
*1

1
ILL

DRAUGAS
Lsldll* Lietuvių Katalikų Spaudo* 

Dnuflja
UI* So. Oakley Avė., rtilrago R. llllnula 

Telephone — Virginia IMIIMI

Vlenlnttlle tautinė* Ir tikybinė* mintis* 
lietuvių dmr.r&ėti* pasauly)*

AUGA RAUGAS
The IJttiuaalaa Daily Friend

Pkibllehrd by the Llthuantan Catholic 
Prese Bortely

*134 So. Oakley Avė., Chicago R. llllnula 
Telrphune — Virginia 7-4*441-41

Th* moat Induentlal Lithuanian Daily 
ln America

Nr. 225 Prioe S cente
LITHUANIAN DAILY FRIEND

ANTRADIENIS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 25, 1956 Kabu 5 centai Vol. AB

JUNGT .AMERIKOS VALSTYBIŲ STRATEGIJA
Šiaurės Korėjoje yra dar visas . *■

milionas kinų kareivių
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. — Nors Atominės Agentūros 

statuto priėmimas dar savaime dykumų nepavers vešliomis ga
nyklomis, tačiau jis duos pagrindą veikti organizacijai, kuris rū
pinsis atomo energiją pažaboti žmonijos gerovei.

Tokia vedamoji mintis vyravo
praėjusį ketvirtadienį čia prasi
dėjusioje agentūros statuto kon
ferencijoje, dalyvaujant per aš- mUnistinių pusių: Š. 
tuoniasdešimt valstybių atstovų Rytų Vokietijos ir kt. 
ir septynioms iš dešimties spe 
cialinių JT agentūrų.

kijos, Rumunijos ir Gudijos at
stovai. Čekas dar pasigedo ir ko- 

ICorėjos,

Bet prieš išėjo Čankaišeko at
stovas dr. Tsiang, nupasakoda-

Tą „gausingiausią po II Pas. mag kinų komunistų žiaurumus 
karo konferenciją ir turbūt di- ir klauadamas susirinkusius, 
džiausią tokią visoje žmonijos; kai )>galima tokiai valdžiai duo. 
bendradarbiavimo istorijoje ati
darė ir jai pirmininkavo JAV de
legatas ambasadorius James 
Wadsworth. Jos nuolatiniu pir
mininku išrinktas Brazilijos am
basadorius Muniz, o vicepirmi-

ti atomą“. Esą, atominė energi
ja dar labiau sustiprintų jų val
džią, o tuo pačiu padidintų kinų 
tautos priespaudą.

Kolumbijos atstovas pareiškė, 
kad raud. Kinija dar nesanti išninku Čekoslovakijos ambasado- . . 

rius Winkler. Sekretorium bu3j-mta lS agresorių uąraSo. P.etl-

nuolatinis JT sekretorius.
Pirmoji sesija užtruko arti 

ketverto valandų ir tai ne tik dėl 
to, kad buvo apie ką kalbėti, bet 
kad ir buvo daug kalbėtojų. Dau
giau keturiasdešimties vyrų (mo 
terų visiškai nesimatė delegaci
jų tarpe) pražygiavo pro kalbė
tojo tribūną, prie prezidiumo sta 
lo, be JAV delegato,' dar sėdint 
ir gen. sekretoriui Dagui Ham- 
marskjoldui bei jo padėjėjui dr. 
Ralph Bunche. *

Sveikinimai iš Ike

Pradžioje trumpai susikaupus, 
pirmininkas pakvietė JAV Ato
minės Energijos Komisijos pirm. 
Lewis L. Strauss, kuris JAV vy
riausybės vardu pasveikinp de
legatus ir perdavė jiems Prezi
dento Eisenhowerio linkėjimus 
sėkmingai darbuotis.

Čia Strauss ypatingai primi
nė prez. Eisenhowerio nuopelnus 
šios atominės agentūros įgyven
dinimo siekiant. Eisenhoweris 
toje pačioje salėje, kurioje dabar 
delegatai susirinkę statuto dis
kutuoti ir tvirtinti, 1953 m. pa
kvietė tautas tokią agentūrą 
įkurti. Strauss priminė, kad 1954 
m., taigi, lygiai po metų, JT Ge
neralinė Asamblėja priėmė vien
balsiai nutarimą tai agentūrai 
įkurti, paskui Washingtone dvy
lika valstybių parengė statutą, 
kuris dabar yra delegatų ranko
se.

Sovietų Bulganino linkėjimai 
konferencijai paskelbti pirmo
sios sesijos pabaigoje.

Kom. Kinijos „niks”

Apie atomo energijos pažabo
jimą delegatai kalbėjo gražiomis 
spalvomis, kolkas dar nemaišy
dami politikos, bet ji veikiai at
sirado. Daugiau kaip tuzinas vy
rų pašoko vienas po kito, kaip 
bitės įgelti, kai Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Zarubinas pa
reiškė savo „apgailestavimą“, 
jog „tuo metu, kai daugiausia 
rūpinamasi, kad atomo energija 
pasinaudotų ko daugiausia tau
tų, tas principas pažeidžiamas“. 
Girdi, liaudies Kinija nesanti čia 
atstovaujama, kuri turi per 600 
mil. gyventojų ir su kuria jau 
per 30 valstybių, su daugiau kaip 
bilionu gyventojų, palaiko diplo
matinius santykius.

Prie ruso tuojau prisidėjo ir 
Indija, Sirija, pastaroji dar nu
rodydama, kad jei jau Vatika
nas dalyvauja, tai kodėl nepa
kviesti ir raud. Kinijos. Už rau
donuosius kinus tuojau šoko kal
bėti ir Čekoslovakijos, Indonezi
jos, Ceilono, Afganistano, Ukrai
nos, Jugoslavi jos, Vengri jos, Len

nės Korėjos atstovas priminė, 
kad šiuo metu Šiaurės Korėjoje 
yra dar visas milionas kinų .ka
reivių, kurie laiko „priespaudoje 
mano tautą“ ir kad jie tenai ne 
taikos, bet karo reikalui stovi. 
Paragvajaus ir Vietnamo delega
tai taip pat argumentavo prieš 
kinų raudonuosius.

Bet tik tuo viskas ir baigėsi, 
nes niekas neprašė to klausimo 
statyti balsavimui.

,« f-- -- • ,/V*- • •

Delegacijos ir jų nariai

Tik posėdžio pradžioje didžioji 
Gen. Asamblėjos salė buvo tirš
tesnė. Vėliau pratuštėjo, kaiku- 
riems prie savo stalų tepalikus 
tik po vieną sėdėti, o apie kitų 
buvimą tekalbėjo tik jų ant sta
lų palikti išsklaidyti popieriai.

Ypač gausi, net ligi pačios po
sėdžio pabaigos, buvo sovietinė 
delegacija. Vadovaujama Zaru- 
bino, ji sudarė arti desėtko vyrų, 
kurių tarpe bent keturi buvo-vi-j 
siškai nauji. Vienas visą laiką 
dairėsi, žiūrinėdamas į sienas ir .j 
į publikos bei delegatų vietas, o 
šalia jo akiniuotas jo kaimynas, 
irgi, matyt, ausinių niekad netu
rėjęs, staiga sukdamasis numetė

jas ir pats net krūptelėjo išsi
gandęs.

Didžiuma jų apsirengę rusiš
kai kirptais kostiumais, kelnė
mis ilgomis ir plačiomis ir, kai 
eina, tai iš tolo atrodo nelygi
nant sijonais dėvėtų. Jų delega
cijoje buvo ir praėjusios sesijos 
metu dalyvavęs gruzinas, kuris 
iš tolo kiek panašus į prof. Ma
tulį, nes tokiais pat sidabriniais 
pražilusiais plaukais. Jį viena 
amerikietė žurnalistė ir palaikė 
Matuliu, bet paskui įsitikino, 
kad tai ne Matulis. O tai buvo ir 
juoko. Kai pasibaigė posėdis, ir 
delegatai pakilo iš vietų, tai ji 
Jūsų korespondentei ir sako: 
„Tai, matai, tas tavo profesorius 
jau vėl nauju kostiumu“...

Iš kitų gausiai buvo JAV at
stovaujama. Izraelio vienu dele
gatu buvo lietuviams gerai pažįs
tamas advokatas, dabar jų am
basados teisinis patarėjas dr. J. 
Robinson. Pažįstamų veidų ma
tėsi ir daugiau. Lenkijos tas pats 
dr. Katz Suchy, kuris vėliau iš 
tolo sušuko „Heilo, Litvinka”. 
Peru atstovavo jų diplomatas ve
teranas, dabar vyriausias amžiu
mi, dr. Andrės Belaunde. N. Ze
landijos vietoje sėdėjo Sir Leslie 
Munro, o D. Britanijos — Sir 
Pierson Dixon — abu nuolatiniai 
tų kraštų atstovai JT.

Iš kviestinių svečių, taigi ne 
JT narių, dalyvavo Šveicarija, 
Japonija, Vakarų Vokietija. Va
tikano kėdėse sėdėjo du labai 
rimtos išvaizdos dvasininkai. Vė 
liau paaiškėjo, kad vienas jų bu
vo Notre Dame universiteto pre
zidentas, o antras Princenton 
universiteto profesorius. Monaco 
kėdės buvo tuščios, taipgi tuš
čios ir Suomijos, Sudano, Irlan- 
dijos, Laos ir Liuksemburgo. Kai 
į Monaco vietas dar itkimasi su
laukti sėdėtojų, tai į tų pastarų
jų penkių jau niekas nebeateis, 
nes tos valstybės atsiuntė raš
tus, pranešdamos, kad jos atsi
sako dalyvauti konferencijoje. 
Priežasties nebuvo nurodyta, bet 
manoma, kad tai daugiausia to- 
fiėl, jog tų kraštų vyriausybės 
nenori daryti bereikalingų išlai
dų. O išlaidų, atrodo, susidarys, 
nes posėdžiai žada užtrukti ligi 
spalio pabaigos.

Jaunutis arabas Alžirijoje pirmą kartą pažvelgė per žiūronus i pa
saulį. Prancūzai kariai, kuriems nesiseka susikalbėti su suaugusiais 
arabais, jieško draugų tarp vaikų. Šie Prancūzijos kareiviai jieško Al
žirijos sukilėlių Kabylie mieste. (INS)

JAV sekretorius Dulles

remia Britaniją - Prancūziją
WASHINGTONAS, rūgs. 26. — Jungtinių Amerikos Valsty

bių pareigūnai šiandien išdirbo strateginį planą, kuris bus panau
dotas Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdyje sprendžiant Sue
zo krizės klausimus.

JAV sekretorius Dulles dabar 
palaiko Britanijos — Prancūzi
jos nutarimą perkelti Suezo gin
čą į Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybą. Vienuolikos narių Sau
gumo taryba Suezo kanalo klau
simą pradės svarstyti šį trečia
dienį.

Lenkų pilotai
PORT SAID, Egiptas, rūgs. 

24. — Vienuolika lenkų pilotų 
atvyko į Said uostą, Egiptą, kur 
pradėjo lavintis laivininkystėje.

Dulles Londone buvo pasakęs, 
kad dar nelaikąs nešti Suezo 
bvla i Jungtines Tautas, kol dar 
nesudaryta Suezo kanalo naudo
tojų sąjunga. Manoma, kad ši 
sąjunga bus sudaryta kitoje 
Londono konferencijoje,' kuri 
prasidės spalio 1 dieną.

Yra nuomonių, kad Suezo ka
nalo ginčas gan ilgai užsitęs ir 
Jungtinių Tautų sąugumo tary
boje.

Nebus karo?
NEW DELHI, Indija, rūgs. 24. 

— Indijos premjeras Nehru pa
reiškė, kad karas dėl Suezo pra
ėjo pro šalį.

Nehru atvyko į Saudi Arabiją, 
bet jo vizitas neturi nieko bendro 
su Suezo krize.

Paprase namo

Suezo kanalo ginčas
Saugumo taryboje

LONDONAS, rūgs. 24. — Bri
tanija ir Prancūzija Suezo kana
lo ginčą penkėlė į Jungtinių Tau 
tų Saugumo tarybą. Tarybos pre
zidentas Kubos ambasadorius 
Nunez - Portuando šį trečiadienį 
šaukia Saugumo tarybos narių 
posėdį.

Prancūzijos premjeras Mollet 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
tarp vakariečių sąjungininkų nė
ra vienybės.

108 keleiviams
MASKVA. — Maskvos laik

raščiai paskelbė, kad vyriausy
bės biuras gamina sprausminio 
keleivinio lėktuvo projektą. Sa
koma, kad lėktuve galės tilpti 
108 keleiviai.

Pabėgo į laisvę
PASSAU, Vokietija, rūgs. 24. 

— Du čekai lėktuvu pabėgo į 
Vakarų Vokietiją iš Čekoslova
kijos. Iš Čekoslovakijos į laisvę 
pabėgo šie vyrai: lt. Vladimir 
Vzral, 22 metų, lakūnas pilotas, 
ir Ludovic Sebela, 24 metų, me
chanikas.

• Afganistanas gauna apie 25 
milionus dolerių vertės ginklų iš 
komunistinio pasaulioi

Nušovė tris
archeologus

JERUZALĖ, rūgs. 24. — Iš
protėjęs jordanietis kareivis pa
čiupo ginklą ir nušovė tris ar
cheologus, dalyvaujančius posė
dyje. Penkiolika kitų sužeista. 
Nelaimė įvyko už Jeruzalės mies 
to.

Apie 700 asmenų buvo, archeo
logų mokslinėje ekskursijoje. 
Jie apžiūrėjo iškasinėjimus ne
toli Ramat Rahel.

Miškas dega
SAN BERNARDINO, Cal., 

rūgs. 24. — Užsidegus miškui 
gaisras sekmadienį sunaikino ke
lis namus penkios mylios nuo 
Lake Arrowl»ead vasarvietės.

Miškas užsidegė, kai spraus- 
minis lėktuvas nukrito ir sudu
žo. Pilotas išsigelbėjo parašiu
tu. Ugnis grasina 6,000 akerių 
miškui.

Nukirs tarnybą
BONNA, rūgs. 24. — Vakarų 

Vokietijos kanclerio Konrad 
Adenauerio koalicinė vyriausy
bė nutarė karinę tarnybą suma
žinti nuo 18 mėnesių iki vienerių 
metų.

Oras Chicagoj
Oro biuras praneša: Chicagoje 

lr jos apylinkėje — rytoj mažas 
pasikeitimas oro temperatūroje.

Raudonieji nori užvaldyti pasaulį 
ne karo, bet pramonės keliu
Dr. L. W. Alvarez, vienas iš vadovaujančių atominės energi

jos tyrinėtojų. Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Sovietų mokslo 
akademijos pakviestas, lankėsi Rusijoje š. m. gegužės mėnesį. Jis 
savo kelionės metu vedė dienoraštį, iš kurio čia paduodama kele
tas įspūdžių.

Darydamas išvadą iš savo ke- ■ 
lionės Alvarez sako, kad jis yra 
tikras, jog sovietai nori užval
dyti pasaulį. Tačiau jie tai dary
sią ne trečiojo pasaulinio karo 
keliu, bet savo industrine kon
kurencija sumušdami mus.

Šios nuomonės Alvarez yra 
priėjęs turbūt dėl to, kad Sovie
tų Sąjungos vadai maną, jog tu
rint hidrogeninę bombą karas 
yra neįmanomas. Iš to mokslin
gas keleivis daro išvadą, kad so
vietai dabar daugiau atsidės sa
vo gyvenimo standarto pakėli
mui (!).

.. .ir labai nesvetingi

Apskritai Avarez sakosi, So
vietų Sąjungoje neradęs to, ko 
jis jau nebūtų žinojęs. Dėl to jis 
pripažįsta nuopelną Vakarų laik 
raštininkams už teisingą infor
mavimą. Tačiau jį nustebino So
vietų Sąjungos mokslininkų ne- 
svetingumas Amerikai. Daug 
daugiau to svetingumo jis paty

rė gatvėje, kai jį užkalbino vie
nas kitas angliškai kalbantis 
žmogus. Jie visi pripažino, kad 
po Stalino mirties ir ypač po jo 
mito palaidojimo pasidarė gyve
nimas lengvesnis.

Kiti dalykai

Alvarez atkreipė dėmesį į tai, 
kad Sovietų vadovaujantieji as
menys labai daug keliauja po už
sienius. Jis matė, kad Rusijoje 
gatvės švarios, geras sanitarinis 
stovis, bet šiaip gyvenimo stan
dartas be palyginimo su Ameri
ka. Jis mano, kad Sovietų žmo
gus ilgainiui šiuo standartu su
sidomės. Vaikų darbo ten nėra, 
bet moterys dirba labai sunkiai. 
Jis matė moteris su naščiais ne
šančias vandenį ilgą kelią.

Kalendorius
Rugsėjo 25 d.: šv. Kleopas; 

lietuviški: Vicntautas ir Želvė.
Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:45.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vakarų Vokietijos prekinis laivas Monika buvo apšaudytas 

centrinės Kinijos pakrantėje. Vienas įgulos narys žuvo, du su
žeisti.

— Jungtinių Tautų pareigūnai vakar tyrinėjo naują pasienio 
pažeidimą, kuriame jordanietis nužudė 3 Izraelio archeologus.

— Izraelio premjeras Ben - Guriom pareiškė, jog jo krašto ka
riuomenė „yra taip suorganizuota, kad gali apginti Izraelį“.

— JAV oro jėgų sekretorius Quarles atidarys pirmąją JAV 
oro bazę Ispanijoje, nusileislamas į Torrejon aerodromą, 15 mylių 
šiaurės rytuose nuo Madrido.

— Egipto užsienio reikalų ministeris Fawzi atvyksta į New 
Yorką atstovauti Egiptą, kai rytoj prasidės Suezo kanalo bylos 
svarstymas JT Saugumo taryboje.

— Prancūzijos vadai yra susirūpinę, kad Egipto prestižas ir 
moralinė įtaka auga Siaurės Afrikoje nuo to laiko, kai Nasseris 
suvalstybino Suezo kanalą.

— Daugiau kaip 1.000 asmenų vakar kovojo su gaisru, kilu
siu San Bernardino miške, Kalifornijoje. 9

— Sovietų Rusija pasiruošė ginti Egipto reikalus Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos konferencijoje, New Yorke.

— Kai Egipto prezidentas Nasseris flirtuoja su komunistiniu 
pasauliu, kitos arabų valstybės nepatenkintos tokiu Nasserio 
žingsniu.

Jei atšauks
savo klaidas

BUDAPEŠTAS, rūgs. 24. — 
Buvęs premjeras Imre Nagy, 
kuris įvedė komunistinį „naują 
žiūrėjimą“ Vengrijoje 1953 ro. 
liepos mėn., ir buvo išmestas iš 
komunistų partijos 1955 m., bu
vo pareikalautas atšaukti savo 
klaidas.

Jei jis viešai atšauks savo 
„klaidas“ — bus vėl priimtas į 
partiją.

TEL AVIV, Izraelis, rūgs. 24. 
— Izraelio ambasadoriai esantie
ji Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Britanijoje ir Rusijoje pa
šaukti namo pasitarimams, pra
nešė Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Goldą Meir.

Karo stovis
LA PAZ, Bolivija, rūgs. 24. — 

Bolivijoje, įvestas, jpodifikuotas
karo stovis, kai kilo riaušės prieš 
vyriausybę. Penki asmenys žuvo 
ir 25 sužeisti.

Grąžino 50 tonų
dokumentų Vokietijai
BONNA, Vokietija, rūgs. 24. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Prancūzija grąžino 50 to
nų prieškarinių ir karo meto 
dokumentų Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijai. Do 
kumentai apima 1867 — 1933 
m. ir 1937 — 1945 m. laikotar
pius. Sąjungininkai konfiskavo 
dokumentus 1945 m., kai įžengė 
į Vokietiją.

Geras derlius
LONDONAS, rūgs. 24.—Trys 

gero oro savaitės pagerino Eu
ropoje derlių.

Prancūzijoje, Danijoje, Brita
nijoje, Austrijoje, ir Vakarų Vo
kietijoje sausas ir šiltas oras 
duos augštos rūšies derlių.

Ąlžirij
lLŽIKAS, j

jos kovos
ALŽTRAS, Alžirija, rūgs. 24. 

— Nacionalistai sukilėliai šian
dien aštuonis kartus puolė pran
cūzus trijų valandų laikotarpyje 
Alžirijos sostinėje. Kovose šeši 
europiečiai ir vienas musulmo
nas buvo sužeisti.

Uragianas

NEW ORLEANS, rūgs. 24. — 
Uraganas šiandien smogė į pie
tinę Louisian£ Du asmenys žu
vo. Telefonų linijos išgriautos, 
medžiai išrauti, nuo namų stogai 
nunešti.

Vokietijos kariuomene
BONNA, rūgs. 24. — Vakarų 

Vokietijos gynybos ministeris 
Theodor Blank pareiškė, kad Va 
karų Vokietijai 500 tūkstančių 
armija yra esminiu dalyku, n&- 
Žiūrint naujų ginklų išvystymo 
ir nusiginklavimo kalbų.

Trumpai iš visur
• Arabų vadai vakar išleido 

jungtinį komunikatą po Egipto 
prezidento Nasserio, Saudi Ara
bijos karaliaus Saud ir Sirijos 
prezidento Shukry Al - Kuwatly 
pasitarimų. Tame komunikate 
sakoma, kad suinteresuotos vals 
tybės Suezo kanalu tiesiogiai tu
rėtų vesti derybas su Egiptu.

• Nicaraguos prezidento Ana- 
stasio Somozos vakar sveikata 
pablogėjo. Somoza buvo pašaur 
tas užpuoliko praeitojo penkta
dienio vakare. Ryšiumi su pasi
kėsinimu prieš prezidento gyvy
bę, 200 asmenų areštuota.

• JAV gynybos sekretoriui 
Wilsonui, 66 metų, padaryta ope
racija Walter Reed armijos ligo
ninėje.

• Prancūzijos ir Britanijos 
nutarimas eiti į Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą dėl Suezo kana
lo ginčo reiškia Egipto laimėji
mą. Taip galvoja diplomatai.

• Įspėjo Egipto prezidentą 
Nasserį. Saudi Arabijos kara
lius Saud ir Irako karalius Fai- 
sal neseniai buvo susitikę pasi
tarti. Sakoma, kad abu karaliai 
įspėjo Nasserį, kad šis perdaug 
nesibroliautų su Sov. Rusija Vi
durio Rytų reikaluose. Nei Saudi 
Arabijos karalius, nei Irako ka
ralius nenori Rusijos kolonializ
mo Nile. Nasseris pasiruošęs su 
betkuo bendrauti, iš ko tik jis 
gali gauti pinigų.

• Meksikos kareiviai nurami
no studentus. Daugiau kaip 1,- 
500 kareivių, apsiginklavę kul
kosvydžiais ir šautuvais, išvarė 
maištaujančius studentus iš Po
litechnikos mokyklos rūmų. 
Apie 200 iš jų areštavo. Studen
tai sustreikavo prieš mokyklos 
pareigūnus, kad jie būtų pakeis
ti kitais.

• Du Peru sprausminiai lėktu
vai susidūrė Limoje; abu lakū
nai užsimušė.

• Egipto prezidentas Nasseris 
vakar grįžo namo iš arabų trijų 
didžiųjų pasitarimo.

I
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Baso DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 •!

Švietimas ir šviesa
Švietimas ir šviesa yra du 

skirtingi dalykai. Abu savaip 
veikia į žmonių gyvybę ir svei
katą.

Švietimą teikia mokytojai mo 
kyklose savo pamokomis, rašy
tojai savo parašytomis knygo
mis, redaktoriai bei žurnalistai 
savo vedamaisiais ir reportažais 
lakraščiuose, na, ir gydytojai 
savo teikiamais žodžiu ar raštu 
patarimais apie profilaktinę me
diciną, kaip nelaimių išvengti.

kės ką nors siuvinėja ar kokį 
smulkų darbelį dirba, arba gerą 
knygą skaito. Ir, jei akys pa
vargsta prie dirbtinės šviesos 
bedirbant, kyla klausimas, ar 
šviesa yra gera. Gi elektra A- 
merikoje yra pigi, o lempos taip 
gi nebrangios. Taigi savo ge
ros nuotaikos palaikymui ir dėl1 
sveikatos žmonės Amerikoje var 
toja elektros šviesą, kiek tik no
ri ir kada nori. Kiti išdykauja 
su elektros šviesomis, baltąja

IKE IR NIXON

l)u beruiiikni vienas David Bisenliower ir kitas Del bert Nixon guli 
Bell ligoninėje, Calif. Nė vienas nėra nei prezidentui, nei viceprezi
dentui giminė, tačiau jie bendrapavardžius labai gerbia. (INS)

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Atsakymas Z. S. — Jie turi tai ir šviežios daržovės ligą pa-, 
ligą, vadinamą "skorbutu”, kuri gydo. Pasenę vitaminai ar vai-j 
atsiranda pas žmogų kai pri- šių (citrinos ir kt.) ekstraktai Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
stinga kunui vitamino C. Vita- neturi jokios vertes.

i mino C daugiausia yra šviežiose ’-------------------------------
daržovėse, taip pat kepenyse,
šviežioje citrinoje, apelsino sun
koje ir šviežiuose pamidoruose. 
Standartinių dirbtinių vaistų, 
kurie negestų ir efektingai ligą 
pagydytų, nėra. Tik švieži vais-

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. 1*11 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
, išskyrus ketvirtad. ir sekmad..

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akiniu —

6822 So. Western Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr-T-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 rai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Peš telef. VVAlbrook 54071

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

____ ____ _________________w_________ .... 2300 West 51st Str.
ščioniškų ir dar kitokių. Lai- šveiniOji šviesa. Klaidinga nuo- daryti? 2) Užsilaikau švariai, skundžia, jog ne tik suaugusiem, j D6Vr,vIS^nduOn8kamwnu t’Tef o“ u 

mingas tas kraštas, kuriame jo- mOnė. Kaip švelni muzika ausų bet prieš pusmetį atsirado toks' bet ir jaunimui krenta be skaus-i Prospect «-i7»5 nuo 2 iki 9
1 ~ y » *ir' T' * A ••••*'** Iznodlnn 4&alz«r

Klos rųsies švietimas nėra var-j neapkurtina, taip švelni šviesa niežulys prie išeinamos angos mo dantys. Kadangi siuntinėju
žomas ar politinių sukčių mo- akįų neapakina. Švelni šviesa kairėje pusėje, kuris nei gyja, paketus, tai galėčiau pasiųsti ir
nopolizuo jamas. Tai tiek apie akįų negadina, o stipri šviesa nei plečiasi. Labiausiai niežti vaistų nuo dantų nykimo, jei y-
švietimą. Apie švietimą ir po- aĮūs ga(jina, jei spingsi tiesiog naktį, dažnai mane išbudina ir ra koki standartiniai. Būčiau
litinius drumbulus daug gražiau ,į akįs> Tačiau potamsė šviesa,: išvargina. Malonėk patarti, kaip| labai dėkingas, jei Daktaras tuo 
sugeba rašyti ne kūno, o dva-1 kaį žmogus skaito ar smulkų dar gelbėtis. reikalu medicinos nuomonę galė-

Švietimu rūpinasi švietimo mi šviesa jau nepasitenkina, įsitai- 
nisterija, arba bendruomenės į- Įso visokias raudonas, geltonas, 
pareigota švietimo komisija, ar- mėlynas, žalias ar kitokių spal-
ba net ir šiaip privataus pobū
džio mokslo įstaigos. O švieti-

vų lempas, manydami, kad tai 
akims ir sveikatai yra svekiau-

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

ti kokiomis nors naminėmis prie 
i monėmis.

mo ministerijų gali būti viso- Ne viskas, kas prašmatniau, y- 
kiausių rūšių, spalvų bei atspal- ra sveikiau, 
vių: raudonų, ružavų, geltonų, Daugelis mano, kad stipri 
bedieviškų, kosmopolitiškų, krik 1 gvįesa ak)ms yra sveikiau negu

sios daktarai. bą dirba, akiš įvargina; tiktai į-
Šviesą žmogui teikia saulė, ug var?ina, bet akių negadina.

ninė liepsnelė ir elektra. Gera 
šviesa duoda žmogui geresnę 
sveikatą ir daugiau galimumo 
lavintis ir šviestis. Bloga švie-

Daug žmonių patys, patyrė, 
kad, žiūrint į skaidrią šviesą, a- 
kyse pajuntamas skausmas. Tai 
natūrali šviesos reakcija. Jei

Klausia P. G. — Ant krūtinės 1 Klausia Z. S. — Manau šian-, 
atsirado gelsva plėmė ir plečiasi dien ne man vienam rūpi se-1 
augštyn link kaklo. Toji plėrtiė 1 kantis klausimas. Turiu seseris, 
susidarė iš smulkių taškučių, su Į ir brolius, su šeimomis ištrem-! 
siliejusiu krūvon. Ką turėčiau j tus į šiaurinį Sibirą. Visi nusi-

p. p. kasdien išskyrus trečiad. 
šeš>ad.

Res. tel. GRovehUl 6-5803

vai. 
lr

tum pareikšti.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr CliliW*gB) 

Af5DLB.1V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

TIM South Western Avohm
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
< v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto lkl s vai. popiet

Oflce tel. RE. 7-1108
Res. tel. VVAlbrook 5-8766

Tel. oftao VA. 7-5557, res. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECIN8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Streel

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

ltezid. telef. Gltovehlll 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. ti—8 p. m. 

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

Oftao tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette S-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kumpus 47tb lr Hermitage)

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

sa skurdina ir trumpina žmo- žmogus nepajustų skausmo žiū- 
gaus gyvenimą. Vargas buvo; rėdemas į stiprią šviesą, pvz. 
mūsų protėviams rudens bei žie- saulę, tai akis nudegtų ir žino
mos metu varginti savo akis gUg apaktų. Paprastai skaidri 
prie balaninės ar žibalinės lem- elektros šviesa gal akių neišsvi- 
putės liepsnelės šviesos. Vai iįntų, vienok skausmo refleksas 
skurdžios jiems buvo tos tam- yra; jįg veikia, kad apsaugotų 
sios ir ilgos rudeninės naktys! aį js nuo sugadinimo.
Prie vos spingsinčio žiburėlio
tik juodi šešėliai, šiurpūs-vjd- Ar skaitant, ar smulkų darbą , 
duokliai ir klaikios mintys jiems dirbant, akims sveikiausia, kai 
vaidendavosi. Kas nesugebėda- elektros šviesa apšviečia iš Vir- 
vo tuo metu save malda ar dai- šaus arba iš užpakalio, tik ne 
na nusiraminti, tam kartūs dū- iš priešakio. Šviesa, spingsinti 
mai ir dar kartesni vargai kar- tiesiog į akis, gali būti akims ža 
čiomis ašaromis akis ir svei- linga. Tik natūrali balta švie- ■ 
katą pagrauždavo. O mes, jų sa akims ir nervams yra sveika

.Atsakymas P. G. Iš tamstos 
pateiktų trumpučių klausimų, ne 
turint kitų duomenų, sunku sprę 
sti, dėl kokių priežasčių tamstą' 
kamuoja ant krūtinės atsiradusi' 
plėmė ir niežulys kitoje kūno' 
dalyje, toidėl ir neįmanoma tam 
štai teikti patarimų. Gali bū
ti, kad turi hemorrhoidus ar 
fungoidinių mikroorganizmų in
fekciją, o gal tik alergiją ar 
psoriazo reiškinius. Be asmeniš
ko gydytojo patarnavimo var
giai tamstai pasiseks pasigydy-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WQE8 stoties — Banga 1399 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte

A R ŽINOTE —
kad galite įsigyti:

liudiją ....................................... nuo $12.50
Televiziją ............................... nno $H».OO
Fonografą .............................. nuo $17.50
Vokiška radiją ...................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą .................. nuo $70.00
Dulkiasiurblį ....................... nuo $45.00
Flektr. skutimosi mašinėlę — $14.05 
Flektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.05
TV anteną .............................. nuo $2.50
ir daug kitų ęlekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos lr Damen Aro.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. rak. 

Beštad. 2—4 vai. vak. 
frečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 

Telef. oftao LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048__

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South We«t8n Avenas
* Chicago 20, III, 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas RF.public 7-4900 

Rezidencija: GRovehUl 8-8181

Tel. oftao PKospect 6-2240
PRoepect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS EIGOS 
6700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oftao — PUllman 5-8788 
Buto — B E veri y 8-3948

Oftao HEmloek 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAU H LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Street
(Arti Areher Avė.)

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

LAfayotte 3-4049 
Namų — CEdarcrest 3-7 788

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

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

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest lllth Str., Cicero 

Val. kasd. 6—8, šeštad. 1—8
Tel. TOvvnliall 3-0959 

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

DR. VYT. TAURAS-
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

KPEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri. 
Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. 1>

Bešt&dlenlata 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso Hb. 4-3123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avanns
VAL. kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniai* lr 
sekmadieniais uždaryta

' Tel. ofiso: DAnube 6-1128

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. lr 8—8 v. vak. 

Beštadienlals 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezid. Pllospect 6-9406

DR. ONA VAŽKEVIŠIUS
( Vaške vičtOtil)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

. _ _ .... BEBTAD. 8:80 lkl 9:30 ryta
vaikai, jau kitokį gyvenimą gy- Spalvotos lempos gali patenkin- j hrmadiennio vak. nuo 7—8 v 
vename elektros amžiuje. Dabar ti laikinai žmogaus smaguriavi-, «kkad. v.stotie,
jau ne kartūs dūmai, be't kvepian m4> tačiau akims tai jau nena-, chicago 29. m. HEmloek 4-2413 
čių cigarečių dūmai, stiprios e- tūralu. O kas nenatūralu, tai ir j
lektros lempos ir televizija mū- negali būti sveika, 
sų akis graužia. , j^a(ja smulkaus darbo nedir-

Rudens dienos jau trumpes-! bi, tai geriausiai užgesinti silp
nės ir tamsesnės. Daugiausia rias šviesas. Kambaryje tebū-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oftao vai.: nuo 2-4 ir nuo (-8:30 v 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Oftao tel. Virginia 7-0036

_________________________________________ Rezidencijos tel. BEverly 8-8344
Csatles - Service) Tat ofiso VI. 7-0600, re.. RE. 7-6887

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Ava 

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

UJlTCLCvision

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUd 7-8818.

tOCKWEŲL ST.

Sav. Inž. A. SEMftNAS

3321 S. Halsted — CLiffsido 4-5665

JONAS GRADINSKAS

Ofiso telefonas — Blshop 7-
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGUI 
4342 Archer Avenae

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

žmogui tenka triūstis ir šviestis 
prie lempinės šviesos. Mokyklą 
lankančiam vaikui reikia rašyti, 
knygą paskaityti ir pamokoms

nic švelni ir jauki šviesa. Tuo
met ir akys pailsės, ir nervai ne
bus dilginami ir raminanti nuo
taika teigiamai veiks į sveikatą,

pasiruošti. Darbščios šeiminin-i nekalbant jau apie ekonomiją.

STOGO ANTENA NEMOKAMAI,
jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVEIJĄ

d. G. TELEVISION COMPANY
2512W. 47tm St Tf<. FRontier 6-1998

DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

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

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

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

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

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy-69
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kag liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

CURRENTLY — A(JKKC1AUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS. i
r-

Ofiso telef. Y Ardu 7-1166
Bealdcncijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'.kampas Halated lr (6-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo J—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį 

Cal. ofiso PR. 8-2838, rea RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nno 2—4 p, p Ir 7:90 
Ikt 9 vai Trečiad. lr šešt, uždaryta

Telefonas GRovehlll 8-1696

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTR

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. paga' 

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Bd

Telefonas REliance 6-1811

OR. WALTER *J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59tb Street 

VAL. 1—4 popiet, 8:80—8:80 vak 
Trečlad. pagal sutarti 

T«|. oftao lr buto Oljmpte 3-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4983 W. I5tb St. Cicero 

Kasdien 1—1 v. ir 8—1 v. vakare
Išskyrus trečiadienius

Butss 1526 80. 49th Avė. f 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzIe 1-2888
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SUEZO KRIZĖS PIRMAVIMAS
Vienos organizacijos Chicagoje leidinys (Notės of World 

Events), kurs labiausiai domisi užsieninės politikos reikalais, 
pastebėjo, kad Suezo kanalo krizės reikalai spaudoje užima 
pirmą vietą. Suezas pirmauja ir žinių perįeikimu skaitytojams, 
ir vedamaisiais straipsniais. Jis net Hollywoodo "žvaigždžių” 
skyrybų (divorsų) sensacingus aprašymus yra nustūmęs antra* 
eilėn vieton. O tai pasiekti reikia tikrai didelio įvykio.

Didysis įvykis tarptautinės politikos arenoje pasirodė šie
met liepos 26 d. Egipto prezidentas Nasseris, netekęs kantry
bės, nebelaukdamas 1968 m. (12 metų), kuriais jis jau teisėtai 
būtų galėjęs perimti Suezo kanalo zoną išimtinai Egipto nuo
savybėn ir kontrolėn, reikalą "sutvarkė” šiemet, nebesiskaity-
damas su susitarimais su kitomis kanalu intresuotomis valsty
bėmis, pirmoj eilėj — D. Britanija ir Prancūzija, šitos dvi ir vertus” ir kurio mintimis su 
kaikurios kitos, mažiau kanalu interesuotos, valstybės pakėlė j skaitytojais pasidalinti knietėte 
didelį triukšmą prieš Nasserio žygį, nes buvo sulaužytas susi- knieti.

ANTRA VERTUS
M. VAITKUS, Peace įkilę, 11. I.

I
Suezo klausimas. Kuris tik- nį nepriklausomą Egiptą aitar- 

ras amerikietis nepalaikys vi-l tis, pasirašyta OttoViunų impe- 
somis keturiomis savo Dulles ir į rijos, kuri anuomet turėjo pa- 
nekeiksnos nelemtojo Nasser?| vergusi Egiptą? į tą klausimą 
Žinoma, taip daro ir ištikimasis1 Robinsonas atsako: "lt is ex- 
“New York Times”. Betgi jis' ceedingly doubti'ul”. 
nepamiršta gyvenąs laisvame
krašte, kuriame galima laisvai 
mąstyti. Tad štai pačiame Sue
zo įkarštyje išspausdino Ri
chard D. Robinsono labai įdomų 
rašinį, kurį pavadinčiau "Antra

tarimas ir be to jos neturėjo pasitikėjimo Nasseriu, kadangi iš 
jo elgesio įžiūrėjo jo aiškius polinkius į diktatūrą. Jam buvo 
visai rimtai ir karu pagrasinta. Ir kariuomenė jau buvo paruoš
ta ir pastatyta sargyboje strateginiuose punktuose, kad ją būtų i 
galima panaudoti prieš Egiptą, jei būtų neprieita bent paken
čiamo susitarimo.

Jungtinės Amerikos Valstybės savo politiką pasuko vidurio 
keliu. Toji politika vistik savo padarė. Ji atvėsino abi įsikarš
čiavusias puses. Ęent žvanginimą ginklais sustabdė. Buvo siū
lomi įvairūs planai, bet tuo tarpu nė vienas jų neprivedė prie su
sitarimo.

Apskritas Dulles politikos 
bruožas esąs, kad ji žiūrinti to, 
kas tam kartui tinkama, o ne
silaikanti principų ar teisingu
mo.

Kartkartėmis JAV teigia ne 
galinčios sutikti su ginklo pa 
vartojimu tarptautiniams susi- 
tarimamas pakeisti, o nūnai štai 
leidžiamės identifikuojami su 
Anglija ir Prancūzija, kai šios 
graso Egiptui plika jėga. Čia 
Robinsonas sako: "lf a Com- 
munist statė pulled this sort of 
maneuver, we would scream 
bloody murder and perhaps rai
še a IJN police force to protect 
the threatened statė”.

SVEIKINIMAI STEVENSONUI

iai
Demokratu prezidentiniam kandidatui Stevensoani Silver Sprint’-, Md., 
jo gerbėjai linki geriausios sekinės rinkimuose. (INS)

kad būtų peržiūrėtas Montreux 
susitarimas, kuriuo Turkijai bu
vo pavesta administruoti ir gin
ti Juodosios jūros sąsiaurius, ku 
rie ištisai eina per Turkijos te- 

Visos šios krizės užkulisyje pastebimi šie dalykai: pirmoj J rit,orįją. Sovietų Rusija teigė, 
vietoj prezidentas Nasseris bando išgelbėti savo politinę kar- Turkiją esant priešiška valsty-
jerą ir prasiskinti sau kelią į arabų tautų imperatorius, jei to- be> todėl e8ą negalima ja pasi-
kią imperiją būtų galima sukurti. Sakoma, kad Saudi Arabija tikėti kad ji net taikos metu
jau yra pasiruošusi į tokią imperiją įsijungti. Nasseris jau kont- netru’kdysianti sovietinių laivų
roliuojąs jos kariuomenę.

Suezo kanalo krizė aštriai paliečiai ir D. Britanijos prem
jero karjerą. Jis bando ją išgelbėti. Pavojų yra, nes, be kon
flikto Sueze, Edenas turi visą eilę opių problemų vidaus politikoj.

Šį kartą Prancūzija pasirodė labiausiai karinga. Jai parūpo 
sukruvinti Nassenį, kad galėtų mesti apkaltinimą jam ir dėl 
savo bėdų Alžire.

Pravartu atsiminti dar vieną reikšmingą faktą. Nepaisant, 
kad kanalo nacionalizavimo aktas buvo paskelbtas š. m. liepos 
26 d., ir net nepaisant to, kas toliau įvyks, Suezo kanalo zona 
jau buvo beveik išimtinoje Nasserio kontrolėje nuo 1952 m. spa
lio 31 d., kuomet Egiptui buvo leista sulaikyti norvegų prekybinį 
laivą "Rimfrost” ir konfiskuoti mėsos krovinius, skirtus Haifai.
Tai buvo pirmas, tada dar mažai kieno pastebėtas Egipto savi
vališkas žygis, kuris be abejo paskatino ir šiemetinius Nasserio 
veiksmus.

Kaip mūsų buvo spėta, Suezo krizė bus padėta ant Jung
tinių Tautų Tarybos stalo. Britanijos ir Prancūzijos vyriau
sybės į Jungtines Tautas jau kreipėsi ir rytoj (trečiadienį) po
sėdžiaus JT Saugumo Taryba. Taip pat pasitvirtina teigimas,

Dabar, kas liečia kanalo na- 
1946 m. Sovietų Rusija prašė, t cionalizavimą: JAV pakartoti

nai yra patvirtinusios principą, 
kad suvereni vyriausybė turi tei 
sę savo jurisdikcijos srityje nu
savinti svetimšalių rankose e-į 
sančią nuosavybę, jei tik toji 
vyriausybė yra pasiryžusi teisin 
gai, greitai ir efektyviai kom

fas prieina prie pardavėjo ir 
klausia, kodėl nepirko.

Pirkti tai nepirko, bet vis
tiek 20 dolerių pralošė.

Bemiegis
Ponas daktare, darykite ką 

nors, gelbėkite! Paskutiniu lai
ku mane taip baisiai kankina 
nemiga.

— Kas gi atsitiko? Nervai 
ar persidirbimas?

— Nežinau, kas paridarė, 
net įstaigoje negaliu pasnausti 
kaip seniau.

Geras patarimas
— Mamyte, ar jau gavai iš 

tėčio naują apsiaustą, kurio taip 
norėjai? — klausia penkiametis 
sūnelis.

— Ne, mažyti, nieko negavau.
— Na tai daryk kaip aš: imk 

verkti, krisk ant žemės ir spar
dyk kojomis.

(sutartis leidžia Turkijai karo 
metu uždaryti sąsiaurius priešo 
laivams). Sovietų Rusija norė
jo, kad būtų pagriežtinta tiesio
ginė tarptautinė sąsiaurių kont
rolė. Tuomet Jungtinės Ameri
kos Valstybės pasipriešino tam 
bolševikų reikalavimui, kadangi, 
esą, panašūs pakeitimai įžeistų 
Turkijos suverenumą, ir net pa
demonstravo tuo tikslu savo 
laivyno jėgą Istambule.

Taip JAV elgėsi su sau palan
kia Turkija. O dabar — kaip su 
Egiptu ? Ogi visai priešingai: 
dabar JAV reikalauja su tarptau 
tinti kanalą, einantį visą per su
vereninės Egipto valstybės te
ritoriją.

pesuoti savininkus. Robinsonas 
teigia, jog šiuo atveju nėra klau
simo, kad Egiptas su tuo nesu
tiktų.

JAV buvo pasiūliusios Egip
tui paskolą pastatyti Assuano 
užtvankai ir tuomi padėti bent 
daliai skurstančių gyventojų pa
kelti be galo žemą jų gyvenimo 
lygį. Ir visai netikėtai atsimetė. 
Kodėl? Robinsonas sako: “The 
unchallenged record is that we 
withdrew the offer only when 
we found that the Russians we- 
re not and would not make a 
similar offer. What a negative 
and unapealing motive for econ- 
omic assistance!” Ir ką manys 
dabar apie JAV “generosity” 
skurstančiosios tautos. Jei vien 
bolševikų pavojus paragina JAV 
vargstantiems padėti, tai anos

--------r
tinį susipratimą ir turės palikti 
savo sąjungininkus vienus truk
dyti į laisvę besiveržiančias tau
tas. “The interests of the Un
ited States and of justice de- 
mand that we do”, taip baigia 
savo drąsų rašinį Richard D. 
Robinson (“The Nevv York Ti
mes” 1956 m. rugsėjo 13).

Daugėja klierikų
Iš įvairių JAV vietų prane

šama apie padidėjusį klierikų 
skaičių. Pvz. Šv. Dvasios misi
jų seminarijoje East Troy, Wis., 
šiemet susilaukta didžiausio klie 
rikų skaičiaus kaip bet kada 
anksčiau — turima 133 studio- 
zų. Šv. Juozapo seminarija Co- 
vingtone, La., turi 285 klieri
kus ir reikėjo specialių patalpų 
stalpinti 60 daugiau įstojusių 
klierikų negu seminarija buvo 
pasiruošusi priimti.

Žaislų krautuvėje
— Kuo galėčiau tamstai pa-' 

tarnauti? — klausia pardavėjas J 
įėjusį pirkėją.

— Norėčiau kokio nors “lai
mės” žaidimo, — paprašo pirkė
jas.

— Tai gal patiks ruletė?
— O kaip ja žaidžiama?
Pardavėjas aiškina taisykles 

ir praktiškai parodo pirkėjui žai 
dimą. Po valandos žaidimo pir
kėjas visai supykęs išeina. Še

kad Suezo kanalo problema ilgiems laikams pasiliks neatmez- dar karo padėtyje su Izraeliu, 
gamų mazgu. Jungtinės Tautos yra jau iš seniau žinomos savo trukdo šio susisiekimą per Sue-

Šiuo metu Egiptas, kuris yra tautos turės tyčia pradėti rody-

delsimu arba reikalo palaidojimu, nes rusų dažnai panaudojama 
veto teisė ne vieną valstybę jau yra apvylusi. Ne kitaip bus 
ir dabar.

'tanioj šr gyvenime
“Pravdos” išmaningumas

Kremliaus oficialusis organas 
"Pravda” neseniai atspausdino 
straipsnį, kuriame buvo dėstoma 
bolševikinė “išmintis” apie artė
jančius JAV prezidentinius rin
kimus. Anot “Pravdos”, JAV 
žmonės balsavimuose neturi pa
sirinkimo, nes demokratų ir res 
publikonų partijos esą, "kaip du 
žirniai ankštyje”.

Į šitokį begėdiškai melagingą 
teigimą raudoniesiems atsako 
"Ottawa Journal”, tarp kitko pa 
brėždamas: “Amerikos žmonės 
turi pasirinkimą tarp dviejų lais
vų partijų, kurios skiriasi sa
vo programomis ir veiklos me
todais. Be to jie turi pasirinki
mą ir tarp dviejų grupių žmo
nių, išstatytų kandidatais, besi
skiriančių tarpusavy charakte
riais, temperamentais ir pajėgu
mu vykdyti iš anksto paskelbia
mas partijų platformas. Jeigu 
rinkėjai, pvz. jaučia, kad respu
blikonai netesėjo platforminių 
veiklos pažadų, ar, rinkėjų ma
nymu, nepakankamai gerai vei
kė šalies valdymo administraci
joj, — jie laisvai gali rinkti de
mokratinius kandidatus ir t.t.

Vienok Sovietų Sąjungoje to
kio pasirinkimo toli gražu nė
ra. Ten nėra dviejų komunistų 
partijų, o taip pat nėra komu
nistinės ir kapitalistinės parti
jos, tarp kurių balsuotojas ga
lėtų pasirinkti taip, kaip pasi
renkama JAV.

Sovietų Sąjungoj, pvz. nebu
vo pasirinkimo tarp Stalino ir 
Trockio arba tarp Stalino ir vi
sos eilės senų bolševikų, kurie 
pastarojo visi buvo sunaikinti. 
Pats Stalinas "išsirinko” save į 
diktatoriaus postą.

Tas pats reikalas ir su Chruš- 
čevu bei Bulganinu. Lygiagre
čiai su jais nebuvo, nėra ir ne
bus ‘rusiškojo’ Adlai Stevenso- 
sono atskiros grupės, besiburian 
čios apie jį, kuri galėtų varžy
tis rinkimuose dėl valdžios su 
Chruščevu ir Bulganinu”.

Čia ir yra pagrindiniai skirtu
mai tarp balsavimų JAV ir So-' 
vietų Sąjungoj arba, kitaip sa
kant, diktatūriniame krašte — 
bolševikinėje Rusijoje — ir de
mokratinėse šalyse.

Jeigu betkurig Vakarų demo
kratijos kraštas yra nepatenkin 
kintas viena valdžia; jis gali ją 
keisti balsavimo keliu (‘change 
it by ballots’), o jeigu diktatū- 
niame krašte nebepatinka val
džia, Ją tik kulkomis galima pa
keisti ‘can only change it by 
bullets')”.

Tai grynos teisybės žodžiai, at 
remiant raudonosios “Pravdos” 
išmaningumą. Pr. Alšėnas

Religija ir dorovė Floridos 
mokyklose

Floridoje ruošiamas vadovė
lis religijos ir dorovės mokslui 
valstybinėse mokyklose. Vado
vėlį ruošia komitetas, susidedąs 
iš 21 asmens. Vadovėlis apima 
pagrindinius dėsnius, skelbtus 
Nepriklausomybės par eiškime 
bei raštuose Washingtono, Jef- 
fersono, Lincolno, Eisenhowerio 
ir John Foster Dulles. Vadovė 
lyje bus pažymėta, kad žmogus 
yra dvasinio kilnurfio būtybė, 
kuri kilo iš Dievo ir kuriuos 
tikslas — Dievas, žmogus ne 
turi būti kitų išnaudojamas.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

zo kanalą, kaip I ir II pasaulinių 
karų metu darė Anglija su savo 
sąjungininkais Vokietijos^ bei 
jos sąjungininkų nenaudai, nors 
1888 metų konvencija skelbia, 
jog Suezo kanalas turi būti vi
suomet ir visiems laisvas, vis
tiek ar taikos, ar karo metu. At
rodo aišku, kad mes nustumia
me į šalį tarptautinius susita
rimus, kai tai paranku mūsų in
teresams, o pykstame, kai kiti 
daro tą patį.

Ar Egiptą saisto 1888 m. kon
vencija? Tą konvenciją iš vie
nos pusės sudarė kelios europi
nės valstybės, o iš antros — 
Ottomanų (turkų) imperija, ne 
kokia ten nepriklausoma Egipto 
vyriausybė. Ar saisto dabarti-

ti minios spaudimui. Visi žmo
nės yra sutverti lygūs ir visi 
turi būti lygūs prieš įstatymus.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas Kazimieras Rimkus, 

sūnus Antano iv Vismantaitės Rim
kų, Gudaičių km. Atsiliepti šiuo ad
resu: Emilija Venclauskienė, 5213 S.

kylantį Azijoje bei Afrikoje tau 30th St., Omaha 7, Nebraska.

ti bolševikinį baubą, nors toli 
gražu jo ten nebūtų.

JAV yra galingos. Bet ir jos 
negalės amžinai stengtis prieš
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— Dėkui, tau, vaikeli, tu parodei gerą širdį, 
man lengviau bus ir pas svetimus, žinant, kad sū
nus neuždarė man durų. Bet aš jau turiu kur pri
siglausti.

— Važiuosi pas mane, motin, ar tu nesupranti, 
kad turi važiuoti su manim, — jis karščiavosi ir 
pamatė tai, — tada lengvai ir svarbiai pasakė: — 
Argi tu neįsivaizdini, kad tau kitur nebus saugu!

— Ar man bus saugu pas tave? — sako ji žiū
rėdama į jo kaktą ir į lūpas, ir į akis, — kur yra 
vieta, kuri meluoja, — šaukia ji tylėdama, — kur 
yra tavo siela!

— Kodėl —---------
— Nemeluok! — sako ji draugiai ir rūsčiai, 

— nemeluok daugiau, negu galima panešti! Kad ir 
iš tikrai geros širdies mane laikytum pas save, sa
kyk, ką aš ten daryčiau? Sakai, nedirbsiu, juk tai 
bausmė, kaip doras žmogus gali išbūti nedirbęs, ne
išmanau. Gal tu šnairuosi, kad aš vaikščiosiu į baž
nyčią, o juk žinai, kad aš eisiu ten, kad ir per dur
tuvus. Aš negaliu gyventi viename name su nieku,

žmogus privalo gerbti savo as- kad ir su nuosavu vaiku, kol tas gyvena paleistu- 
menybę ir neleisti jos sulaužy- vingai. Juk tu vieną suvedžiojęs kitą atsivežei. Mas-

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuve 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.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

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

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

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

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

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

illlllilllllllllllliiilillllllllllllllllliiuiiiiiik

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Td. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

•mimmiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

kolę; Tu nepyk, kad tau susakiau — juk tiktai tei-bonas vos gyvas, diena po dienos atsidurs kapuose, 
sybę. Matai, kad negailu.

— Tu turi važiuoti, — sako jis, ką reiškia, kad 
jos teisybė, šimtą kartų teisybė yra niekas. Jam 
reikia, kad ji būtų po jo akimis, tai yra viskas.

— Ar dar turiu pasakyti ? — taria ji. niūriai,
— aš norėjau, kad nutylėtumėm abu. Tu nori ma

nęs kaip įkaito — už kieno galvą, Jono ar mažojo?
Aš nevažiuosiu, sakau tau, — ir tyliai sako: — gy
vos neišveši.

— O, motin!
— Matai, iššoko toks bjaurus žodis. Geriau tu 

važiuok tuojau pat namo. Juk tu drąsus, nebijai 
nieko — ir nėra partizanų, gal nėra jau, aplinkui.
Ir kam tu jiems reikalingas!

Jis negalėjo daugiau rėkti, maldauti nei įkal
binėti — jis matė tiek, kad įtikėtų, jog ji neis su 
juo. Ir po jos išsitarimo — gyvo3 neišveši — ne, 
tai truputį perdaug, kad ir geram partiečiui.

— Važiuosiu, — tarė jis ir matė, kad ji nurimo 
ir jam pasidarė baisiai nyku, kad jo norėjo nusikra
tyti — motina. Šita nuoskauda buvo didesnė už tė
viškę — tarsi į adatos durį smeigė šake — taip 
skaudėjo dabar. — Bet pasakyk, ar tikrai tave kas 
priims, kur tu dingsi?

— Nesirūpink, — tarė ji dabar atlaidžiai, juk 
jie baigė nemalonias derybas ir kartumas atslūgo.
— Jau turiu kertę. Kaip tiktai išgirdo, kas atsiti
ko, klebonas atsiuntė pakviesti gyventi klebonijoje.
Juk žinai, kaip jis myli Kazimierą, ir visada buvo 
mums geras.

— Klebonijoje, to trūko! — sušuko jis iš nau
jo užkurtas. — kaip tiktai šito bereikėjo! Juk kle-

— Ne mūsų valioje žinoti, kiek kam laiko li
ko — ir sveikiausi krenta staigiai, — dabar ji pa
sijuto pavargusi nuo to, kad jie stovėjo ir ką kal
bėjo. Ji prisėdo ant suolo ir įsipylė pieno į tą patį 
puoduką, kur gėrė sūnus ir pradėjo mažais gurkš
niais gerti. Ir vienas sustojo gerklėje, beveik už- 
sprangdindamas ją. Tai nuo to, ką išgirdo:

— Savaitė šen ar ten, bet jam neišvengiama. 
Aš žinau, — pasakė jis, ir pats išgirdo vėl, kad 
perdaug išsidavė, kad kalbėjo su galybe ir išdidu
mu, ir kad laukė to apie ką sako. — Bus pavojinga 
ten gyvenantiems — juos vistiek išblaškys iš kle
bonijos. Matai, motin, geriau jau pasijieškok ki
tos vietos.

Ji nežiūrėjo į jį, bet jis juto, jog ji tebemano, 
kad viskas sakoma prikalbėti ją vykti į Kauną su 
juo — ir jis pasakė ko dar nenorėjo:

— Kai klebonas numirs — bažnyčia bus tuojau 
pat uždaryta.

Pienas buvo kaip smala ir kaip ugnis, bet ji 
pagaliau nurijo ir galėjo kalbėti. Ir žiūrėti jau ga
lėjo :

— Važiuok ramus, sūnau mano, — jos balsas 
pakrypo, kaip medis — juto ji, ar taip šventvagiš
ka vadinti jį sūnum? — Važiuok. Juk kelias ne
trumpas, skubėk. Manęs irgi netrukus atvažiuos 
pasiimti į kleboniją. Ir dėl bažnyčios ką sakei — 
atsimink, Evangelijoje yra parašyta, kad kartais 
numirėliai yra prikeliami.

(Bus daugiau) U
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VIENA ŠIRDIMI IR RANKA RANKON
(Jo Em. kardinolo Piazzos kalba, pasakyta Vasario 

16 gimnazijoje š. m. rugpjūčio 28 d.)

Muenchene mačiausi su bran
giosios, puikiosios lietuvių tau-[ 
tos vaikais — tremtiniais. Šian-1 
dien jaudinančiomis aplinkybė-1 
mis sutikote mane ir jaučiu di-I 
delj dėkingumą už tuos man pa- Į 
reikštus šiltus žodžius, kuriais 
taip gyvai išreiškėte ir šios ma
no kelionės, šio mano apsilan
kymo tikslus.

Norėčiau atsakyti visiems į 
mane kalbėjusiems, kurie vis
pusiškai pavaizdavo lietuvių pa
dėtį Vokietijoje, tačiau tai būtų 
neįmanoma, todėl nuoširdi ma
no padėka priklauso lygiai vi
siems.

Maloniai išklausiau gerb. tė
vo Bernatonio pranešimą apie 
religinį jūsų sielų aprūpinimą, 
atliekamą lietuvių kunigų. Šis 
ir mano kelionės pagrindinis 
motyvas — vietoje susitikti su 
visais, tiek su tremtiniais, tiek 
su pabėgėliais ir pažiūrėti, ar 
jų religinis aprūpinimas pilnai 
atitinka ypatingą jų padėtį. Ma
ne džiugina nemažas lietuvių 
kunigų būrys, kurie dideliu uo
lumu ir aukos dvasia tarnauja 
lietuvių tremtinių Vokietijoje 
dvasinei gerovei bei augšto mo
ralinio lygio išlaikymui.

Iš jūsų žodžių, iš jūsų sielų 
supratau jūsų skausmus, jūsų 
idealus, jūsų šiandieninius ir at
eities troškimus.

Bažnyčia su jumis
Kaip nuolankus Romos Kata

likų Bažnyčios reprezentantas, 
vykdąs Apaštalų Sosto ir Augš- 
čiausiojo Ganytojo man paves
tus uždavinius, galiu jus Užtik
rinti, kad Katalikų Bažnyčia, 
kaip ir pats Šventasis Tėvas, 
kartu su jumis jaučia šį jūsų 
skaušmą. Ir nieko kito taip ne
siekia Bažnyčia, nieko kito taip 
netrokšta Šviesiausias Ganyto
jas, kaip sušvelninti šiuos kar
tumus ir savo maldomis bei ki
tomis Bažnyčiai priimtinomis 
priemonėmis pagreitinti Lietu
vos išlaisvinimą, laisvę jūsų tė
vynei išpažinti savo tikėjimą ir 
gyventi laisvėje bei gerovėje, 
nes tai yra švenčiausia teisė. 
Šiandien pamačiau ne vien jūsų 
sielų skausmą, bet supratau ir 
jūsų dvasios stiprybę, kuria pri
imate ir pakeliate šią tikrai sun 
kią gyvenimo dalią.

Vokiečių tauta jus, kaip sve
čius, ne tik draugiškai globoja, 
bet ir laiko broliais Kristuje. 
Aš manau, jog vokiečių tauta 
rodo jums supratimo ir teikia 
paramos.

Amerikiečių meilės darbai
Z

Ypatingai turiu pasidžiaugti 
krikščioniškos artimo meilės dar 
bais, karitatyvine veikla. Jung
tinių Amerikos Valstybių lietu
viai nepailstamu uolumu rūpi
nasi jumis tremtiniais, esančiais 
Vokietijoje, ir jūsų broliais, 
vargstančiais tėvynėje. Ši bro
liška meilė tebūnie tuo ryšiu, 
jungiančiu jus visus į bendras 
pastangas lengvinti sunkią gy
venimo naštą ir priartinti, pa
greitinti išsiilgtą Lietuvos iš
laisvinimo dieną.

Ponas gimnazijos direktorius 
savo kalboje nurodė šios jūsų 
institucijos tikslus, organizaci
ją ir jos išsilaikymą. Tikrai la
bai džiaugiuosi lietuvių iniciaty
va įkurti ir išlaikyti augštesnią
ją mokyklą. Ši jūsų įstaiga, 
skirta išlaikyti jūsų dvasiai ir 
kultūrai, tegul visuomet for
muoja jūsų jaunimą, tuos atei
ties reprezentantus, duodama 
jiems tvirtą krikščionišką reli
ginį auklėjimą, ir ugdo tėvynės 
meilės dvasią bei ruošia jūsų 
jaunuosius ateičiai, kurios visi 
trokštame. ,

Su dideliu pasitenkinimu iš
klausiau evengelikų atstovo žo
džius. Visos tos teorijos, visos 
materialistinės ideologijos, ku
rios siekia užgniaužti žmogaus 
dvasioje tikrosios, autentiškos 
kultūros polėkius, tuos augščiau 
sius žmogiškosios kūrybos idea
lus yra tiek evangelikams, tiek 
katalikams svetimos. Ir todėl 
mes visi sutariame ir bendrai 
siekiame, kad Kristus nugalėtų 
visas tas tamsias jčgas, kurias 
galime vadinti tikrai šėtoniško- 
komis.

Ateitininkai ir skautai
Moksleivių atstovas savo kal

boje nušvietė ateitininkų orga
nizacijos, kaip Katalikiškosios 
Akcijos padalinio, veiklą. Atei
tininkų organizacija man kelia 
ypatingą džiaugsmą. Ateitinin
kų veikla Katalikiškosios Akci
jos rėmuose yra ta jėga, kuri 
siekia jūsų jaunimą auklėti re
liginėje dvasioje ir tuo būdu pa
ruošti jį naujam istorijos tarps
niui, kurį laisva Lietuva įrašys 
į savo garbingos istorijos la
pus.

Skautų atsto; as jautriais žo
džiais prašė mane maldų, kurios 
padėtų jūsų pastangoms, jūsų 
idealams pasiekti laimėjimą. Ar 
kasdien savo maldose prašysiu, 
kad Viešpats jus stiprintų šia

me tremties kelyje ir laisvės 
saulė jums nušvistų artimiausio
je ateityje.

Atnešiau jums Romos palai
minimą, Šventojo Tėvo palaimi
nimą. Grįždamas į amžinąjį 
miestą, parsinešiu tarp kitų mie
lų prisiminimų gražios šios die
nos įspūdžius — dienos, kurią 
praleidau kartu su jumis. Aš tu 
rėšiu malonią pareigą, grįžęs pa 
teikti pranešimą Augščiausia- 
jam Ganytojui, kuris didžiausiu 
atsidėjimu seka jūsų visus gy
vuosius reikalus, kad jūsų reli
ginis' gyvenimas yra gyvas ir 
nuoširdus, kad jis yra gaivina
mas nepajudinamo tikėjimo, ne
sibaigiančios vilties ir gilios 
Kristaus meilės, kuri lietuvių 
tautos istoriją nužymės naujais 
triumfais. Šv. Tėvas su gyvu 
susidomėjimu išklausys šį mano 
prnešimą ir pakrtotinai siųs 
jums tėvišką palaiminimą. Augš 
čiausias Bažnyčios galva mant

L-Tukelta į J psi.)

P.&J. JOKUBKA
rv, DEIMANTAI IB LAlivRODtlA 

Pardavimas tr Taisymas 
4077 So. Archer Ave.

Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8617

16NUOMUOJAMA

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšiid. Karštas van
duo kasdierf. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitį, 1-as augštas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

ĮSIGYKITE DABAR !

I’RlAAUUOlAy 
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Birutės Pūkelevičiutės

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

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ava.,

Chicago 8, Illinois

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 We.t 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. CESAS, patyria anto

NARIAI UETUVIV TAUP. IR SROUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos lkl $10*000410
11

Paskolos Duodamos Namy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS AUDAN ASSN. U 
1800 S. Halated St Chicago 8,311.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE KEAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI

Plrkjanil sutaupysite 
lr parduodami uždirb
site per Šią įstaigą..
AL. ĖUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Ave. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayettc 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
KKAL ESTATE-INSURANCE 

NOTĄRY PUBLIC 
2406 Wtot 51 St 
WAlbrook 6-6030 

PKoepect 8-3679 (vak. Ir aekmad.)

6 kambariu 15 metų mūrinis na
mas netoli Marąuette Parko. Steke
ns. 2 auto mūr. garažas. $18,000. A. 
Strutis.
. . 1 augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marąuette Parke. 
Aut. Šildymas alyva. Pilnas rūsys su 
apsauga nuo potvynįo. Tik $21.900. 
Kur berasit. pigiai!?. A. Linas.

Pulkus 3 butu po 6 kamb. mūro 
• namas su centralinių šildymu, Mar- 
iąuette Parke. Tuojau galima užimti 
abu butu. $30,000. K. Juknis.

Virš *8.000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metines apyvartos pui
kiam biznyj Marąuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

1 metų senumo 6 kamb. bungalow 
Marąuette Parke. Šildymas alyva. 
Virtuvčs kabinetai.
$21,500. J. Šaulys.

Ijemonto 6 kamb.
Autom, šildymas
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

Pirkite dabar prieš žiemą 
{sikraustyti

MARQUETTE PARKE ,
Mūrinis 8 butai po 314 kamb. 

Centr. alyva šildymas, {mokėti — 
$21,000.

Naujas mūrinis bungalovv. 61/, 
kamb., 3 mięg.

Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kamb. lr 
2 po 5 kamb. Centr. šildymas. Ga-

BHloHTON PARKE
Gražus mūrinis — 2 po 5 kamb. 

Centr. šild. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklaa.

Medinis 6 kamb. lr 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $18,500.

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

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

Gražus mūrinis bungalovv. 6 kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta
BRIDGEPORTE

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

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

$16,000.
KITUR

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty. Builders, Insurance 

2737 West 43 St.
CEiffside 4-2390

MACHINE
REPAIR MAN
Experience in repair and 

maintenance of produetion 
shop eąuipment. lst & 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

Plytelių vonia.

5 metų namas, 
alyva. Garažas.

Visi

P LEONAS
KEAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

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

E. KURŠIUS
■REAL ESTATE SALES 

REpuhlic 7-6232

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

VISU ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpos” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. VVestern Ave.
REp. 7-8888 arba HEm. 4-7085

MŪRINIS 2-jų butų “bay front” 
namas — 4 ir 4 kamb. Gazo apšil
dymai abejuose butuose. Garažas. 
Alum. langai. Apylinkėje 22nd ir 
.Kostner. $14,800. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAvradale 1-7038.

OILER
Experienced in repair and 
matic machinery & eąuip- 
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

PARDAVIMUI

GRINDERS
Centcrless, internal, or cylindrical; 

for commercial or precision work. 
Job shop cxperience preferred. Good 
vvages, overtime, company benefits, 
permanent. Days or nights.

HABER CORP.
800 W. North Avc.

MARQVETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
$18,600 į metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik $85,000.

Arti bažnyčios geras 6 kamb. bun- 
galow. Centr. šild. alyva. Garažas. 

‘Kaina $17,700.
Mūrinis — 4 po 4 k. Šildymas. Ga

ražas. $360 J mėnesį pajamų. Kaina 
tik $34,000

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 5 kamb. Centr. 

šildymas abiem augštam. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite!

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

61-os ir Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalow. $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 hutai ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražui. Kaina $13,500.

VENTA
REAL ESTATE 

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

Parduodamas General Motors šal
dytuvas. 7348 S. Racine Ave.

STevart 3-9714

AUTOMOBILEb — TRUOKA 
Automobiliai — Sunkvežimiai

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AGENITRA
Vlaų rūšių apflraudM. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
Ma patvlrtlntoa kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitu) 
pasiteiraukite paa mua.

JONAS KIRVAITIS,
W Al brook 8-5871

INTERSTATE INSURANCE AGEN 05 
8108 S. Ashland Ave.. Chicago 36, IU

VIKTORO K O 2 I C O 8 
totoriška gaooUno storis Ir anto

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

CALL-ME-MOTORS C0.
, 5758 S. VVESTERN AVE. PR 0-0533

BUILDING & REMODELING

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingu patar
navimu.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 AV. oėth 8t. Tel. Prospect 8-5454

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Atliekame .visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbiu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2783 nuo * vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

juo yra Sunny Brook wliiskey!”

šve' nitėlė kaip saulės šviesa ant mustango 

karčių, turtinga kaip tyrinėtojo svajonės... 

geriausia iš geriausiųjų Kentucky whiskių!

į/em

“Čia mano asmeniškas saulės 

spindulėlis, drauguži -

Sunny Brook AVhiskey
Chccrful as its Name J

4/5 Q1

Also Available 
BOTTLKD IN BOND 

106 PROOF

DID SUNNY BROČK C0 . DIVISION OP NATIONAL DISTILLERS PkODUCTS CORPORATION, LOUISVILLE. 
KENTUCKY, BOTH 8č> PROOF. KENTUCKY BLENDEO WHISKtY CONTAINS 63* GRAIN NEUTRAL SPIRITS.

Skelbkitės “Drauge”!

TOOL AND DIR MAKERS
7 to 10 years expeiience. Work all 3 shifts. $2.92 
per hour ?lus shift premium. Good working condi- 
tiohs. Liberal employee benefits. Excellent oppor
tunity for conscientious workers.

TOOL <& CUTTER GRINDERS
•$2.52 to $2.67 per hour

Borg 86 Beck Div.
BORG WARNER CORPORATION 

5950 WEST 66TH STREET 
POrtsmouth 7-7500

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

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

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Inaunusna

2737 West 43rd Street

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC.
8523 W. 68 st. Ohlcago >8, IIL,

PRospeckt 8-3789 
-A. OINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedOJas
Lietuvių Statybos BendrovO:
• stato namus pardavimui.
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnljaus langus tr 

duris.

ilHlllIMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIimiimilllimilllll

ANTANAS LUKAS ,IR SONUS 
27I7-L9 West 7lst StreM

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta oenuo. Kreipkitės:

:Toi. — HKmlock 4-5381 
miHiiHiiiHiiHiiHiiniuiuiiiiiiiuiiiifiim

’jiiiiuiimiiiniuninimniiiimiiiimiuiiu
LIETUVIU STATYBOJ 

be; [DROVU

MORAS
Builders, Gen. Contractors s
Atlioka planavimo ir staty- SS 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 5 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

llllllIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIlIllllllllIIIHIlMHIIIIIIHIiniHtlIlIllIlIlIlIlllllniH

UŽ LIETUVOS
laisvi-: kovot
dar“ nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įyairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois

uiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiNitiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniimHfiiiiiiiiii

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.

f 10 NA S STA KAUS 5
■S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRonoect 0*-MHS 
I 8W0 SO. CAMPBKLL AVL | 

Chlcago 29, IMbaIm 
ftimiiiiimmiiimiiiiiiitmiiiiiimiiim  .n

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darinis

MASTER BUILDERS
Gesic.ral Contracting Co.

(Sav. V. Stalclka Ir .1, Mkorcbskas) 
1660 S. 48TH CT.. CICERO #6. Jl,b. 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4236

11
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PAS ISPANIJOS ŪKININKUS

ALFONSAS T AIK t NAS, Madridas

Patekęs tarp Ispanijos ūkinin 
kų netoli Madrido, ir matyda
mas juos beprakaituojančius 
nuo* ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro ariant ir akėjant saulės 
žiauriai įdegintą Naujosios Kas
tilijos žemelę, užklausiau žem
dirbio Juan Mendez:

— Ar šitas visas gražumėlis 
kviečių, avižų ir kitų javų yra 
jūsų, ar jūs esate samdininkas?

— Ne mano, bet mano šeimi
ninko!

— Kiek jie valdo žemės ?
—- Apie 180 ha.
— Ar visa dirbama?
— Tik trečdalis.
— O kitą dėl ko nedirba?
— Yra miškas; be to nėra 

vandens iš kur atvesti, o čia ta 
nežmoniška 6-8 mėnesių sausra 
viską nieku paverčia.

— Kiek jūsų savininkas turi 
žmonių šiai visai žemei apdoro
ti?

— Tik tris.
— Kodėl tiek mažai?
— Sako, kad ūkio pajamos 

jam daugiau samdyti neleidžia.
— Kiek uždirbate į dieną prie 

ūkio darbų?
— Gaunu 30 pezečių ir paval

gyti, o mano žmona rinkdama 
rugienose varpas uždirba 28 pe- 
zetes ir maistą. Šiemet derlius 
neblogas — tęsė toliau ispanas 
kaimietis, — užtat darbo laukuo 
se bus visiems metams, o šeimi 
ninkas prisipils sau aruodus.

— Kodėl tiek mažai uždirba
te?

—V Daugiau savininkai mums 
mokėti negali, nes ūkio produk

tai yra pigūs, jų užsienio rin- 
kon išvežti negalima, kadangi 
sau duonos kiek reikiant netu
rime.

— Ar darbo vasaros metu ne 
trūksta ?

— Ispanijos kaimuose tiek 
vasarą tiek žiemą yra ko veikti 
ūkiuose, nes mat žiemą, kada 
žemė atlyta, ariame ir akėjame, 
o vasarą nuimame nuo laukų 
ir kuliame derlių, tik nelabai 
mums žemdirbiams jauku, kad 
miestelėnai ir pramonės darbi
ninkai mus neužjaučia, o kar
tais net ir pajuokia, nusiskun
dė kaimietis.

— Dirbate mašinom ūkiuose?
— Seniau jų niekas t nebetu

rėjo, bet ūkio mašinos mums 
žemdirbiams šimteriopai paleng 
vino darbą. Dabar visos geres
nės ūkio mašinos, trąšos ir ki
ta ateina iš JAV-bių, ir čia Eu
ropoje iš Vokietijos.

— Ką manote apie Ispanijos 
ūkininkų, ir bendrai apie ispa
nų kaimiečių religinį gyvenimą?

— Į Dievą visi tikime — nu
sišypsojo kaimietis, — bet daug 
kur Ispanijos kaimuose trūksta 
išsilavinimo tikybiniuose daly
kuose, ypač mažai skaitoma re
liginių knygų ir laikraščių, ar 
žurnalų. Nemažas nuošimtis re-

MARGARETA AFRIKOJ

Princesė Margureta šypsosi Londono aerodrome l riėš išskrisdama į 
Afriką 5-kių savaičių kelionei. Šalia stovi kolonijų sekretorius Lennox 
Boyd ir karalienė motina Elizabeth. (INS)

Iš okup. Lietuvos Va,ikano aMsXo7kviečia
— Lietuvoje mirė rašytojas Jėzuitas tėvas Daniel O’Con-

kun. M. šeižys-Dagilėlis. Pra-: nell, Vatikano observatorijos di- 
nešimu iš Lietuvos, ten šiemet I rektorius, pakviestas į tarptaU- 
miręs kun. Mykolas Šeižys, ži
nomas literatūroje M. T)agilėlio 
slapyvardžiu.

Velionis buvo Tėvynės Sargo, 
Žinyčios, Dirvos-Žinyno, Drau
gijos, Vienybės ir kitų katali
kiškų laikraščių bendradarbis 
ir poetas. Buvo išleidęs du savo
rinkinius: “Dainos ir sakmės” 

ligijos nepažįstančių visai nuei-, (1902) ir «.Dainos daineiės”
na į bažnyčią, užbaigė truputį 
susigėdęs žemdirbis.

Supratau, jog Ispanijos kai
muose dar yra nemaža tamsu
mo ir nerangumo, nors jaunoji 
ispanų kaimiečių karta žatja 
daug daugiau Dievui ir tėvynei.

Viena širdimi... i širdimi ranka rankon žengsite į 
naują tikrosios gerovės ateitį.

(Atkelta iš 4 pei.) ' Da^.r Plosiu £>”»> į™-
tojo Tėvo dovaną. Tegul Kns- 

įgaliojo perduoti šio pasimaty- taus Vietininko palaiminimas 
mo proga iš visos širdies, iš nužengia ant jūsų visų: kurie e- 
karštos tėviškos meilės.jo palai-( sa.te Vokietijoje, kurie išsisklai- 
minimą. Tai yra dovana, kurią dę įvairiuose kraštuose, ar yra

tėvynėje. Tenužengia šis palai 
minimas aut visų Lietuvos vai
kų, nešdamas tėviškos meilės pa 
guodą. Ypatingu būdu tenužen-

jums atvežiau iš Romos.

Jie ir jūs susitiksite...
Šis mūsų susitikimas pažymė

tas popiežišku ženklu ne vien S^3 šis palaiminimas ir ant šios 
gimnazijos. Linkiu jai šviesiau
sios sėkmės. Šiai kultūrinei in

dei to, kad prieš jūsų akis tie
siasi popiežiška vėliava, bet pir
miausia jis iškyla iš jūsų atsto
vų žodžių. Ir tikrai mane čia pas 
jus nepaprastai džiugina jūsų 
gyvas patvirtinimas ir pakarto
tinas maldos žodžių pažadas, 
kad Šv. Tėvas Pijus XII, kuris 
tvirta ranka veda Petro laivą 
šių laikų audrose, ilgus ilgus me 
tus vadovautų Katalikų Bažny
čios ir visos žmonijos gerovei.

Lietuvių tauta, kuri tėvynėj 
neša skaudų bolševizmo jungt, 
ir lietuviai tremtiniai, išsklidę 
visame pasaulyje, yra vieningi 
siekimais ir savo veikla. Esu 
tikras, kad ir šiuo metu jūsų 
mintys skrieja į tolimą tėvynę, 
pas savuosius. Jie gi savo sielo
je ilgisi jūsų. Aš tvirtai tikiu, 
kad vieną dieną jie ir jūs susi
tiksite tėvynės žemėje, vieni ki
tus meiliai apkabinsite ir viena

stltucijai labai pritinka tradici
nis linkėjimas: Vivat, crescat, 
floreat! Taigi, gyvuokite, au
kite, žydėkite jūsų asmeniškai 
ir jūsų brangiosios tėvynės at
eičiai.

(1909).

Mirė susilaukęs 71 metų am
žiaus — buvo gimęs 1874 spa
lio 2 Joniškėlio vai. Įšventintas 
į kunigus buvo 1898, nuo 1920 
buvo Pandėlio klebonas. Mirė 
Pakruojyje.

Meška ir dievai
Dabar misionieriai stengiasi 

atversti Ainų gentį šiaurinėje 
Japonijoje. Tos genties yra apie 
5,000 gyventojų ir jie gana pri
mityvūs. Be kitų dalykų, jie ti
ki, kad kalnų meška yra kalnų 
dievų dovana jų genčiai. Mirtį 
jie laiko išlaisvinimu sielos ir 
grįžimu pas dievus, dėl to jie 
nebijo meškos užmušti ir jos 
sielą išlaisvinti kitam gyveni
mui. Jie tiki, kad meška paro
dys jiems dėkingumą, dažnai 
grįždama aplankyti šią žemę. 
Ši gentis yra gana sunki at
versti.

tinį astronomų kongresą, kuris 
1958 metais įvyks Maskvoje. 
Tėvas O’ConnelI dar nedavė at
sakymo, ar jis dalyvaus.

Milioninė mokykla
Krikščioniškieji Broliai drau 

ge su Pranciškaus Seserimis ir 
Loretto Moterų Draugija Whea- 
tone, III., atidarys 1957 metų 
rugsėjo mėnesį naują mokyklą 
berniukams ir mergaitėms. Mo
kyklos rūmai kainuos milioną 
dolerių ir juos stato aštuonios 
to miesto katalikų parapijos.

Amerikietis vokiečių 
kongrese

Amerikos katalikų (NCWC) 
kultūros biuro direktorius Bonn 
mieste Silvestoas Theisen atkal-l 
bėjo maldą Vokietijos katalikų 
kongrese. Jo malda buvo trans
liuota per televiziją. Jis buvo vie 
nintelis amerikietis, kalbėjęs 
tame kongrese.

< ■ ■■

Berlyno 
1,100 ūkių.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimą*, 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 ........................ $8.251 M u r cery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ail 1937-53 
Chevrolet 54-55 . 
Chrysler 6,
Dodge 6,

8.25 Olds, fi eyl. 41-50 ........... 8.20
9.95
8.95

Fordas pramato

daug darbų
Artimiausiomis 30 dienų dar

bo valandos padidės 8,000 ir, j 
kaip rodo paruošiamieji apskai
čiavimai, tut būt, pasieks 140,- 
000 šių metų gale, pareiškė 
John S. Būgas, Fordo Co. vice
prezidentas.

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatu Taisymą-

Sąžininga* ir garantuotai darbai 
M. RIMKUS, 4617 8. 8awyer SV 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

s —T3JS9EB E-J J

“Tai yra žymus darbo padi
dėjimas”, pareiškė Būgas. “Mes BEVERLV 
esame labai patenkinti numato
mu 1957 metais automobilių ir 
šiaip Fordo Motorų kompani
jos gaminių pardavimu. Didina
me darbo jėgą, numatydami 
rinkos išplitimą.

Birželio mėnesį mums atrodė, 
kad pas Fordą darbas stabili
zavosi ir kad jis turės kilti pa
laipsniui. Taip ir buvo.

Iš viso nuo birželio mėnesio 
Fordo įmonėse visose JAV dar
bo valandų skaičius padidėjo 
4,000. Nuo šių metų pavasario 
senųjų Fordo darbininkų atlei
dimas sumažėjo maždaug per1 
pusę, o Detroito apylinkėje nuo j 
3,900 iki 3,700.

Darbo padidėjimas artimiau
siomis 30 dienų, kaip laukiama, 
žymiai sumažins atleistų senų 
darbininkų skaičių beveik viso
se vietose, o kai kur mes net 
samdysime naujus tarnauto
jus.” (Skelb.)

TELEVISION SPECIALI
RCA Victor — 21” Console

$139 95
ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr 
patarnavimas.KAS KĄ IR KUR I TTFr E N A S

— Lietuvių R. Kat. labdarių cent
ro valdybos susirinkimas įvyks ry
toj, rugsėjo 26 d., 8 vai. vakaro, Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje.

— De Paul' universiteto lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vak., De 
Paul Bldg., 64 E. Lake St., Men’s 
Lounge — 17 augštas.

4546 8. Wood St., Chicago 8, 
Illinois, tel. VI 7-2972

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

miesto ribose yra A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus
y

jos vyrę, sūny ir, dukrą su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.

J. A. VAITENAI

GUŽAUSKŲ
HILLS GELINYCIa 

Geriausio* gClėa dei vestuvių, banke 
tų, laidotuvių lr kitų pasuosimų 

8448 WEHT #3R1) STKECT 
reL PKospect *.u*S* lr l'K 8-08*4

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Viena* bloką* nno kapinių.
Didžiansias Paminklam* Planų 

Pamrinkimae mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liodAsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$84$ Se. WeatorB Ava. Air Conditloned 
ŪpaMto 7-8609 — 7-8601 Automobiliams

Vtsasa bari* gyvena kitos* salsst* dalysst gi 
koplyčia arčias Jflsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

TOvvnhall 3-2109

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

NUO UŽSISLNUUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tli. kuri* kenčia nuo BENU AT 

VIRI lr SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ.
Bešali ramiai sSdttl lr naktimi* I 
miegoti, nes Jų utsisenSjuslos žaizdos 
niežti tr skauda. Kad pasalinti tų | 
m-žSjlma Ir skaudBiltna senų atvl 
rų lr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO OintmenL Jos gydymo 
ypat> lies palengvins Juku skaudSJI- 
ina ir galčslto rainiai miegoti nak
tį. Vartokite Ja taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Jl taipgi patollnr 
nieži J liną Ilgo* vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi paAallna perMJIma llgot 
vadinamos aTHLETR’B FOOT. su
stabdo džiovinimą odos tr perplyAlmą 
larppIrACIų. Tra tinkama vartoti nuc 
džlOstančios, suskilusios odos dedlr 
vintų, odos lAbflrlmų Ir t. t., talpg. 
tinkama vartoti vaikučiams, kada p* 
■Įrodo skaudus lAbflrlma. nuo vysty 
klų. Jl yra gera gydun"* nu* U 
virtinių odos ligų. L*
gulo Olntmsnt yra 
parduodama pe Ti 
ct., 11.15. Ir 15.56.
Pirkite valstlntaeChl 
cagoj Ir apyllnklaa—
Milsvaukes. WI*c..Oa 
ry. Ind.Ir Detrolt, Mi
chigan arba raiykl- 
t* lr atsiųskite Mo- 
nsy ordsr |

a

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddy St. Chloago 34. UL

9.95 Plvmouth 42-56 ...........
42-52 ....... ... 9.91 Pontiae 37-54 ...............

42-56 ................ 9.95 >Buick 37-52 ........................ 12.00
Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti

mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.
Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary

ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

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

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

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

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

Universal Savings and 
mą lr gražų pelną.

Ix>a» Association užtikrina saugo

jau Kurną užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 90 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Rus grel- 
ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir tisais finansiniais reikalais kreipkite*:

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Me" turlme koplyčių
rimas dieną ir nak visose Chicagos ir
ri. Reikale iaukita cnealando dalyse lr
np* tėjau patarnaujama

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

ANTANAS M. PHILLIPS
33(17 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

UNIVERSAL SAVINGS
and loan association

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911,1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

MIDLAND
Savinos -tnd Lo<i ... J 

Association

FM 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

* AENDKOVl

Tsl. LA3-471P J
9

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

ASiš TOLI IR ARTI 
NAUJI OtOUl TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTKK! (RANK/AI 

HsOU M£TŲ RAKTRIKIAS-RIOUS IR SĄŽ.ININ6AS PATARNAUNAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO IU.. Tai. UAIUoak 5-9209

Aukštą 1
4038 Archer Avtaut

AUGUST SALDOKAS foglfeid*

JURGIS F.
3310 S. LITUANICA AVE.

RUDMIN
Tel. Y Arda 7-1138-11381

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 504h AVE., CICERO, Dl. TeL OLympic 2-1003 ,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1640 W. 404h STREET Y Arda 7-0781 |

STEPONAS 0. LACKAWICZ
24M W. 6O4h STREET REpoMIs 7-1213<
2314 W. I3rd PLACE Virginia 7-06771
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X Auksinis Lietuvių K. Kat. 
Federacijos juhilėjus buvo iškil
mingai paminėtas praeitą sek
madienį. Gimimo Šv. P. Mari
jos bažnyčioje pamaldas atlai
kė kan. V. Zakarauskas, pa
moksle iškeldamas Katalikų fe
deracijos vaidmenį ir skatinda
mas tą vertingą organizaciją 
gyvai paremti, jos veikloje da
lyvauti. Po pietų Šv. Kazimie
ro Seserų kongregacijos seno
joje salėje įvyko akademija, 
kurią pravedė adv. A. Repšys. 
Visų pirma Alto pirm. — Fede
racijos vicepirmininkas red. L. 
Šimutis savo kruopščiai pa
ruoštoje paskaitoje susirinku
siems pertiekė istorinius fak-

X Vladas Domkus, pirminin
kas Mundelein Kolumbo Vyčių 
4-to laipsnio narių ratelio per 
praeitus du metus, bus ypatin
gu būdu pagerbtas per susirin-

Į k imą spalio 3 d., 1956, . Mar- 
| quette salėje, prie 69-tos gat
vės ir VVestern Avė., Chicago
je. Vladas buvo labai veiklus 
pirmininkas ir daug naujų su
manymų įnešė į rątelio veiklą 
Pramatyta, kad to vakaro su
sirinkimas bus gausus.

X Kristaus Karaliaus I^aivo
naujam numery randame šiuos 
straipsnius: K. Baro, Ar eisi į 
vestuves?, kun. J. Prunskio, 
Lietuvos senovę prisimenant, 
kun. J. Petraičio, MIC, vertimą 
apie Šventąją Germaną ir kt. 
Labai plati katalikiškojo gyve
nimo apžvalga, daug žinių iš 
arkivys. J. Matulevičiaus beati
fikacijos bylos.

X A. Budreckas, 4081 Ar
cher Ayenue, tel. LA 3-3384, 
real estate brokeris, kuris ank-

tus apie turtingą ir šakotą ka-1 sčiau gyveno ir turėjo savo 
tulikų federacijos religinę, kul- įstaigą Town of Lake kolonijo- 1 
tūrinę, visuomeninę veiklą. Jo je, dabar persikėlęs į Brighton 
paskaita buvo įrekorduota. Me- parko lietuvių koloniją, sėk- 
ninėje programoje dalyvavo dvi mingai patarnauja namų pirki- 
jaunos solistės — Aldona Lan-ime. Jisai tenai turi savo įstai- 
kutytė ir Rūta Lukoševičiūtė ' gą įr butą.
atskirai ir duetais švelniai ir

IŠKILMES PRIE ŠV. TERESELES ALTORIAUS

Minint 59 metų lnikotnq»j nuo Šv. Teresėlės mirties, tos Mažosios Gė
lelės šventovėje, <5401 S. \Yoodlawn Avė., rūgs. 3(1 d. pradedamos iš
kilmės, kurioms vadovauja tėvai karmelitai. į jas paprastai susirenka 
iš viso apie 25,000 žmonių. Šioje šventovėje yra daugiausiai Šv. Tere
sėlės relikvijų kaip bet kur pasaulyje, išskvnis pačių Prancūziją. Bus 
speciali diena moksleiviams, vedusioms vyrams, ištekėjusioms mote
rims, jaunimui, suaugusiems ir atvykusiems iš toliau. Atvyks piligri
mai iš South Bend,Joliet, Milwaukee, Koekford.

CHICAGOS ŽINIOS
Peršauti "rašomąja 

plunksna"
Du Chieągos policininkai per- 

, šauti savotišku revolveriu, ku-

Sugavo peršovusi 2 žmones
Tavernos ginčuose šūviais 

sužeidęs du žmones Nicholas 
Torres, 49 m. amžiaus, buvo

ris turi rašomosios pluksnosj policijos sugautas einant iš tos 
išvaizdą. Tas ginklas visų pir- EI Chieo tavernos, 117 S. Hals- 

; ma tarntfuja iššauti ašarinių i ted, Chicagoje. Vienam jis per-
dujų šovinį, bet gali šauti ir 32 
milimetrų šoviniu. Policininkai 
buvo sulaikę už pergreitą va
žiavimą J. B. Wash, 28 m. Pas 

1 jį rado tą šoviniu užtaisomą 
j “rašomąją plunksną”. Neatsar
giai ją paspaudus,, kulka perėjo 

Į per vieno policininko kairę ran- 
1 ką ir per antro vidurius. Sulai
kytasai neturėjo nei šoferio lei
dimo, nei kokio dokumento ta
patybei įrodyti ir dėl to polici
ninkai jį kratė, surasdami ir 
tą nelaimingąją “rašomąją 
plunksną”.

Paskaitos Meno institute
Rudenį ir žiemą Meno insti

tutas turės viešas paskaitas. 
Nemokamai paskaitos įvairio-

Surinko 29,000 centų
Chieągos miesto autobusų šo

feris Charles Koenig surinko 
29,000 baltuosius centus, kurie 
padaryti be vario. Jis jų ne
mėgsta, nes jie panašūs į de
šimtukus. Jo atvaizdas, su di
džiule krūva tų centų, įdėtas į 
laikraščius. Jis mano' šiuos 
centus iškeisti į "gerus pini
gus”. šie centai atsirado 1943 
m., karo metu, kai taupant varį 
centų kalimui buvo panaudota 
kita medžiaga.

Aludariai Chicagoje
Į Chicagą atvažiavo daugelis 

alaus bravarų atstovų. Jų su
važiavimas vyksta Stoek Yards 
Inn. Aludariai pripažįsta, kad 
JAV-se per metus išgeriama 
85,000,000 statinių alaus. Vien 
valstybinių mokesčių alaus 
pramonė JAV per metus su-

šovė krūtinę, kitam koją. Gin
čas kilęs kai anie du vyrai no
rėję jį apiplėšti. Bent taip aiš
kina areštuotasai.

Daugiau važiavo miesto 
autobusais

Šiemet rugpjūčio mėnesį Chi- 
cagos miesto autobusais pasi
naudojo 9,682,857 keleiviai, tai
gi net 42,929 keleiviais dau
giau kaip pernai metais rugpjū
čio mėnesį. Tačiau pajamos per 
šių metų rugpjūtį buvo $9,235 
mažesnės, kaip per 1955 m. 
rugpjūtį? Šių metų rugpjūčio m°ka bilioną dolerių. Iš viso
mėn. pajamų turėta $9,986,929.

$4,600 meninėms

per 1955 metus amerikiečiai 
išgėrė vyno, degtinės ir alau3 
už $10 bilionų.

premijoms
Dienraštis Sun-Times lapkri-

meniškai pertiekė eilę religinio 
ir patriotinio turinio dainelių 
kurios buvo taip mielos ir ža
vios. Solistas Jonas Vaznelis, 
mūsų pajėgiausias bosas, sod
riu ir rūpestingai kultivuotu 
balsu padainavo lietuvių ir ki
tų tautų kompozitorių kūrinius. 
Solistams pianu akompanavo 
M. Mondeikaitė. Šioje šventėje 
šalia kitų garbingų svečių daly
vavo vysk. V. Brizgys, prel. 
Ign. Albavičius, kan. J. Paš- 
kauskas, tėvų marijonų spau
dos direktorius kun. P. Cini
kas, rašytojai B. Babrauskas, 
P. Gaučys, dr. Kisielius, St. 
Daunys, vaist. Petrauskas, kun. 
V. Bagdanavičius, kun. dr. Juš
ka, redaktoriai Ign. Sakalas ir 
kun. J. Prunskis, svečias iš Šve
dijos inž. Jonas Pajaujis, jų 
tarpe būrys studentiško jauni
mo, kaip V. Kleiza, J. Šoliūnas, 
A. Liulevičius ir kt.

X Nauja lietuviška šeima. 
Rugsėjo 15 d. kan. V. Zaka
rauskas Šv. Panelės Gimimo 
bažnyčioje iškilmingų Mišių 
metu palaimino moterystės ry
šiu Genovaitę Rudaitytę ir Vy
tautą Kulikauską. Savo sveiki
nimo žodyje kan. Zakarauskas 
palinkėjo jaunąjai porai viso
keriopose šeimos valandose 
jieškoti atramos tikėjime ir pa
sikliauti Dievu.

Vestuvių puota įvyko vakare 
Viking salėje. Dalyvavo per 200 
jaunųjų giminių ir draugų, 
ypač buvo gausi Chieągos dak
tarų šeima. Sveikinimo kąlbas 
pasakė prof. Oželis, Maldeikis, 
Rūgytė, inž. Rugis ir kt. Dr. 
Narbutas susuko spalvotą ves
tuvių filmą. Programos vedėju 
buvo inž. Al. Eiva.

Jaunoji yra žinomo daktaro-

X Romualdo Janušausko ir 
Jūros Švelnytės sutuoktuvės 
bus Šv. Kryžiaus ^bažnyčioje 
rugsėjo mėn. 29 d. 12 vai., o 
vestuvinės vaišės — 7 vai. vak. 
Lietuvių auditorijos mažojoje 
salėje.

X Kun. Ant. Rungai į Mem
mingeno stovyklą Vokietijoje 
siuntinėjame kasdien po 2 pgz. 
“Draugo”. Jei kas nors sutiktų 
apmokėti bent dalį tos prenu

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Moralinio auklėjimo min
tis gyva. Komunistų “Laisvė” 
tebesi jaudina, kad New Yorko 
švietimo taryba, kuri valdo vie
šąsias mokyklas, atgaivino per-

programoje Denverio didžiosios 
simfonijos koncertą, atliekama 
pasauly pagarsėjusiame Red 
Rocks vasaros teatre kalnuose. 
Minėtas dešimties tūkstančių 
sėdynių vietų teatras Red 
Rocks buvo irgi parodytas, per-

meratos, prašytume kreiptis į nai kilusį planą viešose mokyk- pildytag koncerto klausytojų.
administraciją

Kęstutis Bagdonas, Loyolos uni
versiteto studentus, išvyko į armijų 
kalinės prievolės atlikti į M i aso u ri 
valstybę, parašiutininkų dalinius. 
Kęstutis aktyviai dalyvavo Chieągos 
studentų veikloje priklausydamas 
Studentų at-kų sąjupgai.

X Elaine Pakel, Chicago Sa
vinas and Loan Assn. preziden
to duktė, išvyko į St. Paul stu
dijuoti apdraudos mokslų. Gi 
atidarius naują banką, ji bus 
didžiulio apdraudos departa
mento vedėja.

X Antanas ir Marcelė Garu- 
levičiai, gyvenę 4064 S. Arte-

lose įvesti moralinio auklėjimo 
pamokas. Taryba sako, kad tai 
nebūsiąs tikybos mokymas, o 
tik “Dievo ir savo krašto mei
lės” skiepijimas. Tačiau “Lais
vė” bijo, kad tai gali būti “mas
kuotas” religijos mokymas, ir 
stoja prieš tokias pamokas 
piestu. Sako, kad ir “pažangio
ji mokytojų unija” ir “moky
tojų gildija”, kuri priklauso 
RFL-CIO, reikalauja planą at
mesti.

O visas planas kilo iš bendro 
šauksmo, kad mokyklos prisi
dėtų prie jaunimo auklėjimo, 
kuris sumažintų jaunųjų nusi
kaltėlių ir huliganų skaičių, pa
didintų pilietinį susipratimą ir 
pareigingumą.

— Mykolas Saulius, Denverio 
didžiosios simfonijos nuolatinis 
violenčelistas, š. m. rūgs. 16 d. 
buvo tarp kitų simfonistų ma
tomas KOA TV (channel 4) te
levizijos programoje. Ameriko
je garsi firma General Motors 
A. C. sponsoravo televizijos mui.

Programa buvo televizuojama 
visai. Amerikai, Anglijai ir 
Meksikai per New Yorko, Chi
cago^ ir Hollywoodo stotis.

— Lietuvos Išlaisvinimą pa-

sian Avė., nusipirko gražų na- 
ortopedo Rudaičio dukrelė, jau-.mą, 6817-19 So. Rocktfell st.,
nasis — karo veteranas, besi 
ruošiąs mediko profesijai.

X Vytautas Beliajus atvyks
ta iš Kalifornijos pravesti liau
dies šokių studijas Chicago uni
versiteto International House 
patalpose rugsėjo 29 d., 1956 
m., 2 iki 5 popiet ir vakare nuo 
8:30 iki 11:30 vai. vak. Vytau
tas yra gerai žinomas tautinių 
šokių specialistas ir kiekvienais 
metais atvyksta į Chicagą su 
panašiais kursais. Universal 
International House randasi 
1414 E. 59th St., Chicago.

X Marijona Melkienė gražiai 
re.mia religinę lietuvių veiklą. 
Šiomis dienomis ji išsiuntė $100 
misijonieriui kun. J. Svirneliui, 
$50 lietuvaitei misionierei Peru 
valstybėje (Pietų Amerikoje) 
Marijai šv. J. Širdies, $50 ser
gančiam lietuviui kunigui Vo
kietijoj šv. mišioms ir $50 
raupsuotųjų kolonijai Jamaico 
saloje. .

ir čia atsikėlė gyventi.

X Baltrušaitis diriguos Chi-. 
cagos Vyrų chorui, kuris daly-j 
vauja rugsėjo 29 d., 7:30 p. p. 
Marijos Augšt. mokyklos sa
lėje S. Baranausko išleistuvių 
koncerto programoje.

X V. Num gan das sutiko tre- 
neruoti LFK “Vainuto” futbo
lininkus, dalyvaujančius “Na
tional Soccer” lygos pirmeny
bėse.

X Agnės Kasiulis, 4525 N. 
Dover Avė., išskrido į Forest 
Worth, Tex., dalyvauti savo 
anūkės Patricijos vestuvėse.

X Lietuviu Sporto Klubo 
Vainutas futbolo komanda sek
madienį sukirto Rockfordo vie
nuolikę 7:0 (3:0).

Onai Daniusevičienei, 2814 
VVest 38 Place, tik už 6 dienas 
praleistas ligoninėje Leonardas 
Jankauskas įteikė $241.85 če
kį.

mis temomis vyks antradieniais čio 17 d. Chicago Stadium pa-
11 vai. ryto ir penktadieniais talpose ruošia vadinamą Pjū-
12 vai. 15 min. dieną (bus aiš-,ties Mėnulio festivalį, kuriame
kinamos trumpalaikės meno ‘ geriau pasireiškiantiems daini- 
parodėlės). 'ninkams, muzikams ir kt. pre-

Sekmadieniais 3 vai. p. p. pa-1 mijomis bus išdalinta $4,600. 
skaitų seriją su paveikslų de
monstravimu duos dr. Dudley 
Craft Watson, neseniai grįžęs 
iš kelionės po Meksiką.

Autobusas įvažiavo į 
sunkvežimį

Vienuolika asmenų buvo su
žeista, kai Chieągos miesto su
sisiekimo autobusas įvažiavo į

$2,500 egiptietei
Iš Egipto į Chicagą atskrido 

studentė Laila Rostom. Ji yra 
baigusi amerikiečių universite
tą Kaire ir dabar Chicagoje 
studijuos žurnalistiką bei rek
lamavimo meną. Chieągos Mo
terų Reklamos klubas jai pa
skyrė stipendiją, ir vos išlipus

pašto sunkvežimį į pietus nuo & lėktuvo įteikė čekį $2,500.
miesto centro. Autobuso šofe
ris pasakojo, kad jam važiuo
jant į šiaurę, ties Polk ir Clark, 
iš krašto tiesiai prieš jį įsisuko 
sunkvežimis. Autobuso šoferis 
smarkiai pasukęs pataikė į 
sunkvežimį ir tada — į pasta
tytus treilerius.

Areštavo dėl marijuanos
Policija Chicagoje areštavo 

Taylorą Johnson, 19 m., ir Wal- 
terį Woods, '49 .m. Pas juos ras
ta pustrečio svaro marijuanos 
ir jie teisiami narkotikų teis
me.

ųiini kaip demokratų, taip ir 
respublikonų rinkiminės plat-i $40,000 premijų pieninių 
formos, o apie Ukrainą užmirš- parodoj
ta ir prisiminti, — rašo kar- International Amphitheatre 
pato rusų laikraštis “Pravda”. patalpose, Chicagoje, spalio 9

— K. Vidikausko eilėraščius 
apie lietuvių bičiulį kun. M. 
Starzynskį ir apie prof. Biržiš
ką įsidėjo svetimų kalbų laik
raščiai; taipgi jo informaciją 
apie vysk. A. Senyszyn ir apie 
kun. vysk. J. Szmondiuk iš
spausdino “Gwiazda”. J

— Lietuvaičių S. Jurskis ir 
A. Pumputis nuotraukas, su 
tautiniais kostiumais, įsidėjo 
laikraštis “Philadelphia Inqui- 
rer” kai jos uždėjo vainiką ant 
Laisvės Varpo Philadelphijoje 
vykstant Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų sąjungos suvažiavi-

d. prasidės pieninių organizuo
jama gyvulių paroda. Ji tęsis 8 
dienas. Bus suvežta apie 2,000 
gyvulių iš 29. šio krašto vals- 
tyvių ir iš Kanados. Premijų 
bus paskirstyta $40,000. Nu
matoma, kad parodą aplankys 
apie ketvirtis milioho žmonių.

Atidėjo streiką
Chicago North Shore & Mil- 

waukee geležinkelio linijos 
tarnautojai, kurie pirmadienį 
jau turėjo pradėti streikuoti, 
priėmė geležinkelių bendrovės 
pasiūlymą tęsti derybas dėl at
lyginimo ir streiką atidėjo ne
ribotam laikui.

1‘IOIU IB SArGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IB 1S TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują didelj simKvežimj 

li apdraudas
2313 W 91st St Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

Duonų Ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUMO'S KEPYKLA
8339-41 S. Lltuanlca Avė.

Tel Oliffride 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškojo 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. lr 
Aeėtad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečiad. t ryto Iki 11 vai.. 
Ketvlrtad. » vaL Iki S vaL vak.

Chortered A Supervtaed 
by tbe V. 8. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą doler}.

i

Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

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

Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.

t ' •

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I r

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZAKAUSKAS, Prea.

Ohartersd ir Snperviaad by tha United States Oorernment
Įstaigos VALANDOS: Kasdiei nno O-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nno 9-toa valandoa 
ryto iki 8 vaL vakaro. Šečtadieniaia nne 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietą. Trečiadieniais visai ■•atidarom*
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PERKRAUSTYMAI MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. B artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ.. CHICAGO, nk

Telefonas — FRontier 6-1882
ilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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 vaL užkandžiai; 2 vai. posėdis
Šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 

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

šiais metais seimas yra Saukiamas jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose patalpose, nes norima duoti bendiadarbiams 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 reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo į šį seimą.

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


