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IZRAELIS IR ARABAI SUSIKIRTO PASIENYJE
Popiežius Pijus XII suteikė

ypatingą garbę Chicagai
CHICAGO. — Vakar specialioj spaudos konferencijoj kard, 

Stritch pranešė, kad popiežius Pijus XII suteikė ypatingą garbę 
Chicagai, iškeldamas Sopulingosios Dievo Motinos šventovę, esan
čią 3121 W. Jackson blvd., j bazilikas. Tai bus pirmoji bazilika 
Chicagoje.

Iš 16,193 katalikų bažnyčių ------
JAV-se tik koks dešimt tą garbę 
yra gavusios. Specialų dokumen
tą pasirašė savo ranka pats Pi
jus XII. Atsiųstas bazilikos ka
rališkasis ženklas — specialus 
baldakimas, su popiežiaus ir Chi
cagos herbais ir kitomis insigni
jomis.

Si bažnyčia pastatyta 1890 me 
tais ir yra aptarnaujama Švč. P.
Marijos Tarnų vienuolyno, su
trumpintai vadinamo servitų, ku 
rių pagrindinis tikslas — platinti 
Švč. P. Marijos garbinimą. Baž
nyčia ypač pagarsėjo, kai joje 
1937 m. sausio 8 d. pradėtos So
pulingosios Dievo Motinos nove- 
nos. Į pamaldas penktadieniais 
čia susirenka didelės minios. Da
bar ši novena įvesta į 147 Chica
gos bažnyčias ir j 2,150 kitų 
bažnyčių pasaulyje. Novenos mai 
daknygės išleistos 32 kalbomis 
ir jų pasaulyje pasklido apie 
6,000,000. Novenos direktorius 
tėv. C. M. Bissette yra kartu ir 
redaktorius jų specialaus žurna
lo „Novena Notės“, kurio kiek
vieno numerio išeina 2jD0,000. Ja-

Sudaro vyriausybę
KARACHI, Pakistanas, rūgs. 

12. — H. S. Suhravvardy, nau
jas Pakistano premjeras, sudaro 
naują koalicinę vyriausybę. Jis 
užima Choudry Mohammed Ali 
vietą, kuris praėjusį šeštadienį 
pasitraukė iš premjero kėdės.

Kovos vyksta
ALŽIRAS, Alžirija, rūgs. 12.

— Keturi Prancūzijos kareiviai 
buvo užmušti ir devyni sužeisti, 
kai susikirto kovoje su Alžirijos 
nacionalistais. Kova įvyko 3 my
lios nuo Sakaros karinio centro.

Vėl nominavo
senatorių Wiley

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 12.
— Wisconsin valstybės senato
rius Alexander Wiley, 72 metų, 
laimėjo nominavimą primary 
rinkimuose ketvirtam terminui į 
JAV senatą. Jis yra respubliko-
nas. Kaikurie respublikonų vadai 

me daug kartų buvo primintos ir buvo priešingi jo perrinkimo no- 
okupuotos Lietuvos kančios.'
Penktadieniais per stotį WCFL 
duodama speciali radijo progra
ma.

Bazilikos vainikavimo iškil
mės yra ruošiamos 1957 m. sau
sio 8 d., kada sueis 20 m. nuo 
Sopulingosios Dievo Motinos no
venos pradžios. Tada bus ant 
bažnyčios įtaisyta milžiniškas 
švytintis vainikas, o pačioje baž 
nyčioje bus nutapytas popiežiaus 
atvaizdas 15 pėdų, Vaizduojąs 
kaip Šv. Tėvas vainikuoja šią 
naują baziliką.

Servitų vienuolyne yra ir lie
tuvių, pvz. Chicagoje yra lietu
vis kun. Mykolas Narušis.

Patyręs apie bazilikos titulo 
suteikimą tai bažnyčiai, specia
lų sveikinimą atsiuntė miesto 
meras Daley, džiaugdamasis su
teikta garbe bažnyčiai, kuri jau 
pasiekė tarptautinio garso.

Į joje ruošiamas novenas su
plaukia tiek žmonių, kad mies
tas paskyrė specialų policininką 
tvarkai prižiūrėti. Į specialią 
gail. seserų dieną suvažiavo jų 
keli tūkstančiai iš visų Chicagos 
ligoninių. Buvo apie 31 orkestras 
ir arti 30 gyvųjų religinių pa
veikslui

minavimui į senatą. Jo konku
rentai buvo Davis ir Boyle.

Katalikų atsakomybė 
sprendžiant viešojo 

gyvenimo uždavinius
BOMBĖJUS, Indija, rūgs. 13.

— Bombėjaus arkivyskupas 'kar- 
dinolas Gracias, artėjant politi
niams rinkimams, kurie bus In
dijoje 1957 metais, paskelbė at
sišaukimą į Indijos katalikus, ra 
gindamas juos aktyviai dalyvau
ti politiniame gyvenime.

Kalbėdamas 9-jų Indijos ne
priklausomybės metinių proga, 
kardinolas dėkojo Apvaizdai už 
atgautą laisvę ir priminė katali
kams jų atsakomybę, spren
džiant viešojo gyvenimo uždavi
nius.

Indijos katalikai šiandien yra 
įsijungę į kongreso partiją, kuri 
buvo įsteigta Gandhi, o šiuo me
tu vadovaujama Nehru. Katali
kų sferose kardinolo kalba yra 
laikoma labai svarbia, praside
dant rinkiminei kampanijai.

Pratęs radaro
sistemą (DEW)

PEARL HARBOR, rūgs. 12.
— Ankstyvo įspėjimo radaro
sistema (DEW linija), Amerikos 
pirmoji apsigynimo linija, bus 
pratęsta nuo Aliaskos iki Mid- 
way salos 1957 metais. Šios lini
jos pratęsimas kainuos $35,880,- 
409. •

Cavendish Cannon (kairėje), naujas JAV ambasadorius Morokui, ir 
dr. Meliili Bęn Abouil (dešinėja), naujas Aloioko ambasadorius Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, kalbasi su Valstybės sekretoriumi Dul- 
les. Abu ambasadoriai yra “pirmieji”. (INS)

Izraelio ir arabų kovose
palei pasienį žuvo 31 vyras

JERUZALĖ, rūgs. 12. — Arabų spauda praneša: Izraelio įsi
brovėliai šiandien susprogdino jordaniečių policijos stotį Hebro
ne, Jordane.

Mažiausia dvidešimt jordanie- - -m1.1. =
čių žuvo. 36 valandų laikotarpy
je žuvo 31 asmuo pasienio susi
kirtime tarp arabų ir izraelitų.
Aukų yra abiejose pusėse. Šie 
įvykiai ruošia kelią kitai krizei 
Vidurio Rytuose.

Gruzinai reikalauja laisves;
šimtai darbininkų areštuota

MUENCHENAS. — Jau ir Sovietų Sąjungoje vis daugiau iš
eina į viršų gyventojų nepasitenkinimas sovietų režimu ir ten 
siaučiančia priespauda.

Didelį perversmą Sibiro sto
vyklose padarė visokie kalinių 
maištai ir net sukilimai. Diplo
matiniais keliais gautomis žinio
mis, vis daiigiau matyti ir atski-
ruošė kraštuose pasireiškiančio' terija'"pra'nešš7kad”užpra'ėjiiią 
laisves siekimo. Paskutiniu me
tu Sovietų Sąjungos Tbiliso mies

Nauja krizė artėja Vidurio Ry
tuose, kai tuo tarpu tebėra įsi 
tempimas dėl Suezo kanalo.

Jordanas kaltina Izraelį, kad

Gydytojų iniciatyva
VATIKANAS. — Šiomis die

nomis popiežius Pijus XH spe
cialią audienciją suteikė Barce- 
lonos gydytojų kolegijos choro 
dalyviams, atvykusiems į Italiją 
tarptautiniam polifoninės muzi
kos konkursui. Jiems pasakytoje 
kalboje, popiežius Piju® XII pa
sidžiaugė gražia gydytojų inicia-

Vis bėga
BONNA, rūgs. 12. —Vakarų 

i Vokietijos pabėgėlių minis-

Jungtines Amerikos Valstybės jau 
moka mokesčius Egiptui

KAIRAS, rūgs. 13. — Egiptas gauna jau 40 proc. Suezo 'ka
nalo pajamų. Pirm negu kanalas buvo nacionalizuotas, jis gauda
vo 30 proc. pajamų. 70 proc. tų pajamų tada eidavo į Suezo kanalo 
banką Londone ir Paryžiuje.

JAV muitą moka jau Egiptui.
Prieš kanalo nacionalizavimą 
JAV duoklę mokėjo į Europos 
bankus. Nors JAV čekiai kanalo 
administracijai yra su juridine 
sąlyga, tačiau jie gali būti Egip
te iškeičiami. ,

Metinės Suezo kanalo pajamos 
yra 98 mil. dolerių, kurių 11% 
sumoka JAV. Tai yra trečias sa
vo dydžiu kanalo naudotojas ša
lia Anglijos ir Prancūzijos.

Patirta, kad Egiptui mokes
čio nemoka tik Anglija, Prancū
zija, Norvegija ir Olandija. Bri
tai ir prancūzai moka savo mo
kesčius už naudojimąsi kanalu 
kaip seniau Paryžiaus ir Londo
no bankams. Norvegai užrašo 
ant čekių, kad „keičiami ne Egip-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanija ir Prancūzija vakar atmetė nusileidimą ją ginče 

su Egiptu. Pranešama, jog steigiama nepriklausoma Suezo kana
lo taryba. Britanijos premjeras Edenas pastebėjo, kad JAV ir 
Prancūzija turėtų įsijungti į steigiamą kanalu „besinaudojančių 
organizaciją". Kviečiamos ir kitos besinaudojančios valstybės 
kanalu įsijungti į naują organizaciją. Kanalo laivininkystės mo
kesčiai turėtų būti mokami draugijai, o ne Egiptui, — Edenas ir 
Prancūzijos premjeras Mollet pranešė. Jei Egiptas atsisakys koo
peruoti, karinė jėga būtų panaudota, bet kaip paskutinė priemonė. 
Edenas davė suprasti.

— Prezidentas Eisenhoioeris vakar pradėjo savo perrinkimo 
kampaniją į JAV prezidento postą. Ta proga į jo ūkį Oettysburg, 
Pa., buvo atvykusių 700 respublikonų vadų iš viso krašto. Res
publikonų vadams patiekus pranešimus, trumpai kalbėjo preziden
tas Eisenhoweris, viceprezidentas Nūconas ir respublikonų parti
jos pirmininkas Hali.

— Ginkluota jėga neišspręsti Suezo kanalo- ginčo, — pareiškė 
prezidentas Eiscnhowcris.

— Britanijos premjeras Edenas britų parlamento nepapras
toje sesijoje vakar vėl pasmerkė Egiptą ui Suezo kanalo naciona
lizavimą liepos 26 d. ir pareiškė, jog britai nori taikiu būdu iš
spręsti Suezo ginčą, bet nuolaidų nenori daryti.

te“. Olandai moka į specialią ka
nalo sąskaitą Amsterdame.

Visi kiti kanalo laivininkai, 
kurių suma sudaro 8 proc. meti
nių kanalo pajamų, jau moka ka
nalo mokestį Egiptui. Tarp jų 
pažymėtina: Vak. Vokietija, Da
nija, Švedija, Belgija, Ispanija, 
Japonija ir kt.

Kinijos raudonieji
rado 4-tą lavoną

WASHINGTONAS, rūgs. 12. 
— Valstybės departamentas pra 
nešė, kad komunistinė Kinija at
rado ketvirtą amerikiečio laku 
no lavoną. JAV laivyno sargybi 
nį lėktuvą Kinijos komunistai 
nušovė rugpjūčio 23 d. 30 mylių 
nuo Kinijos pakrantės. Tada žu
vo 16 JAV lakūnų.

Pirmiau Jungtinės Amerikos 
Valstybės atrado du lavonus ir 
vieną raud. Kinija. Dabar raud. 
Kinija atrado Jack A. Curtis, iš 
Kosse, Tex., lavoną.

Lenino ordinas
MASKVA, rūgs. 13. — Sovie

tų Sąjungos prezidentas Klemen 
ti Vorošilov papuošė Indonezijos 
prezidentą Sukamo su Lenino 
ordinu ir įteikė lėktuvą.

Kalendorius

Rugsėjo 13 d.: šv. Mauricijus 
ir šv. Eugenijus; lietuviški: Bir- 
mantas ir Tolimenė.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:06.

Oras Ohicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje — rytoj gali
mas mažas lietus.

te suėmė daugiau kaip 100 darbi
ninkų, nes visame mieste buvo 
išplatinti atsišaukimai, kuriais 
buvo reikalaujama laisvės Gru
zijai ir pasisakoma už nepriklau 
somą Gruzijos respubliką. Mini
mieji plakatai mieste buvo iš
spausdinti ir iškabinti minint 
laisvosios Gruzijos nepriklauso
mybės įsteigimo 3-7-sias meti
nes. ’ .

Sovietų saugumo policija, spė- 
dama, kad tai esąs gerai veikian 
čios pogrindžio organizacijos dar 
bas, Gruzijos nepriklausomybės 
įsteigimo 37-tose metinėse suė
mė apie 100 darbininkų, o ryto
jaus dieną per kitus masinius 
areštus buvo suimta) dar daugiau 
gruzinų, kurių tikslus skaičius 
dar nežinomas. Tai ryškus pasi
sakymas prieš sovietinį kalinia- 
lizmą, reikalaujant pavergtie
siems laisvės.

• Penki graikai kipriečiai su
laikyti. Britai sulaikė penkis 
graikus kipriečius, kai buvo ras 
ta amunicijos prie Troodos kal
nų.

savaitę iš komunistų valdomos 
Rytų Vokietijos į Vakarus pasi
traukė 5,910 asmenų.

• Komunistinė Kinija, kuri 
iki šiol sprauaminiua lėktuvus 
gaudavo iš sovietinio bloko, pra
dėjo sprausminius lėktuvus ga
minti pas save.

=

jo karinės jėgos vidurnaktį įsi-jtyva koncertų pagalba suteikti 
brovė į Jordaną ir ten padarė ligoniams džiaugsmo ir paleng- 
daug nuostolių. Kruvinos kovos
tęsėsi dvi valandas.

Arabų spauda sako, kad dide
lis būrys vyrų buvo įsibrovęs į 
Jordaną.

Egiptas kaltina, kad Izraelio 
sargybinis buvo įsibrovęs rug
sėjo 11 d. į Egipto teritoriją ir 
nužudė penkis egiptiečius.

Izraelio užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai apkaltino Jor
daną, kad jo vyrai rugsėjo 11 d. 
nužudė šešis izraelitus kareivius 
ir kitus tris sužeidė Izraelio teri
torijoje.

Kalbėtojas pareiškė, kad Izrae 
lio aukos buvo atvilktos skersai 
pasienį, kad atrodytų, kad izrae
litai įsibrovė į Jordaną.

Iš

Nors Maskva bando gražiai
* ' • . ' ■ t ■

kalbėti, bet pasikeitimų nėra
Šiomis dienomis laisvojo pasaulio spauda iš naujo atkreipė 

dėmesį į sovietų religinę politiką.
Nors Maskva jieško naujų 

priemonių įkalbėti laisvojo pa
saulio žmones, kad komunistų 
valdomuose kraštuose esanti pil
na religijos laisvę, bet padėtis 
nedaug pasikeičia, kol religijai 
nėra gražinamos jai priklausan
čios teisės.

Akylas sovietinio gyvenimo 
stebėtojas mato, kad esminio pa
sikeitimo Maskvos religinėje po
litikoje ir šiandien negalima įžiū
rėti. Senasis komunistų tvirtini
mas, kad religija esanti prietarai 
ir dėl to turinti būti sunaikinta, 
ypač tarp jaunimo, ir šiandien 
tebegalioja. Si politika yra pa
grįsta marksistiniu materializ-

Sako, kad rusai
nelankė DEW liniją

0TTAWA, Kanada, rūgs. 12. 
— Kanados gynybos ministerijos 
pranešėjas vakar pasakė, jog nė 
vienas rusas neaplankė radaro 
stočių Kanadoje.

Jis atsiliepė į senatoriaus Mc- 
Carthy (R., Wis.) raštą, kurį 
jis pasiuntė JAV gynybos sekre
toriui Wilsonui, klausdamas ar 
iš tikrųjų 16 rusų lankė anksty
vo įspėjimo liniją Arktike. šis 
pranešimas tilpo Newsweek žur
nale.

„Nė vienas rusas nebuvo nie-
mu, bet taip pat yra griebiama- k*r, net ir toliau nuo DEW lini 
si priemonių sukliudyti žmonėms jo8 stočių”, — pareiškė Kana- 
tikėti, kad esama augštesnių ver-
tybių už komunistinę valstybę.

Jei žmogus tikės į Dievą, jis 
niekuomet negarbins valstybės 
ir jos nestatys dievybės vietoje, 
kaip norėtų komunistai.

Religija žmogaus dvasią auklė 
ja laisvei ir dėl to ji yra didžiau
sias priešas totalitarinės siste
mos, siekiančios pilnai pavergti 
žmogų, paverčiant jį gamybos 
įrankiu valstybinio komunizmo 
sistemoje.

dos gynybos ministerijos prane
šėjas.

• Pietų Korėjoje rugp. mė
nesį nuo miego ligos mirė 41 as
muo. \

vinti jų kančias.

Šiaurės Vietname 
katalikai neturi

jokios laisvės
SAIGONAS, rūgs. 13. —

komunistų užimto šiaurės Viet
namo apie 600,000 katalikų (apie 
pusę) pastarųjų dviejų metų lai
kotarpyje pasitraukė j laisvąją 
Vietnamo teritoriją pietuose.A

Šiaurėje pasilikę katalikai yra 
griežtai komunistų kontroliuoja
mi. Tik 10 misionierių galėjo pa
silikti tarp jų. šie misionieriai 
yra griežtoje komunistinės poli
cijos priežiūroje. Net ligonis 
lankyti jie neturi teisės be komu
nistinių įstaigų specialaus leidi
mo. Daugelis kunigų yra uždary
ta į kalėjimus, apkaltinti krimi
naliniais ir antivalstybiniais nu
sikaltimais, kurių niekuomet nė
ra padarę. Komunistai tuo tarpu 
skelbiasi esą religijis gynėjai.

Šiaurės Vietnamo katalikai ta
čiau gerai pažįsta komunistų me 
todus ir nesileidžia apgaudinė
jami.

Trumpai iš visur
• Peru, Ind., miestas atsisakė 

gaudyti paklydusius šunis. Su
pykę miesto gyventojai išdaužė 
pastato langus, kur buvo užda
ryti šunys.

• Indija. Vienuolika asmenų 
žuvo ir daugiau kaip 500 buvo 
areštuota Uttar Pradesh valsty
bėje, kai kilo riaušės dėl ameri
kiečių knygos „Religious Lea- 
ders“. Musulmonai pareiškė, kad 
knygoje esą nepalankij atsiliepi
mų apie Mohamedą.

• Keliavo 560 mylių su dirb
tinėm kojom. Angelo Corsaro, 25 
metų, norėjo pamatyti Romą. 
Pagaliau pamatė. Angelo Corsa- 
ro iš Catania keliavo su dirbti
nėm kojom 560 mylių į Romą.

Šnekus ministerijos kalbėtojas
PARYIŽUS, rūgs. i2. — Vakar naktį Prancūzijos užsienių 

reikalų ministerija davė suprasti, kad britai ir prancūzai mano 
griebtis tokių sankcijų prieš Egiptą, kokias senoji Tautų Sąjunga 
buvo pritaikiusi anais laikais Japonijai ir Italijai.

Kai ĮnlMĮoją. buvo paklaus- b>uaU nM F: i tM (uri Ru>ijo,
tas, kokios bus tos sankcijos, jis

Minn«uota univmiteto mokslinin
kai paleido plastinį balioną Minnea- 
polyje. Ralionas pasiekd 143,000 pė
dų aus^tį. Tai pasaulinis n.uff&ėio re
kordas. (INS)

• Japonijos premjeras Hato- 
yama planuoja rugsėjo 26 d. 
skristi į Maskvą ,kad būtų suda
ryta II Pasaul. karo taikos su
tartis su Rusija. Užsienio reika
lų mini3teriui Shigemitsu panaši 
misija nepasisekė.

i
• Frederick B. Kilgore, 19 me

tų, iš Cerrito, Calif., praktika
vo, kaip staiga ištraukti pistole

tą. Kulka pataikė jam į koją.

atsakė: etikite pasižiūrėti į Man
džiūrijos, Kinijos 
reikalus, tai suprasite, kas gali 
ma padaryti su sankcijomis. 

Sankcijų padariniai

Plačiau aiškinti užsienio rei
kalų ministerijos kalbėtojas atsi
sakė, kol tuo reikalu nėra kalbė
ję užsienių reikalų ministeriai. 
Tačiau privačiai kalbėdamas mi.

paramą. •
, nau u Vakariečiai taip pat bijo, kad 
j L L luptos gali imtis priemonių

prieš britų ir prancūzų naftos 
laivus, plaukiančius į Vakarus. 
Tačiau nėra abejonės, kad Egip
tas skaudžiai pajustų sankcijas, 
nes 56 proc. jo importo ir 46 
proc. jo eksporto eina į tuos 
kraštus, su kuriais jis dabar su
sikivirčijo. Visos tos tautos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių

materijos žmogus prasitarė, kad remiamos, reikalauja Suezo ka- 
sunku sankcijomis Egiptą nu- nalo kontrolės.
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Redaguoja JONAS ŠOLIŪNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PKospect 6 - 2796 

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

Moksleivių ateitininkų stovykla
Saleziečių sodyboje Cedar La-, zano vakaras. Įspūdingas tat 

ke, Ind., stovyklavo moksleiviai buvo kenčiančios tėvynės pager- 
ateitininkai. Stovyklos viršinin- bimas, nes nė vienas stovyklau-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
k

ku buvo MAS Centro Valdybos 
pirm. stud. Jonas Šoliūnas, sto
vyklos komendantu — stud. Vac 
lovas Kleiza, meno vadovė — 
stud. Elena Blandytė, mergai
čių vadovė — stud. Elona Ma
rijošiūtė, berniukų vadovas
stud. Arūnas Liulevičius, jaunu-' prof. St. Šalkauskio minėjimui, 
čių vadovės — stud. Angelė Ka- kurį paruošė Chicagos kun. Alf. 
telytė ir stud. Audronė Stakytė, Lipniūno vardo moksleivių atei- 
ūkvedys — inž. Alb. Salasevi-, tininku kuopa.
čius - Salys, berniukų sporto Nors buvo laužų ir kitų prog- 
vadovas — stud. Povilas Žum- ■ ramų vakarais, visdėlto nebuvo 
bakis, mergaičių sporto vado- j užmiršti ir šokiai. O, kai šokė- 
vė — Elvyra šikšniūtė. jai pavargdavo įr dulkės nusės-

Stovyklautojai buvo suskirsty i davo, tada visus prajuokindavo 
ti būreliais. Taip tarp mergai-' stovyklos juokų laikraštėlis, re
čių atsirado Būbos, Juodosios daguojamas Ingridos Stasaitės, 
Ančios, Vilijos, Neries, švento- Reginos Vilutytės ir Povilo 
sios, Šešupės, Dubysos ir Nemu- Žumbakio.
no būreliai, o tarp berniukų — Konkursai
Vilniaus, Trakų, Kauno ir Šiau- Stovykloje buvo ir jvairių 
lių būreliai. konkursų. Baigiamajame posė-

Sportas ir paskaitos dyje buvo išdalintas didžiausias
„ pundas knygų. Visuotinio išsi- 

Stovyklaujančių nuotaką daz ,avininlo ,almįto>ls buv0 Iy. _ 
nai įaudrindavo krepšinio ir tink R stakytž jr „ KolbaM; „ _
11110 rungtynes. , y Graužinis. Iškalbos konkur-

Ne tik sportas mums rūpėjo;
mes taip pat mokėjome klausy
ti referatų ir dalyvauti diskusi-
jose, užsirašinėti paskaitas. Re
feratai buvo rašomi pačių moks 
leivių aktualiomis temomis. Ban 
dėm išspręsti šiuos klausimus:
“Ar aš žadu grįžti į Lietuvą?”
(J. Eigelytė), “Lietuvos egzis
tencija okupacijoje” (V. (grau
žinis), “Ateitininkų kongresai”
(K. Kučiauskas) ir “Kaip ruoš- ,iiHiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiliiillillliliiiiiiiiš  
tis grįžti j Lietuvą” (M. šapa- 
laitė) ir daug kitų. Vyresnieji STATYBAI 
mums skaitė paskaitas. Religi- NAMŲ 
nėmis temomis kalbėjo kun. dr.: PATAISYMUI 
Celiešius ir kun. Ig. Urbonas. Į PRISTATOM 
Kun. dr. J. Prunskis pamokė, i visokių Rūšių 
kaip reikia rašyti į laikraščius.! MEDŽIAGĄ 
Apie lietuvių kalbą pakalbėję' 
kun. dr. Celiešius, apie lituanis-' 
tinę mokyklą ir jos padėtį Ame, 
rikoj — K. Kleiva. Įdomiai pa-( 
pasakojo apie ateitininkus Vyt.J 
Vardys. J. Šoliūnas kalbėjo
apie sportą kaip auklėjimosi 
priemonę. ,
Rimtis, susikaupimas ir laužai

Viena stovyklos diena buvo 
paskirta rimčiai ir susikaupi
mui. Kitą dieną buvo ir parti-

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, {vykstantį 1957 m. sausio mėnesi.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben< 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti

<s

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo lr Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.
, Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugian, negu 32 metas, 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 turlą daugiau negu iki $18,030,006. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUK6C1AUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTU SKYRIAUS.

Stovyklaujam Marianapoly
Jau liepos 28 d. iš ryto rinko-i Dabušis, kun. J. Steponaitis, | 

si iš visos Naujos.'os Anglijos ir kun. V. Paulauskas, Paulius 
jiš tolimesnių apylinkių ateitinin Jurkus, K. Mockus, Kulbokai, 
ljai f savo pamiltąjį Marianapo- Iš netolimos apylinkės mus ap- 
lį. Stovyklos vadovas kun. V. lankė ir papasakojo apie atsi- 
Martinkus nuoširdžiai visus su- kūrusius Lietuvos jaunimą kan. 
tikinėjo kaip tikras tėvas. Tuo- M. Vaitkus. Prieš stovyklos pa
jau mus supažindino su stovyk- baigą atvyko Ateitininkų Fede- 
los vadovybe. Stovyklos komen racijos vadas prof. Sužiedėlis ir 
dantas A. Gražulis, mergaičių MAS CV dvasios vadas kun. 
vadovė E. Marijošiūtė, jaunu- dr. I. Urbonas.
čiams globoti — J. Barūnienė . . , , . . .. XT , Šiemet stovyklautojai gyvai
ir N. Mekyte, stovyklos sekre- , , * u •’ . J . dalyvavo sporte, buvo rengia-

tojas nesuardė to švento vakaro 
tylos.

toi'ė — Bogutaitė ir sporto va-i 
dova’s — Sigitas Leimonas.

Atsikėlę pusiau aštuonių sku- 
binomės į šv. mišias, kad dieną 
pradėtume su Dievulio palai
ma. Sugrįžę iš koplyčios, vi-

mos krepšinio rungtynės, o rug
pjūčio 1C d. buvo sporto šven
tė. Čia pasižymėjo iš jaunesnių
jų Šarūnas Garsys, o iš vyres
niųjų — Klemas Budreckas.

tus buvo laužai, kada savo ta
lentus parodė būreliai, sugalvo
dami įvairiausių pasirodymų

Stovykloje taip pat kelis kšr- s» skubėjome už stalų; klegesio Į Prieš išsiskirstant, šeštadie- • ANNA BALIUNAS
ir juoko — pilnas valgomasis, nio vakare buvo įdomus stovyk- 
Papusryčiavę skubame į vėlia-1 los laužas. Laužo programoj ma 
vų pakėlimą. Paskiau — pa- žieji inscenizavo porą dainelių. 

Vienas' vakaras’buvo skirtas skaita ar pasikalbėjimas, spor- Brocktono ateitininkai įspūdin- 
' tas, dainų mokymasis ir štai, gai atliko “Mūsų Vilnius’’, o

žiūrėk, jau pietūs, Popiet žai- nevvyorkiečiai prajuokino, paro- 
džiam arba maudomės, sportuo- dydami “Komendanto dieną”, 
jam, pavakariaujam, dainuojam Taip prabėgo stovykla, o mes 
ir vėl švilpukas į paskaitą ar jaunieji, dažnai jungdamiesi su 
referatą. Nė nepamatai, kaip Kristumi stovyklos metu, prašė- 
ateina vakarienę, vėliavų nulei-'
dimas, koks nors vakarinis pa-

i se I v. V. Žilionytė, II — I. Sta- 
saitė, III — S. Gasilūnas. Dek
lamacijos I v. A. Bačiūnaitė,
II — A. Valaitytė, III — I. Sta- 
saitė. Dailaus skaitymo I v. V.
Cižauskaitė, II — A. Udrys.

Rugpjūčio 24 d. vakare dau
gelis slėpė akis, nes rinkosi iš
davikės ašaros; turėjome skir- • Admiral 
.. . . , • Dunlonttis su naujais draugais. Baige-

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Prez.
3039 So, Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atidara kasdien nuo 

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

kliu 1111111111 lllllllllllllllllll■llll.’.l!»BSsnSI B^Ti

rengimas. Pagaliau vakaro mal
da užbaigiame dieną.

Taip bėga diena po dienos, at
nešdamos vis naujų, netikėtų į- 
domybių ir naujų svečių. Mus 
aplanko ir mums kalba Ateiti
ninkų Federacijos dvasios va
das, tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
kun. dr. V. Cukuras, prof. kun. 
St. Yla, dr. A. Kučas, Federa
cijos gen. sekretorius kun. V.

me stovyklą, o žvaigždutės 
mirkčiodamos danguje, tartum 
užjautė stovyklautojų liūdesį, 
kad taip greitai turėjo baigtis 
gražios ir smagios dienos.

Auksė Liulevičiūtė

— ČIA GAUNAMA: —

• General Ęlectric
• Gruending - Majestic 

• Koerling 
• Motorola 

• Olynipic
• RCA Victor 

• Sunbeam ,
• Zenith ir kt.

Šių geriausių firmų
— IŠDIRBINIAI —

• TELEVIZIJOS • RADIJAI 
• Hi - Fi fonografai • Rckordavimo

į aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

ihDflinfl.
ĮUTELEVISIOn
[sales- service)

Sav. Inž. A. SEMĖNAS 
8321 S. Halsted — CLiffslde 4-5865

me Jj, kad Jis padarytų mus 
vertais pirmųjų ateitininkų se
kėjais. Augis

(Nukelta j 7 psl.)

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28»0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVĖ) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Ncllic Bertulis ir Fcllx 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.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOIJAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują uiueij sunkvežiinj 

lr apdraudas
1313 W. fllit St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

Tel. ofiao ME. 1-nctrv, rez. I’R. 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. 9. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 
— Pritaiko Rainiui —

6S22 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-S vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-322#
Re* telef. UAlbrook 5-5074

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p.. p. kasdien išskyrus trečiad. 
šeš‘ad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pir,m., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pūga! sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 South Westen Aveus 
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutartlea
Telefonas KEpublic 7-4000 

Rezidencija: GltovehUl 6-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Virginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8044
Vėl. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8167

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Ava 

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

Ofiso tvief. YArds 7-1188 
Rezidencijos — STewart 3-4581

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted ir 85-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet «8rd Street.

i VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRnvehtll 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ EIGŲ SrEClAIJST.

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

susitari mų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REHance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Uest 59th Street 

VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:20 vak. 
Trečiad. pagal sutartj

Tok ofiao lr buto OLympic 2-41*4
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th S t. Cicero 

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

Butas 1528 Ho. 49th Ave. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 8-8:80 v. 

Tr»č1edlonl tik susitarus

Ketvirtadienis, rugsėjo 13, 1956

BB. I. J. SIMONAITIS
Po, I IAUI IDI/A GYDYTOJAS IR CHIRURGAS•<XJ. JOKUBKA Naujsa adresas: 4266 W. SSrd SA
TV, DEIMANTAI IK I.A1KKODZ1AJ 

1'trtlR, iiiuu lr Taisymas
4077 So. Archer Ave. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617 
4Bci858H8Sš eiJ&nJ&acUl

DR IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

B.TDUUV IK VAI K V L1G(J
SPECIALISTO .

T155 South Westeni Avensa
(MEDICAL BUILDING) 

į Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
uuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 

(6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. SeAtad. 11 

j vai. ryto lkl S vai. popiet
Oflce tel. KE. 7-1148 

1 Res. tel. WAlbrook 5-8785 

Į Tel. ofiso TA. 7-6557, rea. RE. 7-4884

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wwrt 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso Pltospcct 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEU. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
h-' GYDYTOJA IR CHIRURGE 

(Office: 10748 South Michigan Ave.
_ Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 

'Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-8788 
Buto — BEverly 8-3048

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Straat
(Arti Archer Ave.) 

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

LAfayctte 3-1010 
Namu — CEdarcrest 3-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Arenus

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

Trečiad. ir sekmud. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
SPKCI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo G:uO—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla; pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. California Ave., Chicago 

šaukite YArils 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad.

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

Tel. ofiso YA 7-4787, res. PR 4-18Si

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRTTRGA9

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps rlrtmtnštl telefoną'
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prote žįstas 

Aparatai-Protezai, Msd. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr t.t
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2860 W. 83rd Kt. Chicago 2*. IU. 
Tel. I’Rnapect 8-5084.

Skelbkitčs “Draufe”!

¥

2334 H.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Are., Chicago 8, IIL TeL Virgtnla 7-4441) 7-8844
■ntered as Bsetond-Class Matter Mareh 81, 1916, at Chicago, IUIsols 

Unde. ths Act of Maroh t, 1179.

Member of the Cathollc Preso Ass'n BURSCRIPTION RATE8
Publlahsd dali y, ezept 

by ths
Lltbuanlaa Cathollo Prsaa

Bundaya,

Boolety

98.00 per year outalše of 
89.00 per year In Chicago 
99.00 per year In Canada 
Foreign 111.90 per yeaa.
H metų 8 min.

Chloaga
A CUmco

PRBNUMBRATA: Metams 1 sa*a.
Chicagoj lr Ciceroj 19.00 5.00 81.71 81.95
Kitur JAV lr KaaadoU |8.00 94 58 82.89 *L99
Uislenyjs 111.01 16.59 88.99 *1.85

Redakcija straipsnius taiso savo nuotlflra Nssunaudotų straipsnių «•- 
sauga, tuos rrašlna M k Iš anksto susitarus. Redakcija u< shalMmg tanai 
nsateako. Bkrl>,nxų kainos prisiunčiamos gavus prašymą

Ofiso teL HEliaiK* 6-4410 
Beaki. telef. GRovehill 8-0017 

Valandos: 1-8 p. m. lr 6-8 p. m. 
Penktad. Uk po pietų. 

Trečiad. tr testa i, pasai sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2808 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 Iki * v. vak. 
SeAtad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

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

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

Tel. CEntral 6-2204 
5002 Wcst lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8
Tel. TOunliall 3-00^0 

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ER 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas ir rezid.: 2410 W. Slst SL 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-6571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr:, 
Trečiad. 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

6255 South VVestern
VAL. kasdien 2—4 d. p. ir 7—0 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lc
sekmadieniais uždaryta •

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. b. »-
TeL ofiso PRospect 6-9400

, Rezid. PKospect 6-94O4
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(Vaškevičiatė)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1467 So. 49th Ct., Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr 1-8 vnL 

vak. šeštadieniais 18-8, 
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 8-1881

TeL ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 8-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvini 

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

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

DR. F. C. WIKSKUNŠS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 8-0257, res. PR 6-6664

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Hdated Streot 

TcL ofiso CA 6-025T, rez. PR 8-48*4 
Rezid. 6800 S. Arteslan Avs.

VAL. 11 v. r. lkl S p. p.; (—9 v. V,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 86 metų patyrimo
Tel. YArils 7-1824 
Pritaiko akiniai 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas lr akinių dlrbtavš 
756 VVest 85th Street 

t Vai nuo 16 lkl 2, nuo 8 lkt I, tro- 
! čiad nuo 10-12, ptuktadlenj 18-8 U
! šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo

46^

UR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuris 

yra pnezMMtin gelvon skaudšjimo bel 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashluld Avenue 
Tel. Y Arda 7-1378

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10.-8S 
lkl S vai Hekm Ir trefl ušdara

i
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TAIKA, BET KOKIA?
Abi didžiosios politinės partijos savo nacionalinėse kon

vencijose priėmė rinkimines programas, kuriose vis tik pabrėž
ta, kad j pavergtųjų tautų išlaisvinimą bus rimtai atsižvelgia
ma. Tuo buvome ir esame patenkinti, nors ir žinodami, kad 
partijų lyderiai ne be tam tikro spaudimo iš pavergtųjų draugų 
Amerikoje pusės įtraukė į savo platformas tą reikalą. Tuo tar
pu dar neteko bent kiek ryškiau pastebėti, kad kandidatai tą 
ypatingą ir, mūsų manymu, pačią svarbiausią programos dalį 
popularintų savo priešrinkiminėse kalbose. Kad yra plačiai ir 
garsiai kalbama apie taiką, visi tai žinome, visi gerai girdime. 
Bet tos kalbos mums atrodo yra pusėtinai miglotos. Yra kal
bama gana bendromis ir jau gerokai nudėvėtomis frazėmis. 
Ligšiol neteko girdėti kalbų apie taikos planą, pagrįstą tiesa 
ir teisėtumu, apie pastovios taikos planą. Taikai pastovumą 
kaip tik gali duoti dedami jai teisingi pagrindai. Ir ar galėtų 
būti taika teisinga ir pastovi, jei visa eilė tautų būtų palikta 
komunistų nelaisvėje. Taika nebūtų teisinga, jei bent viena 
tauta, ar ji būtų maža ar didelė, pasiliktų neišlaisvinta. Todėl 
džiaugdamiesi, kad partijų programos nėra užmiršusios to dės
nio pabrėžti, balsuotojai privalo žiūrėti, kad kandidatai ir savo 
kalbas, o svarbiausiai, savo darbus, kai bus išrinkti, remtų pri
imtųjų programų dėsniais.

Yra nemažas pagrindas baimei, kad teisingos ir pastovios 
taikos atsteigimo reikalas gali būti atidedamas ateičiai, o šiuo 
tarpu pasitenkinama esančia būkle ir siekiama taikaus sam
būvio su komunistinių pasauliu. Esame girdėję ne vieną kalbą, 
neišskiriant ir prezidento Eisenhowerio, kuriose atsakingi po
litikai ir diplomatai net su tikru pasididžiavimu pabrėžia, kad 
būk tai dabar jau turime pasaulyje taiką, ir reikia daryti viską, 
kad šitokia taika ir toliau pasiliktų. Ar tai nereikštų, kad sie
kiama taikos bet kokia kaina? Ar tai neinama, kad taikos var
dan, žinoma, tik laikinos taikos, palikti sienas tarp Rytų ir Va
karų tokias, kokios jos dabar yra, paliekant pavergtuosius to 
limesniam bolševikų terorui ir naikinimui? Dabar, prieš rin 
kimus, yra laikas reikalauti, kad kandidatai į prezidentus, sena
torius ir Atstovų Rūmus atsakytų į ‘tuos klausimus aiškiai ir 
nedviprasmiškai. Nesiskubinkime su pasisiūlymais remti vieną 
ar kitą partijos kandidatą, kol jis aiškiai nepasisakys už ne 
bet kokią, bet teisingą ir pastovią taiką. Atrodo, kad neužtenka 
to, kas programose yra parašyta.

Mums metėsi į akis “Newsweek” žurnale daromas spėlio
jimas, kad, girdi, nepaisant, kas laimės šių metų rinkimus, 
Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politikoj įvyks revo
liucija. Jai pagrindą duosiančios trijų komitetų studijos. Tas 
tarptautinės padėties ir JAV užsieninės politikos studijas pra- 
vesią šie komitetai: Senato if Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komitetai ir prezidento sudarytasis komitetas, kurio priešakyje 
bus Benjamin F. Fairless. Šie visi komitetai savo darbą pra
dėsią tik po rinkimų. Ar laimės vieni ar antri, jų darbas būsiąs 
vedamas, nes jis esąs nepartinis ir reikalingas. Nereikia ir 
spėlioti, kad į komitetų darbo programą pirmoj eilėj įeis per
žiūrėjimas JAV santykių su Sovietų Rusija ir jos satelitais, 
teikimas ekonominės ir karinės pagalbos laisvosioms valsty
bėms, NATO, JAV karinių jėgų atitraukimas iš Europos ir 
kitur. Bus iškelta ir daug kitų klausimų.

Tie visi sąjūdžiai verčia susirūpinti. Reikia budėti ir ruoš
tis. Visi norime taikos. Bet mes norime, kad taika būtų teisin-

ALRKF KONGRESAS IR JAUNIMAS
Federacijos ateitis priklauso nuo sugebėjimo įtraukti į darbą 
jaunimą — pareiškė LRK Federacijos Kongreso Rengimo Ko

miteto globėjas Kun. Pr. Virmauskis.

K. MOCKUS, S o. Boston, Mass.

Kai Federacijos Centro Vai- tadienį 8 vai. vai:, savo atsto- 
dyba jieškojo vietos jubilėji- vus į So. Bostoną pasitarti kon-
niam kongresui, visų mintys 
tuoj nukrypo į So. Bostoną, nes 
čia esąs klebonas kun. Pr. Vir- 
maukis Federacijos reikalus lai 
ko sau labai arti širdies ir at
siliepia maloniai į kiekvieną 
Centro Valdybos raštą. Federa
cijos skyrius So. Bostone taip 
pat yra smarkiai sustiprėjęs, 
Įtraukęs naujų jėgų ir pasiren
gęs nemažai nudirbti.

Klebonas kun. Pr. Virmaus
kis, nors jau einąs 72 metus 
amžiaus, tebėra labai gyvas ir 
be jo neapsieina joks rimtesnis 
įvykis ne tik savo parapijoje, 
bet ir visoje platesnėje apylin
kėje. Pagrindinis rūpestis ir 
didžiausia atsakomybė dėl kon
greso rengimo, be abejo, guli 
ant tos vietos klebono pečių. 
Žinodamas, kad Jubilėjinio Kon 
greso rengimo darbai jau smar 
kiai įsibėgėję ir norėdamas smul 
kiau pasidalinti rengėjų minti
mis su “Draugo” skaitytojais, 

_' kreipiausi (į gerb. kleboną su ei
le klausimų, į kuriuos malonė
jo atsakyti. Dėkodamas už gau 
tus atsakymus ir už palanku
mą spaudai, čia pateikiu pasi
kalbėjimo tekstą.

greso reikalais. Aš tikiu, kad 
kaimyninės parapijos padės 
mums pripildyti per Šv. Valan
dą didžiulę Bostono katedrą. 
Aš taip pat manau, kad iš visų 
kaimynių vietovių bus nemažai 
dalyvių sesijose ir bankete. Mes 
prašome skelbti apie Kongresą 
visų parapijų draugijose, parapi 
jų biuleteniuose #ir iš sakyklos.

4. Kongreso bankete lr šv. 
Va-’andoj dalvvaus arkivysku
pas R. <1. Cushing. Jums teko, 
be abejo, su Jo Ekscelencija 
tartis Kongreso reikalais. Gal 
galite pasidalinti įspūdžiais su 
“Draugo” skaitytojais?

— Jo Ekscelencija labai nuo
širdžiai remia Kongreso rengi
mo pastangas ir domisi mūsų 
Federacijos veikla. Pažadėjo 
punktualiai atvykti į banketą 
ir pasakyti kalbą. Taip pat pats 
žadėjo vadovauti Šv. Valandos 
apeigoms ir pasakyti pamokslą. 
Pakvietė į mūsų rengiamą Šv. 
Valandą visus augštesnius arki* 
vyskupijos dvasininkus. Būkime 
Jo Ekscelencijai dėkingi.

5. Ar numatoma daugiau 
augštų dvasininkų dalyvausiant 
Kongrese?1. Jubilėjinis L.R.K. Federa

cijos Kongresas jau artėja. Ma
lonėkite painformuoti, kaip ei
na kongreso rengimo darbas.

— Nepajėgdamas pats visko 
aprėpti, esu prašęs savo pava- R re,kaW?
duotoją mielą kun. Joną Žuroms
kį tiesioginiai vadovauti kong
reso rengėjų komitetui. Džiau
giuosi, kad jam vadovaujant 
yra sudarytas komitetas ir įvai
rios reikalingos komisijos ir kad 
darbas sparčiai eina į priekį. Vi 
sas mūsų Federacijos skyrius 
yra įtrauktas į kongreso rengi
mo darbą. Taip pat norime gau
ti po tris atstovus į tą komite-

— Viso dalyvaus keturi vys
kupai ir apie 60 prelatų-mon- 
sinjorų.

6. Kaip atrodo Kongreso pi-

— Nemanome daug uždirbti. 
Brangiai kaštuos vakarienė, šo
kiai, programų knyga. Bet ti
kimės išsiversti.

7. Kokie Jūsų linkėjimai Kon
greso proga visiems lietuvių ka
talikų darbuotojams?

ga ir pastovi, bet tik jau ne bet kokiomis sąlygomis ir tik jau jlu^a'toktašltšto-

ne pavergtųjų tautų sąska.ton. . vus atsiuntusius, kitų dar lau-

kiame.

2. Kokie numatomi svarbiau
si kongreso programas punktai?

— Pamaldos, banketas, Šv. 
Valanda ir sesijos.

Nr. 3. Jums tenka palaikyti ry 
šius su kaimyninėmis lietuvių 
parapijomis. Malonėkite pain- 
fomuoti, kaip vyksta pasiren
gimas kongresui pas Bostono 
artimiausius kaimynus — kito
se N. Anglijos parapijose?

— Pusė kaimyninių parapijų 
jau aktyviai prisideda. Mes pra
šome, kad visos kaimyninės pa
rapijos siųstų kas antrą penk-

Daugiau žinių apie Stalino mirtį
Prancūzų savaitraštis “Fran- 

ce-Dimanche”, pasiremdamas į- 
vairiomis ligšiol paskelbtomis 
ar net nepaskelbtomis reveliaci- 
jomis apie tikrąsias Stalino mir 
ties aplinkybes, prieina išvadą, 
kad tikrovėje Stalinas buvo 
dirbtiniu būdu pribaigtas... Sa
vaitraštis nurodo, kad savo įta- 
ringume paskutiniais 1952 m. 
mėnesiais Stalinas buvo pasie
kęs tam tikro pamišimo laips
nio. Jis įtarinėjo Vorošilovą, 
Molotovą, Mikojaną, Chruščevą 
ir kitus savo artimiausius bend
radarbius parsidavimu jo prie
šams. Jis sugalvojo ir prižiū
rėjo vadinamą “gydytojų bylą”, 
kuri turėjo pateisinti masinį žy
dų trėmimą. Tatai nustatė prieš 
jį patį ištikimiausią draugą Ka- 
ganovičių.

Stalinui besigydant Soči, pa
starasis pasiima ant savęs su
šaukti centro komiteto prezidiu
mą, kurio Stalinas nekviesdavo 
posėdžių. Tatai pajutęs, staiga 
sugrįžta Stalinas. Posėdyje Ka- 
ganovičius pasiūlo sudaryti spe 
cialią komisiją “gydytojų bylai” 
peržiūrėti, o, belaukiant tos ko
misijos tyrimo išdavų, sustab
dyti bet kokias deportacijas. Vi
si prezidiumo nariai pasiūlymui 
pritarė, išskyrus Beriją. Stali
nas nustoja pusiausvyros. Ima 
tiesiog putoti ir gruziniškai ko- 
liotis. Mikojanas jį įspėja nesi- 
griebti jokių lengvapėdiškų ir 
neapgalvotų priemonių, nes pre
zidiumo nariai yra ėmęsi atsar
gumo priemonių. Pasižiūrėjęs Į 
laikrodį, Mikojanas pridėjo: 
“Jei per pusvalandį mes laisvai 
neišeisime iš Kremliaus, kariuo
menė jį užims”.

Tuo metu įvyko visiškai nenu
matytas dalykas: Berija staiga 
pareiškė, kad neturįs nieko 
prieš, kad būtų sudarytas spe
cialus komitetas gydytojų by
lai ištirti, nes gal iš tikrųjų tie 
gydytojai yra nekalti. Čia jau 
Stalinas pasijuto visų apleistas. 
Jis dar labiau susijaudino. Jo 
akys pasriuvo krauju, jis ėmė 
kliedėti ir plūsti savo -bendra
darbius. Jis gruziniškai meldė 
dangų siųsti prakeikimą ant jų 
galvų. Tada pakilo Kaganovi- 
čius Ir, sudraskęs partijos kor
telę į smulkius gabalėlius, svie
dė Stalinui į veidą. Čia jau Sta
lino veidas iš raudono pasidarė 
mėlynas — violetinis, jis ėmė 
graibyti skambučio ir., sudribo 
be sąmonės. Tatai įvyko 1953 
m. kovo 1 d. vėlų vakarą apie 
11 vai. Susirinkę prezidiumo na 
riai posėdžiavo toliau ligi 6 vai. 
ryto. Tiktai tada jie iškvietė 
“Sanuopro” viršininką gydyto
ją Kuperiną. Šis savo ruožtu 
sukvietė konsiliumą, kurios kon 
statavo, kad “Stalinas mirė nuo 
kraujo indų trūkimo smegeny
se”...

Vengrų žurnalistas Alex Fe- 
kete parašė, kad Mikojanas mar 
šalui Tito esąs pareiškęs: “Ko
munizmo įgyvendinimo Sovietų 
Sąjungoje galimumas išgelbėti 
buvo būtina, kad išnyktų tasai, 
kuria per ilgų metų eilę buvo 
neginčijamas viešpats”...

Ir iš visos eilės kitų faktų bei 
faktelių prancūzų savaitraštis 
daro išvadą, kad Stalino mirtis 
buvo dirbtiniu būdų iššaukta, at 
Beit, kad jis buvo paprasčiausiu 
būdu pribaigtas.

— Reikia ir verta dirbti. Ką 
padarome, tą ir turime. Tas 
pats yra ir su mūsų organizaci
ne veikla. Ko daugiau organiza
cijų ir asmenų įtraukiame į Fe
deraciją, tuo ji darosi stipresnė. 
Jei nedirbsime, mūsų Federaci
ja eis silpnyn. Ypatingai dabar, 
kai visose Amerikos J. V. vys
kupijose organizuojama Fede
racija iš esančių dr-jų “men’s 
council, women’s council, youth 
council” vardais, yra proga ir 
mums pagyvinti savo Federa
cijos veiklą.

Garbė mūsų Federacijai kad 
ji jau per 50 metų stengiasi 
sujungti mūsų draugijas ir vyk
dyti katalikiškos akcijos darbą. 
Federacijos ateitis priklauso 
nuo mūsų sugebėjimo įtraukti 
į darbą jaunąją kartą.

IELĖ MAZALAITĖJ z« r»\ ,*■/ z*\

PJŪTIES METAS
ROMANAS J

64 tęsinys
— Negirdėjau tokio maino! — sušuko Olga, — 

kaip mane gyvą matai nesuprantu.
— Kaip gali būti, gražuole mano, — susijuokė 

Mykolas, — juk tu esi iš ten, kur labai gerai išvysty
tas šitas biznis. Bet jie buvo, jie yra pamišėliai — 
mano brolis nenorėjo būti išgelbėtas iš kariuomenės 
mana sūnaus sielos kaina. Ar tu dabar žinai, kokie 
mano tautos žmonės?

— Ir kas dabar bus? — sako ji, galvodama, ką 
ji gali išsimainyti už popierių krūvą jo kabinete, jei
gu pasakys: — Užmiršk savo vaiką, arba aš kalbė
siu ------------ .

— Kas? — švilpterėja jis, — tu juokinga, mano 
brangioji, tu žinai, kokia puiki mūsų valdžia: jis nu
eis prisistatyti į naujokų surinkimo punktą — arba jį 
nuveš, tie, kam reikia.

Jis negalėjo papasakoti ko nežinojo pats:
motina

atlikinėjo savo kasdieninius darbus kieme ir troboje 
ir Jonas rūpinosi gyvuliais, iš tolo, pamatydami vie

MALONIOS POLICININKES

Trys Ncw Yorko policininkės yra vadinamos gražiausiomis ir malo
niausiomis. Moterį} ]>oliciuinkių ūgis mažiausia privalot būti 5 pėdų ir 
2 incių, o svoris proporcingas ūgiui. Jų pradinė metinė alga 4,000, ilol

TRIS KARTUS KRIKŠTYTI.
A. OINTNERIS, Chlcago. IU.

Skaičiau įdomų laišką iš Si
biro. Jį rašo buvęs pasiturįs 
Lietuvos ūkininkas, kuris 1948 
m. su šeima buvo išvežtas į to
limą Krasnojarsko kraštą. A- 
pie jo buveinę yra ir daugiau pa 
našių gyventojų. Jų dauguma 
buvę ūkininkai ir tarnautojai, 
kurie ten gyvena pusiau laisvą 
gyvenimą. Jie gali laisvai ju
dėti apie savo darbovietes ir 
visą rajoną. Dabar atsilanko 
net pačiame Krasnojarsko mies
te. Patys gyvena miške, kur 
jiems buvo pastatyti iš apskritų 
medžio rąstų gyvenamieji na
mai. Tuos namus turėjo pasta
tyti patys tremtiniai. Juose da- 
bas gyvena. Vyrai pjauna me
džius, o moterys kapoja jiems 
šakas.

Mažos, kaip Stalino karvės

Minėtoji šeima turi nuosavą 
karvutę, kuri yra labai maža. 
Karvės ganosi miške ir po kal
nus. Tačiau tokios mažos iš
vaizdos karvutės duoda pakan
kamą kiekį pieno, pvz. po 7 — 
8 litrus per dieną. Kiekviena 
šeima laiko ir po porą paršų, 
tai užsiaugina sau mėsos. Už
darbiai miške menki, o darbas 
gana sunkus. Laimė, kad lei
džiama laisvai turėti kitų pra
gyvenimui šaltinių. Lietuviai

ir viskas auga be jokio mėšlo 
ar trąšų.

Už šieną ir bulvėms žemę miš
ke nieko nereikia mokėti. Žie
ma prasideda apie spalio 15 d., 
todėl reikalinga skubėti su bul
vių kasimu ir jų parnešimu į 
namus. Vargingai augintos ir 
sunkiai parneštos bulvelės bū
na skanios!

Toje apylinkėje gyvena Uk
rainos vokiečiai, graikai ir kal
mukai. Pirmomis tremties die
nomis visi turėjo sunkų gyve
nimą. Reikėjo įsikurti svetimo
je žemėje. Tremtiniai turėjo iš
keisti paskutinius savo rūbus 
ant bulvių ir duonos. Už pini
gus niekas nenorėjo parduoti. 
Dabar jau kitos gyvenimo są
lygos. Turime po karvutę, po
rą paršų ir 3 vištas. Plačiai 
kalbama, kad daugelį žmonių 
žada leisti grįžti į tėvynę, bet 
ką mes tenai veiksime nieko ne
turėdami. Ir vėl iš naujo rei
kėtų kurtis, o seniams elgetau
ti...

Nereikia amerikietiškų rūbų

Žinoma, tik nešiojimui, nes 
niekur neišeiname iš savo miš
ko' Nebent pasidaryti kokį rub 
lį. Pas mus yra madoje turėti 
vadinamą “šimtasiūlę”, kuri tin
ki prie darbo, prie namų ir iš
eiginiams reikalams. Tai vieti
nis rūbas, kuris visur ir visiems 
tinka. Ūkininkas rašo, kad jau 
aštuoneri metai, kai turi atsi
vežęs kostiumą iš Lietuvos, bet 
jį apsivilko tik du kartus: kai 
'mirė X ir šiemet per Motinos 
dienos minėjimą. Todėl nesi- 
skriauskit savęs siųsdami mums

Įima palengvinti. Jei nebūtų ga 
limybės turėti savo bulvių ir 
pieno, tai iš gaunamo atlygini
mo jokiu būdų nebūtų galima brangius rūbus, juk ir jums rei-
pragyventi.

šienas ir bulvės — gyvenimo 
pagrindas

Karvei šieno pasigaminti ga
lima miške, bet reikalinga turė
ti laisvo laiko. Tai daroma po
ilsio dienomis ir atostogų laiku. 
Šienauti reikia eiti keletą kilo
metrų į kalnus. Paskui šieną 
išdžiovinti ir sudėti į krūvas. 
Vėliau sukrauti į kūgius žiemai.

Žiemą, kai atvažiuoja kolcho- 
zininkai atlikti miško vežimo 
prievolės, tai parveža vežimą 
šieno už 30 — 40 rublių.

Su bulvių sodinimu dar pras
čiau, bet be jų negalima gyven
ti. Jų laisvai galima pasisodinti 
miške tarp iškirstų medžių, bet 
reikalinga nešti ant nugaros sėk 
lą į kalnus apie 5 km, o rudenį 
visą derlių atgal susinešioti. Šie 
met jų dvi šeimynos turi pasi
sodinę apie 100 kibirų bulvių. 

Valgome, baltą duoną

Čia tokia mada. Jos patys 
nekepame, bet atvežą iškeptą 
Vienas svaras kainuoja 1 rublį 
ir 43 kap., o juodos — 1 rabi. 
ir 32 kapeikos. Tolimoje ir ar-

darbo nebijo, todėl gyvenimą ga timoje apylinkėje žem'ės geros

kia sunkiai juos uždirbti. Jei 
siųsite, tai siųskite vartotus. 
Mėlyna spalva labai madoje. 
Daugelis gauna siuntinių iš 
JAV. Kiti jieško giminių, drau
gų ir pažįstamų. Trūksta mums 
vaistų nuo bracelozės.

Vedybos, krikštai ir mirimai

Ir Sibire lietuviai vedasi, gim
do vaikus ir miršta. Neturėda
mi kunigo, patys duoda šliūbus, 
motinos krikštija vaikus ir mi
rusius laidoja atskirose kapinė
se. Pirmiausia gimusį kūdikį 
krikštija motina. Paskui tėvas, 
nepasitikėdamas jos krikštu, 
pats antrą kartą krikštija. Bet, 
kai šiemet balandžio 21 d. atva
žiavo pas mus lietuvis kunigas 
X, tuos pačius vaikus krikštijo 
trečiąjį kartą, .'uk 8 metai, kai 
buvome nematę katalikų kuni
go, todėl turėjome daug rūpes
čio su išpažintimi ir daug 
džiaugsmo savųjų tarpe. Minė
tas kunigas jau išvažiavo į tė
vynę, bet po kurio laiko žadėjo 
grįžti atgal.

Priemonės dvasiai atgaivinti
Čia lietuviai gražiai tarpusa

vyje sugyvena. Palaikomi ry-
(Nukelta į 4 psl.»

nuose, kaime. Ir ūmai Jonas tarė kitu balsu: —
— Mama!
Gerasis Dieve, — sušuko ji viduje, — ar mano 

vaikas turi man skaudų priekaištą. — Ir ji neatsakė, 
ji nulenkė galvą ir jos pirštai krapštė mažytę atplai
šą sename samtyje.

šaulyje dedasi. Jis nebūtų pasitraukęs geruoju, bet 
dabar --------------

— Tu nesikrimsk, mama, kai sakau miškas, tai 
juk ne visi ten sėdi, kaip kelmai, tu pati žinai, kad 
vyrai ir dirba, svetur saugiau, bet vardas miškas, 
kaip bažnyčia vienija. Ar žinai šį tą, kaip susi-

Ar------ ------- ar tu gali įsivaizdinti, r priimi, rišti su partizanais. Aš kartais, labai atsargiai atsi-
kad aš eičiau į kariuomenę? — Ji,tylėjo. — Galbūt,1 lankysiu, arba sutarsiu vietą, pranešiu tau---------
kad paskirtų čia pat, juk kiti apmokomi Lietuvoje, 
bet, galbūt, ir išsiųs------------- .

— Joneli, ar tu pyksti, kad nepaklausiau------------ .

— Kaip gali manyti, mama, — sako Jonas kar
čiai ir pakilęs nori pasiekti jos ranką, bet vėl sėdasi. 
— Juk mes žinome, kad darome teisingai — aš ne
galiu išsipirkti, kaip žydai paskerdę balandį. Aš —
-------- aš nežinau ką atiduočiau, kad Mikutis užaugtų
ne toks kaip------------- Bet-------------- jeigu išeisiu į ka
riuomenę, ir mane išveš — aš juk vargiai tave bepa- 
matysiu. Nei namų, nei Mikučio. Jie jau suras prie
žasčių, kad negrįščiau. Nors tik ir iš Kauno. Juk 
reikia būti šventu, kad galėtum išsilaikyti neišsišo
kęs ------------- Mama, jeigu tu mane išleistum į mišką ?

Ji žiūrėjo į sūnų ir suprato: jie buvo kalbėję 
daug kartų, labai daug, apie partizanus, juk tokia 
buvo kasdieninė prievarta — palikti namus, kada ki
taip negalima. Tokių buvo iš jų kaimynų, pasitrauku
sių, ir Jonas pritarė, kad jie yra teisūs — tai bevil
tiška, teisybė, bet vistiek prasminga, — jeigu lieka

nas kitą, jie pasižiūrėdavo trumpam, ir jeigu praei- nors vienas kareivis gyvas — karalystė dar nežuvo, — 
davo pro šalį, girdimai, sakė žodį ar porą, paprastų taip jis pasakė kartą. Jis buvo toks suaugęs, tas jos 
ir labai meilių, nors tai tebuvo tiktai apie arklį ar1 jaunas berniokas, jam reikėjo praleisti metus dirbant 
šluotą. *• ir neturint džiaugsmo nei linksmybės. Jis yra pro-

Vakare gi, prie vakarienės stalo jie sėdėjo ilgai ir , tingas, džiaugėsi ji visada savyje, negirdama į akis 
kalbėjo apie ryt dienos numatytus darbus, ir kokie jį, jis tvirtas, niekas negalėjo nuvilioti jį nuo tėviš- 
maii įvykiai ar didelės bėdos buvo tolimuose kaimy- kės, nors mokslus buvo ir viskas jam rūpėjo kas pa-

Aš žinau, kad tau bus sunku su darbais, bet jeigu ma
ne išveš kariuomenę, tas pats juk, pagalvok. — Jis 
žiūrėjo į ją per stalą ir ji žiūrėjo, svarstė kiekvieną 
žodį ir kartojo: teisybė.

— Gal kaip nors pasisamdysi. Arba, kad ir ap- 
leisim laikinai žemę — tegu pamiegos ji, pailsės; tik
tai sau pievą kokią, daržą išsaugok, arklį. Juk neil
gam. Juk taip negali būti ilgai, mama, juk ne? — jis 
klausė ir motina dabar nežinojo, ar jis tiktai ramina 
ją, ar jį patį reikėjo guosti — ji tarė tvirtai:

— Kur tu girdėjai, kad Dievas būtų galutinai 
apleidęs savo žmones. Tiktai mėginimus reikia iš
tverti. Tu nesuk galvos dėl žemės, — ji šyptelėjo, — 
ji nesensta. O juk kitas ir kareivis, seniai po rusais, 
turėjo palikti jaunavedę žmoną ir po dvidešimts pen
kerių metų, jeigu grįžęs gyvą rado, tai seną. Bet ma
no dėdukas pasakojo, jo tėvas jam sakęs, kad jis sa
vo pačią rado jauną, kaip palikęs, taip jam atrodė. 
Matai, kaip. Žinoma, gyvulių neišlaikysim visų. — 
Staiga ji sugalvojo: tu kaip kraitį pasiimsi ką nors, 
manau, reikės paskersti paršą, ar buliuką, juk vy
rams reikia maitintis. Kas žino, ar--------------ji norė
jo sakyti, — ar tai taip lengvai praleis, kad tu pabė
gai, gal apiplėš turtelį mūsų, bet pasakė: — Kas žino, 
gal ir šią žiemą reikės vergijoj išsilaikyti, ir pavasa
rį, slapitysis reikės ne vienam, tai tu žinok, kur 
maisto rasti.

(Bus daugiau)
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Ketvirtadienis, rugsėjo 13, 1956

■Tvili'
Lietuvių Diena kalba už nutildytų tautų
“Invazija” j Windsorą

Windsoro (Kanadoje) miesto

viškos ir katalikiškos mokyklos, 
lietuvybė išlaikyta iki mūsų die-

meru M. J. Patrick, paskelb-' “h Ten.',.kur * ..nebuv0' “etu: 
, , .. ’ j ... . i viai greičiau pasidavė svetimaidamas š. m. rugsėjo 2 d. “Lie-' . ? . .. . ..± „ ... . . . . t jtakai ir nuėjo tarnauti sveti-tuvių Diena , tikirausiai pats ne
tikėjo, kad tokia didelė masė lie 
tuvių “okupuos” jo valdomą 
miestą. - Šeštadienį, rugsėjo 1 d., 
jau iš ryto pradėjo rodytis pir
mieji svečiai, ir meno parodos 
atidarymo metu j Willistead ga
leriją susirinko gana .gausiai. 
Gi artėjant susiartinimo vaka
rui, iš JAV į Kanadą Ambasa
doriaus tiltu ir tuneliu slinko ei
lės mašinų, užplūsdamos muiti
nės pereinamuosius punktus.

Susiartinimo vakaras
*

Ketvirtoji Kanados Lietuvių 
Diena ir JAV lietuvių susiartini
mo šventė, pradėta meno paro
dos atidarymu ir VI Šiaurės A- 
merikos Lietuvių Sporto Žaidy
nių II rato varžybomis, buvo tik 
įžanga į tolimesnius įvykius, 
šeštadienio vakare 6 vai. visi 
pradėjo rinktis į susiartinimo va 
karą — balių. Erdvios Windso- 
ro Armories, vieno skolų pulko 
salės, patalpos svetingai pri
glaudė po visą kontinentą išsi
barsčiusius mūsų tautos vaikus, 
kurių čia susirinko arti poros 
tūkstančių —- pa simatyti su ar- 
maisiais, pažįstamais ir susi
rasti naujų pažįstamų. Visur — 
linksmi veidai. Grupėmis susėdę 
prie staliukų dalinosi (įspūdžiais. 
Didžiausia salės dalis rezervuo
ta šokiams ir užpildyta šokan
čių porų. Vaišingų šeimininkų 
bufetas, svečių apgultas, ūžė 
kaip avilys. Iš JAV atvykusiems 
labai patiko “karališkas” alus, 
kurio skonis buvo panašus į lie
tuviškojo. O kiek daug buvo su
tikta pažįstamų, paskutinį kar
tą dar Lietuvoje matytų. Išsi-

miesiems. Ragino, kad kiekvie
nas lietuvių bendruomenės na
rys į savo tarpą stengtųsi pri
traukti dar joje nedalyvaujan
čius taip, kad bendruomenė ap
jungtų kiekvieną lietuvį.

Po pamaldų Windsoro lietu
vių klebonas kun. Rudzinskas 
padėkojo vietos klebonui už prie 
lankumą lietuviams. Taip pat 
dėkojo gausiai atsilankiusiems 
į pamaldas ir už aukas bažny
čios reikalams ir kvietė daly
vauti tolimesnėje šventės prog
ramoje. .

Vainiko padėjimas
Iš bažnyčios pasipylę žmonės 

užtvindė gatvę. Visi nuskubėjo 
prie žuvusiems kariams pamink
lo. Čia atvykę skautai išsirikia
vo ir jiems gerbiant didžiuoju 
saliutu min. Gylys (konsulas 
Kanadai) padėjo vainiką.

Pietūs
Čia svarbus ne pasisotinimo 

momentas, bet tai, kad lietuvių 
šventės proga už vieno stalo 
susėdo įvairių pasaulėžiūrų žmo
nės. Garbės svečių tarpe buvo 
vysk. V. Brizgys, Vliko pirm. 
J. Matulionis, min. Gylys, min 
Sidzikauskas, V. Rastenis, Stp 
Vykintas, prof. dr. Damušis 
St. Barzdukas, B. Sakalauskas, 
Londono kurijos atstovas kun. 
McCormiek, Windsoro radijo 
programos vedėjas J. Jeannet- 
te ir visa eilė kitų. Gal ir skai
tytojui kaikurios kalbėtojų min
tys bus įdomios. JAV LB Cent-

DiENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'PRINCAS IK GRACE LANKOSI AMERIKOJE

Monako princas ir jo žmona, buvusi aktorė Grace, lankosi Amerikoje.
(INS)

Stepas Vykintas, atvykęs j LAS 
suvažiavimą iš Vokietijos, pasa
kė, kad šią dieną laiko susiar
tinimo simboliu ir priminė iš
sklaidytus po pasaulį lietuvius, 
atkreipė dėmesį į vargstančius 
Vokietijoje ir jų išsenkančias jė
gas. Pastatydamas prieš akis 
lietuvių išlikimo problemą, pa
brėžė, kad gyva ir kovojanti, 
o ne vegetuojanti tauta iškovos 
laisvę, kad šioje kovoje galime 
sutilpti visi. Dr. Bajerčius savo 
žodyje pastebėjo, kad Lietuvių 
Bendruomenė atvedė prie vieno 
stalo visus, kad mums reikia 
ne tik kultūrinės, bet ir politinės 
vienybės. Prof. Brazaitis pasi
sakė prieš žodžius, kurių nely
di darbai. V. Rastenis, kalbė
jęs LNT vardu, pasakė, kad šie 
žodžiai gandu pasiektų anapus 
geležinės uždangos apie čia 
vykstančius subuvimus, kad to
ki subuvimai būtų Lietuvoje pa
silikusių dvasios stiprintojai ir 
didžiausi vilties kėlėjai. Dr. Ša
poka pasakė, kad, kada lietu- 
viškosios\lvasios rtematyti kas
dienybėje, ji sužiba tokiomis

nės atkūrimui. Daug kalbėta, 
bet būtų vertas prof. Brazaičio 
pasisakymas, kad žodžius ly
dėtų darbai.

Neoficialus LB posėdis

Išnaudodami progą, abiejų 
kraštų bendruomenių atstovai 
buvo susirinkę pasiinformavi- 
mffi, drauge pasikviesdami spau
dos darbuotojus. Pasiinformuo- 
ta ir padiskutuota apie ruošia
mą Pasaulio Lietuvių seimą, jo 
laiką bei vietą. Visi LB atsto
vai pasisakė už paramą Lokui. 
Gi spaudos žmonių prašė nesi
gailėti straipsnių popularinant 
Bendruomenės idėją. Apie šį į- 
domų posėdį teks parašyti at
skirai.

Iškilmingas aktas ir koncertas
Sekmadienį 6:30 vai. vakare 

kino Capitol salėje, talpinančio
je 2,000 žiūrovų, iškilmingas ak
tas buvo pradėtas Kanados ir 
Lietuvos himnais. Smagu buvo 
matyti pilnintelę salę lietuviškų 
veidų, kas ir atsilankiusiems 
augštiems svečiams padarė gerą 
įspūdį. Iškilmingą aktą pradė
jo KLB Windsoro apylinkės pir
mininkas V. Kačinskas. Prog
ramą pravedė D. Šeputaitė. Pir
muoju kalbėjo VVindsoro miesto 
burmistras, pasidžiaugdamas lie 
tuvių “invazija” į jo valdomą 
miestą, lietuvių veiklumu ir jų 
indėliu į Kanados kultūrą. Ka
nados sveikatos ir gerovės Įni-

(Nukelta į 5 psi.)

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

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
. 1934 We«t 59th Street Tel. GRovehilI 6-913S

M. CESA8, patyręs auto specialistas
■ tfiU

Jr

Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausią 

44 Mėty Sukakties Išpardavimę
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, Grindų už
dengimai, Lempos, Televizijos, Radijai, HI-FI Plionografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, (lažiniai pečiai, Elektriniai pe
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnervvare), Blankc- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodės... tik ką gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (brands): Kroeliler, Sealy, Pullman, Sim
mons, Kcnt-f’offey, Joerns, Basic-tVitz, Lnwn, Bassett, James Lees, 
Douglas, Pliileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Yictor, Maytag, Bigelovv, Siegler, Moorcs,

$5.95
centų
$1.00
1.00

$4.00
$.2.00
$4.95

Nasvytis pareiškė, kad, kas a- 
. vjenyj;)ę daugiausia kalba,

kalbi ir atmintyje iš uzuomar-’f , . . , . . ,
tas dažnai daugiausia ją truk-

ro Valdybos vardu kalbėjęs A.,Progomis (lietuvių dienų progo-,

šos rūkų iškyla pamiršti vęidai 
ir vaizdai. Atgimsta ryškus ir 
šviesus, savas ir mielas lietu
viškasis pasaulis. Laikrodis sku 
bina minutes vidurnakčio link. 
Reikia skirstytis, nes karalienės 
žemėje tradicinė savaitgalio tvar 
ka, nors neįprasta amerikie
čiams, turi windsoriečiamg su
grąžinti ramybę.

Pamaldos

Šventės antrąją dieną vyko iš
kilmingos pamaldos. Katali
kams — St. Claire R. K. baž
nyčioje, o evangelikams — Holy 
Trinity evangelikų bažnyčioje. 
Katalikams iškilmingas šv. mi
šias atlaikė ir pamokslą pasakė 
J. E. vysk. V. Brizgys. Ganyto- Į 
jo pamoksle vyravo patriotinis 
motyvas, pagrindinės mintys

do.
Vliko pirm. J. Matulionis: 

“Jei vienybė neateis iš viršaus 
(supratau iš vadovaujančių), ji 
ateis iš apačios” (atseit iš vi
suomenes). Min. Sidzikauskas: 
“Kanados Lietuvių Dienos kal
ba už nutildytą tautą”. KLB 
Centro Valdybos pirm. B. Sa
kalauskas sveikindamas palinkė
jo, kad Kanados Lietuvių Dienos 
uždegtų tuos, kurie stovį už lie
tuviškosios bendruomenės ribų.

mis). Prof. dr. Damušis paste
bėjo, kad modernaus pasaulio 
dievaičiai nukeliami nuo stalo.! 
Su dievaičiais griuvėsiuos palai
dotos jų sistemos. Vietoje kerš
to reikia pastatyti meilę. Kelti i 
naujo gyvenimo idėją ir tikėti į 
geresnį pasaulį. “Nepriklauso
mos Lietuvos” atstovas Baronas 
pareiškė, kad penktoji diena bū
tų ne vien Kanados ir JAV, bet 
viso pasaulio lietuvių diena. Lie-' 
tuvių Studentų Sąjungos vardu 
kalbėjęs Karklys pareiškė, kad 
jaunimas paruoš kadrus tėvy-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOES stotie. — Banga 1AM 
*fUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

1:46 Iki B:I0 rai. ryte 
GESTA D. 8:B0 Iki 1:10 ryte

, ,, .• . ,i PIRMADIENNIO rak. nuo 7—8 r
skatino išlikti betuviu, išsaugoti Į »f.rad. »:so—»:so r. r. U .totus 
vaikus lietuvybei ir apaštalauti j Moim,o 7,OPjt “ a-.ad

lietuvybės išlaikymo darbe. Pri
minė, kad ten, kur buvo įsteig
tos parapijos, kur veikė lietu-

------ ---------------- | «UO U2SISENĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
(Atkelta iš 3 puri.) „fĮj

Šiai ir SU tėvyne. Dabar jau ir negali ramiai .BdBtl lr naktlmlf
užsienin qavn dvasiai su- ,nle«ot‘' ne" u*«i"*n«Juslo. žaizdos su užsieniu, oavo avasiai su ,r akauda Kad pasalinti u

stiprinti turi įvairių priemonių. įiežejimą ir skaudėjimą senų atn 
~ . i • • -a- -. ų Ir skaudžiu talzdų, uždBklttTarp tokių paminėtina: geguži- leoulo ointment. jo. gyd y m. 
nės pamaldos, švenčių paminė ji- ypatybe, palengvinę jūsų akaudGji
mas, rožančiaus giedojimas lai- ų. vartokite j» taipgi nuo .kau
dotuvėse religiniu triesmiu na- ritu nudegimų. Ji taipg* paselins uuiuvese, renginių giesmių pa „uMjima ligos vadinamos P8ORIA- 
laikymas ir daug kitų. Laido- 318. Taipgi pasalina perssjimų ilgos
■iimni turimos imdns vėliavos »»<Rnatnos aTHLETE'S FOOT, au Jimui turimos juoaos vėliavos <abdo atlovlnlmg odo. Ir perply»tnii)
su kryžiaus Ženklu. Karstai da- arppIrSčIų. Tra tinkama vartoti n ar 

.. , ...... . tžiflstančlo., flu.ktlu.1o. odos dedlrromi pačių rankomis. Vainikai rtnh} odog UMr,mų lr t. t. taipg
dedami prie karsto SU lietuviš- dokam* vartoti vaikučiam., kada pr 
... . . . . . 1 J . slrodo skaudu. ISbSrlma. nuo vysty
kais kaspinų užrašais. Į laidotu j kIų. Ji yra gera gyduole nuo u 
ves susirenka daug tautiečių, virtimų odo. ligų. Le

savo likimo <u,° ointment yra

DETROIT’. BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

7,Ji Ro ROCKWELL BT

TRIS KARTUS

kurie atsisveikina 
brolius amžinai.

TELEVIZIJOS
Ir Radi. Aparatu Taisymai

Sąžininga. ir garantuoto darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawy«r 8L 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

pard uodam* po f B 
ot., ti lt. Ir tl.BO. 
Pirkit. valatlnB.eChl 
sagoj Ir apylInklM— 
lf Įtarauk*., W<ac..Oa 
rf. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arb* rašyki
te lr atsiųskite lAo- 

1 ašy ordsr |

LEGULO, rtmen t f).
MIS W. Eddj SL CMcego M, IlL

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

ELSEA REALTY * INVEST
MENT COMPANY

atstovą
VLADQ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos Y A 2-9790, 

Reshlencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
cliigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentam3.

M. MliKIMIS. M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wcsf Grand Boulevard 

:<W. Shady Lane Detroit 16. Michigan
Namų telef. VI 1-7970 

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

Talei. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. W15. 4-816S 
GFNKRAL contraotor 

Atlieka Įvairina statybos, patalay 
mo Ir pertaisymo darbus — stalinio 
kystds cemento, mūrijimo, el.ktro* 
plu.iibtngo, dažymo tr dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų {rengimą. 
oAato.Ase Ir .kUpuoaA.

Klausykite
LITHUANIAN MELODiES

Ana Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cyclea

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

1A756 LcMire — Detroit 27,
Michigan

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, Dl.

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

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

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

lllllllllltHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIlRltlIlHlllltlIlIt'

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. II srtiicų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 8-1882
Ulltllllllllllllfltlllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillltllll

AM) LOAN 
ASS’N

2555 WKST 47th STREET LAfsyette 3-1088
B. R. Pletkievricz, prez.; K. R. PietkJewlcz, aekr. Ir advokatas 

Mokame augalus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki 810,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o žežt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVINGS

Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.
TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ

Stalo lempos, vertės $12.00, už........................................................
Pikniko kėdės už .............................................................................. 50
Pikniko pintinės (baskets) už .....................................................
2 “Sliag rūgs”, vertės $2.50, uų ...................................................
10 colių elektros vėduoklė (fan), vertės $12.00, už...................
27x48 kaurai, vertės $4.00, už .....................................................
9x12 linoleum, vertės $9.00, už ...................................................
9x12 vilnos “face nigs”, vertės $30.00, už ............................... 16.00
Inncrspring matracai, vertės $29.00, už .......................................... 19.00
Inncrspring matracai, vertės $59.00, už .................................. $39.00
Indai (dinnervvare), didelis pasirinkimas po ....................15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai ;>o .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros “lieaHng pad”, vertės $7.00, už ............................. $3.95
Elektros Waffle Iron, vertės $10.00, už ............................. .. $4.95
Radijai — AC ir DC už...................................... .......................... $9.95
Nešiojamos radi jos su baterijoms (complete) .......................... $14.95
Elektros Record players po ................................. ............................ $5.00
3 Way elektros Record players ................................................... $14.95
Automatiški Ileeord players ............................................................ $29.95
Radijas ir Record Player, automatiškas, vertės $69.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your own. records) su radijo ir

pbonografu, vertės $110,00, už ........................... ............... $$69.00
Tapė Recorders, vertės $90.00, už .............................................. $49.00
Columbia automatinis Reeoįvl player Hi-Fi, su deimantine

aduta, vertės $125, už ............................................................ $69.00
Didelis console HI-FI, FM ir AM Radijo ir automatinis

phonograt'as, vertės $299.00, už .......................................... $135.50
RECORDAI: populiarūs, clasiški, didelis pasirinkimas,

nupiginti......................................................................................... 35c.
21 col. Admiral TV ir Radijo Pbonograpb kombinacija,

console, vertės $495.00, už .................................................. $245.00
24 col. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................ $129.00
17 colių nešiojamas TV—kainuoja $149.50, už .................... $99.75
21 colio stalo modelio TV—specįali kaina ............................. $119.00
21 col. General Electric console, vertės $250.00, už...........  $149.50
Le.vvyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už .. 39.50
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ........................... $29.50
Canistcr dulkių valytuvas, vertės $59.00, už ........................... $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliarė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150.00, už .... $69.50
Nceelii-EIna siuvama mašina console, reg. kaina $150.00, už. $69.50 
General Electric šaldytuvas, 10 kub. pėdų, reg. $299.00, už $189.00 
General Electric — 2 durų, 11 kub. pėdų reg. $-199.00, už .. $299.00
General Electric pečius, reg, kaina $295.00, už ................ $145.50
Universal gazinis pečius, 40 eol. Kainuoja $229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00
Maytag skalbiamoji mašina ......................................................... $98.00
$39.95 Iloto-Broiler Rotisseric už ............................................... $18.95
Automatiniai toasteriai, vertės $18.95, už ............................. $9.95
Automatiniai Coffee Percolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Aretic blanketai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blanketai, vertės $6.50, už .................... $2.95
(Irylių vilnų North Star blanketai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (eoinlorters) Orlon Rayon Blend, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads),. vertės $6.50, už ................................. $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ............................. $149.50
Hollywood lovos, reg. kaina $69.50, už ...................................... $39.50
Sulankstomos (l'ilding) lova su matracu .................................. $22.50
5 gabalų dinettc chrome setai ..................................................... $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už .................................. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už ......................... $144.00
Kroeblcr 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už ...................... 98.00
Simmons ‘‘cbair bed” ..................................................................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (alanu eloeks), vertės $3.00, už ............................. $1.49
Braiigakmeiių (jewele<l) raukiniai laikrodžiai ...................... $4.!)5
Vyriški rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ....................................... $19.50
Deimantiniai žiedai, \\ kar., vertės $150.00, už .................... $69.00
Deimantiniai žiedai, vertės $100.00, už ...................................... $149.00
Spindinčios “eostūme” 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
Regina elektros Broom dulkių valytuvas, kainuoja $59.50, už $29.50 
Genčiai Electric grindų vaškuotojas,- buvo $89.00. nupigintas—$19.50

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

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

Sekmadieniais 10—5. Kitomis dienomis nno 9:03 ryto iki 6 vak.

J. f. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekYieno ketvirtadienio 
vakarą nuo 6:00 iki 7:00 \al. iš WHFC raxlio stoties,
1450 kiloeveles, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI £2,000 DOVANŲ

1- ma dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- in dovana Tappan gilzinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric console TV 21 col., vertės $295.00.
4- ta dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- ta dovana HI-FI Automatic Record player, vertės $125.00. 
fi-ta dovana Sealy PoatureĮtedie matracas — $79.50.

dovana 100 gab. dinnervvare setas — $44.50. 
dovana deimantinis žiedas — $200.00. 
dovana Benrus rankinis laikrodis — $79.00. 

mažų dovanų nuo $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00.
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai parašy

kite savo vardą, adresą ir telefono numeri į įrašo (entry) blanką ir 
{meskite į oficialę Sukakties Išpardavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blanką Budriko Krau
tuvėje,. 3241 So. Halsted Street. Kiekvienas konteatantaa gali lai
mėti tik vieną dovaną. Visi įrašai (entries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. Laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dieną, 1956 m. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovaną. Visi įrašai (entries) pasilieka uuosavvbe Jos. F. Budrik, 
Iuc. Teigėjų nuosprendis yra galutinas.

7- ta
8- t a
9- ta 
200
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Ketvirtadienis, rugsėjo 13, 1956

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

nisteris Paul Martin, pasveiki
nęs lietuvius, pabrėžė, kad Ka
nados žmonės tiki j laisvę ir ją 
pripažįsta kiekvienai žmonių 
grupei. Kalbėdamas apie taiką, 
pastebėjo, kad ji priklauso nuo 
draugiškai nusiteikusių tautų. 
Kanada ir JAV yra geriausias 
sugyvenimo pavyzdys. Prisimi
nęs pavergtąsias tautas^ pa
reiškė nuoširdžiai dirbąs dėl jų 
laisvės, kad Jungtinėse Tautose 
tuometiniam sovietų atstovui A. 
Višinskiui pareiškęs, jog, komu
nistams siekiant geresnių san
tykių su laisvuoju pasauliu, rei
kia grąžinti pavergtoms tautoms 
laisvę. Iš lietuvių tarpo kalbė
jo JAVį ir Kanados bendruome
nių valdybų pirmininkai St. 
Barzdukas ir B. Sakalauskas, 
min. Gylys, min. Sidzikauskas, 
vysk. V. Brizgys ir Vliko pirm. 
J. Matulionis. Taip pat gauta 
daug sveikinimų telegramomis. 
Buvo priimta rezoliucija Kana
dos mininsteriui pirmininkui ir 
pasiųstos telegramos JAV pre
zidentui ir .valstybės sekretoriui.

Koncertinėje dalyje pasirodė 
Toronto “Varpas” su dirigentu 
St. Gailevičiumi. Po ilgų kalbų 
daina veikė gaivinančiai. “Var
po” dainuojamos lietuviškos dai 
nos nuskambėjo gražiai, bet dar 
gražiau buvo padainuotos ištrau 
kos iš operų. Puikusis kanadie
čių “Varpas” visus sužavėjo. Už 
tai didelis nuopelnas tenka ir 
dirigentui St. Gailevičiui. Net 
trys grupės šoko tautinius šo
kius. Pirmoji pasirodė Detroi
to, vadovaujama G. Gobienės, 
antroji — Toronto skautų, va
dovaujama A. Sadeikieries ir 
trečioji — Clevelando “Gran
dinėlė. Visos trys turėjo savo 
charakterį: detroitiečiai — eks- 
presingi, pasinešę į amerikietiš
ką laisvumą, torontiečiai pasižy
mi darnumu, lietuvišku santū
rumu ir švelnumu, gi clevelan- 
diečiai skiriasi grakštumu ir ar
timesni torohtiečiams savo at
likimo būdu. Detroitiečiai pui
kiai pašoko Malūną, torontiečių 
Sadutė sužavėjė visus, o cleve- 
landiečiai visus šokius pašoko 
lygiai gražiai, gal kiek išsisky
rė šokis Grandinėlė. Solistas V. 
Verikaitis koncerto programoje 
padainavo kelias dainas. Jauna
sis dainininkas ypatingai pui
kiai atliko savo programą. Įspū 
dingas “Oi neverk, motušėle”, 
gana nuotaikingas “Už žalios gi 
relės”. Puikiai atliktos ištrau
kos iš operų duoda gerų vilčių 
dėl solisto ateities. Tiesa, mums 
gal kiek neįprasta dainininko 
laisva laikysena scenoje, vieto
mis atrodo dirbtinė.

Koncerto programa užtruko 
gana ilgai, nes buvo Įterptas 
sportinių žaidynių užbaigimas ir 
dovanų’ išdalinimas. Dovano-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
mis buvo apkrauti du staliukai. 
Jas bedalijart, pats skaudžiau
sias momehtas buvo, kada pra
nešė, jog jauna ir gabi sporti
ninke Elvyra šikšniūtė savo do
vanos neateis atsiimti, nes prieš 
kelias valandas susilaužė koją 
ir buvo paguldyta ligoninėn. 
Tuojau buvo suaukota apie 
600 dolerių, tačiau šios sumos! 
nepakaks, nes nukentėjusioji ne) 
turėjo apdraudos, o gydymo iš-1 
laidos sieks ap'e pora ar dau
giau tūkstančių.

“Varpas”, baigęs ištraukas iš 
operų, galingai užtraukė “Lietu 
viais esame mes gimę”. Po kon 
certo skirstėmės išvargę, bet pa 
tenkinti, kad galėjome dalyvau
ti šioje didžiulėje šventėje, tarsi 
gaivinančioje bangoje, kuri buvo 
tris dienas užliejusi VVindsoro 
miestą.

Užbaigtu vių vakaras
Pirmadienio vakare kroatų sa 

Įėję įvyko užbaigtuvių vakaras, 
į kurį atsilankė dar gana gausus 
būrys neišsiskirsčiusių svečių, 
vietinių bei kaimynų. Čia buvo 
paskutinį kartą pasilinksminta 
ir pasivaišinta. IV Kanados Lie 
tuvių Dienos šeimininkai, prie
šaky su V. Kačinsku, P. Petru- 
čiu ir kitais Windsoro apylin
kės valdybos nariais, už šį dide
lį ir gerai atliktą darbą nusipel
no ne vien padėkos, bet ir pa
garbos. Stasys Garliauskas

BALFO 76 SKYRIUS KALBA
Nieko pasaulyje nėra gražes

nio ir kilnesnio, kaip paduoti 
ranką vargan patekusiam tau
tiečiui.

Be reikalo mes didžiuotumės, 
kad esame tos darbščios ir vai
šingos tautos sūnūs ir dukros, 
jei pas mus nebeliktų mūsų bo- 

I čių per šimtmečių šimtmečius 
puoselėtos dorybės — labdary
bės.

Nors Detroitas šiuo metu ne
miega, jame kultūrinis gyveni
mas pilnu tempu rieda, bet Bal
fo pareigos verčiamas, noriu dar 
kartą priminti mieliems detroi- 
tiečiams, kad rugsėjo 29 d. vi
sas jėgas pašvęstume mūsų var
gan patekusių tautiečių ir jų 
vaikų pagalbai.

Reikia tikėti, o juk kitaip ir 
būti negalėtų, kad Detroite ne
liks nė vieno tokio apsileidėlio, 
kuris vienokiu ar kitokiu būdu 
neprisidės prie šio kilnaus dar
bo įvykdymo. Rugsėjo 29 d. vi- 

} si detroitiečiai, kaip vienas, sku
bės, vieni su dėžutėmis aukų 
parinkti, o kiti su piniginėmis 
mažiausiai vienos dienos uždarbį 

’ įdėti. O kiek tokių bus, kurie 
ir abu dalykus įvykdyti suge-

i bės!
Kadangi Detroitas yra jau ne 

vieną kartą įrodęs, kad jis mo
ka dirbti vieningai, tad ir šį 
kartą sujungtos gretos nuste-

MIRft ADVOKATAS KAZYS 
KALINAUSKAS

g. m. rugsėjo 5 d. Massachu
setts General Hospital po ilges
nės ligos mirė dar gana jaunas, 
vos 52 metų sulaukęs, žymus 
lietuvis advokatas ir visuomeni
ninkas Kazys Kalinauskas, turė
jęs savo įstaigą So. Bostone ir 
gyvenęs Dorchester, Mass. K. 
Kalinauskas buvo gimęs ir au
gęs šiame krašte, tačiau iš jau
nų dienų buvo sutapęs su šio 
krašto lietuvių veikla ir joje ak
tyviai dalyvavo ligi mirties. Ei
lę metų buvo So. Bostono Liet. 
Piliečių Draugijos pirmininku. 
Per pastaruosius keleris metus 
buvo SLA centro pirmininku, 
dalyvavo ALT darbuose. Buvo, 
geras kalbėtojas abiemis kalbo
mis — lietuviškai ir angliškai. 
Vertėsi advokato praktika ir 
buvo prokuroro padėjėju. Ve-1 
dęs lietuvaitę žmoną, su ja išau
gino du sūnus ir dukterį, kurie 
sykiu su daugybe draugų ir ar
timųjų rugsėjo 8 d. palydėjo ve
lionį į amžinybę. Laidotuvių pa
maldos buvo Šv. Ambraziejaus 
katalikų bažnyčioje, Dorchester, 
Mass. Iš ten iškilmingai paly
dėtas į Blue Hill kapines.

Laidotuvių pamaldose daly
vavo So. Bostono lietuvių para
pijos klebonas kun. Pr. Virmaus 
kis ir kun. J. Žuromskis. Visi 
lietuviai reiškia užuojautą ve
lionies šeimai. Vietos angliški 
laikraščiai įsidėjo velionies fo
tografiją ir skyrė nemažai vie-, 
tos jo nekrologui, iškeldami ir 
jo lietuvišką veiklą.

bins dar ne vieną — Detroitas 
J gėdos nepadarys.

Reigstruokimės rinkėjais pas' 
E. Paurazienę, UN 2-3298; V. 
Čižauską, TA 6-1905; V. Pau
žos knygyne “Neringa” ir A. 
Patalausko ir P. Vedeikos par-( 
duotuvėj “Gaiva”. P. P. *

PATIKSLINIMAS
Dantų gydytoja dr. Gruzdie- 

nė savo pacientus priminėja ir 
gydo savo kabinete, 15807 W. 
Warren.
Nurodytoje “Draugo” nr. 209 

žinutėje“ L. k. kūrėjams savano 
riams” dr. Gruzdienės kabineto 
nr. 5807 buvo klaidingas, už ką 
L. K. K. Sav. Sąjungos Detroi
to skyriaus valdyba dr. Gruzdie 
nę labai atsiprašo.

MISIJOS PARAPIJOJ

Metinės misijos mūsų parapi
joje pradedamos spalio 1 d. Pir
moji savaitė skiriama moterims. 
Spalio 7 d. pradedamos misijos 
vyrams ir bus baigtos penkta
dienį, sykiu su Federacijos kong 
reso pradžia. Misijas ves jėzui
tas tėvas Kubilius iš Montreal,
Canada. t« )

NAUJOS LIET. ŠEIMOS
Rugsėjo 8 d. buvo sutuokti 

mūsų parapijos bažnyčioje Klau 
dijus Vytautas Šakenis iš Nor- 
wood, Mass., su Birute Valic- 
kaite iš So. Boston, abu nauji 
inųgrantai.

Rugsėjo 29 d. susituoks šia
me krašte augęs lietuvis Juozas 
Jakavonis su nauja imigrante 
Nijole Radamskaite.

PIRMINIAI RINKIMAI
Bostone ir visoj Massachu

setts valstybėj rugsėjo 18 d. į- 
vyks pirminiai rinkimai. Respu- 
blikpnų sąraše beveik nėra kon
kurencijos, bet demokratų be
veik visi kandidatai turi konku
rentus. Rinkikai turės vargo su 
pavardėmis, nes yra kandidatų 
ta pačia pavarde. Ypač bus sun
ku atskirti kandidatus į valst. 
iždininko vietą, nes yra du kan
didatai Kennedy pavarde, abu 
ne giminės žinomam senatoriui.

VEDA TUNELĮ PO SOUTH 
STATTON

Naujai vedamas didysis “ex- 
press’ kelias per Bostono mies
tą prie Šo. Station eis po žeme. 
Statomas naujas, labai kompli
kuotas tunelis. Sakoma, kad tai 
bus didžiausias ir moderniausias 
tunelis visoje šalyje, kunį ir 
turistai lankys. Statyba jau ei
na kuris laikas ir dar truks po
rą metų. Viršum tunelio bus pa
statyti specialūs namai orui į 
tunelį paduoti ir kitiems tech
niškiems tikslams. Tie namai 
bus panašūs į Jungtinių Tautų 
namą Nevv Yorke. v *"• -

138,000 MOKINIŲ
Bostono arkidiecezijos katali

kų mokyklose šiemet mokysis 
rekordinis skaičius — apie 138,- 
000 — mokinių. Pradinėse mo

kyklose (viso 231) mokysis 111, 
600, vidurinėse (viso 92) — 26,- 
500 mokinių ir šešiose kolegijo
se studijuos daugiau kaip 13,- 
000 studentų.

SUTRUKDĖ LIETUVIŠKĄ 
RADIJO PROGRAMĄ Į

Dėl stoties gedimo buvo su-' 
trukdyta Minkų radijo progra
ma ir negalėjo būti perduota 
“Laisvės Varpo” programa rug
sėjo 0d. "Laisvės Varpas” spė
jo tik pabaigoj pusvalandžio per 
duoti skubias žinias, o adv.vK. 
Kalinausko pagerbimas ir Tau
tos šventės minėjimas bus rug
sėjo 16 d.

TRUMPAI
— Prof. dr. A. Kučas nuo

rugpjūčio vidurio ligi rugsėjo 
pradžios buvo sustojęs So. Bos
tone ir baigė tvarkyti mūsų pa
rapijos istoriją — peržiūrėjo ko 
rektūrą ir prižiūrėjo puslapių 
tvarkymą. Istorija jau spausdi
nama. Bus lietuviškas tekstas su 
daug iliustracijų ir trumpa ang
liška apžvalga.

— Adv. J. Grigalius paskir
tas į naują vietą — į Bostono 
miesto apelacijų koihisiją. Jis 
ir toliau versis advokato prak
tika, o naujos pareigos bus tik 
antraeilės.

— ALRKF kongresui rengti
komiteto posėdis kviečiamas sa
lėje po bažnyčia, rugsėjo 14 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

5

c. ah&.zrnk- i

“TĖVYNES GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk

tadienį 7 vai. vakare.Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius tiuf
SEMS, i Hub°pi™ Ji, ™2IS
CHICAGO 8, ILL. Knygos kanu. 1203 E 74TH STKEET
kietais viršeliais $2. I Cleveland 3, Ohio. tel. EX 1-2296
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiiiii -i

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir visą Europą pilnai apmokėtus ir 

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

Palyginkite mūsų kainas su kitų panašių įstaigų kainomis:

No. 7 ................ $18.06
10 svarų cukraus 
10 s v. K. taukų

No. 8 $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 $23.00
20 sv. k. taukų

No. 10 $14.49
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus
No. 11 • •••••• $33.55
10 s v. kavos
10 sv. cukraus

No. 22 ............
900 gr. kavos 
500 gr. šokolado 
900 gr. sviesto 
2tf>0 gr. ryžių 
1000 gr. bec. lašinių 
2000 gr. taukų 
4 50 gr. sk. muilo 
450 gr. arbatos

No. 13 ...... $39.50
5 sv. cukraus 
5 sv. kavos
4 sv. kokavos
5 sv. šokolado

$29.GI

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

kvietinių miltų.

No. 31 ...... $18.11
5 sv. kvietinių miltų 
5 s v. cukraus
4 sv. 7 uncijos k. taukų
5 s v. ryžių

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

Dirbame kasdien nuo 
9 iki 6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY 
3741 W 26th St., Chicago 23, III. Tel. CR 7-2126

PERKRAUSTYMAS

VestuviŲ nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mfisy specialybš
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiut. 
perkraustymua ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

RUGSĖJO 13, 14, 15 d. d.

S E L F 
SERVICE

ttENNESSY, 3 STAft COGNAC Fifth $5.09

J

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr Trečiad. 8 ryto Iki 13 vai.. 
AeAtad. » vai. ryto iki 4:10 p.p. Ketvlrtad. * vai. Iki S vaL vak.

MOVINC

“ 1$ TOLI IR ARTI J
NAUJI OIDEU TE O KAI- NAUJAUSI KRAUSTTMO {RANK/AI 

H6U METU PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MOLAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Albmok 5-9209

SS

MIDLAND
0^^

Savings and Loan 
Association

H S U RE 0J

I
F PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. IA3-67P <
AUGUST SALDUKAS Presldentca r

AND

< 'tmrtcred A HnperrlAftri 
by tlie U. S. (Htvernment

MUTUAL FEDERAL SAVIHGS REKORDAS...

• (steigta Chicagoje 1905 metais.
«

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus M kitur, jrt atne
šite savo banko knygutę. <

• Pinigams padėti nereikia vaHaėtt.
JUos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Ctrmik Rd., Chicago 8, III. 
PIiom VI 7-7747

JOHN J. KA2AHAŪ8KAB, Pm

Ohartered ir SnparriMd by the United States Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 0-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe ralandoa 
ryto iki 8 vai. vakaro, štrftsdieniaia nne 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais viaai neatidaroma

MAfcTfctL THREE STAfc COGftAC or 
COURVOISIER Fifth $4.98

GRA1N ALCOHOL. 190 Proof 
V.8.P.

FLORA DELtE ALPI
----------- ------------- I-- <3--------
CINZANO VEKMOUTU 

Street or Dry

KIJAFA WINE

LANGS 8 years Okl iMPOfctFD 
SCOTClt UDlskEY

ASSORTED LIQUEURS 
Apricot, Schnapps, Cacao, Kninmel,

< STREGA LIQUEUR

PABST BLUE RIBBON 
Case of 12 Quart Cans

I 7 .■■JU. 

Fifth.. 84-89
$5-29

nito $-| .39
Fifth $-| .69

Fifth $4.59

Fifth $2.89

Fifth $4.89

Casc $3-99
8 ■ ***

«wwsMasMM6«wnpMsr

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ 
4. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47tw St T>». FRontif* «-i©96
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

J

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 90 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 krelpldtėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnou*
MI-

Pasinaudokite ' Draugo" Classificd skyriumi.



t

MfcNlUHTi* čfftfAdd, itlfHAfB
ijfe

Retv:rtadi“nl?, rugsėjo 33, 1956

Respublikonų tautybių 
komitetas

Siekdama patraukti visų ame
rikiečių rinkikų balsus, nepai
sant tautinės kilmės ir apsigy
venimo senumo, respublikonų 
partija sutvirtino tautybių ko
mitetą, pastatydama jo prieša
kyje Marylando gubernatorių 
R. McKeldin.

t
A- A.

STANLEY PETROŠIUS
Gyveno Mauston. Wiąeonsln. 

Daug metų gyven. Chicago, lll.

Mirė rūgs. 11 d., 1956, 12:30 
vai. ryto. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Girdiškės parap.

Amerikoje išgyveno 4S m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmonų Sophte (Rumšyte), 2 
sūnūs; Stanley, J r., marti Ju- 
lieann, antikai Mark ir Chris; 
Edvvard, marti Phyllis, anūkai 
Phyllis, ir Edvvard 11, sesuo 
Helen Stroskis su šeima, brolis 
Joseph su šeima, mirusių bro
lių ir seserų vaikai, kiti gimi
nės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Burton - Koppang 
American Legion Post No. 81, 
ir C.T.A., l)iVision 241. Daug 
metų priklausė Dariaus-Girėno 
Am. Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 8. Wes- 
tern Avė.

laidotuvės įvyks šeštad,, 
rūgs. 15 d., iš koplyčios. 10 vai. 
ryto bus nulydėtas j kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika-Evans. Tel. REpublic 
7-8600.

STANLEY S FURNITURE
(Lietuvių baidų krautuvė) Sav. STANLEY TRANAS

7026 South Westem Avenue
Telefonas — PRospeot 6-2254

Specialus SUSIPAŽINIMO Papiginimas
šiuos ir daugelį kity baldų susipažinimo proga 

piirksito daug pigiau nogu kitur.
PUIKIOS RŪŠIES MATRACAS—10 metų garantija $99.00 

Įmokėję dar $1 matracą ir Box Springs gaunate už $99.00
H0LLYW00D LOVOS SETAS (matracas, rėmai, box 

springs ir lovagalis-, kurių kaina $79.95, dabar . . $39.95
5 dalių miegamojo setas, kurio kaina buvo $319.00, 

dabar .............................................................. ..................... $199.00
2-jų gabalų svečių kambario setas vertės $369.00, 

dabar .............................................................................. $189.95
2-jų gabalų svečių kambario setas vertės $289.95, 

dabar tik ............................................................................ $199.95
2-jų dalių (sectional sofa, vertės $269.00, 

dabar tik ............................................................................ $149.00
2-jų gabalų (sectional) sofa, vertės $209.00, 

dabar tik......................................................... ....................... $99.00
2-jų gabalų svečių kambario setas, vertės $219.95, 

dabar tik.............................................................................. $149.00
2-jų gabalų svečių kambario setas, vertės $199.95, 

dabar ................................................................................... $139.95
SUPAMA PATOGI KfiDfi-FOTELIS, vertės $104.95 

dabar ........................................................................................ $69.95
SOFA patogi ir miegojimui, vertės' $69.95, dabar tik $49.00 
SOFA, stiprios konstrukcijos. Nakčiai padaroma plati

vertės $249.00, dabar........................................................ $99.95
2-jų dalių miegama SOFA ir KfiDfi-FOTELIS,

vertės $149.00, dabar ...................................................... $99.95
Naujos mados stalo lempos atpigintos 40%

Krautuvės valandos: Pirmad., Ketvirtad. ir penktad. nuo 
9:30 vai ryto iki 9:30 vai. vak. Kitomis dienomis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 5:30 vai. vak. Sekmadieniai* uždaryta.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ

V. Adamkevičlaua apianka 
Olsali f mus su pinigais siųskite:

DRAUGAS, SU4 A Oakley Ava.
8. ULrtilmgn S, UL TOJBOV Dvproiajimo ....................... ... . .................. . ..........................

P.M.U. rii.nr “ftraiij." sau, ii Šutykite ir „Ulinkile dienrašti ■•IkM,-

McKeldin yra prasimušęs j 
augštą vietą Marylande ir res
publikonų patrijoje savo paties 
pastangomis, būdamas vargingo 
vokiečio emigranto sūnumi. Jo 
pareiga bus patraukti visas šio 
krašto tautybes balsuoti už res
publikonus.

Iš lietuvių pusės respblikonų 
tautybių komitete dalyvauja 
Wm. T. Kvetkas. Jis daug pri
sidėjo prie to, kad Lietuvos var 
das suminėtas respublikonų rin
kiminėje platformoje su išvada
vimo pažadais.

X>00<70<X>00000(XK)0000<X>0<X>0

Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o Ir sumigusiems, vienas

maloniausiu pasiskaitvinu bus Euro
poje išleistoji dr. J. REMI.IROS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Iš tilžiškio tautosakininko Glzevl- 
Jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gų, dr. J. Remeikis pasakoja apie 
Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė
lio supylė ..piliakalnius, apie milžinų
Džiugų, kurs delnu pasėmęs Palah- Kiekvienų penktadienį 
goję vandens supylė Telšių ežerų, | POLKA V
apie Nemuno žiočių milžinų. kurs 13537 Avė. O. Mitchell 0-0834 paveikslus per-
baigęs darbų numesdavo savo kirvį 
Nidos milžinam.

ši laki, vaizdi tautosaka apie mil
žinus Įkvėpė nevienų Kraševskio Ir 
Mickevičiaus kūrinį.

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus. pajūrio laumes, užburtus ak
menis, senovės milžinkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių, gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — llteratinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdųs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, III.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

•los nuostabios lr nepaprastos kny
gos personalus iltalp (vertina ra
šytojas Gliaudą: M...Wela*a — pa
niekintas niekintojas, bot turįs 
■avyje Pra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sųvokos, bst mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jui lua.. pasiuvęs 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo
drųsus be drąsos, assnprantųs 
rojaus beprutgjlmo prooose”.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomas Kazimieras Rudis, 

kilęs ik Meškuičių ar Rupeikių km. 
Atvažiavęs j Amerikų 1913 m. .įieš
ko Jons Rudis, 5912 Turner Str., 
Philadelphia. Pa.

Jieškomi Milšteinai iš Prienų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti Šiuo ad
resu :DRAUQAS — BOx 6416, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

Jieškomi — l) Algirdas Dūdas, 
Danielius Dūdas, Petro Dūdos sū
nūs, gimę Amerikoje, Chicagos apy
linkėje. Tėvas yra kilęs iš Panevė
žio ąpsk., Pušaloto vals., Bičiūnų 
k-nio. 2) Juozas Kaminskas, kilęs iš 
Panevėžio miesto. Karo metu išvy
kęs į Amerikų. Jieško: Vytautai 
Peida (gal Dūda nr Peįda, pavardė 
neįskaitoma). Atsiliepti šiuo adresu: 
Zaigraevskij r-on, p/o V. Talcy, B. 
M. A. S. S. R. (Rašyti rusiškom rai
dėm ).

Jieškomas Kazys čeikauskas, gy
venąs Chicagoje. Yra žinių iš Lie
tuvos. Atsiliepti tel. YArds 7-1308.

ŠOKIAI
POLISH & AMERICAN 

Kviečiame visus atsilankyti.
Pili ir sešliulien i J u, • <« iiu«k. niur. iitiiiuis, o iii. »piiuiiiu.

'” L, ' užsisakantiems. Pranešę adresų dy- ĮRūsy dar atskiras puikiai įrengtas
I I.I AG E kai gausite smulkias informacijas Ir butas iš 3 k., atomatiškas alyva, šild.,

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta aavo recenzijoje 

apie Šį romanų taip rašo: P. KesiO- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų. kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė Lietuvos partiza
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 ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimų ir kels Jo dva
sių. šis romanas, atskleldžiųs mūsų 
berolškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsL Kaina $3.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Duonų lr įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava.

Tel. Oliffside 4-6378 
Pristatome J vizas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus

Remkite (Ik" Draugą!

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATEREAL ESTATE

MARQT ETTF PARKE:
Mūr. 2 i>o 5 knmb. (3 miegami), 

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

Mūr. 8 Imt. po 3% kamb. Gražus 
namas, geros pajamos; jmokėti 
*21.000.—.
BRIGHTON PARKE:

Mūr. 2 po (i kamb. Centr. šild. 
Gražūs, labai švarūs lr moderniški 
butai.

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

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

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

SIMAIČIAI
Realty, Bulldsra Insurance 

2737 VVest 48 St 
CUffside 4-2390

D C M E S 1 O I

GERIAUSIOS
net 8S ženklais rašomos mašinos su 

, visada naujausiais patobulinimais.
ROYAL didžiausia firma pasauly.
Jums pagamins kokiu tik norite rai- j Naujus puikiai įrengtas 4 ti kamb. 
dynu Jūsų pasirinktu stilium. (mūr. bungalovv Gage Parke. Tiktai

Kaina *69.95 lr aukščiau. 1 *17,000. šaulys.
4-jl šimtinė baigiama siuntinėti 1 4 mieg. mūr. namas, 8 m. senumo,

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broad St., Harford 6, Conn.. 
kuris ‘ ‘Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

'iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pitfsburgh’o Lietuviy
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvienų sekmtuUent nno 
1:30 Iki 3:00 vai. p. p.

U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Station WLOA. Braddock. Pa

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. - LA 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest Sl St 
VVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. b sekmad.)

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimasNORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

garažas. Tarp Pulaski — Kedzie, ar
ti 51st St. *19,300. A, Rėklaitis.

Murųuette Parke prie labai gero 
susisiekimo, mūr. bungal. 5 k., 3 k. 
butelis viršuje, karštu vand. gazu 
šild.. dvigubas garažas. Kaina — 
*19,500. A. Sirutis.

Geras 2-jų augštu po 7 kamb. mū
ras su 2 kamb. ir vonia rūsyj, Mar- 
ųuette Parke. Komb. alium. langai tr 
sieteliai. Teisingai įkainuota. K. Vo
lodkevičius.

Marąuette Parke puikus 2 po 6 k. 
mūr. namas. Abu butai liuosi užėmi
mui. Autom, karštu vand. šild., dvi
gubas mūro garažas. *30,500. K. 
Juknis.

Brighton J’arke 2 po 5 k. mūr. 
namas. Autom, gazu šild., 30 pėdų 
sklypas. Uždari porčiai, dvigubas ga
ražas. $26,000. Linas. \

P LEONAS
REAL ESTATE

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

MARQUETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių lr mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
*18,000 į metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik *85,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

PARDUODAMAS MAŽAS TKIS — 
TINKAMAS PENSININKAMS. 35(4 
akrų žemės, 8 kamb. namas, centri
nis apšild., šiltas ir šaltas vandbo, 
tualetas viduje, 2 barnes, vištidė, sod
nas — pačiame mieste, tarpe 2-jų 
kelių — vieškelio 32 lr kelio “T”, ir 
600 pėdų pagal ežero pakrantės, 79 
mylios į šiaurę nuo Green Bay, high- 
way 32. Savininkas išvyksta apsigy
venti Floridoje. Kaina 87,500. AGNĖS 
AND STEVE’S RĖSORT, Tounsend, 
WLscansin. ,

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
d. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estute 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6880 arba HEm. 4-7085 

►:NiN!3K’»!3NNH»'3NiN!»!S9N3N*.3»:’Ni«tNfi»:3»ę3N3»tš«e*Mi

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET, APDRAUDU AGENTORA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

(lų finansavimas. Notarlataa, Valsty 
bės patvirtintos kalnoa.

Prisi darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENCTJ 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, UI

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro Vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

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

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

_________ OLympio 2-6752_______

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai lr pigiai.
Saukite DAnube 6-2798 nno 9 vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

PLUMBING
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tet REpubUo 7-0844 
WAlbrook 5-3481

Skelbkitės “Drauge”!

REAL ESTATE

8 kamb. rezidencija, 2 autom? ga
ražas. Karštu oru, alyva pašild. Arti 
67th ir H. l'nion. Bargenas — *9,750; 
įmokėti *3,500. \V tnluortli 0-0577.

P. STANKOVIČIUS
UAL BST. ir INSUR. BROKBRIP 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 80. Halsted St.

Pk. DAmbs 8-1798 
Padeda plrkltl - parduoti darnu. 
Ūkius,\blsnlus. Parūpina paskolaa 
draudimus lr daro vertimus. Tvarkc 
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
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

MODERNIŠKAS 2-jų butų arti 
26th ir Keeler Avė. 5 ir 5 kamb. rū
sy. Pajamų $140 į mėn., plius savi
ninkui butas. Gazu apšild. $23,500.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuranos 

2737 Wcst 43rd Street

KONTR AKTO RIU S 
STANDARD BUILDERS, LNG. 
2623 W. 69 st. Ohleago 28, UI.,

*■ PRospeckt 8-3782 
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — stat. ved«jas 
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ii 

duris.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West Tlst Streel

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
imiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiHiiimmiiiiii'H- 
įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........nik

LIETUVrV STATYBOS 
BENDROVE

Į MORAS į
Builders, Gen. Contractors
Atlieka planavimo ir staty- S 

! bos darbus gydytojų ofisų, gy- — 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S

Namų Įkainavimas ir įvairūs s 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:
ĮJONAS STANKUS Į
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus “
= TeL PRoenect 8-2013 
= 6800 so. Campbell aviu =

Chicago 29, IHlnols 
ffllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIHIIIIIIIllIlII,^

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

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

AUTOMOBILE* — TRUCKS 
Automobiliai —■ SunlrveAliiilal

VIKTORO KO2IOO8
Uetuvttka gasoUno stotis ir auto

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai lr kelčUmos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95S3

PROGOS — OPPORTUNITIES

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

šv Kryžiaus relikvija
Popiežius Pijus XII dovanojo 

šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman-

RŪBŲ VALYKLA—Skalbykla — naiteL
abažiūrų valykla. Vienintelė abažiū- . . _ . WT
n, (lampsbade) valykla pietinėj | Apie Teresės Nenmanaltės gy-
^sTst.’1,“1 UnionlvrTd. CAlumiŽ -tau? Kanėias.P kalJ^piSidaro 

5-5306.

NURSING HOME (ligonių prie
žiūros namai), šiaurinėje Indianos 
daly, pilnai įrengta, pelninga įstai
ga. Jkninuota pardavimui. F. Ras-
mussen, Rt. 2, Box 279, Chesterton,
Ind.

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, paaiakelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Virginia 7-6640.

HELP WANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma

chines other than Punch Press or 

Drill Press. All Shifts. $1.92 per 

Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 

Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

MACHINISTS
All around job shop 

experience

Day work. Overtime 
Year around work

H. & K. MFG. CO. 
4646 S. Westem Avė.

DĖMESIO
CALF SKINNERS 

VEAL BONERS
Augščiausias atlyginimas. Nuola

tinis darbas tinkamiems vyrams.
P. J. HARTE & SONS 

856 W. Fulton CHesapeake 3-6499

Men for Manager Traineeu. Mo
kysime energingus jaunus vyrus 
Branch Manager’ių darbui. • Auto
mobilis reikalingas • Darbas yra 
nuolatinis sU puikia ateitim. Taip 
pat reikalingos Merginos — Ofiso 
darbui. Patyrimas nebūtinas.

General Finance Loan Co.
6659 S. Halsted St. WE 6-1225

HELP WANTED — MOTERYS

Reikalinga šeimininkė arba auklė.
Gyventi vietoje. Sugebančiai mergai
tei ar moteriai puiki vieta malonio
je North Side šeimoje. Trys valkai. 
Atskiras kambarys. Geriausias atly
ginimas. Nuolatinis darbas. Reikia 
nors kiek kalbėti angliškai. Skam
binti SHeldrake 3-6651.

miiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

T Y P i S T
dietophone if necessary. Excelent. 
Mnst be aeeurate typist, will train 
dietophone if necessary. Exeellent 
opportunity for Person to assume 
resjMjnsibility. Perrnanent position. 5 
day week. Pleasant office. Good 
salary.

SAGINAW FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
mmiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiimiiiiiiiiii,

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbui ir padėti prižiūrėti vaikus. 
Geri namai. Gyventi vietoj, arba at
eiti. Geras atlyginimas.

PRospect 8-2660.

ISNUOMUOJAMA

IŠNUOM. 6 KAMB. apšild. butai 
Marųuette Parko kolonijoje.

VVAlbrook 5-0163

Ižnuom 6 k. butas. Karštu vand. 
npšikl. Su baldais arba be baldų. 
732 W. Cermak Road, Chicagoje. 
Tel. OL. 2-0205.

ĮSIGYKITE DABAR

ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
doe), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU- 
MANAITft. Knvgoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečlaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.

2834 S. Oakley Avė.. 
Cbleago 8, IU.
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SPAUDŽIAME RANKĄ IR DĖKOJAME
Užpraeitą pirmadieni, š. m. 

rugsėjo 3 d., įvyko labai gražiai 
pasisekęs dienraščio “Draugo” 
metinis išvažiavimas.

Tokiem? išvažiavimams pra
vesti visada reikia daug pagal
bos ir artimųjų dienraščio drau
gų nuoširdumo. Administracija 
nori išreikšti nuoširdžią padėką 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio išvažiavimo 
pasisekimo.

Pirmiausia esame dėkingi vi
siems svečiams, kurie taip gau
siai atsilankė į mūsų išvažiavi
mą ir dosniai rėmė dovanų iš
leidimą bei įvairius bufetus.

Dovanas aukojo šie biznieriai: 
Prišmantas, 1805 W. 46th Str. 
Chicago, III.; Metrikio maisto 
krautuvė, 1804 W. 47th Str., 
Chicago, III. (dvi dovanas); 
Andrulis, Michigan Farm Chee- 
se, Fountain, Mich. (4 dova
nas ); A. Semėnas, Daina televi
zijos krautuvės savininkas, 3321

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

MES DĖKOJAME
Šią vasarą ruoštoji mokslei

vių ateitininkų vasaros stovyk
la Vidurinių Vakarų apylinkės 
jaunimui praėjo su ypatingu pa 
sisekimu. Šito pasisekimo prie
žastis nebuvo vien tiktai patys

MIRĖ ANĖ LEKŠIENĖ - SAULYTĖ
Gyvieji apie mirusius beturi inukas turėsiąs šią maldą mo- 

tik atsiminimus. Viena karta1 kėti. Jai grįžus iš ligoninės, 
paseka kitą, lyg kylančios ir Į Martynukan prie jos lovos atsi- 
krintančios jūrų bangos. Po ^klaupęs kalbėjo išmoktą Vieš-

liiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllliiliilillllliiiii

So. Halsted Str.; Chicago, III.; l moksleiviai ateitininkai bei jų
Jenii*aitis ir Mažeika, Midwest 
krautuvės savininkai, 2515 W. 
69th Str., Chicago, III.; A. Tve- 
ras, 2646 W. 69th Str. Chicago, 
III.; Westwood Liąuors, 2441 
W. 69th Str., Chicago, III.; V. 
Dūkštas, 1800 W. 46th Str., Chi

Toliau esame dėkingi S. Pen- cago, III.; Bruno’s Bakery, 3339
Čylai ir jo šeimai už gražiai su
tvarkytą valgyklą; dėkojame 
Andriejui Janus ir jo bartende- 
rių grupei, kurie sudarė pagrin
dinę patarnautojų dalį; ypatin
gas padėkos žodis tariamas 
Deni Varnas American Legion 
posto nariams už labai tvarkin
gą automobilių parko prižiūrė
jimą ir pagalbą prie bufeto; e- 
same dėkingi Lietuvos Vyčiams, 
kurie daug darbo pridėjo prie 
bufetų aptarnavimo; reikia dė
koti P. Cibulskiui, V. Duobai, 
D. Staniuliūi, J. Cibulskiui, Za
latorienei, J. Aleknienei, Turs- 
kienei, A. Kazlauskaitei, P. Bi
čiūnui, V. Matikiūnui, J. Valai
čiui, P. Zaurai, J. Shamiui ir vi
siems kitiems, kurie įvairiais bū 
dais pagelbėjo pravesti išvažia
vimą.

Nuoširdūs biznieriai

So. Lituanica Ave., Chicago, 
UI.; Kilas krautuvė, 2640 W. 69- 
th St., Chicago, III. Be to viena 
gera “Draugo” bičiulė Bitinieaė, 
iš Aušros Vartų parapijos, do
vanojo gražų megztinį darbą.

Dienraščio “Draugo” adminis
tracija nuoširdžiai įvertina pa
ramą, kurią suteikia skaitytojai 
ir kiti bičiuliai, nes nuolat ten
ka rengti koncertus, premijų į- 
teikimus ir išvažiavimus ir visa
da susilaukiama nemažo pasi
sekimo.

Administracija visada yra dė
kinga tiems, kurie taip nuošir
džiai prisideda prie tų paren
gimų pasisekimo. Esame dė- 
kihgi šį sykį, kaip ir visada, už 
tokią dosnią pagalbą ir paramą. 
Galingasis Dievas nuoširdžiai te
atlygina jums visiems. Admi-

mirties smūgio mūsų gyvybė 
atsitrenkia į kito gyvenimo kran 
tą, ir tuomet pamatome gyve
nusio žmogaiu vieną kitą gy
venimo gintaro gabalėlį.

Savo gražiu lietuviškumu ir 
nuoširdžiu krikščioniškumu, gra 
žiomis gyvenimo savybėmis pa
sireiškė Anė Lekšienė, žmona 
Mažosios Lietuvos giesmių kū
rėjo Kristupo Lekšo. Ji gimė 
Laugalių kaime, Katyčių para
pijoj, Pagėgių apskrityje 1884 
m. spalio 15 d.; mirė sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., trumpai prieš 
11 vai. ryto. Josios vyras Kris
tupas mirė 1941 metais. Jo kū
nas ilsisi Laugalių kapinėse, ku
riose ilsisi ir josios tėvelis Mar-

tėveliai, kurie atsiuntė jaunuo
sius stovyklauti,

MAS Centro Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie bet 
kokiu būdu padėjo jai atlikti 
šią taip svarbią pareigą.

Didžiausia padėka tenka tė
vams saleziečiams, kurie leido 
pasinaudoti puikia stovyklavie
te. Dėkojame vienokiu ar kito
kiu būdu mus parėmusiems: šv.
Antano parapijos klebonui prel.
Ign. Albavičiui, kun. Juršėnui, . A , . , • ,,7 , , . T i- • 'tynas Šaulys ir trys jos bro-Valerijonui Šimkui. J. Karveliu, Uaj Jog mot,M ma
V. Baleisytei, Norvilienei, MAS nuQ artėjanži„ fronto 1945 m.

vasario. 15 d. ir buvo palaidota

paties maldą.
Sunkios ligos varginama Anė 

buvo labai kantri. Vis įsijaus
davo į kitų reikalus ir uždavi
nius . Ją lankančius ji ramino 
ir už jos pasveikimą besimel
džiančius ji prašė nemelsti, kad 
tik ji pasveiktų, bet kad Dievas 
priimtų josios sielą. Sūnui ji
prasitarė: “Kada būsiu pas Iš-i 
ganytoją, aš melsiu už jus”. Ji 
visiems atleido. Josios liūdi sū-

KNYGA
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Pirmą sykį “Draugo” išvažia-1 nistracija ir toliau darbuosis lie 
vimų istorijoje buvo renkamas 
įėjimo mokestis, bet su šiuo į-
ėjimo biletu buvo duodamos pro 
gos laimėti 15 gražių dovanų, 
kurių vertė siekė daugiau kaip 
$150.

tuvybės ir katalikybės gerovei.

P. P. Cinikas, MIC,

Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugijos Vedėjas ir

"Draugo” Administratorius

Chieagoje
Senasis Vilniaus universitetas

Didžiojoje Lietuvoje tik prie 
kaikurių parapijų buvo pradi-Į taikytu pamokslu Tautos sven-
nės mokyklos. Visoje valstybė- tės proga buvo iškilmingai atlai

'Sudbury, Ont.
Trumpai iš Sudburio

Chicagos apygardai ir ypatingai 
jos pirm. Al. Šatui, Lietuviškos 
Knygos Klubui, knygų leidyklai 
“Terra”, Lietuvių Prekybos Na
mams ir visiems kitiems auko
tojams.

Nuoširdžiai dėkojame vysk. 
V. Brizgiui, aplankiusiam sto
vyklą ir tarusiam žodį moks
leiviams. Didelis ačiū paskaiti
ninkams: D. Lipčiūtei - Augie
nei, dr. Z,. Danilevičiui, Vyt. Var 
diiui, kun. dr. P. Celiešiui, K. 
Kleivai, kun. dr. J. Prunskiui, 
muz. J. Kreivėnui ir kt.

Esame taip pat dėkingi ir vi
sai stovyklos vadovybei, su nuo
širdumu atlikusiai savo parei
gas. Dėkojame stovyklos kape
lionui kun. dr. Ignui Urbonui, 
komendantui stud. V. Kleizai, 
mergaičių vadovei E. Marijošiū- 
tei, berniukų vadovui A. Liule- 
vičiui, mergaičių sporto vado
vei Elv. šikšniūtei, jaunesniųjų 
moksleivių vadovėms A. Staky- 
tei ir A. Katelytei, meno vado-

Marmeln kapinėse, kopų miške.

Anė buvo maldinga lietuvinin
kė. Ji kas rytą ir vakarą skai
tė Šventąjį Raštą arba giesmy
ną. Jos vyras savo tautos bro
liams sukūrė šimtus giesmių. 
Daug jo sukurtos paskutinųjų 
metų kūrybos buvo užkasta į 
žemę, kai teko trauktis nuo ar
tėjančios raudonosios armijos. 
Anė mokėjo labai daug giesmių 
atmintinai. Daug jos melsta už 
sūnų ir dabar augančius du a- 
nūkųs, ,o ypačiai už Martynu- 
ką, nes jį prižiūrėjo nuo ma
žens ir papasakojo jam daug 
gražių pasakėlių, mokė sakyti 
eilutes, maldeles ir gražiai lie
tuviškai kalbėti. Būdama ligo
ninėje, ji prašė, kad Martynu- 
kas išmoktų “Tėvė* mūsų”, jog 
kai grįšianti iš ligoninės Marty-

je nebuvo nė vienos augėlesnio
sios mokyklos, nė vienos kuni-

vei E. Blandytei, sporto vado- 
— Pamaldos už tėvynę su pri vui P. Žumbakiui, ūkio vado

vams inž. A. Saliui ir J. Žadei- 
kiui ir berniukų vadovo padėjė
jui E. Valaičiui.

Dėkodami visiems mūsų ge-
kytos rugsėjo 9 d.

— šeštadieninė mokykla pra-

GUŽAUSKŲ
______ JI

BEVERLY IIILIA O REINY ČIA 
Geriausios g816a dll vestuvių, banke 
ų. laidotuvių lr kitu paouoSlmu.

144R WEST SSKD RTRKB7T 
TeL PRoepect 8-0*38 tr PR 8-O8S4

gųseminartjoB, nors Lietuva jau: d.s vejkti nuo pirmojo spalio radariams. mes prašome, kad
senoka, buvo kaUbkiakas kras-, .e.tadienj0 toge {iose atal. 
ta.. Kunigą, buvo svetimšaliai, Mok tojau3 kun. A. Sa.
nesugebą susikalbėt, su savo pa: ba6 (r M Venskevi{ienė. 
rapiečiais. Tuo tarpu Lietuvos]
didikų jaunuomenė vyko švies- — Olga Mikoliūnienė mėnesį 
tis į Vakarų valstybes, kur juos išgulėjo ligoninėje. Jai padary- 
dažnai paveikdavo reformatų ta operacija. Ta proga ji per- 
skelbiamas mokslas. Parvykę
skleisdavo tas idėjas ir Lietuvo
je. Pradėjo smarkiai plisti re
formacija; ypač tam pasitarna
vo Karaliaučiaus universitetas, 
įsteigtas 1544 m. Katalikų dva
siškuos vadovams teko susirū-

ėjo į katalikų tikėjimą:

— Trys studentai ateitininkai
iš Detroito, Michigan, — Algis 
Barkauskas, Vacys Jocys ir Vy 
tautas Ruzgys — praleido dvi 
savaites atostogų Sudbury ir 
apylinkėse. Ypač jie pamėgo

pinti atremti besiplečiančią re- žj Kanados gaintą su eže. 
formaciją. Tam darbui vysk. V.
Protasevičius 1569 m. atsikvie
tė į Lietuvą jėzuitus. Jau 1570 
m. jie įsteigė pirmą Lietuvoje 
augštesniąją mokyklą. 1578 m.

rais, miškais ir jų gyventojais. 
Miškuose dažnai gyvendavo sa
vo atsivežtose palapinėse. Iš
leistuvių vakarienė buvo suruoš
ta pas vaišinguosius J. M. Kriau

Steponas Batoras leido jėzni-j {elianU3 Grjžo , JAV pilni į.
tams steigti augštąją mokyk-1 
lą — Akademiją. 1579 m. ga
le popiežius steigimą patvirtino. 

Akademijos įsteigimas Lietu-

vaįrių įspūdžių.

— Liudas Kulnys susituokė 
su Julijona Jasaityte. Ta pro-

Augščiausias jums visiems atly
gintų už mums suteiktą pagal
bą. MAS Centro Valdyba

KAS PAMETfi?
Moksleivių ateitininkų sto

vykloje rasti šie daiktai: vy
riški batai, vaikiški berniuko 
batai, akiniai (dveji) ir du švar
keliai.

Šiuos daiktus galima atsiimti 
MAS sekretoriate: 5254 So. 
Trumbull Ave., Chicago 32, III.

DfiMESIO ŠATRIJOS KORP!
Šį sekmadienį, rugsėjo 16 d., 

9 vai. i*yto Tėvų Jėzuitų na
muose įvyks labai svarbus Šat
rijos korporacijos susirinkimas. 
Svarbu, kad visi nariai ir kan
didatai dalyvautų, nes bus už
sakomos uniformos: kepurės ir 
juostelės. Taip pat bus praneši
mas apie kitą mėnesį įvykstan
čią šventę.

voje buvo didelis kultūrinis įvy- ga solo giedojo geriausia Sud- 
kis. Tuo metu ji buvo toliausiai būrio eolistė Chrissie Nemis. 
į Europos rytus pasistūmėjusi _ R . jiVažiuoia

kuriam laikui'atostogų. Dėl^oj JįSfc5”* "*“* * “»

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje

da, (.teigė universitetą tik 1632. du 3ckmadienius is cUČ3 _ rug 
m., o rusa, Maskvoje- 1755 m. 3įj0 23 d _ lietuvižkų
Akademijoje dirbo tų laikų gar-, |d nebu3
sus mokslininkai: pirmasis rėk- - —-------------------------------------
torius Petras Skarga, poetas 
Motiejus Serbievijus, rašytojas
Konstantinas Sirvydas, istorikas I ^sal* Wmtme«tata yra pasakę apie 

Albertas Vijūkas Kojelavičius, spaudos išėjusioje poeto a. TymoNo 
Akademiją lankė 800 studentų. Ma,u°" ttnto,°s'i

Tos augžtosbs mokyklos 375 v v . v
metų sukaktis bus minima š. m.! AuSFOS žvaigžde
spalio 7 d. (pradua 3 vai. po- čia sud?ta bs didžiųjų poetų eii«- 
piet) Marijos augėlesniojoje mo rafičiai, poetų, atstovaujančių IS tau- 
i ..1 t'J. randami tokie pirmaujantieji
KyKlOje. kOrčjai, kaip Dante. Byronas, Ches-

Iėjimas laisvas. Bus ir me- tertonaa, Goethe. Hcine, v. Huso,
. . .. ,Gertrud von I^o Fort, Ix>ngfellow

nine dalis. Maironiu. Mickevičius, Mllaftlus, MII-
Minėjimą rengia Lietuvių Pro| X\i?kT£ k spiras"'' AUerts.^ 

fesorių Draugija Amerikoje, su- Į muno, voriaine ir dauaybe kitų. 
sitarvsi su kitomis Chicagos Tai poesijos antologija, kuri n«- 
kultūrinėmis organizacijomis. XVkR JiaSSa

; Kaina R2.0O.

Kaina 46 cento
Ją galite gauti

“D R A U G E“ 
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO 8. ILL.

Didžiausia gyvenimo
Užsakymus kart»* au pinlga-U •lųsk^te:

praeina žmogui pikta darant, 
didelė — nieko nedarant, ir vi
sas gyvenimas — darant ne tai, 
kas reikia daryti. Scneca

DRAUGI 
2334 S. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL.

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, IU.

nus Gustavas Adolfas marti 
Ona, mažieji anūkai Martynu- 
kas ir Jurgutis. Ją prisimena'
Zionn parapija, kuriai ji priklau-f 
sė. Ji buvo šiai parapijai pada-; 
riusi gražų altoriaus uždangalą.
Savo vyrui ji buvo gera draugė, 
šeimai — gera motina, senelė, 
visiems draugiška.

Per savo gyvenimą ji patyrė 
daug vargo. Jai teko patirti sep 
tynerių valdžių režimą. Per pir
mąjį karą jai teko bėgti nuo ka- Į 
zokų. Jie buvo ją pagavę ir ga-] 
beno Sibiro link, bet jai pavyko 
pabėgti. Lietuvos nepriklauso
mybės metais visą ūkio naštą 
nešė daugiausia ji pati, nes jos 
vyras dirbo plačiuose Lietuvos 
visuomeninio darbo laukuose.
Pas Lekšus, gyvenant jiems De- 
kintuose, atvykdavo daug eks
kursijų, svečių, pabendrauti su 
vaišingais gražiai tvarkomo ūkio 
šeimininkais. Į jų ūkį vykdavo 
jaunųjų ūkininkų ratelių daly 
viai, mokyklų jaunimas ir daug 
svečių iš Didžiosios Lietuvos.
Ūkininkė Lekšienė visus mielai 
priimdavo ir pavaišindavo. Jos 
širdis troško matyti visus Lie
tuvos vaikus laimingus, bet pati 
gyvenimo sūkurių buvo vargi
nama, ir taip prieš kelionės galą 
pavargusi jos širdis sustojo pla
kusi. Ane mirti nebijojo, nes 
buvo pasiruošusi eiti pas savo 
Išganytoją. Ji ir prašė, kad 
prie jos karsto būtų kalbama iš 
Pirmos Mozės knygos 24,56 žo
džiai: “Leiskit mane, kad aš 
pas savo Viešpatį nuvykčiau”.
Tą mes, gerbdami jos atminimą,

LlODfiSlO VALANDOJ 
šsak/tr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westors Ats. Air Condltloned koplyRs 
REpeMte 7-8600 — 7-8601 AatomobilUms vMa 

TteaM, barte ryr«a* kitose ml«at« dalyMi 
koplx«l« arAUv Jflaų aamų.

mielai ir padarėme. Anė norėjo

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka kur ilsisi ir jos vyras Kristupas, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma? get jį sutiktų ir su giesmės žo- 
lietuvių dienraštis, o skelbimų .... „Tdėt bįl ,
kaina yra pi dinama visiems ožiais. Jeaetų mane o Kur,

Tavoji žemė juk visur’.

NIJOLEI IR ALBERTUI 
VENGRIAMS,

dėl sūnelio Dariaus mirties nuoširdžią užuo- 
tę reiškia

Stefanija ir Aleksandras Traškai

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

imiimmiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiimi 
Telef. RKpablic 7-6bo3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo 
•katamos įvedimas, perdirbi

mas lr pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atstovai
' 4019 So. Paulina St

PRoepect 6-7960
I llllI Llllllllllillllllllllllllllllllllllllll!1111*1

ANTANAS CHURAS
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Netekome savo 
mylimo 1955 m., rugsėjo mėn. 14 d.

Nors laikas tęsiasi, met mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramyb?. Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias 
rugsėjo mėn. 14 dieną 7:45 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Antano sielą.

Nuliūdę: Žmona Eva (Jaksevicz),. duktė Bernice 
Zemm, žentas Walter, anūkė Sandra, brolis Kazimie
ras, brolienė .Mikalina Choras su šeima ir pusbrolis 
Kazimieras Augustine su šeima:

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mm turime koplyčias
, vimas dieną lr nak- ST vijose Chicagos lr
U, Reikale iaaklta Koeelando dalyse lr

uojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 8. CALIFORNIA. AVE. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VAMCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, DL TeL OLympic 2-5245.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

LEOMARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVE. TeL VArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1093 (

ŽTgMŪNOŪZUDYK) zuoycki
1646 W. 46th STREET VArds 7-97811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. eeth STREET BEpobUs 7-13111
2814 W. PLACE Vlrgtsla 7-9871 (
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X Vysk. V. Brizgys, prel. I.
Altavičius ir kun. dr. J. Vaš
kas išvyko į prel. I. Starkaus 
laidotuves, Bayonne, N. J.

X Antanas Banionis, didelis 
Detroito skautų veikėjas, perei
tą savaitgalį lankėsi Chicago-i §o orkestras, 
je. -

X Sol. S. Adomaitienė tal
kins S. Baranauskui dueto ir 
kvarteto partijoj jo išleistuvių 
koncerte, kuris įvyks šio mėne
sio 29 d. 7:30 v. p. p. Maria 
Augšt. mokyklos salėje.

tuose arba vykstantiems į Ka
nadą. Mokytojos telefonas yra 
YA 7-2490.

X Alodija Diėifitė-Treėiokie- 
nė, buvusi Kauno operos solistė 
ir turinti dainavimo studiją 
Chicagos centre ir Algirdas 
Brazys, Metropolitan operos 
solistas, dainuos, o garsėjanti 
balerina Violeta Karosaitė šoks 
baletą AL Mokytojų s-gos kon
certe, kuris bus šių metų spa
lio mėn. 6 d. 7 vai. 30 min. va
kare Westem Ballroom salėje.

Šokiams gros Broniaus Jonu-

X “Dainavos ansamblis” gie
dos rugsėjo 16 d. 10 vai. šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
minint parapijos šventę — Šv. 
Kryžiaus išaugštinimą. šv. 
Kryžiaus parapijos narių ir jų 
bičiulių išvažiavimas tą pačią

X Chicagos LFK “Vainutas” j dieną po pietų bus Holy Fa- 
pirmose II-tro rato pirmenybių Vilią sodyboje, Orland
rungtynėse, įvykusiose pereitą 
sekmadienį, su “Wanderers” 
futbolininkais sukovojo 2:2. 
Įvarčius pelnė V. Sipavičius ir 
T. Remeikis.

X John Shulmistras, turin
tis apdraudos įstaigą 4004 Ar- 
lher Avė., bus įvesdintas į Don 
Varnas posto komanduotojo 
pareigas šį šeštadienį, 8 vai. 
vak., posto namuose, 6816 So. 
Westem Avė.

X Juozas Karklys, Vaclovas 
Momkus, Bronius Mikėnas ir 
Edvardas Šulaitis, Korėjos ka
ro veteranai iš naujųjų ateivių 
tarpo, yra išrinkti į Don Var
nas posto valdybą ir oficialiai 
perims pareigas šį šeštadienį 
per tam tikslui ruošiamas iš
kilmes posto namuose, 6816 S. 
Western Avė.

X Cicero, III., Tautos šven
tės minėjime, kuris įvyks rug
sėjo mėn. 29 d. 7 v. v. Šv. An

Park, III., kitaip tariant Sene
lių prieglaudos ūkyje. Ten bus 
įdomi .meninė programa, ska
niausių užkandžių, bingo, spor
tinės lenktynės, dovanų dalini- t 
mas ir kitokių prašmatnybių. 
Kun. kleb. A. Linkus kviečia 
visus į Šv. Kryžiaus parapijos 
šventę.

X LB šeštadieninė mokykla 
Roselande mokslo metus pra
dės šį šeštadienį rugsėjo 15 d.

John L. Paukštis, kuiis čia yra vaizduojamas su Chicagcs mies- 
burmistru R. Daley, vadovaus Don Varnas posto valdybos na

rių įvesdinimo iškilmėms, įvykstančioms šį šeštadienį, 8 v. vak. posto 
namuose 6816 So.tVestern Avė.

CHICAGOS ŽINIOS

Maistas ir nelaimės Nyksta polijas
Pirmadienį dar buvo įregist

ruoti 8 nauji susirgimai poliju, 
bet jau ta liga aiškiai mažėja

Tarptautinės Chirurgų kole
gijos suvažiavime Chicagoje dr.
C. S. Linton pareiškė, jog ji-._. . . . ,
.... , , j u, Chicagoje. Iš viso musų miestesai dažnai yra radęs, kad blo-1 s J _

gas maitinimasis turi ryšio su polijo liga šiemet susirgo 1,033

Jauni inusikaltėliai

_ Tarptautinė Policijos Vadų
10 vai. Visų šventųjų parap. konferencija_ vykstanti Conrad
mokyklos patalpose. Kiekvieno jjilton ^„uty Chicagoje, at- 
lietuvio yra šventa pareiga ir krei džmesĮ • did5jusį nu. 
tautinė susipratimo garbė savo aikaltimų skaifių jr pareisk5
vaikus leisti į lietuvišką mo
kyklą.

Praeitais metais Roselando 
apylinkėj neatsirado nei vieno 
lietuvio (tremtinio), kuris ne
būtų leidęs savo vaikų į mini
mą mokyklą. Tėvai leido, o vai
kai uoliai lankė. LB valdyba, 
mokytojas ir tėvų komitetas 
tiki, kad ir šiais metais lietu- 

tano parapijos salėje, dalį me- ] viskas židinys kurensis. 
ninės programos atliks jaunas j x Cicero, Ilk, ALB vietos 
akordeonistas Budrikas, pa- apylinkės valdybos pastango-

mintį, kad čia daug lemia padi
dėjęs nepilnamečių nusikaltėlių 
skaičius. Nusikaltimų žymus

Suvažinėjo palaidą 
blondinę

Nathan Brown patrauktas į 
teismą už žmogžudystę. Jisai 
mirtinai suvažinėjo Lucille 
Fitzpatrick, 36 m. amžiaus 
blondinę. Ši mergaitė neseniai 
buvo areštuota su berniukais 
už plėšikavimą. Ta palaida

padidėjimas jaučiamas po II į blondinė maišėsi tarp kelių vy- 
Pasaulinio karo. Jeigu norima rų ir Nathan Brown iš pavydo 
sumažinti nusikaltimus, reikia'pritykojo kada ji pasirodys
ką nors daryti, kad būtų iš
vengta nepilnamečių nusikaltė
lių blogųjų veiksmų. Čia daug 
paveikė susilpnėjusi tėvų kon
trolė ir pagarba autoritetui. 
Ekspertų komisija, vadovauja-

gatvėje ir tyčia automobiliu 
užvažiavo ant jos. Manydamas, 
kad dar ji nėra mirtinai sužeis
ta, staiga vėl apsisuko ir antru 
kartu užvažiavo. Jis kaltina
mas ne tik dėl Fitzpatrick nu-

gros marinų šokį, Bernadeta 
Atkočiūnaitė pašoks baleto nu
merį, o Jūratė Bigelytė, Živilė

mis rugsėjo 9 d. įvyko Ciceroj 
gyvenančių lietuvių mokytojų 
svarbus pasitarimas, kuriame

Keliuotytė ir Ramūnas Bigelis su dideliu atidumu ir stropumu 
buvo nagrinėjami visi opesnieji 
vietos švietimo, auklėjimo ir

paskambins pianinu.

X Kun. J. šaulinskas, Visų 
Šventųjų parap. klebonas, kar- kultūros klausimai. Susirinku-

ma St. Kennedy, nustatė, kad žudymo, bet ir dėl sužeidimo 
daugiau kaip 42% didžiųjų nu- jos palydovo Nathan Gaus. 
sikaltimų: žmogžudysčių, sun- ‘
kių užpuolimų, moterų skriau
dimų, plėšimų, .mašinų vogimų
— įvykdo asmenys jaunesni m. amžiaus, laukianti trečio 
kaip 18 metų amžiaus. Beveik kūdikio, policijai papasakojo, 
pusė jų — jaunesni kaip 15 kad jai važiuojant keliu 42A,

akių susilpnėjimu, klausos sun.'imonSs- 14 kurių 31 mirė 
kurnu, pašaliniais garsais au-! 
syse, nosies sutrikimais, gerk
lės užgulimu, psichine depresi
ja. Dėl nepakankamo maitini
mosi įvykstanti ir dalis nelai- giau ,butų kolonijų, 
mingų atsitikimų kelyje. Page-1 
rintas maistas ir padidintas vi
taminų kiekis daugelį tų nege
rovių galįs pašalinti.

Valstybės pinigai ir 
bankininkų simpatijos

Illinois valstybės iždininkas 
Warren E. Wright pripažino, 
kad jisai, padėdamas į banką 
valdžios iždo pinigus, laimėda
vo to banko vadovybės simpati- 

j jas ir gaudavo iš jų aukų savo 
rinkiminiams reikalams. Wright 
yra vienas iš respublikonų pa
reigūnų, kurie drauge su vienu 
demokratu pareigūnu buvo tar
domi Cook Apskrities prisieku
sių teisėjų.

Žuvo praeivis
John Weber, 60 m. amžiaus, 

buvo mirtinai sužeistas ties Ci
cero avė. ir 49 str. Į jį įvažiavo 
mašina, kurią vairavo Robertas 
Nepras, 36 m. amžiaus. Vairuo
tojas, norėdamas išvengti ne
laimės, sukdamas į šalį atsimu
šė į cemento pertvarą gatvėje, 
paskiau dar atsidaužė į kitą 
mašiną, bet vistiek į žmogų pa
taikė, ir tas nuvežtas į ligoninę 
mirė po kelių valandų.

Banditų savitarpės žudynės
Chicagos policija, betardyda- 

ma kelių anksčiau nužudytų 
artimuosius, susekė, kad vyks
ta karas tarp Chicagos ir New 
Yorko banditų, kurie įvykdė 
keletą žmogžudysčių Chicagoje, 
kaltindami, kad neteisingai pa-

$7,400,000 statyboms
Chicagos Pigių Butų komisi

ja užtraukė $7,400,000 pasko
los, kad galėtų pastatyti dau-

LINKSMIAU
Elektra ir bolševizmas

Partijos susirinkime Seme- 
nowskoje prie Swerdlowsko at
vykęs iš Maskvos propagandis
tas įrodinėja draugams, kad Si
biro elektros gamyba 1960 me
tais bus didesnė negu visos va
karų Europos gamyba kartu.

— Na, broleli, abejoja Tamil 
Danilowičius, tai bus gerai, net 
labai gerai, bet ką tai padės 
mums paprastiems piliečiams ? 
Ar mes tada gausime daugiau 
žibalo mūsų lempoms namuose?

— Ach tu asile, supyksta pro

KAS KĄ IR KUR
— Šv. Silvijos dr-jos, North- 

side, pcatostoginis susirinkimas į-, 
vyks rugsėjo 16 d. tuoj po sumosi pagandistas, koks klausimas!
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti, kadangi aptari
mui yra daug svarbių reikalų.

— šakių Apskrities Klubo po-
atostoginis narių susirinkimas į- 
vyksta rugsėjo 15 d. 8 vai. vaka
re. J. Budriko svetainėje, 1442 So. 
49th Court, Ciceroje.

Visi klubo nariai prašomi šia
me susirinkime dalyvauti, nes per 
vasaros laikotarpį yra susidarę 
nemaža svarbių reikalų, kuriuos 
teks aptarti. Po susirinkimo mū
su šeimininkės pavaišins kavute ir 
užkandžiais. Klubo Valdyba

— Studentų žiniai. LSS Chica
go - Urbanos skyriai ruošia tra
dicinį Intium Semestri vakarą Lie 
tuvių Auditorijoje š.m. rugsėjo 
mėn. 14 d., penktadienį, 8 vai. va
karo.

Šokius paįvairins linksma stu
dentiška programa.

Visi studentai ir studentų bi-

Jei tau tada pritrūks kiek žiba
lo, tai tu sau paprasčiausiai nu
eisi prie sienos, pasuksi elektros 
jungiklį ir turėsi sau gražiau
sią šviesą kol vėl ateis nauja 
žibalo siunta į Semenowskają... 

LENGVESNIS KELIAS
Du Maskvos fabriko mašinistai 

eina namo ir kalbasi:
— Broleli, vis dėl to dabar daug 

kas pasikeitė.
— Tikrai, Vasilijau, anksčiau 

užteko tik vieno žodžio ir tu jau 
buvai kelionėje į naują darbovietę 
Sibiran.

— Tavo tiesa, pritaria pirmasis, 
šiandieną, jei tau kas ' nepatinka 
fabrike, tu gali eiti į darbininkų 
profesinę sąjungą, pareiški savo 
norą pakeisti darbovietę ir papra
šai sau tinkamos naujos!

Kurį laiką abu eina tylėdami
čiuliai SS ateilankyti. Si ™ ^aliau Va3ili^us P~de- 

malonaus pasimatymo!
Valdyba

— Budriko radijo programa. Šį
vakarą Budriko radijo programoje bir$ • • • 
iš stoties WHFC. 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. girdėsite gražių lietu
viškų dainų ir muzikos. Programo
je dalyvaus žinoma solistė Izabe
lė Motekaitienė ir Budriko radi
jo valandos studijos orkestras.
Bus mįslių konkursas, kuriame ga
li dalyvauti ir laimėti dovanas vi
si radijo klausytojai. Prie progos 
reikia pastebėti, kad dabar Bud-

da:
— Broleli, kai aš visą pergal- 

voju, tai man atrodo, kad pirma 
buvo vis tik lengviau patekti į Si-

rikas švenčia savo 44 metų biznio 
sukaktį ir visi pirkėjai gauna spe
cialius nupiginimus ir dovanas. 
Budriko krautuvės adresas 3241 
S. Halsted St. Pranešėjas

Užpuolė moterį
Viena Wilmette moteris, 25

tu su savo parapiečiais dalyva-į šieji susiorganizavo ir įsteigė metų. Policijos vadai mano, 'ties 22 keliu, iš užpakalio kita
vo Balfo 57-to skyr. iškyloje Mokytojų sąjungos skyrių, ku-
rugsėjo 9 d. Labdarių ūkyje. 
Taip pat dalyvavo Pr. Mažri
mas su savo bičiuliais iš Bridge- 
porto, J. Ramanauskas iš Mar-

rio valdybon išrinko kun. P. 
Patlabą, P. Maldeikį ir P. Le- 
pertienę. Kandidate liko mok. 
Stangenbergienė. Mokytojai no-

quette Parko, E. Slapšys iš ri kontakte su vietos bendruo- 
Brighton Parko ir visa eilė ki-1 menės valdyba spręsti visus

švietimo ir kultūrinius klausi
mus. \

X Moksleivių Tautinis an
samblis dalyvaus Amerikos 
sportininkams vykstantiems į 
olimpines rungtynes Australi
joje paremti šventės parade. 
Šventė įvyks Soldiers Field sta
dione rugsėjo 15 d. 7:30 vai. 
vak. Joje dalyvauja įvairių tau
tybių šokėjai, dainininkai ir 
sportininkai. Ansamblio daly
viai apsirengę tautiniais dra
bužiais rugsėjo 15 d. 7 vai. vak. 

į punktualiai susirenka prie Šv. 
Jurgio bažnyčios, 33 St. ir Li- 

X Rugsėjo 8 d. minėjimą tuanica Avė. Iš ten automobi-

tų šalpos bičiulių.
Išvažiavimo likutis — šimti

nė — pasiųsta Balfo centrui.

X ALB Cicero apylinkė 
(UI.) organizuoja anglų kalbos 
kursus. Jei bus norinčių, bus 
praeinamas ir pilietybės egza
minų kursas. Norintieji kursus 
lankyti yra prašomi užsiregist
ruoti iki š. m. rugsėjo mėn. 20 
d. bibliotekos patalpose pirma
dieniais ir trečiadieniais 6—8 
v. v., kitu laiku — Šv. Antano 
parapijos patalpose pas kun. P. 
Patlabą.

Chicagoje rengia Lietuvių Ben
druomenė. Minėjimas rengia
mas rugsėjo 16 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Lietuvių audito
rijoje. Apie rugsėjo 8-tosios 
reikšmę kalbės J. Kreivėnas, 
Kultūros Fondo pirmininkas. 
Meninėje dalyje pasirodys “At
eities” tautinių šokių šokėjai ir 
dainuos solistė Dana Stankai
tytė. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti tautinės 
šventės minėjime.

X Prancūzų kalbos mokyto
ja Ona Nakienė (dėsčiusi pran
cūzų kalbą Kauno gimnazijo
se) jau kelinti metai dėsto 
prancūzų kalbą mūsų jaunuo
menei Chicagoje.

Jaunimas domisi prancūzų 
kalba, nes šios kalbos mokėji
mas padeda jiems tęsti studijas 
vietos ir užsienio universite-

kad didesni reikalavimai iš tė- .mašina pradėjo švytinti stipria 
signaline lempa. Manydama, 
kad tai policija, ji pasukusi į 
kelio pakraštį. Tada į jos ma
šiną įėjo piktadarys ir griebė 
ją. Ji ištrūkusi ėmė bėgti, ta
čiau tas pasivijo ir pagriebęs 
už gerklės grasė nužudyti, jei-

vų pusės sumažintų tuos nusi
kaltimus.

Kulka bestebint golfą
Knollvvood Golfo klube, Lake 

Foreste, bestebint golfo lošimą, 
buvo medžiotojo kulkos sužeis
tas Paul Pettengill, 60 m. am-' gU jį šauktų. Tada ją nuskriau- 
žiaus. Golfą stebėjo apie 100 dė. Policijai ji pranešė užpuolė- 
žmonių. Iš karto sužeistasis j0 ženklus ir koks jo automo- 
manė, kad į jį pataikė golfo ibilis, ir dabar tą piktadarį ti-
kamuoliukas, bet paskiau žaiz
da pradėjo kraujuoti. Pasiro
dė, kulka buvo atklydusi iš me
džioklės šautuvo.

kimas* sugauti.

spalio m. 13 d. Ruošiamas rim
tas lietuviškas repertuaras iš 
K. V. Banaičio ir VI. Jakubėno 
kūrinių, o kartu persimpkomos 
kai kurios pasaulinių operų ari- 

Jurgio bažnyčios. 33 St. ir Li- j lietuvišku tekstu. Čia
i i J

liais bus nuvežti į Soldiers 
Field ir po programos vėl par
vežti prie Šv. Jurgio bažnyčios. 
Visi ansambliečiai prašomi da
lyvauti.

Ansambliečių tėvai, kurie sa
vo automobiliais galės vaikus 
nuvežti į šventę iki penktadie
nio vakaro, paskambina Va
linskui telef. VI 2-7066, o šeš
tadienį, rūgs. 15 d. 7 vai. vak. 
punktualiai atvažiuoja prie Šv. 
Jurgio bažnyčios. Čia gaus to
limesnes informacijas, parkini- 
mo ir į šventę įėjimo biletus.

X Sol. Stasys Citvaras šiuo 
metu aktyviai ruošiasi su komp. 
Vladu Jakubėnu savo pirma
jam dideliam pasirodymui Chi
cagos visuomenei koncertu, 
kuris drauge su soliste Pruden- 
cija Bičkiene įvyks Marijos 
Augštesnės mokyklos salėje

didelę. paramą suteikė solistas 
Ip. Nauragis, kuris, VI. Jaku- 
bėnui tarpininkaujant atsiuntė 
beveik visą savo dainuojamą re
pertuarą su lietuviškais teks
tais. Koncerte numatomas taip 
pat vienas ilgesnis operinis du
etas, kuris bus atliktas Pr. B'č- 
kienės ir St. Citvaro ir kurio 
tekstą iš italų kalbos išvertė 
mūsų Valstybinės operos vete
ranas A. Kutkus. Šį duetą St. 
Citvaras buvo paruošęs origi
nalo kalba jau Brazilijoje; da
bar jį tenka persimokyti lietu
vių kalba.

, Koncertą globoti apsiėmė 
mūsų žinomas meno mecenatas 
inž. Antanas Rudis, kuris pir
mininkauja tam tikslui suda
rytam komitetui. Koncerto pel
no dalis bus paskirta “Muzikos 
Žinių” lietuviškų muzikos kūri
nių leidimo fondui.

26 GIMTADIENIS

26-tą gimtadienį švenčia Moses. 
Eagle Bridge, N.Y. Jos šūkis: ne
būk be darboi

sidalinama grobiu. Šitaip buvo 
nužudytas Restagno, Tomas 
Kaskas ir kaikurie kiti.

Miestas iš Dunbar įieško i 
$125,000

Chicagos švietimo taryba nu
sistačiusi iš Dunbar bendrovės, 
kuri už pernelyg augštą kainą 
pristatinėdavo maisto produk
tus mokykloms iš valstybės 
sandėlių, kur buvo supirktas 
ūkio perteklius, reikalaus grą
žinti $125,000, kurie buvo per
mokėti dėl per augštos kainos 
už patarnavimą.

Kalėjime dėl merginos

Chicagos amerikiečių spau
da iškelia faktą, kad Illinois 
valstybės auditorius Orville 
Hodge pasuko į nusikalstamą 
išeikvojimų keliį susidrauga
vęs su mergina Bonita Lillie, 
Liudininkai taipgi yra parodę, 
kad pas Hodge lankėsi ir gen- 
gsterių žmonės, su kuriais jis 
turėjęs ryšį.

Nori padėti ligoninis

Trylikos metų mergaitė Ann 
Razelle Komie, gyvenanti 6618 
N. Ashland, Chicagoje, parašė 
dienraščiui “Sun-Times”, kad 
ji norėtų patarnauti ligonims 
— žaisti su susirgusiais vai
kais, paskaityti ligonims ką iš 
knygų.

Pradės didžiausius kelius

Rugsėjo 22 d. bus pradėta 
statyba naujo apmuitinamo 
ekspresinio kelio Illinois vals
tybėje. Dabar statyba bus pra
dėta į šiaurę nuo Cherry Val
ley, kur ekspresinis kelias kirs 
US 20.

Stipendijos tarnautojams

The Jewel Tea bendrovė pra
nešė, kad ji įsteigia 40 stipen
dijų tiems savo tarnautojams,' 
kurie po kelias valandas dirba ' 
jų įstaigose, o kitą laiką skiria

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

1
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“DRAUGO” Administracija
nuoširdžiai dėkoja už aukas
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo
šie asmenys:

Penčyla, S....................... $20.00
Kučinski, Domicėlė .. . 6.00
Pažėra, Casimir......... . 5.00
Smelstorius, M.............. . 4.00
Andruškevičius, St. . .. 2.00
Gruodis, Jonas ......... . 2.00
Gybertas, Julijonas . . 2.00
Jovaišas, Martynas . . 2.00
Kubaitis, V................ .. .. . 2.00
Kubert, P. J.................. . 2.00
Narvilaitis, Povilas . . 2.00
Ruzgys, Antanas ... . 2.00
Selėnis, VI....................... . 2.00
Surantas, St................... . 2.00
Zailskis, Ant.................. . 2.00
Avižonis, K. A.............. . 1.00
Bernotas, V................... 1.00
Bridžius A..................... . 1.00
Gedvilą, kun. Iz........... . 1.00
Girdauskas, F............... . 1.00
Janušaitis, Pr............... . 1.00
Kapočius, Helen .... . 1.00
Kavolelis, J.................... . 1.00
Klivienė, Ona .............. . ’l.OO
Krasauskas, Ch, .... . 1.00
Krikščiukaitis, A. ... . 1.00
Kubartis, K................... . 1.00
Kulys, K.......................... , 1.00
Lozickas, L.................... . 1.00
Mataitis, S...................... . 1.00
Peraitis, Vyt.................. . 1.00
Shpakauskas, L........... . 1.00
Šliogeris, Nap............... . 1.00

■..... ............... . . -------------

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiir

POPU LA R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JUZE DAUŽV AKMENI

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenC, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. ILL.
'■■•miimimniMiiiiuminmiimitimmit

pkemijUota;
GOMan/av

<INS) studijoms.

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardinės

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. Vi. Stančlkaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padari dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. IU. 
rfirnftii

Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.

392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois


