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ŠŪVIAI INICARAGUOS PREZIDENTĄ SOMOZA
Milžiniškas raudonųjų veiklumas 

visame pasauly
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

Taip jau išėjo, kad Vakarų demokratijų politikos vyrų ne
veiklumas, jų trumparegiškas ateities numatymas, ryžtingumo 
stoka ir kitos, sunkiai beišvardinamos, priežastys įteikė raudo
niesiems į rankas tokį veiklos variklį, kad šiandien vakariečiams 
— tik laikykis ir spėk apsiginti. Suezo krizė dar, toli gražu, nė
ra pasibaigusi, o raudonieji jau gavo progą kurstomąjį ir griau
namąjį darbą varyti prieš laisvuosius Vakarus kitose vietose.

Jie jau stengiasi piršti vilio
jančių mintį Ispanijai, siekia 
neitralizuoti JAV-bių bazes vi
sur, kur jos bebūtų, stengiasi, 
nors beviltiškai, mėgsti geres
nius sugyvenimo ryšius su Va
tikanu ir t.t.

Sovietų intencijos Franko 
Ispanijoj

Tuo reikalu gana įdomių re- 
veliacijų paduoda “Christian 
Science Monitor” sovietinės sri
ties ekspertas, Paul Wohl, kuris 
yra parašęs net kelias knygas 
apie Sovietus.

Jo teigimu, paskutiniu laiku 
Sovietai pradėję flirtą su Fran
ko Ispanija. Prieš tai, jau bent 
keletą metų, nors nesutartinai, 
Maskva su Madridu perduoda- 
vę Arabams antibritiškus ir 
“antiimperialistiškus” šūkius, 
kurie virinę arabų kraują iš se
nesnių laikų. Dėl tos priežasties 
kaip Maskva taip ir Madridas 
visiškai pritariąs Suezo kanale 
nacionalizacijai ir, bendrai, Nas 
šerio politikai. Iš sųyerbuotų pi
lotų, kurie turės pakeisti pasi
traukusius iš Suezo kanalo tar
nybos, esą, 100 sovietiškų, o 50 
— ispaniškų.

Kur sekantis neramumų 
punktas?

Ogi, reikia manyti, tai bus 
Gibraltaras, kurį ispanai jav 
seniai ketina atsiimti iš Anglų 
Sovietų Sąjungos raudonieji bu
vo vieninteliai, kurie, esą, net 
prieš dešimtį metų kvestijona- 
vo Britų teisę kontroliuoti Gib
raltarą. Gi toje srityje, be abe
jonės, Ispanija galės neatsisa
kyti Maskvos raudonųjų “tarpi
ninkavimo”, kaip to neatsisakė 
Egiptas Suezo reikale.

Žinoma, jeigu pavyktų rau
doniesiems susidoroti su Britais 
Gibraltaro byloj, tada jie at
kreiptų savo smaigalius ir į 
JAV-bių bazes, esančias Ispani
jos teritorijoj.

Raudonieji viliojančių masalų 
Frankui daug turi

Raudonoji Maskva dar ir šian 
dien tebelaiko apie $400,000,000 
vertės ispaniško aukso, kurį 
Respublikoniškoji Ispanijos vy
riausybė persiuntė Sovietijon 
“apsaugon” 1938 m. Tai yra, 
maždaug, keturis kartus tiek 
aukso, kiek nūdienis Ispanijos 
Bankas disponuoja savam kraš
te.

Be to, neseniai Sovietų Rau
donasis Kryžius paskelbė, jog 
“didelis skaičius ispanų, kurie 
atvyko į Sovietų Sąjungą dar 
būdami kūdikiai arba paaugliai 
Ispanijos civilinio karo metu 
arba kaip belaisviai hitleriško 
karo metu — tam tikromis ap 
linkybėmis galėsią būti paleisti 
sugrįžti į Ispaniją”.

Kodėl Sovietai pasiruošę 
nusilenkti Frankui ?

Todėl, kad jie yra dideli rea
listai ir nemažesni akiplėšos, ku 
rių akys, reikalui esant, jokių 
dūmų nebijo. O Ispanija — rau
donųjų akyse didelė rakštis. To 
dėl tą “rakštį” jie ir nori kiek 
galint sušvelninti, kad ji jiems 
netaip smarkiai durtų.

Pirmiausia, tai raudonieji ne

gali pakęsti Madrido Sąjungos 
su JAV-mis, dėl kurios, įdėjus 
Amerikai apie 400,000,000 dole
rių į oro ir jūrų bazes tame kraš 
te, Ispanija padaroma visiškai 
pajėgi kontroliuotoja Vakarinės 
Viduržemio jūros srities.

Be to, raudonieji ruošiasi nu
silenkti Frankui dar ir dėlto, 
kad tikisi gauti po savo kojomis 
šiokį tokį pagrindą dėl kiek ga
lima apčiuopiamesnio susiprati
mo su Šventuoju Sostu. O to at
siekus, jiems atrodo, būtų gali
ma pasiekti geresnių vaisių ir 
satelitiniuose itin katalikiškuo
se kraštuose Lenkijoj ir Veng
rijoj bei kitur.

Be to, jeigu Franko griežtai 
pasuktų iš antikomunistinio 
fronto ir pasitenkintų bent neit- 
ralizmo role — būtų suduotas 
smūgis JAV-bių europėjinei gy
nybos sistemai.

Sovietai seniai truputį 
“flirtuoja” su Ispanija

Kada praeitų metų rugsėjo 
mėn. 24 d. Ispanų laikraštinin
kas, oficialaus Franko organo 
‘Arriba* bendradarbis, Rodri
go Rollo, Jungtinėse Tautose 
oaklausęs dar tuometinį Sovie
tų užs. reik. ministerį Molotovą, 
xr ą visos Europos saugumo pak 
ą galėtų būti įjungta ir Ispa

nija ? — Molotovas, šypsodama- 
ūs, atsakęs: “Jūs galite savo 
aikraščiui drąsiai pranešti, kad 
ame pakte būtų mielai laukia
ma ir Ispanija, jeigu tik ji pa- 
įorėtų”. .

Šitoks pasikalbėjimas Sovie
tų politikos vairuotojo su Ispa
nijos laikraštininku buvo sukė- 
’ęs plačių atgarsių Ispanijos 
spaudoj, o truputį nerimo — 
Vakarų demokratijose.

Be to, ir šiuo metu Ispanija 
:au turi vienokių ar kitokių ry
šių su raudonaisiais kraštais. 
Pav., jie jau yra pardavę nema
žus kiekius geležies rudos raud. 
Lenkijai, iš tenai gaudami ang
lies ir traktorių. Taip lygiai is
panų tekstilė, citrininiai vaisiai, 
kenuotas maistas ir pamidorai 
jau randą kelią į Rytines rinkas 
pro Cuerichą ir kitur.

Dėl tų tad priežasčių raudo
nieji ir stengiasi atgauti savo 
įtaką Ispanijoj. Ir, reikia many
ti, tos įtakos atgavimo siekda
mi, į’e dar daugiau suintensy
vins savo veiklumą, o tuo pačiu, 
Vakarams bus pridaryta daug 
rūpesčių ir gal politinių nuosto
lių.

Nukritusi uola užmušė
keturis žmones

SALAMANCA, Ispanija, rug
sėjo 23. — 25 tonų uola nukrito 
25 pėdas augščio į dirbančių ant 
kelio darbininkų būrį ir užmušė 
4 žmones. Sužeidė 3.

Kalendorius
Švč. P. Marija Mielaširdingo- 

ji, šv. Afra. Šen. Kerniris ir Bau 
mitė.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:47.

Oras Chicagoj*
Oro biuras praneša: Chieago

je ir apylinkėje giedra ir malo
nu. Temperatūra apie 75 1.

f

Pasikėsinimas prieš Nicaraguos 
diktatorių Somozą

MANAGUA, Nicaragus, rūgs. 23. — Prezidentas Anastazio 
Somoza buvo peršautas pasikėsintojo šešiais šūviais iš kurių trys 
pataikė. Prezidentui sužeista ranka, šonkauliai ir koja. Pasikė- 
sintojas vietoj buvo užmuštas. Somoza stambus vyras 60 m. am
žiaus, buvo iš sostinės nuskridęs į Leon miestą, kur jis kalbėjo 
kaip liberalų partijos lyderis už perrinkimą į prezidentus. Rinki
mai bus lapkričio mėn.

Amerikos medikų pagalba

Nicaraguos ambasada iš Wa- 
shingtono praneša, kad JAV me 
dikų grupė susidedanti iš armi
jos ir civilių gydytojų iš Pana
mos kanalo pasiekė Managus. 
Prez. Eisenhowefio parėdymu 
trys medicinos specialistai, jų 
tarpe maj. gen. Leonard Heaton, 
išskrido pas sužeistąjį. Prėz. 
Somoza, kaip Nicaraguos amba
sada praneša, nėra blogam sto
vy ir kalbasi su pažįstamais ir 
valdžios atstovais. Jo žmona bu
vo kartu su juo. Somoza moks
lus yra išėjęs Amerikoj. 1932 m. 
jis tapo armijos vadu. Po 4 me
tų Somoza remiamas armijos bu 
vo išrinktas prezidentu ir prezi
dentavo ligi 1947 m. Po to tris 
metus prezidentu buvo jo dėdė 
Roman y Reyes. Somoza 1950 
metais buvo vėl išrinktas 6 m. 
terminui, pradedant 1951 m.

Jau trečias kartas

Pasinkėsintojas, kuris prezi
dento sargybinių buvo nušautas 
yra Rigoberto Lopez Perez, ni- 
caraguietis gyvenęs Ė1 Salvado
ro valstybėj. Kaip politikai pra
neša jis buvo priešas Somozo po 
litikos ir po nominacijos Leon

mieste paleido į diktatorių 6 šū
vius. Prez. žmona, duktė žino
mo Nicaraguos gydytojo, yra 
studijavusi prekybą ir adminis- 
triciją. Pietų Amerikos valsty
bėse, kurios valdomos daugiau
sia diktatorių, tokie pasikėsini
mai bei sukilimai labai dažni.

Somoza konservatorių parti
jos jau du kartus buvo norėtas 
nuversti, tačiau nesėkmingai. 
Somoza yra krašte pats turtin
giausias žmogus.
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Čia matyti du Suezo kanalo vaizdai. Tai yra pačios sunkiausios vietos praplaukimui, ypač rudens sezone. 
Jūrininkai ein turi iSeiti net dviejų metų apmokymą. Viršutinėj nuotraukoj matyti laivas, kurio pilotas 

radinamas Farouk 
(INS)
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turi laukti vandens pakilimo ir saugoti, kad neužneStų ant seklumos. Apačioje buvęs vadir 
kanalas. Čia laivai, plaukiantys iš pietų į šiaurę ir iš šiaurės į pietus, prasilenkia.

Rusifikacija Latvijoje 
vykdoma labai
smarkiu tempu

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Dagens Nyheter laikraštis 1956. 
VIII. 29 paskelbė šiurpų laišką, 
pasirašytą „Latvio“ ir prašanti 
padėti jo pavergtajai tėvynei. 
Laišką vienam švedų jūrininkui 
įteikė suklijuotą tarp dviejų at
viručių to sutiktas vyras. Laiš
ke rašoma, kad latviai savo pa
čių žemėje vis daugiau nustel
biami rusų kolonistų. Rusifika
cija vykdoma smarkiu tempu. 
Matyti, su laiku visai norima lik 
viduoti latvių respubliką, kaip 
padaryta su Suomių Karelija. 
Vaikai nemokomi nei Latvijos 
istorijos, nei geografijos, o ne
priklausomybės laikai ir senovė 
vaizduojami kuo juodžiausiomis 
spalvomis.

Toliau aprašoma, kaip latviai 
išnaudojami ekonomiškai, o jų 
intelektualai išsiunčiami į „pla
čiąją tėvynę“. Jei kas ir buvo 
grąžintas, tai veik visi — palie
gėliai ir invalidai. Į viršų prasi
mušė tėvynės išdavikai.

Pavergtieji latviai laukia lais
vojo pasaulio pagalbos.

• Oro pajėgų sprausminis lėk
tuvas nukrito Memphis, Tenn., 
ir sudaužė du stovinčius auto
mobilius. Pilotas liko gyvas. Su
sižeidė ranką. Viena moteris žu
vo, du asmenys sužeisti.

Žuvo lėktuve trys

R

Howard W. Smith (D), Virginia, 
teigia reporteriams tVaslūngtone, 
kad Stevenson rūpinami pietinėmis 
valstybėmis, kurios 1982 m. balsavo 

1 nž prez. Eisenbower. (INS)

žmones
LARAMIE, Wyo., rūgs. 23. — 

Sudužęs vienmotoris lėktuvas ir 
trys lavonai rasti netoli Laramie 
miesto. Lėktuvas buvo jieško- 
mas visą parą. Žuvę yra Thomas 
Glasgow, bankininkas, Forrest 
Luff fabrikantas ir Ralph Hel- 
lman.

Trumpai iš visur
• Princesė Margareta pradė

jo kelionę po Afriką. Ji buvo 
pasveikinta Mombasa stadione 
19,000 vaikų.

• Su pusantros mylios degan
čia siena kovoja 1,000 vyrų ne
toli San Bernardino miesto Cali- 
fornijoj. Dega krūmai ir žolė 
2,000 akrų plote. Gaisras kilo 
nuo sudužusio sprausminio lėk
tuvo, kurio lakūnas liko gyvas.

• Bolivijoj vykstančiuos ne
ramumuos, kaip pranešama, žu
vo keletas asmenų, tarp jų du 
policininkai.

• Kentucky National Guard 
grupė, susidedanti iš 500 vyrų, 
iš Sturgis miesto jau atitrauk
ta. Ji ten buvo nuo rugsėjo 4 d. 
kada kilo neramumai dėl negrų 
vaikų, kurie pradėjo lankyti tas 
pačias mokyklas su baltaisiais.

• Austrijos jaunimas surinko 
1,000,000 parašų, prašydami vy
riausybę, kad būtų imtasi prie
monių prieš nešvarią literatūrą. 
Tų parašų buvo tiek daug, kad 
jų knygas teko vežti sunkveži
miu.

• Vokietijoje mirė poetas 
Hans Carossa. Tai žinomas ka
talikas, gydytojas, plaučių ligų 
specialistas. Jisai buvo gavęs 
Poeto premiją 1927 m., Kellcrio 
premiją 1931 m. ir Goehės pre
miją 1938 m. Mirė turėdamas 
77 m. amžiaus.

• Lichtenšteino valstybė, vie
na iš pačių mažiausių valstybių 
Europoje, šiemet švenčia 150 
metų savo nepriklausomybės su
kaktį. Toje valstybėje tėra 13,- 
591 gyventojas, iš jų 13,453 — 
taigi net 99% yra katalikai. Ta 
valstybė apima 62 kvadratinių 
mylių plotą. Ją valdo princas 
Pranciškus Juozapas II, kurio 
50 m. amžiaus sukaktis taipgi 
pripuola šiemet. Lichtenšteine 
yra 10 katalikų parapijų.

Žemės drebėjimas
BARY, Italija, rūgs. 23. — 

Nedideli du žemės drebėjimai 
užregistruoti Italijoj, Canoso ir 
'Minervino vietovėse. Žmonės pa
jutę drebėjimą išbėgo į gatves, 
bet nė vienas namas nebuvo su
griautas, Tačiau viename maža
me mieste, Adriatic, buvo kele
tas apgriautų namų.

Susig vtncijęs nušovė
vairuotoje

BOSTON, N. Y. rugsėjo 23.—| 
Vairuotojas buvo mirtinai nušau 
tas besiginčijant po susidūrimo 
dviejų automobilių. Nušautasis 
yra Harry Walker 36 m. am
žiaus. Jį nušovęs Walter Mori- 
arty 29 m. amžiaus yra iš Nia
gara Falls. |

$75,000 bibliotekai
Italų organizacijų centras į- 

teikė St. Louis universitetui 
$75,000, kad pastatytų bibliote
kos rūmus, kuriuose būtų sudė
ta 800,000 mikrofilmų, gautų 

.nufotografavus Vatikano archy- 
, vų dokumentus.

• Grupė Vengrijos geologistų 
pradėjo jieškoti alyvos Centra- 
linėj Kinijoj, kaip praneša Bu
dapešto radijas.

• Miehigan City, Ind., nukri
to sportinis lėktuvas. Du asme
nys sužeisti.

• Olandijoj nukrito spraus
minis lėktuvas ir uždegė 12 na
mų. 2 namų savininkai sudegė, 
sužeista 18 žmonių.

• Registruotų slaugių kursai 
moterims, nuo 17 ligi 55 m. am
žiaus, pradedami Chicagoj, 3805 
N. Sheffield avė.

• Vakarai pralaimėjo, o kas 
laimėjo? Pralaimėjo Vakarai, 
kurių nariai susikeitė rolėm — 
anksčiau, sakysim, Korėjoje, J. 
Amerikos Valstybių veiklą truk
dydavo Anglija ir Prancūzija, 
reikalaudamos sugyvenimo su 
Sovietų Sąjunga. Dabar Anglijos 
ir Prancūzijos veiklą sutrukdė 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
reikalaudamos sugyvenimo su 
Egiptu ir arabais. Laimėjo tuo 
tarpu Nasseris ir netiesiogiai 
Sovietų Rusija, kurios atstovas 
Kuznecov nuolat patarinėjo Nas
seriui*

Studentų dvikova 
peiliais

LANSING, Mich., rūgs. 23. — 
Du augštesnės mokyklos stu
dentai, stebint 50,žiūrovų, ko
vojo tarp savęs su peiliais apie 
5 minutes. Kadangi dvikova 18- 
46 m. įstatymu uždrausta, dvi- 
kovininkai, kurių vienas turi 18, 
o kitas 16 m. amžiaus yra su
areštuoti. Abu turi sužeidimų.

Užmiršo kalbą
BOLZANO, Italija, rūgs. 23.- 

Italas Elcksandro Tonet, 31 m. 
amžiaus, grįžo namo po 13 m. 
nelaisvės Vokietijoj ir Rusijoj 
visai užmiršęs italų kalbą. Jia 
beprisimena tik keletą žodžių.

Atėmė 4,000 vertės
brangenybes

CHICAGO, III. — Du maskuo 
ti banditai grąsindami nužudy
ti 26 mėn. dukterį apiplėšė 
Frank De Haven, 8621 N. Aus- 
tni avė. ir Harry Raerty 8023 
N. Karlow avė. Abi moterys ir 
Haven duktė buvo automobily
je ir iš jų buvo atimtos visos 
brangenybės ir pinigai. Raffer- 
ty, žmona vedėjo Hudson Pulp 
& Paper Co., atidavė žiedą su 
trimis deimantais $2,300 vertės. 
Kada Haven lėtai movėsi nuo 
piršto žiedą plėšikai paragino 
sakydami, kad jie ne vaikai ir 
čia nėra joks žaidimas. Jos vy
ras yra Johnson & Johnson La- 
baratories vedėjas.

Žvejų šventė
SAN PEDRO, Calif. — įvy

ko žvejų šventė, kurios metu 
ikard. Mclntyre pašvetino 1,700 
žvejų laivų. Marijos Marių žvai
gždės bažnyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos, o paskiau žvejų 
dukros bėrė žiedus į jūrą, pri
simenant nuskendusius žvejus.

Kanada parduoda
lėktuvus Izraeliui

CAIRO, Egiptas, rūgs. 23. — 
Laikraštis Al Gomhonhia rašo, 
kad Kanada neturi teisės parda
vinėti Izraeliui ginklus. Esą ji 
pardavė 24 sprausminius lėktu
vus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Kaire ir visam Egipte veikia JAV šalpos organizacija šel

pianti apie 3 mil. žmonių. Dėl sukeltų antivakarietiškų nuotaikų, 
tos organizacijos nariai nėra saugūs.

—Max Goldberg mirė Chieagoje. Jis yra išradęs ledams dėti 
ragelius.

—Muenchene prasidėjo alaus festivalis. Jis tęsis 16 d. Turis
tų laukiama apie 5 mil.

—Chieagoje pradėti kanalizacijos darbai, kurie bus baigti ba
landžio mėn. Manoma, kad dėl lietaus nebepatvins rūsiai.

—Iš Čekoslovakijos atskrido lėktuvas į Vokietiją ir lakūnai 
paprašė egzilio teisės.

—į,50 mylių nuo New Orleano eina uraganas Flossy. Gyven
tojai bėga į angštesnes vietas.

—Dvylika asmenų, jų tarpe du vaikai, 11 ir 4 mėn. amžiaus 
žuvo auto katastrofoje, Pittsburghe, Pa.

—Vakar pirmas keleivis buvo pervežtas helikopteriu i$ aero- 
dramo j Chicagos miestą. Tarp abiejų Chicagos aerodromų Mad- 
u:ay ir O’Hare, iš Chicagos miesto centro helikopteriai pastoviai 
pradės kursuoti nuo gruodžio 1 d.

—Jungtinių Tautų vaikų fondo vykdomasis komitetas patvir
tino planą išleisti 3 mil. dolerių Alžirijos vaikams, kovai su džio
va ir maliarija.

—Naujas pasitarimas dėl Suezo kanalo numatomas spalio 1 d.
—Vakar Maskvoje iškrito pirmas sniegą#.
—Vakar buvo padaryta Somozai operacija, kurią atliko JAV 

chirurgai.
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LIGONINĖJE
(Viono laiško ištrauka)

I. NA RCNfi

...tu klausi manęs, kaip ten Ak, nelaiminga sesuo! Mane iš
buvo ? 1 pylė prakaitas. Galų gale, po j

Paėmusi taxi skubinau iš ae- vienuolikos durimų pasiseka ati 
rodromo tiesiai j ligoninę. daryti veną tam, kad įleisti se-

— Ąr gyvas? — tvinkčiojo rūmą. Ligonis jaučiasi visiškai 
vis tas pąts kląusinęias širdyje, nusilpęs, arti apalpimo. Man ver

Bėgo krautuvės, mangos iška- žesi bejėgės ašaros ir negaliu 
bos, tokios beprasmės, rodos, 'jų sulaikytei.
Bėgo purvinos, siauros gatvės — Labai blogas venas turi — 
ir tarasaodžiai praeiviai su savoj šypsosi išraudęs veidas iš po 
pelerinomis ir ilgais peiliais prie balto gaubtuvo... Šitaip mes vis 
šono. Pravažiavome turgaus ra vargstame, nes jis nelaiko ada- į 
joną — jau pusę kelio į ligoni-, tos, kažkur ji įsibeda ir vėl ta- 
nę. Kad tik greičiau pasiekti da iš naujo reikia durti, 
salą, kur jis guli... Nusprendžiu likti dežuruoti

Radau jau po operacijos, bal- prie tos adatos. Paimu, kaip 
tą, kaip popieni. Labai pasikei- ledą, atšalusią ranką į savo ran 
tęs, bruožai veido nebe tie: iš- kas ir laikau, vis žiūrėdama į 
siąštrinusi nosis, susmulkėjęs plonytę metalo liniją. Kad tik 
veidas, kaip vaiko. O akys, a- nepasisuktų. Kai ranka nori 
kys! giliai įkritusios, kaip į juo truktelėti, laikau, stipriai lai-

PAMINKLAS DIDVYRIUI

’AS

•A*

dą duobę...
“Ne bs toks, nebe tas... lygi

tat nė mano vyras! pervėrė 
man širdį.

Kai atėjo baltu gaubtuvu se
suo, rankoje laikydama švirkš
tą, jis pakelia akis:

— Ir vėl kankins... — prava- 
palioja.

Bet sesuo nepaiso ligonių pro
testų. Ji savo daro. Ji atlieka 
savo pareigą ir daktaro įsaky
mą. Negailestingai įbeda plony
tę adatą į veną ir kas tai?., nė
ra kraujo! Dar sukalioja adatą 
į dešinę, į kąirę: nėra. Ligonis 
vaitoja iš skausmo. Nepasise
kimas... Neramu. Ištraukia ada
tą. Jau veržia guminį raikštį ki
toje rankos vietoje. Durs tuo
jaus. Ir vėl sukalioja adatą, 
jięško ir jieško venos. Mano 
Dieve, kad jau surastų...

Ligonį jau purto. Krečia dre
bulys — dantis ant danties ne
pakliūva... Ir Vėl nepataikė, ir 
vėl nesurado venos, tik sukalio
ja savo durklą į visas puses.

kau. Nuostabiai mano šiluma 
pereina į tą vargšę ranką.

Nežinau, kiek laiko taip pra
eina. Valandos. Valandos. No
rėčiau atsitiesti. Paskaudo nu
gara. Vistiek, tegul nors žemė 
drebėtų, o aš saugosiu tą meta
linį durklą. Jau pabaigėm vieną 
bonką, dabar jau sesuo atneša 
kitą. Laščioja serumas tin-tin, 
po vieną lėtą lašiuką. Dar rei
kės dviejų bonkų...

— Aš saugau tave. Būk visiš
kai ramus. Užmigk. Tartum, su
gestijos paveiktos, užsimerkia 
pavargusios akys ir lūpos lėtai 
išpučia — puch-puch-puch...

— Miegok, miegok!
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Katalikiškoji Amerika i Išpažintis espeiantiškai i talikų esperantininkų kongrese DR. J. J. SIMONAITIS 
'Romoje, pasakydamas ten espe- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Katalikų skaičius Amerikoje Šv. Andriejaus bažnyčioje, ’ rantininkų idėjoms labai prielan Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
kasdien auga, kaip rodo statis-, Koelne, Vokietijoje, klausomos kalbą.
tinės žinios. 1956 m. JAV (į-Į išpažintys ir esperanto kalba. Į 
skaitant Alaską ir Hawajų sa- Ta kalba teturi apie 300 žodžių, 
las) yra 33,574,017 katalikų, labai suprastintą gramatiką, ne- 

I Beveik milionų daugiau už 1955' sunkiai išmokstama tarptauti
ni. Per paskutinį dešimtmetį pa niam susižinojimui. Labai pa-
didėjo devyniais milionais.

Prisiminkime, kad 1784 m. ka 
talikų Amerikoje buvo vos tūks
tantis, ir visi Marylando vals
tybėje. Sunkumai buvo milži
niški, nes įvairios kitos konfesi
jos atkakliai priešinosi, daryda
mos katalikams daug kliūčių.i 
Buvo net įvykęs sukilimas prieš 
lotynų tautas ir duodami mirti
ni smūgiai imigracijai. Atva-; 
žiavęs į Ameriką katalikas jau
tė aklą antagonizmą.

lankus esperantininkams buvo 
neseniai miręs Vienos kardino
las Initzeris. Jis dalyvavo ka-

Tel. ofiso HE 4-9690. it-z. I’R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštudicniuis nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ,

GF.RKI.fcSL
NOSIES IK
LIGOS

w.„ . , ! —— Pritaiko ^kiaaina —
Nežiūrint visų sunkumų, atsi- So Western Avenae

vertimai kasmet didėjo. Štai at- VaL: 10.i2 vai. ir 7-9 vai.
sivertimų duoipenys: 1946 m. r»k Šeštadieniais 10-1 vat Trečla-

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja tr Cbliigggč) 

aruikiv IK VAIKU LIGŲ specialiu ra
7166 South Western Arenas

(MBDICAL BUILDING) 
Pirmad., autrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. lr nuo 
8 v, — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki I vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Ree. teL VVAlbrook 5-8765

l'el. oflao TA. 7-5567, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(K VII.C 15.SKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1861 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kaadien nuo 8 
val. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 9:10 
Uždara treč. via* diena lr šeštad. vak.

Tel. ofiso 1‘ltoapect 9-2240
l’Kospect 9-4732

DR. A. MACIŪNAS

Ofiso tel. ltEllanco 5-4410 
ltezid. telef. GRovchUl 9-0917 

valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Penktad. tik po pietį).

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2899
Rezidencijos: LAIayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Val.: nuo 2 Iki 4 lr S iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr.

perėjo į katalikus 100.628, 1917 GYDYTOJAS IR CHIRURGASm. - 115.214. 1918 m. _ 117 - «£■ •«•<• -m.
m. — 115,214, 1948 m. — 117, 
130, 1949 m. — 119,173, 1950 
m. — 121,950,, 1951 m. — 116,-!

11 r. ir Mrs. Mann žiūri j pamink
lą Olandijoj, kurį jie ten pastatė 
savo sūnui, žuvusiam 1944 m. rug
sėjo mėn., kovojusiam amerikiečių 
101 Airborne divizijoj. Jis buvo 4 
kartus sužeistas ir apdovanotas įue- 
įlaliais. Tėvai gyvena Keardou, 
\Vasli. ‘ (INS)

839, 1952 m. — 117,803, 1953 
m. — 126,577, 1954 m. — 137,-1 
310, 1955 m.
per dešimtį metų įvyko 1,211,- 
957 atsivertimai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 We8t Slst Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

1 nn ooo • •' D5l valandos skambinti telefonu 
139,333. Taigi i Prospect 9-1795 nuo 2 iki 9 vai.

p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr 
Šeštad.

Res. tel. GRovehilI 9-5903

bejėgis, vos apverčia liežuvį.
— Jau ketvirtas butelis — su

meluoju. Tu būsi tučtuojau lais
vas. Miegok be rūpestėlio...

Ką visa tai reiškia? Reiškia,! 
kad katalikybė Amerikoje žydi,, 
kad yra veikianti jėga, kuri ka
talikų tikėjimą skleidžia sielo
se. T. B. M.

AR ŽINOTE— 

kati galite įsigyti:Ausyse tebegirdžiu lėktuvo Ir vėl ramiai užsivožia akių; 
ūžimą... Mano kaimynė sėdi prie į vokai. Su tokiu pasitikėjimu, vi
langelio ir mandagiai siūlo sa- sisku nusiraminimu užmiega. Televizijų ....................... mm $«n.oo
vo binoklį. Skrendam virš debe- Gainioju įkyrias muses nuo Fonografą .............. . nuo $17.50
sų. Aplinkui balta. Jokie žemės veido. Baidau nuo lango mažytį 

paukštelį, kad staigiai nepra- 
gystų...

Nuskrido paukštis į žalumos

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 

Telef. ofiso LAfayette 3-9048
Rez.: TVAlbrook 5-3048_

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. lr šešt. pagal sutartie*

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA EB CH3BUBG# 

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

Tel.: Ofiso — PUUmaa 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU W VIDAUS LIGO* 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

Tel. CEntral 9-2294 
6002 IVcst 16til Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 5lst Rt 
Tel. PRoapect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr,, 

Trečiad. lr Penktad. 8-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2128, rez. I’R. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avansą
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr T—9 rak 

Trečiadieniais, šeštadieniais te 
sekmadieniais uždaryta

rūpesčiai nepasiekia... Kur aš?
Kad neužmirščiau... Noriu val
gyt.

Dar tebematau Miami “Food 
Fair’us”, pilnus pilnutėlius mais 
to. Dar taip neseniai, šį rytą pro 
juos važiavome...

Po lašiuką, po lašiuką laščio- saulis... 
ja serumas. Jau trečią butelį Patraukiu gryno oro pilną 
serumo šiaip taip išsaugojau, krūtinę. Nebejaučiu kojų, nei

Vokiškų radijų ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografų ................ nuo $79.00
Dulkiasiurblį ..................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95

tankumyną. Virpa saulėje lape- TV anteną ............................. nuo $2.50
ir daug kitų clekt. reikųienų už želia! įvairiais žalsvais atspalviais. 

Spindulių šypsniai juos glosto. 
Ten už lango, lyg, būtų Ritas pa-

mas kainas.

Viskas ^rantuojama

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1817 South Westera Aveaae
Cblcago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-49OO 

Rezidencija: GRoveblU 6-8181

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

*863 S. Wliipple StrMt
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfajette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

Tel. ofiso: DAnube 8-1115

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Val. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 8—I v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. B.

TeL oflao PRospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaške vičlūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenae

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

AR VYRAMS REIKALINdl ,,
SPECIALŪS VITAMINAI?

Kasmet, savo silpnėjančias jėgas ir 
energijų atgauti, vyrai išleidžia tūks
tančius dolerių vitaminams. Didelė Į ,
dalis šių pinigų veltui išleidžiama vi- Greit bus ir ketvirtas — pasku- rankų- guminės Burnoje liežu- 
SmMSlniPrt^Sed'ant viitis^ tinis. Tada eisiu namo... vis, kaip iš gelumbės...
KuXBUsure^ MoXnumokįri^ ' “Kad žmogus žinotų, kaip ne- _ Ak užmiršau pasimelsti... 
stj, nes yra ir kitokių pašalinių prie- daug jam reikia valgyti, kad i dėl to gal sunku man... Ir grau-
tX* atvejais.'kada "trūksta ”bi,‘ B2, oYvyb§ palaikyti” — sakydavo i dūs “Sveika Marija” žodžiai, iš
Niacinamtdo arba geležies, rekomen- Vydūnas. “Ir kaip jis puikiai ga visos širdies saugo mano ramu- 
duotina vartojimui formulė (reeep- ..... . , , °
tas) sudaryta iš šių elementų, viena 11 apsieiti be mėsos — sypsoaa-1 mą ir ligonio miegą...
tokia formulė, vadinama tynol, vosi amžinas vegetaras. _________________________________
kuri tiek pagelbsti kūnui jog nuste-
bina vartotojus. Tai formulė. kuri O prieš jį, ant baltai užkloto
vienoje piliulėje talpina gydančius , , . . ... ____ j..
kiekius svarbiausių, žinomų muisto stalo stovi grietinėlės puodu-
etementų esančių mūsų kūno pagrin- kas. Saldžios, šviežios grietinė- 
diniu energijos šaltiniu. L. ... , ,, ,
Pasiųskite šių iškarpų j tynol co., les įs Tiškevičiaus dvaro Palan-
Box 321, Dept. b7, CROTON-ON- arnip Qi d f i n ■'ri vaisiai Keli riešu TŲ.E-HUD8ON, n. y. už jj gausite . goję- ouiungi vaisiai. rven rie^u 
30 dienų pakankamų TYNOL kiek), i tai ir medus. Jis sėdi, toks ra-
Už jj reiks laiškanešiui sumokėti I „žkandžiatiia
84,48. Pasiųskite iškarpų tuojaus ir "'US, ir UZKaQClZl&Uja... 
nepamirškite ant voko užrašyti savo I — Ar dar ilgai mane mūčys... : 
vardų ir adresų, kad patarnavime ' . , ~ ,
nebūtų s>.sitrukdynių. ' — prašneka mano ligoms. Toks

Jr

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

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

.v

%

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto lr l-t rak 

vak. šeštadieniais 18-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympto 2-1881
DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3250 South Halsted St. 

Kaadien 8—7 val. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

QR< T,.DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vale. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0036

____ __________________________________ Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244

Csales - servlce} TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-1H7

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava. 

VAU.: 2—4 lr 6—8 v. p. p.
6ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

iLllTCLCVISIOn

Sav. Inž. A. SEMENAS 

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5965

SJ

Ofiso telefonas — Bishop 7-2825
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJĄ
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47tw St Tri. FRontifr S-1998 
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

v -; “”V ; .
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Ofiso telef. Y Artis 7-1166
KMldcnaijoe — KTcwart S-46H

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted ir 85-ta eatv6)

VAL. 1—4 lr 6:30—8:30 p. p. kas- I 
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

Į VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutart)

Tai. ofiso PR. 8-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Utį t vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 8-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ U G V SPECIAU8T.

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. ps<al 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 Weat Marąuette Bd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290
8PECI. 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 akto: pritaiko ak ini na, 

keičia stiklus lr rėmoa.
4456 So. California Avė.. Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. lr sakmad. 
tik susitarus.

Tel. oftoo Victory 2-1581
Rez. Victory 2-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

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

Tel. ofiso PR. 0-6449, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6652 
Rezid. 6600 8. Artesian Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 8—I ▼. «.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM 

25 metų patyrimo
Tek YArds 7-1829 
PrltaLko aklniaa 
Kreivas akla 

Ištatoo.
Oftoas Ir akinių dlrbtavl 
756 WeHt 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 8 Iki I, tra- 
čiad nuo 10-12, penktadienį 18-8 18
*«ft»adi»nlato 10-2 vai. popiet.

YM

, p
Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PB 8-1980

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Are. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 8—8; trečiad., 8eš- 
tad. lr sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps viršuiInėtl telefunai
šaukite 5fldway 8-0001

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 šitokios ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo lr išmoka aukštesnius dividendai 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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

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

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

CUBBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAU) UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTOJA8)
3925 Weet 59th Street 

VAU 1—4 popiet. 8:80—8:80 rak 
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso Ir buto OLympto 1-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAA 
4938 W. 15th SL. Cicero 

Kasdien 1—S v. lr 8—• v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 8o. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfsyette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-8888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 18-8:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 8-8:88 v 

T-eStadlenl tik •« nitams

tuo P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal. Med. banf dažai. Spec. pagalba kojom 
(Arch Supporta) tr tA

Vai.: 9-8 lr 8-8. šeštadieniais 9-1. 
GBTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PRoapect 6-5084.

Skelbkitės “Drauge”!

7884 H.

0R. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, knyia 

yra priežastis galvos skaudėjimo bet 
svaigimo tr skaudančtų aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste tr tollregys- 
tp. Prirenku teisingai akinius Vinį 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
traku mus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenne 
Tel. Y Arde 7-1878

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:8š 
Iki 8 val. Sekm. lr treč. uždarą.
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TIESA IR KLAIDA BAŽNYČIOJ
BAŽNYČIA IR TIESA

Bažnyčia visa savo būtybe yra už tiesą. Ji atstovauja tiesą 
visur, kur tik jos žodį norima išgirsti. Ji uoliai šalina iš sa
vo tarpo visa, kas yra netiesa. Tam tikslui ji turi savo orga
nizaciją. Tomas Akvinietis, kalbėdamas apie Kristų, ypač pa
brėžia jo teisingumą. Pasak jį, Kristus buvo pilnas ne tik ma
lonės, bet ir tiesos”. Šis Kristaus supratimas galioja ir jo Mis
tiniam Kūnui — Bažnyčiai. Bažnyčia tą tiesą turi paliudyti 
kiekviename laikmetyje vis iš naujo. Bažnyčios darbai yra vieši 
ir ji susilaukia už juos labai įvairaus vertinimo. Bažnyčia yra 
kritikuojama.

Pirmiausia Bažnyčia yra kritikuojama jos priešų, kurie ne
retai ir jos dorybes klaidomis bei nuodėmėmis laiko. Bet Baž
nyčia yra kritikuojama ir pačių tikinčiųjų. Patys tikintieji ne
retai kritiškai vertina vienas kitą, įvairias Bažnyčios organiza
cijas, įstaigas ar paskirus jos darbus. Galima sutikti, kad ta 
kritika atsitiktinai gali prisidėti prie Bažnyčios tobulėjimo. Ta
čiau šiandien mes norėtume pasvarstyti ne tai, kaip kritika veikia 
Bažnyčią, bet kaip Bažnyčios kritika veikia tuos, kurie ją kri
tikuoja. Kritika yra dviašmenis peilis. Ji sudaro nemažą krizę 
ir tam, kuris ją naudoja. Taigi kyla klausimas, kokia yra būklė 
Bažnyčioje to žmogaus, kuris tariasi pašauktas ją kritikuoti. 

BAŽNYČIOS KRITIKAVIMAS

Nėra abejonės, kad Bažnyčioje yra buvę ir tebėra dalykų, 
kurie galėtų ar net turėtų būti geresni. Kur yra gyvi žmonės, 
ten yra klaidų ir nepriteklių. Taip pat yra faktas, kad Bažny
čioje atsiranda žmonių, kurie nori ją tobulinti, ją reformuoti. 
Štai atsiranda toks šv. Pranciškus, kuris yra labai jautrus Baž
nyčios negerovėms. Mes žinome, kad jo reforma prisidėjo prie 
didesnio Bažnyčios šventumo. Yra taip pat buvę reformatorių, 
kurie prie Bažnyčios šventumo neprisidėjo, nors labai išryškino 
jos klaidas.

Kas padaro, kad viena reforma padidina Bažnyčios šventu
mą, o kita nėra pripažįstama nė po kelių šimtų metų? Tai yra 
klausimas, prie kurio verta sustoti. Tas skirtumas tikrai ne
kyla iš to, kad vienas kritikas mažiau kovojo su blogybėmis 
negu kitas. jįif ( '<«

Skirtumas, atrodo, yra tas, kad vienas Bažnyčią reforma
vo, kaip savo dalyką, kitas — kaip svetimą dalyką. Vienas da
rė tik priekaištus, o kitas ir kentėjo tuos priekaištus. Vienas tik 
ryškino Bažnyčios kaltes, o kitas stengėsi savo auka ir pasi
šventimu jas atitaisyti ir tuo būdu Bažnyčią pagerinti.

’ Tai bene ir bus tikrasis skirtumas tarp Bažnyčios priešo ir 
tikro jos tobulintojo. Bažnyčios tobulintojas neatsisako solidaru
mo su Bažnyčia, nepaisant jo priekaištų. Jis žino Kristaus įsa
kymą, kad reikia nešioti vienas kito naštas. Netikras reforma
torius nori tik parodyti visiems Bažnyčios klaidas, jas išryš- 
ryškinti ir visus nustebinti.

KARIUOMENĖS VAIDMUO KITUR 
IR NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ

K. MOCKUS, R o. Boston, Mass.

mas į valstybės susitvarkymą. 
Po to atėjęs A. Smetonos re

žimas didele dalimi ir rėmėsi ka- 
< N..kelta į 4 psl.»

C. D. PRIMENA

Civil Defense arba Priešlėk
tuvinės Apsaugos Tarnyba pri
mena visiems miestų gyvento
jams, jog pavojaus atveju, kuo
met dėl galimo priešo lėktuvų 
puolimo bus išjungiamos radi
jo stotys, gyventojai gaus visas 
reikiamas informacijas, prane
šimus ir specialius biuletenius 
tik per dvi radijo stotis, ban
ga 640 ir 1240 regularioje radi
jo rodyklėje. Galimas dalykas, 
kad nutrūkus elektros srovės 
tiekimui kaikurie gyventojai pa 
siliks be jokios ryšio priemonės 
(tas liestų ir telefonus). Tuo 
būdu, patariama turėti baterinį 
radijo priimtuvą. Puikiai gali 
patarnauti ir automobilyje tu
rimas radijas. Todėl reikia nuo
lat tikrinti ar tie radijai yra 
tvarkoje ir reikalo atveju visa
dos yra netoli. Be to, C. D. pri
mena, jog miestų gyventojai sa 
vo automobiliuose visados turė
tų nemažiau pusės rezervuaro 
skystojo kuro, kuris gali būti 
labai reikalinga^ tokiu metu, 
kai staiga gali būti paskelbta 
miesto evakuacija ir Tamstų tu 
rimas automobilis gali tapti vie
nintele iš miesto išsigelbėjimo 
priemonė. Kaip tik dėl to, taip
gi būtina, kad automašina visa
dos būtų pilnoje tvarkoje ir mo
toras veiktų be jokių kliūčių. 
Labai pageidautina, kad gyven 
tojai būtų sijipažinę su iš did
miesčių išeinančiais keliais, 
kryptimis ir apvažiavimais, šie 
visi įspėjimai galimi labai ne
sunkiai išpildyti ir, nors kiek 
vienas tiki, jog jais neteks pa 
sinaudoti, senasis lietuviškasis 
posakis visdėlto vietoje ir laiku 
primena — atsarga gėdos ne
daro!

tiko, tik dar kartą įrodė, kad 
kiekvieno pirštai tik į save lenk Į 
ti ir kiekvienas tvarkosi taip, 
kaip jam atrodo geriausiai ir 
naudingiausiai. Ar ne panašiai 
pasielgė ir Bonna?

J NAUJĄ KOVĄ

Yra paruoštas ir anglų kalba 
išleistas atsišaukimas su J. E. 
Vysk. V.' Brizgio parašu, ku
riame trumpai, bet aiškiai ir e- 
fektyviai kviečiami laisvojo pa
saulio žmonės išreikšti savąjį 
protestą ir pasipiktinimą sovie-

Pnli tikai ir vadai

Istorijos bėgyje pažįstame 
daugybę politikų, kurie sykiu 
buvo ir karo vadai. Visi patys 
žymieji karo vadai, kaip Alek
sandras Didysis, Cezaris, Napo
leonas, buvo sykiu ir kariai, ir ’j kaip Stalinas ir Hitleris, nors

nors vis iš naujo mėgina susi
tvarkyti demokratiškai, bet ten 
žymesni kariai vis įsibrauna su 
savo perversmais ir tokį pro
cesą sutrukdo.

Mūsų laikų baisieji despotai,

politikai. Viena nuo kito visai 
neįmanoma atskirti. Santvarko
je, kuri remiasi vieno asmens 
valdžia, atsiradusia iš to as
mens paveldėtos ar jo paties 
įgytos galios, klausimas kitaip 
ir nestatomas. Karo vadai buvo 
reikalingi tik tiems autokrati-

neturėjo didesnio karinio išsila
vinimo, bet jungė savyje civili
nę ir karinę galią. Šiandieniniai 
žinomesni diktatoriai ne komu
nistiniuose kraštuose taip pat 
yra karininkai, su kariuomenės 
pagalba atėję į valdžią ir jos pa 
galba besilaiką. Taip Franco,

tų valdžioje naudojamais me-! niams valdovams, kurie patys taip dabar save įgarsinęs Egip-
todais ir vergija rusų paverg- nesugebėjo būti tokiais vadais, 
tuose kraštuose, bei žmogaus 
teisių paneigimu. Atsišaukime
sakoma, jog kiekvienas betku- 
ris susirinkimas turėtų siųsti 
protesto rezoliucijas savų kraš
tų valdinėms įstaigoms, o taip 
pat rusų ir jų satelitų ambasa
doms, pasinutinj b’šms ir visam 
diplomatiniam korpusui visuose 
kraštuose, patiems Kremliaus 
valdovams, o taip pat ir Jungti
nėms Tautoms, visur skelbiant 
ir šaukiant ir reikalaujant ati
taisyti didelę netiesą ir skriau
dą milionams pavergtųjų ir 
tremtinių Sibire. Toliau, atsišau 
kime teigiama, kad laisvasis 
pasaulis dar neišnaudojo visas 
galimybes padėti kenčiantiems 
ir prispaustiesiems. Rusai yra 
labai jautrūs viešąjai opinijai 
ir jei mes ją gebėtume galutinai 
palenkti pavergtųjų reikalams, 
sovietai bus pastatyti prieš di
delį moralinį laisvojo pasaulio 
spaudimą ir nusistatymą.

Ši naujoji akcija savo laiku 
buvo aptarta su laisvinimo veik

Čia kalbama ir apie kasdienines Bažnyčios gyvenimo klaidas, 
o ne apie dogmines klaidas. Tokių klaidų Bažnlčioje negali būti. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad daugelis mūsų laikais neturi gilios į 
pagarbos nė dogmai, kuri galėtų vadovauti sveikai kritikai, tai 
tikinčiojo kritiko pavojus pasidaro dar didesnis.

SILPNOS APRAIŠKOS BAŽNYČIOJE

Su kokiu dideliu atsargumu mes turime sutikti netobulas 
apraiškas Bažnyčioje, mus moko Šv. Tėvas Pijus XII savo en
ciklikoje apie mistinį Kristaue’KSIttąrvdis mūšį tftdkb mylėti'kon
krečias, nors ir netobulas Bažnyčios apraiškas. Pasak jį, nega- 

<aą, ; esančiasna mūsų meilę suvesti tik į dieviškas.
Bažnyčioje, bet reikia mylėti ir žmogišką^. ^JS^raši; /‘Neųžteriįka 
šį mistinį Kūną tik tiek mylėti, kiek jis pasireiškia savo dieyiš- 
kąja Galva ir dangiškomis dovanomis, bet mes privalome pa
rodyti jam savo veiklią meilę ir jo mirtingojo kūno išvaizdoje, 
jo žmogiškuose, silpnuose sąnariuosse, kartais nevisai tinkan
čiuose šiame garbingame kūne užimamai vietai” (534-5 psl.).

Šio pilno meilės požiūrio į Bažnyčios silpnybes mes negali
me tikėtis iš tų asmenų, kurie savo dvasia yra šalia Bažnyčios. 
Jie yra mažiau ir kalti, jeigu kalba paie Bažnyčią be šio atsi
žvelgimo. Tačiau tiems kritikams, kurie ją suvokia, kaip Mistinį 
Kristaus Kūną, kritikavimo uždavinys jokiu atveju negali būti 
suvestas vien į tikinčiųjų silpnybių atidengimą.

Negana to, kad Bažnyčia neišduoda silpno žmogaus ne
gailestingos kritikos ugniai, ji silpnam žmogui skiria savo tarpe 
mįslingai augštą uždavinį. Net nusidėjėlio Bažnyčia neišduoda. 
Pijus XII ten pat rašo: “Jei kas turėjo nelaimę nusidėti, netap
damas savo 'sukietėjimu nevertu tikinčiųjų bendruomenės, tą 
reikia su didžiausiu palankumu sutikti ir jame su tikra meile 
matyti ne ką kitą, kaip ligotą Jėzaus Kristaus narį”. Žiūrėkite, 
kaip šis požiūri# į nusidėjėlį skiriasi nuo liberalistiškai pasaulie
tiško požiūrio. Pasaulietiška dvasia pirmiausia moko žmogų nie
ko nepaisyti, o kai jis nusikalsta, sekdamas šį mokslą, ji nuo 
jo nusigręžia ir be pasigailėjimo jį nubaudžia. Bažnyčia elgiasi 
visai priešingai. Ji skelbia žmogui dorovės pareigą. Bet kai jis 
nusikalsta, ji vien dėl to jam savo pagalbos ir draugystės ne
atsako. Ir nereikia manyti, kad šis mokslas yra vien Pijaus XII. 
Ap. Povilas dar nuostabiau išreiškia silpno žmogaus vaidmenį Baž
nyčioje. Jis net drįsta sakyti, kad daug labiau reikia tų kūno są
narių, kurie rodosi silpnesni. Tiems kūno sąnariams, kuriuos 
mes laikome ne tokiais garbingais, duodame daugiau pagar
bos (pal. 1. Kor. 12,22-23).

TIKINTYSIS KRITIKAS

Nėra lengva suprasti šiuos apaštalo Povilo žodžius. Bet nė
ra lengva be nuostabos apie juos ir mąstyti. Iš jų matyti, kad 
artimo meilė Bažnyčioje yra realybė. Ji nėra vien koks jaus
mas; ji yra giliai įleidusi šaknis jos konstitucijon. Ir esminis 
nusikaltimas meilei Bažnyčioje gali būti taip pat skaudus, kaip 
ir nusikaltimas tiesai.

IR VOKIEČIAI UŽ 
- NUOLAIDAS

Mūsų laikraščių taip labai 
glostomas Adenaueris su savo 
kitais patarėjais ėmė ir patei
kė mažutę staigmeną. Vak. vo
kiečiai pasiūlė sovietams neut- 
ralę demilitarizuotą liniją per 
visą Vokietiją, kad tik rusai su
tiktų su Vokietijos sujungimu. 
Panašią mintį savo metu buvo 
iškėlęs britų Edenas ir mes il
gai tuo piktinomės ir rašėme 
protesto laiškus prieš bet kurios 
rūšies Rytų Europos galutinį 
paaukavimą sovietams, tariamo 
sios taikos sąskaitom Teigėme, 
kad toks planas būtų papras
čiausias absurdas, su kuriuo net 
ir tie patys vokiečiai negalės su 
tikti, nes tai ilgiems laikams 
paliktų savajam likimui visus 
Vidurio ir Rytų Europos kraš
tus. Naujausias vokiečių mos
tas, nors rusai ir su tuo nesu-

IELĖ MAZALAITĖ^

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
.Iewelry. Didelis pasirinkimas. Duo
dame didelę nuolaidą, lengvus išmo
kėjimus.

Atdara antradienio ir ketvirtadie-
to Nasser. Argentinos Peron su 

Mūsų didžiųjų kunigaikščių ga-' kariuomenės pagalba buvo į vai
dynė, kuria esame pratę di- džią atėjęs, kariuomenė jį išvi-'tuo vakara,s lkl 9:30» sekmadieniais 
džiutis, taip pat pilna vardų, jo. ' — 10 J va *
kurie sykiu yra karių ir politi
kų vardai. Gediminas, Algirdas,
Kęstutis, Vytautas buvo gabūs 
savo krašto valdovai ir sykiu 
labai veiklūs, sumanūs karo va 
dai, didelių plotų užkariautojai 
ir administratoriai. Jie gyveno 
ir veik'ė tokiu laiku, kada auto
kratinė valdymo forma buvo vi
suotinai prigijusi ir kada vals
tybės vidaus ir užsienio politi
kos pasisekimai ar nepasiseki
mai didele dalimi parėjo nuo 
to, koks valdovas buvo valsty
bės soste, kokie buvo jo diplo- naši maršalu 
matiniai ir kariniai sugebėji
mai.

Pas mūsų pietų kaimynus 
Lenkijoj prieš karą taip pat tu
rėjome "lietuviško dėdės” mar
šalo Pilsudskio karinę diktatū
rą. Tiesa, tas karys formaliai 
net neužėmė pirmos vietos vais 
tybėj, bet praktiškai vistiek ją 
valdė

Budriko Radio Valanda iš WHFC 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius

Komunistų diktatūroj kariuo PerTeiimug

menė taip pat turi savo svarbų
vaidmenį Rusijoj vis labiau į 
viršų lipa maršalai ir kažin ką 
jie dar parodys. Jugoslavijoj 
jos diktatorius .Tito-Broz vadi-

Ka-ip buvo mūsų Lietuvoj?

Kitaip klausimą sprendžia!, ,Pas mjus ia kart° stengtasi
valstybė, kuri kildina savo val
džią rinkimų keliu iš pačių pi
liečių tarpo. Demokratinėje sis
temoje stengiamasi griežtai skir 
ti civilinę valdžią nuo karinės 
valdžios. Reikalaujama, kad ka
rinė valdžia paklustų civilinei

laikytis demokratinės sistemos 
Nepriklausomybės karo vadus 
skyrė civilinė valdžia ir tie va
dai jai pakluso. Vėliau, karo 
veiksmams aptilus, pavojingų 
kaimynų Rusijos ir Lenkijos ar 
timumas ir neprityrimas demo

snių atstovais, tik jos vykdymas valdžiait nes kitaip neįmanoma k™tiškai tvarkytis gerokai truk
kažkodėl buvo perilgai nusitę- 
sęs. Savaime suprantama, atsi
šaukimas yra nukreiptas ne 
vien į lietuviškąją visuomenę, 
bet į visus be išimties, laisvų
jų pasaulio valstybių gyvento
jus. Al. Gimantas

KAS TRAUKIASI UŽ 
GELEŽINES UŽDANGOS? 
Komunistinė Lenkija suteikė

globą iš Vokietijos pabėgusiam 
Emilijui Zmijewskiui, kuris už 
sunkų nusikaltimą turėjo būti 
baudžiamas pagal vokiečių 
baudžiamojo kodekso 175 
traukiasi už geležinės uždan- 
sikaltėliai iš laisvojo pasaulio 
tarukiasi už geležinės uždan
gos, kai tuo tarpu vien iš ko
munistų valdomos Rytų Vokie
tijos kasdien apie 800 pabėgė
lių pasiprašo politinės globos 
laisvojoj Vakarų Vokietijoj. 
Pagaliau, ir kriminaliniai nusi
kaltėliai dažniausiai pasirenka 
laisvų kraštų kalėjimą, o ne 
komunistinę laisvę.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

73 tęsinys
Priešingai, troba atsivėrė jam, kaip žiemos žvaigž

dės — perdaug iš karto jis regėjo viską, žmones, ku
rie buvo varstę šias duris, mažus savo brolius, tuo pat 
metu jie buvo ir suaugę, jie rodė savo vaikiškas kel
naites ir seminaristo sutanas, ir naujus miestiškus 
apdarus, vaikštinėjo tete iš Kauno, jos vaikai — ir 
staiga pagalvojo: ar jie čia lankėsi kada pas motiną 
vokiečių metais? Ar ji tolino nuo savęs visus, net gi
mines, kad galėtų išsaugoti žydę? Ji buvo verta sau
gojimo — sako sau — už tai, kad nepražudė mano 
sūnaus. Jeigu ji būtų nusišovusi, kol vaikas dar ne
gimė! — Keista, kaip toks absurdas gali bjauriai pa
veikti, tokia neįmanoma mintis. — Jis pažvelgė į lan
gą, jam atrodė, jog pro ten gali pamatyti sūnų: kas 
nors atves vaiką, juk turėjo girdėti, kad iš tų namų 
iškraustoma bernioko močiutė. — Lange jis pamatė 
save, kaip išblukusiame veidrodyje ir nusisuko į aie-

dė mums stabilizuoti demokra
tinę tvarką. Net ligi 1926 m. be
veik ištisai neišsivertėme be ka-

tvarkytis demokratiškai. Eilė 
moderniųjų laikų valstybių yra 
didele dalimi įgyvendinusios to- . .
kią tvarką. Mūsų Jungt. Ameri-. ro/to™’ n0,ra sla,p lau kar,ne 
kos Valstybės yra labai ryškus1 vadovybe pakluso musų demo- 
tokios tvarkos pavyzdys. Nuo j kratlnen’s.. matltucijoms. 1926 
pat nepriklausomybės paskelbi- 17 perversmas jau
mo prieš 180 metų ligi šiol to-,b"v<1 vlesas mu3|l karlų S8*1*- 

kia sistema laikosi. Kariai karų 
metais, tiesa, pasidaro popula
rūs, tas popularumas jiems pa
deda vėliau išėjus į civilinį gy
venimą pasiekti augštų valdžios 
pozicijų. Taip atsitiko su gene-! 
rolais Washington, Jackson,!
Grant, Taylor ir mūsų laiku su 
gen. Eisenhoweriu. Jie visi ta
po šios didžios šalies preziden
tais. Tačiau šiaip šios šalies is
torijoje neleidžiama kariams 
kištis į vidaus politiką. Atsime
name, kaip skaudžiai turėjo pa 
klusti civilinės valdžios autorite
tui gen. McArthur ir jis tai pa
darė.

Panašiai tvarkosi kiti anglo 
saksų kraštai, skandinavai. Eilė 
Lotynų Amerikos valstybių,

U tolimų ir artimų atstumų.
TeL BL 7-7075 arba

PR 8-9842
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
rtsoklv Rfišlų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LjtwINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nao 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro lr 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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CRANE SAVINGS •V,AN
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

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

— Ar tik ne tyčia, iš pykčio, pasikabinai Vytį? 
—sako jis dar neatitraukęs lūpų nuo skardinėlės kraš
to, ir balsas išeina toks pridusintas ir motina pažvel
gia į jį, paskui į sieną ir padeda ąsotį, tarsi pasidarė 
sunku laikyti.

— Tokių daiktų niekas nekabina iš pykčio, — 
taria ji atsidusdama, — ir ne vakar jis čia, galėjai 
matyti aną kartą. Pirmais metais, kai elementorius 
gadino. Ko žiūri, — sako ji rūsčiai, — ar negirdėjai, 
kad mokyklose rusai neleido laikyti Vyčio? Kad jį už- 
lipdydavo maskoliškais balvonais? Aš iškirpau jį iš 
tavo knygelių, — sako ji liūdnai, — jis toks pat kan-

ną, tuomet priešais pamatė Kryžių ir po Jo kojomis, 
Jeigu mes dabar Budėsime kartu Bažnyčios ištikimybę tie- į fotografiniuose rėmeliuose nedidelį Vytį. 

sai ir jos įsipareigojimą meilei, tai bus nesunku pastebėti, kad
tikinčiojo kritiko uždavinys yra nepaprastai augštas, sunkus ir 
pavojingas. Tai yra visai ne tas pat, kas prašalaičio kritiko už
davinys. Katalikui kritikui reikia praeiti labai didele aštruma: 
neišsižadėti tiesos, bet nepažeisti ir meilėm. Ir kas šo darbo ima
si, tas turi būti įsisąmoninęs ne tik jo palaima, bet ir jo pavo
jais. V. Bgd.

Motina įėjo nešdama pieną, rudą didelį ąsotį ir 
kitoje rankoje laikė skardinėlę: kiekvienas kadaise 
buvo turėjęs savo, kiekvienas vaikas. Bet juk jos bu
vo sudėvėtos kaip drabužiai, ir jeigu kur laikėsi, ne 
derėjo gerti iš jų suaugusiam, kaip ir vilkėti išaug
tas kelnes — tai Mikučio, — pamanė jis ir godžiai 
stvėrė. Ir gerdamas vėl žiūrėjo į sieną.

— Aš gi tam atvažiavau, mama, atsivežti tavęs. 
Tau bus saugu pas mus, niekas nedrįs ką nors įsiky- 
rėti — manau, dėl Jono — juk supranti, kad jis skai
tosi maištininkas. Bet aš apginsiu tave — tikėk. Pa
ilsėsi nuo visų rūpesčių ir darbų — nieko nereiks 
dirbti, — jis šyptelėjo, — galėsi vaikščioti po kinus, 
į teatrą — tetą sutikinėsi.

Jos širdyje tirpo visos miglos, — tiek tereikėjo 
jai, kaip to, kad ji nustotų gailėtis ir krimstis dėl vis
ko netekto, kad jos vaikas pasirodytų tikras. Ji atsi
minė žydintį medelį, tiek lepino jį ir saugojo, o jis 
nyko, kreivinosi, nieko iš jo nebegalėjai laukti — ir

kinys, kaip žmonės, jis taip pat persekiojamas, kaip kai jau norėjo išrauti, pamatė, kad sukrovęs pumpu- 
šventieji. rus. Ir kaip jis žydėjo! — Ji norėjo pasakyti tai sūnui,

Gal jis toks apakęs, gal jam rusai nieko nerodo šitą palyginimą, norėjo apkabinti ir pabučiuoti, juk
ir nesako, — galvojo ji graudžiai, žiūrėdama į sūnų 

kodėl jis kalbėtų taip veidmainiaudamas motinai.
— Ir ūmai ji tiki, kad jis taip pat yra tarsi kanki
nys, nes yra apgautas ir apgaudinėjamas. Ir ji kalba 
nuoširdžiau:

— Matai, tai vis mano turtai, — pamoja ranka 
augštyn į sienas, — tų tai jau jie nenori. — Ir ne
gautų, — sako ji kietai ir sūnus seka, kaip ji žiūri į 
Kryžių, į šventųjų paveikslus, Vytį, ir pasijunta toli 
nuo jos, atskirtas visos procesijos popierinių ir nema
tomų esybių. Jis galvoja: negaliu sakyti jai, kad pas 
mane jiems nebus vietos — paskui, ji pati matys. — 
Jis taria:

— Ar tu susidėjai kitus daiktus, mama, mes ga
lėtume netrukus važiuoti. Tavo tiesa, nėra ko matyti 
rytdienos.

Ji pažvelgia nesuprasdama — jis mato, ir nuo
laidžiai sako:

dar ji nelaikė jo savo rankose taip, kaip buvo išsil- 
gusi, vis velnias atsistodavo tarp jų.

Ir ūmai ji pajuto, tarytum velnias dar nėra pa
sitraukęs — tiktai paslėpė kanopas, kad nebūtų pa
žintas, bet čia neužteko tiktai peržegnoti. Ji atidžiai 
žiūrėjo į sūnų.

Jis juto jos pradžiugimą, jos dėkingumą, tačiau 
kas atsitiko, tarytum debesis užplaukė saulę? Jis pra
dėjo nervintis, kad ji nesako nieko, jis pradėjo pa
mesti kantrybę.

— O gal tu bijai važiuoti naktį, — jis išgirdo, 
kad jo balsas tyčiojasi, bet nebesulaikč to, — kaip 
aną kartą su Mikučiu?' Ar dar tebešaudo partizanai 
tokius, kaip aš?

Ji žinojo, dabar ji žinojo, — manė motina. Ta
čiau nesirodė — ji ramiai tarė:
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TUŠČIAS SOSTAS ČENSTAKAVOJE
J. KVZMIONIS, Didi. Britanija

Rugpjūčio pabaigoje Lenkijos 
šventovėje Čenstakavoje susirin 
ko apie milionas tikinčiųjų, ku
rie aktyviai dalyvavo Švč. Ma
rijos šventėje.

Iškilmių metu stovėjo raudo
nomis ir baltomis rožėmis pa
puoštas tuščias sostas, kuris bu 
vo “rezervuotas” kard. Wyszins 
kiui, Lenkijos primui, kuris ir 
toliau yra kažkur laikomas, ne
leidžiant jam eiti atsakingų pa
reigų. Iš tikrųjų šis tuščias sos
tas buvo tylus protestas prieš 
kardinolo kalinimą. Jis stovėjo 
priešais sostą Lodzės vyskupo 
Klepaczo, kuris eina Lenkijos 
episkopato galvos pareigas.

Šventėje dalyvavo 30 vysku
pų ir 600 kunigų. Maldininkų 
susirinko iš visų Lenkijos kam
pelių. Nors komunistų laikraš
čiai nieko neskelbė apie šią šven 
tę, apie ją žinojo tolimiausių už
kampių tikintieji.

Šventės tikslas buvo paminė
ti 300 metų sukaktį, kai kara
lius Jonas Kazimieras pavedė 
Lenkiją Švč. Marijos globai, pa
skelbdamas ją Lenkijos Kara
liene.

Kad šventėje dalyvavo milio
nas tikinčiųjų, paskelbė Varšu
vos radiofonas. Tokio skaičiaus 
nesitikėjo nė patys šventės or
ganizatoriai. Beveik tiek pat 
Čenstakavoje dalyvavo ir 1946 
m. rugsėjo 8 d., kada Lenkijos

vyskupai paaukojo Lenkiją Švč. 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai.

Popiežius Pijus XII vysk. Kle- 
pacz vardu nusiuntė sveikinimą, 
ir apaštališkąjį palaiminimą. Šį 
Šv. Tėvo laišką perskaitė Lom
žos vysk. Falkowski. Šv. Tėvas 
pasidžiaugė vyskupais ir tikin
čiaisiais, kurie iš meilės Dievui 
ir tėvynei susirinko pasimelsti 
į Dievo Motiną, Lenkų Karalie
nę. Kartu jis meldė Dievą, kad 
“sustiprintų jūsų tikėjimą, pa
guostų savo pagalba ir padrą
sintų geresnės ateities viltimi”.

Šių metų pradžioje Lenkijos 
vyskupai paskelbė Marijos me
tus, kurie Lenkijoje truks iki 
ateisiančių metų gegužės 3 d.

Pažymėtina, kad Lenkijos pa
aukojimas Švč. Marijai yra sie
jamas su Lenkijos pergale 1656 
m., kada jos kariuomenė, pade
dant Čenstakavos vienuoliams, 
sumušė švedų kariuomenę.

Šiuos žodžius rtišąs neseniai 
gavo sveikinimą iš Čenstakavos, 
kurios iškilmės aptariamos kaip 
"nepaprastos”. Mano informa
torius rašo, kad žmonių susirin
ko daugiau kaip milionas. Be jų 
dalyvavo 31 vyskupas ir daugiau 
1,COO kunigų. Kartu pažymima, 
kad buvusi nepaprastai puiki 
giedra.

Anglijoje gyveną lenkai tos 
šventės proga surengė keliones 
į St. Simon Stock karmelitų vie
nuolyną Aylesforde.

PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI SU MOKYTOJAIS

Iš k. į deš.: tėv. G. Jočys, OFM, tėv. B. Tamoliūnas, OFM, tėv. Jurgis Gailušis, OFM, gimnazijos rekto
rius, ir tėv. G. Baltrušaitis, OFM. -

Atidarė naują mokyklą

KARIUOMENĖ LIETUVOJE IR KITUR
(Atkelta iš 3 pusi.) zidento rolėj, — sugrįžo namo

.... _. . . . , ... ir iš ten buvo nugabentas su vi- 
niunkai. Kad ir tų karininkų 3ais bendradarbiais ne kur kl. 
tarpe butą kitokių nuomonių, 0 kal?ji
rodo latiaa eilė tų painų karinin Gen gt R<tjkis aUjęa ( ka. 
kų mėginimų daryti Įtakon Į pa- iekį t įvykių.
ti A. Smetoną, stengiantis jį nu 
šalinti ar pakeisti jo vedamą 
sistemą. Viešiausias tokių pas
tangų pavyzdys buvo 1934 m. 
ligi galo neįvykdytas ir be nuo 
sekluma vykdytas A. Voldema
ro šalininkų sąmokslas. Dabar

stengėsi atlikti moderatoriaus 
vaidmenį. Per kelerius metus 
turėjo kiek pasisekimo, bet ga
lop taip pat buvo išstumtas. Ir 
taip kariai nuolat turėjo įtakos 
į mūsų valstybės gyvenimą, bet 
nė vienas jų neatsistojo valsty-

šiai turime išėjusius generolo k jej neskait ti
St. Raštikio atsiminimus, šisl plXviči.M valdymo
pareigingas ir darbštus genero
las nemažą dalį savo knygos 
skiria pastangoms įtikinti skai
tytoją, kad jis nenorėjęs politi
kuoti. Atsiminimų skaitytojas 
nešunkiai pastebi, kad jų auto
rius ištikrųjų labai domėjosi po 
Irtika ir turėjo nemažai įtakos 
į tos polit. vairuotoją A. Sme-

mis dienomis po 1926 m. gruo
džio perversmo.

Kaip atrodys ateitis? 
Tikime savo valstybės atsta

tymu. Atstatydami vėl būsime 
reikalingi savo kariuomenės. 
Koks Vėl bus tos kariuomenės 
vaidmuo? Kokio dydžio bus toji 
kariuomenė? Ar taikos metais

toną. Matosi, kad St. Raštikis ,a(kSveicariško 
stengėsi autokratinėje Lietuvo
je atsekti neat'siekiamo dalyko 
— skirti kariuomenę nuo civili
nės valdžios ir neleisti tai val-

džio, ar vėl laikysime panašaus 
dydžio kariuomenę, kaip anks
čiau turėjome? Ar vėl statysi-

. , . , . me karininkus į specifinę rolę
džiai naudot, kariuomenę savo va|styMjc ir ,uo paįiu duosime
režimui paremti. Aišku, kad tai 
turėjo baigtis ir pasibaigė karių 
atstovo nušalinimu. Kur įvykiai 
būtų toliau nuvedę, jei mus ne
būtų užgriuvusi baisioji trage
dija iš rytų, kas šiandien galė
tų spėlioti? Mūsų minimuose 
atsiminimuose aiškiai išskaito-

jiems pagundų kištis į valsty
bės vidaus reikalų tvarkymą? 
Ar gal išmoksime tikrai demo
kratiškai galvoti ir paliksime 
kariams tik grynai jų sritį? Nc- 
paslaptis, kad pas mus tais klau 

i simais nėra vienodų nuomonių.

Rugs'ėjo 12 d. Kennenbunk- 
porte, Maine, atidaryta pranciš- 
nų gimnazija (High School). 
Pirmaisiais metais veiks viena 
klasė. Į ją įstojo 16 mokinių. 
Jie visi lietuviai-tremtiniai ir čia 
gimusieji.

Mokslo metai buvo pradėti 
pamaldomis. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė pranciškonų 
provincijolas Tėv. Jurgis Gai- 
liušis, kuris yra ir šios mokyk
los rektorius. Į atidarymo iškil
mę buvo suvažiavę svečių iš 
visų vienuolynų.

Po mišių visi rinkosi į didžią
ją mokyklos salę. Ten rektorius 
tarė pasveikinimo žodį moki
niams ir mokytojams, išreikšda
mas nuoširdžius linkėjimus sėk 
mingai dirbti šiais mokslo me
tais. Dar kalbėjo tėv. J. Vaškys, 
paskutinis pranciškonų gimnazi
jos rektorius Kretingoje, ir Tėv.

Paskalis Sabas, pašaukimų di
rektorius, kurie lietuvių pra
džios mokyklose jieškojo šiai 
gimnazijai mokinių. Po to, su
giedojus Lietuvos himną, prasi
dėjo pamokos.

Ši mokykla yra patvirtinta 
pranciškonų ordino centrinės 
vyriausybės ir pripažinta Maino 
valstybės valdžios. Jai yra su
teiktos visos viešųjų mokyklų 
teisės. Gimnazijoje lietuvių kal
ba bus dėstoma lygiomis teisė
mis su kitais programos daly
kais. Visi mokytojai yra lietu
viai.

Mokykla turi erdvias patal
pas, pritaikytas sėkmingam to 
kymui. Čia yra klasės, knygy
nas, gamtos mokslų įrankiams 
kambarys. Bendrabučiui praėju 
sį pavasarį pastatytas atskiras 
namas, kuriame baigiama įreng 
ti erdvi žaidimams salė.

Mokykla pradėta pirma kla
se. Ateinančiais metais prisidės

antroji klasė, kol pagaliau bus 
visos keturios. Lietuviai pran
ciškonai į šią gimnaziją deda 
daug vilčių ir rūpinsis ją plėsti 
bei ugdyti. S. J.

TfiVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety- P.&J. JOKUBKA 
je Tėvai Marijonai vadovaus mi- rv, deimantai m laikrodžiai 
sijoms sekančiose parapijose: i pmUzvIimi k rotu j m*.

1 4077 So. Archer Ave.
rugsėjo 23 iki spalio 7 — Šv. Chicago 82. UI. — Tel. LA 8-8617 

Kazimiero par. St. Clair, Pa., 
kun. a. Mažukna, MIC,

rugsėjo 30 iki spalio 2 — Šv.
Juozapo par. Waterbury, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

Spalio 7-9 — Šv. Kazimiero 
par. New Haven, Conn., kun. J.
Mačiulionis, MIC,

spalio 8-21 — Šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa , kun. A.
Mažukna, MIC,/

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC,

spalio 21-23 — Šv. Andriejaus 
Par. New Britain, Conn., kun.
J. Mačiulionis, MIC,

spalio 22-28 — Šv. Rapolo j 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. I 
Mažukna, MIC,

I
spalio 28 iki lapkričio 11 d.

— Šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., kun. A. Mažukna,
MIC,

spalio 28 iki lapkričio 4 —
Lietuviams, Hamilton, Canada, 
kun. A. Spurgis, MIC,

j lapkričio 18-27 — Šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun.
A. Mažukna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 — 
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J., 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. 

Rusų kilmės kunigas Vsevo-į A jjažūkna, MIC,
lodąs Rochakau, jėzuitas, išvyks '

Tarnauti eskimams

ta į salą Little Diomede, esan
čią pusiaukelėje tarp Sibiro ir 
Alaskos, ir ten aptarnaus religi
nius reikalus eskimų, kurių ten 
gyvena apie 100. Apie 86% ten 
gyvenančių eskimų yra katali
kai. Per 8 mėnesius jie medžio
ja ir žvejoja, o kai sutirpsta jū
ros ledai, jie vyksta į Nome apy 
linkės dirbti kasyklose.

Religinės giesmės Italijoje
Italijoje pravestas popularių 

religinių giesmių konkursas la
bai pasisekė. Muzikalūs italai

/r

, . . Buvusių karių nemažas procen-
me, kad jų automis nemėgo tau ,ag reiJkiasi cmigracinė-
t.n.nkų ir _ncvcrt.no jų sudaryto; jc politikojc ir talp pat kartais
seimo. Tačiau tas pats autorius neapsieina bc grąsinimų, kurie
su dideliu respektu kalba apie į šlandicn gaH atrodyti befc 
prezidentą, kuris juk buvo “ren 
karnas" panašiu būdu, kaip ir 
sėimas.

kritiškam momente vėl gali įgy
ti pavojingas formas. Many
čiau, kad tais klausimais pla

kčiau dabar, kai yra laiko, kaip 
A. Smetonos valdžia yra spe- turėtų pasisakyti mūsų žy- 

cifinis mūsų lietuviškų sąlygų Į ^g-jj kanai, kaip gen. Plecha
reiškinys. Naudojęsis nemažu1 
popularUmu karininkų tarpe 
nepriklausomybės pradžioje, A.
Smetona vėliau sugebėjo gudriai 
manevruoti jų tarpe ir tokiu 
būdu palaikyti savo valdžią ir 
tada, kai .jis mėgino vadintis 
“tautos vadu” ir kada jo popu- 
larumas Tie tik visuomenėje, bet 
ir kariuomenėje buvo stipriai 
pašlijęs, šiaip ar taip, pats A.
Smetona nebuvo karys ir neat
sirado pas mus kario, kuris bū
tų pretendavęs tapti lietuvišku Klausimai lr atsakymai anglų 
Peronu, Nasser ar kitu panašiu, ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
Gen. Kubiliūnas su savo nariais V- Well«. Kaina
bendradarbiais daėjo tik ligi pu- Į “Skubinkite Jsigyti reikalin- 

siaukelio ir gavęs A. Smetonos J n knygelę, kuri tikrai palengvins

vičius ir gen. St. Raštikis.

Gauta nauja siunta knygelių
KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

pažadą įvykdyti A. Smetonai vi
sai nepriimtiną dalyką — grą
žinti A. Voldemarą į diktato
rius, paliekant A. Smetoną pre-

jsigyti JAV pilietybę.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS". 2384 S. Oakley ave 
Chleago 8, Dl.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
ER NESENSTA 

Tai Juozo Svatato

Aloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela) 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, lt Į 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams didelė nuolaida.

I
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: i

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Ave.

Chicago 8. Illinois

NUO UŽSJSLNEJUSFŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TV. kurie kenčia nuo SENU AT 

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktimi, 
miegoti, nea jų utaiaenėjusloa žalzdot 
nletti |r skauda Kad paftalintl t. 
m-žėjliną Ir akauTėiiina seny atr* 
rų lr skaudžiu žaizdų. uždėklt* 
LEGULO Otntment. Joa r v d v m • 
ypatybes palengvina Jusu skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak- 
4. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
Ižių nudegti.ių. Ji talpg* pažai,n- 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
STS Taipgi paAaiina perAKjimą Ilgo. 
vadinamos aTHLETE'S FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyėlmą 
tArppIrBėfų. Tra tinkama vartoti nur 
džlflstančlos, suskilusios odos dsdlr 
vinių, odos lAhėrimy Ir t. t., talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada ps 
sirodo skaudus Ifthėrtmaa nuo vysty 
klų J, yra gera gyduo*« "ne t. 
vlrAinių odos Ilgų. La
gulo Otntment yra 
parduodama po 7B 
ot.. 11.1$. lr $» $«.
Pirkite valstlnėseChl 
nagoj Ir apylinkėse—
Ml,trauke*. Wsc..Oe 
ry. Ind.lr Detroit, 1(1- 
nblgan arba rąžyki
te ir atsiųskite Mo 
ąey order |

- LF.GULO, Department D. 
8618 W. K44y SL OMcaco 84. Dl

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 atotlea — Banga IBS* 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki »:B0 vai. ryte 
6ESTA-D. 8:10 Iki »:B0 ryt* 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—B v. 
4EK.AD. S:!»O—«:S0 v. r. U atotlea 

WOP» — 14*0 ku 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKVVELL ST.

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.

gruodžio 12-25 — Šv. Antano ! 
par. Ansonia, Conn., kun. A.! 
Mažukna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
vedamos.

Kun. J. Mačiulionis, MIC,
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka

nes jis yra plačiausiai skaitomas
daugelį giesmių pagavo ir jas „ ,kelblraų

kaina yra prieinama visiem*.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir Feliz 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.

plačiai gieda. Remkite dien. Draugą!

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Murcery 49-51 .................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ............ 8.25 Olds, G cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95 į Plymnuth 42-56 ............. 9.95
Chrysler 6. 42-52 ............ 9.91 Pontiae 37-54 ..................... 8.95
Dodgo 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 . Č E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136 

%_________ — —

B-VTŲ LYGOS. KURIOS®
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00

I R
Paskolos Duodamos Namu Iglflmul 

Lengvomis Sąlygomis
GHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.

6234 S. Western Ave. Chicago 36, DL

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, QL

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

J.GLIAŪDA

ORĄ PRO 
MOBIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

įdomiausias romanas!

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik >4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 So. Oakley Avenue 

Chloago 8, IUinoii

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

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

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI R ADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halsted SI. CAIumet 5-7252

nmiwsT„įMOVIMC

IŠ TOLI IB arti 
vačz/z aze«z taokai-naujausi KMusrtm ibank/aj 

n&ų Merų AATYfiMAS - PtfiUS Ifi SPININGAS AMfiNAWfAi

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

_ncvcrt.no


Pirmadienis, rugsėjo 24, 1956 DTENKAflTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

SO. BOSTONO ŽINIOS
Kultūros Klubas pradeda sezoną.' — Ateitininkų sąskrydis Bos-

_ . t s x • tz i*.- J tone bus LRK Federacijos kong
Bostono Lietuvių Kultūros _______

Klubas kviečia savo pirmąjį su 
sirinkimą š. m. spalio 7 d. 3 vai.
p. p. Kitos organizacijos prašo
mos tą dieną ir valandą nieko 
nedaryti. Taip pat ir kiti susi
rinkimai — lapkričio, gruodžio 
ir sausio pirmąjį sekmadienį bus 
3 vai. p. p. Draugijos prašomos 
pirmuosius sekmadienius palik
ti šiam klubui, kad nebūtų ne
malonių sutapimų.

Pirmąjame šio sezono susirin 
kime paskaitą aktualiais politi
niais klausimais skaitys V. Si
dzikauskas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. To susirinkimo 
meninę programą atlikti valdy
ba pakvietė poetą Stasį Santva
rą ir solistą Stasį Liepą. Abie
jų meninikų sutikimas gautas, 
tas.

Po susirinkimo bus tradicinė 
kavutė. Susirinkimas įvyks In-

re&o metu. Posėdis įvyks Hotel 
Sheraton Plaza Hotel penkta
dienį, spalio 12 d. 7 vai. vak. 
Pagrindinę/įaskaitą tema “Atei
tininkų veikla šių dienų sąlygo
se” skaitys prof. B. Vitkus. Ko- 
referentais pakviesti visų trijų 
sąjungų centro valdybų pirmi
ninkai ar jų atstovai. Montažą 
iš ateitininkų deklaracijų ren
gia Bostono ateitininkai, vado
vaujami St. Leimonienės.

Sąskrydžio reikalais rūpinasi 
sendraugių skyriaus valdyba — 
J. Andrius, R. Petronienė, J. 
Kuodis.

— Parapijos choras, vedamas 
muz. J. Kačinsko, pradėjo dar
bą po vasaros atostogų.

Pirmasis iš trijų baltų kon

žiu kalbų. Nevierai lietuvių veik šokiai. Per Omahą važiuodamas laiko seni pažįstami. Nors ir dū- Kitą dieną Bičkiehei buv
,_i. i— 4.. I I-..-. A ri.nbiiB ntailaMlzA i bnv.' mui (zroiiiin o Iria Ent įvairus rimžte,, u_i:__  SU- Sisteilgti dalyvauti minėtu lai-loję yra labai nuoširdūs ir jų! kun. A. Dapkus atsilankė į kny-j mai graužia akis, bet įvairūs j ruoštas balius Dabšių reziden-. k
pėdomis eina ir jų vaikai. Visi j gos išdalinimo aktą ir aplankė nauji įspūdžiai išblaško, tai ir cijoje, kur solistė atsisveikin J . U» .• ------
priklauso A. L. R. K. Susivieni- savo pažįstamus Kun. A. Dap'užmiršti, kad nenoromis verki”, su savo draugais. Visi Los An- d i*11 *1?plana1’ bel Va ' 
jimui, L. Vyčiams, LDS, parapi- kus dabar dirba pastoracijos Į Solistė arenol* seka iiot,j;j ,,

nes šiame susirinkime bus

jos chorui, tautinių Šokių gru- darbą Michigan valstybėje
pei, dukros merginų sodaliėijai.

Nevierai išaugino gražią šei
mą: vyriausioji duktė Albina 
mokytojauja New York valsty
bėje, jaunesnioji baigia univer
sitetą, o jauniausioji dar gim
nazijoje.

Nevierams linkime ir toliau 
rodyti gražų pavyzdį, o jų ju
bilėjaus proga reiškiame gra
žiausių linkėjimų ir daug sėk
mės. Dalyvis

Omaha, Nebr.
Lietuvių istorija

savo šimtmetinį jubilėjų, lietu
viai aktyviai dalyvavo jame. Be 

Certų bus Jordan Hali š. m. rug' to jie išleido Omahos lietuvių
sėjo 28 d., penktadienį, 8 vai. 
30 min. Programą atliks žymi

ternational Institute patalpose est^ smuikininkė Carmen Prii. 
190 Beacon St. Boston, Mass.,! Lietuviai turime dau-
III aukšto salėje.

Kviečiami visi suinteresuotie
ji atvykti ir stoti naujais na
riais.

— Lituanistikos mokyklą pra 
dėjo darbą rugsėjo 15 d. Pa
maldas laikė ir labai nuoširdų 
pamokslą pasakė domininkonas 
T. dr. A. Jurgelaitis. Po to sa
lėje po bažnyčia atidarymo žo
dį pasakė mokyklos vedėjas J. 
Vaičaitis, suteikdamas reikalin
gų informacijų. Nuoširdžiai mo
kyklą sveikino jos globėjas kle
bonas kun. Pr. Virmauskis. Be 
jau paskelbtų mokyklos moky
tojų, naujai dar sutiko dirbti 
EI. Vasyliūnienė iš Lawrence, 
Mass.

— LDS seimas vyko So Bos
tono liet. parapijos salėje po 
bažnyčia rugsėjo 15 ir 16 d.

Seimas nebuvo gausus daly
vių skaičiumi, bet apsvarstė ei
lę svarbių reikalų ir paskyrė 
vertingų pašalpų kitoms drau
gijoms. . ,

— Pirmosios pagalbos kursai 
pradedami rugsėjo 24 d. ir 
truks septynias savaites. Pamo
kos bus parapijos salėje po baž 
nyčia kiekvieną pirmadienį 7 v. 
30 min.

— Kunigų Vienybės N. Ang
lijos apskr. susirinkimas įvyko 
antradienį, rugsėjo 18 d., So. 
Bostono liet. parap. klebonijoj.

Nauja ALT valdyba

ALT Bostono skyriaus narių 
susirinkimas įvyko rugsėjo 14 
d. Naują valdybą sudaro: St. 
Michelsonas, pirm., Ant. Mat- 
joška, vicepirm., P. Jančauskas, 
sekret., adv. Ant. Young, kasi
ninkas. Nutarta pakviesti abie- { 
jų susivienijimų apskričių vai-! 
dybas gyviau dalyvauti ALT 
darbe.

Vasario 16 d. minėjimą nutar 
ta rengti 1957 m. vasario 17 d. 
So Boston High School audito
rijoj.

— Moksleiviai ateitininkai tu
rėjo gyvą susirinkimą Leimonų 
bute š. m. rugsėjo 15 d. Naują 
vaidybą sudaro: Ir. Lcndraity- 
tė, R. Žičkus, St. Žižniauskas.!

---------- — ........... ,

giau dėmesio tiems koncertams.

Albino ir Onos Nevieni 
jubilėjus

Rugpjūčio 30 d. suėjo 25 me
tai kai susituokė Albinas ir O- 
na (Razvadauškaitė) Nevierai. 
Šia proga jų šeima surengė 
jiems iškilmingą pokylį Lietuvių 
Draugijos auditorijoje. Bankete 
dalyvavo per 200 žmonių. Buvę 
jų pabroliai, pamergės ir daug 
giminių ir svečių. Garbės svečių 
stalą puošė vietiniai kunigai ir 
Nevierų geri draugai specialiai 
atvykę iš Kanados: Gurkliai ir 
Griganavičiai.

Pr. Razvadauskas tarė pirmą 
žodį, o programą pravedė Da
nielius J. Averka. Išreikšta 
daug linkėjimų ir pasakyta gra-

1

PIGIAI rw SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
vieto.il n: ,š toi i u; 
K. EIDUKONIS

tunu naują cuaeų sunkvezinų 
ir apdraudas

8818 W. 91 lt Rt. OhiesKO. Hl.
T«L PRescott 9-8781

■........— , —
' -

IKmM tr įvairias sfcoHlBcas
bulkntes k«

BRUNO'S KEPYKLA
83&-41 8. Lituanica Ava.

Tsl. OUffsids 4-6870 
Prabūtoms | visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Il
stančia t visus artimuosius 

miestus
44

Lietuvių solidarumas

Omahos miesto valdyba pasta 
tė naują mokyklą, vadinamą “In 
dian Hill School”. Ji randasi 
tik vienas blokas nuo lietuvių 
parapijos mokyklos. Tenai yra 
naujausieji patogumai ir mo
dernūs įrengimai. Tačiau lietu
viai nebėgo į tą mokyklą. Bu
vo kitataučių, kurie paliko mū
sų mokyklą ir prisirašė tenai. 
Bet iš mūsiškių nei vienas vai
kas ten nenūėjo.

Tai parodo, kad lietuviai dau- 
Kai Omahos miestas šventė1 giau vertina dvasios vertybes

istoriją, kurioje rodoma, kas 
lietuvių buvo padaryta ir kaip 
jų buvo prisidėta prie Omahos 
miesto augimo per šimtą metų. 
Rašytojas Jeronimas Cicehas 
parašė knygą. Ji labai rūpestin
gai parašyta ir dailiai išleista. 
Turi 278 pusi. ir labai daug pa
veikslų iš Omahos lietuvių gy
venimo. Knyga parašyta lietu
viškai. Mokytojas Petras Ada- 
monis padarė trumpą santrau
ką anglų kalba. Buvo surengtas 
specialus knygos išdalinimo ak
tas.

Tikrai didelį darbą atliko kny 
gos autorius, leidėjai ir ypač 
mok. Petras Adamonis, kuris 
taip nuoširdžiai rūpinosi jos iš
leidimu. Omahos lietuviai bus 
per amžius dėkingi, kad ta kny
ga pamatė pasaulį ir atskleidė 
Omahos lietuvių praeities lapus.

Tuojau po knygos išdalinimo 
sekė dainavimas mūsų garsios

negu įvairią prabangą. Lietu
viai žino kas vaikui svarbiau. 
Lietuviai naudojasi savo lietu
viška ir katalikiška mokykla.

Los Angeles, California
Los Angeles mieste

Solistė scenoje
Salė buvo pripidyta. Kada so

listė Bičkienė pasirodė scenoje, 
publika nepagailėjo katučių. Ji 
padainavo Daina apie sesytę, J. 
Tallat -Kelpšos, Na, tai kas, K. 
Kavecko, Pasakyk mamyte, We- 
ckerlin ir B. Budriūno, Išdykėlis 
rudenėlis. Gražus lyrinis sopra
nas ir puiki interpretacija ją da
rė žavėtina.

Antrame išėjime, soliste dai
navo svetimų kompozitorių: 
Schuberto — Nekantrumas, Puc 
eini, Mielas tėveli ir iš operos 
“Boheme” Muzetos valsą, ku
ris sulaukė nepaprasto pasiseki 
mo ir buvo pakartotas.

Pabaigai solistė, su vietos cho 
ru, padainavo Sasnausko — 
Karvelėli ir Budriūno — Mano 
protėvių žemė. Solistė ypatin
gai žavėtina aukštutiniuose to- 

Vietinisj nuošė. Čia ji pasirodo visame 
savo grožyje ir pajėgume.

t Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
! ir vaikams perskaityti A. Vilainio 

Jau seniai Los Angeles lie- j kelionių reportažus,
tuvių kolonijas laukta, miela so
listė Prudencija Bičkienė buvo 
visų labai maloniai sutikta. Rai
bių rezidencijoje buvo suruošta 
jos garbei šauni vakarienė. Va
karienėje dalyvavo solistės drau 
gai bei pažįstami. Jos garbei 
ruoštas subuvimas praėjo jau
kioje nuotaikoje, svečiai solistei 
nepagailėjo gražių komplimen
tų, o Bičkienė maloniai ir drau* * Be,giškai nusiteikusi domėjosi mū
sų kolonijos kultūrine veikla.

Užklausta, kaip jai patinka 
čia Los Angelėje, ji juokdamo
si atsakė: “Ak, neklauski, man 
visada patinka naujos vietos,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos 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- 

pas platintojus arba užsaky-
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO 8, ILL.
dainininkės Šarkaitės ir jaunimo ; nauji veidai ir pamatyti po tiek
=============== ========
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Ine.
Lietuvių Prekybos Namai

3322-24-26 Seatti Makteli StteM TM. Vietory 2-4226
IPrdkyba atidaryta: Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 

Kitom dienom nuo 9 — 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 — 5 valandos.

K

gėlės lietuviai su dideliu augai- T„,, . u j
lestavimu norėtų solistę turėti Ta‘P Pat Hartfordo n apyhn- 
čia ir kiekviena proga girdėti X?™' Pr'JaUCla

jos žavingąjį balsą. o. K.

Hartford, Conn.
Choras pradeda darbą

Hartfordo vyrų choras, vado
vaujamas Jurigo Petkaičio, po 
vasaros atostogų, vėl pradės 
tęsti gražiai pradėtą darbą.

Pirmasis šio sezono susirinki
mas įvyks 1956 m. rugsėjo mėn. 
25 d., t. y. antradienį, 8 vai. 
vak., Amerikos Lietuvių Pilie
čių klube Hartforde.

Prašom visų choro narių pa-

dainai bei nori ir sugeba 
prisidėti prie š:o kilnaus lietu
viško darbo, esate kviečiami į šį 
susirinkimą atsilankyti. Po su
sirinkimo arbatėlė. Valdyba

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningą* 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
g. Wood St., Chicago t,

Illinois, tel, VI 7-2972

I

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Plrmad., antrad., penktad. 
tei£d. • vai. ryto Iki 4:«0 PP

OFISO VALANDOS:
lr Trečlad. # ryto Iki U vai.. 

Ketvlrtad. S vai. Iki I »aL vak.

.................................. n.............................................
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Visi apdraudimai. Iš artimų lr 
PlguB’ ”Ž,°tSų disUncijų. Saukite sekančiai:

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

„ Telefonas - FRontier 6-1882
F .........„„„„iHiiiiiiiumiuiHiiiiiiniiuuiuuiHH

.C Į

db

įeina j kainą,

KtMB‘
temttos l S°a’ & liukai p 

* gtil™us, tiktai $225,

snr{- GI1S' Ch^t, Lova bsi
Z " 2 lem.
P $1990'

v"š‘umi stalai 
puikios kėdės 939.00

Kiekvienakambarį galite p rk
1 .!T. 'at^lrai- Linoleum 9x12, 

Puikiausių spalvų

i

$9.50

LIBERAL TĖRA*5'

-T-r-7-4

vieto.il
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A. A. Msgr. IGNOTAS STARKUS
PREL. F. BARTKUS

Liūdna ir skaudu darosi ma
tant, kaip mūsų nepriklausomy
bės laikų vadai, šulai, veikėjai, 
kultūrintojai vienas po kito ap
leidžia šj pasaulį. Vieni jų savo 
kaulais nuklojo šiurpius Sibiro 
pusnynus, kiti skurdo naštos 
slegiami kniumba pavergtoje tė 
vynėje, treti atsiskiria iš gyvų
jų tarpo įvairiose pasaulio ša
lyse, į kurias likimas juos nu
bloškė. Štai ir ką tik dabar ne
tekome buv. Šakių gimnazijos 
direktoriaus, Virbalio klebono, 
Vilkaviškio dekano, šv. Tėvo 
Šambeliono, monsinjoro Ignoto 
Starkaus. Mirė jis rugsėjo 10 
d. Bayonne mieste, New Jersey 
valstybėje, kur buvo prisiglau
dęs pas savo brolį, kun. dr. Jo
ną Starkų, tos vietos lietuvių 
kleboną.

Garbingos šeimos narys

A. a. Monsinjoras Ignotas 
Starkus buvo pirmutinis sūnus 
savo tvirta katalikiška ir lietu
viška dvasia garbingos ir di
džiai vertingos Simano ir Va
lerijos Starkų šeimos. Juk, jei
gu vyriausias šeimos uždavinys 
yra duoti Dievui daug gerų tar-

Giinnazijos direktorius

na garbinga. Tik ne tojo meto 
Šakiuose. Mat, nors ilgus laikus 
slegiant mūsų šalį svetimie
siems, visi mūsų miestai ir mies 
teliai buvo nekoki, bet šakiai

Tuo metu atsidarė šiokis tu- yi,ac- Be aplinkui pavasarį
kis kelias į Lietuvą. Kun. Ign. 
Starkus ryžosi tuojau į ją vyk

ir rudenį neišbrendamą, o vasa
rą. dulkių debesyse skendinčią'

ti, žinodamas gerai, kaip jai1 aikštę rėpsanviu keliolikos su
trūksta darbininkų, ir norėda
mas ko greičiau pasiūlyti jai 
savo jėgas. 1918 m. gegužės 
mėn. jis vienas iš pirmutinių 
tojo meto tremtinių po didelių 
sunkumų ir vargų pasiekė tė
vynę.

O tėvynėje jau buvo aiškiai 
matyti, kad “aušra naujos ga-

pelijusių mūrinių ir sukrypusių 
medinių namų, ir be viename to 
sios aikštės šone prisiglaudu- 
sios mažytės, ne tiek senos, kiek 
skursnos medinės bažnyčaitės, 
beveik nieko ten nebuvo. Gyven 
tojų du trečdaliu buvo ne lietu
viai. Susisiekimas su šakiais bu 
vo sunkus, o pavasarį ir rudeni

dynės teka, užšvis ir -saulės'tiesiog neįmanomas. Tad patek- 
spinduliai”. Okupantai vokiečiai ! ti į čia nors ir g:mnazijos direk- 
tiesa, dar ją tebeslėgė visu smarI torium, reiškė anaiptol ne ga’
kurnu ir žiaurumu. Tačiau su 
kiekvienu vakarų fronte audrin 
gai dundančių patrankų šūviu 
silpnėjo jų galybė, o mums ar
tėjo laisvės valanda. Nebuvo 
abejonės, kad netrukus prasi
dės naujas iki tol tik svajonėse 
matytas gyvenimas. O jisai ne
šė ne vien tik džiaugsmo, bet 
ir begales ko skubiausio darbo. 
Ypač neatidėtino švietimo sri
tyje, nes reikėjo paruošti taip 
visur trūkstančių darbininkų 
Todėl suskasta ko greičiausiai 
atgaivinti dėl karo nustojusias 
veikti mokyklas. Bet jų buvo 
aiškiai permaza. Ilgiau nei Sim

nu, Bažnyčiai narių, šaliai pilie- i tą metų vergijoje mus laikiusie-
čių, tai jį S. ir V. Starkų šeima 
tiesiog idealiai atliko. Ji ne tik 
užaugino 5 sūnus: Ignotą, Zig-

ji rusai mūsų švietimu nedaug 
tesirūpino. Jie norėjo, kad Lit 
tuva liktų “ir tamsi ir juoda’ .

bę. bet tikra, vargą. Juo labiau, 
kad gimnazija, neturėdama nuo 
savos pastogės, glaudėsi išnuo
motose ir aiškiai netikusiose pa
talpose. Tiesa, buvo ji gavusi 
šalia pat miestelio kelioliką ha. 
žemės, bet tada tenai tysojo 
tik tuščias, sunkiai berengia
mas molynas.

Tačiau, kaip sakoma, viena 
bėda ne bėda. Vos bepradėjus 
kun. Ignotui eiti nelengvas sa
vo pareigas, sudegė gimnazijos 
patalpos. Tai trenkte jį pritren
kė ir sukėlė stiprią pagundą 
mesti viską ir keldintis kur ki
tur. Ne vienas juo dėtas būtų

(Nukelta ’ 7 pusi.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQI IMTE PARKE arti gero 
sualalekinm, krautuvių ir mokyklon 
parduodaiuns u u g š t n n pajamas, 
$1 S,nuo j metun, nešantis apurtman
tinis namus. Kaina tik $85,0(10.

Arti bažnyčios geras 6 kamb. bun- 
gnlOM*. Centr. šild. alyvų. Garažas. 
Kaina $17,700.

Mūrinis — 4 po 4 k. Šildymas. Ga
ražas. $360 J mėnesį pajamų. Kaina 
tik $34,000

BRIGHTON PARKE
Mūrini* — 2 po 5 kamb. Centr. 

Šildymus abiem augštam. Garažas. 
Kaina $21,000. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Dvi at
skiros centr. Šildymo sistemos. Gara
žas. $2 2,000.

(it-os Ir Piilnski. Naujas 4 kamb. 
bungalov-. $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 ‘uitai Ir tavernų. Rūsys. 4 ga
ražai. Kaina $13,500.

VENTA
REAL ESTATE 

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 69th St. Tel. Prospect 8-5454

CICERO. 4 butų kampinis namas, 
arti 22nd ir 681 h Avė. 3x3 kamb. ir 
1x3 kamb. Karštu vand. apšildvmas 
stokeriu. $31,500. SVOBODA, 6013. 
Sermak Rd. Bishop 2-2162.

IŠNUOMUOJAMA '

mą, Joną, Antaną, Juozą ir 3 j Todėl, pav. tokiame plote, kaip 
dukteris: Eufemiją, Moniką ir; Suvalkija, kur mūsų nepriklau- 
Sofiją, bet ir ko rūpestingiau- somybės laikais veikė 12 gimna
šiai juos išauklėjo bei išmoksli- zijų ir 4 progimnazijos, tebu-
no. Visi sūnūs ir dukterys, iš-: vo vos 2 gimnazijos. Tad, ne
skyrus vyriausiąją, yra baigę i laukiant nė karo pabaigos, imta 
augštąjį mokslą, visi tėvynėje, steigti naujų gimnazijų visur,
buvo turėję svarbias, atsakin
gas ir garbingas vietas. O kas 
itin pažymėtina, tai kad visi bu
vo ir yra karšti, uolūs ir veik
lūs katalikai, o du — Ignotas ir 
Jonas — kunigai. Iš tikro kitą 
tokią šeimą ne tik Lietuvoje, 
bet ir didesnėse šalyse vargu 
begalima rasti.

Mokslo dienos

A. a. Monsinjoras Ignotas gi
mė 1888 m. liepos 31 d. Talkū- 
nų kaime, Alytaus apskr.. Pra
džios mokyklą baigė Rudamino
je, kur jo tėvas mokytojavo, 
gimnaziją lankė Marijampolėje. 
1906 m. Įstojo į Seinų Kunigų 
Seminariją. Kadangi mokėsi la
bai gerai, baigė ją kiek pagrei
tintu būdu ir 1911 m. rugpjūčio 
6 d. buvo įšventintas kunigu. 
Tuojau buvo paskirtas vikaru 
į Balbieriškį. Čia visu jaunos 
sielos įkarščiu stojo į darbą, pa
sižymėdamas lengva, gražia, už
degančia iškalba, dideliu suma
numu ir nepaprasta energija. 
Neperseniai atsiradusioji “Žibu 
rio” draugija, ką tik susikūru
sios “Katalikių Moterų”, “Atei
ties” ir “Pavasario” organizaci
jos rado jame stiprų rėmėją 
ir uolų skleidėją. Tačiau neil
gai teko jam čia darbuotis. Po 
kelių mėnesių buvo perkeltas į 
Marijampolę, kur, kaip mieste 
ir pradėjusio smarkiai kilti kul
tūrinio gyvenimo centre, kaip 
tik reikėjo tokio darbininko. Ir 
kun. Ignotas daugiau nei šimtu 
nuošimčių pateisino į jį sudėtą
sias viltis. Tai ryškiai paliudijo 
mūsų religinio, tautinio ir kultū
rinio gyvenimo slopintojai, rau
donųjų budelių pranokėjai, ca
rų žandarai. Jie atsidėję sekda
vo kiekvieną kunigą ir, jei tik 
pastebėdavo kurį esant kiek įta
kingesnį, tuojau stengdavosi, 
kad jis būtų iškeltas į kokį už
kampį. Gi jeigu kas būdavo itin 
veiklus, tą apibūdindavo, kaip 
“nepatikimą” ir tokiam prie pir
mutinės progos pasiūlydavo iš
vykti į “plačiąją tėvynę”. Kun. 
Ignotas greitai gavo šį titulą. 
Todėl, vos prasidėjus I-jam Pa
sauliniam karui, parodyta jam 
kelias į Rytus. Bet, laimei, ne 
paskirta apsigyventi vieta. At
palaiduotas nuo parapijos dar
bo kun. Ignotas stojo į Peter
burgo Dvasinę Akademiją 1915 
m. rudenį. Mokėsi joje iki pat 
jos gyvavimo pabaigai, atseit, 
iki 1918 m. pavasariui. Gavo 
Teologijos kandidato laipsnį.

kur tik matyta, kad jos reika
lingos.

Viena tokių vietų buvo Sakiai. 
Čia jau nuo seniai prašyte pra
šėsi kuriama gimnazija. Kągi? 
— Apylinkės žmonės turtingi 
vaikus į mokslą ir mėgo ir sten 
gėsi leisti. O artimiausia gim
nazija tebuvo už 50 kilometrų. 
Ir pasiekti ją neišbrendamais 
keliais buvo sunkiai įmanoma. 
Tad dar 1918 m. pradžioje kun 
(dabar kanauninkas) V. Vizgir 
da įsteigė čia “Žiburio” draugi 
jos vardu gimnaziją. Tačiau 
nepradėjus jai dar lemtai veik
ti, turėjo jis keltis tuo pačiu 
tikslu į Marijamoplę. Įpėdinio 
Šakiuose jam nesimatė. At
rodė, kad šiai vos užgimusiai 
įstaigai teks tuojau žlugti. Bet 
laimei tuo metu grįžo iš Rusi
jos kun. Ign. Starkus ir 1918 nu 
rugpjūčio 15 d. buvo paskirtas 
jos direktorium.

Jaunam, vos 30 metų amžiaus 
asmeniui gauti gimnazijos direk 
toriaus vieta, be abejo, buvo ga-

ĮSIGYKITE DABAR !

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiii
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijo, 

rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
kietais viršeliais $2. 
iiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi.'imiit

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame aųgšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitį, 1-as augštas iš kiemo, 
arba raišyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Totvnsend, VVisconsin.

'»0«.

< i.

Pirkdami sutaupysite 
ir pardundami uždirb
site per šių Įstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avi", (prie 

Culifornljos g-vės) 
l.Aruyette 3-3384

REAL ESTATE REAL ESTATE

3 *4 k n m b. 
įmokėti —

5%

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

O kambariu 15 metų mūrinis na
mas netoli Marąuette Parko. Stoke- 
ris. 2 auto mūr. garažas. $18,000, A. 
Sirutis.
. . 1 $4 augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marąuette Parke. 
Aut. šildymas alyva. Pilnas rūsys su 
apsauga nuo potvynio. Tik $2 1,900. 
Kur berasit pigiau?. A. Einas.

Puikus 2 butu po C kamb. mūro 
namas su cent ratiniu šildymu, Mar- 

ląuette Parke. Tuojau galima užimti 
,abu Imtu. $30,000. K. Juknis. 
j Virš $8.000 metams pajamų plius 
, virš $100,000 metinės apyvartos pui- 
(kiam biznyj Marąuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

1 metų senumo G kamb. bungalovv 
Marąuette Parke. šildymas alyva. 
Virtuvės kabinetai. Plytelių vonia. 
$21,500. J. šaulys.

Eemonte 0 kamb. 5 metų namas. 
Autom. šildymas alyva. Garažas. 
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

P LEONAS
REAL estate

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

I ^—7
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISU RUSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varjm.s” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5# 10 S. \Vestem Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

Pirkite dabar prieit žiemą 
įsikruustytl

MARQUETTK PARKE
Mūrinis s imtai po 

Centr. alyva šildymas.
$21,000.

Naujas mūrinis bungalow. 
kamb., 3 mieg.

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

Gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Centr. šild. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklos.

Medinis 0 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $18,500.

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

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

Gražus mūrinis bungalotv. 6 kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas, ka
liai graži vieta.
ItRIDG EPO RTE

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

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

$16.000.
KITUR

Ypatingai gražiai įrengtas mūrinis 
6 kamb. 58-os ir Kfeler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
spalio 15 d. perkraiistymas nemoka
mai.

SIMAIČIAI
Realty, Buildera. Insurance 

2737 West 43 St
CLiffslde 4-2390

HELP WANTED VYRAI

MACHINE
OPERATORS

Experienced on Automatic Ma
chines other than Punch Press or 
Drill Press. All Shifts. $1.92 per 
Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 
Benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

MACHINE
REPAIR MAN

Experience in repair and 
maintenance of produetion 
shop eąuipment. Ist & 2nd 
Shifts. $2.54 to $2.69 per 
hour. Steady, good working 
conditions and liberal be
nefits.

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

POrtsmouth 7-7500

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“DRAUG E”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. DLL.

Jei turite parduoti ar itauomo 

tt, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 

telefonu: Virginia 7-6640

Ilsiesi... o telefonas čia pat po ranka!
Jūs gal daugelį kartų svajojate — kaip būtų gera tu
rėti telefoną salione, žaidimų nrbn ]»oilsiio (den) kam
bary. Kurį galėtum ranka pasiekti ir čia pat atsakyti, 
vietoj bėgti per visą namą... galėtum pnsišnekučioti 
telefonu ramiai ir privačiai,. . tikras gyvenimas! lr 
išlaidos tokios mažos... tik keli centai dienai, sumo
kėjus nedidelį įrengimo mokestį. Paskambinkite telefo
no bendrovei ir užsisakykite “extension phone” šian
dien.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”,

Išnuomuojamas 4 kamb. butas 
suaugusių šeimai. Karštas vand., 
šviesūs kamb. 2-me aukšte, už
pakalyje. Tel. CL 4-6530.

IŠNUOM. 3 KAMB. BUTAS. 1-as 
augštas. 5549 S. Whipple Avė. 
Kreiptis po 6 v. v. antrad. ir trečiad. 
visų dieną.

0023 S. Kolnutr (4500 Į vak.) At
daras sekmad. ir šiokiadieniais nuo 
1 iki 6 vai. Arti naujo liet. vienuo
lyno. Naujus, gražus 5J4 kamb. na
mas.

3 mieg. kamb., 10” pamatai, “over- 
hanging sewers”, sump pump, rūsys 
apsaugotas nuo potvinių, “built in” 
orkaitė, beržinės spintos, geriausi 
aluminum žieminiai langai ir siete
liai, "perimeter” apšildymas; alyvinę 
vienetų, galinių pakeisti gazine. Pus
ryčiams baras, tile virtuvė ir-~vonia. 
"Vanity”, ‘‘brocade'’ dayžimas, 48 
pėdų ilgio, kiti priedai. $22,500.00.

5U40 So. Neenah — Arti Archer 
Avė. (6500 į vak.) 35 pėdų, sklypas. 
Gražus 1H augšto, 4 kamb. apačioj, 
1 pilnai Įrengtas kambarys ir vonios 
Angliškas rūsys. Ąžuoliniai laiptai 
Daug priedų. $28,000.
AVYROSTEK REALTY BUILDERS 
Geriau žinomi, nes stato geresnius 

namus
0116 S. Austin Avė.

LU 5-7187 RE 5-2385

OILER
Experienced in repair and 
matic machinery & equip- 
ment. Ali shifts. 1.90 to 
$2.00 per hour. Steady, 
good working conditions & 
liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500

TOOL AND DIE MAKERS
7 to 10 years experience. Work all 3 shifts. $2.92 
per hour plūs shift premium. Good working condi
tions. Liberal employee benefits. Excellent oppor
tunity for conscientious workers.

TOOL & CUtTER GRINDERS
$2.52 to $2.67 per hour

Borg & Beck Div.
BORG WARNER CORPORATION

5950 WEST 66TH STREET
POrtsmouth 7-7500

Rinktinis mūrinis 3-jų būtų po C 
kamb. Gerame stovy. Pilnas rūsys 
Autom, apšild. karštu vand. 3-jų 
autom. mūr. garažas; šoninis priva
žiavimas. Platus sklypas. Rinktinėje 
Cicero vietoje, patogi transportaciją, 
krautuvės, mokyklos, bažnyčios. Ap
žiūrėkite — įvertinkite. Savininkas.

TOvvnliall 3-7598

CICERO. Apylinkėje 16th ir 49th 
Avė. Mūrinis 2-jų butų 5 ir 6 kamb. 
Pilnas rūsys. Karštu vandeniu apšil. 
Savininkas parduoda nebrangiai — 
$20,500; Įmokėti $5,000.

OLyniplc 2-6710

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance

2737 W(«t 43rd Street

AUTOMOBIEEb — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O ŽI C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai lr keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
8759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-953S

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas Altui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
YVAlhrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IU

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija

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

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

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

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

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

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

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

KONTRAKTORIUS
STANDARD BUILDERS, INCL
9623 W. 69 st. Cbtcaffo 29, UL, 

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedMa.
Lietuvių Statybos BendrovB;
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ii 

duris.

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

BUILDING CONTRACTORS 
Atato naujus namus, Atremontuc 
a senus. KreiokitSa:

Tel. — HEmloek 4-5881 
lllllllllllllllllllimilllUlIlUIIIIIIUIIIIIIII!-

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

»(XXXX>^O<><>^vx>a<x>ckx><XX>0<> 
ĮSIGYKITE DABAR I

PREMIJUOTAS 
G OMĄ M A 5

'JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllįĮ 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BKJDBOVfi

| MORAS |
Dullders, Gen. Contractors s 
Atlieka planavimo lr staty- S

S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
S venamųjų lr viešųjų pastatų. S 
S Namų Įkainavimas ir Įvairūs s 
5 patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu;
1 JORIS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki B 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus g
= TeL PBonneet 8-2018 
= 8800 SO. CAMPBELL A VU. 5

Chicago 29. IlOnols 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIb*

Skelbkite “Drauge”!

Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.

392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avo.,

Chicago 8, Illinois

SKAITYKITE “DRAUGI



Pirmadienia, rugsėjo 24, 1956

Msgr. Ign. Starkus
(Atkelta iš 6 psl.)

X
taip ir padaręs. Tačiau nc kun. 
Ignoto būdas buvo palūžti dva
sia nesėkmėje ir apleisti pozici
jas. Šiaip tai išsiskirstęs po 
miestelį klases, jis įtempė visas 
jėgas pastatydinti įstaigai ati
tinkamam namui. Bet kur lė
šos? — Vos beprasidėjusios gy
vuoti valstybės iždas buvo tuš
čias. Likosi tik visuomenė. Ge-

j Vokietiją. Tik palyginti nedaug 
kam vis pasisekdavo kaip nors 
pasislėpti. Tarp jų buvo ir dek. 
Ignotas. Besislapstant, aišku, 
tekdavo patirti didžiausių pavo
jų, kentėti bado ir visokio var
go. Kartą bolševikai vos jo ne- 
sušaudė, kaip vokiečių šnipo. 
Tik vokiečių priešpuolis jiems 
tai sutrukdė. Galop, baigiantis 
spalių mėnesiui, vokiečiai priver 
tė jį apleisti Lietuvą.

Kelionė į Vokietiją ir per Vo-'

4

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

reiga, reikėjo ją be jokių iSsi-Į PAJIEŠKOJIMAI 
sukinėjimų įvykdyti. Taip jis bu Jieškoilias Kazimieras 
vo iš mažens savo tėvučių iš
auklėtas, taip jis visomis jėgo
mis stengėsi ir kitus išauklėti, 
įpratinti. Visokių “mamytės vai 
kelių”, lepūnų, ištižėlių, lepšių, 
molio Motiejų jis kęste neken
tė ir viską darė, kad tik jo va
dovaujamoji gimnazija tokių 
mūsų visuomenei neduotų. Už 
tai ne vienas jo mokinys suau
gęs yra giliai jam dėkingas, 
nors besimokydamas ne kartą

Rimkus,
sūnus Antano ir Vismautaitės Rim
kų, Gudaičių km. Atuliepti šiuo ad
resu: Emilija Venclauskienė, 5213 S. 
30th St., Omaha 7, Nebraska.

Augustinui Pranskevičiui yra ži
nių iš Lietuvos. Kreiptis — M. Si-
rutytė, 6802 S. Maplewood Avenue, 
Chicago 29, III. Telef. HEmlock 4- 
8382.

rų norų jai netrūko, tik ji dar kietiją buvo ilga, labai sunki ir graudžias ašaras
tebeturėjo neužgijusias karo pa 
darytąsias žaizdas. Tačiau būti
nas reikalas nevertė jau, bet 
tiesiog spirte spyrė kun. Igno
tą tiesti į ją ranką. Ir jis ją iš
tiesė, tiesa, kiek savotišku, bet 
gana sėkmingu būdu. Būtent, 
gimnazijos reikalui jis panaudo
jo gausias aplinkinėse parapi
jose šventes ir atlaidus. Nuvyk
davo į juos veždamasis loteri
jai parinktų daiktų ir lydimas 
gimnazijos orkestrėlio. Pasaky
davo bažnyčioje pamokslą, pasi
rinkdavę aukų, o po pamaldų, 
muzikai arčiau pritraukus žm,o 
nes, atitinkamai prabildavo į 
juos ir padarydavo loteriją 
Taip per kelerius metus apvaži- 
nėjęs plačios apylinkės bažnyt
kaimius galėjo jis papuošti Ša
kius gražiu gimnazijos namu. 
Pastatydino jį nuosavoje gimna 
zijos žemėje ir apsodino pui
kiu vaismedžių sodu bei parku. 
Tuo būdu šis bjaurus molynas 
milžiniškomis kun. Ignoto pas
tangomis ir, galima sakyti, kru
vinu jo prakaitu (nes j čia suė
jo visi jo laisvalaikiai ir visos 
atostogos), neilgai trukus virto 
žaviausia Šakiuose ir apylinkė
je vieta.

Klebonai Lr dekanas

1926 m. rudenį kun. Ignotas 
buvo paskirtas šakių klebonu 
ir dekanu. Bet anaiptol ne tam, 
kad po sunkių ką tik atliktų 
darbų galėtų kiek pasilsėti. At
virkščiai. Šakiuose verkiant rei
kėjo naujos, didesnės ir tinka
mesnės bažnyčios. O kas gi ga
lėjo labiau tikti jai statydinti, 
kaip tas, kuris ką tik pastaty
dino gimnaziją. Tad bažnytinės 
vyresnybės akys į jį ir nukry
po.

pavojinga. Bavariją pasiękė jis 
tik 1945 m. žiemą. Muencheno 
vyskupas pasiuntė jį pąs nedi
delio bažnytkaimio Wiggensba- 
ch’o klebonąACia, nepatirdamas 
didelio svetingumo, sulaukė jis 
karo pabaigos ir išbuvo iki lap
kričio mėn.. Tuojau po Visų 
šventės (1945 m.) mūsų trem
tyje esantieji vyskupai paskyrė 
jį tremtinių stovyklos kapelionu 
Detmolde. Čia jis ir Išgyveno 
iki išvykdamas į JAV 1951 m..

liejęs.
Kaip kunigas, a.a. Monsin

joras buvo uolus darbininkas 
tiek bažnyčioje, tiek už jos sie
nų. Visokia gera mintis bet 
koks gražus sumanymas turė jo 
jame stiprų rėmėją ir nenuils
tantį skleidėją. Kaimynams jis 
buvo labai malonus, mielas, sve
tingas ir paslaugus. Kas, kas, 
bet mes, kurie Lietuvoje dažnai 
su juo susitikdavome, grįžę į ją

Kaip jam ten sekėsi, tikrai ne- kada grįšime), labai jo pa
žinau, nes nors ir susirašinėda- 
vau su juo, bet jis nemėgdavo, 
kalbėti apie save ir ypač veng
davo skųstis. Bet spėju, kad 
jam buvo čia labai nelengva, nes 
čia galutinai palūžo jo sveika
ta, ir jis atvyko į šią šalį, jei 
dar ne visai, tai jau tikrai pu
siau invalidas. Laimei galėjo čia 
prisiglausti ir ramiai pabaigti 
savo žemiškąją kelionę pas sa
vo brolį, kun. dr. Joną pirma 
Elizabeth’e, paskui Bayonne.

Atsižvelgdamas į jo pavyzdin 
gą darbuotę ir gražius nuopel
nus Bažnyčiai, mūsų tautai ir 
tėvynei, Jo Šventenybė pop. Pi
jus XII paskyrė jį 1948 m. sa
vo šąmbelionu, Very Ręverend 

Monsignor titulu.

A. a. Monsinjorąs Ign. Star
kus buyo iš prigimties nę plunks 
nos, bet vęiksmo žmogus. Veiks
muose per visą savo gyveni
mą buvo jis tąip pąniręs, jog 
neturėdavo kada net lemtai prie 
stalo prisėsti. Todėl jokių raš
tų jis nepaliko. Nors, jeigu kas 
būtų surašęs visus jo pamoks
lus ir prakalbas, būtų išėjusi 
nemaža vertingo turinio knyga. 
Kalbėti jis mėgo ir gebėjo labai 
gražiai, gyvai ir patraukliai.

sigęsime. Dieve duok jo sielai 
amžiną atilsį.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 

Šv Kryžiaus relikviją
Popiežius Pijus XII dovanojo 

žv. Kryžiaus relikvija žiu laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro

TELEVIZIJOS Vestuviy nuotraukos Ir
!» “'g'1"

pmcin raino širmo
Sąžiningas ir garantuota* darbu 
M. RIMKUS, <617 S. Savyer Si 
TeL VI 7-0087 — VI 7-8081

rs-ssarsi ns.

GUŽAUSKŲ
BEVERLV H1LL8 GLUNVCLa

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481
ant rankų ir kojų stigmos (žai- Geriausios gCISt, uei vestuvių, banke
dos), iš kurių teka kraujas — 

Tai gražiausia dovana mūsų 'plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
mažiesiems skaitytojams. Meilė parašytoj knygoj TERESE NEC- 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir „ .NAITft Knveole vra daug dail. VI. Stančikaitės gražios iliu j MANA1TR. Knygoje yra daug 
stracijos šią knygą padarė dau nuotraukų su Tereses Neuman 
giausįa mėgiama mažųjų skaity naitės pergyvenimais. Gražus J
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicaga 8. IU.

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJĄ

PAŽVELKIME 1 MARIJĄ, 
stabus švč. Marijos gyvenimas.

Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus bu užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”.
2384 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, UL

tų, laidotuvių lr kitų paouotlmų 
*44* MKI) HTKKKT

l'et- l*KoHp. cl hiih.'U tr PR S-OSS-, Pirkit Apsaugos Bonus!

Komunistas, juokęsis iš 
stebuklų, pasveikęs įtikėjo

, . , , , .įrašytas pasiremiant Dievo apšviestų-
Vykstant maldininkų grupei | Jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi-

į Liurdą, prisidėjo ir vienas ko-!*?8- Marijos Agreda, sės. Katarinos 
t . —i, r Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga
munistas, kuris Liurdo stebuk
lus laikė “komedija”. Bet grį
žo į Dievą. Raudonieji draugai 
dabar jį žiauriai puola.

L. Olivari pareiškė spaudai, 
kad jis praėjusiais metais ba
landžio mėn., vesdamas elekt
ros laidus, krito nuo laiptų ir 
sunkiai susižeidė. Išgulėjo išti
są dieną neatgavęs sąmonės.
Toip nelaimėto in dešinvsis šo- blausios širdies kultų ir iškelia Ma toje neiaimeje JO aesinysis so rlJog kaip malonlų Tarpininkes vaid- 
nas liko paralyžiuotas. meni. Knyga turi 159 psl., paveiks-

.... ' luotą, Įrišta 1 kietus viršelius lr kal-
Gydytojai man pareiškė, kad, nuoja $2.00.

jau nėra vilties visiškai pasveik • j At artos zvaigzdc. 16 tautų lr 
ti, nea esanti trūkus smegenų i -‘•''Įf“!
arterija. Tada ligoninės kape
lionas man patarė vykti į Liur-

talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklds kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. Šių. puikią knygą 
parašą prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Svč. Ma 
rija laiko bėgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickis, šalia mQ 
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa
timoje; apie Stebuklingąjį MedalikS- 
1} ,r kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal-

Dekanas Ignotas tuojau karš
tai ėmėsi darbo: pradėjo ruošti 
medžiagą, rinkti pinigus. Bet 
tai buvo labai sunku. Pačiuos

Kaikas prikiša jam, kad jis, 
kaip gimnazijos direktorius, bu
vęs perdaug smarkus, kietas ir 
griežtas. Kad jis buvo ne lėtas, 
tai tiesa. Tokis jau, mat, buvo 

Šakiuose nedaug tebuvo katali- j0 pilnas jėgos, energijos, ug-
kų, o aplinkiniai ūkininkai žy- nies įgimtas būdas. Tačiau jokio 
mia dalimi buvo ką tik išdalin- ’ ilgesnio niršimo, rūgimo jis ne
tų dvarų naujakuriai. Tuo tar-Į žinojo, Vos kiek pyktelėjęs, kiek 
pu jau beveik 10 metų kun. Ig-j tuojau susivaidydavo, atsileis- 
notui be pertraukos įtemptai , davo. Kad jis buvo kietas ir 
darbuojantis ėmė šlyti jo svei-j griežtas, paneigti negalima. Bet 
kata. Atsižvelgdama į tai baž-1 įg tinkamų ribų čia neišeidavo, 
nytinė vyresnybė perkėlė jį j j Kur buvo. tikras reikalas, turė- 
kiek mažesnę ir ramesnę vietą, jo jis būti, truks - alikys, atlik- 
Vciverius. Bet vos spėjo jis tas; kur buvo neabejotina pa-1 vaikščioti”, 
kiek atsigauti, paskyrė jį į Vir-

dą. Į tokį pasiūlymą tik nusi
juokiau, atsakydamas: Aš?! Aš 
gi į nieką netikiu. Tad kam ta 
visa komedija?

Ir žmona mane skatino va
žiuoti į Liurdą.

‘Tu esi durna, kaip ir visi ki
ti’, atsakydavau jai.

Visdėlto nusprendžiau, nors ir 
murmėdamas: 'Man atrodo tikra 
kvailybė’, jieškoti sveikatos 
Liurde.

Nuvykęs su kitais maldinin
kais, leidausi paneriamas į ste
buklingąjį šaltinį. Pastebėjęs ša 
lia savęs aklą berniuką, kuris 
karštai meldėsi, sušukau: ‘O, 
Dieve, jei yra tikra, kad tu esi, 
suteik šiam, berniukui regėjimą, 
kuris yra daug vertingesnis už

žodeliai mūsų dangiškajai Motinai j 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Tjr- 
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00.
Užsakymus kartu ftu pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Sakydamas šidos žodžius, pra 
dėjau alpti. Ištrauktas iš van
dens, pasijutau galįs normaliai

T. B M.

AGNIEŠKA KRINCUIS
pagal tėvus Ruzgaitė

Gyv. 1339 \V. 4Sth Street.
Mirė 1956 m. rūgs. 21 d„ 

5:30 vai. popiet.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Kaltinėnų para
pijos, Baravykų kaimo.

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Pasiliko nuliūdini©: duktė

Ona Dzimidas Brown, žentas 
William. 3 sūnūs — Petras, 
marti Gelia, Jonas, marti Haz
el, Juozapas, marti Alice, 4 
anūkai, brolienė Ona Ruzgie
nė su šeima ir kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
anica Ave. Laidotuvės įvyksta 
antradienį, rugsėjo 25 d. Iš ko
plyčios 9;3o vai. ryto bus at
lydėta j Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Krin- 
euis giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, sūnūs, 
anūkai, žentas, marčios Ir kiti 
giminės,

Laid. direkt. Ant. At. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienu bloku nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimu miestel

— CEdarcrest 3-6335

LICIDĖSIO VALANDOJ 
Šsakttf

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M48 So. Westera Ava. Air Condltloned kopi/Ro 
7-8600 — 7-8601 AatomobiUama vMn 
kari* ryvsna kltoee miesto OalyMt 

koplyčią arčia* Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

balį, kur buvo ypatinga padė
tis. Būtent, jau kelinti metai pa 
rapija buvo kaikurių netaktin
gų asmenų labai suerzinta ir su
kiršinta. Reikėjo klebono, kuris 
gilia išmintimi, didele kantrybe 
ir taktingu elgesiu gebėtų grą
žinti reikiamą dvasios pusiaus
vyrą, tvąrką ir ramybę. Vyres
nybė pasitikėjo kun. Ignotu. 
Ir jis jos neapvylė. Per kele
rius metus, nematydamas ir ne
girdėdamas to, ką teko matyti 
ir girdėti, įstengė jis pašalinti 
iš parapijos gyvenimo atsira
dusias negeroves ir įstatyti jį 
į reikiamas vėžes. Bet vienas 
Dievas težino, kiek tai jam at-l 
siejo. Dejuoti nkųstis jis nemė
go.

Virbalyje išbuvo jis nuo 1932 
m. iki 1944 m.. 1942 m. būvėk 
paskirtas Vilkaviškio Dekanu. 1

* Tremtyje

Lyg ir nujausdamas, kad 
jau neteks grįžti į brangiąją tė
vynę, dek. Ignotas visomis jė
gomis stengėsi joje pasilikti. 
Skaudžiaisiąis 1944 m. raudo
nųjų ir rudųjų grumtynėms ku
rį laiką vykstant Lietuves žeme 
Įėję, Virbalis, kaip ir daugelis 
kitų vietų, beveik kasdien eida
vo iš vienų rankų į kitas. Jo ir 
plačios apylinkės gyventojai žy
mia dalimi buvo jau išgabenti

lr

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
810,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Ilinois

<tr

moka®*

4038 Archer i»ee»e

4
FEK 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IK 
l PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENOROvi 

V
Tel. LA3-671P

AUGUST SALDUKAS Prezlfernee'

A. A.

NANCY CYCENAS
(PO TĖVAIS KONSTANT)

Gyveno Denbory, Wisconsin; anksčiau gyveno West Pullman.
Mirė rugsėjo 22 d., 1956 m., sulaukusi 52 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: vyras Charles, penki sūnūs — 

Richard, Charles ir marti Helen, Raymon, Joseph ir marti 
Nancy ir John, du broliai — Stanley Konstant ir jo žmona 
Mary, Joseph Konstant ir jo žmona Jcsephine, trys seserys 
— Mary Zube ir jos vyras Joseph, Harriet Midlecan ir jos 
vyras Elbridge, Catherine Haas ir jos vyras Herbert ir visų 
jų šeimos, du svainiai Victor Cicėnas ir žmona Emilie ir 
jų šeima, Ben Cicėnas ir jo šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnae pašarvotas L. Bukausko koplyčioje, 10821 So. Michi
gan Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, rūgs. 25 d. Iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Petre, ir Pcj/įlo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laid. direkt. L. Bukauskas, telefonas COmmodore 4-2228.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias
▼Imas dieną Ir nak- Meuee Chicagos lr

I tj, Reikale šaukite Roselando dalyse ir
mna ‘.uejau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS'
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayettc 3-3572

3307 S. LITUANICA AVE.
AHTAHAS M. PHILLIPS

TeL YArds 7-3461

įsigykite originalų mąstymo lobyną dabar!

Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI

Mąstymai kiekvienai metą dienai 

Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą žiūrėjo poetas Jonas Aistis

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

ALFREDAS VAHCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, DL Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

Religinė Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

“DRĄUGAS”, 2334 So. Oakley Ave., Chicago, UL
I

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

JURGIS F. RUDMIN
1 3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArda 7-1188-1139 (

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. ftOth AVE., CICERO, Hl. TeL OLymplo 2-1003)

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-07811

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET BEpvMIe 7-11111
2814 W. ISrd PLACE

t
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X Juozas Budrikas, turįs 
baldų ir brangenybių parduo
tuvę 3241 S. Halsted St., Tėvų 
Marijonų rėmėjų seimo proga, 
kuris įvyks rugsėjo 30 d., pa
aukojo Marijonams 100 dol.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų draugijos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 16 d. Dalyvavo 
visa centro valdyba ir beveik 
visų skyrių pirmininkės. Vedė
ja sesuo M. lgnacija buvo tuo 
labai patenkinta. Iš skyrių pra
nešimų paaiškėjo, kad vasarą 
buvo platinamos dovanų kny
gutės parengimui, kuris įvyks 
spalio 21 d. Marijos Augšt. .mo
kykloje. Tą dieną įvyks Bingo, 
kartu ir Bunco vakaras. Bus 
daug gražių dovanų. Svečiai 
bus pavaišinti pyragaičiais. Se
serų Kazimieriečių rėmėjos re
tai rengia parengimus, bet kai 
surengia, jie visuomet būna la
bai įdomūs.

X Seseriai M. Stefanijai iš
Loretos ligoninės buvo įteiktas 
aukščiausias draugiškumo pa
žymėjimas American College 
of Hospital Administrators pir
mininko J. Devvey Lutes. To
kius garbės pažymėjimus už st. Jis paaukojo 500 dol. vieno

DAR VIENAS GERAŠIRDIS LIETUVIS
Nauja tėvų Marijonų vienuo- parapijoj ir padėjo tuometi- 

lyno ir Draugo statyba auga' niam klebonui savo darbu or- 
padedant nuoširdiems aukoto-1 ganizuojant parapiją. Adomas 
jams, dideliems spaudos ir ge-Į Dulskis būdamas kuklaus bū
rų darbų mylėtojams, štai vėl do nesireklamavo, tačiau visur
vienas aukotojas parėmė tą Tė- prisidėjo ir prisideda savo au-
vų Marijonų darbą penkšimti- komis ir darbu. Priklauso lietu-

Adomas Dulskis, didelis T. T. Marijonų bičiulis, paaukojo 500 dol. Tė
vų Marijonų Statybos fondui. .Mielas Adomas 500 dol. čekį įteikia 
T. T. .Marijonų Statybos fondo iždininkui kun. V. Paruliui, MIC. de
šinėje).

ne. Tai Adomas Dulskis, kuris vių Baltos žvaigždės klubui,
turi svetainę 1859 W. Hastings

gerą administravimą be sese
lės gavo dar trys Chicagos li
goninių vedėjai. Visoje Illinois 
valstybėje tokius pažymėjimus 
gavo 21 asmuo. Augščiausi 
draugiškumo pažymėjimai bu
vo įteikti rugsėjo 16 d. Or
chestra salėje. Visų keturių 
pažymėjimus gavusių čikagiš- 
kių nuotrauką įsidėjo Chicagos 
Sun-Times.

vienuolyno kambario įrengimui. 
Adomas į Ameriką atvyko 
1911 m. ir gyveno Cambridge, 
Mass., dirbdamas, kaip ir visi 
kiti fabrikuose. 1921 m. atvy
kęs į Chicagą pradėjo verstis 
bizniu. Gyveno Aušros Vartų

X Stasys Šimulis, Vyčių vei
kėjas veteranas, Vyčių senorų 
susirinkime pageidavo, kad 

Vyčių centras planuotų
o « , x j x u u - Plačią ekskursiją, t. y. nuo At-S. Halsted st., valdybos pose- . , . .... lanto ligi Pacifiko autobusais

X Lietuviu Prekybos Namų 
— Furniture Center, Ine., 3224

dyje buvo aptarta daug įvairių .
reikalų ir padaryta reikalingų .
nutarimų. Valdyba jau turėjo 
56 posėdžius per savo veikimo]

CHICAGOS ŽINIOS
$10,349-647 bendruomenėsBažnyčios Vienybės 

kongresas
Rugsėjo 28-30 d. įvyks Baž

nyčios Vienybės kongresas Lis- 
le mieste, Illionis. Pirmosios 
dienos vakare 6 vai. 45 min. 
vysk. Nomara duos palaimini
mą švenčiausiuoju. Kongresui 
vadovaus kun. Francis Dvornik 
— Bizantijos istorijos profeso
rius Harvardo universitete, ku
ris iškels naujus atradimus apie 
rytų schemą. Kun. Claude Vic- 
tora, OSB, kalbės apie Bažny
čios vienybės apaštalavimą.

šeštadienį, rūgs. 29 d., posė
džiai prasidės Lubianos vysku
po (Jugoslavijoje) Gregor Roz- 
man pontifikalinėmis šv. mišio- 
mis. Bus sudarytos komisijos 
studijuoti įvairius bažnyčių vie
nybės aspektus. Čia dalyvaus 
Romos, Fordhamo, Innsbruko, 
Muencheno, Notre Dame ir 
Harvardo universitetų profeso-

gerovei
Net 60,000 savanorių rinkėjų 

spalio 1 d. pradės rinkimą aukų 
vadinamam Community Fund

Tikyba lankantiems miesto 
mokyklas

Prie parapijų atidaromos kia 
sės tiems moksleiviams, kurie 
lanko nekatalikų mokyklas ir 
turi eiti tikybos kursą šalia sa
vo mokyklų. Praeitais mokslo

Chicagoje. šiemet norima šukei metais šitokias tikybos pamo
ti $10,349,647, kad būtų galima kas Chicagoje lankė 45,464 mok 
tinkamai paremti 167 sveikatin Į sleiviai.
gurno ir labdaros įstaigas mūsų Pereitais metais buvo suruoš

Darbdavių ii streikininkų 
pasitarimai

Šiandieną 10 vai. numatyti 
pasitarimai tarp Svvift skerdyk 
lų darbdavių ir darbininkų ats
tovų. Tarpininkauja specialūs 
fcderaliniai derybininkai. Prie 
skerdyklų padidinta policija, 
kad apsaugotų nuo prievartos 
veiksmų.

mieste. Net 45% surinktų šio 
fondo aukų eina vaikų ir jauni
mo globai. Šiuo metu Chicagoje 
yra 846,829 vaikai tarp 5 ir 19 
metų amžiaus. Ilgėjant žmo
gaus amžiaus vidurkiui, Chica
goje didėja ir globotinų senelių 
skaičius. Apskaičiuojama, kad 
1956 mėtis Chicagoje asmenų, 
turinčių 65 m. amžiaus, skai

Įvažiavo į motiną
Ella Hoos, 62 m. amžiaus 

Jas lankė Chicagos moteris, buvo besta- 
I tanti automobilį atvažiavusi ap- 
Į sipirkti, tačiau suklydo su bė- 

1,000 redaktoriaus gių perkeitimu, nekontroliuoja-
pietuose mas automobilis šoko ne ta

Buvusiam “New World” re- kryptimi ir įspaudė jos motiną

tos rekolekcijos 50-je nekatali
kiškų augštesniųjų mokyklų ir 
trijose kolegijose.
18,695 moksleiviai.

t riai. Tą pačią dieną bus suteik- cientų ligoninėse ir namuose,

daktoriui prel. T. Meehan pa- Amandą Luchtenberg, 84 m. 
gerbti Sheraton viešbuty rūgs. amžiaus, pro langą į parduotu- 

čius padidės 66 rė, palyginus su 27 d. 7 v. v. ruošiama vakarie- Į vę. Sužeista jai gresia pavojus, 
jų skaičiumi per paskutinį gy-j nė. Numatoma, kad dalyvausi o jos duktė beveik alpo iš susi- 
ventojų surašinėjimą — 1950 Į apie 1,000 jo draugų ir gerbė-j krimtimo.
metais. jų. Pagrindinis kalbėtojas bus

Iš šio fondo norima plėsti me
dicinišką globą neturtingų pa-

jų. Pagrindinis kalbėtojas 
Chicagos meras Daley. Raudonosios šv. mišios

šiaip jau visą laiką užimtas 
bizniu, paremdamas aukomis 
daug šalpos darbų. Adomas 
Dulskis šeimos nesukūrė, ta
čiau jo vardas liks įamžintas 
gerais darbais. Tėvai Marijo
nai jam už tą didelę auką nuo
širdžiai dėkoja ir linki dar il
gai ir sėkmingai darbuotis Die
vo ir lietuvių gerovei.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Gražius kalėdinius atviru
kus išleido Ateitininkų Federa- 

į L. Vyčių seimą, įvyks- ] cijos Valdyba pagal dail. V. Vil- 
1957 m. Los Angeles, kutaitytės-Gedvilienės pareng- 
Didesniuose miestuose tus piešinius. Atvirukai yra pen

tas garbės daktaro laipsnis kar 
dinolui Stritch.

Sekmadienį iš ryto bus cele- 
bruojamos šv. mišios bizantijos 
apeigomis. Bus pastatytas kry
žius atminimui tylinčios Bažny
čios už geležinės uždangos. Bus 
pagerbti k a r d. Mindszenty 
(Vengrija), kard. Stepinac (Ju 
goslavija), kard. Wyszynski 
(Lenkija), o taipgi ir Čekoslo
vakijos arkivyskupas Beran, ku 
rie turi daug pakelti būdami už 
Geležinės uždangos. Bus mel
džiamasi už Rusijos atsiverti
mą.

Paskaitos suaugusiems
Chicagos suaugusių švietimo 

centras aštuoniose miesto daly
se pradeda paskaitas suaugu
siems. Paskaitos prasidės pir
moje spalio mėn. savaitėje. Jos 
vyks vakarais šiose vietose: Al 
vemia Center, 3901 N. Ridge- 
way; Šv. Pranciškaus parapijos 
mokykloje, 1431 S. Austin; Na
zareto akademijoje, 200 N. Brai 
nard, La Grange mieste; Mercy

pagalbą invalidams ir chroniš
kiems ligoniams, paramą inva
lidams vaikams ir jų šeimoms, 
medicinišką globą akliesiems, 
plėsti aklų ir invalidų mokymą 
amatų ir kitų naudingų uždar
bio šaltinių.

60 metų vedybinio 
gyvenimo

Antanas Kohnke ir jo žmona 
rugsėjo 22 dieną Šv. Vilhelmo 
bažnyčioje, Chicagoje, iškilmin
gai atšventė 60 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Vyras dabar 
turi 85 m. amžiaus, o žmona — 
79. Jie išaugino tris dukteris ir 
du sūnus, 13 vaikaičių ir 16 pro 
vaikaičių. Bažnytinių iškilmių 
.metu šv. mišias atgiedojo jų vai 
kaitis (anūkas) kun. Robert F. 
Pieper, domininkonas.

Tarnyba užsienyje
Iš Washingtono, D. C. į Chi

cagą yra atvykusi Miss Kath- 
ryn Groot su padėjėjomis iki 
rūgs. 29 d. apklausinė ja jaunus

.vyrus ir moteris, kurie norėtų 
center, 8130 S. Prairie; Sv. Gre|tarnauti JAV ambaaadose h

Septynių apskričių advoka
tai kviečiami rūgs. 30 d. 10 vai.
ryto Šv. Raimondo katedroje, 

jos paskelbė pradėsiančios šian- Joliete> dalyvauti vadinamose

Geležinkeliečių streikas
Keturios geležinkeliečių uni-

dieną streiką. Streikas palietė 
Chicago, North Shore & Mil- 
waukee liniją. Darbininkai rei
kalauja jų algas pakelti 14 y2 
cento per valandą, o geležinke
lio savininkai skelbia, jog to 
negalį padaryti.

Pasaulėžiūrines diskusijos
iemet net 204 parapijos turi 

pasaulėžiūriniu diskusijų klu
bus, kuriuos lanko 9,432 asme
nys Chicagoje.

raudonosiose mišiose, kurias 
užprašė Katalikų Advokatų są
junga. Mišios vadinamos rau
donos, nes jos paprastai laiko
mos prie Šv. Dvasios, raudonais 
drabužiais.

laiką. Pažymėtina, kad Į^. A* k“ Me
laminui pasiseka sklandžiai mus bel ansipaamamus su jau-, tuvių poetų eilėraščių ištrauko- 

nimu ir vyčiais. Chicagoje yra mis, pritaikmtom šventiniam 
norinčių vykti su tokia ekskur- momentui. Atvirukus atspaude 
sija.- ot . , . „ , J “Laima”, neseniai atsikėlusi ir

X Julia Pukeilenė, Elzbieta Jau įsirengusi naujose patalpo- 
Stanevičienė, Ona Bakutienė, se Balio ir Bronės Jacikevičių 
Uršulė Petraitienė ir kitos Se-' vedamas knygynas ir spaustu-

pasiseka 
ir darniai išspręsti. Plačiau bu
vo svarstoma įvairios reklamos 
sustiprinimo reikalas, mes artė
ja rudens ir žiemos sezono bal
dų pardavimas.

X Izabelė Sinkevičiūtė, 2511 
W. 69 st., “Marginių” krautu
vės savininkė, ne tiktai pre
kiauja dovaninėmis prekėmis, 
knygomis, įvairiais baltiniais, 
juostomis, gintaro karoliais, 
bet ir pati pasižymi puikių tau
tinių juostų audimu, kokių re
tai galima matyti kitose vieto
se. Tenai yra daug tautodailės 
išdirbinių ir kitų meninės ver
tės dalykų, kuriuos lietuviai 
noriai perka.

sėlių Pranciškiečių Rėmėjų 1 
skyr. narės kruopščiai dirba, 
kad atstovai ir viešnios būtų 
kuo geriausiai priimti per Šv. 
Pranciškaus vienuolyno seserų 
rėmėjų seimą, kuris įvyks spa-

vė, 496 Grant St., 
N. Y.

Brooklyn 1,

BRAZILIJOJE
— Kan. Zenoną Ignatavičių

paskyrė popiežius lietuvių mi-
lio 7 d. Šv. Jurgio parapijos sionierių direktorium. Iki šioi 
svetainėj. Šv. mišios 10:45 vai. I tokį tautinį direktorių Brazili-

joje teturėjo italai.
— Kunigas J. Kardauskas S

pietūs 12:30, seimas 2 vai. p. p.
X A. Lembergas, 1248 W.

59 st.( kuris turi lietuvišką už- Andre vyskupijoje gavo parapi 
eigą, labai atjautė pasilikusius J4- Klebono pareigas perėmė 1 
tremtyje. Jisai su žmona Mag- rugsėjo. Jis atvyko į Sao Pau- 
dalena padarė iš viso 11 sutar- 1° Čilės.
čių atvažiavimui lietuvių iš Vo-1 — Kun. Kazimieras Miliaus- 
kietijos, nes jiems patiems to- toje pat vyskupijoje eina 

stogų į Miamį, Floridą. Pabu- kią sutartį paaarė visai nepa- kanclerio pareigas.
vęs savaitę laiko ir aplankęs žįstamas JAV kareivis, kurį —šimtas Brazilų grojo “Len- 
savo draugus ir pažįstamus,1 susipažino karo laiku, kuris da- ciūgėlį’’. Brazilijos Nepriklausc 
sugrįžo atgal, nes reikia rūpin-1 bar gyvena Bridgeporte.

tis Balfo koncertu, kuris įvyks
ta spalio mėn. 7 d. Lietuvių 
auditorijoje.

X Stasio Baranausko išleis
tuvių koncerto proga bus pri-

X Kun. St. kantaras, Chica
gos Balfo apskrities pirminin
kas, neseniai buvo išvykęs ato-

imamos paskirų asmenų aukos 
jo studijoms užsienyje remti. 
Aukas vokeliuose su aukotojo 
kortele įteikti arba prie kasos, 
arba studijoms remti komiteto 
nariams: K. Kleivai, V. Abra- 
mikui, G. Musteikienei, kun. 
P. Celiešiui, kun. I. Urbonui.

X Pranas Odinas, žinomas 
visuomenininkas, gerų- darbų 
rėmėjas, iš Omaha, Neb., per
sikėlė gyventi į Chicagą, kur 
Mafquette Parko kolonijoj nu
sipirko puikų dviaugštį namą. 
Dukrelė Irena jau lanko Mari
jos Augšt. mokyklą.

P. Odinas yra sudaręs 267 
šeimoms darbo ir buto garanti
jas atvykti Amerikon. Iš jų 28 
šeimos gyvena Chicagoje.

X Aleksas Stakauskas ras
tas gatvėje sunkiai sužeistas 
automobilio. Nuvežtas į šv. 

ginio darbo gimnazijoms au- j Kryžiaus ligoninę, 2700 W. 69 
kų rinkimo. Jisai pavadavo 8t ' Kambarys _ 209. Draugai 
atostogų metu Clevelande kun. Į įr pažįstami prašomi aplankyti

X Kun. B. Sugintas jau grį
žo į Chicagą prie savo tiesio-

B. Ivanauską, kun. A. Galdi- 
kauską ir kleb. V. Vilkutaitį. 
Be to, aplankė skautų stovyk
las ir tenai atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslus jaunimui.

ligonį.
X Vincui Šveisčiui

administracijoj yra laiškas iš 
Jurbarko rajono, Rotulių kol
chozo.

igoriaus parapijoje, 1643 Bryn
Mavvr; Lake Shore Field house, 
ties Chicago gatvę Jr Lakę Sho 
re keliu. Šiemet net dviejuose 
lietuvių centruose vyks to ciklo 
paskaitos: 1) Marijos Augštes- 
nioje mokykloje, 6727 S. Cali
fornia; paskaitos bus trečiadie
nių vakarais, 7 vai. 30 min., pra 
dedant spalio 3 d., temomis — 
“Muzikos pasaulis’'1 ir “Moteris 
moderniajame pasaulyje”, ę 8 
vai. 30 min. vakaro — “Sveika
ta ir visuomenė” bei “Įvadas į 
Šv. Povilo laiškus”. 2) Šv. Kry
žiaus parapijos mokykloje 4557

konsulatuose bei pasiuntinybėse
, užsienyje. Labiausiai reikalingi 
sekretoriai, stenografai. Apklau 
sinėjimas vyksta Illinois State 
Employment raštinėje 73 W. 
Washington, Chicagoje, nuo 8 
vai. 30 min. iki 4 vai. 30 min. p. 
p.; šeštadieniais — iki 12 vai. 
dieną.

Pritroškino šildymo 
krosnis

Mažame bute gyvenanti jau
na nuotaka Gloria Sue Slater, 
ir jos vyras bei trys kiti asme-

mybės išvakarėse (6 rugsėjo) gies paskaitomis Chicagoje. Pa 
S. Paulo miesto teatre įvyko į skaitos galima lankyti nemoka-

S. Wood paskaitos bus taipgi nys buvo Patroškinti sunkaus 
trečiadienių vakarais. Jas glo- i oro, atsiradusio nuo dujomis kū
bos Back of the Yard organiza
cija. Čia 7 vai. 30 min v. -bus' atgaivinta nuvežus į ligoninę, o 
paskaitos temomis “Meilė ir mo vyras atsigavo po pirmos pagal 
terystė” bei “Jūs ir įstatymai”, bos- Jlfi 5123 N- Ash'
o 8 vai. 30 min. bus paskaitos land ave-’ Chicagoje. 

temomis: "Katalikai ir darbi
ninkija” bei “Senojo Testamen
to skaitymas”.

Praeitais metais apie 1,100 
suaugusių pasinaudojo šios rū-

$4 milionų aerodromui
Midway aerodrome numato

ma pravesti dideli patobulini
mai. Darbai bus pradėti 1957' 
m. ir jie kainuos $4,700,000.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kainą $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite;

“DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, UI
' CHCH>CH9tHSHŪW>frOCHSHStHCHCHCHOHCH5H2HCH!HSt

folklorinių melodijų koncertas 
Koncerte dalyvavo 38 tautos 
Lietuvius atstovavo jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai ir K 
Bendruomenės choristai. Pir
mieji pašoko Lenciūgėlį, pasta
rieji Kalvelį. Tautiniams šo
kiams grojo šimto akordeonų 
konservatorijos orkestras. Lie
tuviai tiek tautiniu rūbų spal
vingumu, tiek šokių vikrumu 
laimėjo publikos simpatijas ir 
susilaukė gausių katučių.

— 7 rugsėjo įvyko bendra vi
sų S. Paulo lietuvių išvyka. Su
važiavo gražus būrys lietuvių 
iš visų S. Paulo kolonijų. Pa
sitaikė, kad susitiko tam pa
čiam mieste gyveną, bet jau 20

Draugo metų nesimatę draugai.

mai, tik yra nedidelis registra
cijos mokestis.

■ ............... I
veiksmų pjesę Atžalyną.

— Parque das Nacois koloni
joj rugsėjo 9 d. iškilmingu ak
tu pradėtos lietuvių kalbos pa
mokos. Tai bus ketvirtoji lietu
viška .mokykla S. Paulyje. Mo
kinių užsirašė virš 30. Vyres
niesiems pamokos bus trečiadie 
niais, jaunesniesiems šeštadie
niais. Mokyklos suorganizavi
mu rūpinosi mokytojai Jurevi
čius ir Bortkevičius.

— Bom Retiro apylinkės lie
tuviai 14 spalio rengia linksmą 
vakarą. Tikimasi, kad vakaras 
sutrauks daug žmonių, nes jau 
daug metų šios apylinkės lietu
viai jokio parengimo nedarė.

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

— Jaunimo šventės proga 
Sao Paulo moksleiviai ateitinin- Programą paruošti talkininkaus 
kai pastatė K. Binkio penkių' moksleiviai ateitininkai,

Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami 81 adresu:

DRAUGAS
2884 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8,

Nėra gražesnių pasakų visam 
pasaulyje kaip,

Andersono pasakos,

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

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

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

Reikalaukite knygynuose, pas 
platintojus arba užsakymus ad
resuokite :

U&akymu* au pinigais iiųiVte
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avenue 
Chicago 8. m.

xxxxx>oooooooooooooooooooo
4 j j L

Lithuaman dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge’, 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. HL 
oooooooooooooooooooooooooc

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.

10 vai. šv. Mišios ir pamokslas; 11 vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis
Šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 

milžiniškus darbus katalikiškos spnudos srityje. Dideli nauji pastatai 
,vra 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 patalpose, 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 lietuviškos draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas į šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reiknlams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo j šj seimą.

Visi, kurie atsilankys į seimą, galės aplankyti dar pilnai ne
baigtus TT. Marijonų vienuolyno pastatus, kurie yra ten pat prie 
naujų spaudos rūmų.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevlčtaufl apianka
Ulsakymua au pinigai* siųskit*:

888 paL, kalą* 82 JM 
DRAUGAI, IBM H. Oakley Ava*

s. m.

•los nuostabia* tr nepaprasto* kny- 
go* personalu* Mtalp Įvertina ra- 
iytoja* Oliauda: M...Wet*a* — pa
niekinta* niekintojas, bet turis 
■avyje Pra Angelloo angelų varsų 
gan- v, Tatjana—nesuprantanti *!*- 
lo* sąvokos, bet mylinti skaisčia 
mėtis. Pagaliau Jalina., pasi Ilges 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo
drąsus b* drąsos, 
vojaus bepruiljlmo


