravins
ko referuotų) konferencijoje 
svarstytais Lietuvos laisvinimo, 
katalikiškųjų politinių grupių 
bei visų politinių partijų vie
nybės, diplomatijos šefo ir kt. 
klausimais.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, MV, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymua ir pervežimus Ū tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PR 8-9842

CRANE SAVI NG S
2555 WEST 47th STREET 

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

AND LOAN 
ASS’N 

LAfayette 3-1083 
R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Taupytojams patarnavimai veltui 

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.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, HL

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

DISTRICT SAVINOS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HL

“Lietuvių krikščionių demokra- nacinę valdybą.

žasčių. Nei mūsų pačių buvusi jungtinė respublika šiandien 
jokio įkvėpimo mums negali suteikti. Šiandien mums reikia ko 
nors visiškai naujo, kas mūsų žingsnį šia kryptimi galėtų pa
skatinti.

Vidurio Europa dar laukia savo Dantės; ir tai tokio, kuris 
ne tik neįvykdytą idėją apdainuotų. V. Bgd.

TELEVIZIJOS
Ir Ridi* Aparatų Taisymai

Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sauryer St. 
Tel VI 7-0087 — VI 7-8037

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

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

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS

ją liniją? Bet jis kalba, lyg tikėtų, kad Dievas yra?“| vylimą, pagiežą ir pyktį, jokie arkliai nepavilktų. 
— „Aš neskaičiau“, — sako ji ir juokiasi, — „juk Bet į tenai, kaip viltimi pakinkyta veža: šitą kartą 
moterį gadina išmintis — sako, antakiai slenka nuo jis atras. Nes tiktai vienas kelias tėra jieškojimui
to,“ — ji juokėsi, bet tiktai, kad girdėtų tas kitas, ji 
gi sakė sau: — Aš turiu ginklą — ji nunešė atgal du 
puslapius, kaip išlaužtos tvoros rikius, ir kartojo: — 

romanas .^vjHmnLžhganfim jau naiH aš turiu lazdą.
Ar jis vienas lipa laiptais? — klausėsi Olga, ir 

e, _ tarė ji neaiškiai, — kaip gali būti atsiduso — tiktai Mykolo žingsniai. Bet jis gali neš
ti vaiką glėbyje? Žinoma, kaip jis leistų savo mažam

61 tęsinys 
— Ne,

poezija, tai mokslinis veikalas. Nepaprastai garsus, 
— ji tvirtino, labai karštai, ji pati pajuto ir nusijuo
kė, — o, man neįdėmu, aš mėgstu tiktai poeziją. Ar 
gerai išversta? * *

— Puikiai, — tarė jis susigalvojęs. — Tai, kaip
Žara-------------- (Kaip jis pasakė? — galvoja ji) —
„Filosofija, taip, bet ar antireliginė? Taip — gal taip, 
tiktai, kad ji atrodys neįprastai: kaip galima tvir
tinti, kad niekas negali pavergti žmogaus, nė geriau
siais tikslais, jokia valstybė, jokia diktatūra, nė me
nas, nė pramonė — visos žmogaus jėgos turi būti pa
liktos laisvos, laisvos kovoti prieš Dievą. Kad visi 
žmonių sukiltų, visas pasaulis, kad Dievas pasiliktų 
vienas, kad Jis būtų priverstas klausyti, kad' Jam 
būtų galima diktuoti — tai, kaip universinis strei
kas. O, ar daugiau nėra?“ — „Ne, — pasakė ji, — tik 
paskutiniai puslapiai, kiti jau spaudoje, tai yra, pa
skutiniai išversti, bet knyga didelė, dar kažkur“, — ji 
nežinojo kaip kalbėti. — „Bet graži?“ — Ir draugas
Gustas pasakė sutraukęs kaktą: — „Keista--------------
O, graži? Labai. Bet kaip galima? Aš manau, jeigu 
rusų filosofas — vadinas, galima. Ar tai reiškia nau-

sūnui lipti ir vargti!
Kai raktas sukosi koridoriaus duryse, ji stovėjo 

šioje pusėje, ir atidaręs jis pasijuto prieš Olgos vei
dą — ji nežiūrėjo į jį stačiai, tiktai prieš jo kojas: 
ten nebuvo mažesnio už jį žmogeliuko. Ji pasistiebė ir 
pažvelgė per jo petį: iš paskos nesekė, ir už jo nesi
slėpė bailus mažas veidas. Mykolas grįžo vienas. Ir 
ji apkabino savo vyrą, ir viduje juokėsi, kai ištarė 
gailiai:

— Vargšas!
Ir kai jie sėdėjo prie stalo, ji ragindama jį val

gyti po kelionės, ir jis išsiblaškęs sriūbčiojo arbatą 
ir užmiršdavo užkąsti duonos, ji pasakė vėl:

— Vargšas, tau vėl nepavyko. Kaip buvo?
— Paprastai, — sako jis, — kelionėje neįvyko 

nieko, net zuikis kelio neperbėgo.

Jis nepasakė: šitie važiavimai yra nuostabios 
avantūros, priklausančios jam vienam. Neteisybė: 
ten visuomet jie du — sūnus ir jis. Grįžtant yra ki
taip, tai tiktai negyvas metalas gali pavešti jo nusi-

per namus. Per motiną.
Jau labai greitai jis įsitikino, koks kvailas buvo 

jo pažadas iškrėsti kiekvieną trobą apskrityje, vos 
pasakęs jis žinojo, jog tiktai gražus grasinimas. Bet 
jis nuvažiavo pas brolį Kazimierą — jis matė, kad tas 
nustebo, Kazelis niekuomet nemokėjo meluoti, tokia 
stiklinė siela. Jis apsilankė Kaune pas tetą — ten 
reikėjo kalbėti aplinkui, jis pažino, kad jie net nežino 
jokios istorijos. Jis buvo pas tetą Antaniną, kaipgi, 
pirma mintis buvo, kad gal ji. Tenai senoji žiūrėjo į 
jį, kaip į išlindusį staiga iš žemės, raguotą ir naguo
tą — jjg negalėjo suprasti: žino, nežino? Bet ji buvo 
toks šiaudelis, kur ji galėjo paslėpti bernioką savo 
gūžtoje? Ne. — Jis grįžo pas motiną, nuolat ir nuo
lat, tik šitaip galėjai laimėti — vieną kartą ji pames 
budrumą ir atsives atgal Mikutį — argi jis neregė
jo, jog mažasis yra didžioji pusė jos gyvenimo? — 
Ji galėjo pasigailėti vaiko, kad jis gyvena blogesnėse 
sąlygose, ar ji pati užmigs ramiai, jeigu berniuko kū
nelis kentės kietame guolyje? Ir, kad jam trūktų duo
nos, jog vaikaičiui? Ji atsiveš atgal. Arba, jis patai
kins kartą, kai ji bus išėjus atlankyti, jis stebės iš 
kurio šono ji grįžta — ji juk nebus žinojus, kad jis 
tyko ir laukia. Nors kryptį. Arba, tai bus iškeliavęs 
Jonas — juk šitas taipgi beveik pasiryžęs buvo nu
traukti tėvui galvą, kad pasilaikytų bernioką. Kas 
nors atsitiks. ,

(Bm daugiau)

Jf
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PAJIEŠKOJIMAI Los Angeles, Calif.
Pajieškomas Kazimieras Rudis, 

kilęs iš Meškuičių ar Rupcikių km. 
Atvažiavęs į Ameriką 1913 m. Jieš
ko Joms Rudis, 5912 Tumer Str., 
Philadelphia, Pa.

Jieškomi Milšteinai iš Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos* Atsiliepti šiuo ad
resu :DRAUGAS — B0x 6416, 2334 
S. Oakley Ave., Chicago 8, III.

Jieškomas Edvardas Degutis, 
sūn. Zigmo. Yra žinių nuo jo mo
tinos Petronėlės Degutienės iš 
Mažeikių. Kreiptis: Eufemija Tu- 
kis, 6421 So. Lockvvood Ave., Chi
cago 38, III.

Jieškoma Uršulė Kromelaitė 
Jakštienė Zaveckienė, kilusi iš 
Užbudupio kaimo, Pagramančio 
parap.. Prieš išvykstant į Ameri
ką gyv. pas Joną Uksą. Turėjo 
dukras Oną ir Veroniką ir sūnus 
Joną ir Juozą. 1938 m. gyveno 
Chicagoje ar Springfielde.. Ji pati 
arba apie ją žiną prašom atsiliep
ti šiuo adresu: Juozas Uosis, 335 
Parke St., Pasadena 4, California.

SKINKIAI iš Sibiro prašo atsi
liepti Vytautą Skinkį, Kaz.o sūnų 
nuo Alvito. Rašyti: J. Kriaučeliū- 
nas, 94 Douglas St., Sudbury, Onta- 
rio, Canada.

Kr. Dem. konferencija
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Lietuviškos minties nuotaika 
Buvo pasivaišinta, pakalbėta, o 
jaunimo ir pasišokta. Dalyvavo 
ir užsieniečių svečių. Pobūviui 
daug dirbo ponios — Kliorienė, 
Žilinskienė, Idzelienė, Stankaitie 
nė, Ir. ir Ant. Puškoriūtės, Gar 
kauskas ir kt.

Ir toliau vesti gilią vagą 
Ši konferencija yra svarbus 

įvykis mūsų politiniame gyveni
me. Krikščionys demokratai (jų 
buvo apie 100 atstovų iš kelio
likos JAV ir Kanados vietų) vi
suomet stovėję Lietuvos reika
lų sargyboje ir šį kartą pade
monstravo didelį politinį subren 
dimą, esamo momento suprati
mą ir savuose nutarimuose pa
sirodė iškylą augščiau asmeni
nių ar partinių ambicijų ir rei
kalų. Tą išryškino ir visa eilė 
sveikintojų iš daugelio grupių 
ir organizacijų, kurie gyvu žo
džiu, laišku ir telegrama jungė
si j konferenciją iš JAV, Kana
dos, Europos, Australijos ir kt.

Konferenciją techniškai pa
ruošė ir visą didžią darbo naš
tą nešė Clevelando krikščionių 
demokratų skyriaus valdyba: 
P. Tamulionis, P. Kliorys ir P. 
Gruodis. Atskirai d'ėkotina dail. 
Vyt. Raulinaičiui, nupiešusiam 
patraukiantį, simbolinės min
ties pergautą Lietuvos laukų 
artojo kompoziciją puošusią sce 
ną. Šis paveikslas gal geriau 
kaip visos kalbos simbolizavo 
nenutrūkstantį, nepailstantį lie
tuvių krikščionių demokratų 
darbą politinėje Lietuvos lais
vės kovos dirvoj. Konkretus sun 
kus darbas čia buvo pastatytas 
prieš tuščias frazes. Linkėtina, 
kad krikščionys demokratai ir 
toliau verstų gilią vagą Lietu
vos laisvinimo kovoje

A. Erdvilas

Parapijos choro išvažiavimas
Praėjusį sekmadienį (rugsėjo 

2 d.) Frank ir Stellos Žukauskų 
namuose įvyko Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos choro ge
gužinė. Buvęs parapijos komi
teto pirmininkas ir didelis choro 
rėmėjas Frank Žukauskas (ku
rio vadovavimo metu Los Ange
les parapija ir klebonas kun. J. 
Kučingis pastatė naują bažny
čią, pirko kleboniją ir įkūrė vie
nuolyną) sukvietė visus choris
tus ir choristes į savo naująją 
gyvenvietę, kur plačiašakių pi
pirų medžių pavėsyje jaukiai 
praleidome sekmadienio popietę.

Kadangi šis subuvimas įvyko 
prieš Bronines, vardo dienos 
proga choristai pasveikino cho
ro dirigentą komp. Bronių Bud- 
driūną buvusį choro pirm. Bro
nių Sęliuką, Bronę Aukštkalnie- 
nę ir Bronių Papšį. Dirigentui 
Broniui Budriūnui choristai įtei
kė mažą dovanėlę ir visiems 
Broniams ir Bronėms sudainavo 
“Valio, valio”.

Be choristų gegužinėje daly
vavo klebonas kun. J. Kučingis, 
kun. dr. Bučmys, teisėjas Pe- 
ters su žmona, LB apygardos 
pirm. A. Dabšys su žmona, prof. 
Raulinaitis su žmona, parapijos 
komiteto pirm. F. Speecher ir 
daug kitų svečių ir viešnių.

Visus svečius skaniais savo 
darbo kepsniais, dešromis, kum 
piais ir pyragais nenuilsdama 
vaišino šeimininkė Stella Žu
kauskienė, žinoma Los Angeles 
katalikių moterų veikėja, pade
dama Dabšlenės, Karaliūnienės, 
Papšienės, o nuo be pertrau
kos skambėjusių dainų ištroš
kusius choristus šaltu alučiu 
gaivino pats vyriausias šeiminin 
kas Frank Žukauskas, uoliai tal
kininkaujamas Norkaus, Dab- 
šio, Karaliūno ir kitų.

Visą popietį skambėjo lietu
viškos dainos, šokome, žaidėme 
ir norėdami nors dalinai išreikš
ti savo gilų dėkingumą ir padė
ką už taip maloniai praleistą lai
ką Frank ir Stellai Žukauskams 
įteikėme dovanėlę.

Choristas R.
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISĖTOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

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

Illlllllllllllilllllllllllllllllllllllll'uillllllll

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo £28.00 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Keltie Bertulis ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

NUO UZSiSENUJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
aležti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvl- 
ų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegi..ių. Ji taipg1 pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ilgos 
radlnamos ATriLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
ziuių, odos išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
.Įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo li- 
vlršlnlų odos ilgų. Le
gulo Olntment , yra 
parduodama po 75 
ct., *1.26, lr *2.60.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
illlwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo
ney order |

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

HELP WANTED VYRAI

Afrikos karaliuko namai
Gamtos Istorijos muzėjuje 

Chicagoje spalio 12 d. atidaro
ma nauja eksponatų grupė — 
Afrikos vienos genties karaliu
ko gyvenvietė. Ji užims 450 
kvadratinių pėdų, bus įrengta 
pirmame augšte, salėje vaidu 
E. Viskas bus padaryta taip, 
kaip pas tą kopijuojamą gen
ties karaliuką Kamerūne, Va
karų Afrikoje, tik bus naudo
jama patvaresnė medžiaga, nes 
pvz. ten trobelės krėstos iš mo
lio.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONRS ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIĄ KNYGĄ —

Butkų Jusės RAŠTAI.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 2 po 5 kamb. (3 miegami),

centr. šild. abiems butams, 2 boile
riai, graži vieta.

Mūr. S būt. po 3 % kamb. Gražus 
namas, geros pajamos; įmokėti 
121.000.—.
BRIGHTON PARKE:

Mūr. 2 i» fl kamb. Centr. šild. 
Gražūs, labai švarūs lr moderniški 
butai.

Mūr. 2 po 4 kamb. ir rūbų valyk
la. Platus sklypas, garažas.

3 namai, 5 butai. *250.— pajamų. 
KITUR:

Gružus med. su 3 miegam. 45 ir 
Keating apyl. 40 pėdų sklypas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildera, Insurance 

2737 VVest 43 St. 
CLiffside 4-2390

Gerai ir pigiai pirksite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

Mūrinis 2-Jų butų — 5 ir 4 kamb. 
Arti 26th ir Sawyer. 2 autom, gara
žas. 30 pėdų sklypas. Mokesčiai tik 
*85. *13,900; arba duokite pasiūly
mų. SVOBODA, 3739 W. 2«th Str. 
liAuiulalo 1-7038.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRospect 8-3579 (vak. lr aekmad.)

CICERO. 2-jų butų bungalow. 
Bargenas — 4 ir 4 kamb. Arti 60th 
ir 23rd St. Karštu vandoniu apšildo
mas. *20,900. SVOBODA. 0013 Cer- 
mak Rd. Blsliup 2-2102.

8 kamb. rezidencija, 2 autom, ga
ražas. Karštu oru. alyva pašild. Arti 
67th ir S. Union. Bargenas — *9,750; 
įmokėti *3,500. AVEntwortli 0-0577.

BUILDING A REMODELING

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 

Pirmą kartą siūloma parduoti — sų laukia greitas ir teisingas patar- 
Oak Lawn apylinkėje — 50 pėdų navimas.
sklypas, arti naujos katal. mokyk- N 0 R ¥ I L A
los. Taip pat pard. moderniškas mū- REAL ESTATE SALES
ro bungaloiv, arti M aria High 2600 W. 59tli St. Tel. Prospect 8-5454 
School, apylinkėje 64th ir Francisco. Į
Pilnas rūsys. Kaina $17,900.

J. R. Kuhnle, VIncennes 6-0024 Naujas puikiai įrengtas 4 M kamb. 
mūr. bungalow Gage Parke. Tiktai 
$17,000. šaulys.

Marųuette Parke 10 apartm. mūr.
MAT. B8T. Ir INSUR. BROKBRIB i?amas seram stovyj prie puikios 

. . _ — TT,1T transportacijos. Pajamų Į metus virš
LIETUVIŲ AUDITORIJA

F. STANKOVIČIUS

3133 Se. Halsted Sft.
Ph. DAaabe 9-8798

Faded* pirkit! - parduoti _ .
ūkius, \ biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus lr daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

BRIGHTON PARKE
$3,000 įmokėti. Vieno augšto me

dinis namas su rūsiu. 2 butai po 4 
kambarius. Centrinis gazu apšildy
mas. 2551 W. 47th St.

. LAfayette 3-1083.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-6232

*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 rūsyj, Mar
ąuette Parke. Komb. aiium. langai ir 
sieteliai. Teisingai Įkainuota. K. Vo
lodkevičius.

3 puikūs, šviesūs butai po 6 kamb. 
ir pelninga grosernė arti Ashland ir 
6Sth. *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. Linas.P LEONAS

REAL BSTATB
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lieti.ylų kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivye 
supas Metropolitas. IV laida. Ii 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

‘‘DRAUGE’’ 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. IUinois

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

Šviesus iš visų pusių. Pigus.
Mūrinis — 2 po 5‘4 k. Gražiai 

Įrengtas. Centr. šildymas alyva. Ga
ražas.

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

6 m. senumo 2 butų 4 ir 2 % k.
Naujas 4 kam. mūrinis šild. alyva.
Ant #3-os parduodamas apynaujis 

namas, tinkąs bet kokiam bizniui.
BRIGHTON parke

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

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

Treč. uždaryta

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

6 I M A 1 C I A I 
Realty - Builders - Insurance 

2737 W(»t 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, ING. 
1523 W. 09 st. Ohleago 29, UI.,

PRospeckt 8-3799 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėju
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus ii 

duris.

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮiiiiimiijiiiiiiitiiiittiiimiiiiiiiiMiiiiiHit 
LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE |

MŪRAS
Builders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

5 JONAS STANKUS |
3 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 3 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
s TeL PKospect 8-20iS 
= 6890 SO. CAMPBELL AVE, 3

Chicago 29, IlOnois

AUTOMOBILEb — TRCCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

MARQUETTE PARKE. 2>/2 
m. senumo mūr. 5 kamb. (2 
mieg.). Tile vonia. Pastogė
je galima įrengti kambarius. 
Karštu vand. apšild. stokeriu. 
Apsodintas. Daug priedų. Gera 
transportacija. Rami vieta. 
Kreiptis po 2 v. p. p.

7228 S. Sakramento Ave.

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

591 ė S. AVest cm /we.
REp. 7-S88B arba HEm. 4-7085

VIKTORO K O ž I C 08 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
itllskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. VVESTERN AVE. PR 8-9533

ĮSIGYKITE DABAR

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma
chines other \than Punch Press or 

Drill Press. Ali Shifts. $1.92 per 
Hour to Start. Steady, Good 

Working Conditions and Liberal 
Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 Wesf 6Gth Street

POrtsmouth 7-7500

TOOL AND DIE 
MAKERS

Experienc8d. Nite Shifts.

$2.92 per Hours plūs 
Shift Premium.

Steady, Good Working 
Conditions and Liberal 

Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

MACHINISTS
Ali around job shop 

experience

Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Ave.

HELP VVANTED — MOTERYS

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

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

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira

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

Pasiskpbinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS”, 2334 & Oakley ąva 

Chicago 8, Bl. .
(KSmHKSNKMKimMOKMKąnBK

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoi. Automobi 

lių finansavimas. Notarlatas Volsty 
bės patvirtinto, kainos.

Prieš darydami apdraudaa hitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 6-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENC7 
•108 S. Ashland Ave., Clilcago 3«, III

Šioje knygoje telpa drama AU
DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2)
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo
žemaitis iž Kulių J Klaipėdą važia- tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
vo; be to Žemaičių stiprybė. Viso r r -v
154 pusi. Knyga au iliustracijomis. 1 Penktą slapyvardį.

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

Kaina tik $1.50.

Pinigas su užsakymais siųsti:
' "DRAUGAS”

1834 S. Oakley Ava. 
Ohleago 8, HL

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Valčluhtičlo vienas 14 Įdomiau
sių kūrinių — romano

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo’’ leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia ausėta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra.davęs daugiau 
kaip 20 originalių lr 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 slųsklto:

DRAUGAS
2334 South Oakley Avo.

CHICAGO 8, ILLINOIS

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 

I visus skardos darbus.t

1546 8. 40th COURT, CICRRf 
Tel. OLymplo 6-0775 nno 8 vai.

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

OLympic 2-6752

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikiiiin.il. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO 8, ILL.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, 01.
Statome naujns namas ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonte darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube fi-2793 nuo 9 vol 

ryto, Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplo 3-5131 nuo • vaL 

vakaro Iki ti vol. vakaro.

Jei turite parduoti ar liauomo 
tl. pasiskelbkite smulkių skalbimų 
■kvrluie. Skelbime salite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

Skelbkite “Drauge”!

G I R LS 
W 0 M E N

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

and other loop locations nearby aro 
now iiiring
Waitresses 

Cook-Baker Traiuecs 
Pantry Gi ris

Sonic reading of English reųuired 
Experiencc unnceessary 
Guarantcc carnings 
Full or part time 
Training given 
3 meals and uniforma 
Paid vaeations 
Advancemcnt opportnnities 
No Sunday’s or Holidays

APPLY N0W

STOUFFER’S PRUDENTIAL 
BLDG. RESTAURANT

(RANDOLPH AT MICHIGAN)
or

21 W. MADISON STR.

REIKALINGA
PRIVATI SEKRETORĖ

Maža raštinė. Geros darbo sąly
gos. Miesto centre. Alga $300 į mėn. 
ar daugiau. Skambinti-—Mr. Bukau
skas, ANdover 3-2880.

PROGOS — OPPORTUNITIES

RŪBŲ VALYKLA—Skalbykla— 
abažiūrų valykla. Vienintelė abažiū- 
rų (lampsliade) valykla jnetinč.j 
miesto daly. Išmokysime. Kampas 
31st St. ir Union Ave. Tel. CAIumet 
5-5306.

PUTINKITE “DRAUGĄ”
HELP WANTED MALĖ

/r
REIKALINGI DARBINBNKAI 

PIENINĖJE
Nuolatini 1 vigų metų darbas. Atlyginimas — $2.29 iki $2.97 į 
valandą. Bonus už naktinį darbą. Bonus už sekmadienįjų darbą. 

Patyrimas nebūtinas, imsime sąžiningus darbininkus 
Daug priedų darbininkams. Kreiptis į

SIDNEY WANZER & SONS, INC.
130 W. GARFIELD ĮSTEIGTA 1857

sveikiiiin.il
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Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausię 

44 Metų Sukakties Išpardavimą
Pristatant jums įvairias vertes. Tai mūsų būdas pasakyti jums ačiū. 

Namų reikmenys, prietaisai, TV, brangenybės didžiau, iomis
sutaupomis ir lengviausiomis išmokėjimo sąlygomis.

Visiškai nauji, švieži baldai: Lovoms reikmenys, Glindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Phonografai, šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, (.lažiniai pečiai, Elektriniai jmj- 
eiai, Gaziniai šildytuvui, Aliejaus šildytuvui, Brangenybės, Deiman
tui, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnerware), Blanke- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodės ... tik ką gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (branda): Kroebler, Sealy, Pullman, Sini- 
mons, Kent-t'ot't'ey, .loerns, Basie-Witz, Lawn, Bassett, James Lces, 
Douglas, l’bileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Victor, Maytag, Bigelow, Siegler, Moores, 
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už....................................................... $5.95
Pikniko kėdės už ........................................................... ■,................... 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už ..................................................... $1.00
2 “Sbag rūgs”, vertės $2.50, uų ................................................ 1.00
10 colių elektros vėduoklė (fun), vertės $12.00, už.................. $4.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už .............................................■.... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00, už ................................................... $4.95
9x12 vilnos ‘‘faec rūgs”, vertės $30.00, už .............................. 16.00
lnnei’spring matracai, vertės $29.00, už .......................................... 19.00
liuicrspring matracai, vertės $59.00, už ................................. $19.00
Indai (<dinnerware), didelis pasirinkimas po ....................15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai ]>o .. 15c. vienas 
Lininės nr plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros *‘hea*inę l>ad”, vertės $7.00, už ............................. $5.95
Elektros AVafflc Iron, vertės $10.00, už ................................. $4.95
Radijai — AC ir DC už ..........................................,................... $9.95
Nešiojamos radijos su baterijoms (completc) ......................... $14.95
Elektros Record players po .*....................................................._... $5.00
3 Way elektros Itecord players ... ................................................ $14.95
Automatiški Record players ........................................................... $29.95
Radijas ir Record Player, automatiškas, vertės $69.50, už. 
‘‘Recordio” (Makc your own records) su radijo ir

pbonografu, vertės $110,00, už ............-............................
Tapė Recordcrs, vertės $90.00, už .............................................. $49.00
Columbia automatinis Record. playel* HI-FI, su deimantine

adata, vertės $125, už ...’.*.................................................
Didelis console HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

phonografas, vertės $299.00, už ......................................... $135.50
RECORDA1: populiarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti...................................................................................... .•
21 col. Admiral TV ir Radijo Phonograph kombinacija,

console, vertos $495.00, už ..................,........................ $245.00
24 col. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................
17 colių nešiojamas TV.—kainuoja $149.50, už ....................
21 colio stalo modelio TV—speciali kaina ............................
21 col,. General Electric console, vertės $25,0.00, už ...........
Lewyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už ..
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ...........................
Canister dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ..........................
Elektrinė siuvama mašina, reguliaru kaina $79.00, už ...........
Alikei* elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150:00, už .... 
Necebi-Elna siuvama mašina console, reg. kaina $150.00, už.
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $199.00, už ..
General Electric pečius, reg, kaina $295.00, už ........ ... ....
Universal gazinis pečius, 40 col. Kainuoja $"229.95, už .. 
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už ..
Maytag skalbiamoji mašina .........................................................
$39.95 Roto-Broiler Rotisserie už ..............................................
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už

KARDINOLAS PIAZZA VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

$39.50

$$69.00
$49.00

$69.00

35.50

35c.

$129.00
$99.75

$119.00 
$149.50 

39.50 
$29.50 
$29.00 
$39.50 
$69.50 
$69.50 

$189.00 
$299.00 
$145.50 
$169.50 
$169.00 

$98.00 
$18.95 

$9.95
Autpmatiniai Coffee Percolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic blanketai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blanketai, vertės $6.50, už .................... $2.95
Grynų vilnų North Star blanketai, vertės $19.00, ųž ........... 9.95
Antklodės (eoniforters) Orlon Rayon Blcnd, vertės12.50, už $6.95
Užk lodės (bed spreads), vertės $6.50, už ................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ............................ $149.50
Hollyvvood lovos, reg. kaina $69.50, už ......... ............................ $39.50
Sulankstomos (tikling) lova su matracu ................................. $22.50
5 gabalų dinette chrome setai .................................................... $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už ................................. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ........................ $144.00
Kroebler 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už ...................... 98.00

$39.50

$1.49
$4.95

Sininious “cįair bed”
BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS

Budintojai (alarm cloeks), vertės $3.00, už ..................
Brangakmeiių (jevveled) rankiniai laikrodžiai ...........
Vyriški rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už .................................. $19.50
Deimantiniai žirniai, J-i kar., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už ..................................... $149.00
Spindinčios “eostume” brangenybės, vertės $5.00, už ....* $1.95
Auskarai, vertės $2.00, už ............................... ............................ 98 centus
52 gab. Rogers sidabras, dailoj skrynioj, vertės $45, už .. $24.00
RegiiiH elektros Brooiu dulkių valytuvas, kainuoja $59.50, už $29.50 
General Electric grindų vaškuotojas, buvo $89.00, nupigintas—$39.50 

Geriausias pasirinkimas baldų, namų apyvokos daiktų, 
brangenybių, žemiausiomis kainomis.

Veltui Dovanos su Kiekvienu Pirkimu.
Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9.30 vai. vakaro. 

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nuo 9:00 ryto iki 6 vak.

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:00 iki 7:00 vul. iž WHFC radio stoties,
1450 kilocycles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI 02,000 DOVANŲ

1- niH dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- ra dovana Tappan gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric console TV 21 col., vertės $2įl5.00.
4- ta dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- la dovana ,111-FI Automatic Record player, vertės $125.00.
6- ta dovana Sealy Posturepedic matracas — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinnervvarc setas — $44.50.
8- ta dovanu deimantinis žiedas — $200.00.
9- ta dovana Bearus rankinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumus, nereikia nieko atspėti. Tiktai parkšy-

kite savo vardų, adresų ir telefono numeri i pašo (entry) blankų ir 
įmeskite į oficialę Sukakties Ižpardavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrušo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. llalste<l Street. Kiekvienas kontestantas gali lai
mėti tik vieną dovanų. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. laiiiiiėtojni bus paskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 m. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovanų. Visi įrašai (entries) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
Ine. Teisėjų nuosprendis yra galutinas.

Rugpjūčio 28 d. Vasario 16 
gimnaziją aplanke kard. Piazza. 
Ta diena buvo didelė gimnazi
jos šventė. Nepriklausoma Lie
tuva neturėjo tokio svečio.

Gimnazijos runai buvo iš
puošti tautinėmis, Vatikano ir 
vokiečių vėliavomis. Kardinolo 
sutikime dalyvavo Mainzo kuri
jos atstovai, daug vokiečių ku
nigų, sargybų ir darbo kuopų 
vyrai, Lampertheimo ir Hems- 
bacho burmistrai, vokiečių laik
raštininkai, apylinkių lietuviai, 
Balfo pirm. kan. dr. J. Končius, 
dr. P. Karvelis, E. Simonaitis ir 
visa gimnazija.

Eminencija, tėvo Bernatonio 
lydimas, 11 vai. atvyko į gim
nazijos parka,, kuriame jo laukė 
didelė žmonių minia. Pro moki
nių gretas Eminencija nuvyko 
į puikiai išpuoštą gimnazijos 
salę, kuri šioms iškilmėms buvo 
permaža.

Vokietijos lietuvių katalikų 
vardu Eminenciją pasveikino tė- 
avs Bernatonis, Vykdomos Ta
rybos vardu URT valdytojas dr. 
P. Karvelis, Balfo pirm. dr. J. 
Končius, PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos atstovas E. Simo
naitis, gimnazijos direktorius 
dr. VI. Literskis, ateitininkų 
\tirdu R. ŠRažas, evangelikų 
mokt. F. Skėrys, skautų mokt. 
A. Venclauskas.

rodė “nenugalėtos”: sužaidė ly
giomis. Rungtynėmis Eminen
cija rodė didelį pasitenkinimą. 
Po rungtynių Eminencijos iš
leistuvėms buvo surengta kava. 
15:30 vai., miniai keliant ova
cijas, Eminencija išvyko iš gim
nazijos kiemo.

Kardinolo atsilankymas Va
sario 16 gimnazijai suteikė di
delę garbę. Ne tik Huettenfel- 
das, bet ir apylinkiniai vokiečių 
miesteliai niekada nėra matę 
kardinolo. C tas kardinolas, ku 
rio atvykimą j Vokietiją skelbė 
visi vokiečių laikraščiai ir radi
jas, aplankė lietuvių gimnaziją. 
Yra geras lietuvių išgarsinimas.

Išvykdamas Eminencija pa
reiškė savo pasitenkinimą nuo
širdžiu priėmimu, gimnazijai pa
linkėjo ir toliau sėkmingai auk
lėti lietuvišką jaunimą. Apie 
mūsų padėtį ir nuoširdų priė
mimą Eminencija pažadėjo pra
nešti Šventajam Tėvui.

Kardinolo vizito metu pasi
reiškė labai geras katalikų ir 
evangelikų mokinių bendradar
biavimas. Prie sutikimo evan
gelikai mokiniai labai nuošir
džiai prisidėjo.

Prie gimnazijos papuošimo 
daugiausia prisidėjo Schvvetzin- 
geno darbo kuopos vyrai, vado
vaujami ltn. K. Bendoraičio. 
Jiems priklauso nuoširdi padė
ka. Dr. V. L.

Po sveikinimų lietuvių vardu
Eminencijai buvo įteikta graži 
dovana. Savo žodyje Kardinolas 
išreiškė tvirtą tikėjimą į lais
vos Lietuvos prisikėlimą. Šven
tojo Tėvo ir savo vardu jis su
teikė Lietuvai apaštališką palai
minimą. Lietuviams tremti
niams palinkėjo ištvermės. Daug 
gražių linkėjimų Eminencija iš
reiškė gimnazijai, kuri turi iš
ugdyti jėgų Lietuvos prisikėli
mui. Ypatingai jis pagyrė tuos 
lietuvius, kurie savo aukomis iš
laiko gimnaziją. Eminencija su
teikė visiems susirinkusiems a- 
paštališką palaiminimą. Susirin 
kusieji Eminencijai sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Po trumpos 
pertraukos įvyko meninė dalis. 
Labai gražiai pasirodė Kaisers-j 
lautern darbo kuopos vyrų cho
ras, vadovaujamas F. Strolios, 
ir Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
mokt. L. Skeivelienės. Po iškil
mingo posėdžio Eminencija ap
lankė mokinių internatą.

Aplankęs internatą Eminenci
ja gimnazijos valgykloje kartu 
su mokiniais ir svečiais pietavo. 
Virtuvės šeimininkėms būva 
karšta diena. Augštam svečiui 
mokiniai ir svečiai sukėlė mil
žiniškas ovacijas.

1 Po pietų buvo surengtos mo
kinių krepšinio rungtynės, ku
rioms vadovavo mokt. T. Gai
lius. Abi mokinių grupės pasi-

Vestuvių puota buvo Nelsų 
namuose ir joje dalyvavo Reš- 
kevičių giminės, kaimynai bei 
geri draugai. Jų tarpe buvo 
Reškevičienės brolis, kuris buvo 
atvykęs į vestuves su visa savo 
šeima net iš Michigan valstybės.

Jaunasis, nors yra kitatautis, 
bet labai palankus lietuviams. 
Jis stengiasi, laikui bėgant iš
mokti gerai kalbėti ir skaityti 
lietuviškai.

Paskutinis pobūvis

Rugsėjo 2 d. buvo paskutinis 
-mūsų parapijos pobūvis. Dienos 
metu buvo šiltas oras, bet į va
karą oras truputį atšalo, todėl 
jauni ir seni galėjo šokti atvi

rame ore prie geros muzikos.
Buvo atvykusios net keturios 

šeimos iš Winnipeg, Kanados. 
Jų linksmumas padidėjo, kai vie 
nas jų, Vytautas Galinaitis, lai
mėjo mūsų didelę dovaną — e- 
lektrinę keptuvę. Jis pažadėjo 
atiduoti keptuvę savo parapijai 
VVinnipege.

— o —
— Mykolas Wolczak aukojo 

$20 grynais pinigais mūsų mo
kyklos skolų mokėjimui.

— Mūsų mokyklą lanko 289 
vaikai. Moko septynios sese
lės. Kun. dek. Juozas Tautkus

dėsto lietuvių kalbą ir tikybą 
lietuvių kalba. Vietinis

Ne mažai turįs, bet daug no
rįs — yra neturtingas.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEIJNYCIA 
Geriausios gėlė* dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų p&ouošlmų.

3443 WUST MKD STREET 
Tnl. PRoepeet 8-0S3S Ir PR 8-0834

Omaha, Nebr.
• Linksmos vestuvės

Rugpjūčio 25 d. Birutė Reš- 
kevičiūtė ištekėjo už Eugenijaus 
Lake. Vestuvės buvo laibai gra 
žios ir daug žmonių jose dalyva
vo. Net keturios poros lydėjo 
jaunuosius prie altoriaus. Kun. 
Juozas Jusevičius surišo amžinu 
ryšiu, ir Edna Gutoski choras 
giedojo per vestuves. ,

ftr jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis saro recenzijoj* 

api* romanų taip rašo: P. KeaiO 
90 romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu 
mų, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partizą 
nas, tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romanų 
'skaitome su malonumu-Jr dideliu su- 
ddomėjimu. Ypač romane minim • 
žygiai žavės jaunimų ir kels jo dva
sių. Sis romanas, atskleidžiųs mūsų 
berniškai tragiškus .epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealismo 
ugdyme.

296 pniL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskit*:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinoii

Skclbkitės “Drauge”!

f
A. A-

JUOZEl^A YURKŠTAS
Gyveno 6128 So. Tripp.

Tel. PO 7-4387
Mirė rūgs. 9, 1956, 7:10 vai. 

ryte, sulaukus 80 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane

vėžio apskr., Šimonių par., Yurk- 
štų kaimnio.

Amerikoje išgyveno 43 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdime sū

nus Leo, marti Elzbieta, sesers sū
nus Kazimieras Karazija, sesers 
dukra Joana Shvedas ir jos šeima, 
švogeris Jonas Makauskas, gimi
naičiai: Viktoras ir Kasparas Yuo-* 
deliai ir jų šeimos ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė Tretininkų dr-jai, Šv. 
Kazimiero Akad. rėm. ir Maldos 
Apaštalystės dr-jai.

Kūnas pašarvotas Lakawicz kop
lyčioje, 2314 VV. 23rd PI.

Laidotuvės jvyks rūgs. 12 d. iš 
kopi. 9:30 vai. ryto bus atlydyta j 
Aušros Varių par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šios laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnus, marti ir giminės.
Laidotuvių direktorius Steponas 

Lakawiez, Tel. Virginia 7-6672.

A. A.
DOMICfLE KIAUKAKIS

Gyv. 7223 S. Hacraniento A*vc.
Mirė rūgs. 8 d., 1 956 m.. 7:- 

46 vai. vak., sulaukusi 65 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr., Plungės parM Stal< 
galio kaimo. Amerikoj Išgyve
no 47 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Laddic, marti Helen, 2 
dukros Aliee Walchunas, žen
tas Stanley ir Phyllis Kazlaus
kas ir žentas Adolph, 9 anū
kai, pusseserė Petronėlė Ka
valiauskienė, 2 pusbroliai An
tanas Arlauskas ir Ignacas Ar
lauskas ir jo šeima, švogerka 
Domicėlė Gudeikienė ir jos 
šeima ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Priklausė "Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas I>ackawicz 
koplyčioje, 24 2*4 W. 69th Str. 
Laidotuvės jvyks rūgs. 12 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j Šv. P. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, dukterys, ten
tai, anūkai, marčios ir kiti.

laid. direkt. Steponas Lacka- 
Wicz, tel. IbEpublic 7-J213i"'

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVIN1KK0

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vionas bloku nuo kapinią.
Didžianaiu Paminklams Planų 

Pasirinkimai mieatel

Telef. — CEdarcrest 3*6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<840 So. WMton Ava. Afa* Condltloned kopkite 
7-8600 — 1-8601 Automobiliam* vtote 
karts gyvens kitOM mieste dalyse; gsasUM

koplyčių arėta u jūsų namų.

t
CATHERINE M. STACKMAN

(GOL14NS,
Gyveno 2434 W. 45th l’lace 

Tel. VI 7-4162

Mirė rūgs. 8 d., 1956, 12:20
vai. ryto.

Gimė Adainson. Oklahoma.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Gerald Stackman, duktė 
Joana Stackman, sesuo Matil
da. Collins, 2 broliai: Sarti Col- 
lins, gyv. League City, Texas ir 
Victor Collins, gyv. League Ci
ty, Tesąs, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudcikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avc.

Laidotuvės įvyks treč., rūgs. 
12 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta J švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. I*o pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kopines.

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

Nuliūdę; Sūnus, duktė, sesuo 
ir broliai.

luidotuvių direktorius John 
Eudeikis. Tel. LAfayctte 3-0440

PETRAS GESTAUT
5619 South Hermitage Avenue

Mirė rugsėjo 7 d., 1956, 10 
vai. ryto, subrukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Šilalės parap., 
Obely no kaimo.

Amerikoje Išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmonų Jteru (itimkaitė), brolis 
Juozas su šeima, švogerka Apo
lonija Vaiva^lenė su šeima, ki
ti gim., draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Kazi
mierus su šeima, brolis Anta
nas su šeima ir sesuo Domicėlė 
su šeima.

Buvo amžinas narys T.T. Jė
zuitų Išėmėjų Draugijos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeiko koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avc.

Laidotuvės įvyks antrad., 
rūgs. 11 d., iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Bv. Jurgio 
parupijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ko
pines.

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

Nuliūdus Žmona.
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Tel. YA. 7-1741.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra pi'einama visiems.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4830 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patarna- turime koplyčias
vtmaa dieną lr oak- Ti«OHe Chicagon lr

| tt Baikale kaukite Roselando dalyse Ir
mua. patarnaujame

PETRAS BIEUONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Went I8th STREET Tek SEeley 8-57II

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Itiverside, UL Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArd* 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. <9tta STREET REpobUe 7-13131
2314 W. XSi*d PLACE VTrjbJb 7-6673,
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IŠ ARTI IR TOLI LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

CHICAGOS ŽINIOS

X šv. Kryžiaus parapija 
rugsėjo 16 d. mini šventę Šv. 
Kryžiaus Išaugštinimą. Iškil
mingos šv. mišios bus atnašau
jamos 10 vai. ryto Visų šv. 
Kryžiaus parapijos narių-šeimų 
intencija. Visi kviečiami mišių 
metu priimti šv. Komuniją. Pa
maldų metu giedos Dainavos 
ansamblis ir parapijos choras, 
vadovaujamas St. Sodeikos. Tą 
pačią dieną ruošiamas parapi
jos išvažiavimas j Holy Family 
Vilą, Labdarių ūkį.

Sekmadienis, rugsėjo 16 d., 
augštų civilių pareigūnų paskir
tas paminėti “I am an Ameri
can Day”. Ir mes tą dieną pa
minėsime gražia ir įdomia pro
grama, kurioje dalyvaus žymūs 
kalbėtojai ir Dariaus-Girėno 
postas Holy Family Vila sody
boje.

Visi automobiliai, įvažiuojan
tieji į Holy Family Vila sodybą, 
bus palaiminti. Specialioje pra
mogoje gausite už $1.50 lėkštę 
barbeąue ribs, kurie bus pa
ruošti lauke specialisto virėjo, 
todėl savo valgių nereikia pa
siimti važiuojant į parapijos 
pramogą. Tiek į iškilmingas pa
maldas, tiek į išvažiavimą nuo
širdžiai kviečia parapijos kle
bonas kun. A. Linkus.

X Chicagos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai advento metu Chica
goje ruošia 1941 ,m. sukilimo 
ir rezistencinės veiklos bei kri
tusių kovotojų iškilmingą minė
jimą. Minėjimas savo dvasia ir 
forma skirsis nuo ligi šiol ma 
tytų minėjimų. Į minėjimo pro
gramą įtraukiamos pirmaeilės 
jėgos. Minėjime bus parodyti 
istoriniai rezistencinės kovos

J. A. VALSTYBĖSE
— Bronės ir I^ono Kazėnų Rl,gsėj° 1-2 dienomis Wind-Į atliktus darbus, patirtus laimė-

bute Clevelande. Darbo dienos' 80I£ (vyko Amęrlto. jimua ir kančias Cyvoae ir rlm-
' ir Kanados Lietuvių Fronto Bi- tose diskusijose dalyvavo dr. V. 
čiulių suvažiavimas. Suvažiavi- Šmulkštys, inž. D. Bielskus, dr. 
mas vyko gražiame Norton Pal- K. Ambrozaitis, dr. J. Bajer- 
mer viešbutyje. Jau pirmąją su- čius, St. Barzdukas. svečias iš 
važiavimo dieną nuo ankstaus Californijos St. Rudys, Vytau- 
ryto pradėjo burtis frontininkų tas Vardys ir kiti. Diskusijose 
būreliai iš Waterburio, New išryškėjo Lietuvių Fronto nusis 
Yorko, Toronto, Chicagos, Cle- tatymas Vliko, kitų organizaci- 
velando ir kitų vietų. Antrąją jų ir veiksnių atžvilgiu. Lietu- 
suvažiavimo dieną dalyvių skai vių Fror| as pasisako už vienin- 
čius smarkiai pakilo aktyviais gą laisvinimo organizaciją ir 
suvažiavimo dalyviais ir sve- visų grupių bendradar biavimą, 
čiais. Užsiregistravusių fronti- pagrįstą moralės ir teisės pa

vaizdai ir herojinė kovotojų skyriuje.

savaitgalyje, įvyko buv. Liet. 
gimnazijos Eichstaett’e, 7 kl. 
mokinių suvažiavimas. Daly
viai iš plačios Amerikos ir Ka
nados apsvarstė šeimos prie
auglio reikalą lietuviuose, kaip 
pagrindinį elementą tautos iš
laikyme. Po įdomių šeimyniškų 
diskusijų nariai nutarė vėl su
sitikti po penkių metų. Daly
viai ir svečiai, dėkodami šeimi
ninkams už svetingumą, sustip
rinę draugystės ryšius vėl išsi- 
skirtė tęsti toliau pradėtą lie
tuvišką darbą.

— Stasys Alšėnas, gyvenąs 
1431 E. 66 st., Cleveland 3, 
Ohio, kiek laikas leidžia akty
viai dalyvauja visuomeninėj 
veikloje, studijuoja įvairius 
klausimus ir aktualiais straips
niais praturtina lietuvišką 
spaudą, pirmoj eilėj neužmirš
damas “Draugo”. Pradėjęs 
dirbti vidaus namų įrengimuo
se, gavo prižiūrėtojo pareigas, 
o dabar St. Alšėnas jau pats 
vykdo namų statybas. Reikia 
sveikinti pasiryžimą ir pasiek
tus gerus rezultatus.

— Radijo direktorius Jokū
bas Štukas dar kartą primena 
jo “Lietuvos Atsiminimų” ra
dijo programos klausytojams, 
kad jo vad. programa nuo rug
sėjo 22-ros dienos bus duodama 
nauju laiku. Ją galima išgirsti 
kiekvieną šeštadienį tarp 1-mos 
ir 2-ros valandos po pietų, vie
toj dabartinio laiko (4:30-5:30 
vai. p. p.).

— Aldona (Grudzinskaitė) ir 
dr. Gediminas Griniai susilaukė 
pirmagimio sūnelio, kuriam 
duotas Gedo-Mariaus vardas.

Dr. Gediminas Grinis šiuo 
metu atlieka karinę prievolę 
Fort Lee, Virginia, ir dirba ar
mijos ligoninėj vidaus ligų

s Jdvasia ir pasiaukojimas. Minė
jimas ruošiamas 1941 m. suki
limo 15 metų sukakčiai pami
nėti.

X Jonas Pajaujis, iš Švedi 
jos atvykęs pasisvečiuoti į JAV 
ir Kanadą, poros savaičių bė
gyje atvyksta į Chicagą, kur 
Chicagos frontininkų susirin
kime padarys pranešimą. Jo
nas Pajaujis į rezistencinį dar
bą ir Lietuvių Fronto eiles įsi
jungė lietuviškosios rezistenci
jos pradžioje, kentėjo nacių ka- 
cetuose ir pastoviai yra įsikū
ręs Stockholme. Svečias Ame
rikoje praleis porą mėnesių.

X Juditos Metrikaitės,
Draugo bendradarbės, didelę 
nuotrauką įsidėjo Chicago Dai
ly News pereito ketvirtadienio 
laidoje. Judita apsirengusi pla
čia suknele su išpaišytais ant lietuvių dvasios globėjas ir mie 
jos respublikonų partijos sim- ias bičiulis. Dėl daugelio kalbų 
boliais ir užrašu: “More Than j žinojimo (lyginamosios kalbo- 
Ever I Likę Ike”. 'tyros žinovas), tenka jam pa

X Neries Sporto Klubas tarnauti dvasiniuose reikaluose 
Chicagoje daro lauko teniso 
rungtynes Calumet Pk., prie 98 
ir Lake Michigan. Registruotis 
pas Liudą Andrijauską, 4321 
S. Rockwell st. Telef. YA 7- 
9693. Registracija vyksta ligi 
rugsėjo 12 d. Rungtynės vyks
ta rugsėjo 15—16 d.

X Korp! Kęstutis trisdešim
ties .metų šventė įvyks š. m. 
spalių mėn. 13 dieną Shoreland 
viešbutyje, puikioje Liudviko 
XIV salėje. Šokiams gros Bro
niaus Jonušo orkestras.

X Jonas Kreivėnas, Kultū
ros Fondo pirmininkas, kalbės 
rugsėjo 8 d. šventės minėjime, 
kuris įvyks rugsėjo 16 d. 2 vai.
Lietuvių auditorijoje.

VOKIETIJOJE
— Schleswig-Holstein. 1956 

m. rugpjūčio 10 d. Schleswigo 
ligoninėj mirė Jonas Jurgaitis, 
83 metų arpžiaus. Nuo pat susi
darymo Schleswigo .seniūnijos 
jis jai kaip seniūnas vadovavo.

— Kun. A. Micas, kuris yra 
prisiglaudęs Gautingo vienuo
lyne, — Fursorgeheim (Vokie
tijoj), sunkiai susirgo kepenų 
liga. Ryšy su tuo, liga labai žy
miai pasunkino prisidėjusios 
komplikacijos. Jau du mėn. gy
dosi. Gydymasis gana vargi
nantis ir brangus. Teko patirti, 
kad sveikata palengvėle prade
da gerėti ir tikimasi, kad už 
pusės mėn. galės grįžti iš ligo
ninės ir gydymą tęsti namuose

Kun. Micas taipgi yra Gau
tingo sanatorijoj besigydančių

ninku suvažiavime dalyvavo per 
120. Lietuvių Fronto suvažiavi
mą sekė nemažap skaičius sve
čių. Jei pirmąją suvažiavimo die 
ną kaikurių veiduose matėsi il
gos kelionės nuovargis, tai ant
roji suvažiavimo diena liko pa
ženklinta dvasinio pakilimo ir 
skambių dainų ženklu. Vieninga 
mintis, rimtos diskusijos ir paki 
Ii nuotaika lydėjo visus suva
žiavimo darbus.

Sveikinimai iš visur

Po trumpo oficialaus suvažia
vimo atidarymo sudarytas dar
bo prezidiumas iš St. Daunio, 
V. Šmulkščio ir J. Urbono. Sek
retoriavo R. Šomkaitė ir V. Auš 
rotas. Amerikos Lietuvių Fron
to valdybos vardu pranešimus 
padarė prof. J. Brazaitis, inž. 
A. Sabalis ir Irena Mikulskyt'ė. 
Pranešimus padarė Toronto, 
Windsoro, Detroito, Waterburio, 
New Yorko, Clevelando, Chica
gos LF vienetai. Iš pranešimų 
paaiškėjo, jog LF veikla visur 
gyva. Žymus rezistencijos vei
kėjas J. Pajaujis, svečias iš Šve 
dijos, padarė pranešimą apie 
lietuvių veiklą ir gyvenimo są
lygas Švedijoj. Perskaityti Eu
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių 
pirmininko dr. Z. Ivinskio, dr. 
A. Maceinos ir kiti sveikinimai. 
Prof. J. Brazaitis paryškino Eu 
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitės ir konferenci- 

i jos didelį pasisekimą. Čia pat 
buvo iš juostelės pertransliuoti 
būdingesnieji Europos LF stu
dijų savaitės ir konferencijos 
pasireiškimai. Gražiai skambė
jo dr. K. Čeginsko žodis, dr. 
S. Bačkio, Lietuvos atstovo Pa
ryžiuje kalba, žemaičių tarme 
pravestas dainų šiupinys, darbo 
kuopų oktetas ir kitos bendrc3 
dainos bei giesmės pamaldų me 
tu. Sveikinimus kraštui perda
vė visų kraštų LF atstovai: dr. 
Z. Brinkis iš Ispanijos, inž. P. 
Narutis iš Vakarų Vokietijos, 
Turauskienė iš Prancūzijos, ki
ti iš Šveicarijos, Belgijos, Ita
lijos, Anglijos. Transliacija pa
darė visiyns gilų įspūdį ir pa
rodė Lietuvių Fronto gajumą 
Europoje.

Dr. Vyganto paskaita

Po bendrų pietų sekė dr. Vy
tauto Vyganto brandi ir gerai 
paruošta paskaita į “Generacijų 
bendradarbiavimo gairės”. Kal
bėtojas nepatiekė šimtaprocen-

grindais. Sveikintinos Vliko pir 
mininko J. Matulionio pastan
gos ta kryptimi.

Pirmosios suvažiavimo dienos 
posėdžiai nusitęsė ligi 9 vai. 
vakaro.

Tikrai bendri pietūs

Antroji suvažiavimo diena 
pradėta bendromis pamaldomis, 
dalyvauta vainiko padėjimo iš
kilmėse ir 1 vai. įvyko bendri 
pietūs su Lietuvių dienos gar
bės svečiais. Prie garbės stalo 
matėsi vysk. V. Brizgys, Vliko 
pirmininkas J. Matulionis, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, LNT pirminin
kas V. Rastenis, Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės pirmininkai ir partijų, są
jūdžių bei kultūrinių organiza
cijų atstovai. Dauguma jų pa
sakė kalbas, kalbėdami apie 
vienybės reikalingumą. Dr. A. 
Darnia ir dr. J. Bajerčiaus 
žodžiai susilaukė didžiausio pasi 
sekimo. Pietų metu galingai 
skambėjo dainos.

Po iškilmingų pietų prasidėjo 
Lietuvių Fronto posėdžiai. Ligi 
salė buvo parengta lietuviškos 
dainos aidėjo visu galingumu 
ir suvažiavimas priminė studen
tų stovyklas.

Paskaita, daina, rezoliucijos

LL Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas padkrė platesnį prane
šimą apie tarptautinę padėtį ir 
lietuviškųjų laisvinimo veiksnių 
darbą, pastangas ir siekimus. 
Gerai paruošta’ kalba visą tarp
tautinę padėtį ir darbus per
žvelgė lietuviškuoju požiūriu. Ji 
buvo skirtinga nuo daugelio gir 
dimų politinių pranešimų. V. Si
dzikauskas susilaukė karštų o- 
vacijų.

Meninėje dalyje pasirodė so
listas V. Verikaitis, labai jaus
mingai padainavęs keletą dainų. 
Inž. Bartkus parodė iš Chicagos 
frontininkų iškylos susuktą fil
mą. Sekė pagerbimas žuvusių 
kovotojų ir visų rezistencijos 
kritusių veikėjų. Rezoliucijose 
Lietuvių Frontas padėkojo LF 
valdybai už atliktą darbą ir veik 
los kryptį, pasisakė už vieningą 
laisvinimo organizaciją, už tarp 
grupinio santykiavimo kultūrin 
gumą. Kiek liečia Vliką, Lietu
vių Frontas pakartojo Europoje 
ir Amerikoje LF konferencijose 
priimtas ir paskelbtas rezoliu-

tinio atsakymo, kaip kartų ben- cijas. Lietuvių Fronto valdyba 
dradarbiavimas turi vykti, bet gali tartis su visais veiksniais

ir svetimtaučiams. Už šias pa
reigas, kaip ir vienuolyne, jo
kios algos negauna.

jiš giliai peržvelgė kartų galvo
jimo būdus. Vyresnioji karta 
yra konservatyvi ir yra rusiš
kos mokyklos įtakoje, vidutinio
ji karta yra vakarietiška, jau-

ir grupėmis, bet principas nebus 
aukojamas dėl kompromiso ar 
patogumo.

Nušovė žmoną, sūnų ir save
Jaunas vyras Jack D. Adams, 

22 m. amžiaus, dėl finansinių 
sunkumų, kad neturėjo kuo iš
simokėti už automobilį, nušovė 
žmoną, 21 m. amžiaus, sūnų, 3 
metų, ir pats nusišovė. Jie visi 
negyvi buvo rasti savo bute 
717 N. Waller gatvėje, Chica
goje. Atrodo, kad žmoną ir sū
nų nušovė kol dar jie miegoję.
Į žmonos galvą paleisti keturi 
šūviai, į sūnų — penki. Lavo
nus atrado J. Adams sesuo. Ji 
policijai paaiškino, kad jos bro
lis buvo nuotaikos žmogus, kar
tais per ištisas dienas nesikal
bėdavo su namiškiais. Viena te
ta pasakojo, kad Adams esąs 
pasisakęs, jog nusižudys ir šei
mą nužudys, nes jis savo gyve
nimą suardęs.

Anglų kalbos pamokos Gary

Netoli Chicagos esančiame 
Gary mieste, Emerson ir Lew 
Wallace mokyklose, bei kitose 
vietose pradedamos pamokos 
anglų kalbos ir pilietybės. Taip 
gi yra sudarytos galimybės su
augusiems eiti matematikos, 
geometrijos, ekonomijos, isto
rijos, chemijos, mašinraščio ir 
greitraščio, sąskaitybos, siuvi
mo, psichologijos, ispanų kal
bos, braižybos, mechanikos, mū 
rininkystės, staliaus amato, ka 
nalizacijos šaltkavio (plumbe- 
rio), komptometrijos, ir kitą 
kursą. Smulkesnių ihformacijų 
galima gauti Gary miesto mo
kyklų vadovybėje, 524 Garfield 
str., Gary, Indiarta; telefonas 
6193.

Uždraudė vairuoti 
automobilį

Illinois valstybės sekretorius 
Charles Carpentier rūgs. 4 d. 
paskelbė, kad atšaukti leidimai 
vairuoti automobilį 493 asme
nims ir suspenduoti leidimai 
210. Daugiausiai atimta leidi
mų už važiavimą išsigėrus. Taip1 
nukentėjo 418 asmenų. Suspen
duota leidimų daugiausiai (net 
133) už tris ar daugiau kartų 
sulaužytas susisiekimo taisyk
les. Be to — dar 44 suspenduoti 
leidimai už važiavimą esant ne
blaiviems.

Kardinolo laiškas
Sekmadienį Chicagos bažny

čiose buvo skaitomas kard. 
Stritch laiškas, kuriuo tikintie
ji primenami apie reikalą au
koti misijoms. Tam bus specia
li rinkliava rūgs. 16 dieną. Kiek 
vieno paaukoto dolerio trys 
penktadaliai eina užsienio misi
joms, o du penktadaliai — vi
daus misijoms JAV-se.

Pagerbs redaktorių
Chicagos arkidiecezijos laik 

raščio “New World” redakto
rius prel. Thomas A. Meehan, 
paskutiniu laiku paskirtas kle
bonu į Šv. Bazilijaus parapiją, 
bus pagerbtas specialiuose pie
tuose rūgs. 27 d. 7 v., v. Sher- 
man viešbuty.

Katalikų radijo programos
Šiandien, pirmadienį, 10 vai. 

15 min. vakaro iš WOPA ra-' 
dijo stoties duodama šv. Pran
ciškaus valanda; antradienį 10 
vai. 15 min. iš W0PA radijo 
stoties — vėl šv. Pranciškaus 
valanda; tą pačią dieną 7 vai. 
vak. iš stoties WGES šv. Ro-' 
žančiaus valanda, lenkų katali
kų; trečiadienį 10 vai. 15 min. Į 

vakare iš stoties WOPA — 
Christoferių programa: ketvir
tadienį 4 vai. p. p. iš stoties 
WEDC — šv. Pranciškaus va-1 
landa, o 7 vai. v. iš radijo sto
ties WJOL (Joliete) — Avė 
Maria valanda.

Katalikų televizija
Katalikų televizijos valan

dėlė Chicagoje bus antradienį, 
rūgs. 11 d. 9 vai. v. iš stoties 

|WBKB — “Štai Tavo motina”; 
.trečiadienį, rūgs. 12 d., 9 vai. 
30 min. vak. iš stoties WTTW 
prel. Cunningham papasakos 
apie katalikų mokyklų sistemą 
Chicagoje. Televizijos progra
mose rodomų filmų moralinį 
įvertinimą specialioje lentelėje 
duoda Chicagos diecezijos laik
raštis “New World”.

72,141 byla!
Nuo šio pirmadienio prasi

deda rudeninė teismų sesija 
Chicagoje. Yra susitelkusių net 
72,141 byla, iš kurių 24,429 yra 
Augščiausiame teisme, 25,067 
— Apylinkės teisme, 20,000 Pa
veldėjimų teisme, 2,460 — Ap
skrities teisme ir 185 Apeliaci
niame teisme. Taip darbu per
krautuose teismuose bus dirba
ma dviemis pamainomis: vienas 
teisėjas spręs bylas nuo 9 vai. 
iki 2 vai. 30 min. p.p., kitas — 
iki 7 vai. v.

Grįžo ekspedicija iš Peru
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjaus ekspedicija, kuriai 
vadovavo dr. D. Collier, per še- 
šius mėnesius dirbusi Peru val
stybėje, Pietų Amerikoje, grį
žo atgal. Ekspedicija tyrinėjo 
priešistorinio žmogaus liekanas 
Casma slėnyje, apie 200 mylių į 
šiaurę nuo Peru sostinės Limos. 
Ypač domėtasi pora miestų 
griuvėsių iš dešimto šimtmečio. 
Ekspedicija padarė daug nuo
traukų, planų, surinko iškase
nas keramikos, tekstinės, gyvių 
liekanų, medžio gabalų, kurie 
bus panaudoti nustatyti radi
nių amžių iš anglies radiaci
jos.

Kariuomenės patarėjas
Tikybos profesorius Lojolos 

universitete Chicagoje, tėv. M. 
I. English, S. J., išvyko į Toli
muosius Rytus kaip kariuome
nės patarėjas. Jis kelionėje iš
bus šešias savaites. Duo3 reko
lekcijas kariuomenės kapelio
nams.

Filmai vaikams
Gamtos Istorijos muzėjus 

spalio ir lapkričio mėnesių šeš
tadieniais 10 vai. 30 min. ryto 
rodys filmus vaikams. Pirmasis 
filmas bus spalio 6 d. apie Ha
vajų salas. Įėjimas — nemoka
mai.

14 sužeistų čikagiečių
Pennsylvanijos linijos trau

kinio nelaimėje ties Warsaw, 
Ind., buvo sužeista 37 žmonės, 
iš jų 14 čikagiečių.

Tiria miesto tarnautojus
Grupės auditorių tiria 34,- 

000 Chicagos miesto tarnauto
jų, tikrindami, ar nėra tokių, 
kurie turėdami “politinį” dar
bą gauna algą nedirbdami.
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JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5*9209
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4038 Archer Avmnc

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 
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TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
1240 So. Halsted St. CAIumot 5-7252
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JONAS GRADINSKAS

KAS KĄ IR KUR
— Nekalto Prasidėjimo Seserų 

Rėmėjų (GIIdos) hiihI rinkimą* bus 
rugsėjo 11 d., antradienį,’7:30 vai. 
vak. Aušros Vartų parapijos salė
je. Visi nariai kviečiami būtinai 
dayvauti, nes bus svarstomi veik
los reikalai.

Waterburio frontininkai
no# karta tebelieka giliai lietu- d(vT .Y“"?** fr0"Uni"k<4m 
viika. t t ii ji ako atsakymo į, studentėm ,teikė stipendijas, 
kelia klausimui. Dar daugiau1 Antros™ Pjauta ir nuklausimus 
klausimų turi pati jauniausioji 
karta. Kalbėtojas nemano, jog, 
veikiančiose sąjungose ar są
jūdžiuose reikia steigti atskirus 
jaunimo politinių srudiiu klu
bus, nes tas faktas vaizdžiai 
pabrėžia senimo ir jaunimo gal
vosenos skirtingumą ir nėra tik 
ras kelias bendradarbiavimui i 
siekti.

Išsami ir išgalvota dr. V. Vy 
ganto paskaita turėtų rasti vie
tos “Aiduose”, nes ji aktuali 
ne tik frontininkams, bet ir vi
siems kitiems, lygiai kaip jau
nimui ir vyresniesiems.

Rezistencijai 15 m.

Prof. J. Brazaitis padarė lie-

tarimus įrekordavo “Amerikos 
i balsas”. Suvažiavimą baigus 
[ dar porą valandų skambėjo dai
nos ir dalintasi įspūdžiais. 

Suvažiavime itin išryškėjo
Lietuvių Fronto vieningumas, 
sutarimas ir gilus visų reikalų 
supratimas. St'. Dns.

z/ręLMlMĮOTz\^ 
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STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 
jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ 

J. G. TELEVISION COMPANY
251 2 W. 47th St Tfi . FRontifr R-1998

DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti
.SEVSCVSBSESBSCSESCSCSrasrVSCSESCSCSraSESCSKSKStVSESESBSCSCSCSCVSESESCSCSCSCSESKSCSCSCSeVVSC*

žmona ir motina""bijant?t! Aviškosios rezistencijos apžval- 
karjerą,

Princese Grace (Kelly), kaip tei 
ffia Monaeo žurnalistai, taf "

iginnti filmų I , . . ., . ,,
(INtt) 84. J08 atsiradimą, nueitą kelią,

Birutės Pūkelevifiutės

ASTUONI LAPAI
Pūkelevičiute kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių. gi tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus aplankas.

392 pal., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
taigi, dabar pradėkit. taupyti iioje lietuviškoj, 

ištaigoj. — BRIGHTOH SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 810,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Ptnnad.. antrad., penktad. Ir Tredlad. I ryto lkl 11 vai.. **«*d t vai. ryto tkl 4:50 p.p. Ketvlrtad. • vaL tkl • vaL vak.


