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NAUJOJ KONFERENCIJOJ SUEZO REIKALAI
Kominformo vieton jau

I

sudarytas specialus komitetas
JUOZAS LINGĮ S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS. — Kominformo panaikinimas ir mito apie 

Staliną sužlugdymas iššaukė pasauliniame komunizme didelių or
ganizacinių sunkumų. Iškilo reikalas užmegzti ryšius su įvairio
mis komunistinėmis partijomis naujais pagrindais. Ligi 1955 m. 
balandžio kominformas buvo pastovus veikiąs centras svarbiau
sioms Europos komunistų partijoms.

Jis perteikdavo sovietų augš- 
čiausios vadovybės instrukcijas.
Si tvarka buvo nuo 1947 m., per
gyveno Tito krizę 1948 ir kaip 
nepajudomas autoritetas sovietų 
partijai Stalino garbinimo žydė
jime išsilaikė ligi 1953 m.

Sovietų diktatoriaus mirtis pa 
žadino ir suaktyvino pasaulinio 
komunizmo centrafugalines ten
dencijas. Tos tendencijos neap
ėmė pastoviai apmokamų, gerai 
išmuštrintų ir disciplinuotų par
tijos kadrų, tačiau labiau reiškė
si tarp partijai priklausančių in
telektualų komunizmo periferijo
je. Joms, toms tendencijoms, 
plėsti padėjo ir prieš kominfor- 
mą pasišiaušiusios neutralios 
šiškos kaip Tito ir Nehru. Šių 
nusistatymas ir reikalas sovietų 
užsienio politikai turėti juos sa
vo pusėje kaip tik ir privedė prie 
kominformo panaikinimo, nors 
Kremlius aiškiai buvo priešin
gas tokiam žingsniui. Šis neno
ras aiškiai prasikišo Chruščevo 
kalboje 1955 m. gruodžio mėn., 
taigi keturiems mėnesiams prieš 
panaikinimą, kurioje jis aštriai 
ir ironiškai paneigė gandus apie 
organizacijos likvidavimą.

Nustalinimo procesas, kurį 
pradėjo Chruščevas savo slapta 
kalba per 20-tąjį partijos kon
gresą Maskvoje š. m. vasario 25 
d., sudavė dar naują smūgį esan 
tiems santykiams tarp Sovietų 
Sąjungos ir komunistinių parti
jų, ypač anapus geležinės uždan
gos. O pats faktas, kad plačio-!

jos žinioje, kuriai diriguoja cen
tro komiteto prezidiumo narys 
Suslovas, o šio pavaduotoju yra 
Pospjelovas. Abudu priklauso 
Chruščevo partijos sekretoriatui. 
Skyriaus ekonomiją ir finansus 
tvarko kitas prezidiumo narys 
— Pervuchinas, perėmęs postą 
po Mikojano.

Tuos vardus vertėtų įsidėmėti, 
nes jie sudaro naujosios pasau
linio komunizmo centro vadovy
bės branduolį.

Dar neturi aiškaus prestižo 
partijoms

Anot to klausimo žinovų čia 
Stockholme, šis naujasis dispozi- 
cinis centras, greičiausia, dar ne
turi savaime aiškaus prestižo ko 
munistų partijoms anapus gele
žinės uždangos, tačiau yra ver
čiamas veikti taip, kad iš lengvo 
vėl galėtų įgyti neklaidingumo 
aureolęį kuri dengė Kremlių 
prieš nustalinimo laikus.

Reikalas daug paprastesnis su 
partijomis satelitinėse valstybė
se, kur disciplininius santykius 
nulemia kiti faktoriai, leidžią 
motinos partijai primesti dukte
rų partijoms savo autoritetą. 
Kremliui užtenka pasikviesti į 
Maskvą Ulbrichtą, Gero arba 
Ochabą, tačiau, aišku, kad ne
apsimoka kviestis Thorez arba 
Togliatti.

Vakarų'Vokietijos laivo pilotai: kapt. E. Sulinnaiiii painėje) ir kapt. G. Menkea 
su neatpažintais egiptiečiais pilotais Said uoste Suezo kanalo susisiekimo reikalais, 
šai patarė savo pilotams, kad jie nevyktų į Egiptu, bet negali jėga sulaikyti.

(toli dešinėje) kalbasi 
Vakarų Vokietija vie-

(INS)

Australijos premjero 
žodis Suezo kanalo

krizes klausimu
CANBERRA, Australija, rug

sėjo 18. — Australijos ministe
ris pirmininkas Robert Gordon 
Menzies šiandien grįžo namo po 
nepasisekusios misijos Kaire, 
Egipte.

Jis pareiškė, jog Vakarai Sue
zo ginče turėtų naudoti jėgą tik 
kaip paskutiniausią priemonę.

Menzies mano, kad Suezo ka
nalo naudotojų draugija išspręs
tų Suezo krizę, jei Egiptas pripa
žintų valstybėms, besinaudojan
čioms kanalu, teises.

i
Menzies vadovavo Vakarų ko

mitetui, kuris bandė išspręsti 
Suezo ginčą Kairo mieste, Egip
te.

Kai liepos mėn. Maskva kvietė
sios partijų masės Europoje apie: Prancūzų ir italų partijų delega. 
tikrąjį Chruščevo kalbos turinį ciją atvykti ir aptarti paastreju- 
buvo painformuotos tik amerikie “* nustalinimo krizę, tai tos par 
čių informacijcs tarnybai jį pa-' '«os Pasiuntė ten antraeilio ran- 
skelbus, nesustiprino pasitikėji
mo Kremliumi satelitinėse vals
tybėse ir vakarų Europoje.

Paskelbus slaptąją Chruščevo 
kalbą

Vidaus pasitikėjimo krizė pri
vedė rusų centro komitetą pa
skelbti naują nustalinimo versi
ją „apie asmens kulto panaiki
nimą ir jo pasėkas“ 1956 m. bir
želio 30 d. deklaracijos forma. 
Tos versijos tikslas pirmų pir
miausia buvo sutelkti aplink ją 
vakarų Europos komunistų par-

go komunistus. Tikrieji tos par
tijos vadai turėjo savo priežas
čių to pakvietimo nepriimti. Ta
čiau liepos mėn. Kremliui būti
nai reikėjo sutvarkyti santykius 
tarp rusų ir prancūzų partijų 
kadrų. Tam proga buvo prancū
zų komunistų partijos 14-tasis 
kongresas Le Havre.

Aplinkybės aiškiai privertė, 
kad šį kartą kalnas buvo privers
tas prieiti prie Mahomedo. Rusų 
centro komitetas pasiuntė dele
gaciją, susidėjusią kaip tik iš to

4 rusai gydytojai
atvyks į JAV

ALBANY, N. Y., rūgs. 18. — 
Dr. Herman E. Hilleboe, New 
Yorko valstybės sveikatos komi
sionierius, praneša, kad Sovietų 
Rusija atsiųs keturis savo gy
dytojus į JAV pastudijuoti su 
Amerikos gydytojais širdies li
gų.

Išvarė iš partijos
TOKIO, Japonija, rūgs. 18. — 

Japonijos komunistų partija iš
varė iš partijos Shigeo, vieną iš 
augščiausių partijos vadų. Par
tijos pusiau oficialus laikraštis 
sako, kad Shigeo vaišino geišas 
partijos pinigais.

Nasserio kreipimasis į J. Tautas 
iššaukia 1951 metų šmėklą

PARYŽIUS, rūgs. 18. — Egipto prezidento Nasserio prašy
mas Jungtinių Tautų Saugumo tarybos atkreipti dėmesį į Vakarų 
militarinius pasirengimus rytinėje Viduržemio dalyje, priminė 
vieną labai nemalonų dalyką, būtent 1951 m. Saugumo tarybos 
nutarimą Suezo kanalo reikalu.

Kai Egiptas buvo gukliudęs leis 
ti Suezo kanalu naftos laivus į 
Haifoe uostą, tai Saugumo tary
ba nutarė: kreiptis į Egiptą, kad 
jis atšauktų suvaržymus naudo
tis kanalu laivams, einantiems 
betkuria kryptinei, nebent jie 
kenktų paties kanalo saugumui.

Egiptas į šią rezoliuciją ne
kreipė dėmesio. Jis savo nusista
tymą grindė tuo, kad jis buvo 
karo būklėje su Izraeliu. Nors 
iš tikrųjų jau du ir pusė metų 
buvo praėję nuo paliaubų. Tačiau 
nei Saugumo taryba, nei tos 
valstybės, kurios šią rezoliuciją 
rėmė, nepasirūpino jos įgyvendi
nimu. Tas padrąsino Nasserį vi
są Suezo problemą paimti tvir
čiau į savo rankas, ką jis ir pa
darė liepos 26 d.

Šios neįvykdytos rezoliucijos 
mumija Saugumo taryboje po 5 
metų ir 16 dienų palaidojimo la
bai gero įspūdžio nepadarė. Vie
ną kartą pažeista Suezo kanalo 
laisvo naudojimo teisė nežada ko 
geresnio ateičiai.

Kai kas kelia klausimą, ką 
veikė vakariečiai iki šiol, kad jie

180 alžiriečiŲ
nacionalistų žuvo

ALŽIRAS, Alžirija, rūgs. 18. 
— Prancūzijos pareigūnai pra

neša: savaitgalyje buvo nužudy
ta ar sužeista daugiau kaip 180 
alžiriečių nacionalistų.

Prancūzų kareivių ir europie
čių gyventojų irgi žuvo.

Žiaurūs potvyniai
NEW DELHI, Indija, rūgs. 18 

— Šiaurinėje Indijoje daugiau 
kaip milionas asmenų nukentėjo, 
kai potvyniai ir smarkus lietus 
išplovė jų pasėlius ir nusinešė 
namus. Dėl potvynių nutrauktas 
susisiekimas New Delhi — Cal- 
cutta geležinkeliu.

Naujas vadas
kyla raud. Kinijoje

TOKIO, Japonija, rūgs. 18. — 
Šiandien komunistinėje Kinijoje 

nematė Suezo kanalo laisvės var- buvo aišku, kad Maskvoje lavin- 
žymo per šiuos penkeris metus, tas Liu Shao - chi, Kinijos ko-

----- —~ j munistų partijos organizatorius,
Oras Chicagoj* kyĮa į augštumas. Spėjama, kad

Oro biuras skelbia: Chicagoje Liu shao.chl taa Ma0 Tze. 
ir jos apylinkėje - rytoj dali- , jpėdlniu.
nai apsiniaukę ir šilčiau.

»tX«^ĮVeLIAUSIŲ±INIŲ SANTRAUKA
tijos kadrus. Deklaracija buvo rįevo kuriems asistavo prezidiu- — Švedijos valdančios partijos parlamentariniuose rinkimuo- 
priimtina ir „ne rusų“ partijoms mo narys Kiričenko. Tai pirmą se neteko keletą vietų, bet palieka daugumoje. Socialistų premje-
ir galėjo padėti joms nugalėti tą kartą sovietų partijos istorijoje, 
išgąstingą smūgį, ištikusį parti- kada pasaulinio komunizmo va
jai priklausančias mases ameri- dovybės galiūnai vyksta į užsienį
kiečiam paskelbus slaptą Chruč- 
ševo kalbą.

Trumpai tariant, pasaulinio ko 
munizmo centras Kremliuje bu-!dams. 
vo priverstas apginti savo vado
vavimą ir imtis jieškoti naujos 
plotmės kontaktams ir dirigavi
mui iš centro.

Pagal gandus, pasiekusius čia 
Švedijoje sovietinių problemų ži
novus ir ne vienoje vietoje jau 
pasitvirtinusius, tokia nauja ba
zė jau sudaryta specialaus centro 
komiteto užsienio sekcijos sky
riaus formoje. To skyriaus gal
va yra dar nelabai žinomas tūlas 
O. Ponomarievas, nauja žvaigž
dė, spėjęs iš kandidato pasidary
ti centro komiteto nariu per 20-jį 
partijos kongresą. Jo padėjėju 
yra senas žinomas komintemo 
žmogus M: Mitinąs. Tasai sky
rius yra partijos užsienio sekei-

pasitarti ir suteikti instrukcijų, 
vieton, kad iš Maskvos padiktuo
tų savo valią užsienio partijų va-

Laisvas, bet...
BUDAPEŠTAS, rūgs. 18. — 

Vengrijos rašytojai suvažiavo į 
Budapeštą ir komunistai šį su
važiavimą pavadino „pirmu lais
vu susirinkimu“. Bet komunistai 
nė vieno užsieniečio koresponden 
to neįsileido į šį „laisvą susirin
kimą“.

Opiumas laive
BRISBANE, Australija, rūgs. 

18. — Australijos pareigūnai 
Brisbanėje paėmė 448 uncijas 
opiumo už $22,500 vertės iš olan
dų laivo, kuris plaukioja iš Sin
gapūro į Australiją.

ras Tage Erlander pareiškė, jog nebus didelių pasikeitimų. So
cialdemokratai neteko dviejų kėdžių žemesniuose rūmuose, nukri
to iki 108, o agrarai neteko šešių kėdžių iš 26. Konservatyviai 
laimėjo aštuonios naujas kėdes, turės 89 vietas parlamente. Libe
ralai laimėjo 58 vietas. Komunistai padidino savo kėdes nuo pen
kių iki šešių.

— Iš Lenkijos pranešama, kad komunistų partijos Poznanės 
apylinkės pirmas sekretorius Leon Stasiak išmestas iš partijos, 
kaip nesugebėjęs sulaikyti darbininkų sukilimo birželio mėn. Jis 
taip pat kaltinamas, kad per jo apsileidimą darbininkų sukilime 
dalyvavę ir komunistų partijos nariai.

— Jungtinės Amerikos Valstybės sutiko paskolinti 100 mil. 
dolerių Argentinai, kad pagelbėtų įvykdyti jos ekonominę progra
mą. Paskolos pagalba Argentina galės pirkti geležinkelio įrankių 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

— Vakar graikai užplūdo prašymais Egipto ambasadą Atė
nuose ir konsulatus visoje Graikijoje, norėdami eiti į Egipto gin
kluotas jėgas. Ambasados pareigūnas pareiškė tarptautinių žinių 
tarnybai, kad „keli tūkstančiai“ prašymų gauta iš vyrų, kurie no
rėtų kovoti ui Egiptą, jei prasidėtų karas ryšiumi su Suezo kanalo 
krize. Graikijoje vyrauja priešbrit iškas nusiteikimas dėl Kipro 
salos problemos.

• Egiptas įspėjo Vakarus, kad nė vienas laivas, valdomas va
kariečių pilotų, nebus praleistas Suezo kanalu be Egipto pritarimo.

Laivas užėjo ant 
seklumos; 900 keleivių

išgelbėta
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 18. — 

Egipto laikraštis „Al Akhbar“ 
šiandien paskelbė: Olandijos ke
leivinis laivas Willem Ruys užėjo 
ant seklumos Afrikos vakarinė
je pakrantėje ir 900 keleivių bu
vo „išgelbėti helikopteriu“.

Iš Rotterdamo pranešėjas pa
sakė: Royal Rotterdam Lloyd 
kompanija nieko nežino apie lai
vo Willem Ruys užėjimą ant sek
lumos.

Egipto laikraštis sako, kad lai
vas Willem Ruys plaukė į Indo
neziją Suezo keliu, bet buvo pa
siųstas aplink Geros Vilties iš
kyšulį, kai neegiptiečiai pilotai 
išėjo iš kanalo.

Kalendorius
Rugsėjo 19 d.: Šv. Januarijus 

ir jo draugai; lietuviški: Puto- 
meris ir Praurimė.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:56.

Dulles bando užkaišioti
plyšį tarp 18 valstybių

LONDONAS, rūgs. 19. — Valstybės sekretorius Dulles vakar 
atvyko į Londoną ir tuojau pradėjo svarstyti Suezo kanalo krizę. 

Jis bando užkaišioti atsiradusį
plyšį tarp 18 valstybių ryšiumi 
su projektuojama Suezo kanalo 
naudotojų organizacija, kuria 
norima Egipto prezidentą Nas
serį paklupdyti.

Dulles susitiko su Britanijos 
ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriais, kai buvo pranešta, 
jog mažiausia septynios valsty
bės iš aštuoniolikos pareiškė abe 
jones ar net priešingą nusista
tymą tam planui.

Konferencija, kuri oficialiai 
šiandien pradedama, bandys iš
lyginti priešingas nuomones, 
kad būtų sudaryta Suezo kanalo 
naudotojų organizacija.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Christian Pineau pa
sakė laikraštininkams, jog jis 
tikisi, kad konferencija „sudarys 
Suezo kanalo naudotojų draugi
ją“, nežiūrint nelauktos kritiš
kos reakcijos.

Trijų didžiųjų posėdis antra
dienį buvo labai gyvas, bet kartu 
ir sunkus.

Nasseris Londono konferenci
ją seka budria akimi.

Informuoti šaltiniai Kaire pa
stebėjo, kad Egiptas pareikalaus 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos svarstyti Suezo klausimą, 
jei Londono konferencija pritar
tų steigimui Suezo kanalo nau
dotojų draugijos. Egiptas jau pa 
prašė Jungtinių Tautų sekti Su
ezo krizę.

LONDONAS, rūgs. 18. —
Trys didieji šiandien sutarė 
steigti Snezo kanalo naudoto
jų draugiją, nežiūrint Egipto 
atsisakymo kooperuoti.

Anglijos darbininkai 
nenori santykių
su komunistais

LONDONAS. — Šiomis dieno
mis Londone įvykusiame Angli
jos darbininkų profesinių sąjun
gų „Trade Unions“ kongrese bu
vo iškeltas pasiūlymas sueiti į 
artimesnius santykius su sovieti
nėmis darbininkų profsąjungo
mis. Už jų priėmimą tačiau bal
savo tik labai nežymus Anglijos 
darbininkų skaičius. Pasiūlymas 
buvo atmestas 1 miliono 256 
tūkstančių balsų dauguma.

Pramonės darbininkų profesi
nės sąjungos atstovas Birch įs
pėjo kongreso dalyvius, kad pa
laikymas santykių su sovietinė
mis profsąjungomis paremtų 
Maskvos vyriausybės politiką ir 
pasitarnautų komunistinei ideo
logijai laisvajame pasaulyje.

Sovietinės profsąjungos neturi 
nieko bendro su laisvojo pasau
lio darbininkų sindikatais. Jos 
yra tik įrankis komunistų parti
jos rankose, kuriuo pasinaudo
dama, sovietinė vyriausybė gali 
darbininkus išnaudoti saviems 
tikslams.

Austrai prašo
laisvės ir kitiems

VIENA, Austrija. — Vadavau 
jant Vienos arkivyskupui Koe
nig, Marijos Vardo šventėje 
(rugsėjo 12 d.) Austrijos sosti
nės gatvėse buvo suruošta iškil
minga kryžiaus kelių procesija 
už pasaulio taiką ir už visas lais
vės netekusias tautas. Ji buvo 
įvesta tikslu išmelsti Austrijai 
laisvę.

Dabar Austrijos katalikai, at
gavę nepriklausomybę, tas pro
cesijas kasmet Marijos Vardo 
dieną yra pasiryžę aukoti ta pa
čia intencija: kad ir kitos sovie
tų vergiją kenčiančios tautos at
gautų laisvę.

Trumpai iš visur
• Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

valstybių federacija? Vokiečių 
„Cuxhavener Zeitung“ perduoda 
iš Suomijos gautąjį pranešimą, 
greičiausiai bolševikų norimą pa 
leisti naują spaudos antį, kad 
esąs Sov. Sąjungoje svarstomas 
planas sudaryti „Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybių federa
ciją“, kuriai su laiku būtų gali
ma suteikti panašias teises, ko
kios jos yra atžymėtos Rumuni
jos, Vengrijos, Bulgarijos ir Če
koslovakijos konstitucijose. Šie 
gandai įkyriai kartojami ir kitų 
vokiečių spaudos organų.

• Laivyno lėktuvas nukrito 
Pacifike 100 mylių pietuose nuo 
Guamos. 18 įgulos narių išgelbė
ta. Nė vienas nežuvo.

y Britanija, Prancūzija ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
prakaituoja dėl Suezo kanalo kri 
zės, o Sovietų Rusijos ponai tik 
sėdi, žiūri ir šypsosi.

Sovietų Sąjungos laivyno
baze Adrijos jūroje

BONNA, Vokietija, rūgs. 18. — Vokiečių spauda kuris laikas 
informuoja apie Sovietų Sąjungos laivyno bazės statybą Adrijos 
jūroje, prie Albanijos.

Kai Jugoslavija buvo nutrau
kusi santykius su Maskva, tai 
Albanija buvo likusi vienintelė 
Sovietų atrama piet. Europoje.
Padedant Čekoslovakijos ir Rytų 
Vokietijos inžinieriams ten prie 
Valonos buvo pastatyta erdvi po
vandeninio laivyno bazė, galinti 
sutalpinti 100 povandeninių lai
vų.

pėsčio Viduržemio krizės metu. 
Ypač, kai dabar susitaikę su ju
goslavais rusai turi vėl prie jo 
gerą priėjimą.

Povandeniniai laivai su 
raketomis

Apie Sovietų povandeninius 
laivus sakoma, kad jie yra ap
rūpinti įrengimais, galinčiais mė 

Darbai buvo pradėti jau 1948 tyti raketas. Pasak JAV laivyno 
m. Uostas buvo pastatytas Hit- sekretoriaus pagelbininko Garri- 
lerio „Atlanto sienos“ pavyzdžiu, son Norton, šie povandeniniai 
iškirstas uoloje ir apstatytas ra- laivai sudarys pagrindinį laivyno 
ketinių sviedinių ugniavietėmis, pavojų Jungtinių Amerikos Vals 
Lėktuvų bazė turi įrengtus po- tybių žemynui. Nes jie yra pa- 
žeminius sandėlius. j jėgūs operuoti viso pasaulio van-

Pasak vokiečių spaudos, iis denyse. Jie taip pat bus rimta 
uostas sudarys labai didelio ru- kliūtis jūros susisiekimui.



3L

t
A

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
■I

Trečiadienis, rugsėjo 19, 1956

TEATRAS IR JO UŽDAVINIAI
A. GINTNEK IS, Chicago, 111.

Kasmet kalbame apie teatrą ga turėtų suburti visus teatre 
ir jo uždavinius. Juk visi nori- kolektyvus, grupes, meno vien:- 
me tur'eti lietuvišką teatrą. Ta- tus, įskaitant jaunimo ir šaulių

teatro vaidintojus, bei pavienius 
teatro mėgėjus, artistus. Tik su 
jungtomis ir darniomis jėgomis 
galima pasiekti geriausius dar
bo rezultatus. Darbo sezonas 
jau prasidėjo. Valdyba turi rim 
tai pasvarstyti, kaip tai būtų 
galima padaryti. Kaip sujungti 
visas teatro jėgas Į vieną viene
tą, kad Chicagoje atsirastų vie
nas ir pastovus lietuviškas te
atras su savo atskira administ
racija ir vadovybe. Reikėtų iš-

čiau vien norėti ir svajoti neuž
tenka. Reikalinga galvoti ir pla
nuoti, kaip tai padaryti. Ir pa
daryti pastoviai ir gerai. Jau 
kelinti metai teatras Chicagoje 
veikia, bet jisai neturi pasto
vaus charakterio. Neturi ir ga
rantuotos ateities. Teatras kiek 
vienais metais vendą skirtingai.
Savo pastatymu, priklausomy
be ir administracija. Kiekvieni 
metai atneša naujus planus, 
bet pastovaus teatro suorgani
zuoti negalime. Prie dabartinių 
sąlygų sunku tai padaryti, bet 
vistik reikėtų mėginti ką nors 
pastovesnio atsiekti.

Naujos viltys koordinacijai

Žinome, kad Kultūros Kong
reso metu teatro sekcija padarė 
reikšmingų nutarimų, kurie aiš
kiai pabrėžė, kad teatras atlie
ka didelį lietuvybės žadintojo 
vaidmenį. Buvo pageidaujama 
sudaryti JAV nors vieną stip
resnio pajėgumo teatrą, galintį 
aptarnauti ir kitas, mažesnes 
lietuvių kolonijas, kaip Ameriko 
je ir Kanadoje; turime tokiam 
teatrui suteikti minimiausias 
darbo sąlygas, parūpindami pas 
tovias scenos sambūriams pa
talpas; remti mūsų dramaturgų 
pastangas, spartinant vaidinti- 
nų veikalų išleidimą ir t.t. Rū
pintis, kad perijodinė spauda kurie atitiktų šio laiko žmonių 
daugiau rašytų teatro reikalu, norams ir kartu atliktų tėvynės 
jaunimo tarpe kelti susidomėji-1 vadavimo ir lietuvybės išlaiky
mą scenos menu ir pagyvinti rao uždavinius, 
teatrinių sambūrių bendradar- Teatro išlaikymo problema 
biavimą. Mūsų sąlygose išlaikyti pašto
Scenos darbuotojų organizacija Vų teatrą yra labai sunku. Bet 

Pažymėtam tikslui atsiekti te ( padaryti galima. Reikalinga tik

PRIE JAUTIENOS Kas turėtų tokį teatrą globoti? kytas, bet šiemet reikėtų tvar- 
Jisai galėtų būti pilnai savys- kyti jau kitais pagrindais ir 

j tovus ir nepriklausomas. Svar- atskaitomybe.
| bu, kad turėtų gerą administ- Manau, kad greitu laiku turė- 
i raciją ir tinkamai organizuotą tų pasisakyti ir pati valdyba 
vadovybę. Niekas negalį turėti teatro reikalu.
jokių pretenzijų į teatro globė- -----------------
jus ar rėmėjus, jei to nenorėtų| Broljai 
teatro vadovybe. Tač:au žinant, ..... 
kad lietuvišką teatrą yra sun- . 
ku išlaikyti prie dabartinių mū lais 
sų gyvenimo sąlygų JAV, trūks 
tant laiko, lėšų ir žmonių tam 
tikslui, teatrą galėtų globoti ir ’ 

administruoti LB Chicagos
Apygardos vadovybė, kaip lietu 
vybės išlaikymo priemonę. PaJ 
kenčiama tvarka jau buvo pe-, 
reitais metais, teatras sutvar-;

I

Demokratų kandidatas į vieepre-! 
zidentus Kefauvcr valgo steiki} Cle- iskirti vaidybos sritį nuo admi

nistracinių pareigų. Kiekviena1! velundc kalbos, kurioj labai kri-! «iiiuiiiiiiiiiiiiiiium<iiiiimiiiillimniuit 
sritis turėtų dirbti glaudžiai ir ūkavo rrispublikonų administracijų. ,
sutartinai, kad darbas būtų' ^alia .i«> atstoviu llays, Oliio, (INS) 
sklandus ir sėkmingas.

į jaunimo, o ypatingai vyrų, ku- 
Turėti patalpas ir repertuarą rfų tenai trūksta. Tik teorija ir

Nuolatiniam teatrui reikalin-Į Pra-*tika padaro žmogų tinka- 
ga turėti savo patalpas, kad, mą scenai. Daugelis mėgėjų nu
būtų galima sudėti dekoracijas,! ri dalyvauti vaidinimuose, bet 
rūbus ir kitą teatrui priklausan- PatVs nemoka Pačh* Pagrindinių 
čią medžiagą. Dabar sunkiai įgy iscen°s taisyklių, kurių galima 
tas turtas dažnai išmėtomas be išmokti tik vaidybos studijoje
jokios naudos. Tuomet reikėtų 
įsigyti nuosavus prožektorius 
ir kitas apšvietimo priemones. 
Svarbu nustatyti ir teatro reper 
tuarą visam sezonui. Reikėtų 
nepamiršti įtraukti mūsų*jaunų 
jų dramaturgų, kad juos paska 
tinus kurti naujų1 lietuviškos 
dvasios veikalų. Juk pasigenda
me tinkamų veikalų vaidinimui,

atro sekcija nutarė įsteigti JAV 
ir Kanadoje gyvenančių lietu
vių scenos darbuotojų sąjungą, 
kuri turi apjungti mūsų scenos

nepadaro jų bro- 
Plėšikai gali lygiai pasi-

dalinti grobiu, bet tokia lygy
bė yra plėšikų lygybė, o ne bro
liškumo.

Vysk. Fulton Sheen

Todėl daugelis gabių teatro mė 
gėjų, kurie neturi teoretinio pa 
sirengimo, nedaro jokios pažan
gos, nes patys nežino, kaip da
ryti. Režisorius ne viską gali iš
mokyti.

tai vieningumo ir susiklausymo. 
Reikia manyti, kad išrinktoji 
scenos darbuotojų sąjungos vai 
dyba šitą problemą tinkamai iš-

žmones gyvesniam ir prasmm- spręs. Čia norėtųsi pasakyti,, 
gesniam lietuviško teatro dar- kad iki šiol veikusi scenos dar
bui. Teatro darbuotojai tiki-lie-4 hininkams atlyginimo už jų dar- 
tuviškos scenos gajumu, teatro bus, arba, kitaip pasakius, už 
darbuotojų gera valia ir nuošir- j jų sugaištą laiką ir padarytas 
džiu noru pasitarnauti lietuviš-; išlaidas, turėtų būti panaikinta, 
kos scenos labui. Ta proga buvo j Kasoje visuomet turi būti ati- 
išrinkta ir sudaryta penkių as-j tinkama suma pinigų. Atlyginti 
menų scenos darbuotojų organi- ! išlaidas ir duoti pinigines do- 
zacijos valdyba Chicagoje, ku- vanas tiktai tuomet, jei turima 
rios pareiga rūpintis teatro rei- pelno. Pastovus teatras turi 
kalais JAV ir Kanadoje. Minė- dirbti be nuostolio. Už tat dau 
toji valdyba jau pradėjo savo gįau meilės lietuviškam teatrui, 
organizacinį darbą. Ji turėjo ke- , į
lėtą posėdžių ir padarė nutari- Teatro vaidybos studija,

Be teatro studijos sunku iš- 
Eihnio žiūrovo nuomonės auginti naujų scenos mylėtojų

Tokios valdybos pareiga or- kadrus. Pernai tokia studija 
ganizuoti scenos darbuotojus vi jau veikė Chicagoje, kurią lan- 
same krašte. Bet jos pirmoji pa kė 12 asmenų. Ji turėtų būti 
reiga būtų suorganizuoti tokius atidaryta ir toliau veikti. Ją tu-j 
asmenis Chicagoje. Šita sąjun- retų lankyti didesnis skačius

Jr

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

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

IB NAMŲ 
PATUS YMU1 
PRISTATOM 
»lsokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

illlllllillllillllllllllllllllllllllllll'lllllllllll

•

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PB 8-9842

Tel. ofiso HL l-HCv*. rez. I’R. 4-13*8

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 4—8 

šeštadieniais nuo 1 lkl 4 v«L e. P. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

~~OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES UGOS
— Pritaiko akinlua —

•322 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 1-9 vai. 
rak. šeštadieniai* 10-1 ral. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefoną*: PR 8-3828 
Bes telef. WAlbroofc 5-8078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P. P-
4eš*ad.

Res. tel. GRovehUl 6-5603

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
V s;
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Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnės taupytojų! visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesuius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy* 
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka* liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai* 
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

CCBRENTLY — \UKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTU SKYRIAUS.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja tr Cbin**gA) 

B.CD1K1Ų IR VAIKU ŽAGU 
SPEC LAJA STB

7156 Sonth Weatern Avensa
(MKDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 v. — S vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto lkl S vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1188
Re*, tel. VVAlbrook 6-8788

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. ttSrd St. 
oriso tei. REUaaoa 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl 0-0017 
Vuandos: 1—3 p. ifi. 6—* P- m- 

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tad. OLlffside 4-2084 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
(Rampa* 47th lr Henullage) 

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak.
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr.

Tel. ofiao VA. 7-5557, re*. RE. 7-4888

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We*t 47th Streeš

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso Pltospcct 6-2240
I’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS UGOS 
6700 S. VVood Street

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

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

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

Tel. CEntral 6-2294 
6002 VVest 16th Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

■PEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U
šeštadieniai* 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGĄ 

kasdien išskyrus trečiad. ir , Office: 10748 Sonth Michigan Ava.
Buto: 1653 VV. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. lkl 9 v. v., 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. poplsž.

TeL: Ofiso — PUUmaa Š-67M 
Buto — BEverly 8-3946

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

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

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 

•317 Sonth Westera Avenat
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublle 7 -4800

Rezidencija: tiRovchUl 6-8181

DRf T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8944

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-68(7

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

4055 Archer Ave.
Kampas Archer ir California Av*. 

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

Ofiao telef. YArds 7-1168 
Beridencijoti — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted lr 85-ta gatv*) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

TAL 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso PR. (-1838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDTTOJA8)
2590 We»t 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pa«a> 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas REHance 5-1811

DR. WŠLTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CinKURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:10—8:80 vak. 
Trsčlad. pagal sutarti 

Tek ofiso Ir buto OLymplo 2-4168
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—8 v. lr 6—R v. vakar*. 
Išskyrus trečiadieniu*

Butas 1626 Ho. 48th Ave. 
šeštadieniais 11 lkl 4 popl*t

Ofiso telef. LAfaystte 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Aauklte KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGB 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 18-2:10 V. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:(8 v. 

Trečiad Unl tilt susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Atsbm 
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—» vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniai* lc 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso HEmloek 4-5816 
Rez. HEml. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple State*
(Arti Archer Ave.)

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

LAfayette 3-4848 
Namų — CEdarcrest 3-7 78S

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą, 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 24(7 
W. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-8886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-228A
8PECT. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

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

keičia stiklus lr rfimus.
4456 So. Gšlifornlš Ave., Ohicago 

Aauklte YArds 7-7381
Priima: vakarai* 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkl 4; trečiad. tr ••k’nad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 8-1880

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ave. (kamb. III) 
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pairai sutartų 

Jeigu neatsilieps vlršinlnštl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

Vai.

P. ŠILEIKIS, a P.
Orthopeda* - Protezlstaa 

Aparatat-Protezal. Med. ban 
dažAt. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) tr L6.
9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2860 W 83rd Si. Chloago 28, IU. 

Tel. PRoapect 6-5084.

Skclbkitės “Drauge”!

Tel. ofiso: DAnube (-1128

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. lr (—( v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. n. *.

r*L ofiso PKospect 6-8400
Rezid. PKospect 6-8448

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtA)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avėtum

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th CU Ooer* 
Kasdien 10-12 vai ryto lr (-( rak 

vak. šeštadieniais 14-1. 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLympic 1-1(81

Tei. . ofiso. Victory 2-1681
Rez. Victory (-6748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted lr (1-mos gatvini

Prišmlmo valandos kasdien: 1-4 p.b. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNŠS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-68*8

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

Tek ofiso CA 8-0267, rea. PR 6-6668 
Rezld. 6600 S. Artealaa Av*.

VAL. 11 v. r. Iki ( p. p.; 6—( v. t.

DR. 6. SERNER
LJLE-lUVIH AKIŲ GYDYTOJAI

▼M (6 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko aklnlna
Kreivas aki*

Ištaiso.
Ofisas Ir akinio dttrbtavf
756 West S5th Street 

Vai nuo 16 lkl 2, nuo 6 lkl (. tra- 
člad. nuo 10-12, penktadieni 14-1 U 
šeštadieniais 10-2 vai. *opl*t.

vir. **

Remkite dien. Draugą!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
Oakley Ave., Chicago 8, Hl. Tet Virgtnla 7-8841 i 1-88482884 R.

■ntsrsd a* fleeond-Clas* Matter Marcb 21, 1914, at Chloago. Illlaols 
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7av rinkimai ir užsienis
Šiandien gana drąsiai galima pasakyti, kad nuo Jungtinių 

Amerikos Valstybių užsieninės politikos priklauso visų pasaulio 
laisvųjų tautų likimas. Komunistų pavergtosios tautos taip pat 
su viltimi žiūri j Dėdę Šamą. Jos laukia, kada jis pradės pozi
tyvesnę akciją jų išlaisvinimo naudai. Skaitosi su Dėde Samu 
ir komunistinis pasaulis.

Todėl yra visai natūralu, kad visi ir visur didžiausiu susi
domėjimu seka prasidėjusią prezidentinių ir kongresinių rin
kimų kampaniją Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Mat tų kam
panijų metu yra plačiai gvildenami užsienio politikos klausimai, 
padaromi įsipareigojimai, pasižadėjimai net ir kaikuriuos pa
keitimus padaryti. Jei vietos krašto gyventojai labiau rūpinasi 
tuo, kokį nusistatymą turi vienas ar kitas kandidatas vidaus 
reikalais, tai užsieniečiai visą dėmesį meta į užsieninės politikos 
problemas. i r **

Šiuo metu turime visą eilę “degančių problemų” užsienio 
politikoje. Todėl ir mūsų vadinamųjų draugų susirūpinimas jo
mis dabar yra didesnis, negu jis buvo prieš 1952 metų rinkimus.

Prieš 1952 m. rinkimus užsieniniai draugai lyg ir bijojo 
respublikonų laimėjimo. Jie laikė, kad demokratų administracija 
vedė patenkinančią politiką. Sulaikymas komunistų agresijos 
Turkijoj, Graikijoj ir Korėjoj laisvosioms valstybėms daug pa
sitarnavo. Apsiginklavimas, Šiaurės Atlanto sutartis, Jungtinių 
Tautų intervencija Korėjoje sąjungininkuose kėlė pasitikėjimą 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir savimi. Vadinas, prie de
mokratų partijos administracijos Muencheno istorija nepasi
kartojo. Žinoma, turima galvoj paskutiniuosius H. S. Trumano 
prezidentavimo metus.

Respublikonų 1952 m. sąjungininkai bijojo dėl to, kad jie 
aštriai kritikavo demokratų vyriausybės užsienio politiką ir ne
buvo tikri, kuria kryptimi pasuktų tą politiką jie, jei būtų iš
rinkti. Turėta galvoje ir tas faktas, kad respublikonų partijos 
stambi veikėjų dalis buvo pakrypusi į izolacionizmą.

Tačiau pasirodė, kad toji baimė buvo be pagrindo. Respub
likonams laimėjus rinkimus ir sudarius savo vyriausybę, už
sienio politikos linija pasiliko lygiai tokia pat, kokia ji buvo 
ir prie Trumano. Jokių pagrindinių pasikeitimų neįvyko. Tuo 
atžvilgiu šiemet užsieniečiai, JAV draugai, yra gana ramūs.

Šiemet matome kitą dalyką — komunistų taktikos pasikei
timą. Tai iškelia naujus rūpesčius. Jų strategija siekti pasaulio 
kontnolės nėra pasikeitusi, bet jų metodai tam tikslui pasiekti 
radikaliai pasikeitė.

Kaip jau minėjome, respublikonų užsienio politika ryšium 
su Trumano vykdytu kolektyvinio saugumo planu nenukrypo 
nė į vieną, nė į kitą pusę. Gynybai išleidžiama daug pinigų. 
Šiaurės Atlanto paktas stipriai palaikomas. JAV tebelaiko ka
rines bazes strateginėse pozicijose užsienyje. Ta kryptimi pa
daryta ir daugiau žygių, pvz. Bagdado susitarimai ir pan. Tai 
sustiprino sąjungininkų pasitikėjimą kolektyvinio saugumo prin
cipu. žodžiu, prieš šiuos rinkimus sąjungininkai yra tikri, kad, 
nepaisant, kas laimės šiuos rinkimus, izolacionistinės užsienio 
politikos nevykdys.

Bet 1956 m. tarptautinė politikos būklė kelia jau kitas pro
blemas. Jomis kaip tik yra labai rimtai susirūpinusios sąjun
gininkės valstybės. Tad jos ir laukia, kaip jos bus svarstomos 
rinkiminės kampanijos metu, kurios partijos kandidatai bus la
biausiai supratę dabartinę pasaulio raidą ir kokius planus pa
tieks ateičiai.

Visų ir visur akys krypsta į Ameriką todėl, kad nuo jos 
nusistatymo ir veiksmų šiandien daugiausia priklauso pasaulio 
taika.

MENftAiTIS MAMA®, CHCAdb.

dėmis, vienok tų kaltinimų ne- nė valandėlei neapsvaigsta savo 
paremdamas jokiais įrodymais, žemiškame didume ir sėkmėje”. 
Taip lygiai gi jokio pagrindimo Dar viena pastraipėlė iš kitos 
— autoriaus kalbamas ir apie straipsnio vietos:
prof. Z. Ivinskio parašytąją kny "Išmintis yra plati ir įvairia- 
gą apie šv. Kazimierą. Esą: spalvė. Ji nesiriboja viena ku- 
"Pasiteiravę visuomenėje ir ria darbo sritim, vienu kuriuo 
spaudoje, sužinome, kad prof. pamėgtu ar pasirinktu darbo 
Z. Ivinskis, po eilės metų dar- postu. Ji atvira visam gyveni-

kūrėjo iki generalinio Lietuvos tu ir kitais dalykais. Deja,
Katalikiškosios Akcijos sekre
toriaus. Jis rašė visur — nesi
rinkdamas laikraščių vardų, e- 
tikečių, net jų kalbos — nuo 
popvlariausių Paudies laikraš
čių iki akademinių žurnalų, nuo 
lietuviškų iki lenkiškų, rusiškų, 
prancūziškų, angliškų, itališkų. 
Jis atviras kiekvienam kvieti-bo Romos archyvuose, parašė mui, kuris įvairus ir platus 

puikią knvgą apie šv. Kazimie- Ko nėra davęs vyskupas Būčys ! mui, jei mato — galima patar- 
rą, įrodydamas, kad anas nėra savo gyvenime! Jo kelias —Į nauti gėriui — jis eina kalbėti 
joks šventasis”. (Mano pabr. nuo spaudos korespondento, ko
Pr. Al.). Vadinasi, kaip iš eita- rektoriaus iki redaktoriaus; nuo 
tos matyti, recenzentas nėra vi- eilinio Slavikų ir Maskvos vika-

rusams ortodoksams, netikin
tiems, nevengia darbininkų ir 
tarnaičių. Ir kai Šv. Tėvas ski-

sai skaitęs prof.. Ivinskio para
šytosios knygos, nes kalba apie 
jo “pasiteiravimą visuomenėje 
ir spaudoje” ir, visdėlto, ryžta
si teigti, jog pnof. Ivinskis "įro
dė”, kad anas nėra joks šven
tasis... Kur? Kuriame knygos 
puslapyje? Kokiais žodžiais — 
tai įrodyta?...

Arba toliau. Rašoma šitaip:
“Dabar (prof. Ivinskis — Pr.
Al.) rengiasi rašyti monografi
ją apie vysk. P. Bučį, labai daug 
nuveikusį pravoslavų pasaulyje 
kažkam, tik ne lietuvių tautai”.
(Taip pat mano pabr. Pr. Al.).

Tolesnėse eilutėse V. Jonikas 
prideda ir savo patarimą: “Man 
rodosi, kad tas darbas nebūtų 
prof. Ivinskio vertas, tai galė
tų atlikti bet kuris dvasininkas, 
jų daug, o Ivinskis — beveik 
vienas”. Atseit, apie dvasiškius 
— terašo kunigai, o mes pasau
liečiai — atsiribokime nuo jų...

Dėl šitokio patarimo, pasa
kytume, tai žmogaus skonio rei 
kalas. Vienok norėtųsi kiek pla
tėliau stabterėti prie tamsesnės 
užuominos a.a. vysk. Bučio ad
resu. Jau ir bendrojoj taisyklėj, 
verstoj iš lotynų kalbos, yra 
sakoma, jog apie mirusius — 
kalbama arba gerai, arba visiš
kai nieko nesakoma. Tačiau tai 
negalima būtų pritaikinti amži
nos atminties vysk. P. Bučiui, tu, drabužiais, pinigais ir kita 
kuris buvo tikrai Sacerdos Mag [ forma, ar negalėtų savo šalpos

ro, seselių kapeliono, Sheboygan ria jį rytų apeigų vyskupu
klebono, rekolekcijų vedėjo, se
minarijos Telšiuose dvasios va 
do iki vyskupo, vienuolijos gene 
rolo; nuo jauno Seinų semina
rijos dėstytojo, akademijos pro 
fesoriaus, universiteto ordinaro 
iki akademijos ir universiteto 
rektoriaus; nuo eilinio visuome
nės veikėjo, paskaitininko, drau 
gijų organizatoriaus, programų

jį, išaugusį ir ilgą amžių veiku
sį vakarų apeigose, — neatsi
sako, paklusta, pasiima”.

Taigi, ar galima daryti tokį 
primetimą, kad a.a. vysk. Bū
čys būtų “daug nuveikęs kaž
kam pravoslavų pasaulyje” tik 
ne lietuvių tautai?... - 

P. S. Šį rašinį atspausdinti 
“Karys” atsisakė.

BALFAS IR ŠALPOS IŠPLĖTIMAS 
Į LIETUVĄ

Ją|
gavo ne tik tie, kuriems ji buvo j 
skiriama, bet dažnai toki, ku- ’ 
riems jokia pašalpa nereikalin-l 
ga. Dedamos pastangos, kad 
Balfo pagalbą ir Lietuvoje, pa
našiai kaip kituose kraštuose, 
galėtų gauti tik ties asmenys, 
kurie pašalpos tikrai reikalingi 
ir kuriems ji yra skirta. Bal- 
fas — visuomeninė labdaros or-į 
ganizacija, — pabrėžė dr. Kon
čius, — dėl to savo veiklos a-, 
pyskaitą pateikia tiesiai savo 
rėmėjams. Jie turi žinoti, kas 
jų gėrybėmis naudojasi ir ar 
tiksliai Jos naudojamos.

— Ar yra kokios galimybės 
Balfo veiklai praplėsti ,į Lietu
vą ir į kitus kraštus, kuriuose 
gyvenančių lietuvių ji iki šiol 
dar nepasiekė? — teiravosi El
tos korespondentas.

— Šis reikalas tiriamas ir 
dar tebėra aiškinimo padėtyje. 
Gaila, — sako Balfo pirminin
kas, — kol šitas reikalas dar 
neišryškėjo, negaliu nieko kon
krečiai pasakyti. Patikinu, kad, į 
kai tik jis paaiškės, lietuvių vi
suomenė bus tuojau painfor
muota. (ELTA)

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

RECENZIJOS APIE KNYGAS, ŽMONES
ir šventuosius

PRANYS ALSE NAS, Kanada

Džiugu, kad mūsų mielasis, nors švelnesnis, priekaištas už
“Karys”, kaip ir kiti lietuviškie 
ji laikraščiai ir žurnalai, turi 
dailiosios literatūros skyrių, ku
riame, laikas nuo laiko, pare- 
cenzuojamos naujai išleistosios 
lietuviškos knygos. Šis reiški
nys, be abejonės, teikia “Ka
riui” didelį pliusą.

Deja, minimajam literatūros 
skyriuje kartais pasitaiko keis
tokų dalykų. Štai, žvelgiu į š. 
m. birželio mėn. “Kario” Nr. 
6, kur, Naujų Knygų skyriuje, 
V. J. recenzuoja tris knygas: 
Henriko Radausko "Žiemos dai
ną”, Liūnės Sutemos “Tebūnie 
tartum pasakoj” ir Kazio Bradū 
no “Devynias balades”. Tolė
liau, jau gana plačiai, V. Joni
ko recenzuojamas Lietuvių en
ciklopedijos Lietuvos istorijos 
skyrius.

Su čia paminėtų leidinių re- 
cenzavimu, atrodo, viskas būtų 
gerai, jeigu nebūtų justi pirmų
jų trijų knygų recenzijose dide
lio paviršutiniškumo, kur, ap
tariant visus tris leidinius, pa
grinde, tekalbama apie tai, ar 
knygoj yra vartojami svetimžo
džiai, ar ne. Jei taip — tai kiek 
jų: daug ar maža? Pvz., Ra
dauskas pabaramas už pavarto
jimą jo eilėraščių rinkinyje žo
džių: Otelio, mauras, Desdemo- 
na, Liūnė Sutema — pagiriama 
už barbarizmų nevartojimą, gi 
Ki Bradūnui — vėl daromas,

tai, kad “nepasisaugojo” nesa
vų žodžių ir vaizdų, kaip Ra
dauskas...

Taigi, nors, toli gražu, nepa- 
sisakytina, kad svetimžodžiai 
mūsiškėj kūryboj būtų teigia
mas reiškinys, betgi tai nėra 
augščiausias kriterijumas, pa
gal kurį reikėtų aptarti visų 
išleistųjų knygų vertę. Pagal 
garbaus “Kario” knygų recen
zento nuomonę, tarytum išeitų 
taip: kūrėjau, vartojai savo 
kūrinyje barbarizmus — tavo 
knyga bloga, nevartojai — ge
ra...

Lietuvių enciklopedijos Lietu
vos istorijos skyriaus recenzi
joj randama dar keistesnių da
lykų. Tenai suplakta viskas į 
vieną puodą: pati Enciklopedi
ja, lietuviai istorikai, atseit, gy 
vi žmonės, kvestijuonuojamas 
šv. Kazimiero šventumas, meta 
mas šešėlis jau mirusiam gar
bingam a.a. vysk. Bučiui ir t.t.

Ar tinkamai parašyti Lietu
vos istorijos straipsniai Lietu
vių enciklopedijoj — čia nesi
imsiu spręsti, nes nesu istori
kas, o, antra vertus, ne tuo 
tikslu rašau šias eilutes.

šiame poskyriuje vienu reiški 
niu tik norisi nusistebėti: kaip 
gerb. str. autorius, V. Jonikas, 
taip lengva širdimi žarsto kal
tinimus visai eilei mūsų istori-

— Be abejo, Jums žino
mas, — kreipėsi Eltos kores
pondentas į Balfo pirmininką 
kan. dr. J. Končių, — laisvojo 
pasaulio lietuvių susirūpinimas 
sunkia lietuvių padėtimi Sibire 
ir tėvynėje. Turimomis žinio
mis, kaikurių lietuvių buitis ten 
tragiška. Trūksta jiems visko, 
o svarbiausia, vaistų. Daugelis 
Vakaruose gyvenančių lietuvių, 
gailestingumo ir broliškos mei
lės skatinami, stengiasi patys, 
kaip išmano, jiems padėti, nau
dodamiesi įvairių tarpininkų pa
slaugomis dovanėlėms persiųsti. 
Jūsų vadovaujamas Bendras A-

širdies lietuviai ir jų bičiluiai, no 
rėdami palengvinti savo brolių 
bei sesių sunkią vargo naštą. 
Neabejoju, jei reikės, tai Ameri
kos lietuviai dar daugiau gėry
bių aukos. Kaip matai, lėšų ar 
gėrybių klausimo šioje proble
moje nėra.

Balfo statusas, arba teisinė pa 
dėtis, yra panaši, kaip ir dau
gelio kitų labdaros organizaci
jų. Jau dvylika metų, kai Bal
tas veikia. Jis yra Jungtinių 
Tautų labdaros organizacijos, 
taip pat ir kitų tarptautinių or
ganizacijų narys. Balfą pripa
žįsta ne tik tų šalių, kuriose jis

merikos Lietuvių Šalpos Fon- veįkia, vyriausybės, bet dar tei- 
das, tiek daug padėjęs nuo karo . jęįa įvairias lengvatas jo veiklai 
nukentėjusiems lietuviams mais Pavyzdžiui, JAV, Vakarų Vokie

nus — didis kunigas.
To garbaus amžinos atmin

ties senelio apgynimui nerink
siu žodžių savo pasąmonėje, ta
čiau pacituosiu porą pastraipė- 
lių iš straipsnio, rašyto vysk. 
Bučio 75 m. amžiaus sukakties 
proga ir atspausdinto žurnale 
“Aukoj”:

“Vysk. Bučio asmenybei bū
dingiausi šv. Rašto žodžiai: “Sa 
pientia est major super omnia” 
-r- Virš visų jo talentų ir dory
bių, išauga jo išmintis, kurią 
jis gavo iš Dvasios. Išmintis y- 
ra paprasta, kukli, nuoširdi ir 
tiesi. Ji nesididžiuoja tuo, kad 
keliasdešimt tomų prirašo, kad 
augštųjų mokyklų Rectoris 
Magnifici titulu pasipuošia, kad 
Dievo pašauktųjų tobulybei 
augščiausio Vadovo kėdėse sė
di, kad vyskupo fioletu apdova
nojamas. Išmintis nepraranda 
pusiausvyros jokiame poaugšty, 
neparodo nė krislelio puikybės

darbo išplėsti lietuviams Sibire 
ir Lietuvoje?

— Žinau, sako dr. Končius, — 
kad Vakaruose gyveną lietuviai 
labai domisi savo artimaisiais 
tėvynėje bei kituose kraštuose 
ir kad jie norėtų su jais pasida
lyti savo ištekliais. Gauname 
apsčiai laiškų, kuriuose prašo
ma Balfą tarpininkauti dovanas 
persiųsti bei suteikti pagalbą 
Lietuvoje gyvenantiems sene
liams ir paliegėliams. Reikalas 
aiškus ir neatidėliotinas, bet jis 
liečia nemažą problemą, kuri 
ne taip lengvai sprendžiama.

— Koki sunkumai iškyla ją 
sprendžiant, — paklausė Eltos 
korespondentas, — materiali
niai, vadinasi — lėšų stoka; Bal 
fo, kaip labdaros organizacijos 
statusas ar dar kažkas kita?

— Lėšų ir gėrybių Balfas tu
ri, — pastebėjo dr. Končius. — 
Jas sudeda gailestingi ir kilnios

tijos, Italijos, Šveicarijos ir kitų 
valstybių vyriausybės ne tik at
leidžia nuo muito šelpiamiesiems 
atvežtas dovanas, bet dar jas ne 
mokamai pergabena įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis. Bal
fas, kaip lietuvių labdaros orga
nizacija, veikia visose šalyse, ku 
riose tik lietuviai gyvena, išsky
rus Lietuvą ir Sovietų Sąjungą.

— Ar Balfas daro kurių nors 
žygių labdaros darbui praplėsti 
į Lietuvą? — pasiteiravo Eltos 
korespondentas.

— Tėvynėje esančius lietu
vius Balfas turi galvoje. Balfo 
vadovybė, — sako dr. Končius, 
— žino, kad daugelis jų džiaug
tųsi gavę pagalbos. Dėl pačios 
pagalbos klausimo nėra, o jis 
iškyla tik dėl pagalbos įteikimo. 
Tuoj po karo, — sako dr. Kon
čius, — Balfo vadovybė mėgino 
pagalbą siųsti ,ir į Lietuvą, pa
našiai, kaip lietuviams kituose 
kraštuose. Lietuvos lietuviams 
buvo pasiųsta labai didelė it į- 
vairi pagalba: drabužiais, mais-

Galima pasiskolinti filmą
22 minutes užtrunkantis fil

mas “Naujoji diena Afrikoje” 
yra pagamintas Maryknoll žur
nalo redaktoriaus tėvo Albert J. 
Nevins, M. M. Filmas yra 16 
mm, pagamintas Rytų ir Pietų 
Afrikoje; vaizduojama nauja 
Afrika, nepriklausomybės sie
kiančios šalys. Filme mtoma 
jauna afrikietė mergaitė, besi
rengianti tapti pirma to krašto 
gydytoja, lankanti Pijaus XII 
universitetą, kuriame ruošiami 
busimosios Afrikos vadai. Vaiz
duojamos Afrikos kavos plan
tacijos, naujų kunigų šventini- 

' mas ir kt. Mokyklos, organiza
cijos filmą gali pasiskolinti; 
kreiptis adresu: World Horizont 
Films, Maryknoll, P. O., Mary
knoll, N. y.

(ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

69 tęsinys
Artėjant į tėviškės pusę, jį ėmė siausti keistas 

slėgimas, kaip migla. Ar todėl, kad lapkritis murg- 
lojo ir iki pat kaulų lindo per geriausius apdarus, ar 
miškai, permatomi ir nesaugūs, iš abiejų kelio pusių, 
veikė taip, lyg jis turėjo slėptis ir buvo matomas? 
Pamažu jis išsimušė iš to sunkumo, nes buvo jį su
pratęs, tai tiktai žinojimas, kad vieną kartą jis tenu- 
važiuos į namų pusę, paskutinę, kaip numirėlis į ka
pines. Jo grįžimas jau bus visai atskirtas nuo šios 
vietos, tiktai išvažiavimas iš svetimos vietos — jis gi 
nebeturės tėviškės. Kaip yra tai, kad pats savo noru 
išeini, geruoju ar piktu, net tėvų išmestas, jeigu pasi
trauktum, vistiek nesi praradęs tėviškės? Galbūt, 
net ir tas, kad ji būtų parduota Už skolas, išvaržyta, 
vistiek pasiliktų sava. Tiktai šitas atėmimas yra ga
lutinis. Kaip nėra pakeitimo, kaip nebus — visada, 
visada rusai, bolševikai, visada. Vieną trumpą akimir
ką jis pajuto besukąs visu smarkumu į medį anapus 
griovio, tačiau tai buvo tiktai žaibas.

Kitą kartą panašiai užėjo, kob privažiavo namus 
— jis norėjo nesustoti, kaip visuomet už kiemo, ir da
bar pagalvojo: kodėl ne? Galbūt, kas nors stūmė jį 
anuos visus kartus, neleido, lyg nešvęsto daikto, į do
rą vietą? Ar, galbūt, jis pats nesiryžo į tėvų kiemą 
vežti šito vežimo?—Užtat nūnai jis pasuko, kad įva
žiuotų stačiai į vartus ir sulaužytų, dabar nebebuvo

kų, išvardindamas juos pavar-seno įstatymo gerbti tvoras, taip labai, kad nė vieno

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir Feliv 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.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOE8 stoties — Banga 1499 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 lkl 9:10 vai. ryte 
8ESTAD. 8:30 lkl 9:90 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—t:SO v. r. 18 stoties 

WOPA — 1490 kll.
Thloaco 19, ~IL HEmloek 4-3411

7131 So. ROCKWELL ST.

Skelbkitės “Drauge”!

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizo

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

1 1 D B A
2334 Se. Oakley Ave.

žiograrikio negalėjai ištraukti. — „Tiktai vagys len
da pro skyles,“ — sako motina mažam berniukui, ir 
didelis plėšikas atsimena tai,“ — pagalvojo jis. Ir ne
įvažiavo.

Trečią nepatirtą jausmą pajuto, kai atidarė du
ris: jos buvo neužrakintos, o visos trobos buvo tuš
čios. Karo metu jis negalėjo ramiai galvoti apie na-

%

Šios knygos autorius vysku
pas P. J. Skeen priei Bei 
laiko pradėjo savo TetovM- 
jos programą per **Du Mont" 
stoti. Tetartaijos aparatų 
ma "Admiral” liai programai 
finansuoti paakysė vieną mfc 
lijoną doleri^
LietuviSkos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

I; e A S ii
Chicago 8, III.

J?

jo jo šauksmą.
Jis bėgo, kirsdamas kampą per šaltinius, kur 

visi medžiai bupo susirpaišę, jis išsipurvino savo bliz
gančius batus, beveik iki pusės blauzdos, ir kaip kvai
lai, kaip vaikiškai jam: pačiam skambėjo jo raudoja- 
mai išreikštas: — „Mama!“

Į šitą šauksmą, motina sustojo: ką tiktai ji buvo
mus, jeigu tenai neberas nieko, tačiau šitas akimojis priėjus ežerą, nusileidus nuo kranto prie pat vandens,
yra daug bjauresnis. Ar jau įvyko?

Jis pavėlavo, prieš jį buvo ateita — nebereikėjo 
nė užrakinti namų, kas drįs vogti nuo vagies. Ir kas 
nebuvo verta namuose, kad nebėra žmonių. Kur jie 
padėjo motiną?

Tačiau po trumpo momento jis apsigalvojo: ko
dėl būtinai panika, juk iki bolševikmečio jie niekuo
met neužsidarinėdavo durų dienos metu — motina yra 
klėtyje ar kamaroje, juk ji turi susidėti savo daiktus 
kitam naujam gyvenimui pradėti. Jis išėjo laukan — 
klėties durys buvo uždarytos, ir kamaros, ir tenai, 
kur jie jauni broliai miegojo. Jis pradėjo žengti grei
tesniu žingsniu pro tvartus, prie kiaulininko, ir prie 
arklidžių — visos durys buvo uždaros. — Jis išgirdo, 
kad sušuko: — „Mama!“

Dabar jis jau bėgo, iki jaujos ir užjaujon, pro 
dideles epušes, peršoko tvorą, per atvirą dobilieną, 
per pievą, kur augo tiktai kadugiai, ir bėgdamas jis 
šaukė, stebėdamas tiktai savo balsui ir, kad atsiliep
tų ji, tiek laiko: — „Mama! Motin“. Jis galėjo bėgti, 
niekas nestabdė jo, joks garsas.

Jis bėgo taku per eglyną, kliūvinėdamas ir apsi- 
braižydamas, jam nukrito skrybėlė, bet jis neailenkė 
pakelti, jis šaukė: — „Mama!“ — ir balsas krito į 
medžius, kurių šakos klojo iki pat žemės ir kilo labai 
augštai, pluskotos, sodrios lakos, ir lyg į vatą vynlo-

ir tenai sutiko save. Veidas buvo jaunas, bet labai pa
prastas, užtatai ji grįždama iš bažnyčios stačiai atė
jo čia, žiūrėjosi ir buvo labai laiminga ir nustebusi. 
Kaip ji galėjo patikti jaunam Mykolui Vibriui? Kai 
jis pažvelgdavo į ją, jį regėjo, kad jam ji yra graži, 
ir ji buvo priversta tapti gražia. Pirmą kartą ji pa- 
sididžiaugė savimi tėviškės ežere.

— „Mama!“ — šitas vardas ją pasendė vande
nyje, ji vėl buvo našlė ir jos šaukėsi vaikas. Galbūt, 
Jonas iš savo paslaptingų namų, juk krito lapai ir jis, 
kaip mažas paukštis buvo išduotas medžiotojams. Gal 
Mikutis, pasiilgęs, nė dėl savo mažų, greitai užmirš
tančių dienų, negalintis užmiršti .močiutės. Gal garsiai 
meldėsi kunigas už savo motiną. Arba, iš vandens gi
lumos, pasikeitęs mirusios Juditos balsas, įkritęs pa
skutinėje valandoje, pasikeitęs nuo ilgo mirkimo eže
re. — Bet ji žinojo, kas ją šaukia: ji matė dar vieną 
vaiką, stovinti aname krante mažo ežero.

Kada jis pamatė motiną, pasijuto taip pavargęs, 
jog norėjo sėstis ant drėgnos žemės, tačiau artėjo į 
jos pusę. Ko jis buvo neramus, klausė jis — dabar jau 
galėjo galvoti ir svarstyti: kad ji — nusižudė? Ne! 
Kad ji kažkur nuklydo, sumišus iš sielvarto? Ne. Kad 
— jos nebėra? — Jis vėl stovėjo jausdamas ant sa
vo sprando partijos ranką — kiekvienoje vietoje.

(Bu davglan)
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KOMUNIZMAS VAKARŲ VOKIETIJOJ
Vakarų Vokietija ligi šiol bu

vo atspariausia komunizmui. Pa 
gal Bonos vidaus reikalų mi- 
nisterio Šrederio radio-praneši- 
mą suorganizuotų komunistų bu 
vo 70,000, Einant teisme bylai 
dėl komunistų partijos uždary
mo, apie 20,000 narių iš parti
jos išstojo. Partijos viršūnės 
pravedė savo organizacijos va
lymą. Kaip spėjama, buvo pa
šalinta iš partijos apie 2,000 na 
rių. Respublikos parlamente ko 
munistai neturi nei vieno atsto
vo. Iš devynių provincijos (lan
dų) parlamentų tik du turi ko
munistų atstovų — Žemutinės 
Saksonijos parlamente du atsto 
vus iš esamų iš viso 159 narių 
ir Bremeno — 4 iš 100 narių.

Komunistai leido 13 dienraš
čių ir žymiai didesnį skaičių sa
vaitraščių ir mėnesinių žurnalų. 
Parlamentus nukomunistinti pa 
dėjo kiek rinkimų Įstatymas. 
Pagal jį tik tos partijos prave
da į parlamentus atstovų, ku
rios surenka visų balsuotojų 
skaičiaus nemažiau 5%. Tokio 
skaičiaus komunistai išskyrus 
minėtas vietas niekur neįstengė 
surinkti. Tuo būdu Vakarų Vo
kietija yra padariusi didelę pa
žangą šioj srityj.

Sukurtoji po pirmojo Pasau
linio karo vadinamoji Weimaro 
respublika, kurios ribose buvo 
abi dabartinės — vakarų ir ry
tų Vokietijos — pirmuose rin
kimuose gavo apie 5 milionus 
balsų ir turėjo parlamente 
(Reichstage) virš šimto atsto
vų. Pradžioje po šio karo vo
kiečiai kažkaip abejingai žiūrė
jo į komunistus ir gręsiantį ko
munizmo pavojų.

Atvykau į Pfullingeną 1945 
m. pabaigoj. Mano pasakojimas 
apie komunizmą juos neveikė. 
Į vokiečio galvą netilpo mintis, 
kad iš jo bet kas galėtų atimti 
jo rankomis uždirbtą nuosavy
bę, ar kad jį kas galėtų kaž
kur išvežti, nepadarius jam nu-! 
sikalstamo darbo. Ir tik kai pra Į 
sidėjo atsirasti vokiečių iš komu1 
nistų nelaisvės ar iš gyvenusių 
rytų Vokietijoj, jie savo pasa
kojimais prablaivė laisvėj gyve
nančius vokiečius ir tik tada 
pradėjo suprasti, kas yra komu 
nizmas praktikoje. Tada tik pra 
sidėjo komunistų nepasiseki
mai.

Kurie stipresni?

Tačiau klaidinga būtų vertin
ti komunizmo jėgą ir įtaką tik 
iš jų atstovų skaičiaus parla
mentuose. Šiandieninė Vakarų 
Vokietijos komunistų partija 
yra pirmoj eilėj kadrinė. Ji yra 
labiausia susidomėjusi ir savo 
veiklą nukreipusi į pramonės 
sritis --r į didmiesčius, svarbiau
sia gi į kasyklų ir pramonės 
Rūro kraštą. Jų veikla ne be 
pasėkų. Komunistų pasisekimai 
kelia didelio nerimo nekomunis
tinei visuomenei Bonos vai-

džiai. Ypatingai vokiečius su
krėtė netikėtas 1955 m. gale ko 
munistų laimėjimas Dortmunde, 
svarbiausiame metalurgijos cen 
tre, vadinamam Westfalenhuet- 
te. Dortmunde dirba apie 12, 
000 darbininkų. Prie kiekvienos 
stambesnės įmonės yra Įmonės 
Taryba, kurią renka visi darbi
ninkai. Į tokią Dortmundo Ta
rybą minėtais rinkimais buvo 
išrinkta 16 komunistų atstovų 
iš bendro 25 atstovų skaičiaus. 
Nuo Dortmundo neatsiliko ir ki
tos Pareinio ir Vestfalijos įmo
nės ir tokie uostamiesčiai, kaip 
Bremenas ir Hamburgas. Tiesa, 
kitur rinkimai komunistams 
nebuvo tokie sėkmingi, kaip 
Dortmunde. Tačiau ir ten jų lai
mėjimai buvo nemaži, nors did
žiumos Tarybose ir nesudaro, 
bet jų įtaka, ir kitur yra didelė. 

Slaptoji veikla

Komunistų partija svarbiau
sia savo griaunamąjį darbą dir
ba slaptai, požemyj. Tai konsta 
tavo pirmiau minėtoj savo kal
boj ir min. Šrederis. Jis visai 
vykusiai palygino komunistų 
veiklą su jūrų ledo kalnu (Eis- 
mer), kurio tik maža viršūnė
lė matoma viršuj, o visas jo dy
dis, svoris ir pavojus nemato
mas, vandens paslėptas. Tokis 
ledo kalnas sutrupina didžiau
sius laivus. Ir Titanikas nuo jo 
žuvo. Kiekviena stambesnė įmo
nė turi slaptą komunistų ląste- 
lę-jačeiką, kurią jie patys vadi
na “Betriebszelle”. Tokių komu 
nistinių ląstelių valdžios orga
nų yra susekta virš 1600. Dirba 
jose apie 120,000 komunistų. 
Čia dirba ir oficialiai neįsirašę 
į partiją. Čia sutelkta labiausiai 
susipratę, sudrausminti ir fana
tiški komunistų aktivistai.

Kalbamų komunistų ląstelės 
nesitenkina tik savo įmonėmis. 
Jos organizuoja įvairias labai 
nekaltais vardais draugijas, 
kaip pav. “Laisvojo Vokietijos 
jaunimo”, sporto, dainų, vaidini 
mų, sveikatos ir kitokias orga
nizacijas. Todėl policijos orga
nams nelengva ir iššifruoti ko
munistų turimas organizacijas. 
Jie nesitenkina vien darbinin
kais, bet briaunasi į studentų 
organizacijas, ūkininkų, valsty
bės tarnautojų. Nėra abejonės, 
kad brausis ir į kuriamą vokie
čių kariuomenę. Kariuomenė vi 
sur komunistams rūpi paimti 
savo įtakon. Ginkluota jėga ge
riausia ir lengviausia prieiti prie 
valdžios ir savo režimą įvesti. 
Tos komunistinės ląstelės orga-

TRIJŲ VETERANŲ MIRTIS
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Dvimotoriu lėktuvas nukrito Ix»s Alaiuitos, Calif., ir žuvo tiys rezervo 
karininkai: lt. Kirk ir lt. \Vaibcl ir cnird. Kroeger. (INS)

nizuoja rinkimus į minėtas Ta-, žiumą savo atstovų. Sunkiau 
rybas, demonstracijas, protes-J jiems vyksta ten, kur tos did-
to mitingus ir visokius sąjūdžius 
prieš valdžią ir įmonių adminis
traciją, streikus ir t.t.

Pastarais laikais, kai tik kilo 
valdžioje kariuomenės organiza
vimo ir privalomos karinės tar
nybos klausimas, buvo suorga
nizuotos protesto jaunimo de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
ir studentų dalis ir šiaip jau vi
sokio jaunimo. Tai vis tų “ląs
telių” darbas.

Veikimo metodai
Komunistai eidami į nekomu

nistiniai nusistačiusius žmones, 
ar mišrius sambūrius laikosi 
gudrios taktikos. Jie nesisako 
esą komunistais, nekelia žinomų 
komunistinių šūkių, neina su sa 
vo programomis ir siekiais, bet 
kelia tokius klausimus, kurie y- 
ra opus kuriai visuomenės da
liai, kas jai skauda, dėl ko ne
sutinka su valdžios politika, ir 
tą žirgeli pasibalnoję, veda pas 
kui savo minias. Ta taktika y- 
ra bendra visų kraštų komunis
tams.

Komunistai vaduodamiesi sa 
vo taktika braunasi įmonėse už 
imti svarbiausias vietas, kurio
se jie galėtų lengviau palaikyti 
kontaktą su darbininkais ir jų 
šeimomis, su įmonių administra 
cija ir varyti savo pragaištin
gą propagandą ne tik masėse, 
bet ir pavieniuose žmonėse ir 
jų šeimose. To tikslo siekdami 
jie nesibaido ir nepopularių pa
reigų, pav. narių mokesčių rin
kėjų vietos. Tokios pozicijos 
jiems lengva užimti ten, kur 
Įmonių Tarybose jie gauna did

žiumos neturi. Bet jie ir čia su
sitvarko. Kaip minėjau komu
nistų partija turi viešai regist
ruotų savo narių 70,000. Pogrin 
dyje gi dirba 120,000. Vadina
si, kita tiek beveik nėra regist
ruoti komunistai, figūruoja, 
žmonių į Įmonių Tarybas taip 
kaip nepartiniai žmonės. Tokių 
pat įeina tam tikras nuošimtis. 

Drausmingi ir uolūs

rnėti žmonių pasitikėjimą ir po- 
pularumą. Tos jų savybės ir 
veidmainiška taktika jiems lai
mėjimus neša. Bet jiems laimėti 
padeda ir net jų idėjiniai prie
šai savo apsileidimu ir nutoli
mu nuo darbininkų reikalų.

Paimkim pavyzdžiui to paties 
Dortmundo Įmonių Tarybos is
toriją. Prieš komunistų laimėji
mą Tarybą laikė savo rankose 
socialdemokratai. Tarybos pir
mininkas buvo taip pat social
demokratas. Jis važinėjo Įmonės 
limuzinu, vaidino kuone įmonės 
direktoriaus vaidmenį, į darbi
ninkiją žiūrėjo iš augšto, jos 
nusiskundimų mažai paisė, jos 
nenorėjo užtarti įmonės vado
vybėje, nes su ja būti geruose 
santykiuose yra pelningiau, ne
gu su darbininkija. Darbininki
ja visa tai matė ir į tai reaguo
dama padavė didžiumą savo bai 
sų rinkimų metu už tuos, ku
rie nors ir taktiniais sumeti
mais ir veidmainiškai jos inte
resus uoliai gynė ir jais rūpino
si. Tokie apsileidimai ir kitur 
baigėsi komunistų laimėjimu, 
kurie pasirodo su tikru savo 
veidu tik tuomet, kai patraukia 
masių pasitikėjimą ir paėmę 
darbininkiją į savo rankas su
kuria galingą jėgą valstybėje, 
kuri prisijungus prie kitų tokiu 
būdu bolševikų suklaidintų ir 
sukurstytų valstybės gyventojų 
sluogsnių ir profesijų, paima ir 
visą valstybę savo giobon. Su
prantama, viena darbininkija 
komunistinio perversmo nepa
darys, bet valstybės vadus ver
čia rimtai susirūpinti ateitimi. 
Darbininkijos pralaimėjimas

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, tranamisijes ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

/r

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Mureerv 49-51 ................ $8.95
Chev. All 1937-53 ............ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ...... 8.20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95 Plymouth 42-56 .............. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ............. 9.91 Pontiac 37-54 ..............  8.95
Dodgc 6, 42-56 .................. 9.95 Buick 37-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekviena Santaupos Apdraustos Iki SIG.000.00
11

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
___  lengvomis Sąlygomis

Vokietijos komunistai yra y- 
patingai gerai sudrausminti, ide
alistai. Komunistai savo parei- ,7- .. “ , . ‘'bolševikų naudai veda prie to- 

kios politines konjunktūros, kugas atlieka gerai. Jie visur pa
sirodo, kur atsiranda vargas, 
neteisybės, nepasitenkinimai. Ir 
visur žmonių reikalų pusėn sto
ja, nors kartais tie reikalai ir 
nesuderinami su komunistų sie
kimais ir programą. Svarbu lai-

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna *p- 
drauda. Vigus lr *<žlnlitga« 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4548 8. Wood Bt., Chicago t, 

Illinois, tel. VI 7-2972

ri visą valstybę gali atiduoti 
raudonajam marui.

(Bus daugiau)

Studentų; bendrabutis
Vakariniame Berlyne baigtas 

statyti naujas katalikų studentų 
bendrabutis, kuris pavadintas 
neseniai mirusio to-mieato vys
kupo Weskamm vardu.

Tas daug daro, kas gerai da-| 
ro. Gerai gi daro, kuris savo: 
valią palenkia bendrai gerovei.

Tomas Kempis

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prirengimu PILIETYBES EGZAMINAMS

I)ėl informacijų kreiptis į Romaną Zalatorj, pirmadieniais aiba trečia
dieniais nuo C iki 8 vai. vak. tcl. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6231 S. YVestern Avė._______  Chicago 36, UL

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47tb St___________ Chicago 32, DL

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

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

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Hahted St Chicago 8, DL

MIDLAND
Savings and Loan^ 

Association <^235
IN SU R E B

F FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
iŠ TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T*l. LA3-671P 
AUGUST SALDUKAS Pr*xl<J*n»ai

Vi

J

MOVIMO l

NUO UZSISEN&JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tlr. kurt* kenCIa nuo SENŲ AT

VIRŲ tr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ,
negali ramiai s*d6tl tr naktimi*
miegoti, ne* Jų uZaiacnftjunto* tatsdoa 
nlettt lr akauda. Kad pabalinti tų 
nlcUJIm* Ir akauddjlinų aenų atvi
rų tr akaudž.lų ialzdų, uidSklte 
I.EOI’IZ) Olntment. Joa » y d y m o I 
ypatybes palengvina jusu skaudfijl- 
nia lr galėsite rainiai miegoti nak- 
O. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji talpg1 paAalina 
ntetSJIuia llgoa vadinamos P80RIA- 
FIH. Taipgi pabalina pcrMJIm* ligos 
radlnamos aTHLETE’8 FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų 
tarppIrSdlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlOftanCios, suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos ISbSrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus ISbSrimao nuo vysty
klų JI yra gera gydu««*_ .» 
virtinių odo* ligų. L*
gulo Olntment yr* 
parduodam* po Ti 
ct., tl.Ji. Ir ti to.
Pirkite vaistinio Chi 
cagoj Ir apyllnkise— 
llllw*ukee, Wi*c.,Oa 
ry.Ind.lr Detrolt, Mi
chigan arba raiy ki
tę lr atsiųskit* Ma
cu order 1

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

“ IŠ TOLI IR ARTI '■’>
NAUJI OI O E L! TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

H6U METU PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVNAi

. JUOZAS NAUJOKAITIS
|| 2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. VZAIkroolc 5-9209

M

M.i

> B

LEOULO, Department D. 
6618 W. Eddy SL Chicago 84, DL

JONO IR ANGELINGS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angclinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

Reguliari $7.5 
eilutėms med

$3-95
vertė vilnonė 

:a tik

UJ jardą

PUIKI RINKKINft IMPORTUO
TA VILNONR MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS U2 KIEKVIENĄ 

PIRKINĮ.

TELEVIZIJA- RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 S«. Halsted Si. Mlumet 5-7252

$4,95 jardas

VILNOM, PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

$4.95 už jardą

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI, KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFANDS TEXTILE FABRICS
1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 

SHICAGO 7, IU, SEeley 3-8806
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta
♦4

r*-

Įdomiausias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje
J.GLIAUDA 448 paL ~ “ H'°°

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 Se. Oakley Avenue

Chicago 8, Dlinoia

OPA PUO 
NORIS

Pft£MIJl7OTAS 
ROMAtfASĮ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i Perskaitę dienr. “Draugą", duokite jj kitiems.
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Į LIETUVIŠKĄJĮ JAUNIMĄ 
LAISVAJAME PASAULYJE

Lietuvos Jaunime, ) Viskas kreipiasi i lietu viską jau-
(ELTA). šiemet, minint 1940 ninią visame laisvajame pasau- 

ir 1941 metų birželio tragiškuo- j lyje, prašo paruošti panašaus 
sius įvykius, lietuvių jaunimas pobūdžio peticijas iki 1957 me- 
Jungtinėse Amerikos Valstybė- tų vasario 16 d. ir tą dieną, Lie- 
se įteikė jų prezidentui petici- tuvos Nepriklausomybės šven- 
ją, kad būtų imtasi priemonių tės proga, jas įteikti laisvojo 
pašalinti iš Lietuvos sovietų o-
kupantus ir patikrinti lietuvių 
tautai laisvę ir nepriklausomą 
valstybinį gyvenimą. Peticiją 
pasirašė apie 40,000 lietuviško 
jaunimo.

Tas Jungtinių Amerikos Vals 
tybių lietuviškojo jaunimo žygis 
didžiai vertinamas. Jis dar kar
tą priminė laisvajam pasauliui, 
kad sovietų pavergtųjų valsty
bių tarpe yra ir Lietuva, kad 
bolševizmo pavojus tebegresia 
laisvajam pasauliui ir kad taika 
yra nedaloma ir negali būti pa
siekta, kol Vakarų ir Rytų san
tykiai nėra sutvarkyti tautų 
laisvinimo pagrindu. Ši peticija 
taip pat atkreipė galingiausios 
pasaulyje valstybės prezidento 
dėmesį į sovietų okupuotos Lie
tuvos žmonių pavergimą ir tei
sėtą reikalavimą išlaisvinti.

JAV lietuviško jaunimo pa
stangas Vlikas užgyrė ir rėmė, 
kartu reikšdamas didžią padėką 
šio žygio iniciatoriams, Jaunimo 
Centriniam Komitetui už atliktą 
darbą ir visiems, kurie šį žygį 
rėmė ar bent kuriuo būdu prie 
jo prisidėjo. Visi jie dar kartą 
parodė, kad Lietuvos laisvė yra 
brangi ir siektina visoms lietu
vių kartoms.

pasaulio valstybių vyriausy 
Mins.

Darbą reikia pradėti tuoj ne
atidėliojant. Kraštuose, kuriuo
se yra lietuviškojo jaunimo or
ganizacijų, jos prašomos imtis

veiklą. Toliau, aplinkybėms lei
džiant, Vyčiai turėtų surengt 
registraciją, arbatėlę ir t.t. Gal 
ir į metinius seimus būtų gera 
iš pradinių mokyklų delegacijas 
organizuoti, pirmiausia iš seimo 
vietovės apylinkių. Ten kur Vy
čiai veikia, jie gali mėginti pa
kviesti vaikus ir į mėnesinius 
susirinkimus. Tokiu būdu vai
kai pradėtų su K. of L. organi
zacija susipažinti, su ja apsi
prasti.

Gerai, kad mums parašėte, 
nes vienas L. S. I. tikslų yra 
palaikymas lietuviškų-katalikiš- 
kų organizacijų, ir bendradar-

inicialyvos ir sudaryti peticijos, biavimas su tais, kurie ta veik 
akcijos centrą, o kraštuose, ku- ja rūpinasi, kaip Tamsta. Lin- 
riuose lietuviškojo jaunimo or-j kime Jums didelių pasisekimų, 
ganizacijų nėra, Lietuvių Bend- Dievo Apvaizda telydi jus ir 
ruomenės prašomos sudaryti pe jūsų vadovybėje esančius Lietu- 
ticijų akcijai jaunimo branduo- vos Vyčius šviesiais keliais!” 
liūs ir talkinti jiems uždavinį
atlikti. Peticijos turi būti iš 
anksto parašytos, atskiri lapai 
parašams laiku išspausdinti, iš
siuntinėti ir nustatytu terminu 
grąžinti akcijos centrui, kad 
kartu su peticija būtų gražiai į- 
rišti ir įteikti valstybės galvai, 
išsirūpinus audienciją iš anks
to.

Vliko Prezidiumas tiki, kad 
siūlomoji peticijų akcija lietuviš 
kojo jaunimo bus širdimi priim
ta. Jaunimo organizacijos yra 
prašomos tuoj sudaryti centri
nius komitetus akcijoms kraš
tuose vadovauti ir susisiekti su 
Vliko Prezidiumu šiuo adresu:
8566, 98th Ctr., Woodhąven 21,
N, Y., USA.

Lietuvos jaunime, pavergtoji 
tėvynė šiandien yra reikalinga

Vlikas laiko, kad lietuviško i ir tavo pagalbos daugiau negu 
jaunimo žygis JAV yra sekti- (bet kada!

Vengrai labiau, susiskaldę
Vasario 16 gimnazijos mokyt. 

S. Antanaitis revizitavo vengrų 
gipmąziją, esančią Vakarų Vo
kietijoje, ir susipa ž; no su jos 
materialine ir pedagogine padė
timi. Gimnazijos būstinė yra 
kaime netoli Pforzheimo. Būs
tinė nuomojama, nuomos moka
ma daugiau tūkstančio DM. Pa
talpos senos, mokyklai nepritai
kytos. Prie mokyklos būstinės 
yra didelis parkas su daug me
džių ; čia mokykla užsiaugina 
sau reikalingų daržovių. Gimna 
zijos patalpos, palyginus su Va
sario 16 gimnazijos patalpomis, 
žymiai skurdesnės, taipgi ir vi
daus įrengimai žymiai skurdes
ni. Gimnazijos direktorius, ka
talikų kunigas A, Szanlaszlo da-

vcnamvocc kambariuose, tik da
bar gimnazija atgaus klasių 
kambarius, nes iš jų išsikraus
tys vokiečių pabėgėliai.

I Mokytojų daugumas yra cen- 
zuoti gimnazijos mokytojai. Mo 
kyklos vadovybė stengėsi iš vo
kiečių instancijų (švietimo) iš
gauti pašalpos ir paramos, bet 
visos ligšiol darytos pastangos 
nuėjo niekais. Mokslo lygis sto
vi palyginamai augštai. Abitū

ros egzaminai vyko šiais me
tais, vokiečių švietimo vadovy
bės atstovams dalyvaujant. Visi 
mokiniai (apie 12) egzaminus 
išlaikė. Vengrų abiturientai stu 
dijuoja daugiausia Belgijos uni 
versitetuose ar augštosiose tech 
nikos mokyklose. Abitūros eg
zaminai buvo nelengvi. Jie bu
vo atlikti per visai trumpą laiką. 
Pamoka tęsiasi 50 min. Mokyk 
la skiria mažai laiko reikalams, 
neturintiems tiesioginio ryšio 
su mokyklos auklėjimu ir eina
mu mokslu. Gimnazija verčiasi 
iš kaikurių tarptautinių organi
zacijų pašalpų. Vengrai neturi 
rėmėjų būrelių. Kun. direktorius 
pasigėrėjo lietuviškosios visuo
menės vienybe, kurios dėka gali 
išsilaikyti Vasario 16 gimnazi
ja. Vengrų visuom., pagal direk-

Gauta nauja siunta knygeliųUiF MttltyatTt 
JAV PILIETYBEI

nas pavyzdys lietuviškam jau
nimui laisvuose kraštuose. Tad New Yorkas, 1956.VIII.28.

. ................. . ■■ ■ ■■■»' '"'y .i. ■ ■

NAUDINGAS SUSIRAŠINĖJIMAS
Jaunimo reikalai

Lietuvos Vyčių dvasios vadas Lietuvos Vyčių vardu pareikš- 
kun. -Albertas Kontatffa* para-Į tus, ir nž gerą -žodį instituto 
šė gražų sveikinimą seselėms- pastangoms įvertinti ir sustip-

vė plačių informacijų apie gim- 
Vliko Prezidiumas nazijos padėtį.

Mokiniai moka už išlaikymą 
bendrabutyje ir mokslą po 30 
DM. per mėnesį, tik visai ne
turtingieji atleidžiami nuo mo
kėjimo. Apie dvejus metus gim 
nazija neturėjo klasėms patalpų, 
tai pamokos buvo atliekamos gy

vienuolėms, dalyvavusioms Lie
tuvaičių Seserų Instituto sureng 
tuose Lituanistikos pedągogi-

rinti. Iš savo pusės visos daly
vės džiaugiasi paskutiniu-oju 
Lietuvos Vyčių seimo pasiseki-

niuosa kursuose šv. Pranciškaus1 mu, atgijusia pažanga ir augš- 
vienuolyno patalpose, Pitts- tais jų pasiryžimais. Dieve, pa-
burgh, Pa. Laiške rašoma:

“Nuoširdžiai sveikinu visas
Seseles dalyvaujančias L. S. In
stituto suvažiavime. Džiugu, 
kad lietuvaitės Seselės yra su
sirūpinusios lietuvybės išlaiky-l pritaria

dėk!
Svarstant Tamstos atsišauki

mą į seserų institutą Lietuvos 
Vyčių reikalu, ir jų žurnalo VY 
TIS palaikymu, visos vienbalsiai 

vyresniųjų mokinių
mu jaunimo tarpe ir kad jieško 
priemonių perduoti Lietuvių tau ginti savo globojamą jaunimą

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Welįs. Kaina 
601 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, .IMT & oakley AW>.

CMcago 8, ŪLKNYGA, KUSI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tat Juozo Bvalato

•loję knygoje gražloe mtteų tmonlų 
, . . paa&koa, au paveikslais. Jaa miela

bendravimą su Vyčiais, ir ra- įskaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tink* lietuvių kai boa pamokoms. Ii

tos garbingą istoriją, žavingą rašyti į Vytį. 
kultūrą, ir įdomius papročius A. Leiskite mums patarti, kad 
menkos lietuvių jaunimui. Vyčių atstovai lankytų augštes 

Labai natūralu sveikinti Se- niuosius skyrius parapinėse mo 
seles Lietuvos Vyčių organiza- kyklose ir juos asmeniniai su- 
cijos vardu. Lietuvos Vyčiai yra pažindintų su Vytimi, išdalintų 
vienintelė čia gimusio lietuvių egzempliorių, ir papasakotų mo- i
katalikų jaunimo organizacija. 
Vyčiai turi kuopas visoje Ame
rikoje, nuo Los Angeles iki Bos 
tono. Vyčiai turi panašų tikslą 
kaip ir L. S. Institutas — išlai
kyti lietuvybę tarpe jaunimo A- 
merikoje ir perduoti jam gra
žią Lietuvos kultūrą.

Tam tikslui pasiekti Vyčiai 
leidžia žurnalą VYTIS, kurs 
yra spausdinamas ir anglų ir 
lietuvių kalbomis. Ten jaunimas 
gali rasti straipsnius apie tiky
bą, Lietuvos istoriją, kalbą ir 
papročius; lietuvių ir jaunimo 
veikimą Amerikoje ir visame 
pasaulyje. Vytyje mergaitės 
randa skyrių: MERGAIČIŲ PA 
SAULIS. Jaunesnieji randa 
jiems įdomų JUNIOR PAGE. i 

Kviečiu lietuvaites Seseles. 
bendradarbiauti su vienintele I 
čia gimusio lietuvių, katalikų I 
jaunimo organizacija Ameriko-: 
jc. Kviečiu supažindinti jaunimą | 
su Vytimi ir rašyti straipsnius 
Vytyje. Vyčiai mielai bendradar 
biaus pasiekti mums bendrus 
tikslus.”

Motina M. Aloyza, OBF, Lie
tuvaičių Seserų Instituto sekre
torė, Vyčių dvasios vadui atsa
kė tokiu gražiu laišku:

“Lietuvaičių Seserų Institu
tas, atstovaujantis kongregaci
jų vyresniąsias ir mokyklų in
spektores, visu nuoširdumu dė
koja Tamstai už sveikinimus

kiniams apie Vyčių idėjas

▼Įso 73 pasakos. Kaina 32.30. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“ B RA y G I S ” 

2334 So. Oaldoy Ave. 
Chicago 8, IlUnois

STEIN TBXTIL« CO.
1306 South Union Av<.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS tari metinį i&pardarimų, štai pavyzdy* kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “vvorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kaina*. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-0 Sban”, "antiąue taffeta", pa
prastai |1.98, dabar tiktai .......................................................98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir "flannel” vyriškiems ir 
moteriškioms kostiumam* tiktai .........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
82.98, tiktai ...............................................................................$L39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidom* tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILĘ ig patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 
..“laces", satinų, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekana* medžiagų pamušalams, už baisiai pigias kaina*.
kaip dovapų.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., U/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Bd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
TeL MOuroe 6-8152.

rių, esanti perdaug susikaldžiu-| 
si, kad ji galėtų išlaikyti vieną 
savo tautinę gimnaziją.

Prie gimnazijos yra ir pra
džios mokykla. Mokinių skai
čius yra mažesnis negu Vasario 
16 gimnazijoj. PLB Y. I.

Cezariu likimą*

Iš 12 sezarių (ciesorių), kurię 
įvairiais laikais valdė Romą, 6 
buvo nužudyti ir du patys nusi
žudė,
=====================

— ČIA GAUNAMA: —

Šių geriausių firmų
• Admiral

• Dunioot
• General Electric

• Grucnding - Majestic 
• Koertjng

• Motorola 
• Olympic

• RCA Victor 
• Sunbeam

• Zenith ir kt.
— IŠDIRBINIAI —

• TELEVIZIJOS • RADIJAI
• Hi-Fi fonografai • Rekordavimo 
aparatai • Elektriniai namų apyvokos 
reikmenys.

Nuolaidos — Garantijos

iJ.i-DAinfl-
PTCLEVISIOn
(sales - Service)

Sav. Inž. 
3321 S. Halsted

SEM£NAS 
CLiffside 4-5065

STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS”
. 2334 Sq. Oakley Ave.

Chicago 8, IIL
sur

C R A N E SAVINGS AX”,AN
2555 WK8T 47th STREET EAfayette 3-1083

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

=

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 
kutinę 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 tur 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for 
mato puslapių.

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

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

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

Sukakties Išpardavimas
Mes apvaikščiojame savo didžiausię 

44 Metų 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 baklai: Lovoms reikmenys, Grindų už
dengimai, Lcnųms, Televizijos, Radijai, ]II-Pl Phonografai, Šaldy
tuvai, Plovyklos, Siuvamos mašinos, (lažiniai pečiai, Elektriniai pe
čiai, (lažiniai šildytuvai, Aliejaus šildytuvai, Brangenybės, Deiman
tai, Sidabriniai daiktai, Staliniai reikmenys (dinnerwure), Bhuike- 
tai, Užklodės, Lovoms antklodes... tik kų gavome šiam įvykiui. Žy
mios, patikimos markės (Brands): Kroehler, Sealy, Pullman, Sim- 
nions, Kent-Cofl'ey, .loerns, Basic-\Vitz, Lawn, Bassett, James Lees, 
Douglas, Pliileo, Admiral, Tappan, Universal, Frigidaire, General 
Electric, Zenith, RCA-Victor, Maytag, Bigelovv, Siegler, Moorcs, 
Hoover, Bulovą, Columbia Dimonds.

TŪKSTANČIAI NEPASKELBŲ VERTYBIŲ
Stalo lempos, vertės $12.00, už...................................................... ,$5.95
Pikniko kėdės už .............................................................................. 50 centų
Pikniko pintinės (baskets) už .................................................... $1.00
2 "Shag rūgs”, vertės $2.50, uų ................................................. 1.00
10 colių elektros vėduoklė (lan), vertės $12.00, už.................. $1.00
27x48 kaurai, vertės $4.00, už .................................................... $.2.00
9x12 linoleum, vertės $9.00, už .................................................. $4.95
9x12 vilnos "I'ace rūgs”, vertės $30.00, už .............................. 16.00
Innerspriug matracai, vertės $29.00, už ......................................... 19.00
Innerspring matracai, vertės $59.00, už ................................. $39.00
Indai (alinnerware), didelis ]>asirinkinias po ....................15c. vienas
Stainless steel sidabras: peiliai, šakutės, šaukštai po .. 15c. vienas 
Lininės ar plastikinės didelės stalo uždangos, vertės $3.00 už $1.00
Elektros "liearing pad”, vertės $7.00, už............................. $3.95
Elektros Waffle Iron, vertės $10.00, už’................................ $4.95
Radijai — AC ir DC už ............................................................... $9.95
Nešiojamos radijos su baterijoms (coniplete) ......................... $14.95
Elektros Record players po ............................................................. $5.00
3 \Vay elektros Record players .................................................. $14.95
Automatiški Record players .......................................................... $29.95
Radijas ir Record Player, automatiškas, vertės $09.50, už. $39.50 
“Recordio” (Make your owu records) su radijo ir

phonografu, vertės $110,00, už ......................................... $$69.00
Tapė Recorders, vertės $90.00, už ............................................. $49.00
Columbia automatinis Record player HI-FI, su deimantine

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

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

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

console, vertės $495.00, už ......... ........................................ $245.00
24 col. žymios išdirbystės TV, vertės $300.00, už ................ $129.00
17 colių nešiojamus TV—kainuoja $149.50, už .................... $99.75
21 colio stalo modelio TV—sociali kaina ............................ $119.00
21 col. General Electric console, vertės $250.00, už ........... $149.50
Lcwyt elektrinis dulkių valytuvas, reg. kaina $69.50, už .. 39.59
Hoover Tank dulkių valytuvas, nupigintas ........................... $29.50
Canister dulkių valytuvus, vertės $59.00, už ........................... $29.00
Elektrinė siuvama mašina, reguliaiė kaina $79.00, už ........... $39.50
Anker elektrinė siuvama mašina, reg. kaina $150.00, už___  $69.50
Neechi-Elna 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 col. Kainuoja $229.95, už .. $169.50
Automatinė skalbiamoji mašina (GE), vertės $259.50, už .. $169.00
Maytag skalbiamoji mašina ........................................................ $98.00
$.39.95 Roto-Broiler liotisseric už ............................................. $18.95
Automatiniai Cot'fee Percolators, vertės $24.00, už ........... $12.00
Didžiuliai vilnų ir nylon Arctic blanketai, vertės $10, už .. $4.95
Didžiuliai vatiniai blanketai, vertės $6.50, už .................... $2.95
Grynų vilnų North Star blanketai, vertės $19.00, už ............ 9.95
Antklodės (comfortcrs) Orlon Rayon Blcnd, vertės $12.50, už $6.95
Užklodės (bed spreads), vertės $0.50, už ................................ $2.95
Sealy lova ir sofa, reg. kaina $229.00, už ............................ $149.50
Hollywood lovos, reg. kaina $69.50, už .................................... $39.50
Sulankstomos (t'ilding) lova su matracu ................................ $22.50
5 gabalų dinette chrome setai .................................................... $39.95
7 gabalų dinette setai, vertės $110,00, už ................................. $59.50
4 gabalų miegamojo setai, vertės $299.00, už........................ $144.00
Kroehler 2 gab. parlor setai, vertės $199.50, už...................... 98.00
Simmons "cliair bed” ....................... -........................................... $39.50

BUDRIKO BRANGENYBIŲ SKYRIUS:
Budintojai (niurni clocks), vertės $3.00, už ............................ $1.49
Brangakmenų (jcweled) raukiniai laikrodžiui ...................... $4.95
Vyriški įankiniai laikrodžiai, 17 akmenų, vertės iki $27.00, už $9.95
$59.00 vertės rankiniai laikrodžiai už ................................ . $19.50
Deimantiniai žiedai, 54 kar., vertės $150.00, už .................... $69.99
Deimantiniai žiedai, vertės $300.00, už .................................... $149.00
Spindinčios "costume” brangenybės, vertės $5.(10, 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 
General Electric grindų vaškuotojas, buvo $89.004 nupigintas—$19.50

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

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

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

Jos. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Budriko Lietuviška Radio Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio 
vakarų nuo 6:09 iki 7:99 vai. iš \V1IEC radio stoties,
1459 kilocyclcs, su žymiais dainininkais ir orkestru

BUDRIKO SUKAKTUVIŲ PROGA
DUODAME VELTUI $2,000 DOVANŲ

1- mą dovana 2 gabalų parlor setas, vertės $250.00.
2- ra dovana Tappan gazinis pečius, vertės $245.00.
3- čia dovana General Electric console TV 21 col., vertės $295.00.
4- ta dovana elektrinis dulkių valytuvas, vertės $49.00.
5- ta dovana HI-FI Automatic Record player, vertės $125.00,
6- ta dovana Sealy Posturepcdic matmens — $79.50.
7- ta dovana 100 gab. dinnerware setas — $44.50.
8- ta dovana deimantinis žiedus — $200.00.
9- ta dovana Bearus raukinis laikrodis — $79.00.
200 mažų dovanų nno $1.00 iki $20 — viso vertės $700.00. 
Nereikalingas gabumas, nereikia nieko atspėti. Tiktai įsirašy

kite savo vardų, adresų ir telefono numeri į įrašo (entry) blankų ir 
įnieskife į oficialų Sukakties Išpardavimo kontesto dėžutę. Nereikia 
nieko pirkti, tik gaukite jūsų įrašo (entry) blankų Budriko Krau
tuvėje, 3241 So. Halsted Street. Kiekvienas konteatantaa gali lai
mėti tik vienų dovanų. Visi įrašai (outries) turi būti kontesto dė
žutėje iki rugsėjo 20 dienos. laimėtojai bus paskelbti rugsėjo 29 
dienų, 1956 111. Kontestantams nereikia būti vietoje, kad laimėtų 
dovanų. Visi įrašai (entriea) pasilieka nuosavybe Jos. F. Budrik, 
Iuc. Teisėjų uuosproudis yra galutinas.
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PAJIEŠKOJIMAI
RALFo centrus yni prašomus pn- 

jieškoti Amerikoje siu asmenų:
1) .Iomis Žl’TAl’TAS ir Petronė

lė ŽI TAPTIENR. kilusi iš Beino-

.Tieškomi giminės: 1) STASYS i 
MASALSKIS, M art vilo sūnus. 2) 
PRANAS H,• BARBORA /SOTI
NAI ir ju vaikai PRANAS, STA
SYS. ZOFIJA ir TELESFORAS. 
Atsiliepti šiuo adresu: Juzefą Tau- 
įeiiytė-M itkeviėienė, Žilvyčių g-vėriškiy km., Švėkšnos vals., Tauragės

apskr. (Atvykusi į Amerika) prieš | kt 22, Šiauliai, ibtlinanin. 
Didįjį Karę).

■T ieškomi: ELZBIETA GARBA- 
RAVICIENfi EIZYTfi, duktė Anta
no, jos šeimos nariai —< JUOZAPAS 
IR ANTANAS G ARBAR AV 1ČIAI, 
Juozapo sūnūs, ir OLESR GARBA- 
RAY If'IPTR, Juozapo duktė. Pra-

Mariani|>olės š0Illį „t«iliepti šiuo adresu ANELE 
ČIMELYTE VALIONIENE, Barkū
nų g-vė Nr. 5, Jurbarko miestas, 
Jurbarko rajonas, Kauno sritis, Li
thuania.

2) Vincus ZOKAS, sūnus Anta
no* < lf*

3) .Tonas KIJVF.f'KA, sūnus Jo
no, gini. 1914 m., Bliūdžiu km., Pa
nevėžio apskr.

4) Elzbieta Rl'TKAVSKIENR, 
kilusi iš Balbieriškiu, 
apskr.

5) Gediminas ir Kęstutis RUT
KAUSKAI, kilę iš Balbieriškiu, 
Al a rija iii polės apskr.

ti) Birutė, Aldona ir .Tulė Rl'T- 
KAVSKAITRS, kilusios iš Balbie
riškiu, Marijampolės apskr.

7) Povilas VAITKUS, sūnus Vin- 
eo, gini. 19(10 iii., Veiviržėnų vaisė., 
Kretingos apskr. Yra žinių iš Lietu
vos. I

Patys įieškomieji arba kiti ką 
nors žinantieji apie ieškomuosius, 
prašome atsiliepti šiuo adresu: 
BALFas, 105 Grand Street, Brook
lyn 11, Xew York.

i Yra gautas laiškas iš Lietuvos,
: kuriame pajieškoma: 1) Pranas 

Kairys, kiipėjas, Jono sūnus, 2) 
Stepas Mekesas, Stepo sūnus. Abu 

1 kilę iš Telšių. Viršininėtieji asine- i 
nvs arba apie juos žinantieji pra
šomi kreiptis sekančiu adresu: Mrs. 
Valerija Kurmnuskaitė-Kundrotienė, 
3768 Kendall Street, Detorit, Mieli.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

marq, utį: parke am gero 
susisiekimo, krautuvių tr mokyklos 
parduodamus uugštus pajamas, 
$18,000 J melus, nešantis apartnnn- 
tinis namas. Kaina tik $85.000.

Arti bažnyčios gerus 0 kamb. bun- 
galow. Centr. šild. alyva. Garažas. 
Kaina $17,700.

Mūrinis — 4 po 4 k. šildymas. Ga
ražas. $300 j mėnesj pajamų. Kaina 
tik $34,000. « i4P'

BIUGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šlldvmaa abiem uiigštam. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Dvi at
skiros ce^tr. šildymo sistemos. Gara
žus. $22,000.

<11-os >r Piilaskl. Naujas 4 kamb. 
hungulov'. $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 ‘'litai Ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražui. Kaina $13,500.

HELP VVANTED VYRAI

REAL ESTATE

Gerai ir pigiai pirkaite ir parduo
dami uždirbsite.

A. BUDRECKAS, REALTY 
4081 Archer Avenue

Tel. — LA 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBIJC 
2405 YVest 51 St 

VV Albrook 5-5030 
PRospeet 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

Jieškomas ROMUALDAS ŽU
KAUSKAS, gyvenęs Lietuvoje Kan- 
ne-Šančiuose, lankęs Technikos mo
kykla Kaune. Yra žinių iš Lietuvos. 
Jis pats ar žinantieji apie jį prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: B. Bružas, 
1193 E. 82nd St., Cleveland 3, Ohio. 
Tel. SW 5-5174.

.Tieškomi: BoleUovas ir Vladas 
Račkauskai, Juozo sūnūs, ir Anta
nina Peseckienė, Juozo duktė. Juos 
pačius atsiliepti arba jų likimą ži
nančius prašo pranešti šiuo adresu: 
Lietuva, Užvenčio rajonas, Luokės 
paštas, Zosė Račkauskaitė, Juozo 
dukt.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chieago 8, UL

VENTA
REAL ESTATE 

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

Paįieškonias ANTANAS MEDZ- 
VIEGA, Juozo s. Anksčiau gyvenęs 
Mechaniesville. Atsiliepti šiuo adre
su: M. Buda, 4030 S. Artesian Avė., 
Chieago 32, III., Tel. CL 4-5988.

Jieškomas Bronislavas Andrijaus
kas, Igno sūnus, į Ameriką išvykęs 
1943—1944 m. Pranešti: Lietuva, 
Šiaulių m., Daukanto g. 24a, Leoka
dijai Vaitkevičiūtei.

Jieškau savo Motinos. Iki 1946 m. 
gyv. Buenos Aires, Argentinoje. 
Prašau atsiliepti arba pranešti apie 
jos likimą. Aleksiejus Tuganec, Rau
dondvario plentas Nr. 94, Kauna>- 
Vilijampolė, Lithuania.

Jieškonia Anė Šulčiūtė, Frieo duk
tė, ištekėjusi už Stei Gustat, gyve
nusi Vištyčio valsčiuje, Liukių kai
me. Atsiliepti: Lietuva, Kauno sri
tis, Kybartų m., Vilniaus g. 1, Etė 
Štrakaiienė, Frieo duktė.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

PER PASAUL) KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
rinkinys. Nedidelis skaičius šioe 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaint 
kietais viršeliais $2. 
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

muro
Mar-

6 kambarių 15 metų mūrinis na
mas netoli Marųuette Parko. Stoke- 
ris. 2 auto mūr. garažas. $1 8,000. A. 
Sirutis.
. . 1 </i augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marųuette Parke. 
Aut. šildymas alyva. Pilnas rūsys su 
apsauga nuo potvynio. Tik $21,900. 
Kur berasit pigiau?. A. Linas.

Pinikus 2 butų po 6 kamb. 
namas su eentraliniu šildymu,

įfiuette Parke. Tuojau galima užimti 
[abu butu. $30,000. K. Juknis. 
į Virš $8,000 metams pajamų plius 
į virš $100,000 metinės apyvartos pui- 
, kiam biznyj Marųuette Parko centre,

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454 Didelis mūrinis 2 augštu namas. 
........ - ......,................. - — — — , Kaina žema — biznieriui ateitis šyp

sosi! K. Volodkevičius.
1 metų senumo 6 kamb. bungalosv 

Marųuette Parke. Šildymas alyva. 
Virtuvės kabinetai. Plytelių vonia. 
$21,500. J. šaulys.

Lemonte O kamb. 5 metų namas. 
Autom. šildymas alyva. Garažas. 
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

ĮSIGYKITE DABAR

Plrkltl* dabar prieš žiemą 
{sik raustyti

MARUI I ’ITE PARKE
.Mūrinis 8 butui po 3 IĮ kamb. 

Centr. alyva šildymas. Įmokėti — 
$21.000.

Naujas mūrinis bungalow. GI/, 
kamb., 3 mieg.

Mūrinis t butai — 2 po 4 kamb. Ir 
2 po 5 kamb. Centr. šildymas. Ga
ražas.
BRIGHTON PARKE

Gružus mūrinis — 2 po 5 kanib. 
Centr. šild. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklos.

Medinis O kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $18,500.

Mūrinis. 7 kamb. ir 4 kamb. Dvi
gubas sklypas. Garažas.

Mūrinis, kampinis. 2 po 4 kandi. 
Centr. šild. Garažas.
GAGE PARKE

Gružus mūrinis bungalow. G kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Gazu ap
šild. $7,700.

Medinis 3 kamb. $5,500.
Naujas mūrinis — 6 ir 3 kamb. 

$16,000.
KITUR

Ypatingai gražiai įrengtas mūrinis 
C kamb. 58-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks jx*r mus rugsėjo 15 — 
spalio 15 d. perkraustymus nemoku
mai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance

2737 West 43 St
CLiffside 4-2390

MACHINE
OPERATORS

Experience<l 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 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

Jieškomn Zuzana Mickienė, Kosto 
duktė. Atsiliepti: Lietuva, Užven
čio rajonas, Luokės paštas, Balta- 
kiškės kaimas, Kostas Koviera.

Jieškomas Eduardą? Vyšniauskas, 
Stasio sūn., gini, 1909 m., gyvenęs 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus parapijos 
rajone. Atsiliepti: Lietuva, Kelinės 
miestas. Pergalės g. 106, Ieva Vyš
niauskienė, Stasio dukt.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją.? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos Išėjusioje poeto A. Tyruobo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Tla sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atBtovaujančių 15 Ku
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort. Longfellow 
Maironis. Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe. Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kurt ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt m"tų bus svarbi, kaip šiandien. 
Kaina $2.00.

Užsakymus kart*' «u pinig»U Jųsklte.

DRAUGĄ 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

Knyga visokiai blogai 
nuotaikai nugalėti

NELES MAZALAITES

SAULES TAKAS
Knyga dovanoti ir sau pačiam 

pasiskaityti
Romanas, 417 psl., su dali. Pau

liaus Augiaus prasmingu ir dailiu ap
lanku. Lietuviškos Knygos Klubo lei
dinys, kaina $3.50.

įsigykite šią knygą ir Jūs niekada 
nenuobodžiausite. Vienas kitas per
skaitytas jos puslapis gražins Jums 
nuotaiką ir pasitikėjimą savimi, nors 
Jūs labiausiai būtumėt apsivylęs.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

Chieago 8, Illinois
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimi*

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų istorini romanų dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės intryga. vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus Įvykių liudininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džiaga.

I tomas
II tom*

SI 8 pusi. kaina 
320 pusi., kaina

. $3.00 

.$3.00

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS.

Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, o lr suaugusiems, vienas

maloniausių pasiskaitymų bus Euro
poje išleistoji (lr. J. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Iš tilžiškio tautosakininko Gizevl- 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gą, dr. J. Remeikis pasakoja apie 

(■Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė- 
lio supylė piliakalnius, apie milžiną 
Džiugą, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerą, 
apie Nemuno žiočių milžiną, kurs 
baigęs darbą numesdavo savo kirvj 
Nidos milžinam.

Ši laki, vaizdi tautosaka apie mil
žinus įkvėpė nevieną 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 lr kitomis 
progomis, patriotinis — literatinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdąs 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 

Chieago 8, III.

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7lst Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-6232

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

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

Laundry-Dry Cleaning Routeman
Steady mork. No lay-off. VVelfare 

plan. Paid vncation. For agressive 
married man sales abilitv. Litliua- 
nian speaking preferred. Guaranteed 
salary and eom. Apply after 2 P. M- 
Archer Laundry & Dry Cleaners

3857 Archer Avenue

a* 'š‘‘š' w w w w w y y w w w w w w w w
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Reul Estate 
General Insurance, Nota r y Public 

5810 S. YVestern Avė.
REp. 7-0880 arba llEm. 4-7085

VASARVIETE prie gražios Fox 
River upės. 35 mylios nuo Chicagos. 
9 akrai žemės (3 akrai piknikams 
daržas). Laiveliai. Kambariai ir pil
nas rūsys — visi išmušti pušinėm 
lentom. Dėl informacijų rašykite— 
J. C. K., Box 61, Cary, III.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

(lų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltm 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENG1 
6108 S. Ashland Avė.. Chieago 36, III

6 kamb. mūrinis namas. 31st ir 
Keeler Avė. Naujas karštu vande
niu apšild. gazu. Garažas. 37 pėdų 
sklypas. Geras susisiekimas. $15,500; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

Savininkas parduoda 47 ir Ash
land gatv. apylinkėje 2-jų augšt. mū
ro ir medžio namą. 1-me augšte ta
verna ir valgykla — už jos 4 kamb. 
butas. 11-me augšte 3 ir 4 kamb. hu
tai. Taverna veikia tik dienos metu, 
uždaryta sekmadieniais. Netoli fab
rikų rajonas. Veikia 12 metų. Geras 
pirkinys. Telef. FRontier 6-5760.

HELP VVANTED — MOTERYS

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

T Y P I S T
dietoplione if necessary. Exeelent 
Mušt be accurate typist, will train 
dietoplione if necessary. Excellent 
opportunity for Person to assuine 
responsibility. Permanent position. 5 
day week. Pleasant office. Good 
salarv.

SAGINAYV FURNITURE 
SHOPS

Room 1532
iiiiiiiiimiiiiiiimniiiiiiimiiiiiimiiiiiiiii,

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

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

SIMAIČIAI
Realty - Bullders - Insurance

2737 W(*st 43rd Street

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

PRospeet 8-2660.

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO

KOMUNIZMAS BE 
KAUKĖS

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina S 1.50 Gaunama 
“DRAUGE”.

Remkite dien. Draugą!

^ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua apianka
Ulsakymus su pinigais siųskit*:

850 I»L, katu f2M
DRAUGAIS, 2*114 8. Oakley Ava, 

Ctileoąo 8, ni.

“TĖVYNĖS GARSU”
Valandėlė transliuojama per VVDOK 

stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

Šios nuostabios lr nepaprastos kny 
gos personažus iltalp Įvertina ra
šytojas Ollauda: “...Welsss — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jullua.. pasiilgęs 
skaistumo lr nesuvokiąs jo ošinta

drąsus be drąsoe, nesuprantąs pa
vojaus beprutfjlmo procese**.

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir valkams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia apraišomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus Ir pinigus siųskit: 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIle

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų lr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVIU CHICAGO, ILL.

Telefonas —- FRontier 6-1882
ilIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlRIIIIRIIIIIIIIRIIlHmilIlIlIlIlHIIIHIIIIIIlHIIIIIHIIHHHIIHH'

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
šv Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
Sv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman* 
naiteL

Apie Teresės Nenmanaltės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
doe), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pųj. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.
2334 S. Oakley Avė-

Chieago 8, OL

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Sunkite DAnube 6-2793 nno S vai. 

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

vakaro Iki 11 vol. vakaro.

X

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nea jia yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraitia. o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj?
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo Califomia Avė.

CHAJtLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad.. antrad., penktad. Ir 
laAtad • vai ryto tkl 4:10 p.p

Trečlad. # ryta Iki 1$ rai.. 
Ketvirtad. • vai Iki I vok vok.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo
kus.

40 j vairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chieago 8, Illinois

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi

KONTR AKTORIU8
STANDARD BUILDERS, INC.
2523 W. 69 st. Cbtcago 29, U1M 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. ved«ja*
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• jrengia aluminljaus langus b 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7ls1 StrMt

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

Tel. — HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIII!!
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LIETUVIŲ STATYBOS =

BE7TDROVE

2 Lithuanian speaking 
STENO-TELLERS

Good salary. Hospitalization & 
Life insurance benefits.

Pleasant working conditions.

SUPREME SAVINGS & 
LOAN ASSN.

1751 W. 47th St.
YArds 7-3895 

PETER P. KEZON,
Exee. Officer

2 GIRLS FOR GENERAL 
OFFICE W0RK

Mušt have some knotvledge of 
comptometry and typing. Small 
office. Applv —

BREMNER BISCUIT CO.
901 W. Arthington St. 

MOnroe 6-6379

ISNUOMUOJAMA

ISNUOM. 4 KAM. RŪTAS 
3405 S. Union Avė.

FRontier C-5335, po 5 vai. vak.

MORAS
Bullders, Gen. Contractors 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatą.

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau- 

1 gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitj, 1-as augšitas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

Išnuoin. mieg. kamb. dirbančiai 
moteriai ar mergaitei. Galima nau
dotis virtuve ir visais patogumais.
6933 S. Talman Avė., 1-as augštas.

slONASSTANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= TeL PRosnect 8-2013 
= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ.

Chieago 29, lUlnob 
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllh^

Išnuom. atskiras kamb. vyrui. 2510 
W. 55th St.

YVAllbrook 5-7428

D ft M E 8 I O t
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V isi Plttsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —-

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekimu tie n* nno 
1:30 Iki 9:00 vol. p. P.

It STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipk,tla Niuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Kadio Statlon WLOA- Braddock. Pa

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

AUTOMOBILEb — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽIOOS 
UetuvUka gazolino stotis tr aato 

taisymas
ktllskaml motoro remontai, lyrlnlmo, 
datymo darbą, lr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

I PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA TAVERNA. 4
kamb. užpakaly. Lietuvių apylin
kėje. 4516 S. Wakhtenaw Avė.

Jei turite parduoti ar tinuomo- 

ti, paaiakelbkits smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-6640.
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Chicagoje
Tautos šventės minėjimas

sėkmingai veikianti šeštadieninė 
augštesnioji lituanistinė mokyk
la laukia lietuviškojo jaunimo, 

g. m. rugsėjo 16 d. Lietuvių EilėJe parapinių pradžios mo
kyklų lituanistiniai dalykai įves
ti į regularių pamokų tvarkraš- 
tį. Dedamos visos pastangos ir 
laukiama, kad lituanistinės kla
sės neliktų tuščios. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės/ mo
kytojai, seselės ir paskiri lietu
viai ryžtasi lituanistinei mokyk
lai ir besimokančiam jaunimui 
padėti. Svetimoji-mokykla, nors 
ir garsiausia ji būtų, niekada 
neatliks lituanistinės mokyklos 
uždavinių. Lietuvių tėvų parei
ga raginti savo vaikus lankyti

auditorijos patalpose lietuviško
ji Chicagos visuomenė paminė
jo Tautos šventę — Rugsėjo aš
tuntąją. Iniciatoriai buvo LR 
Chicagos apygardos valdyba.
Jos pirm. dr. J. Bajerčius, pra
dėdamas minėjimą, priminė jo 
tikslą — sužadinti pasiryžimą di 
deliems darbams — kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Programai pravesti pakviesta 
Giedros korporacijos stud. Ev.
Lauciūtė savo pareigą atliko kuk ... ... ... _ .
... , . ,, ... . lituanistines mokyklas. Lietuliai, bet sklandžiai. Pirmuoju ... . . . . . .

viškasis jaunimas turi atsimm-kalbėtoju buvo dr. P. Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulas Chicago
je. Jis iškėlė tautinių vertybių 
reikšmę — tai lobis, kurį reikia 
branginti ir puoselėti. Tik sa
vo kultūriniais užsimojimais at
kreipsime į save ir kitų dėmesį. 
Šiuo metu turėtume giliai įsisą
moninti, kad mes Lietuvą pali
kome tik laikinai okupuotą, nes 
jos laisvė turės būti atstatyta, 
tik reikia daugiau vieningo dar
bo.

Paskaitininkas Juozas Krei 
Venas, Kultūros Fondo pirminin 
kas, ypatingai užakcentavo sa 
vo praeities pažinimą. Juk mū
sų tautinis atgimimas prasidėjo 
su “Aušros” motto: “Istorijos 
nepažįstantieji visada lieka vai
kai”. Mūsų tarpe vis daugiau 
atsiranda lietuvių, kurie neten
ka tautinės sąmonės, nors dar 
kalba lietuviškai. Apsvaigę nau 
jo krašto ekonominėmis ir kultū 
rinėmis vertybėmis, nusigrįžta 
nuo savo tautos. Istorijos paži
nimas gal tą procesą sulaiky
tų.

Istorijos svarbą geriau su
pranta mūsų kaimynai, pvz. len
kai nenori pripažinti mums Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės praeities. Vokiečių globoja
mi anais metais gudai ėmė kurti 
savas fantazijas, kad mūsų ku
nigaikščiai buvę gudų valstybės 
valdovai. Net rusai ima įrodinė 
ti savo įtaką ir reikšmę Lietu
vos istorijai tokią didelę, jog at
rodo, kad jie vieni ją kūrę. Vo
kiečiai giriasi savo kultūrą at
nešę puslaukiniams pabaltie- 
čiams ir išmokę juos net žemę 
arti. Visų jų tikslas — užginčy
ti mums teisę į mūsų praeitį. 
Mūsų tautos istorija — herojiz- 
mo ir didžių žygių istorija.

Lietuvoje persekiojami už sa
vo kalbą ir kultūrą gimsta ir 
auga lietuviais, o čia laisvame 
krašte mes patys laisva valia 
atsisakome savo tautinių tradi
cijų ir tirpstame svetimoje ap
linkoje.

Šiuo metu esame pastatyti 
prieš didelį bandymą. Mūsų tar
pusavio barniai, pasiekę paverg 
tą Lietuvą, gali pražudyti visas 
jų išlaisvinimo viltis.

Meninėj programos daly pasi
rodė solistė Dana Stankaitytė 
su dainomis: “Kad aš našlaitė
lė”, “Pasakykit”, ir “Tušti pa
liktieji namai”. Paskutinioji bu
vo sudainuota su giliu įsijauti
mu ir publikos palydėta didelė
mis ovacijomis. Operų arijose 
solistė parodė, kad ji daug pa
siekusi ir daro didelę pažangą. 
Akompanavo prof. VI. Jakubė- 
nas.

“Ateities” grupės šokėjai pa
šoko 6 tautinius šokius gyvai, 
mikliai ir užsipelnė didelės aud
ros plojimų.

Minėjime, gaila, buvo tik a- 
pie 200 žmonių. Užsitęsė vos 
dvi valandas.

Lietuviškoji mokykla kviečia 
ir laukia

ti, jog tik lituanistinė mokykla 
padės išaugti sąmoningu ir su
sipratusiu lietuviu.

Gauname laiškus iš Sibiro. 
Tenka stebėtis ir džiaugtis, kaip 
vergijos sąlygose augąs jauni
mas gražia ir taisyklinga lietu
vių kalba rašo. Tai nepalygina
mas pavyzdys Amerikoje gyve
nantiems lietuviams tėvams ir 
laisvėje augančiam jaunimui. Se 
kime tuo herojišku pavyzdžiu!

Atsiminkime tremties dienas 
Vokietijoje. Lietuviai mokyto 
jai sunkiausios sąlygose suorga
nizavo daugybę lietuviškų mo
kyklų ir nesutrukdė mūsų jauni
mui mokytis ir tapti gerais lie
tuviais.

Apgailestaujame, jog jau tiek 
daug tremtinių tėvų neleidžia 
savo vaikų į lituanistines mo
kyklas. Tai baisi skriauda jau
nimui ir savajam kraštui. Toki 
tėvai nesąmoningai tampa lie
tuviškumo slopintojais, nusi
kalsta savo tautai ir savo vai
kus veda nutautėjimo keliu.

Lituanistinė mokykla lietuviš
kąjį jaunimą kviečia ir laukia. 
Nelikim abejingi ir nerangūs, jei 
save laikome lietuviais. Garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, 
bet didi gėda savosios gerai ne
mokėti — tegul būna mūsų visų 
šiemetinis šūkis.

JAV Lietuvių Bendruomenės

GALI PRARASTI ANTRĄ AKĮ

Dėl vėžio ligos praradęs vieną akį Johuny Pair, 5 m. mažiaus, gyv. 
Atlantu, tla., gali prarasti dėl tos pačios priežastie* ir antrų akį. Kai
rioji akis buvo išimta 1954 m. Tėvai yra išsiskyrę. (INS)

Sveikinimai A. L. R. K 
Federacijai

Skraidančios žvaigždės
Prie daugybės nuostabių ir 

keistų erdvės reiškinių priklau
so ir vadinamos skraidančios ar' 
ba mirštančios ugnies žvaigždės.

Tai yra gausūs erdvės keliau
tojai, nedideli, į akmenį pana
šūs kūneliai, kurie, pasiekę že
mės atmosferą, staiga užsidega 
skaisčia liepsna ir, nubrėžę per 
dangaus skliautą šviesią liniją, 
tuojau pat užgęsta. Šias mirš-Į 
tančias žvaigždes astronomai va Į 
dina meteorais.

Kaip susidaro ir iš kur į že-1 
mės atmosferą atkeliauja šie' 
maži, o kartais ir dide i kūne
liai. mokslas vis dar tiksliai ne
pasako. Tačiau iš jų kelio ga
lima nustatyti, kad jie visuo
met į žemės atmosferą atvyks
ta iš tam tikrų erdvės taškų, 
kur jie turi savo nuolatinius šal
tinius bei židinius.

Meteorai pasirodo ir pradeda 
šviesti maždaug 50 — 90 mylių 
nuotolyje nuo žemės. Meteorų 
kritimo greitis siekia apie 45 

‘ mylias per sekundę, bet tam tik 
rais atvejais jis gali būti grei
tesnis ar lėtesnis.

Dėl ko meteorai, būdami tam
sūs kū’iai, pasiekę žemės at
mosferą, užsidega esama įvairių 
nuomonių. Kaikurie mokslinin
kai mano, kad meteorai krisda
mi įkaista ir pradeda švytėti

TELEVIZIJOS Vestuvių nuotraukos Ir 
. T.,.,...

Sąžininga* it garantuotu darbu 
II RIMKUS, 4517 S. 8a*y«r Sk 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

GUZ.AUSKŲ
BEVERLY HILLS GBUNVCL
Oeriauaiua gCl«a d«l vestuvių, bank« 
tų, laidotuvių Ir altų pav'ioMnių

SH4S *EST «SRD STRF.B1 
fei. FRnMpeoa H UH.tS Ir FR 3-08*4

eitininkai, ateitininkai sendrau- nuo didelio trynimosi į orą ir 
giai iš New Yorko, A. J. Baltru- jsielektrinimo. Kiti mano, kad 
šalčiai, Los Angeles, Calif., A. meteorų viduje esama degamų 

Amerikos Liet. R. K. Federa-'L. R. K. Moterų Sąjungos 21 dujų, kurios, skriejant meteo-
cijos kongresą sveikina ir jam; kuopa, Minersville, Pa. 
aukoja: 50 dol. — kun. S. Mor-į Po 5 dol. aukojo: S. Aukšti- 
kūnas, Šv. Kazimiero lietuvių pa įkalnis, Detroit, Mich., kun. dr. 
rapijos, Sioux City, Ia., kieto-į T. Narbutas, Brooklyn,, N. Y.,
nas; 25 dol. — kun. kleb. V. Sla- S. Yodesky, Mahanoy City, Pa.,į baliukai nukrinta ant žemės, 
vynas, War., W. Va., kun. kleb.is. Leksha, Dolgeville, N. J., A., . . . . . , „
J. Raštutis, Amsterdam, N. Y.,I Kindurys, DogeviUe. N. Y., Budi Mazesnl meteOral “ekad 
Chieagos Studentų Ateitininkų! rles, Port Chester, Pa., J. Kai- Pas'ekla že"ies: J,e 
Draugovė; 20 dol, - Moksleivių kelis. Pa., A. Petkus, Chicago, kartals nukrlnta ant zemes lr

rui žemės erdve, nuo įkaitimo 
trykšdamos dega, kol galutiniai 
nuo atmosferos spaudimo visas 
meteoras sprogsta ir jo maži ga

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
KAR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienu bloku nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pui rinkimai mieste I

Telef. — CEdarerest 3-6335

liūdesio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<843 80. WwUn Ava. Air Conditioned koptya» 
7-8600 — 7-3001 AatomobUlams ?M»
knrl* «■>▼•«>* kito** mleeto Ulyaei gauMkO ko»ly«a arčiau JOių aamų.

Ateitininkų Sąjunga, kun. kleb. 
S. Aleksiejus, Deming, New Me- 
xico; 10 dol. — Moterų Sąjun
gos 15 kuopa Brocktione, Brock- 
tono ateitininkai, A. Shaukis, 
Haverhill, Mass., kun. kleb. F. 
Norbutas, Nbfwood, Mass., J. 
Balbatas, Euclid, Ohio, kun. kle-

> bonas J. Šaulinskas, Chicago,
Chicagos Apygardos Valdyba ALRKS 265

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 26 
kuopa, Cleveland, Ohio, J. Sta- 
dalninkas, Philadelphia, Pa., K. 
Kučinskas, Kingston, Pa., G. 
Budrytė, Chicago, J. Blumebrg, 
Chicago. Po 4 dol. aukojo kun. 
dr. J. Velutis ir A. Daukšienė, 
Chicago.

tokiu būdu mokslininkai gali iš
tirti tolimosios erdvės keliauto
jų sudėtį. Į jų sudėtį dažniau
siai įeina toki pat kūnai, kokių 
esama žemėje:' geležis, kalis, 
natris, varis, alavas, vandenilis, 
deguonis ir kiti. M-

Katal. mokyklose 4,225,000

White Plains, N. Y.

Išleistuvės

Š. m. rugsėjo 14 d. White 
Plains lietuvių kolonija atsisvei
kino su Mažeikų šeima, kurie 
išvyko tolimesniam apsigyveni
mui į Chicagą. Bronė ir Petras 
Mažeikai White Plains išgyveno 
daugiau 20 metų. Savo darbštų 
mu ir tvarkingu gyvenimu bu
vo pavyzdžiu ne tik vietos lie
tuviams, bet ir kitataučiams. 
Turėjo dvejus gražius namus, gy 
veno pasiturinčiai ir augino sū
nų Baby.

Petras Mažeika buvo pirmasis 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės organizatorius ir valdybos 
pirmininkas. Keletą metų val
dyboje ėjo vicepirmininko bei 
kontrolės komisijos pirmininko 
pareigas.

Po 3 dol. aukojo J. Bareika, j
kuopa, Detroit, Chicago, prel. F. Bartkus, Te- NCWC informacijų biuro ži-' 

Mich., Baltimorės lietuvių para- xas A o prUnskytės, Chicago. | niomis, šiais mokslo metais ka
pijos mokykla, vadovaujama se- j^jįj aukojo po mažiau. Viso 
serų kazimieriečių, M. Rama- aukų iki šio mėn. 14 dienos gau- 
nauskas, Detroit, Mich, prel. F. įa 449 doleriai. Laukiame ir iš 
Strakauskas, Brockton, Mass., kitų.
kun. V. Dabušis, New York, S.
Tunkelis, Chicago, Detroito at-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

PREMIJUOTAS 
f i OM A V A y

Birutes Pūkelevičiutes

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

Telesforo Valiaus aplankas. 

392 psl., kaina $3.75
Jo žmona Bronė milionierių 

ligoninėje gamino maistą dakta
rams ir ėjo antrojo “boso” pa- Užsakymus su pinigais siųskite 
reigas virtuvėje, kurioje gami
namas maistas apie 800 asme
nų. Savo meile darbui ir sąži
ningumu užsitarnavo augštųjų 
viršininkų ir darbininkų simpa
tijas.

LB White Plains apylinkės v- 
ba, įvertindama Mažeikų nuveik
tus darbus ir pavyzdingumą ki
tiems, surengė išleistuves — va-.
karionę. Išleistuvėse atsisvei
kinimo žodį tarė apylinkės val-

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois

P.&J. JOKUBKA

i dybos pirm. Stasys Dailidėnas, 
Nauji mokslo metai vėl pra-1 palinkėdamas Mažeikams ir to- 

dėti. Jaunimas grįžta į mokyk- liau neunilstamai dirbti tėvynės 
las. Jau keleri metai Chicagoje Lietuvos labui. V. K*

m, DEIMANTAI m DAIKRODUA 
FardavImM Ir Tatejinaa 
4977 So. Archer Avė.

Chicage 32. IIL — Tel. LA 3-8617

įOJtS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ
J. G. TELE VISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-19M 
DuMoot, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSI'AU
BALDUS
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelj sunkvežimį 

tr apdraudaa
3313 W. Birt St Ohlcago, DL

Tai. PRaacott 9-2781

talikų pradžios mokyklas lan
kys 3,500,000 vaikų, o katalikų 
augštesniąsias mokyklas — apie 
725,000, taigi iš viso katalikų 

Kun. dr. A. Juška:, mokyklose bus apie 4,225,000
ALRKF Sekretorius1 moksleivių.

Pranešame, kad po ilgų kančių,
1956 m. rugsėjo mėn. 18 d. 7:35 vai. ryte 

mirė mūsų mylima žmona ir motina
A. -j* A.

STASĖ POVIDYTĖ GRONSKIENE
Pašarvota John F. Eudeikio koplyčioje, 4339 So. 

California Avė.
Pamaldos už jes vėlę įvyks š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 

9 vai. ryto Švenč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, iš kur bus laidojama Šv. Kryžiaus kapinėse.

Nhliūdę: Vyras, sūnus, duktė ir žentas
Namų adresas: 3142 W. 42n.d Place, Chicago 32, III. 

Tel. LAfayette 3-0465

PRANCIŠKUS WAITEKAITIS
Gyveno 919 Wcst 59tli Street

Milė nigs. 17 d., 1956,3:30 vai. ryto, Kniaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Naumiesčio parapijos, Norvaišų km.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Alice (Kankauskaitė), 

brolio dukterys: Elena Baltuškoms (Phila., Pr.), Elzbieta Yakš- 
tas (Phila., Pa.), brolio sūnūs: Juozas ir Kazimieras VVailckaitis, 
Phila., Pa.), švogerie Juozas Varnaitis, jo žmona Stasė, sesers 
sūnus Dionizas Varnaitis, jo žmona Gražina, kiti giminės, drau
gai ir |«žjstami.

Kūnas ,MŠHivolas Jobu F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hcr- 
mitnge Avė.

Laidotuvėm įvyks ketv., rūgs. 20 <1., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į kapines.

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

Nuliūdus: Žmona,
. Laidotuvių direktorius J9I111 F. Eudeikis. Tel. Y A- 7-1741.1» > 1 - ’ ’T,» Į /

JOHN F. EDDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patanuk llea turime koplyčias (
rimaa dieną lr nak- Chicagon ir,
tj. Reikale laukit* Roseiando dalyse ir
mu. uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IIL Tel. OLymple 2-5246,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10621 S. MICHIGAN AVE. ToL COmmodore 4-2228 ,

JURGIS F. RU8MIN
3318 S- LITUANICA AVE. TeL Y Ards 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVE.. CICERO, IU. TeL OLympio 2-1003|

2IGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Ards 7-07811

STEPONAS C. LACKAWlCZ
3424 W. tttb STREET BEpaMIs Ulll|
2814 W. 2M PLACB TlrgMo 7-e071<
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X Stasiui Piežai, Chicago 

American redaktoriui, ruošia
mos išleistuvės prieš išvyks
tant į Graikiją ir kitas Euro
pos dalis. Išleistuves rengia T. 
Tsoumai, gerai žinomi graikai 
Chicagos biznieriai. Spalio mė
nesio pradžioje Stasys išvyksta 
laivu Frederica. Jis skraidys 
apie visą Europą ir rašys spe
cialius reportažus kaip oficia
lus Hearsto laikraščių kores
pondentas. Mano virš mėnesio 
praleisti kelionėje.

X Jonas Pakel, Chicago Sav
ings and Loan banko pirminin
kas, sušaukė susirinkimą savo 
rezidencijoje kaip Senelių prie
glaudos statybos vajaus pirmi
ninkas. Susirinkusieji aptarė 
ateinančio vajaus banketo ren
gimą, kuris įvyksta spalio 21

X ALRK Federacijos 50 me
tų sukakties minėjimas Chica
goje įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
23 dieną. Programoje 10:45 v. 
šv. mišios su pamokslu Mar
ąuette Parko lietuvių parapijos J 
bažnyčioje. 3 vai. po pietų aka
demija su paskaita ir menine' 
dalimi Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijos senojoje salėje 
(2601 West Marąuette Road, 
Chicago 29, 111.). L. Šimutis
skaitys paskaitą apie Federaci
jos veiklą ir jos nuveiktus dar
bus. Meninę dalį išpildys: Al
dona Lankutytė, Rūta Lukoše- 
vičiūtė ir Jonas Vaznelis, 
akompanuoja Marija Mondei-
kaitė.

X Amerikos Lietuvių Inži- 
žinierių ir Architektų s-gos 
Chicagos skyriaus mechanikų 
sekcija ruošia naują mechani
nės braižybos kursų laidą.

Norintieji kursus lankyti re
gistruojasi iki šio mėn. 28 die
nos pas Juozą Sakalą, 1570 So. 
Albany Ave., Chicago 23, III. 
Telefonas: CRawford 7-7608.

Mechaninės braižybos kursų 
vedėjas dipl. inž. J. Lenkevi-

PRIE SUEZO KANALO

Vokietis jur. kapt. Schneider stovi prie dokų Suezo kanale ir pasi
rengęs drauge su kitais, įvairių tautybių jūrininkais, dirbti to.iau ka
nalo tarnyboje. (INS.)

CHICAGOS ŽINIOS
d., 1956 m., Conrad Hilton Ho- Lektoriai: dipl. inž. A.
tel, Chicagoje. Banketo bileto į Didžiulis, dipl. inž. V. Naudžius 

ir inž. V. Vintartas.

X Stasys Voras, Roselando
kaina asmeniui yra $25. Staty
bos fondas renka pinigus nau
jam pastatui, kuris ateinantį gyventojas, 1956 m. sausio 
pavasarį bus pradėtas statyti. Lmėn. 28 d. važiuodamas į dar- 
Susirinkime pasireiškė labai auto katastrofoje buvo
graži nuotaika ir tikimasi, kad smarkiai sužalotas ir vis dar 
susirinks apie tūkstantis sve- serga, vos pavaikščioja. Gydy-

Kard. Stritch apie rases
Katalikų Tarprasinė Taryba 

Chicagoje, Palmer viešbutyje, 
buvo pirmadienio vakare suruo
šus! pietus, kurių metu kalbė

Tiria .ligonines
Dabar Chicagoje vyksta A- 

merikos Ligoninių sąjungos su
važiavimas. Jame paaiškėjo,

Melų detektoriumi tirs 
vyro ištikimybę

Chicagoje iškilo skyrybų by
la tarp Harold Mandelbaum, 
59 m. amžiaus, ir jo žmonos 
Klaros, 52 m. amžiaus. Jiedu 
vedę 1938 m. Žmona kaltina jį 
ryšiais su kitomis moterimis. 
Vyras per savo advokatą pa
siūlė žmonai, kad jo ištikimybę 
gali patikrinti panaudojant me
lų detektorių. Jis tvirtina, kad 
žmona įtaria jį be pagrindo ir 
jis tikisi, kad melų detektorius 
bus gera priemonė įsitikinti jai, 
kad jisai nekaltas. Žmona su 
tuo pasiūlymu suriko. Privačio- 

t je laboratorijoje bus vyras ap- 
! klausinėtas naudojant melo de
tektorių ir paskiau, spalio 15 d. 
duomenys bus pateikti teis
mui, kuris pagal tai spręs by
lą. Teisėjas pastebėjo, kad me
lų detektorius Illinois valstybė
je nelaikomas teismo pripažin
tu ypatingu liudymu, tačiau, 
jeigu abidvi šalys sutinka jį 
panaudoti, teismas tam prita
ria ir pagal tai spręs bylą.

Prekybinis centras
Hillside priemiestyje atida

rytas naujas prekybinis centras 
su eile sutelktų toje vietoje 
krautuvių. To prekybos centro

PAVERGTOJE LIETUVOJE

kad vykdomas platus ligoninių j įrengimas kainavo $10,000,000

Žuvo mašinos nelaimėje

čių.

X Dr. Petronėlė Starkienė, 
vyriausioji bufeto šeimininkė, 
ir Ona Kavaliūnienė, Viktorija 
Kleivienė, E. Daugirdienė ir ki-

tojas mano, kad niekad nebe
atgaus pirmykštės sveikatos. 
Vaikščioja su lazdele ir stubu
ro kaulas įdėtas protezuose.

X Balio Pakšto orkestro tra
tos ateitininkės sendraugės Picinis sukaktuvių vakaras 
rūpinasi bufeto pasisekimu, ku- iyy^s šeštadienį, rugsėjo 29 d. 
ris veiks per tradicinį Chica- Lietuvių Auditorijos didžiojoje 
gos Ateitininkų koncertą-balių.' sa^je, 3133 So Halsted St. Šo- 
Koncertas įvyks šį šeštadienį,' ^4 metu dainuos orkestro 
rugsėjo 22 dieną, 7:30 vai. Wes- kvartetas ir trio.
tern Ballroom salėje. Bus daug x Juozas Kivenis ir Juozas 
skanių namie gamintų valgių, Butūnis suteikė Juozui Būgai 
visi laukiami. i daug žemaitiškos tautosakos.

'Abu tautosakos davėjai nesvei- 
X S. Baranausko išleistuvių kuoja.

koncerte solistų S. Baranausko,
S. Adomaitienės, P. BičkienėSj x Zigmas Vaičaitis su šei- 
ir J. Vaznelio kvartetas atliks ma persikėlė gyventi 2523 So. 
sodo sceną iš operos “Faustas”.' Central Park str., Chicago 23, 
Solistai intensyviai dirba A.1 m. Telefonas CRawford 7-8392. 
Kučiūno studijoje ruošdamiesi
koncertui, kuris įvyks rugsėjo ’ x Totoraičiui Juozui Anta- 
29 dieną 7:30 p. p. Marijos nui Draugo administracijoj yra 
Augšt. mokyklos salėje. laiškas iš Jurbarko.

jo kard. Stritch. Paliesdamas, tyrimas: bus apklausinėta apie 
tarprasinio sugyvenimo klausi- 20,000 ligonių ir ligoninių tar- 
mą, kardinolas pareiškė: nautojų, stengiantis susekti

pacientų pageidavimus ir gali
mybes juos kiek galima geriau 
patenkinti. Kadangi ligoninėse 
jaučiamas trūkumas pagalbinio

X Marijonu rėmėjų 35 sky
rius rengia išvažiavimą į Mari
jonų ūkį ateinantį sekmadienį. 
Autobusu važiuoti biletus gali
ma įsigyti pas H. Širvinskienę, 
4541 S. Rockwell ave. Telf. LA 
4841. Pelnas skiriamas Tėvų1 
Marijonų Statybos Fondui.

X Muz. Ant. Skridulis, ne
seniai grįžęs iš Romos, kur gi
linosi muzikoj, yra pakviestas 
Moksleivių Tautinio ansamblio 
meniniu vadovu. Buvęs an
samblio meno vadovas muz. B. 
Pakštas dėl laiko stokos iš me
no vadovo pareigų pasitraukė.

X Stasė Gronskienė, gail. se
suo, mirė rugsėjo 18 d. rytą 
Cook County ligoninėje, kurioje 
ji ir dirbo kaip gail. sesuo. Nuo 
gegužės pradžios ji sunkiai sir
go.

X Vytautas Paškauskas š. 
m. 15 d. vykdamas į darbą ki
tai mašinai labai smarkiai va
žiuojant buvo priverstas pa
sukti mašiną iš kelio, kuri at
sidaužė į medį ir vairuotoją su
žeidė.

X Ats. pulk. Kostas Žukas
svečiuojasi pas savo gimines 
Švarus, 4527 So. Sacramento 
ave. Telf. VI 7-4989.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuviams vilioti skirtuo
se leidiniuose paskiausia įdėtas 
Romano Marijošiaus vardu 
"Žodis buvusiems Lietuvos ope
ros artistams”, kuriuo, nemi
nint vardais ir pavardėmis, lie
tuviai teatralai viliojami grįžti 
namo. Daugelis iš Lietuvoje 
priverstų pasilikti, kaip riebiai 
apmokami, “turėdami lengvas 
mašinas, vyksta kas turistinėn 
kelionėn po T. Sąjungą, kas 
meškerioti prie lietuviškų eže
ru”, skelbiama R. Marijošiaus 
vardu. Maestro K. Petrauskas 
dar "laikas nuo laiko padainuo
ja”, “užtarnauta pagarba” bu
vusi atiduota A, Galaunienei, 
A. Sodeikai, P. Olekai, rėžis. A. 
Zaukai ir kt. Viskas stengia
masi nušviesti, kaip papras
tai bolševikinėje propagandoje, 
šviesiausiomis spalvomis, nie
ko neminint apie siaučiantį 
krašte pavergimą ir skurdą.

VOKIETIJOJ
— Naujai išrinktos Vokieti

jos Krašto Tarybos posėdis nu
matomas šaukti rugsėjo 22 d. 
Tarybos nariai yra paprašyti 
pranešti raštu ar galės atvykti. 
Jei negalės posėdis bus nuke
liamas į vėlesnį laiką.

— VT pirm. A. Devenienė da- 
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka. | ,yvavo Vasario lg gimnazijo8 

nes jis yra plačiausiai skaitomas suruoštame Tautos šventės mi- 
1 i et u vių dienraštis, o skelbimų nėjime ir pasakė janimui kal- 
u^ir.a yra pi 'einama visiems. bą. Ji taip pat ta proga skaitė

Weheno stovykloj paskaitą.

— Mes negalime leisti, kad 
mūsų jausmai, mūsų emocijos 
nugalėtų mūsų protą, kada yra 
sprendžiama rasių sugyvenimo 
problema. Nėra galimybės so
cialinio teisingumo suskaidyti 
į dalis — arba turime visą pri
imti, arba visą atmesti. —

Toliau kardinolas priminė, 
kad siekiant tikros socialinės 
tvarkos reikia .mylėti, ne vien 
tik gerbti kits kitą. Kardinolas 
pagyrė Katalikų Tarprasinės 
tarybos pastangas siekti teisių 
sulyginimo ir gražaus sugyve
nimo.

Garsusis prekybininkas

Chicagos didžiuosiuose pre
kybos rūmuose — Merchandise 
Mart. atidarytas biustas 77 me
tų amžiaus prekybininko, jau 
pasitraukusio iš pareigų, Ro
bert E. Wood. Dėl savo gabu
mų ir sėkmingos veiklos tas, 
buvęs Sears Roebuck ir Co. i 
bendrovės pirmininkas nusipel
nė tos pagarbos kitų pirmau
jančių prekybininkų galerijoje. 
Jo biustas, nulietas iš bronzos, 
sveriąs 700 svarų, keturis kar
tus didesnis už Wood natūralų 
didį, bus iškeltas ant pjedesta
lo. Biustas vaizduoja tą preky
bininką generolo uniformoje 
laike I Pasaulinio karo. Wood 
biustas stovės greta kitų šešių 
pagarsėjusių prekybininkų bius
tų, pastatytų per kelius pasku
tiniuosius metus. Jų tarpe yra 
Marshall Field, Frank W. 
Woolworth. Wood bus pirmas 
iš garsiųjų prekybininkų, ku
rio biustas pastatomas garbė3 
eilėje jam pačiam dar tebesant 
gyvam.

Nori keisti mokesčių 
įstatymą

Kaip respublikonai, taip ir de
mokratai pritaria, jog lapkričio 
6 d., per balsavimus, būtų gy
ventojų atsiklausta apie pakei
timą Illinois konstitucijoa da
lies, tvarkančios mokesčių riu 
kimą. Tas pakeitimas padėtų 
lygiau sv skirstyti mokesčius, 
padėtų gaudyti išsisukinėjan
čius nuo mokesčių ir suprastin
tų visą mokesčių rinkimo admi
nistraciją.

personalo, galimas dalykas, 
kad bus įvedama tvarka, jog 
sveikesnieji ligoniai eis valgyti 
į bendrą valgyklą, be to — svei
kesnieji ligonys pagal išgales 
padės aptvarkyti kambarius ar 
bus perkelti į tokį skyrių, kur 
atėję namiškiai padės jų kam
barius aptvarkyti. Tai galėtų 
sumažinti ligonio gydymo išlai
das.

I '• y r t
Chicagoj šoks geišą

Park Forest šeštadienį ir 
sekmadienį ruošiama lauko me

Buvo užmušta Ona Holman, 
49 m. amžiaus, gyvenanti 6426 
S. Normai, kai automobilis, ku
riame ji važiavo su savo vyru, 
trenkė į sunkvežimio galą.

Grūdų pirklys paliko 
$2,157,234

Atostogaudamas Florencijoje, 
Italijoje, pernai metais mirė 
grūdų pirklys Lawrence J. Ry- 
an. Dabar nustatyta, kad jis 
paliko $2,157,234 turto, kuris 
atiteks jo artimiesiems: žmonai, 
sūnui ir dviems dukterims.

Prigėrė kūdikis
šešolikos mėnesių berniukas 

Kenneth Bosley, gyv. Highlano 
Parke, iš savo namų kiemo nu-

no paroda. Joje savo meną ro- slinko prie kaimynų prūdo ir 
dys apie 100 to pietinio prie- ten įkritęs prigėrė. Prūdo sa- 
miesčio menininkų. Mrs. Ar- vininko žmona atrado berniuką 
lene Helinski pašoks japonų nuskendusį 11 colių gylio van- 
geišos šokius, kurių ji išmoko, denyje
kai buvo Japonijoje su vyru, 
ten tarnavusiu kariuomenėje.

Išsilaužė 3 šonkaulius
Vienas Chicagos kiemsargis, 

pavarde Anoryszycewicz, besi- 
supdaams kėd'ėje, virtuvėje, kė
dei paslydus krito ir išsilaužė 
tris šonkaulius.

Be sustojimo į New Yorką
i

Atidarius Indianos ekspresinį 
kelią, dabar eblieka tik užbaigti 
tą 16.7 mylių tarpą nuo 106 gat

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas
LIETUVA

yra geriausia dovana visokiomif 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana

Kiekvienam verta šj gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti.

vės Chicagoje iki Indianos eka- "leid° AT™ /'Jl'™* g,“th 
presinio kelio ir ,bus galima iš 
Chicagos miesto be sustojimo 
nuvažiuoti į New Yorką per vi
sus tuos apmuitintus ekspresi
nius kelius.

ATEITIES administracijoj 
916 WiUoaghby Ave.
BROOKLYN 21, N, Y.

— “TL pramonės banko val
dytojas” Mofšovičius per Vil
niaus radiją konkrečiais faktais 
įrodė, kad Lietuvoje "statybose 
dar iki šiol neišgyvendinti ne
saikingumo faktai”. Pvz. Vil
niaus elektromechanikos tech
nikumo statyboj vestibiulio kai 
kurios dalys buvo apdailintos 
ąžuolu vietoj seniau numatyto 
dirbtinio marmuro. Vilniaus 
grąžtų gamykloje įrenginių sta
tyboje buvo įrengtos koklinės 
krosnys vietoj paprastų kros
nių etc. Tai žymiai pabrangino 
šių įrenginių statybą — ir tai 
dabar laikoma bolševikinės sta
tybos “neleistinu nusižengimu”, 
nes “technikinė mintis turi būti 
nukreipta į maksimalinį kons
trukcijų suprastinimą, jų atpi
ginimą”. O šiais atžvilgiais ok. 
Lietuvos statybinėse organiza
cijose “esama daug trūkumų”. 
Blogiausiai uždavinius vykdo 
valstybinis statybos trestas Nr. 
5 Klaipėdoje, paskum panašus 
trestas Šilutėje, Akmenėje ir 
kitur. Statybos trestas Nr. 5 
1955 m. “dirbo visai nepatenki
namai”, medžiagos buvo pereik 
vota už 2,4 mil. rublių. Taip pat 
blogi gamybos darbai. Kai ku
riuos darbus reikėjo iš naujo 
perdirbti, buvo daug broko. To 
dėl pranešėjęs kėlė mintį, kad 
— rusų pavyzdžiu — reikėtų 
“visas smulkias statybines or
ganizacijas likviduoti ir visą sta 
tybą mieste pavesti vienai ar 
dviem stambioms statybinėms 
organizacijoms”, pvz. Vilniaus 
.mieste statybos trestui Nr. 1 ir 
valdybai Vilniaus statyboms. O 
dabar Vilniuje, be statybos tre
sto Nr. 1 egzistuoja dar 14 
“smulkių statybinių organizaci
jų”. Kitur statybos darbai trau 
kiasi ilgus metus. Elektrotech- 
ninės pramonės .ministerijos pla 
taus vartojimo elektros reikme 
nų gamybos statyba, kurios są 
matinė vertė sudaro 96,4 mil. 
rublio, statoma nuo 1950 m., o 
darbų per 6 metus atlikta tik 
apie 40%.

— Lietuvoje praėjusiais me
tais trečdalis respublikose įmo
nių neįvykdė metinių planų ir 
davė produkcijos 225 mil. rub
lių sumai mažiau, negu turėjo 
duoti. Sniečkaus pareiškimu, 
eilė statybinių organizacijų ne
įvykdo planų, užvilkina staty
bos terminus. Lietuvoje dar vis 
augšta statybos kaina, o žema 
darbų kokybė. Bloga ir su že
mės ūkiu: daugelyje rajonų 
(Akmenės, Jiezno, Kauno, Sa
lantų ir kt.) nemaži ariamosios 
žemės plotai palikti 1956 m. ne 
išnaudoti, neatsižvelgta į DŪti- 
numą smarkiai sumažinti gry
nųjų pūdymų plotus ir išplėsti 
užimtųjų pūdymų plotus (Kur
šėnų, Pabradės, Skuodo, Sedos,

Švenčionių ir kt.). Toliau SnieČ 
kus skundžiasi, jog “esama kol
chozų ir rajonų, kurie nepakan
kamai įvertina linų reikšmę di
dinant kolchozų pajėgumą ir 
apsėja 1956 m. mažesnį plotą, 
negu faktiškai buvo pasėta 
1955 m., arba numato visiškai 
nežymiai išplėsti šios vertingos 
kultūros pasėlių plotus. Eilės 
rajonų suvestiniuose planuose 
bendrasis cukrinių runkelių der 
liūs numatytas mažesnis, negu 
nustatyta 1956 m. kontrakcijos 
planu (Biržų, Simno, Skaudvi
lės, Dotnuvos ir kt. rajonuose). 
Visa eile atvejų mėšlo ir durpių 
sukaupimo ir panaudojamo pla
nas žymiai mažesnis už fakti
nius praėjusių metų rodiklius”. 
Abejojama, ar tą “atsilikimą 
likviduos” ir naujai paskirtasis 
“žemės ūkio ministeris" agr 
Vyt. Vazalinskas, įstatytas 
vietoje nukelto į sovehozų “mi- 
nisterius” Augustinaičio.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Scenos Darbuotojų Są

jungos Centro valdyba šį sekmadie
nį, rugsėjo 23 d., lygiai 3 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijos viršuti
nėje salėje kviečia visų scenos dar
bo sričių Chicagoje ar apylinkėse 
gyvenančių scenos veikėjų ir dar
buotojų (vaidintojų dirigentų, reži- 
sorių, dainininkų, šokėjų ir t. p.) 
susirinkimą.

Kviečiami šiuo metu scenoje dir
bantieji ir iš scenos veikimo pasi
traukę. Bus svarstomi svarbūs klau
simai ir daromi sprendžiamieji nu
tarimai. Prašoma gausiai atsilanky
ti.

— Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų Gildos 1-mo skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, tuoj po 
sumos. Nekalto Šv. Panelės Marijos 
Prasidėjimo parapijos mok. kamba
ry.
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RADIO PROGRAMA
LUt Radio Programa IA Moti* 

Wb.MS, luVu kil. flfKinadlenlato 11- 
12:10 vai. per pletua: liet. muzika 
dainos. lr M&gdutBa Pasaka. Bizni,

, reikalai? kreiptis | Steponų Minką 
l Baltic Florlate, GSHų Ir Dovanų Krau 
iluvą, S02 K. B road ir a y So Bostot 
17, Mass. Tsl. So. I-0UI. Tan pat 
raunama laik. ^Drauaar

ŠA ŪKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

- SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

«
Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 

Katalikiškos Spaudos Centre
4645 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.

10 vai iv. Mišios ir pamokslas; H vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis
šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 

milžiniškus darbus katalikiškos spaudos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui. TT. 
Marijonai stato lietuviškos katalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams yra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

Šiais metais seimas yra šaukiamas jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose pataljiose, nes norima duoti bendradarbiams ir kitiems 
nuoširdiems prieteliams pirmą progą pamatyti, kokius didelius užsi
mojimus TT. .Marijonai yra padarę katalikiškos spaudos naudai.

Kviečiamos visos katalikiškos ir lictuviškon draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas į Sį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo į šį seimą.

Visi, kurie atsilankys į seimą, galės aplankyti dar pilnai ne
baigtus .TJ. Marijonų vieguolyno pastatus, kurie yra ten pat prie 
naujų spaudos rūmų.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL.

Tai nepaprasta knyga. VlrB 200 re
ceptų grynai lletuvlSkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagoa ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAlTGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liška, skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne,

CHICAGO 8. DLL.
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KNYGA,
Kokio* pasirodo tik retai* laikotar
piai*.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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 siųskit* 
DRAUGAS 

2884 So. Oakley Ave^
______________ ____ Chieago 8, DL
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